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Projekta nosaukums, identifikācijas 

Nr. 

Tautas tērpu un mūzikas 

instrumentu iegāde folkloras kopas 

"Ilžeņa" dalībniekiem, 16-01-AL34- 

A019.2201-000022 

           Ciblas vidusskolas folkloras kopa „Ilžeņa” aktīvi darbojas tradicionālās 

kultūras mantojuma izzināšanā, apguvē un tālāknodošanā. Uz 2018.gadu  mēs esam 

auguši gan skanējuma ziņā, gan arī skaitliski. Šobrīd esam 44 folkloras kopas 

"Ilžeņa" dalībnieki. 

Darbošanās folkloras kopā „Ilžeņa” aptver ļoti plašu sfēru, kur tiek stāstītas 

pasakas, teikas, nostāsti un anekdotes, apgūta dažādu tautas mūzikas instrumentu 

spēle, tiek iets rotaļās un dejoti latviešu tradicionālie danči, dziedātas un skandinātas 

mūsu spēcīgās latgaliešu un latviešu tautas dziesmas. Tas viss ir mūsu unikālais 

mantojums, ko folkloras kopa “Ilžeņa” turpina apgūt un saglabāt nākotnei.  

            Katru gadu, kontekstā ar  VISC apstiprināto nemateriālā kultūras mantojuma 

apgūšanas un pārmantošanas programmu “Pulkā eimu, pulkā teku”, tiek izzināta, 

tautasdziesmās izdziedāta, pasakās, stāstos un anekdotēs izstāstīta, rotaļās un dejās 

izdejota kāda konkrēta tēma. Piem, 2018.gadā tēma bija „Tēva sēta”. Pētot un 

apgūstot minēto tēmu, visa mācību gada garumā ir notikuši dažādi konkursi un skate, 

kuros folkloras kopa „Ilžeņa” ir ļoti veiksmīgi piedalījusies. 1. pakāpes diplomus 

„Ilžeņas” bērni iegūst ne tikai Latgales reģionālajos, bet arī valsts līmeņa konkursos. 

Stāstnieku konkursā „Teci, teci valodiņa”, tradicionālās muzicēšanas konkursā 

“Klaberjakte”, tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija”, 

tradicionālo deju konkursā „Vedam danci” gan jaunākās, gan vecākās grupas saņem 

augstākos novērtējumus. Ik gadu gatavojoties nemateriālā kultūras mantojuma 

apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” Latvijas bērnu 

un jauniešu folkloras kopu nacionālajam festivālam, tiek rīkots arī Ziemeļlatgales 

novada sarīkojums – skate, kur “Ilžeņa jau 4 gadus arī ir  ieguvusi augstāko 

novērtējumu - 1.pakāpes diplomu.  

http://www.ciblasnovads.lv/attachments/article/67/CNZ%2019%20-%2018.pdf 

https://www.facebook.com/2073572912870604/photos/ms.c.eJxFysENwCAMA8C

NKse2DOy~;WIVC6fd0rEyJibQczocNo6E~_sAWk6gdxD4cH1IN3RAMIFv0CE

UQUWA~-~-.bps.a.2168332650061296/2168332663394628/?type=3&theater 

Bez konkursiem un skatēm, folkloras kopa „Ilžeņa” aktīvi darbojas arī savā 

novadā, piedaloties gadskārtu svētkos (Meteņos, Ziemassvētkos, Līgosvētkos u.c.), 

rīkojam danču vakarus bērniem un jauniešiem. Danču vakari bērniem un jauniešiem 

ir jauninājums mūsu novadā, kas līdz šim vēl nebija ieviesti un rīkoti. Šī gada 

pavasarī piedalījāmies projektā “Satiec savu meistaru” Ciblas TN, kur sabrauca arī 

kamiņu folkloras kopas, un folkloras kopa „Ilžeņa” bija meistaru lomā, kas  mācīja 

tradicionālos dančus.  Izvērtās ļoti jauks un sirsnīgs pasākums! 

 

http://www.ciblasnovads.lv/attachments/article/67/CNZ%2006-18.pdf 

https://www.draugiem.lv/ciblastautasnams/gallery/?pid=447246769 
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Projekts tiek 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 : 
https://www.facebook.com/Biedr%C4%ABba-IL%C5%BDE%C5%85A-
2073572912870604/?modal=admin_todo_tour 
https://www.draugiem.lv/www.draugiem.lvilzenja/ 

 

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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