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Dagdas novada skolu kolektīvu vadītājas 
2015./2016.m.g.:

◦ Dagdas vidusskola: Rita Kāposte, Olga Boboviča.

◦ Ezernieku vidusskola: Ilga Moisejenoka.

◦ Andrupenes pamatskola: Aija Vaičule.

◦ Andzeļu pamatskola: Olga Šalajeva.

◦ Asūnes pamatskola: Larisa Tukiša.

◦ Aleksandrovas internātpamatskola: Tamāra Starovoitova.

◦ Šķaunes pamatskola: Natālija Jermaka.



Pirmajā mācību pusgadā visi skolu kolektīvi 

iesaistījās vairāk savu skolu, pagastu rīkotajos 

pasākumos:

- pasākumi veltīti Raiņa 150 gadu jubilejai, 

-Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajos  

pasākumos,

-mūzikas kolektīvu piedalīšanās Ziemassvētku 

pasākumos.

-Labdarības koncerti. 



23.09.2015. Andzeļu pamatskolā 
pasākums “Rainis un Aspazija”.

17.11.2015. Ezernieku SN 

«Latvijas proklamēšanas 

gadadienas koncerts».



Otrajā mācību pusgadā vairāki no kolektīviem piedalījās 
Dagdas novada un Reģionu rīkotajos pasākumos, festivālos un 
konkursos, kur sasniedza augstu līmeni.

18.februārī Dagdas vidusskolas vokāli 

instrumentālais ansamblis “Lēciens” (9.a 

klases skolēni Violeta, Veronika, Sintija, 

Daniela, Aleksandrs, Žanis, Daniels un 

skolotāja Olga Boboviča) piedalījās 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo 

ansambļu, instrumentālo kolektīvu un 

popgrupu festivālā konkursā “No baroka 

līdz rokam”. Pasākums notika Rēzeknē APRC 

“Zeimuļs”.
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2. martā Dagdas vidusskolā 
notika vokālās mūzikas konkurss 
„Balsis”, kur piedalījās 7 vokālās 
mūzikas kolektīvi no Dagdas, 
Ezerniekiem, Andzeļiem un  
Šķaunes.

9. martā Līvānos notika Latgales 

novada vokālās mūzikas konkursa “Balsis” 2. 

kārta. Dagdas novadu pārstāvēja Dagdas 

vidusskolas vokālais ansamblis “Kvartets” , 

kurā dzied 5.a klases skolēni Amālija 

Grišāne, Līga Beitāne, Raivis Kuznecovs un 

6.a klases skolēns Raimonds Eisaks, kolektīva 

vadītāja Rita Kāposte.



31. martā Dagdas vidusskolā notika 2. 
– 4. klašu skolēnu koru pirmās kārtas 
skate. Piedalījās skolēni no Ezernieku un 
Dagdas vidusskolām. Katrs kolektīvs 
uzstājās ar trim dziesmām. 

13.aprīlī Jēkabpils Tautas namā notika 2.-4.klašu 

koru konkurss – salidojums “Tauriņu balsis”. Dagdas 

novadu šajā salidojumā- konkursā godam 

pārstāvēja Dagdas vidusskolas jaunāko klašu koris, 

vadītāja Rita Kāposte, koncertmeistare Maija 

Steļmačenoka. Iegūts I pakāpes diploms. 

Apsveicam, priecājamies un lepojamies ar jums!



Folkloras kopa „Saiveņa” 15. aprīlī Ludzā 

piedalījās Tradicionālās kultūras apgūšanas un 

pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā 

teku 2016” Ziemeļlatgales novada sarīkojumā 

„Teci rikšus kumeliņi”. Skates ieskaņa norisinājās 

Ludzas baznīcā, kur dziesmas izskanēja īpašā, 

sirsnīgā noskaņā.

21.maijā Dagdas novada III 

Starptautiskā bērnu un jauniešu 

mūzikas, deju un modes festivālā 

«Apskauj mani, māmuliņa!» 

piedalījās Ezernieku, Dagdas, 
Andzeļu, Andrupenes un Šķaunes 
dziedātāju kopkoris. (foto no 

kopmēģinājuma 19.maijā)



PALDIES MŪZIKAS SKOLOTĀJĀM 
PAR RADOŠU DARBU!
IKSN  PAR ATBALSTU!


