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Vispārīga informācija par Biedrību 
 
Nosaukums     “Skaņumāja”, biedrība 
Reģistrācijas Nr. un datums:  40008106801, 03.10.2006. 
Juridiskā adrese:    "Krapes" - 2, Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 
Pārvaldes institūcijas locekļi: Sandra Lipska, valdes priekšsēdētāja 
     Māra Raģe, valdes locekle 
 
Biedrības darbība pārskata gadā 
 
. 
Skaidrojums par 2019. gada Bilances posteņiem 
Uz 2019.gada 31.decembri iepriekšējo gadu rezerves fonda atlikums ir 55565 EUR, 
pārskata gada rezerves fonda atlikums  3233 EUR.  
Informācija par nodokļiem un nodevām 
2019.gada laikā biedrība “Skaņumāja” ir veikusi sekojošu nodokļu maksājumus 

• IIN – 3705 EUR 
• VSAOI- 2378 EUR 
• UDRVN- 6 EUR 

Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu 
darba algas kopsumma 
Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits pārskata gadā ir bijis 
2. Kopējā summa visiem algotajiem darbiniekiem pārskata periodā sastāda 11700 EUR 
bruto.  
Saņemtās dotācijas un to izlietojums 
2019. gada laikā ir 48869 EUR, kas visas izlietotas saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti 
ar finansētājiem, sedzot gan biedrības saimnieciskās, gan administratīvās, kā arī 
ilgtspējas nodrošināšanā radušās izmaksas.  
Saimnieciskās darbības rezultātā saņemtie ieņēmumi 
Biedrība “Skaņumāja” pārskata periodā veicot pasākumu muzikālo nodrošinājumu, 
izgatavojot mūzikas instrumentus kā arī sniedzot tūrisma pakalpojumus ir guvusi 
ieņēmumus 21 293 EUR apmērā, kas izlietoti kā projektu līdzfinansējums, kā arī sedzot 
biedrības uzturēšanas saimnieciskās izmaksas.  
 
 
Biedrības darbība pārskata gadā 
2019.gadā biedrība turpināja savu iesākto darbību, lai īstenotu izvirzītos mērķus. 
 
Biedrības misija ir veicināt Tautas mūzikas popularizēšanu, izpēti un dokumentēšanu. 
Misijas realizēšanai izvirzīti Biedrības galvenie mērķi – Tautas mūzikas un kultūras 
procesu veicināšana un popularizēšana; Tautas mūzikas kolektīvu un individuālu 
muzikantu darbības atbalstīšana; Pasākumu, festivālu, koncertu, izstāžu rīkošana un 



tehniskā nodrošināšana; Mūzikas instrumentu sagāde, izgatavošana, remonts un 
izplatīšana; Izglītības aktivitātes, meistarklašu, kursu un nometņu organizēšana; Izpēte, 
dokumentēšana un izdevējdarbība;  Starptautiskā sadarbība. 
 
 
• 2019. gada 2. februāris. Dalība Ogres novada ceremonijā “Gada balva kultūrā”. 

Biedrība Skaņumāja saņem balvu “Zelta liepa” nominācijā PŪRA LĀDE – par 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu, popularizēšanu. 

• 2. februāris. Skaņumājas telpās notiek koncerts “Gaismiņa Ausa, saulīte lēca” 
Piedalās Folkloras draugu kopa “Saulesmeitas” un “Skaņumājas muzikanti” (bez 
finansējuma piesaistes) 

• 2019. gada 29. marts. Sadarbībā ar LNKC Ogres novada Krapes pagasta tautas namā 
noorganizēts pasākums - Apliecinājumu pasniegšana par nemateriālā kultūras 
mantojuma vērtību iekļaušanu Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā. Biedrība “Skaņumāja” saņem apliecinājumus par caurspēlējamās cītaras 
spēle, Pēterburgas ermoņiku spēlēšanas tradīciju iekļaušanu nacionālajā NKM 
vērtību sarakstā. 

• 2019. aprīlī – apmeklēta starptautiskā izstāde “Musik Messe” (Frankfurte). 
Tradicionālajā mūzikā izmantojamo instrumentu piedāvājuma izpēte; iegūti kontakti 
mūzikas instrumentu remontam un izgatavošanai nepieciešamu materiālu un 
dekoratīvo daļu iegādei.   

• 2019. gada 2.-4. maijs, Stokholma.  Tautas mūzikas instrumentu spēles pamatu un 
danču mācību nodarbības; dalība Zviedrijas latviešu diasporas rīkotajās Latvijas 
neatkarības atjaunošanas dienas svinībās (Sadarbībā ar Stokholmas spēlmaņiem.  
Latvijas Nacionālā kultūras centra līdzfinansējums). 

• 2019. gada 18. maijs, Liepāja. Dalība diskusijā “SPĪĶERU SARUNAS. Tradīcija 
kā attīstības resurss un garants” – Skaņumājas pieredze NKM pieteikumu 
sagatavošanā. 

• 2019. gada jūnijs-jūlijs. Mūzikas grupas “Skaņumājas muzikanti” dalība latviešu 
diasporas Brazīlijā rīkotajos pasākumos – Jāņu svinībās Nova Odesā, latviešu 
kopienas saietos Kuritibā un Sanpaulu, Ziemas festivālā Monte Verdē (PBLA 
līdzfinansējums). 

• 2019. gada 19.-20. jūlijs. Dalība, tehniskais (apskaņošana) un organizatoriskais 
atbalsts biedrības “Ķekavas muzikanti” rīkotajā Ieviņa ermoņiku spēlmaņu festivālā 
Ķekavā. (VKKF un Ķekavas pašvaldības finansējums) 

• 2019. gada 8.-.11. augusts. Danču muzikantu nometne – meistarklases Taurupē. 
Instrumentu (Pēterburgas ermoņikas, hromkas, Ieviņa ermoņiku, vijoles, akordeona, 
mandolīnas, cītaras, pogcītaras, bubina) spēles un dziedāšanas prasmju 
papildināšana un jauna repertuāra apguve.  (VKKF finansējums) 

• 23.-25. augusts. Dalība muzikālās senatnes festivālā “Sloviša”, līdzdalība 
zinātniskajos lasījumos. Veļikij Novgorod (Krievija) 

• 29. augusts. Daugavas baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētes projekta 
“DaugavsAbasMalas” fokusgrupas tikšanās “Skaņumājā”. (LEADER finansējums) 



• 2019. gada 17. oktobris. Praktiskās meistardarbnīcas par muzikalitātes attīstīšanu un 
grupas darbu ar personām bez iepriekšējās pieredzes. Meistardarbnīcas vada mākslas 
un izglītības uzņēmuma Wren Music (Devona, Lielbritānija) speciālisti Merilina 
Takere, Pols Vilsons, Džons Daijers  un Mets Normens. (British Concil 
pārstāvniecības Latvijā un LNKC finansējums) 

• 18. oktobris. Publiska diskusija ES mājā (ar video tiešraidi) “Amatiermākslas 
procesa sociālā dimensija”. (British Concil pārstāvniecības Latvijā un LNKC 
finansējums) 

• 18.-.20. oktobris. Starptautiskais tautas mūzikas festivāls “Dzīvā mūzika”- veltīts 
mazo bundziņu jeb bubyna spēles tradīcijai. Cēsis un Rīga. Angļu tradicionālās 
mūzikas grupas “Wren Music” koncerts JVLMA Ērģeļu zālē, festivāla dalībnieku 
koncerti Cēsu izstāžu namā un Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”. Lekcijas 
un meistarklases. (LNKC un VKKF finansējums) 

• 2019. gada 15. novembris. Dalība VIII Sanktpēterburgas Starptautiskajā kultūras 
forumā. Referāts par neformālās izglītības iespējām NKM saglabāšanā un 
tālāknodošanā (Skrīveru tradicionālo instrumentu spēles kursu pieredze) prezentēts 
diskusijā “Nemateriālais kultūras mantojums kā izglītības resurss” Pēterburgas 
konservatorijā. 

• Sagatavota izglītojoša interaktīva lekcija-koncerts “Pastaiga Skaņumājā” 
programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros; prezentācijas pasākums 3.-4.decembrī 
Rīgā  (VKKF finansējums) 

• 2019. gada septembris - decembris. Biedrības telpās Krapē tiek realizēts projekts - 
“Saspēlēsim Skaņumājā”. Instrumentu spēles un tradicionālās dziedāšanas 
meistarklases un instrumentu saspēles  nodarbības. (VKKF finansējums) 

• 2019. gada janvāris – aprīlis un septembris – decembris.  Turpinās tradicionālo 
instrumentu spēles neformālās izglītības kursu programma Skrīveros. Piedalījušies 
46 apmācāmie (tradicionālā vijole, krievu divrindu ermoņika, mandolīna un trīsstīgu 
base). Kursu programmas noslēgumā audzēkņu publiska uzstāšanās Ogres KC un 
Kokneses KN (VKKF un Latvijas Nacionālā kultūras centra līdzfinansējums).  

• Turpinās projekta “Danču krātuve” otrās kārtas realizācija. Izveidota un uzturēta 
mājalapa-katalogs http://dancukratuve.lv/.  Ierakstīta mūzika 35 dejām, sagatavoti 
deju video - 100 gab, sagatavoti apraksti 110 pāru dejām un 30 kadriļām (VKKF un 
Latviešu fonda finansējums) 

• Tradicionālo mūzikas instrumentu ekspozīcijas pieejamības nodrošināšana – 
ekskursijas tūristu grupām (“Skaisto skatu aģentūra”, “Jauni rakursi”), Ogres un 
Skrīveru novada interesentu grupas, t.sk. skolēni, individuāli. Darbs pie kolekcijas 
un ekspozīcijas papildināšanas.  

• Mūzikas instrumentu darbnīcas darbība – nodrošināts instrumentu remonts 
tradicionālo instrumentu spēles kursu un mūzikas kolektīvu vajadzībām; jaunu 
mūzikas instrumentu izgatavošana.  

• 2019. gads. Tradicionālās mūzikas grupas “Skaņumājas muzikanti” darbība: 
koncerti Madlienas, Rūjienas, Skrīveru aprūpes centros; Ogres Vēstures un 
mākslas muzeja atjaunotās ekspozīcijas atklāšana (22.02.2019); dalība festivālā 

http://dancukratuve.lv/


“Atklāj Sēlijas mantojumu” Aknīstē (16.08.2019); izveidoti 15 tradicionālo deju 
studijas skaņu ieraksti projektam “Danču krātuve”. 

 
 
 
 

Biedrības plānotā darbība 
 
• Sagatavot un realizēt vietējas un valsts nozīmes tradicionālās kultūras 

pasākumus: instrumentālās muzicēšanas prasmju pārmantošanas projektu, 
tautas mūzikas festivālu „Dzīvā mūzika” 2020.g. oktobrī (tēma – vijoles spēle 
reģiona muzicēšanas tradīcijās);  divas tradicionālo instrumentu spēles kursu 
dalībnieku uzstāšanās Ogres novadā. 

• Turpināt tradicionālo instrumentu spēles kursu 11. un 12. kārtas; gatavot 
programmas, veikt dalībnieku un speciālistu, kā arī finansējuma piesaisti 
2020.g. un turpmākajai darbībai.  

• Turpināt projektu “Saspēlēsim Skaņumājā” - dažādu instrumentu spēles un 
tradicionālās dziedāšanas meistarklases un muzikantu saspēles jauktās grupās 
biedrības telpās Ogres novada Krapē.  

• Turpināt NKM sarakstā iekļauto spēles tradīciju saglabāšanas plāna realizāciju, 
izstrādāt programmas,  piesaistīt finansējumu un uzsākt sarakstā iekļauto 
instrumentu (Ieviņa, Pēterbugas ermoņikas, caurspēlējamā cītara u.c.) 
izgatavošanas/ izgatavošanas apmācību aktivitātēm. 

• Nodrošināt instrumentu izgatavošanas darbnīcas darbu - turpināt sniegt atbalstu 
individuālajiem instrumentu izgatavošanas interesentiem, veikt instrumentu 
remontu un izgatavošanu spēles apmācību kursu un mūzikas kolektīvu 
vajadzībām. Turpināt tradicionālo instrumentu izgatavošanas tehnoloģiju 
uzlabošanu ar mērķi optimizēt izgatavošanu un samazināt paredzamās 
instrumenta izgatavošanas izmaksas, perspektīvā nodrošinot plašāku 
instrumentu pieejamību, kā arī uzlabot instrumentu skaņas kvalitāti. Popularizēt 
instrumentu darbnīcas darbu un ekspozīciju, piedaloties LNKC projektā „Satiec 
savu meistaru” u.c. iespējamos pasākumos. 

• Nodrošināt Skaņumājas tradicionālo instrumentu ekspozīcijas darbību, turpināt 
ekspozīcijas papildināšanu un uzlabošanu (apgaismojums, informatīvie stendi, 
vēsturisko fotogrāfiju ekspozīcija), nodrošināt interesentu uzņemšanu. T.sk. 
skolēnu grupu uzņemšana un izbraukuma pasākumi ar lekciju-koncertu 
ārpusklases izglītības projekta “Skolas soma” ietvaros. 

• Turpināt darbu pie tradicionālo deju interneta resursa “Danču krātuve” 
papildināšanas (http://dancukratuve.lv/), t.sk. piesaistīt finansējumu satura 
papildināšanai. 

• Turpināt nodrošināt mūzikas grupas “Skaņumājas muzikanti” darbību: dalība 
3x3 saietā Austrālijā, koncerti latviešu centros Sidnejā un Melburnā, kā arī 
koncerts – lekcija un danču pasākums Annas Ziedares vasaras vidusskolā 



(janvāris); dalība festivālā “Selos muzikantai” Lietuvā (maijā); koncertu – 
sadziedāšanos cikls (6 nodarbības) Skrīveru aprūpes centrā. 

• Turpināt darbu pie finansējuma avotu un potenciālo sadarbības partneru 
piesaistes ES fondu projektu 2014.-2020. gada plānošanas periodā izglītības 
aktivitāšu un kultūras pasākumu realizācijai, starptautiskās sadarbības attīstībai, 
kā arī “Skaņumājas” Tautas mūzikas un amatniecības centra attīstīšanai 
(Erasmus+, pārrobežu sadarbības programmas, Nordplus, LEADER utt.).  

• Atjaunot, uzturēt un papildināt biedrības interneta resursus – atjaunot un  
pilnveidot mājaslapu www.muzikanti.lv, kurā bez biedrības aktivitāšu 
atspoguļojuma ir ievietots liels daudzums praktiskas informācijas par 
tradicionālajiem mūzikas instrumentiem, to uzturēšanu un remontu, 
instrumentu izgatavošanas un spēles video pamācības, Tradicionālo 
instrumentu spēles mācību e-grāmatas utt.; lapu sociālajā tīklā 
www.facebook.com/skanumaja, kurā tiek izplatīta un aktualizēta informācija 
par biedrības rīkotajiem pasākumiem un citām vērtīgām tradicionālās kultūras 
norisēm. 

 
Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas 
No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu 
būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu. 

 

 

Valdes priekšsēdētāja 
Sandra Lipska 
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