


2014.gada 10.decembrī Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Sandra Viškure un Visa-
ginas pašvaldības mēra vietniece Elena Čekienè parakstīja līgumu par sadarbību. 

Visagina  ir pilsēta un pašvaldības centrs Lietuvas ziemeļaustrumos, netālu no Drūkšu eze-
ra un robežas ar Latviju un Baltkrieviju. Pilsētas iedzīvotāju vairums (55%) ir etnis-
kie krievi. 
Iedzīvotāju skaits (2018) - 18 541  
Mājaslapa:  
http://www.visaginas.lt/ 

Visaginas Kultūras centra kolektīvi piedalās Dagdas novada festivālos “Apskauj mani māmuliņa…” un 

“Fest”. Ir bijuši svētku koncerta “Annas Dagdā” dalībnieki. Ir izveidojusies cieša sadarbība starp Dagdas 

Jauniešu iniciatīvu centru un Visaginas jaunrades namu. Sadarbība notiek Dagdas vidusskolai ar Verdenas 

ģimnāziju, Dagdas pilsētas PII „Saulīte”  ar Visaginas pilsētas PII „Zelta gailītis”. 2016. gada vasarā Alek-

sandrovas internātpamatskola sadarbībā ar Lietuvas Republikas Visaginas pilsētas Verdenes ģimnāziju izstrā-

dāja un realizēja projektu “Relaksējoši – attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības 

traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai”. Kopš 2017.gada Dagdas novada pašvaldība kopā ar Visaginas 

radošo māju realizē projektu “VESELĪGA DZĪVE - PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI”. Abi 

šie projekti tiek realizēti LAT-LIT programmas ietvaros. 

Dagdas novadu Visaginas pilsētas svētkos ir pārstāvējuši : Dagdas KC vokālais ansambis “Solversija”, Svariņu 

TN deju grupa “Zeltenes”. Starptautiskajā deju festivālā „Gerve” vairākkārt ir piedalījies Andzeļu TN deju 

kolektīvs “Eži”, Dagdas KC  TDA“ Dagda”.  



Sadarbības līguma parakstīšana. 
 Svariņu deju kopa „Loreta” Visaginas pilsētas svētkos, 2016.gada 

augusts. 

Dagdas novadā viesojas Visaginas izglītības iestāžu vadītāji 

2016.gada rudenī. 
Starptautiskas deju festivāls „Gerve 2017”, 2017.gada pavasaris. 



Visaginas kolēģi piedalās Starptautiskajā pedagogu konferencē Dagdas vidus-

skolā 2017.gada 17.martā  

Visaginas jaunrades nama kolektīvu dalība 4.Starptautiskajā bēr-

nu un jauniešu festivālā 2017.20.05 „Apskauj mani, māmuliņa…” 

Visaginas jaunrades nama kolektīvu dalība 4.Starptautiskajā bērnu un 

jauniešu festivālā 2017.20.05 „Apskauj mani, māmuliņa…” 

Dalība 5.Starptautiskajā bērnu un jauniešu festivālā 2018.19.05 „Apskauj 

mani, māmuliņa…’’ 



Baltkrievu biedrības ansamblis no Visaginas KC 

4.Starptautiskajā festivālā Dagdā „Fest-2018”. 

Solists no Visaginas Sergejs 

Šabodalovs 4.Starptautiskajā 

festivālā „Fest-2018” Dagdā. 



Dagdas Tautas nama vokālās grupas „Solversija” dalība 

pilsētas svētkos Visaginā 2018.gada augustā. 



Dagdas Tautas nama vokālās grupas „Solversija” dalība 

pilsētas svētkos Visaginā 2018.gada augustā. 



Dagdas novada pašvaldības pārstāvji Visaginas pilsētas 

svētkos 2018.gada augustā. 



Sadarbības līgums ar Verhņedvinskas rajona izpildkomiteju tika noslēgts 2011.gada novembrī. 

2018.gada 29.novembrī  Vitebskas forumā sadarbības līgums tika pagarināts. 

Vjerhņadzvinska jeb Verhņedvinska ir pilsēta Baltkrievijas ziemeļu daļā, Vitebskas apgaba-

la Vjerhņadzvinskas rajona administratīvais centrs. Līdz 1962. gadam pilsētas nosaukums bija Drisa. Pilsēta 

atrodas pie Drisas ietekas Daugavā. Iedzīvotāju skaits (2016) 7335. 

 Dagdas novada kolektīvi ir bieži viesi Verhņedvinskas rajonā. Vairākkārt ir piedalījušies reģionālajā deju festivā-

lā Volincos. Asūnes deju kopa „Balzāms dvēselei”, Ezernieku SN vokālais ansamblis „Gamma”. Dagdas vidussko-

las deju kolektīvi un Ezernieku deju kolektīvs ir piedalījušies Starptautiskajā bērnu festivālā „Dvina-Dzvina-

Daugava”. Cieša sadarbība notiek starp Verhņedvinskas rajona rehabilitācijas un attīstības centru un Aleksandro-

vas internātpamatskolu. Regulāras meistarklases, pedagogu dalīšanās pieredzē, kopīgas aktivitātes. Veiksmīgi 

norit sadarbība Vehņedvinskas ģimnāzijai ar Dagdas vidusskolu (kopīgas aktivitātes gan skolēniem un skolotā-

jiem mācību un ārpusskolas pasākumos). Dagdas novada kultūras un jaunatnes darbinieki ir arī bijuši pieredzes 

apmaiņas braucienā pa Verhņedvinskas kultūras iestādēm. Kopš 2016.gada pavasarī Verhņedvinskas centrālajā 

bibliotēkā notiek Dagdas novada pedagogu vadītās meistarklases: zīmēšana, meistarošana, interesantu lietu dari-

nāšana. Ir notikusi Dagdas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde, Andrupenes pamatskolas pe-

dagoga Viktora Ivanova gleznu izstāde. 2018.gadā rudenī folkloras kopa „Sovvaļnīki” uzstājās ražas svētku fes-

tivāla „Dožinki 2018” ietvaros, kur Dagdas novads prezentēja tūrisma iespējas Dagdas novadā, savu tradicionālo 

latviešu ēdienu, meistarklases. Baltkrievu kultūras biedrība „Verbica” iepazīstināja ar savu darbību Dagdas nova-

dā. 



Verhņedvinskas rajona pedagogu konference Sarjā, 2014.gadā. Aleksandrovas internātpamatskolas kolēģi vada meistarklases Ver-

hņedvinskā, 2014.gads. 

Pieredzes apmaiņas seminārā Verhņedvinskas rajona centrālās bib-

liotēkas vadītāja Ludmila Kuvšinova,2017.gada rudenī. 

Kultūras darbinieki 

pie Sarjas baznīcas  

2015.gada februārī. 



Svariņu TN deju kopa „Loreta” festivālā Volincos, 2016.gada 

rudenī. 

Verhņedvinskas pedagogu dalība Starptautiskajā konferencē Dagdā 2017.gada 

martā. 

Dagdas novada pedagogu meistarklase, 2016.gada pavasaris. 

Dagdas novada pedagogu meistarklase, 2016.gada pavasaris. 



Verhņedvinskas solisti 4.Starptautiskajā bērnu un jauniešu fes-

tivālā, 2017.20.05 „Apskauj mani, māmuliņa…” 

Verhņedvinskas ģimnāzijas kolēģi ar Dagdas vidusskolas administrāciju, 

2018.gada novembris Daugavpilī. 

Dagdas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde Verhņedvinskas Centrālajā bibliotēkā 2016.gada pavasarī. 



Dagdas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu meistarklases Verņedvinskas CB 2016.gada marts. 



Dagdas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu meistarklases Verņedvinskas CB 2017.gada pavasaris. 



Dagdas novada paklājs izstādē 

Verhņedvinskas centrālajā bib-

liotēkā (2018.g. decembris). 



Dagdas novada Regīnas Rutkas un Diānas Kiseļovas cimdiņu izstāde Verhņedvinskas 

centrālajā bibliotēkā (2018.g.decembris).  



Dagdas novada pedagogu  Regīnas Pauliņas un Diānas Kiseļovas cimdiņu izstāde Verhņedvinskas CB 2018.gada decembrī.  



Dagdas novada pedagogu  Regīnas Pauliņas un Diānas Kiseļovas cimdiņu izstāde Verhņedvinskas CB 2018.gada decembrī.  





Sveču izstāde Verhņedvinskas 

Centrālajā bibliotēkā  

Verhņedvinskā 18.decembrī. 



Sveču izstāde Verhņedvinskas Centrālajā bibliotēkā Verhņedvinskā 

18.decembrī. 



Aleksandrovas internātpamatskolas un Verhņedvinskas rehabilitācijas cen-

tra  sadarbības kopīgie semināri. 



Aleksandrovas internātpamatskolas un Verhņedvinskas rehabilitācijas cen-

tra  sadarbības kopīgie semināri. 



Aleksandrovas internātpamatskolas un Verhņedvinskas rehabilitācijas cen-

tra  sadarbības kopīgie semināri. 



Aleksandrovas internātpamatskolas un Verhņedvinskas rehabilitācijas cen-

tra  sadarbības kopīgie semināri. 



Sadarbības līgums tika parakstīts 2015.gada 17. aprīlī Oršā Starptautiskā foruma 

laikā starp Dagdas novada pašvaldību un Dubrovnas rajona izpildkomiteju. 

Dubrovna ir pilsēta Baltkrievijā, Vitebskas apgabalā, Dubrovnas rajona centrs 
pie Dņepras upes. Rakstos pirmoreiz minēta 1514. gadā kā Lietuvas lielkņazistes pilsēta. Pil-
sēta pievienota Krievijai pēc Polijas Pirmās dalīšanas 1772. gadā. 1812. gada kara laikā no-
postīta. 19. gadsimtā Dubrovna kļuva par ievērojamu ebreju centru, absolūtais vairākums pil-
sētas iedzīvotāji bija ebreji. Otrā pasaules kara laikā no 1941. gada jūlija līdz 1944. gada jūni-
jam - vācu okupācijā. Holokaustā gandrīz visi pilsētas ebreju iedzīvotāji tika iznīcināti. Iedzī-

votāju skaits visā rajonā (2018): 16974. Mājaslapa: http://dubrovno.vitebsk-region.gov.by/ 

Dagdas novads kopš 2013.gada piedalās ar saviem kolektīviem Starptautiskajā dziesmu un 

deju festivālā „Dņepras balsis”. Šeit savu muzikālo sniegumu ir demonstrējuši Dagdas vidus-

skolas skolēni, Asūnes TN deju kopa „Balzāms dvēselei”, Dagdas KC TDA deju kolektīvs 

„Dagda”, Andrupenes TN kapela, Svariņu TN deju kopa „Zeltenes” un Andrupenes folkloras 

kopa „Sovvaļnīki”. Katru gadu maijā Dubrovnas rajona TN kolektīvi ierodas uz Starptautis-

ko festivālu „Apskauj mani, māmuliņa…”. Ar muzikāliem priekšnesumiem ir piedalījušies 

koncertos Asūnes TN un pasākuma „Annas Dagdā”, Starptautiskajā mazākumtautību festi-

vālā „Fest”  koncerta ietvaros. Ir muzicējuši Dagdas novada pašdarbnieku saietos „Kultūras 

zvaigznājs”. Izglītības jomā notiek starpvalstu neklātienes konkursi ar Dubrovnas 

1.vidusskolu, semināri ar pedagogiem un izstādes. 



 2013. gadā Dagdas vidusskolas skolēnu dalība XX Starptautiskajā deju un 

dziesmu festivālā „Dņepras balsis Dubrovnā” . Tiek iestādīta Latvijas liepa. 2013.gada jūnijs. 

2016. gadā Starptautiskajā festivālā „Dņepras balsis” folkloras kopa 

„Sovvaļnīki”. 

2017. gadā Starptautiskajā festivālā 

„Dņepras balsis” Andrupenes TN ka-

pela . 



Asūnes Tautas nama kolektīvs 2016.gadā festivālā  „Dņepras balsis”. 



Justīne Aišpure uzstājas 2016.g. jūnijā festivālā „Dņepras balsis”. 



Asūnes Tautas nama kolektīvs uzstājas festivālā „Dņepras balsis” 2016.gada jūnijā. 



2018. gada jūnijā Starptautiskajā festivālā „Dņepras balsis” Asū-

nes TN deju kopa „Balzāms dvēselei”. Dagdas Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Artūrs Trepša 

2018. gada jūnijā Starptautiskajā festivālā „Dņepras balsis” . 

Dubrovnas Tautas nama kolektīva dalība 5.Starptautiskajā bērnu un 

jauniešu festivālā 2018.19.05 „Apskauj mani, māmuliņa…” 



2018. gada maijā 5.Starptautiskajā festivālā „Apskauj mani, māmu-

liņa...” Vladimira Babičeva koncerts Asūnes TN estrādē, 

18.05.2018. 

 Oksana Nikejeva un Aleksandrs Hotejevs no Dubrovnas KN uz-

stājas pasākumā „Kultūras zvaigznājs - 2018”, Konstantinovā 

2018.gada 27.janvārī. 



Sadarbības līgums tika parakstīts 2017.gada 5.septembrī starp Dagdas novada pašvaldību 

un Narewkas pilsētas vadītāju. 

Narewka ir neliels ciemats Hajnuvkas apriņķī, Polijā. Apriņķa teritorijā atrodas UNESCO Pa-
saules mantojuma sarakstā iekļautais Belovežas nacionālais parks.  Iedzīvotāju skaits 780. Mā-

jas lapa: www.narewka.pl 

Dagdas novada Baltkrievu biedrība Verbica ar ansambli „Akolica” piedalījās Narewkas pilsētas 

ražas svētkos. Ansamblis „Narewczanki” no Narewkas piedalījās Dagdā Starptautiskajā festi-

vālā „Fest”. Bērnu kolektīvs no Narewkas vidusskolas piedalījās ar priekšnesumiem 

5.Starptautiskajā bērnu un jauniešu festivālā „Apskauj mani māmuliņa…”. 

Ir izveidojusies sadarbība starp Dagdas vidusskolas un Narewkas vidusskolas pedagogiem. No-

tiek starpvalstu neklātienes viktorīnas skolēniem. Skolēni no Narewkas tiek aicināti veikt ap-

taujas, lai noskaidrotu viedokļus par dažādām tēmām ar tiem Dagdas vidusskolas skolēniem, kas 

veic ZPD (zinātniski pētnieciskos darbus) . 



 Narevkas vidusskolas pedagogu dalība 1.Starptautiskajā pedagoģisko lasījumu konfe-

rencē Dagdas vidusskolā, 2017.gada martā  

Narevkas vidusskolas dalība 5.Starptautiskajā bērnu un jaunie-

šu festivālā „Apskauj mani, māmuliņa…” 2018.gada 19.maijā 



Dagdas novada baltkrievu ansambļa „Akolica” dalība 

Narewkas ražas svētkos 2017. un 2018. gados. 



Sadarbības līgums tika parakstīts 2017.gada 16 .septembrī Smorgoņā, festivāla „Smorgoņas 

baranki” laikā starp Dagdas novada pašvaldību un Smorgoņas rajona izpildkomiteju.  

Smarhoņa jeb Smorgoņa ir pilsēta Baltkrievijas rietumos uz ziemeļaustrumiem no Grodņas. 
Līdz Polijas Trešajai dalīšanai Smarhoņa bija Polijas-Lietuvas kopvalsts (1569-1795) sastāvā. 
Pilsētiņa iesākumā Zenoviču, vēlāk Radzivilu īpašumā. 17. un 18. gadsimtā pie pilsētas Ra-
dzivili bija ierīkojuši dresēto lāču skolu. Iedzīvotāju skaits (2018): 37527. Mājas lapa 

www.smorgon.gov.by 

Dagdas novada Baltkrievu biedrība Verbica ar ansambli „Akolica” piedalījās Oginska festivā-

lā Zalesses ciemā. Smorgoņas Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Zalesses ciema pašdarbnieku 

kolektīvi ir piedalījušies Dagdas novadā Starptautiskajā festivālā „Fest”, kā arī Baltkrievu 

kultūras dienās. 2018.gadā bērnu kolektīvs no Smorgoņas Bērnu un jauniešu centra piedalījās 

5.Starptautiskajā bērnu un jauniešu festivālā „Apskauj mani, māmuliņa…” Dagdas novada 

jaunieši 2018.gada decembrī piedalījās Starptautiskajā forumā „Līderības epidēmija” Zalessē. 



Dalība 5.Starptautiskajā bērnu un jauniešu festivālā 19.05.2018. „Apskauj mani, māmuliņa…” 



Dagdas novada baltkrievu ansambļa „Akolica” dalība Zaļesses ciemā rmūzikas festivālā 2017. gada jūlijā. 



Dagdas novada jauniešu dalība starptautiskajā jauniešu forumā „Līderības epidēmija” 2018.gada decembrī. 



Dagdas novada jauniešu dalība starptautiskajā jauniešu forumā „Līderības epidēmija” 2018.gada decembrī. 


