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PROJEKTS  

NĀC, STĀJIES BLAKUS UN SPĒLĒSIM 

 

Meistardarbnīcu grafiks  

 

 
Meistardarbnīcas - „Vijoļspēle”; „Cītara spēle”; „Mazo bundziņu (bubyna, bubna) un bungu spēle”; „Kokles spēle”’; „Stabuļu izgatavošana un spēle”; „Latgales 

danči un rotaļdejas”; „Kopmuzicēšana” 

Lekcija un paraugdemonstrējumi - „Tikšanās ar stabuļu meistaru” 

 

Datums Laiks Vadītājs Nosaukums Anotācija 

Otrdiena 

19.jūlijs 

10.00  Projekta atklāšana Aicināti piedalīties projekta atbalstītāji, visi meistardarbnīcu apmeklētāji 

un citi interesenti. 

 11.00-12.30 

 un  

14.30-16.00 

Inga Stafecka „Vijoļspēle” Instrumenta uzbūve, skaņošana un apkope. Spēles tehnika – praktiskā 

nodarbība. Tradicionālie spēles paņēmieni un instrumenta izmantošana 

tautas muzicēšanā. Būs pieejami instrumenti, tiek gaidīti arī dalībnieki ar 

saviem instrumentiem.  

 11.00-12.30 

un  

14.30-16.00 

Biruta Vigupe 

 

„Cītara spēle” Īsa iepazīšanās ar instrumentu. Instrumenta uzbūve un apkope. Spēles 

tehnika – praktiskā nodarbība. Tradicionālie spēles paņēmieni un 

instrumenta izmantošana tautas muzicēšanā. Būs pieejami instrumenti.  

 11.00-12.30 

un  

14.30-16.00 

Zane Dukaļska 

 

„Mazo bundziņu (bubyna, 

bubna) un bungu spēle” 

 

Īsa iepazīšanās ar instrumentu. Instrumenta uzbūve un apkope. Spēles 

tehnika – praktiskā nodarbība. Tradicionālie spēles paņēmieni un 

instrumenta izmantošana tautas muzicēšanā. Būs pieejami instrumenti, 

tiek gaidīti arī dalībnieki ar saviem instrumentiem. 

 11.00-12.30 

un  

14.30-16.00 

Māra Vucina - Bērziņa „Kokles spēle” Īsa iepazīšanās ar instrumentu. Instrumenta uzbūve un apkope. Spēles 

tehnika – praktiskā nodarbība. Būs pieejami 5 instrumenti. Tradicionālie 

spēles paņēmieni un instrumenta izmantošana tautas muzicēšanā. 

 12.30-13.30   Pastaiga Viļānu muižas un Viļānu mazā HES apmeklējums. Piedalās visi 

meistarklašu dalībnieki un darbnīcu vadītāji. 

 13.30-14.30 viļānietes - Latgales 

kulinārā mantojuma 

meistares 

Pusdienas brīvā dabā Dodamies uz Lakstīgalu salu, kur baudīsim tradicionālo uz uguns vārīto 

„Viļānu lauku muzikantu svētku zupu”. Piedalās visi meistarklašu 

dalībnieki un darbnīcu vadītāji. 
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 16.00 Inga Stafecka 

Biruta Vigupe 

Zane Dukaļska 

Māra Vucina - Bērziņa 

„Latgales danči un 

rotaļdejas” 

Meistarklašu dalībnieki apgūst Latgales tradicionālās t.sk Viļānu apriņķim 

raksturīgās rotaļas un rotaļdejas.   

 17.00   Pirmās dienas noslēgums/Mājupceļš 

Trešdiena 

20.jūlijs 

10.00–11.00 Aleksandrs Maijers lekcija un 

paraugdemonstrējumi 

„Tikšanās ar stabuļu 

meistaru”  

Iepazīšanās ar dažāda veida/materiāla stabulēm no meistara personīgās 

kolekcijas. Meistars iepazīstinās ar stabuļu gatavošanas pamatprincipiem 

un materiāliem.  

 11.00-12.30 

 

Aleksandrs Maijers „Stabuļu izgatavošana un 

spēle” 

No gatava materiāla dalībnieki izgatavos stabules. 

 

 11.00-12.30 

 

Inga Stafecka „Vijoļspēle” 

 

Spēles tehnika – praktiskā nodarbība. Tradicionālās spēles pamatprincipi 

– praktiskā nodarbība.   

 11.00-12.30 Biruta Vigupe „Cītara spēle”  Tradicionālās spēles pamatprincipi – praktiskā nodarbība.   

 

 11.00-12.30 

 

Zane Dukaļska 

 

„Mazo bundziņu (bubyna, 

bubna) un bungu spēle” 

Tradicionālās spēles pamatprincipi – praktiskā nodarbība.   

 

 11.00-12.30 Māra Vucina - Bērziņa „Kokles spēle” Tradicionālās spēles pamatprincipi – praktiskā nodarbība. 

 12.30-13.30  Viļānu novadpētniecības 

muzeja apmeklējums 

Muzeja vadītāja Margarita Skangale iepazīstinās ar ekspozīciju „Viļānu 

novads vēstures griežos”. Piedalās visi meistarklašu dalībnieki un 

darbnīcu vadītāji. 

 13.30-14.30 viļānietes - Latgales 

kulinārā mantojuma 

meistares 

Pusdienas  Baudīsim tradicionālās Viļānu kartupeļu pankūkas ar biezpienu, kuru 

radošo darbnīcu dalībniekiem sarūpējušas Viļānu babiņas.  

 14.30-16.00 Aleksandrs Maijers „Stabuļu izgatavošana un 

spēle” 

Praktiska nodarbība 

 14.30-16.00 Inga Stafecka 

Biruta Vigupe 

Zane Dukaļska 

Māra Vucina - Bērziņa  

Aleksandrs Maijers 

„Kopmuzicēšana”  Vijoles, cītara un bubyna meistardarbnīcu dalībnieki apvienojas kopīgā 

muzicēšanā.  

 14.30-16.00 Māra Vucina - Bērziņa „Kokles spēle” Tradicionālās spēles pamatprincipi – praktiskā nodarbība. 

 16.00 Inga Stafecka „Latgales danči un Meistarklašu dalībnieki apgūst Latgales tradicionālās t.sk Viļānu apriņķim 
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Biruta Vigupe 

Zane Dukaļska 

Māra Vucina - Bērziņa  

Aleksandrs Maijers 

rotaļdejas” raksturīgās rotaļas un rotaļdejas. 

 17.00   Otrās dienas noslēgums/Mājupceļš. 

Ceturtdiena 

21.jūlijs 

11.00-12.30 

 

Inga Stafecka „Vijoļspēle” 

 

Tradicionālie spēles paņēmieni un instrumenta izmantošana kapelas 

muzicēšanā. 

 11.00-12.30 

 

Biruta Vigupe „Cītara spēle” Tradicionālie spēles paņēmieni un instrumenta izmantošana kapelas 

muzicēšanā. 

 11.00-12.30 Zane Dukaļska „Mazo bundziņu (bubyna, 

bubna) un bungu spēle” 

Tradicionālie spēles paņēmieni un instrumenta izmantošana kapelas 

muzicēšanā. 

 11.00-12.30 

 

Aleksandrs Maijers „Stabuļu izgatavošana un 

spēle” 

Tradicionālie spēles paņēmieni un instrumenta izmantošana kapelas 

muzicēšanā. 

 11.00-12.30 

 

Māra Vucina „Kokles spēle” Tradicionālie spēles paņēmieni un instrumenta izmantošana kapelas 

muzicēšanā. 

 12.30-14.30 viļānietes - Latgales 

kulinārā mantojuma 

meistares 

Pastaiga un pusdienas 

brīvā dabā 

Viļānu purva ezeriņa un atpūtas vietas apmeklējums ar pusdienām, kur 

baudīsim tradicionālo uz uguns vārīto „Zivju zupu Viļāniešu gaumē”. 

Piedalās visi meistarklašu dalībnieki un darbnīcu vadītāji. 

 14.30-16.00 Inga Stafecka 

Biruta Vigupe 

Zane Dukaļska 

Māra Vucina - Bērziņa  

Aleksandrs Maijers 

„Kopmuzicēšana” Kopmēģinājums vakara pasākumam. 

 17.00  Noslēguma pasākums – 

kopmuzicēšana ar 

Latgales dančiem un 

rotaļdejām 

Piedalās projekta dalībnieki un viņu ģimenes, pārējie interesenti.  

Meistardarbnīcu prezentācijas. Kopmuzicēšana, danču vakars kopā ar 

kapelu „Bumburneicys”. 

 20.00   Trešās dienas noslēgums/Mājupceļš. 

 

 

 

 

 


