25.03.2018
Krapē
Ziņojums
Biedrības misija un uzdevumi
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.
.
Biedrības darbība pārskata gadā
2017.gadā biedrība turpināja savu iesākto darbību, lai īstenotu izvirzītos mērķus.
2017.gadā ienākumi gūti no:
*pasākumu organizēšanas 40352 Eur;
*mūzikas instrumentu pārdošana 4080 Eur
*projekti kopā 53060 Eur
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Biedrība 2017. gadā turpināja realizēt sesto un septīto sesiju Tradicionālo
instrumentu spēles tālmācības kursu programmai ar 8 semināriem Skrīveru MS
telpās. 36 apmācāmie apguvuši vijoles, mandolīnas, ermoņiku „hromkas” un
caurspēlējās cītaras spēli. Noslēgumā uzstāšanās Jumpravas kultūras namā. (VKKF
un LNKC līdzfinansējums).
Biedrības instrumentu darbnīcā turpinās mūzikas instrumentu izgatavošana un
darbnīcas publiskās pieejamības nodrošināšana.

Noorganizēts “Augusta Pulsta dienas Rīgā” pasākums ar Igaunijas un Latvijas muzikantu
piedalīšanos Rīgas Latviešu biedrībā (RD IKSD atbalsts).
Biedrības mandolīnu spēlmaņu grupa “Magdalēna” piedalās tautas mūzikas svētkos “Selos
muzikantai” Zarasos, Lietuvā.
Sagatavoti un iesniegti LNKC trīs Nemateriālā kultūras mantojuma elementu pieteikumi
Nacionālajam sarakstam – Latgales mazo bundziņu – bubyna, Ieviņa ermoņiku un
causrpēlējamās cītaras spēles tradīcijas (no tiem divi atbalstīti, viens uzlabojams un
sniedzams atkārtoti) (VKKF atbalsts).
Turpinās projekta realizācija programmā “Erasmus+”. Projekta tēma - tradicionālās mūzikas
neformālās izglītības speciālistu darba metožu uzlabošana un atbilstošas mācību metodikas
izstrāde e-videi. Sadarbībā ar Devonas (Anglijā) organizāciju „WREN music” un partneriem
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no Itālijas, Rumānijas, Ungārijas. Projekta ietvaros 22.-26.augustā sarīkota starptautiska
partneru mācību sesija Latvijā.
Turpinās partnerību projekts ar Moostes mūzikas skolu un Utenas tradicionālās mūzikas
biedrību 9 reģionam raksturīgo tradicionālo instrumentu spēles mācību metodiku izveidei
(ES programmas “Erasmus+ finansājums)
Biedrībā uzsākusi darbību tradicionālās mūzikas grupa “Skaņumājas muzikanti” –
uzstāšanās 14.01. Ģikšu danču naktī, 24.06. Jāņu pasākumā Plāteres pilskalnā, 7.10. Kauņas
danču kluba 10 gadu svinībās Kauņā un 25.11. festivālā “Ermoņiku skaņas” Medņevā.
Noorganizēti tradicionālo instrumentu spēles kursi personām ar priekšzināšanām
“Skaņumājas vasaras akadēmija” Taurupē. Mācībās piedalījās 29 dalībnieki (vijoles,
ermoņiku, mandolīnas, cimboles, bubyna spēle).
Festivāla “Dzīvā mūzika” – Ermoņiku mūzikas svētku norises. Ārzemju grupu uzstāšanās –
“Bal trad” centrā Koka Rīga, koncerts “Zem ermoņikas maigām skaņām” Kocēnu kultūras
namā, Meistarklases un koncerts centrā Koka Rīga.
Veikta biedrības telpu renovācija multifunkcionālā „Tautas mūzikas un amatniecības
centra” izveidei Ogres novada Krapē (LEADER līdzfinansējums).
Muzejpedagoģijas darbam paredzēto 9 vēsturisko daudzstīgu instrumentu repliku
izgatavošana Rakstniecības un mūzikas muzeja palīgfondam.
Sākta projekta “Dandari – mazā danču krātuvīte” realizācija. Publiskas interneta datu bāzes
izveide ar tradicionālo deju aprakstiem, video un mūzikas paraugiem. Sadarbībā ar LU
folkloras kopu Dandari (VKKF un privāts atbalsts)
Pabeigts darbs pie projekta “Kādēļ jūs prasiet – 30-50.gadu sadzīves mūzikas
ieraksts”(VKKF atbalsts).

Turpmākā darbība
• Turpināt tradicionālo instrumentu spēles tālmācības kursu 8.kārtas norises Skrīveros
(VKKF un LNKC līdzfinansējums), kā arī finansējuma piesaisti 2019.g. darbībai.
• Turpināt aizsākto projektu (30-50. gadu sadzīves mūzikas ieraksta izdošana, mazās
danču krātuvītes datu bāze) realizāciju un uzraudzību, ka arī finansējuma piesaisti
citiem vietējas un naconālas nozīmes projektiem.
• Turpināt programmā “Erasmus+” divu finansējumu ieguvušo partnerību projektu
realizāciju: E-vides mācību līdzekļa izveide tradicionālās mūzikas neformālās
izglītības speciālistu darba metožu uzlabošanai (partnerībā ar Lielbritānijas, Itālijas,
Ungārijas, Rumānijas organizācijām) un reģionam raksturīgo tradicionālo
instrumentu spēles mācību metodiku izstrādi un publicēšanu (sadarbībā ar Igaunijas
un Lietuvas partneriem).
• Sagatavot un realizēt vietējas un valsts nozīmes tradicionālās kultūras pasākumus:
instrumentālās muzicēšanas prasmju pārmantošanas projektu, tautas mūzikas
festivālu „Dzīvā mūzika” 2018.g. oktobrī (tēma – kokles spēles tradīcijas);
noorganizēt divas starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” norises – Muzikantu
koncertu Rīgā un muzicējošo folkloras kopu koncertu Aizkrauklē, sarīkot
tradicionālo instrumentu spēles kursu dalībnieku uzstāšanos Ogres novadā u.c.

• Sagatavot un iesniegt vērtēšanai Nemateriālā kultūras mantojuma nacionālajam
sarakstam divus elementus - caurspēlējamās cītaras (atkārtoti) un Pēterburgas
ermoņiku spēles tradīcijas.
• Uzsākt mūzikas instrumentu ekspozīcijas izveidi biedrības multifunkcionālā „Tautas
mūzikas un amatniecības centra” renovētajās telpās Ogres novada Krapē. Stendu un
informatīvo planšetu izgatavošana un uzstādīšana, ekspozīcijas iekārtošana.
Nodrošināt izveidoto telpu pieejamību projektu un kultūras pasākumu norisēm.
• Turpināt nodrošināt instrumentu izgatavošanas darbnīcas darbu - sniegt atbalstu
individuālajiem instrumentu izgatavošanas interesentiem, veikt instrumentu
remontu un izgatavošanu Turpināt tradicionālo instrumentu izgatavošanas
tehnoloģiju un instrumntu konstrukciju izpēti un uzlabošanu. Popularizēt
instrumentu darbnīcas darbu, piedaloties LNKC projektā „Satiec savu meistaru”
nodrošināt interesentu, t.sk. skolēnu grupu uzņemšanu demonstrācijām un
meistarklasēm. Sniegt konsultācijas interesentiem par instrumentu skaņošanu un
remontu
• Turpināt darbu pie finansējuma avotu un potenciālo sadarbības partneru piesaistes
ES fondu projektu 2014.-2020. gada plānošanas periodā izglītības aktivitāšu un
kultūras pasākumu realizācijai (Erasmus+, pārrobežu sadarbības programma,
Nordplus utt.).
• Turpināt uzturēt, un papildināt biedrības interneta resursus – mājaslapu
www.muzikanti.lv, lapu sociālajā tīklā www.facebook.com/skanumaja, kurā tiek
izplatīta un aktualizēta informācija par biedrības rīkotajiem pasākumiem, izglītības
aktivitātēm 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.
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