
APSTIPRINĀTS  
Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja 

 

__________________________ 

                                                                                                                                     A.Pabērza  

2019.gada 21.janvāra  

                                                                                                    rīkojumu Nr. 1.9/3 
 

Folkloras kopu sadziedāšanās 

„Aizgavienī cīmūs braucu” 

 

Nolikums 

Daugavpils novada Vaboles pagastā 

 

Pasākumu rīkotāji:  

            Vaboles kultūras nams ,etnogrāfiskais ansamblis  

            „Vabaļis” un  Vaboles pagasta pārvalde 

 

Pasākuma mērķis: 

                                 1.Veicināt aizgavēņa tradīciju izzināšanu un popularizēšanu 

                                 2.Iesaistīt Daugavpils novada folkloras kopas, etnogrāfiskos 

                                     ansambļus 

 

Pasākuma norises laiks un vieta: 

2019.gada 3.marts plkst.13.00 

Vaboles kultūras nams, pagasta laukums 

 

Pasākuma programma: 

• Plkst.13.00-13.30 folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu reģistrācija 

• Plkst. 13.00-14.00 aizgavēņa tradicionālās aktivitātes pie ugunskura (pagasta   

laukumā) 

• No plkst.13.00  folkloras kopu dalībnieku veidota izstāde „No simtgades pūra 

lādes” 

(Katram kolektīvam jāņem līdzi adītu vai tamborētu  darinājumu – džemperi, jaku, kleitu. Tas 

var būt  pašu rokdarbs vai  no pūra lādes . Katrs kolektīvs  izstādē piedalās  ar diviem vai trīs 

darbiem . Ja mājās ir seno laiku gludeklis , paņemiet līdzi  izstādes papildināšanai)  

• Plkst.14.00 Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu koncerts kultūras namā 
(Katrs kolektīvs piedalās ar savu repertuāru (10-15min)) 

 

Pieteikšanās: 

Dalībnieku pieteikuma anketas (pielikums Nr.1) jāiesniedz līdz 2019.gada 27.februārim 

Anketas tiek pieņemtas pa faksu, pa pastu, pa e-pastu (skenētas) vai klātienē Vaboles 

kultūras namā. 

 

Informācija par pasākumu un tā norisi: 

Tālr. 65475850, mob.29457114, fakss 65460880, 

e-pasts: pavija@inbox.lv 

Vaboles pagasta kultūras nams 

„Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV- 5477 



Pielikums Nr.1 

Vaboles pagasta pārvaldes 

21.01.2019. Nolikumam  

Folkloras kopu sadziedāšanās 

„Aizgavienī cīmūs braucu” 
 

 

 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

 
Precīzi un pilnīgi aizpildīta, parakstīta anketa jāiesniedz līdz 2019.gada27.februārim Vaboles kultūras 

namā. 

Anketas tiek pieņemtas pa faksu, pa pastu, pa e-pastu (skenētas) vai klātienē Vaboles kultūras namā 

 

Kolektīva nosaukums ________________________________________________ 

 

Vadītāja vārds, uzvārds_______________________________________________ 

 

Dalībnieku skaits____________________________________________________ 

 

Adrese____________________________________________________________ 

 

Tālrunis, e-pasts      _________________________________________________ 

 

Programma    

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Neliela informācija par 

kolektīvu___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

Iesniedzot pieteikuma anketu, dalībnieki piekrīt nolikumam ”Folkloras kopu sadziedāšanās 

„Aizgavienī cīmūs braucu...””,  un neiebilst, ka pasākuma laikā tiek filmēts un fotografēts,  

iegūtie foto un videomateriāli var tikt  publicēti. 

 
 

 

Vadītāja paraksts: 
 


