
Dagdas vidusskolas
interešu izglītības aktivitātes
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Interešu izglītība Dagdas  

vidusskolā

• Mazpulki (vad. Anna Krilova)

• Jaunsargi (vad. Pēteris 

Šņukuts)

• Rokdarbu pulciņi
(vad. Ināra Galilejeva, Aigars Vigulis)

• Sporta 

pulciņš(volejbols)
• (vad. Harolds Kavinskis)

• Tautas deju kolektīvi 
 «Atspolīte» 8.kl.(vad. Rita Vaišļa)

 «Avotiņš» 5.-6. kl.(vad. Aina Murāne )

 «Ritenītis» 1.-2. kl.(vad. Aina Murāne )

• Kori
 2.-4.kl.  (vad. Rita Kāposte)

 9.-12.kl. (vad. Olga Boboviča)

 Ansambļi
 9.-12.kl.zēnu (vad. Olga Boboviča)

 Vokāli instrumentālai (vad. Olga 
Boboviča)

 3.-4. kl.ansamblis (vad. Rita Kāposte)



2. – 4. klašu koris un 
vokālais ansamblis «Rasas pilieni»

(vadītāja Rita Kāposte)



Dalība pasākumos un panākumi

2. – 4. klašu koris un vokālais ansamblis 
«Rasas pilieni» mācību gada laikā ir 
dziedājis skolas un novada  rīkotajos 
pasākumos , piedalījies 4. Starptautiskajā 
bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes 
festivālā “Apskauj mani, māmuliņa!” 

«Rasas pilieni» ir ieguvuši 1. pakāpes 
diplomu vokālās mūzikas konkursā 
«Balsis» 1. kārtā un 2. pakāpes diplomu 2. 
kārtā Jēkabpilī.



9. – 12. klašu jauktais koris, zēnu 
vokālais ansamblis, VIA «Lēciens»

(vadītāja Olga Boboviča)



Dalība pasākumos un panākumi
9. – 12. klašu jauktais koris, zēnu 
vokālais ansamblis, VIA «Lēciens»
mācību gada laikā ir piedalījies skolas un 
novada  rīkotajos pasākumos.
Koris ir ieguvis 2. pakāpes diplomu jaukto koru 
skatē Daugavpilī un piedalījies III Latvijas skolu 
koru salidojumā «Kalniem pāri» Valmierā.
VIA «Lēciens» Latvijas izglītības iestāžu vokāli 
instrumentālo ansambļu konkursā «No baroka 
līdz rokam» ieguvis 2. pakāpes diplomu 2. kārtā 
Rēzeknē. VIA ir piedalījies sadraudzības 
koncertā Verhņedvinskas ģimnāzijā Baltkrievijā.



Tautas deju kolektīvi

(vadītājas Rita Vaišļa un Aina Murāne)



Dalība pasākumos un panākumi

Tautas deju kolektīvi «Ritenītis», «Atspolīte» 
un «Avotiņš» ir dejojuši skolas un novada  
rīkotajos pasākumos.
Piedalījies 4. Starptautiskajā bērnu un 
jauniešu mūzikas, deju un modes festivālā 
“Apskauj mani, māmuliņa!”  un deju 
festivālā «Latvju bērni danci veda» Cēsīs



Mazpulki

(vadītāja Anna Krilova)



Dalība pasākumos un panākumi

Skolas mazpulka dalībnieki aktīvi 
piedalījušies  novadā un valstī rīkotajos 
pasākumos, piedalījušies dažādos gan 
klātienes, gan neklātienes konkursos. 
Ar labiem rezultātiem piedalījušies «Zaļajā 
restartā», «Zaļākā klase 2017», «Šodien 
laukos 2017».
Latvijas Mazpulku XXII sporta spēlēs 
ieguvuši 1. vietu.



Volejbols

(vadītājs Harolds Kavinskis)



Dalība pasākumos un panākumi

Sportisti piedalījās dažādos Dagdas novada 

un Krāslavas un Dagdas novadu savstarpēji 

rīkotajās sporta sacensībās.

Dagdas novada izglītības iestāžu volejbola 

sacensības B grupā Dagdas vidusskolas 1. 

meiteņu komanda ieguva pirmo vietu un zēnu 

komanda ieguva trešo vietu



Rokdarbi

(vadītāji Aigars Vigulis un Ināra Galilejeva) 



Dalība pasākumos un panākumi

Pulciņu dalībnieki aktīvi piedalījās , 

skolas svētku noformējumu radīšanā. 

Piedalījās skolas, novada un valsts 

rīkotajos konkursos un izstādēs.

Iegūta 2. pakāpe Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkursā «Latvijas 

toņi un pustoņi» Latgales novadā.



«Dzīvesziņa»= «Topošo zvaigznīšu klubiņš»

(vadītāja Ligita Gavrilova ) 



Dalība pasākumos un panākumi

Pulciņu dalībnieki aktīvi piedalījās 

skolas un novada un valsts  rīkotajos 

konkursos un izstādēs. Ar savu veikumu 

rotājuši skolu pirms svētku noskaņās. 

Priecējuši ar daudzām savu darbu 

izstādēm.

Piedalījušies 4. Starptautiskajā bērnu un 

jauniešu mūzikas, deju un modes 

festivālā “Apskauj mani, māmuliņa!”  

Netradicionālās modes skatē

iegūta 3. vieta.



Jaunsardze

(vadītājs Pēteris Šņukuts)



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!

Direktora vietn. audz. jomā Irēna Maļkeviča

2017.gada 13. jūnijs


