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2018. gada biedrības “Darba un kultūras centrs Līdumnieki” 

pasākumu un darbības apraksts 

 

21.02.2018. – Biedrības biedru tikšanās ar LZ reportieri 
Notika tikšanās ar LZ korespondentu. Tā notika biedrības telpās “ģimenes” atmosfērā, 

kuras laikā tika pārrunāti biedrībā veiktie darbi un plāni nākotnei. Uz tikšanos bija 

sanākuši biedrības biedri, kā arī Līdumnieku pagasta iedzīvotāji.  

 

07.04.2018. – Pasākums “Satiec savu meistaru 2018” 
Pasākuma ietvaros tika iejaukta bezrauga maizes mīkla un izcepta maizes krāsnī, kā arī 

notika izceptās maizes degustācija. Pasākuma dalībnieki sekoja maizes cepšanas 

procesam un atzina, ka maize ir izdevusies garšīga. Pasākuma gaitā tā apmeklētājiem bija 

iespēja apmainīties ar pieredzi maizes cepšanā ar padomu un recepšu palīdzību. Pasākumā 

piedalījās vietējie iedzīvotāji, ciemiņi no Viļakas novada, Rīgas, Ciblas, Rēzeknes nov., 

Ludzas. Maizes cepējas bija Inta Gadžiramazova un Valentīna Zabiļevska. Pasākumu 

kuplināja ar dziesmām un anekdotēm iz dzīves viesi no Rēzeknes novada.  

 

13.05.2018. – Fonda “1836” 12. – 13. maija gājiens Līdumniekos 
Maršruts sākās Zilupē caur Ciblu, noslēdzās Līdumniekos ar koncertu. Pārgājiena 

dalībnieki apmeklēja biedrības telpas. Tikās ar pašdarbniekiem un amatniekiem.  

 

12. – 13.07.2018. – Ciemiņi no Ukrainas un Krievijas 
Biedrība pieņēma ekskursantus, kuri apceļo Latviju. Viņi tikās ar biedrības biedriem, 

Līdumnieku ciema iedzīvotājiem un bija sajūsmā par esošo vietu, kur ir telpas 

pašdarbniekiem,   amatniekiem, vietējiem iedzīvotājiem.  

 

15.07.2018. – Ciblas novada svētku atklāšanas pasākums Eversmuižas 

Romas katoļu baznīcā 
Ciblas novada svētku atklāšanas sv.Mise notika Eversmuižas Romas katoļu baznīcā. 

Mises noslēgumā notika koncerts, kurā piedalījās arī biedrības “Darba un kultūras centrs 

Līdumnieki” pašdarbnieki – uzstājās meiteņu ansamblis Valda Nagļa vadībā. 

(Gatavošanas pasākumam kā parasti tika izmantotas biedrības telpas un aprīkojums). 

 

 

 



16.07.2018. – Mozuļu kauju piemiņas diena 
Katru gadu kopā ar biedrību “Daugavas vanagi” tiek rīkots piemiņas pasākums pie Mozuļu 

kaujās kritušajiem. Atmiņās dalās biedrības “Daugavas vanagi” dalībnieki. Pasākumu ar 

dziesmām kuplina biedrības “Darba un kultūras centrs Līdumnieki” pašdarbnieki Valda 

Nagļa vadībā. (Gatavošanas pasākumam tika izmantotas biedrības telpas un aprīkojums). 

 

20.07.2018. – Dziedošo ģimeņu svētki Pušmucovā 
Ciblas novada svētku ietvarā notika dziedošo ģimeņu pasākums. Tajā piedalījās novada 

dziedošās ģimenes. Biedrības vadītājs kopā ar savu ģimeni piedalījās šajā pasākumā, 

pārstāvot Līdumnieku pagastu. (Gatavošanas pasākumam tika izmantotas biedrības telpas 

un aprīkojums) 

 

11.08.2018. – Latvijas valsts simtgades pasākuma un zaļumballes 

apskaņošana un izgaismošana 
Latvijas valsts simtgades pasākums un balle notika Zvirgzdenē, kur tika izmantota 

projekta  ietvaros iegādātā apskaņošanas un izgaismošanas aparatūra.  

 

Biedrības “Darba un kultūras centrs Līdumnieki” telpu remontdarbi 
Sadarbībā ar NVA biedrība “Darba un kultūras centrs Līdumnieki” iesaistījās projektā 

“Vasaras darbs skolēniem”. Projekta ietvaros kopumā strādāja 2 skolēni. Viņi veica 

dažādus iekštelpu remontdarbus – krāsoja logu rāmjus un durvis, kā arī biedrības 

apkārtnes uzkopšanas un bērnu laukuma uzturēšanas darbus. Biedrības remontdarbos 

piedalījās arī vairāki brīvprātīgie jaunieši un biedrības biedri.  

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotās akcijas “Cimdotā Latvija” 

krājumu izstāde no 01.10.2018. 
Latvijas simtgades pasākumu ietvaros Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvāja materiālus 

izstādes “Cimdotā Latvija” rīkošanai. Izstāde izstādīta biedrības telpās. Iedzīvotājiem tika 

rasta iespēja apskatīt arī biedrības biedru rīkoto adīto cimdu izstādi.  

 

18.11.2018. – Latvijas valsts simtgades pasākuma izgaismošana 
Par godu Latvijas simtgadei Līdumnieku parkā tika rīkots pasākums. Tā organizēšanai 

tika izmantota projekta ietvaros iegādātā apgaismošanas aparatūra.  

 

16.11.2018. – Simtgades pasākums Pušmucovā 
Atzīmējot Latvijas simtgadi, Pušmucovas Tautas namā notika svinīgais pasākums. Tā 

gaitā uzstājās meiteņu ansamblis Valda Nagļa vadībā. Tika apbalvoti biedrības biedri 

dažādās nominācijās. (Gatavošanas pasākumam tika izmantotas biedrības telpas un 

aprīkojums) 

 

Ziemassvētku gaidās 
Sagaidot ziemas saulgriežus, biedrība organizēja iekštelpu un ārtelpu sagatavošanu 

svētkiem. Kopā ar draugiem no DK “EversS”, Līdumnieku daudzbērnu ģimenēm un 

iedzīvotājiem tika uzpostas iekštelpas. Pēc padarītā darba notika tējas vakars. Biedrības 

vadītājs iepazīstināja ar nākotnes plāniem un iecerētajiem darbiem uz nākamo gadu.  

 

 

 



 

30.12.2018. – Raušu balles apskaņošana un izgaismošana 
Katru gadu starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu muzikālā grupa “Rauši” rīko ikgadējo 

balli. Balles atmosfēras radīšanai biedrība izgaismoja Ciblas Tautas nama telpas.  

 

 

Iesāktās un ikdienas aktivitātes 2018 gadā 

2018. gada gaitā notika arī folkloras kopas “Ilža” albuma „Ludzas igauņu muzikālā 

folkloras mantojuma audiālā dokumentēšana” ieraksti veikti sadarbībā ar ierakstu studiju 

“Lauska”. Ierakstīšanai tika izmantota biedrības telpās ierīkotas skaņu ierakstu studija.  

Visa gada garumā iekoptā bērnu spēļu laukumā ir pieejama atpūta gan vietējiem, gan 

ciemiņiem kuri ierodas uz pasākumiem un atpūtu. 

Tāpat visā gada garumā ir pieejamas telpas ar ierīkotu apkures sistēmu, kuras ikdienā kā 

savu darbinieku izmanto vietējie pašdarbnieki un amatnieki. Telpas regulāri izmanto 

saieta un atpūtas pasākumiem vietējie iedzīvotāji. Visu 2018. gadu biedrībā pastāvīgs 

atalgots darbs ir admininistratorei, kas arī teicami nodrošina telpu pieejamību 

interesentiem. Biedrība turpina saviem spēkiem un ar brīvprātīgo atbalstu veikt lielās zāles 

remonta darbus.   

 

          
 

                                    
 

 

 

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 par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK 

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