
Inese Mičule
LNKC folkloras un tautas mūzikas eksperte

Eksperts 
iesaka

LNKC ekspertu ieteikumi, 
kā turpināt darbu laikā, 

kad pulcēšanās klātienē ir 
ierobežota. 

Eksperti motivē pielāgoties, 
apgūt jaunas zināšanas un 

prasmes, veicināt jaunu 
ideju piepildīšanos un vairot 

pozitīvas emocijas!



Aizej uz mežu, līdz jūrai vai izej lauka malā un dziedi! Skaņa tur plūst 
pilnīgi citādāk nekā telpā. Netici? Pamēģini!

Paskaties savā grāmatu plauktā vai Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
virtuālajā grāmatu plauktā, paņem kādu Jurjānu Andreja “Latvju tautas 
mūzikas materiālu” grāmatu, Emiļa Melngaiļa 
“Latviešu mūzikas folkloras materiālu” grāmatu, 
Jēkaba Vītoliņa krājumus vai Jūlija Sproģa “Jāņu 
dziesmu melodijas” vai kādu citu melodijām 
bagātu krājumu un iemācies jaunu dziesmu.

Pāršķirsti Tautas dziesmu sējumus un sameklē 
vēl dažus pantiņus klāt savām iemīļotākajām dziesmām; vari meklēt 
Dainu skapī.

Ja aptrūkstas repertuārs – Latviešu Folkloras krātuves digitālajā arhīvā 
sameklē sava novada dziesmas, dejas, melodijas, tautasdziesmas, 
ticējumus un citas ‘gara mantas’, arī audio ierakstus un attēlus. 
Iemācies kādu no atrastajām dziesmām un iemāci vēl kādam!

Dziedi
Eksperts 

iesaka

http://lndb.lv
http://www.dainuskapis.lv
http://www.garamantas.lv


Šķirstot Emiļa 
Melngaiļa vākumu 
nejauši uzgāju savas 
vecvecvecmāmiņas 
Martas Rusiņas 
(1874–1964) dziedātā 
pierakstu.* 

Pie viņas 1941. gadā 
ciemojās Emilis 
Melngailis un pierakstīja 
piecas melodijas un 
daudz tautas dziesmu 
tekstu. Varbūt Tev 
izdodas atrast ko līdzīgu?

Eksperts 
iesaka

* LFK [1045, 8982-8994]



Latviešu Folkloras krātuves digitālajā arhīvā 
sameklē melodijas; iemācies tās un iemāci vēl 
kādam! Ierakstu var nosūtīt citiem e-pastā vai ar 
WhatsApp palīdzību. Ja esi drosmīgs, izaicini kādu to 
pašu izdarīt kādā sociālo tīklu vietnē.

Pāršķirsti Jurjānu Andreja “Latvju Tautas mūzikas 
materiālu” 5. grāmatu “Dejas” un izspēlē kādu danci. 
Šī grāmata digitāli pieejama šeit. Iemācies to dejot 
un, kad varēsim būt kopā plašākā pulkā, varēsi to 
iemācīt arī citiem.

Apskati Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
tradicionālās mūzikas arhīvu.

Spēlē
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http://www.garamantas.lv
http://http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html%3Flang%3Dfr%23panel:pp%7Cissue:/g_001_0309073665%7Cpage:3%7CissueType:B%20
http://www.tradarhivs.lv


Spēlē ne tikai mūzikas 
instrumentus, bet arī 
prāta spēles un pārbaudi 
savu erudīciju. 

Atver LNKC mācību 
materiālu “Muzicēsim 
kopā” – tur vari 
nostiprināt savas 
zināšanas par tradicionālo 
mūziku, kā arī pārbaudīt 
tās aizpildot 10 dažādus 
testus.

Izveido savu erudīcijas 
spēli, piemēram, 
GoogleDoc piedāvātajā 
platformā, aizsūti to 
citiem!
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CAURSPĒLĒJAMĀS 
CĪTARAS  SPĒLE

ILMĀRS PUMPURS OSKARS PATJANKO

PĒTERBURGAS  
ERMOŅIKU SPĒLE

RAIMONDS GARSONS, ILONA DZĒRVE-TĀLUTE

TRADICIONĀLĀ  
CIMBOLES  SPĒLE  

ILMĀRS PUMPURS

1

TRADICIONĀLĀ  
VIJOLES  SPĒLE

KRISTA SILDOJA, LIENE BRENCE

Atver biedrības “Skaņumāja” mājaslapu, atrodi tur latviešu tradicionālo 
mūzikas instrumentu spēles pašmācības grāmatas un iemācies ko jaunu.

http://muzicesimkopa.riddle.digital/
http://muzicesimkopa.riddle.digital/
http://www.muzikanti.lv


Iepazīsties ar danču materiālu ne tikai 
Latviešu folkloras krātuves digitālajā 
arhīvā, bet arī Danču krātuvē. Dejo
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http://www.garamantas.lv
http://www.garamantas.lv
http://www.dancukratuve.lv


Pāršķirsti folkloras materiālus šeit un atrodi stāstu, pasaku, ticējumus, ko 
izstāstīt citiem; der ielūkoties arī šeit un atrast kādu nedzirdētu ticējumu, 
piemēram, par ilgu mājās sēdēšanu…?

Izmantojot kādu no saziņas platformām (Zoom, Google Hangouts, Microsoft Team, 
Skype vai citu), satiecieties virtuālajā 
vidē un izstāstiet kā kuram klājas 
šai laikā un veidojiet tematiskās 
tikšanās par kādu tēmu.

Katrs atsevišķi apkopojiet 
amizantākos vai interesantākos 
stāstus no grupas vēstures un tad dalieties ar tiem.

Gatavojoties nākošajai grupas jubilejai, veidojiet foto stāstus, spilgtākos atmiņu 
stātus par notikumiem, rakstiet grupas hroniku – katrs atsevišķi un visi kopā; 
katrs grupas dalībnieks var aprakstīt savu stāstu par to, kā, kad un kāpēc sācis 
darboties; uzrakstīt savu stāstu par iemīļotāko dziesmu, danci, melodiju utt. 
Atmiņu stāstus var saglabāt kopīgā vietnē, izmantojot Google Drive.

Izstāsti
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http://valoda.ailab.lv/folklora/
http://ticejumi.lv


Esmu divu brīnišķīgu 
folkloras kopu vadītāja. 
Mani jaunākie brīnumi 
un lepnums ir Ozolnieku 
vidusskolas folkloras 
kopa “Knipati”, ar kuriem 
muzicējam, smejamies 
un blēņojamies jau 
piecus gadus. Te kopā ar 
“Knipatiem” pēc pagājušā 
gada skates Iecavā.
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Dobeles Novadpētniecības 
muzeja folkloras kopa 
“Leimaņi” nākamajā sezonā 
svinēs apaļu jubileju – jau 
desmit gadus kopā sirsnīgi, 
skanīgi un pozitīvi dziedam, 
spēlējam un dancojam. Te 
mūsu pati pirmā kopbilde no 
2010. gada 7. septembra!



Izveido savu Dzimtas koku!

Sākumā noteikti der aprunāties ar radiniekiem, turpmākā darba 
sākumam lieliski palīgi būs šobrīd brīvi pieejamā LNB digitālā 
periodikas krātuve un Latvijas Valsts vēstures arhīva vietne.
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http://www.periodika.lv
http://www.periodika.lv
http://www.raduraksti.arhivi.lv


V. Zosta šaržs 
“Emilis Melngailis tautas 
senatnes sudrabu vācot”* 

Tieši šādu Emiļa 
Melngaiļa tēlu atcerējās 
mana baba – vecmāmiņa 
Helēna: milzīgs, melns 
vīrietis!
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* Tilts Nr.148–149, 01.04.1975 
(periodika.lv)

LFK [1045, 8982-8994]



Plāno kopā nākamo grupas ekskursiju vai 
varbūt pārgājienu!
Iedziediet, iespēlējiet, 
iedancojiet kopīgu 
deju, salieciet to 
vienotā video un, 
iedvesmojot un 
motivējot citus, 
dalieties ar tiem! 

Dalieties arī ar mums, nosūtot savu 
informāciju uz LNKC Facebook lapu. 

Plānojiet Jāņus kopā! Ko dziedāsiet, ko 
spēlēsiet, ko dancosiet, ko gatavosiet un kā 
gatavosieties?

Plāno un
sapņo
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Zini citu digitālo vietni ar folkloras materiāliem?

Esi izmēģinājis kādu ērtu digitālo platformu 
attālinātam darbam?

Vēlies dalīties ar kādu atradumu tīmeklī?

Raksti inese.micule@lnkc.gov.lv un par 
Tavu pieredzi uzzinās citi!

Iedvesmo un mudini turpināt darīt!

mailto:inese.micule%40lnkc.gov.lv?subject=

