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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 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 38430,58 EUR. ELFLA 

finansējums 34587,50 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 3 843,06 EUR. 

        Pašdarbību kolektīvi sagādātajos tērpos 2019. gadā piedalījās pagastu, novada, starpnovadu un valsts 

mēroga pasākumos. Labuma guvēji no projektu īstenotām aktivitātēm ir 120 kolektīvu dalībnieki, kas izmanto 

tērpus pasākumos un 1300 pasākumu apmeklētāji un skatītāji. 

 

         6. februārī Pušmucovas pamatskolas deju kolektīvs “Mazā Māra” un Pušmucovas Tautas nama deju 

kolektīvs „Māra” piedalījās deju sadancī Ludzā.  

         6. martā abi kolektīvi piedalījās tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē, gatavojoties XII Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. „Mazā Māra” skatē ieguva 3. pakāpi, „Māra” tika novērtēta ar 2. 

pakāpes diplomu. 

  
 

        23. februārī Ciblas Tautas nama deju kopa „EversS” piedalījās Starpnovadu sadancī „Jedritvai kociņ, 

deju mīlam” Kārsavas novada Malnavā.  

  
 

         6. martā Ciblas deju kolektīvs „Kamolītis” ieguva 3.pakāpi tautas deju kolektīvu repertuāra apguves 

skatē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

 
 

         8. martā Blontu Tautas nama sieviešu deju kopa „Kaprīzes” piedalījās starpnovadu pavasara koncertā, 

kas noritēja Kārsavas novada Mērdzenes Tautas namā. 



       13. aprīlī Ciblas TN deju kopa „EversS” uzstājās starpnovadu koncertā „Ak, pavasar, ak, pavasar!” 

Madonas novada Meirānu Tautas namā. 

 
 

       21. aprīlī Lieldienu koncertā Pušmucovas Tautas namā uzstājās deju kolektīvs „Māra”, Pušmucovas bērnu 

folkloras kopa „Olūteņi” un etnogrāfiskais ansamblis „Olūti”. 

  
 

       21. aprīlī Ciblas ciemā pasākumu „Lieldienas Ciblā” palīdzēja vadīt deju kopa „EversS”. 

    

  
 

       21. aprīlī Blontu Tautas namā Lieldienu pasākumā uzstājās Zvirgzdenes kapela. Lieldienas ir vieni no 

latviešu iecienītākajiem svētkiem, tāpēc skatītāju netrūka. 

 
 

        21. aprīlī Blontu Tautas namā tika rīkots novada mēroga pasākums – Deju kolektīva „Kaprīzes” piecu 

gadu jubilejas koncerts. Pasākuma piedalījās gan DK „Kaprīzes”, gan Blontu TN folkloras kopa „Madara”, 

gan. Ciblas TN deju kopa „EversS”. 

 



  
 

  
 

        24. aprīlī Pušmucovas bērnu folkloras kopa „Olūteņi” piedalījās Ziemeļlatgales sarīkojumā–skatē „Vysu 

dīnu bitis dzynu”, kas notika Rēzeknes novada Lūznavā, un kur ieguva 1.pakāpi.  

 
 

        3. maijā Ciblas novada „Baltā galdauta svētku” koncertā Ciblas Tautas namā piedalījās deju kopa 

„EversS” sieviešu DK „Kaprīzes, Pušmucovas etnogrāfiskā ansambļa „Olūti” vīrieši.  

 
 

        10. maijā rīkots Pušmucovas bērnu koncerts māmiņām. Koncertā uzstājās Pušmucovas pamatskolas 1.–5. 

klašu deju kolektīvs „Mazā Māra”. 

        14. maijā Pušmucovas pamatskolas deju kolektīvs “Mazā Māra” un Pušmucovas Tautas nama deju 

kolektīvs „Māra” uzstājās sadancī Kārsavas novada  Salnavā. 

 

        18. un 19. maijā bērnu folkloras kopa „Olūteņi ”  piedalījās 35. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras 

svētkos PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2019, kas noritēja Iecavā. 



  
 

         25. maijā Pušmucovas pamatskolas deju kolektīvs “Mazā Māra” un Pušmucovas Tautas nama deju 

kolektīvs „Māra” piedalījās tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda” Alūksnē.                

 
 

       29. maijā Ciblas deju kolektīvs „Kamolītis” uzstājās pasākumā „Par skolas godu” Ciblas vidusskolā, 

1.jūnijā – Ciblas vidusskolas 70 gadu jubilejas pasākumā. 

 

        2. jūnijā Ciblas TN deju kopa „EversS” piedalījās Latvijas vidējās paaudzes sieviešu deju kopu festivālā 

„Spīganu dejas ezera atspulgā”, kas notika Rēzeknes novada Gaigalavā. 

 
 

          Folkloras kopa „Saime” Brīvdabas muzejā Rīgā 15. jūnijā piedalījās folkloras pasākumā “Novadu 

dienas 2019”. Kolektīvs guva pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēja latgaliešu 

tautas dziesmas. Bija jūtama skatītāju interese. 

 
 

          21. jūnijā Jāņu ielīgošanā Pušmucovā dziedāja Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis „Olūti”. 

21. jūnijā ielīgošanu Blontu ciemā vadīja Blontu Tautas nama folkloras kopa „Madara” un deju kopa 

„Kaprīzes”. 



    
 

        23. jūnijā Ciblas Tautas nama deju kopa „EversS” piedalījās Jāņu dienas pasākumā Kapukalna estrādē. 

  
 

       30. jūnijā Zvirgzdenes kapela Līdumniekos uzstājās Ciblas novada svētku pasākumā “Ciblas novadam – 

10”. Brīvdabā rīkoto pasākumu apmeklēja kupls skaits skatītāju. 

 
 

       20. jūlijā Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” un folkloras kopa „Saime” piedalījās starpnovadu 

folkloras festivālā „Gorūza 2019” Kārsavas novada Salnavā. Šis festivāls pulcina kopā starpnovadu folkloras 

cienītājus, kopējus un liek apjaust, cik mēs esam bagāti un garā stipri, cik skaisti mūsu tērpi un tradīcijas! 

 
 

        9.novembrī  Pušmucovas etnogrāfiskā ansambļa „Olūti” vīrieši jeb t.s. „Pušmucovas puišu apvienība” 

piedalījās Latgales vīru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā Viļānu novada Dekšāru pagastā. 

Piedalīšanās citu novadu rīkotajos pasākumos – tā ir iespēja popularizēt savu pagastu un novadu. 

  



 

         16. novembrī Ciblas Tautas namā tika rīkots novada mēroga pasākums, veltīts Latvijas Republikas 

proklamēšanas 101. gadadienai. Koncertā uzstājās Blontu sieviešu deju kopa „Kaprīzes”, Pušmucovas deju 

kolektīvs „Māra”, pašmāju deju kopa „EversS”. 

   
 

  
 

        24. decembrī Pušmucovas dievnamā notika koncerts „Priecīgi Ziemassvētki klāt!”, kuru veidoja 

Pušmucovas Tautas nama etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” kopā ar tā vadītāju Ināru Dovgiallo. 

   

Publikācijas Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevuma „Ciblas Novada Ziņas” Nr. 9 (156) numurā: 

- „Pušmucovas pamatskolā darbojas folkloras kopa „Olūteņi”” – 6.-7. lappusē; 

- „Pušmucovieši pārstāv novadu festivālā Alūksnē” – 7. lappusē. 

 

Informācija par pasākumiem tika publiskota Ciblas novada pašvaldības interneta vietnē ciblasnovads.lv un 

sociālā tīkla Facebook pašvaldības profilā @Ciblasnovads. 
 

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  

 

 
 

 

https://ciblasnovads.lv/wp-content/uploads/2019/09/Ciblas-Novada-Zi%C5%86as-2019-Nr.9.pdf
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