
 

 

       Bērnu un jauniešu folkloras  kopas “Ilžeņa” aktivitātes 2019.gadā. 

 
Projekta nosaukums,  

identifikācijas Nr. 

 

„Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde 

folkloras kopas „Ilžeņa’ dalībniekiem”,  

Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000022 

 

 

                Projekta ietvaros folkloras kopai “ Ilžeņa” tika iegādāti Ziemeļlatgales novada etnogrāfiskie 

tautu tērpi un mūzikas instrumenti (kokles, cītara, blokflautas, vijoles, akordeons, bungas, bubins u.c. 

sitamie instrumenti), tādējādi veicinot iedzīvotāju iesaisti mūsdienu kultūras procesos un latviešu 

tautas kultūras mantojuma saglabāšanā. Projekta attiecināmās izmaksas ir 13943,10 EUR, t.sk. 

ELFLA finansējums - 12548,79 EUR, un Ciblas nov. pašvaldības līdzfinansējums 1394,31 EUR. 

        Folkloras kopas “Ilžeņa” dalībnieku skaits kopš 2017.g. ir ievērojami pieaudzis, tāpēc mēs savā 

darbībā izmantojam arī Ciblas novada pašvaldības realizētajā ELFLA projektā „Tērpu iegāde Ciblas 

novada amatierkolektīviem” Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000002 iegādātos tautu tērpus. 

         F/k „Ilžeņa” aktīvi darbojas tradicionālās kultūras mantojuma izzināšanā, apguvē un 

tālāknodošanā. 2019.gadā folkloras kopā darbojās 44 bērni un jaunieši trīs dažāda vecuma grupās: 

jaunākā grupa (7 - 10gadi), vidējā grupa (11 – 13 gadi), vecākā grupa (14 – 17 gadi). 

Darbošanās f/k „Ilžeņa” aptver plašu sfēru, kur tiek apgūta un tālāk nodota tautas mutvārdu 

daiļrade, 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 f/k “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. 2019.gada tēma, 

gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, bija “ Rotā saule, rotā bite”. 

       Pētot un apgūstot minēto tēmu, līdz ar to arī aktīvi gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes un 

dziesmu un deju svētkiem, visa mācību gada garumā ir notikuši dažādi konkursi un skate, kuros f/k 

„Ilžeņa” ir ļoti veiksmīgi piedalījusies: 

❖ -Folkloras kopu skate – 1.pakāpe, 

❖ -Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija” Latgales reģiona un Valsts mērogā 

(iegūtas 1. un 2.pakāpes), 

❖ -Tradicionālās muzicēšanas konkurss “ Klaberjakte” (Latgales reģionā – 1.pakāpe, Valsts mērogā – 

2.pak.), 

❖ -Tradicionālās dejas konkurss “ Vedam danci” (Latgales reģionā un valstī abam vecuma grupām 

1.pakāpes diplomi). 

 

 

 

Folkloras kopas „Ilžeņa” aktivitāšu galerija 

 

 
2019.g. 22.februārī  

Ludzas Tautas namā 

tika rīkots Ludzas 

mūzikas pamatskolas 

f/k „Žibuļeits” 10 gadu 

jubilejas koncerts, kurā 

piedalījās arī f/k 

„Ilžeņa”. 

 

                       
 

 

 



2019.g. 29.martā 

 

Viļakas nov., Upīte. 

Bērnu un jauniešu 

folkloras kopu 

sarīkojums – skate. 

Darbīga diena, kad f/k 

“Ilžeņa” ar lieliem 

panākumiem piedalās 

tradicionālās 

dziedāšanas, 

muzicēšanas  un danču 

konkursu pusfinālos, 

gūstot 1.pakāpes 

diplomus un “ceļazīmi”  

uz konkursu fināliem 

Rīgā. 

Šajā dienā notiek arī 

skate, gatavojoties XII 

Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un 

deju svētkiem, kurā f/k 

“ Ilžeņa” iegūst 

1.pakāpes diplomu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2019.g. 6.aprīlī 

Ciblas TN notika 

Latvijas meistaru 

dienas “ Satiec savu 

meistaru”. Šajā 

pasākumā f/k “Ilžeņa” 

dziedāja, spēlēja un 

mācīja dančus un 

rotaļas par kumeliņu un 

zirga spēku. 

  

 
 

2019.g. 27.aprīlī 

Rīgas Tehniskā 

universitāte 

Tradicionālās 

dziedāšanas konkurss “ 

Dziesmu dziedu, kāda 

bija”  

 

    

       
 



 

 

2019.g. 27.aprīlī 

Rīgas Tehniskā 

universitāte 

Tradicionālās 

muzicēšanas konkurss 

“Klaberjakte”  

 

 

 

 

 

 

           
 

2019.g. 27.aprīlī 

 

Rīgas Tehniskā 

universitāte.  

Tradicionālās dejas 

konkurss “ Vedam 

danci”.  

 

 

 

 

 

   

2019.g. 18.un 19.maijā 

  

Folkloras kopa  

“ Ilžeņa” Iecavā 35. 

Latvijas bērnu un 

jauniešu folkloras 

svētkos "Pulkā eimu, 

pulkā teku" 

 

 

   
 

2019. 1.jūnijs 

 

Ciblas vidusskolas 70 

gadu jubilejas 

pasākums. 

 

 

  

 

 
 

 



 
 

2019.g. 5.jūlijs 

BDR “ ILŽEŅA”  un 

Ciblas TN rīkotais 

folkloras draugu vakars 

“RŪTOJ SAULE”  

 

 
 

 
 

          
 



2019.g. 18.novembris 

Ciblas TN 

LR proklamēšanas 

dienas koncerts 

           

                   
   

2019.g. 7.decembris 

 

Rīgas Latviešu 

Biedrības nams 

 

Latvijas Bērnu un 

jauniesu f/k stāstnieku 

konkursa fināls “ Teci, 

teci, valodiņa”  

 
Informācija par pasākumiem tika publiskota Ciblas novada pašvaldības interneta vietnē 

ciblasnovads.lv un sociālā tīkla Facebook BDR “ ILŽEŅA” profilā un “Pulkā eimu, pulkā teku” 

profilā. 

 

Biedrības “ILŽEŅA” un folkloras kopas “Ilžeņa” aktivitātēm var regulāri sekot: 

https://www.facebook.com/Biedr%C4%ABba-IL%C5%BDE%C5%85A-

2073572912870604/?modal=admin_todo_tour 

 

Folkloras kopas “Ilžeņa” aktivitātes un publicitāte Ciblas novada ziņās: 

• “Gaišās noskaņās noritējis senioru atpūtas pasākums”  

https://ciblasnovads.lv/wp-content/uploads/2019/09/CNZ-02-19.pdf 

• “ Satiec savu meistaru Ciblā”  

https://ciblasnovads.lv/wp-content/uploads/2019/09/Ciblas-Novada-Zi%C5%86as-2019-

Nr.6.pdf 

• Svētku “ Ciblas novadam – 10”  fotomirkļi:  

https://ciblasnovads.lv/wp-content/uploads/2019/09/Ciblas-Novada-Zi%C5%86as-2019-

Nr.10.pdf 

• “Godinot cilvēkus atzīmēta Latvijas dzimšanas diena” 

“Konkurss „Ciblas novada gada cilvēks” 

https://ciblasnovads.lv/wp-content/uploads/2019/11/CNZ-16-19.pdf 
       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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