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Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 
„Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem” 

Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000002 

Projekta ietvaros tika pagatavoti tērpu komplekti deviņiem Ciblas novada amatierkolektīviem: 

Zvirgzdenes kapelai, folkloras kopai „Saime”, etnogrāfiskajam ansamblim „Olūti”, jauniešu 

deju kolektīvam „Māra”, sieviešu deju kopai „Kaprīzes”, deju kopai „EversS”, bērnu deju 

kolektīvam „Kamolītis”, Blontu folkloras kopai „Madara” un Ciblas bērnu deju kolektīvam. 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 38 430,58 EUR. ELFLA finansējums – 34 587,50 EUR, 

pašvaldības līdzfinansējums ir 3 843,06 EUR. 

   
Kolektīvi darbojas ar mērķi saglabāt tautas nemateriālo mantojumu un piedalās mūsdienu 

kultūras tradīciju veidošanā un izkopšanā. Tāpēc to dalībniekiem tika pašūti svārki, blūzes, 

vestes, priekšauti, bikses, darinātas skurbes, cakotas zeķes un villaines, kā arī saktas un 

vainadziņi, cepures un nadzenes. Tērpi padara kolektīvu priekšnesumus estētiski pievilcīgākus 

un baudāmus, veido vienotības sajūtu kolektīvu un pasākumu dalībniekos.  

   
Darbošanās pašdarbības kolektīvos veicina novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, 

patriotiskumu, radošo izaugsmi. Tērpu iegāde sekmēja kolektīvu veiksmīgu darbību un 

piesaistīja dalībniekus. 

Visi pašdarbību kolektīvi projekta ietvaros sagādātajos tērpos aktīvi piedalījās Ciblas novada 

un Ludzas novada pagastu, Ciblas novada, starpnovadu un valsts mēroga pasākumos. 

   
Iedzīvotāji sistemātiski tika informēti par pašdarbības kolektīvu aktivitātēm, pasākumiem un 

sasniegumiem pašvaldības interneta vietnē un sociālajos tīklos.  

Valsts simtgadei veltītā Ciblas novada pasākuma, kas noritēja Pušmucovas Tautas 

namā16.11.2018., fotogrāfijas publiskotas Ciblas novada pašvaldības interneta vietnē 

ciblasnovads.lv (11 781 unikālo apmeklētāju) un informatīvajā izdevumā “Ciblas Novada 

Ziņas” – publikācija “Latvijas valsts jubileja atzīmēta ar apbalvojumiem, koncertu un salūtu” 

(Nr, 18 (146); 1., 3.-5.lpp.; 600 eksemplāri). 

Pielikumā 2018.gada publicitātes foto: 

 24.02.2018. deju kopa „EversS” piedalījās Starpnovadu deju kolektīvu koncertā „Mūsu 

Māras zeme” Kārsavas KN 

 01.04.2018. deju kopa „EversS” uzstājās Lieldienu koncertā Ciblas TN 

 01.04.2018. deju kopa „EversS” uzstājās Lieldienu koncertā Kārsavas novada 

Mērdzenes TN 

http://www.ciblasnovads.lv/


 Folkloras kopa „Madara” uzstājās Lieldienu pasākumā Blontu TN 

 01.04.2018. sieviešu deju kopa „Kaprīzes” uzstājās Lieldienu koncertā Blontu TN 

 14.04.2018. deju kopa „EversS” uzstājās Ķeguma novada Birzgales dāmu deju kopas 

„Visma” 10 gadu jubilejas koncertā 

 21.04.2018. deju kopa „EversS» rīkoja vērienīgu kolektīva 5 gadu jubilejas koncertu 

Ciblas TN 

 21.04.2018. deju kopa “Kaprīzes” piedalījās deju kopas «EversS» 5 gadu jubilejas 

pasākumā 

 26.04.2018. Pušmucovas folkloras kopa „Olūteņi” piedalījās skatē Makašānos, kur 

ieguva 1.pakāpes diplomu 

 04.05.2018. deju kolektīvs “Māra” uzstājās Ciblas novada Baltā galdauta svētkos 

Pušmucovas TN 

 26.05.2018. deju kolektīvs „Māra” un “Mazā Māra” piedalījās valsts mēroga pasākumā 

„Latvju bērni danci veda” Daugavpilī 

 31.05.2018. deju kolektīvs „Kamolītis” uzstājās tradicionālajā pasākumā „Par skolas 

godu” Ciblas vidusskolā 

 04.-05.06.2018. deju kopa „EversS” piedalījās IV Sieviešu deju kolektīvu festivālā 

 „Spīganu dejas ezera atspulgā” 

 21.06.2018. Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” piedalījās BALTICA 2018 

noslēguma pasākumā Viļakā 

 21.06.2018. folkloras kopa „Madara” piedalījās BALTICA 2018 noslēguma pasākumā 

Viļakā 

 Folkloras kopa „Madara” piedalījās tradicionālajā Jāņu dienas ielīgošanā Blontos 

 07.07.2018. folkloras kopa „Madara” piedalījās BALTICA 2018 sadziedāšanās 

pasākumos Rīgā 

 07.07.2018. Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” piedalījās XXVI Vispārējie 

latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumos Rīgā 

 15.11.2018. deju kolektīvs „Kamolītis” uzstājās Latvijas simtgadei veltītajā pasākumā 

Ciblas TN 

 16.11.2018. deju kopa „Kaprīzes” uzstājās Latvijas valsts simtgadei veltītā Ciblas 

novada pasākumā Pušmucovas TN 

 17. 11.2018. deju kopa „Kaprīzes” Latvijas valsts simtgadei veltītajā koncertā Ludzas 

novada Pureņu TN 

 17.11.2018. folkloras kopa „Madara” uzstājās Latvijas valsts simtgadei veltītā koncertā 

Ludzas novada Pureņu TN 
 

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku 

attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 
 

Vairāk informācijas un foto: http://www.ciblasnovads.lv/ 
 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa 

vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv  
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