
Projekts: „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas 

un Rokišėu partnerības teritorijā – pieredze un izaicinājumi 

vietējiem iedzīvotājiem” 

(Akronīms „Atrastā vēsture”) 

Kas?       Meistardarbnīca „Salnaviešu skaĦu smēde” 

Tautas nemateriālo kultūras mantojumu pamatā veido tradīcijas, kas gadsimtu gaitā 
tikušas nodotas no paaudzes paaudzē, galvenokārt tieša starppersonu  kontakta jeb 
pārmantošanas ceĜā. Šis mantojums ir trausls, ne vienmēr publiski saskatāms, tas kĜūst 
aizvien mazāk zināms, līdz ar to tiek pavisam aizmirsts. Ir jāmācās apgūt senās spēles 
maniere, lai lieti noderētu mūsdienu modernajā sabiedrībā. Jāatzīst, ka jaunā paaudze 
vairs nav apguvusi ermoĦiku un citus tautas instrumentu spēli. Tāpēc Ĝoti svarīgi 
ieinteresēt jaunos, lai neizzūd šī vienreizējā un vērtīgā tautas māksla. Salnaviešu 
tradicionālie muzikanti tiek aktīvi iesaistīti vietējās un reăionālajās kultūras norisēs.  
Tautas muzikanti vēlas savu spēles manieri iemācīt citiem, iepazīstināt ar mūzikas 
instrumentiem, iemācīt tautas dziesmas un rotaĜdejas. 

 

Kur? Liepu iela-1, Salnava, Kārsavas novads, LV 5740 
Kad?   20.08.14 
Kā vadībā?   „Salnavas muzikantu ciema” pārstāves Elvīra Bleive un Anna 

Danča 

Kādā secībā? 

11.00-11.30- Ierašanās Salnavas KN, Liepu iela-1,Salnava, Kārsavas novads, LV 
5740 

Satikšanās pie rīta kafijas. „Muzikantu ciema” prezentācija, iepazīšanās, darba grupu 
veidošana. 

11.30-14.00- Meistardarbnīca ”Sitamo instrumentu izgatavošana” 

( No koka zariem, kuri tiks izzāăēti un nomizoti, paši izgatavosim sitamos 

instrumentus. No latvāĦu kātiem tiks izgatavots instruments, kas rada lietus efektu. 
(nepieciešama līme). Velna bungas izgatavošanai nepieciešama stieple un žvadzekĜi, 
kurus sakarina dekoratīvā kokā.  Nepieciešama stieple, uz kuras nostiprina zvaniĦus, 
žvadzekĜus.  

Katrs dalībnieks saĦem savu izgatavoto instrumentu . 

Brīvā dabā, Salnavas parkā lapenē. 

14.00-15.00  Pusdienas.(Skolas iela-8, Salnava) 

 Muzikantu pieredzes apmaiĦa, interesanti stāsti, kuriozi.  

 



15.00-17.00 Tautas mūzikas instrumentu spēles un rotaĜdeju apguve   

Interesenti, tiks aicināti iepazīties ar dažādiem tautas mūzikas instrumentiem. 
Vecmeistaru vadībā varēs apgūt muzicēšanas prasmi, iemācīties latgaliešu tautas 
dziesmas dziedāt , apgūt rotaĜdejas. 

17.00-17.30- Kafijas pauze 

17.30-19.00 ”Seno sudraba melodiju spodrināšana” 

Vissenāko tautas melodiju restaurēšana, apguve, sadziedāšanās un ierakstīšana.   

Katrs dalībnieks saĦem ierakstītu CD ‘demo’versiju. 

19.00  Izstrādājumu apskate, darbu izvērtējums, darbnīcas prezentācijas nākošās dienas 
konferencei sagatavošana, sirsnīgas atvadas. 

  

 


