
Tautas deju kolektīvs “ATSPOLĪTE”. 

2015./ 2016.m.g. 

Kolektīvā ir 21 dejotājs. 

Šī mācību gada laikā “Atspolīte” piedalījās: 

 08.10. dejo Dagdas vsk. koncertā skolotājiem no Alūksnes (1 deja); 

 08.10. dejo Dagdas vsk. koncertā skolotājiem no Visaginas ( 1 deja); 

 17.11. dejo Dagdas vsk. koncertā par godu LR proklamēšanas dienai (1 deja); 

 17.11. dejo Dagdas TN koncertā par godu LR proklamēšanas dienai (2 dejas); 

 18.12. dejo Dagdas vsk. Ziemassvētku koncertā (1 deja); 

 06.02. dejo Dagdas vsk. Absolventu vakarā (1 deja); 

 26.04. dejo Dagdas vsk. koncertā projekta “ERASMUS +” viesiem (1 deja); 

 04. 05. dejo Dagdas TN koncertā par godu Neatkarības Deklarācijas pieņemšanas dienai (2 

dejas); 

 21.05. dejo 3.staptautiskajā bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivālā “Apskauj 

mani, māmuliņa” Dagdā; 

 28.05. dejo tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Ludzā. 

 

Tautas deju kolektīvs “RITUMS”. 

2015./ 2016.m.g. 

Kolektīvā ir 20 dejotāji. 

Šī mācību gada laikā “Ritums” piedalījās: 

 23.10. dejo Dagdas vsk. Žetonu vakarā ( 1 deja); 

 17.11. dejo Dagdas vsk. koncertā par godu LR proklamēšanas dienai (1 deja); 

 18.12. dejo Dagdas vsk. Ziemassvētku koncertā (1 deja); 

 21.05. dejo 3.staptautiskajā bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivālā “Apskauj 

mani, māmuliņa” Dagdā; 

 28.05. dejo tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Ludzā. 

 04.06. dejo Dagdas vsk. 12. klašu izlaidumā (2 dejas). 

 

 

 

1. klases tautas  deju kolektīvs.(BJC) 

 

Deju kolektīvā dejoja 18 dejotāji. Tika apgūtas dejošanas pamatprasmes, latviešu tautas deju 

pamatsoļi. Skolēni mācījās latviešu horeogrāfu dejas atbilstošas savam vecumam. 

Uzstājās šādos pasākumos: 

  19.02. dejoja 1. klašu pasākumā “100 dienas skolā.” 

 10.03. dejoja Dagdas vsk. Vecvecāku dienā.  

 

 



Tautas deju kolektīvs “EŽEZERS”. 

2015./ 2016.m.g. 

Kolektīvā ir 21 dejotājis. 

 Šī mācību gada laikā “Ežezers” piedalījās: 

 09.10. dejo Ezernieku vsk. koncertā viesiem no Visaginas ( 2 dejas); 

 17.11. dejo Ezernieku SN koncertā par godu LR proklamēšanas dienai (2 dejas); 

 20.11. un 21.11. brauciens uz Visaginu, kur uzstājas koncertā (4 dejas); 

 06.02. dejo Ezernieku vsk. Absolventu vakarā (2 dejas); 

 21.04. dejo Ezernieku vsk. viesiem no Visaginas (2 dejas); 

 06.05. dejo Ezernieku vsk. Māmiņu dienas pasākumā (2 dejas); 

 21.05. dejo 3.staptautiskajā bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivālā “Apskauj 

mani, māmuliņa” Dagdā; 

 28.05. dejo tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Ludzā. 
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