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Biedrības darbība pārskata gadā
.
Skaidrojums par 2018. gada Bilances posteņiem
Uz 2018.gada 31.decembri iepriekšējo gadu rezerves fonda atlikums ir 19 840 EUR,
pārskata gada rezerves fonda atlikums – 14 275 EUR, kas veidojies, turpinot realizēt
2017. gadā iesāktos projektus un izlietot to realizācijai saņemtos līdzekļus.
Informācija par nodokļiem un nodevām
2018.gada laikā biedrība “Skaņumāja” ir veikusi sekojošu nodokļu maksājumus
• IIN – 2111 EUR
• VSAOI- 2847 EUR
• UDRVN- 17 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 9518 EUR
bruto.
Saņemtās dotācijas un to izlietojums
2018. gada laikā ir 58962 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, kā
arī sniedzot tūrisma pakalpojumus ir guvusi ieņēmumus 22 845 EUR apmērā, kas
izlietoti kā projektu līdzfinansējums, kā arī sedzot biedrības uzturēšanas saimnieciskās
izmaksas.
Biedrības darbība pārskata gadā
2018.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.
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Sagatavoti un iesniegti LNKC divi Nemateriālā kultūras mantojuma elementu
pieteikumi Nacionālajam sarakstam - caurspēlējamās cītaras spēle, Pēterburgas
ermoņiku spēlēšanas tradīcijas. Pieteikumi atbalstīti. (VKKF līdzfinansējums)
Realizēts projekts “Dandaru - mazā danču krātuvīte”. Izveidota un tiek
papildināta datu bāze http://dancukratuve.lv/ (Sadarbībā ar deju folkloras kopu
“Dandari”, VKKF līdzfinansējums)
Turpinās tradicionālo instrumentu spēles neformālās izglītības kursu
programma Skrīveros. (VKKF un Latvijas Nacionālā kultūras centra
līdzfinansējums).
Izveidota koncepcija un realizēti divi Starptautiskā festivāla “Baltica 2018”
koncerti – “Teicēju un muzikantu koncerts” 16.06.2018. Pasaules tirdzniecības
centra zālē “Rīga” un Aizkraukles novada diena (Latvijas Nacionālā kultūras
centra līdzfinansējums)
Dalība sarunu festivālā “Lampa” kopā ar fondu “Viegli”.
Noorganizēts seminārs mūzikas izglītības un sociālā darba speciālistiem un
citiem interesentiem: “Tradicionālā mūzika kā līdzeklis sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai - mūziķu darba iespējas, metodes un apmācība” (Programmas
Erasmus+ līdzfinansējums)
Noorganizēta “Danču muzikantu nometne” Taurupē.
Pabeigts LEADER projekts “Skaņumājas” tautas mūzikas centrs. Izveidota
multifunkcionāla telpa – izstāžu zāle/koncertzāle/semināru telpa. (privāts un
programmas ELFLA līdzfinansējums).
Sarīkots Tradicionālo mūzikas instrumentu ekspozīcijas atklāšanas pasākums.
(VKKF Vidzemes kultūras programmas līdzfinansējums).
Noorganizēts festivāls “Dzīvā mūzika 2018. Kokļu spēles svētki” tradicionālo deju vakars kokļu mūzikas pavadībā “Koka Rīgā”, koncerti
Limbažu domes zālē un “Koka Rīgā”, lekcijas un meistarklases. (Atbalsta
VKKF, LNKC, Latvijas Valsts meži un Limbažu novada dome).
2018. gads. Sagatavotas un pieejamas lejuplādei 8 tautas mūzikas instrumentu
pašmācības grāmatas – “Tradicionālā mandolīnas spēle”(latviešu, angļu,
lietuviešu, igauņu valodās), “Pēterburgas ermoņiku spēle” (latviešu, angļu,
lietuviešu, igauņu valodās), “Ieviņa ermoņiku spēle” (latviešu, angļu valodās),
“Cimboles spēle” (latviešu, angļu, lietuviešu, valodās), “Tradicionālā vijoles
spēle” (latviešu, angļu, lietuviešu, igauņu valodās), “Caurspēlējamās cītaras
spēle” (latviešu, angļu valodās), “Teppo ermoņikas spēle” (angļu, igauņu
valodās), “Rahvakannel spēle” (angļu, igauņu valodās), - pilnā apjomā tiks
nodrošināti līdz gada beigām (Programmas Erasmus+ līdzfinasējums).
Kopā ar Krapes pagasta iedzīvotāju grupu sagatavots un realizēts Latvijas
simtgades pasākums „Mūsu Latvijai -100!”.
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Tradicionālās mūzikas grupas “Skaņumājas muzikanti” dalība:
9.-11.05.2018. tautas mūzikas festivālā “Selos muzikantai” (Zarasai, Lietuva);
17.-19.08.2018. mūzikas priekšnesumi un lekcija muzikālās senatnes festivālā
“Sloviša” (Veļikij Novgorod, Krievija);
Biedrības darbnīcā turpinās mūzikas instrumentu remonts un izgatavošana un
darbnīcas publiskās pieejamības nodrošināšana. 22.11. – 7.12.2018 līdzdalība
izstādē “Mūzikas instrumentu būve Latvijā” Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskolā.
2018. gadā biedrība saņēmusi “Laiks Ziedonim 2108” apbalvojumu nominācijā
“Kedas” un nominēta Latvijas televīzijas un Latvijas radio gada balvai
“Kilograms kultūras” nominācijā “Kultūrvieta”.

Biedrības attīstības perspektīvas
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Sagatavot un realizēt vietējas un valsts nozīmes tradicionālās kultūras
pasākumus: instrumentālās muzicēšanas prasmju pārmantošanas projektu,
tautas mūzikas festivālu „Dzīvā mūzika” 2019.g. oktobrī (tēma – tamburīna
(bubyna) spēle reģiona muzicēšanas tradīcijās); divas tradicionālo instrumentu
spēles kursu dalībnieku uzstāšanās Ogres novadā, “Ceturto ieviņa ermoņiku
spēlmaņu saietu” Ķekavas novadā. u.c.
Turpināt tradicionālo instrumentu spēles kursu 9. un 10. kārtas; gatavot
programmas, veikt dalībnieku un speciālistu, kā arī finansējuma piesaisti
2020.g. un turpmākajai darbībai.
Sagatavot un iesniegt izvērtēšanai nemateriālā kultūras mantojuma Nacionālā
saraksta komisijai Dūru cītaras izgatavošanas un spēles tradīcijas pieteikumu.
Turpināt sarakstā iekļauto spēles tradīciju saglabāšanas plāna realizāciju.
Nodrošināt instrumentu izgatavošanas darbnīcas darbu.
Nodrošināt multifunkcionālo telpu tradicionālo instrumentu ekspozīcijas
darbību, turpināt telpu un ekspozīcijas papildināšanu. Nodrošināt interesentu,
t.sk. skolēnu grupu uzņemšanu un izbraukuma pasākumus ar demonstrācijām
un meistarklasēm.
Turpināt darbu pie tradicionālo deju interneta resursa http://dancukratuve.lv/
papildināšanas.
Turpināt uzturēt, pilnveidot 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 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

