
 



 П О Л О Ж Е Н И Е/  N O L I K U M S  

Международный фестиваль музыки, танца, детского творчества и театра мод, 

посвященный дню Матери  и семьи, под девизом „Обними меня, мамочка, „ 

проводится в городе Дагда, Латвийской республики 

20 мая 2017 года на городской эстраде в 1400. 

Участвуют художественные коллективы Белоруссии, Эстоний ,Польши , Литвы и 

Латвии. 

 

 

1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок и условия 

проведения фестиваля.  

2. Фестиваль проводится отделом культуры, спорта и образования Дагдской 

Краевой думы и Дагдским народным домом, в соответствии с настоящим 

Положением.  

3. Организация и проведение фестиваля осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет) фестиваля. 

1. Цель фестиваля. 

1.1. Участие коллективов народного художественного творчества (народные 

танцы, современные танцы, вокальные ансамбли и т.д.) Задачей фестиваля 

является содействие развитию общей культуры участников, их 

художественно-эстетического вкуса в сочетании с исполнительским 

мастерством, стимулируя развитие детского и молодежного творчества 

1.2. Участие театров моды проводится с целью популяризации детской и 

молодёжной моды, укрепления дружеских связей и контактов театров мод, 

студий, школ моды и т.п. разных стран; 

1.3. Расширение и углубление международных связей в области культурного 

обмена. 

2. Сроки и место проведения: 

 Латвия. Дагда. Дагдский парк, эстрада, 20 мая 1400. 
 

3. Участники фестиваля. 



В фестивале принимают участие народные коллективы, детские и 

молодежные театры моды, студии, любительские объединения учреждений 

культуры и образования, художественные коллективы  Дагдского края, 

Краславского края, а так же стран Литвы, Эстоний,Польши   и Белоруссии. 

4. Содержание 

 4.1. Каждый коллектив привозит на фестиваль флаг государства, название 

коллектива,  

4.2.  Коллектив моды представляет не меньше 2 коллекций одежды.  

•Тема ” Современность и авангард.” 

           4.3. В названии коллекции должно быть указано, в чем заключается 

«модное направление коллекции” 

           4.4. В коллекции могут быть использованы любые ткани и другие 

материалы, допускаются разные приемы обработки, аксессуары и т.п. В 

демонстрации коллекций исполняется театрализация и музыкальное 

оформление, усиливающие эффект выполненной коллекции; 

 

5. Награждение 

5.1. Все участники награждаются дипломами, призами и памятными 

подарками. 

5.2. Организационные вопросы (индивидуальные сроки заездов обсуждаются 

дополнительно) 

5.3. Заявки на участие в фестивалe принимаются Оргкомитетом не позднее 20 

февраля 2017 года, тел. для справок:  37165653240  ,28626484,29681560 

 5.4. Участники фестиваля имеют право на полную и достоверную 

информацию о проведении конкурса, методическую поддержку при 

подготовке. 

6. Финансирование 

 

6.1. Финансирование конкурса осуществляется согласно утверждаемой сметы 

из средств бюджета Дагдского края; 

6.2. Командировочные и транспортные расходы - за счет командирующей 

стороны; 

6.3. Организация питания, призов, дипломов - за счет средств оргкомитета; 

6.4. Организация проживания иностранных коллективов- обсуждается в 

индивидуальном порядке. 

 

7. Регистрация 



 

 7.1. До 20 февраля 2017 года необходимо направить в Оргкомитет 

письменное подтверждение о прибытии на фестиваль. По прибытию 

представить списки на питание участников, заверенные гербовой 

печатью(оригинал). 

7.2. Претендент, прошедший регистрацию, является участником фестиваля, 

получает программу фестиваля.  

7.3. Выступление художественного коллектива. 

(Каждый коллектив должен представить концертную программу на 20 мин.) 

 

ПЛАН. 

Прибытие на фестиваль: 20 мая до 1000. 

 

По прибытию регистрация, репетиция,  

1400  - Торжественное открытие фестиваля. 

Концерт. 

1700- Торжественное закрытие фестиваля. 

Награждение участников фестиваля. 

Ужин. 

Дискотека. 

Прием руководителей коллективов в Дагдской краевой думе. 

 

 Приложение 1 

 
Заявка 

Страна  

Полное название коллектива  

Визитная карточка  

Фотография крупного плана в 

электронном виде 

 

Руководитель коллектива (Ф.И.О. 

телефон. e-mail. 

 

Количество участников, включая 

водителя и сопровождающих. 

 

Руководитель делегации(Ф.И.О. 

телефон, e-mail.) 

 

Программа выступления.  

Технические средства…микрофоны и 

т.д. 

 

 

 



Ezernieku vidusskolas vokālais ansamblis  

(vad. Ilze Platace) 

Andrupenes PII “Avotiņš” deju grupa  

“Lāsītes” (vad. Irina Vasiļevska) 

Andzeļu pamatskolas dejotāju  

kolektīvs „Saulainie stariņi”  

(sk. Irēna Lovčinovska, Elita Kalnača) 

Asūnes pamatskolas PII grupas„Pūcītes”  

(sk. Marija Viļģerte, Alīna Jeremenoka) 

Dagdas vidusskolas 1.-2. klašu deju  

kolektīvs "Ritenītis" (vad. Aina Murāne) 

Dagdas vidusskolas 5.-6. klašu deju 

kolektīvs "Avotiņš"  

(vad. Aina Murāne) 

Andrupenes folkloras kopa 

"Saiveņa"  (vad.Aija Vaičule) 

Ezernieku PII deju grupas “Bitītes” dalībnieki 

(sk. Svetlana Malinovska, Ina Žilinska ) 

Ezernieku vidusskolas tautas deju  

kolektīvs “Ežezers” (vad. Rita Vaišļa) 

Dagdas vidusskolas tautas deju  

kolektīvs “Dardedze” (vad. Rita Vaišļa) 

Konstantinovas sākumskolas pirmsskolas 

grupas audzēkņi un 1. klases skolēni (vad. 

(vad. Valentīna  Stepiņa) 

Dagdas PII ,,Saulīte’’ deju grupa ,,Smaidiņš’’  

(vad.Tatjana Jefremova) 

 

Riebiņu vidusskolas 9.-11.klašu deju kolektīvs  

(vad. Anita Randare ) 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  

meiteņu trio „NON STOP”  

 (vad. Rita Andrejeva) 
 

Коллектив спортивно-эстрадного танца «Аллегро»  

школы искусств Висагинского дома творчества  

(vad.Вера Катаева-Сезёмова) 

«Класс дизайна одежды»  

Школы искусств Висагинского дома творчества 

(vad. Светлана Столяренко)   

4. Starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivāls „Apskauj mani māmuliņa” Igaunija, Lietuva, Baltkrievija, Latvija   

 

20.05.2017. 



Студия флористического дизайна  

«FLORASTIL»  Висагинского дома  

творчества  (vad.Наталья Марченко ) 

Студия современного танца «ENERGY»  

школы искусств Висагинского дома творче-

ства  

(vad. Наталия Павликова) 

Объединение по интересам «Мелодия»  

(vad.Лавринович Юлия Павловна) 

Объединение по интересам Freedom  

Glubokaje bērnu un jauniešu centra 

Teātra modes studija 

„Alisa” (vad.Shpakova Oksana Ad-

reyevna , Razvodovskaya Anastasiya 

Aleksandrovna ) 

Tallinas Franču skolas deju grupa 

“Leesikad” (vad.Kristiine Siig) 

Panevežus kultūras centra deju 

kolektīvs „Grandinele” (vad. Zita 

Rimkuviene) 

Andrupenes pamatskolas koris 

(vad.Aija Vaičule) 

Šķaunes pamatskola pirmskolas grupiņa 

„Saulīte” (vad. Natālija Jermaka) 

Dagdas vidusskolas 2.-5.kl. koris (vad.Rita Kaposta) 

Dagdas vidusskolas 3.-4. kl. vokālais ansamblis 

"Rasas pilieni"  (vad. Rita Kāposta) 

Aleksandrovas internātpamatskolas deju 

kolektīvs (vad. Ina Grebnova) 

Andrupenes pamatskolas 1.-4.kl deju kolektīvs ,,Andrupenīte” 

 (vad. Gunta Sreļča) 

Mūzikas un mākslas skolas  3.kl.  akordeonistu 

ansamblis „Triole”  (vad. Rita Kāposta) 

Dagdas vidusskolas „Topošo zvaigznīšu klubiņš” 

(sk. Ligita Gavrilova, Diāna Krilova) 

Aleksandrovas internātpamatskolas Netradicionālās  

4. Starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivāls „Apskauj mani māmuliņa” Igaunija, Lietuva, Baltkrievija, Latvija   

20.05.2017. 

Kristīne Sudraba  

(Dagdas vidusskola) 

Aija Utkina 

(Dagdas vsk. skolotāja) 

Dagdas vidusskolas deju  

kolektīvs “Atspolīte” 

(Rita  Vaišļa) 



         4. Starptautiskais bērnu un jauniešu  

            mūzikas, deju un modes festivāls   

               “Apskauj mani, māmuliņa!” 
 

 

 

 

 

Dalībvalstis 

 LIETUVA, IGAUNIJA, BALTKRIEVIJA,  

LATVIJA 
 

 

 

 

 

2017.gada  20.maijs 

Dagda, Latvija 

 

 



   Pilnziedu laiks…Ģimeņu saliedēšanās svētki. Esam kopā roku rokā....Tas notiks Dagdas 

novada 4.Starptautiskajā bērnu un jauniešu dziesmu, deju un modes teātra festivālā 

“Apskauj mani māmuliņa”. 

    Festivālā satiksies sen iegūtie draugi, tiem piepulcēsies jauni. Dalībnieki visi kopā un 

katrs atsevišķi rādīs savas prasmes dziedāt  un dejot, demonstrēs radītos modes šedevrus. 

Daudzi dalībnieki aktīvi mācījušies programmas un nodos to mūsu vērtēšanai. 

   Pasākuma laikā sumināsim novada aktīvās, darbīgās un čaklās ģimenes. Priecāsimies par 

viņu sasniegumiem, sekmēm, aktīvo sabiedrisko dzīvi. 

   Novada iedzīvotājus aicinu aktīvi ņemt līdzdalību festivālā, atbalstīt dalībniekus, novērtēt 

visu skaisto un labo. Nevienam nepalikt malā, bet aktīvi iesaistīties un izbaudīt šo bērnu un 

jauniešu veidotos uzvedumus. 

 

Lai mums visiem izdodas! 

Esiet sveicināti  4. Starptautiskā bērnu un jauniešu  

         mūzikas, deju un modes festivāla   

        “Apskauj mani, māmuliņa!” dalībnieki! 

Dagdas novada domes priekšsēdētāja  S.Viškure 



            Esiet sveicināti  4. Starptautiskā bērnu un jauniešu  

         mūzikas, deju un modes festivāla   

        “Apskauj mani, māmuliņa!” dalībnieki! 

 

  Ģimenes diena atnāk ar dzelteno - saules, siltuma, gaismas, saskaņas, dzīvības un dzīvesprieka 

krāsu. Cilvēks bez ģimenes, tāpat kā viss dzīvais bez saules, reizēm sāk nīkuļot. Būt par vecākiem 

nav upurēšanās, nav prestiža jautājums, nav ilgtermiņa ieguldījums vai labdarības akcija. Būt 

vecākiem - tā ir izvēle, kas jāveic mums pašiem. Tā ir iespēja mums pašiem augt un attīstīties, priecāties un mācīties, 

apzinoties, kā no lugas, kurā mēs esam galvenie varoņi, mēs nonākam citā scenārijā- kurā galvenie varoņi ir mūsu 

bērni. Bērni pie mums  

atnāk dažādi: cits rūpīgi plānots, ilgi gaidīts un gribēts, cits likteņa un varbūt pat nejauši sūtīts. Varam vien minēt,  

vai viņi izvēlas mūs, uz mākoņa maliņas sēžot, un prātot, cik lielā mērā no tā, ko mēs darām vai nedarām, mainās viņu 

raksturs un dzīve, cik lielā mērā mēs paši maināmies, kļūstot par vecākiem. Mīlēsim savus bērnus patiesi, bez  

nosacījumiem, jo tā mēs palīdzēsim viņiem justies droši, pieņemtiem un novērtētiem. Un, augot pozitīvi emocionālā  

un mīlestības piepildītā gaisotnē, ikvienam bērnam  radīsies sapratne par to, ka ģimene ir  vērtība. 

Šodien sveiksim  Dagdas novada stiprās ģimenes! Lai Jūs priecē un ilgi paliek atmiņā festivāla dalībnieku  

 Uzstāšanās no Visaginas, Panevežis (Lietuva), Tallinas (Igaunija), Glubokoje  (Baltkrievijas) un no mūsu Dagdas   

novada izglītības iestādēm, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Riebiņu vidusskolas! 

                                                  



Vadītāja: Ilze Platace 

Ezernieku vidusskolas vokālais ansamblis 



Vadītāja: Irina Vasiļevska 

Andrupenes PII “Avotiņš” deju grupa “Lāsītes” 

 



 
 

Moto: "Deja - prieka avots, smelies prieku dejā"  

Andzeļu pamatskolas dejotāju kolektīvs „Saulainie stariņi” 

Skolotājas: Irēna Lovčinovska 

                    Elita Kalnača 

                  



Skolotājas: Marija Viļģerte 

                 Alīna Jeremenoka 
 

Asūnes pamatskolas PII grupas „Pūcītes” 

 



Dagdas vidusskolas 1.-2. klašu deju kolektīvs "Ritenītis" 
 

 

Vadītāja: Aina Murāne  



Dagdas vidusskolas 5.-6. klašu deju kolektīvs "Avotiņš" 
 
 

Vadītāja: Aina Murāne 



Vadītāja: Aija Vaičule 

Andrupenes folkloras kopa "Saiveņa"  
 

Moto "Dziedam, muzicējām, dancojam ar prieku" 



Ezernieku PII deju grupas “Bitītes” dalībnieki 

Moto: Dejojot bērns veido savu personību, iegūst draugus un mācās būt un strādāt komandā. 

Deja disciplinē un priecē. Deja ir vesels piedzīvojums, kam seko gandarījums par katru iemācīto deju 

soli un visbeidzot par skatītāju aplausiem. Ezernieku PII deju grupas "Bitītes" bērniem patīk dziedāt, 

spēlēt, piedalīties dažādās aktivitātēs un protams dejot. Raitus dejas soļus bērni apgūst smaidīgu 

dzīvespriecīgu, pacietīgu skolotāju Svetlanas Malinovskas un Inas Žilinskas vadībā.  

Skolotājas: Svetlana Malinovska  

                       Ina Žilinska  



      Ezernieku vidusskolas tautas deju kolektīvs “Ežezers” 
 
                            

 

Vadītāja: Rita Vaišļa 



Dagdas vidusskolas tautas deju kolektīvs “Dardedze” 
 
 

 

 
Vadītāja: Rita Vaišļa  



Dagdas vidusskolas deju kolektīvs “Atspolīte” 
 
 

 
 
 

Vadītāja: Rita Vaišļa 



Konstantinovas sākumskolas pirmsskolas grupas audzēkņi un 1. klases skolēni 

 

Moto: Ko varam, to darām! 

Vadītāja: Valentīna Stepiņa 

 Kolektīvā apvienoti lielākie Konstantinovas 

sākumskolas pirmsskolas grupas audzēkņi un 

1. klases skolēni.   

Dejotājiem ir interese par deju kā  iespēju sevi 

apliecināt, priecēt skatītājus, gūt gandarījumu,  

sniegt devumu savai skolai un novadam.  

     



Pirmsskolas iestādes ,,Saulīte’’ deju grupa ,,Smaidiņš’’  

Vadītāja: Tatjana Jefremova 

Mums ļoti patīk dāvāt smaidus citiem un arī pašiem tos saņemt, jo mīļuma un labestības nevar būt par daudz. 

Esam aktīvi, dzīvespriecīgi ,radoši un zinātkāri. Ar patiesu prieku piedalāmies gan savas iestādes, gan arī pilsētas 

un novada pasākumos. Dziedāt un dejot prasmi apgūstam pateicoties mūzikas skolotājai Tatjanai Jefremovai un 

grupu skolotājām. 



Riebiņu vidusskolas 10.-12.klašu deju kolektīvs 
  
 

Moto: Caur deju rast prieku ikdienā  

Kolektīva vadītāja:  Anita Randare  



Krāslavas Varavīksnes vidusskolas meiteņu trio „NON STOP”  

Vadītāja: Rita Andrejeva 



Коллектив спортивно- эстрадного танца «Аллегро»  

школы искусств Висагинского дома творчества  

Vadītāja: Вера Катаева-Сезёмова. 



«Класс дизайна одежды»  

Школы искусств Висагинского дома творчества 

Vadītāja: Светлана Столяренко    



Vadītāja: Наталья Марченко  

Студия флористического дизайна «FLORASTIL»  

Висагинского дома творчества  



Vadītāja: Наталия Павликова  

Студия современного танца «ENERGY»  

школы искусств Висагинского дома творчества  



 ГУДО "Центр детей и молодёжи Глубокского района  

Объединение по интересам Freedom руководитель  

Синица Оксана Анатольевна 

Объединение по интересам Мелодия руководитель 

Лавринович Юлия Павловна 



Glubokaje bērnu un jauniešu centra Teātra modes studija „Alisa”  

Vadītājas: Shpakova Oksana Andreyevna  

                                                   Razvodovskaya Anastasiya Aleksandrovna   



Tallinas Franču skolas deju grupa “Leesikad”  

Vadītāja: Kristiine Siig 



Vadītāja:  Zita Rimkuviene  

Panevežus kultūras centra deju kolektīvs 

„Grandinele” 



Šķaunes pamatskola pirmskolas grupiņa „Saulīte” 

 

 

Vadītāja: Natālija Jermaka 



Andrupenes pamatskolas koris 
 

Mūsu moto „Dziesma mūs vieno!” 

Vadītāja: Aija Vaičule 



 Dagdas vidusskolas 2.-5.kl. koris  

Vadītāja: Rita Kāposta 



Vadītāja: Rita Kāposte 

Dagdas vidusskolas 3.-4. kl. vokālais ansamblis "Rasas pilieni"  
 

 



Vadītāja: Ina Grebņova  

Aleksandrovas internātpamatskolas deju kolektīvs 

Moto: Dejo, un tu būsi kas vairāk - lielāks, skaistāks un spēcīgāks par ikdienišķo tevi!  

 



Andrupenes pamatskolas 1.-4.kl deju kolektīvs ,,Andrupenīte”  

Vadītāja: Gunta Streļča  



 Mūzikas un mākslas skolas  3.kl.  akordeonistu ansamblis „Triole”  

Kolektīva vadītāja: Rita Kāposte  



Dagdas novada netradicionālās modes kolekcijas 

Moto: „Pavasari jūtu ne zemē, ne gaisā, bet katrā no mums!” 

 

 Dagdas vidusskola  

un 

Aleksandrovas internātpamatskola 

  



Aleksandrovas internātpamatskolas Netradicionālās modes  

šova dalībnieki  

 

Vadītāja: Inese Kuzņecova  



Dagdas vidusskolas „Topošo zvaigznīšu klubiņš” 
 

Moto: „Ieraugi! Atklāj! Attīsti! Iededz savu zvaigzni” 

Skolotājas:  Ligita Gavrilova 

                     Diāna Krilova 



Aija Utkina (Dagdas vsk. skolotāja) 

 

Kristīne Sudraba (Dagdas vsk. skolniece) 

 



“DAGDAS  NOVADA GADA ĢIMENE- 2017 ” NOMINANTI 

 

”IZPALĪDZĪGĀKĀ ĢIMENE ”- SANITA  UN  ANDRIS  KARPOVIČI 

”SIRDS ĢIMENE” - RUTKO  ĢIMENE   

”DIŽĢIMENE”- NATĀLIJA  UN   ANDRIS  PAULIŅI 

”RADOŠĀKĀ ĢIMENE” - RENĀTE UN JURIS KEKERI 

”DIŽĢIMENE”- VALDIS UN RUTA STEPIŅI 

 “ RADOŠĀKĀ ĢIMENE”- LUDMILA  UN GENĀDIJS DOMKOVI 

 ANDRUPENES  PAGASTA GADA ĢIMENE - AĻONA UN ARNIS KAŅĒVICI 

ŠĶAUNES PAGASTA GADA ĢIMENE- LARISA UN VJAČESLAVS ŠARIPO 

“RADOŠĀKĀ  ĢIMENE”- OLGA UN EINĀRS BRENČI 

”DIŽĢIMENE”- ALEKSANDRS UN NADEŽDA SMOĻAŅINOVI 

 ”RADOŠĀKĀ  ĢIMENE”- INETA UN JĀNIS ANDŽĀNI 

” SIRDS /LABVĒLĪGĀKĀ  ĢIMENE’’- ANNA JUBELE 

”SPORTISKĀKĀ  ĢIMENE”- DIĀNA UN EDGARS POĻAKI 

”DZIEDOŠĀKĀ ĢIMENE”- VITA UN AIGARS OROLI 

KONSTANTINOVAS PAGASTA ĢIMENE- SVETLANA MAHMUDOVA 

“RADOŠĀKĀ ĢIMENE”- ILONA UN VALĒRIJS KRŪMIŅI 



Radošās darbnīcas 

Andrupenes bērnu un jauniešu centrs: „Retro meistarklase”  

Andrupenes pamatskolas radošā darbnīca (skol. Mairita Konošonoka) 

Andzeļu bērnu un jauniešu centrs: „Jautrais pavasaris” -seju krāsošana 

Andzeļu pamatskolas radošā darbnīca (skol. Larisa Bartuša) 

Šķaunes pamatskolas radošā darbnīca (skol. Snežana Andžāne) 

Bērziņu brīvā laika pavadīšanas centrs: „Popkorna darbnīca”, „Papīra pārvērtības” 

Dagdas novada JIC: „Magonīte”, „Esmu ģēnijs”, „Rakstu zīmes” 

 

Dagdā iecienītākās rotaļas, spēles un galda spēles, atbilstoši spēlētāju vecumposmam! 



 

Pateicamies festivāla darba grupai! 
 

Dagdas vidusskolas medmāsai Silvijai Bogdānei 

Dagdas PII „Saulītes” medmāsai Viktorijai Saveļjevai  

Dagdas vidusskolas ēdnīcas kolektīvam 

Radošajiem pedagogiem- Vijai Gekišai (Dagdas vidusskolas direktorei), Aigaram Vigulim
(Dagdas vsk.), Inārai Galilejevai (Dagdas vsk.), Aijai Utkinai (Dagdas vsk.), Ligitai Gavrilovai 

(Dagdas vsk.), Viktoram Ivanovam (Andrupenes psk.), Diānai Kiseļovai (Ezernieku vsk.),   

Lolitai Beitānei (Dagdas mūzikas un mākslas skola) 

Dagdas novada JIC darbiniekiem- Ilzei  Garai, Jūlijai Urtānei, Sandrai Drozdovai, Taisijai  

Šangelei, Svetlanai Ilatovskai, Ainai Odiņecai, Aijai Pabinai, Mārim Viļumam   

Dagdas novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļai 

Dagdas TN—Ernestam Vjateram un Artūram Uzoliņam 

Dagdas „Pilsētsaimniecībai”– Kasparam Babrim un darbiniekiem 

Dagdas novada pagastu pārvaldēm 

Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas republikas konsulārajai nodaļai Vitebskā  

Dagdas novada kolektīvu vadītājiem, Kristīnei Sudrabai (Dagdas vsk.) un visiem skolēniem 

Vecākiem, vecvecākiem un visiem skatītājiem! 



Paldies visiem, kas šajā dienā atrada laiku, lai pabūtu kopā ar mums! 

 Jaukajā laikā, kad daba mostas un zied, mēs nosvinējām Mātes dienu un  

Starptautisko Ģimenes dienu. 

 
Šis ir laiks, kad teicām paldies visām māmiņām un tētiem. 

Jums katram ir sava ģimene, bet arī mūsu Dagdas novads ir  

viena liela un draudzīga ģimene. 

Mums katram ir sava pasaule, kuru veidot arvien krāšņāku un labāku, bet visi kopā 
mēs veidojam mūsu kopīgo pasauli! 

 

Lai svētki izdotos, mums palīgā nāca daudzi, jo daudzi cilvēki! 

Paldies ikvienam par ieguldījumu! Paldies skatītājiem! 

 

 

        Festivāla organizatoru vārdā- Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča 

Noslēgumā... 



Mūsu atbalstītāji 

Dagdas novada pašvaldība 

Arco Real Estate 

Z/S Sapnis 

IU „Limarkse” 

IVSD 

Kristafors  

Maxima 

 

  

 

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada 

  


	_2017 Apskauj mani mamulina 2017.pdf (p.1-6)
	2017 Apskauj main mamulina afisha.pdf (p.1)
	2017 Apskauj mani mamulina Nolikums_4.Festivalam.pdf (p.2-4)
	2017 buklets_ar__festivala_dalibniekiem.pdf (p.5-6)

	2017 Apskauj mani mamulina dalibnieki.pdf (p.7-48)

