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2019. gada biedrības “Darba un kultūras centrs Līdumnieki” 

pasākumu un darbības apraksts 

 

 

06.04.2019. – Pasākums “Satiec savu meistaru!” 2019 

Daudzus gadus biedrības telpās notiek pasākums “Satiec savu meistaru!”. Šī gada 

pasākuma pamatideja ir Latgales celaiņu aušana. Meistarklasi aušanā vadīja Sarkaņu 

amatu skolas vadītāja Daira Drozdova un audēja no Madonas Ērika Novožilova. 

Dalībnieki apguva celaiņu aušanas tehniku.  

 

 

 

 

 



06.04.2019. – Kaligrāfijas meistarklase 

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas meistari un mākslinieci Veltu Kniksti tika 

organizēta kaligrāfijas meistarklase. Tās ietvaros meistare iepazīstināja klātesošos ar 

vēsturiskiem kaligrāfijas rakstiem, kā radusies un kas ir kaligrāfija. Meistarklasē 

piedalījās Ciblas vidusskolas skolēni un skolotāji.  

 

Aprīlis – Dairas Drozdovas un Ērikas Novožilovas austo darbu izstāde 

Aprīļa mēnesī projekta “Satiec savu meistaru” ietvaros tika organizēta Dairas Drozdovas 

un Ērikas Novožilovas austo darbu izstāde, kurā varēja aplūkot Dairas austos pirts 

dvieļus un segas. Ērika izstādē demonstrēja pašas austos tautu tērpus un lakatus.  

 



 

 

29.05.2019. – Jaunsardzes nometne Līdumniekos 

Vairākus gadus Ludzas jaunsargu nometne notiek Līdumnieku teritorijā. Jaunieši 

apmeklēja biedrības telpas, un Igors demonstrēja kalēja prasmes, kā arī paši izmēģināja 

sevi kalēja lomā.  

 

 

 

 



22.06.2019. – Ciblas vidusskolas 70.izlaiduma balles izgaismošana 

2019.gada 22. jūnijā notika Ciblas vidusskolas 70.izlaidums. Lai radītu absolventiem un 

ciemiņiem svētku noskaņu, biedrība “Darba un kultūras centrs Līdumnieki” palīdzēja 

realizēt šo ideju un izgaismot zāli vakara ballei. To apmeklēja absolventi, viņu viesi un 

skolotāji, apmēram 100 cilvēku.  

 

 

30.06.2019. – Dziedošo ģimeņu pasākums Līdumniekos 

Ciblas novada svētku ietvaros aizlūgums par novada ļaudīm notika Aizpūres Romas 

katoļu baznīcā. Misei noslēdzoties, Līdumnieku estrādē notika Dziedošo ģimeņu 

koncerts, kurā uzstājās novada dziedošās ģimenes no visiem Ciblas novada pagastiem. 

Koncertu noslēdza Igauņu ģimenes no Gaigalavas koncerts. Pasākumu apmeklēja 

aptuveni 170 cilvēku. To izgaismoja un apskaņoja biedrība “Darba un kultūras centrs 

Līdumnieki”.  

 

 



05.07.2019. – Folkloras draugu vakara “Rotā saule” izgaismošana un 

apskaņošana 

Pasākumu “Rotā saule” organizēja Ciblas folkloras kopa “Ilžeņa” ar vadītāju Dzintru 

Toporkovu sadarbībā ar Ciblas TN. Tajā piedalījās Ludzas f/k “Žibuļeits” (vad. Dace 

Tihovska), Salnavas bērnu kapela “Sābreiši” (vad. Elvīra Bleive), Pušmucovas f/k 

“Olūteņi” (vad. Ināra Dovgiallo), Rēzeknes f/k ”Vīteri”. Ar skanīgām putnu balsīm 

pasākumu kuplināja draugi no Zvirgzdenes – Elīna, Liene un Aleksandrs. Izmantojot 

gaismas efektus, radās ilūzija, ka saule patiešām rotājas.  

 

 

06.07.2019. – Ciblas novada svētku noslēguma koncerta izgaismošana 

un apskaņošana 

Ciblas novada svētku noslēguma koncerts notika Blontu TN. Ar dziesmu spēli “Īsa 

pamācība mīlēšanā” novada iedzīvotājus un viesus iepriecināja skatuves mākslinieki no 

Rīgas. Uzvedumā piedalījās arī Mērdzenes deju kolektīvs “Luste” un DK EversS. 

Pasākums bija plaši apmeklēts, skatītāju zāle bija pārpildīta.  

 



24.08.2019. – Bārtuļa dienas svinības Līdumniekos 

Katru gadu Bārtuļa dienas svinības notiek Līdumnieku pagasta estrādē. Šogad pasākumā 

piedalījās Isnaudas folkloras kopa un Isnaudas amatierteātris. To apmeklēja aptuveni 120 

cilvēki. Pasākumu izgaismoja un apskaņoja biedrība “Darba un kultūras centrs 

Līdumnieki”.  

 

 

 

 

 



16.11.2019. – Latvijas Republikas proklamēšanas dienas koncerta 

izgaismošana un apskaņošana 

Ciblas TN notika Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts pasākums 

“Mana zeme Latvija”. Koncertā uzstājās pašdarbnieku kolektīvi no visiem novada 

pagastiem. Svētku gaitā tika godināti Ciblas novada pašvaldības rīkotā konkursa “Ciblas 

novada gada cilvēks” dalībnieki. Pasākumu apmeklēja visa novada iedzīvotāji un ciemiņi 

no citiem novadiem.  

 

 

 

 



25.12.2019. – Tihovsku ģimenes koncerta izgaismošana un apskaņošana 

Ar skanīgām dziesmām Ciblas TN viesojās Tihovsku ģimene no Ludzas. Koncertu 

apmeklēja Ciblas novada iedzīvotāji, draugi un ciemiņi no citiem Latvijas novadiem.  

 

 

 

 

 



27.12.2019. – Ziemassvētki Līdumniekos 

Biedrības “Darba un kultūras centrs Līdumnieki” biedri sanāca uz Ziemassvētku 

jampadraci. Uz pasākumu bija ieradies Ziemassvētku rūķis ar dāvanām. Tika veikta gada 

laikā notikušo pasākumu analīze, kā arī tika pavadīts laiks pie siltas kafijas krūzes.  

 

 

 

 

 



28.12.2019. – “Raušu” balles izgaismošana un apskaņošana 

Jau daudzus gadus kā tradīcija Ciblas TN tiek rīkota grupas “Rauši” Vecgada izskaņas 

balle. Pasākuma 1.daļā uzstājās ‘Raušu” draugi – Līdumnieku meitenes un Tihovsku 

ģimene no Ludzas.  

 

 

 

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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