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7.Starptautiskais bērnu 

„Apskauj mani, māmuliņa!”  
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18.maijā Ezernieku Saietu namā. 
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18.maijā Dagdas VSPC. 
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18.maijā Dagdā. 
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18.maijā Dagdā.  
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18.maijā Dagdā.  
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18.maijā Dagdā.  
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18.maijā Dagdā.  
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Esiet sveicināti 7.Starptautiskajā bērnu un jauniešu 

festivālā „Apskauj mani, māmuliņa”!  

 

 

Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis  
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Esiet sveicināti 7.Starptautiskajā bērnu un jauniešu fes-

tivālā „Apskauj mani, māmuliņa”!  

 

Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure.  
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Esiet sveicināti, 7.Starptautiskajā bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivāla  

“Apskauj mani, māmuliņa!” dalībnieki! LIETUVA, IGAUNIJA, BALTKRIEVIJA, LATVIJA, POLIJA.  

Vecmāmiņ, kā tur ir? 
Tu māmiņai māmiņa esi, 
Bet man vecmāmiņa. 
Es māmiņai meitiņa esmu, 
Bet tev - mazmeitiņa. 
Es taču bagāta esmu - 
Man divas māmiņas ir, 
Un abas es ļoti mīlu. 
Es taču bagāta esmu, 
Mani divas māmiņas mīl. 
(Z. Purvs) 
 

Mani vecvecāki kā saules stari. 

Ģimenes diena ļauj mums atkal pārdomāt ģimenes nozīmi mūsu dzīvē un pievērst uzmanību cilvēkiem, kas ir tuvu mums. Galu galā, bez tām mūsu 
dzīve būtu tukša un bezrūpīga. Ir ļoti svarīgi, lai ģimene būtu spēcīga. Ģimenē bērns mācās izprast komunikācijas noslēpumus starp cilvēkiem, 
apgūt mīlestību un rūpību. Caur ģimeni no vienas paaudzes uz nākamo, gudrība un zināšanas tiek nodotas. 
Šogad Dagdas novadā notiks konkurss “Mani lieliskie vecvecāki”, lai sekmētu starppaaudžu dialogu un stiprinātu ģimenes saiknes, veicinātu sa-
biedrības cieņu pret vecāko paaudzi, celtu godā vecvecāku viedumu, pieredzi un prasmes. 
Konkursa mērķis ir popularizēt vecvecāku bagāto dzīves pieredzi, nozīmīgas iemaņas un interesantas prasmes, ar ko viņi paši var lepoties un nodot 
tās nākamajām paaudzēm. Tai skaitā popularizēt sasniegumus dažādās profesijās, mājsaimniecībā u.c., un sekmēt ģimenes tradicionālo vērtību un 
tradīciju saglabāšanos. Nostiprināt vecmāmiņu un vectētiņu lomu, celt to godā katrā ģimenē, ieaudzināt atbildības un cieņas sajūtu jaunai paau-
dzei, kā arī motivēt viņus tiekties pēc sasniegumiem un kļūt vēl labākiem. 
Lai skaista dāvana Dagdas novada māmiņām un vecmāmiņām, tētiem un vectētiņiem, viesiem ir 7. Starptautiskā bērnu, jauniešu un modes teātra 
festivāla “Apskauj mani, māmuliņa…” dalībnieku sarūpētais koncerts! 
Lai šī sajūta, ko bērni un organizatori centās radīt šajā dienā, pavadītu katru ģimeni arī ikdienā. Tieši ģimene ir lielākais sabiedrības dimants, tā-
dēļ mīlēsim savas mammas, tētus, māsas un brāļus, kā arī visus savus tuviniekus. 
Lai jauka šī diena! :) 
Patiesā cieņā - Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča 



14 

B

a

l

v

u

 

p

r

o

f

e

1.Medumu pamatskola Marionešu teātra iestudējuma apraksts 
 
Televīzijai mūsdienas ir liela nozīme katra cilvēka dzīvē. 
Pēdējā laikā, informācijas kļūst arvien vairāk. Paplašinās televīzijas kanālu klāsts, kas ir galvenais informācijas un izklaides avots. 
Mēs piedāvājam Jums paskatīties muzikāli izglītojošu raidījumu “Šūpoles”, kas veidots uz kinokompānijas “Medumu Pikčers” bāzes. 
Mūsu raidījuma tēma ir eksperimentālā svīta, kas iekļauj dažādu žanru dejas. 
Mēs ceram, ka šī raidījuma skatīšanās Jums sagādās baudu!! 
2.Latviešu tautas pasakas ir tuvas katram bērnam. Viena no tām ir “Zelta oliņa”. 
Mēs piedāvājam šo pasaku mūsu redzējumā. 
Jautrās Marionetes iejutīsies lomās, parādīs savas spējas sadarboties un būt paklausīgām mazo aktieru rokam. 
 
Medumu pamatskolas direktore Vita Skvorcova . 
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Daugavpils novada Kultūras centra "Vārpa" vokālais ansamblis „Stage On” daudzus 
gadus priecē klausītājus ar savu dziedājumu. 

Ansambļa dalībnieki kopš agras bērnības pavada daudz laika uz skatuves, tāpēc arī 
radās nosaukums “Stage On”. 

Kolektīva vadītāja: Tatjana Vucāne. 

Kolektīva moto: MUZICĒT NO SIRDS. 
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Valsts: Lietuva, Visaginas pilsēta. 

Grupas nosaukums: Visaginas Č. Sasnauskas School of Arts grupa „Bernų kapela“. 

Dalībnieku skaits: 9. 

Kolektīva moto: „We play much and we like it“. 

Kolektīva vadītāja: Ieva Gudienė. 
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Folkloras kopa "Krokus" ir dibināta 1993. gadā. Kopš darbības sākuma tā ir bijusi saistīta ar pašvaldības kultūras centru Višniowa Góra (Andrespola komū-

na). Grupas dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja ir Izabela Perzyna. 

Nodarbības tautas komandā notiek dažādās vecuma grupās: 2 bērnu un 1 jauniešu. Grupas repertuārā ir gan Polijas nacionālās dejas, piemēram: polonēze, 

krakowiak vai oberek, gan reģionālās dejas. 

27 savu darbības gadu laikā folkloras kopa "Krokus" ir piedalījusies daudzos konkursos, pārskatos un festivālos, cita starpā Lodzas skolēnu un jauniešu māk-

sliniecisko grupu provinču pārskatā, Parzęczew un Tautas mākslas provinces pārskatā Provinces pārskatā un Konstantynów Łódzki, mūzikas konkursos 

“Pavasaris ”Aleksandrovā Łódzki, Folkloras festivālā “Tradīcijas” Ļvovicā. "Krokus" dejotāji uzstājās arī Slovākijas un Itālijas skatītāju priekšā, piedaloties 

Eiropas Tautas amatniecības festivālā gadā Kezmarokā un Starptautiskajā folkloras festivālā Bergamo. 
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Polija, Narewkas vidusskola. 

Vokālais un deju ansamblis „Iskerki”. 

Vad. Lidija Skiepko 

Delegācijas vadītāja .Narewkas vidusskolas direktore Tarasiewicz Lilla. 
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