
 
 

Starpnovadu radošā konkursa “Mana ģimene” 

dalībnieku apbalvošana plkst. 1300. 

Pulcēšanās gājienam plkst. 1330. 

Gājiens plkst. 1345. Iepazīstināšana ar kolektīviem 

(Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča). 

Programmas vadītāji: 

Laura Pauliņa un Aivars Bačkurs. 

1. “Dziesma par gaili”, vokālais ansamblis “Rasas 

pilieni”, mūzika un vārdi – Dace Robule (vad. Rita 

Kāposte). 

2. Latgaliešu tautasdziesma “Vysi mani vēji 

pyute”, vokālais ansamblis “Rasas pilieni”, 
aranžējums – Rita Kāposte (vad. Rita Kāposte). 

Vārds apsveikumam Dagdas novada domes 

priekšsēdētājam Aivaram Trūlim. 

Vārds ciemiņiem/viesiem: 

3. Uzstājas Dagdas pilsētas PII “Saulīte” ar 

priekšnesumiem: 
“Rakstu ritenītis”, “Ar gailīti Rīgā braucu”, 

“Krāsiņas–māsiņas”, “Miku, Miku, kaimiņ Miku”, 

“Cūka rudzos”, latviešu tautas dziesmu apdares – 

I.Lipska, “Čību, čābu”, apdare – A.Miltiņa (vad. 

Tatjana Jefremova). 

4. Dejo Andzeļu pamatskolas 1. – 9.klases 

skolēni: 
“Cūka driķos”, tautas mūzikas apdare – grupa 

“Iļģi” (vad. Sandra Platace). 

5. Krāslavas pamatskolas popgrupa “Notiņas” 
(vad. Ināra Krute): 

“Mana dzimtene, Latvija”, mūzika – Anastasija 

Pavlovska, vārdi – Vija Pavlovska, 

“Saules zaķēns”, mūzika – Daira Vītola, vārdi – 

Daira Vītola, 

“Izdziedam sauli”, mūzika – Vita Siliņa, vārdi – 

Antra Leine, 

“Skaitāmdziesmiņa”, mūzika – Ēvalds Siliņš, 

skaitāmpanti. 

6. Pirmsskolas un 1.klašu bērnu kolektīvu dejas 

uzvedums: 

“Mākonis un mākonīte”, mūzika – Imants Kalniņš, 

vārdi – Vilis Plūdons, PII “Avotiņš” bērnu kolektīvs 

(vad. Irina Vasiļevska), Ezernieku vidusskolas PI 

grupa (vad. Svetlana Malinovska),  

Konstantinovas sākumskolas PI grupa (vad. 

Solvita Stepiņa), Šķaunes pamatskolas PI 

grupa (vad. Natālija Jermaka). 

7. Smorgoņas rajona bērnu un jauniešu centra 

modes studija “Strekoza” vad. Marija  Mizereviča un 

estrādes studija “Radostj”, vadītāja Veronika 

Burinska.  

Выступает oбразцовая студия моды «Стрекоза» и 

oбразцовая вокальная группа эстрадной песни 

«Радость» -коллектив государственного 

учреждения образования «Сморгонский районный 

центр творчества детей и молодёжи», 

pуководители Мижеревич Мария Александровна и 

Буринская Вероника Францевна: 

песня «Моя Беларусь» - попурри белорусских 

песен. 

Коллекция «Ільняныя перапевы», 

песня «Бабушка», 

песня «Мама -мамочка», 

песня «Мельница». 

Коллекция «Смаргонскія абаранкі». 

8. Dagdas Mūzikas un mākslas skolas 

akordeonistu duets Laura Orbita un Valērija 

Mihejeva (Mūzikas un mākslas skolas 3.klase): 

“Tango” – L.Oliass (vad. Rita Kāposte). 

9. Visaginas kultūras centra deju kolektīvs 

“Rodņičok” (Lietuva) (vad. Gaļina Chutorskich):  

Dejas: “Плетень”, “Молодки”, “Кадриль”. 

10. Ezernieku vidusskolas deju kolektīvu uznāciens 

“Dzīves raksti”. Deju kolektīvs “Ežezers” (vad. 

Natālija Sprukte) un deju kolektīvs “Cīruļi” (vad. Ilga 

Moisejenoka): 

“Jumis”, “Ik rītiņu saule lēca”, horeogrāfija – Ilmārs 

Drelis, tautas mūzikas apdare – tautas mūzikas kapela 

“Dziga”, 

“Lietus deja”, horeogrāfija – Jānis Ērglis un Ilmārs 

Drelis, tautas mūzikas apdare – Valdis Zilvers un 

Gunārs Igaunis. 

Deja “Kāda koka tā laiviņa”, horeogrāfija – Jānis 

Purviņš, mūzika – Ilga Reizniece. 

 

11. Aleksandrovas internātpamatskola: 
Deja “Mieru, tikai mieru”, vārdi – G.Račs, 

mūzika – R.Pauls (vad. Ina Grebņova). 

12. Glubokoje rajona bērnu un jauniešu 

centrs (vad. Oksana Špakova, Oksana Sinica, 

Jūlija Lavrinoviča, Jekaterina Čerepkovskaja, 

Svetlana Vartaņana): 

Песня «Мама Мария», исполняет вокальная 

группа (сл., К.Минеллоно, муз. Д.Фарина). 

Песня «Руку дай», исполняет вокальная 

группа (сл. и муз. В.Шмат). 

Песня «Мамочка», исполняет вокальная 

группа «Ассорти» (сл. и муз. А.Пряжников). 

Песня «Нарисуй», исполняет Кувшинова 

Виталия (сл. и муз. С.Тарасова). 

Песня «Мы едины», исполняет Янковская 

Мария (сл. и муз. С.Тарасова). 

Песня «Мама», исполняет Шилёнок 

Екатерина (сл. Д.Сумская, муз. 

Ю.Трохименко). 

Песня «Селфи», исполняет вокальная группа 

«Ассорти» (сл. и муз. А.Алексин). 

Дефиле «Незнакомка», образцовый театр 

детской моды «Алиса». 

Дефиле «Глыбоцкія прыгажуні», образцовый 

театр детской моды «Алиса». 

Дефиле «Катюша», образцовый театр 

детской моды «Алиса». 

13. Dagdas vidusskolas deju kolektīvu 

uzvedumi:  
“Raiti deju ritināju” (vad. Rita Vaišļa un Aina 

Murāne): 

“Sitam plaukstas”, horeogrāfija – Agris 

Daņiļevičs, tautas mūzikas apdare – Aivars 

Buņķis, dejo “Dardedze” (4.–5.kl.), 

“Atspolīte” (8.–9. kl.), “Avotiņš” (6.–7.kl.). 

“Juku, juku”, horeogrāfija – Arta 

Melnalksne, mūzikas apdare – Dina Liepa, 

dejo “Ritenītis” (1.–3.kl.). 

“Anturāža”, dejo “Atspolīte” un “Avotiņš”. 

“Cīrulīti, mazputniņ”, horeogrāfija – Agris 

Daņiļevičs., tautas mūz. apdare – Kaspars 

Bārbals, dejo “Dardedze” un TDA “Dagda”. 



 
 

 

14. Popgrupa “Youth” (vad. Olga Boboviča): 

“Drive By”, mūzika – Patrick Monahan. 

“Dead Inside”, mūzika – Žanis Sisojevs. 

15. Tallinn French school dance group 
“Leesikad” (Estonia) (Igaunija) (vad. Kristina Siig). 

16. Dubrovnas rajona Tautas nama kolektīvi 

(vad. Natālija Derevaško, Olga Malec, Anastasija 

Vozmiteļa): 

Выступает Образцовый театр моды «Меланж» – 

коллекция «Нашы святы». 

Вокальное трио «Этуаль» – «На счастье» (сл. 

Татьяна Нотман, муз. Отто Нотман). 

Образцовый театр моды «Меланж» – коллекция 

«Калейдоскоп». 

«Этуаль» и Евгений Барнетов – «Береги любовь» 

/сл. и муз. Константин Меладзе. 

Образцовый театр моды «Меланж» – коллекция 

«Дубровенскія паненкі» 

«Районный центр народного творчества и 

культурно–досуговой деятельности 

Дубровенского района» отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи 

Дубровенского райисполкома, Витебская область, 

Республика Беларусь (Baltkrievija). 

17. Polijas Narevkas vidusskola  
(vad. Marija Lewsza): 

Полонез, который сочинил Войцех Киляр.  

«Пусть живут наши мамы» – на мелодию 

народной песни, 

18. Riebiņu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs 

(vad. Anita Randare): 

Līgo danči, horeogrāfija – J.Purviņš, tautas mūzika, 

“Ne silts, ne auksts”, mūzika – R. Pauls, 

“Lai tā būda rūc”, horeogrāfija – A.Ezeriņš. 

mūzika – A.Vinters. 

19. Panevēžas kultūras centra deju kolektīvs 

“Grandinele”, (vad. Zita Rimkuviene). 

20. Dziesma “Māmiņai”, mūzika un vārdi – 

Varis Vētra, dzied Ilga Moisejenoka un Dace 

Moisejenoka. 

 

Ģimeņu godināšana. 

 

21. Dagdas vidusskolas 2.–5. klašu koris (vad. 

Rita Kāposte): 

“Mana māja”, vārdi – Inga Krišāne, mūzika – 

Daiga Rūtenberga 

“Bērnam”, vārdi – Jānis Jaunsudrabiņš, mūzika 

– Artūrs Reiniks. 

22. Apvienotais Dagdas vidusskolas un Ezernieku 

koris, Dagdas vidusskolas vokālais ansamblis 

“Rasas pilieni”: 

Dziesma “Daudz laimes, Latvija!”, mūzika un 

vārdi – Guntars Račs. 

 

Pateicību pasniegšana kolektīvu vadītājiem. 

 

1830 Diskotēka bērniem. 

 

Aicinām apmeklēt atrakciju 

“Piepūšamā bērnu pilsētiņa”, 

radošās darbnīcas, 

 amatniecības izstrādājumu izstādi! 

 

 

 

 

Tehniskais nodrošinājums: 

Artūrs Uzoliņš, Ernests Vjaters (skaņa). 

 

 

 

 

Festivāla atbalstītāji: 

Z/S Sapnis  IK ”Limarkse S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums! 

 

 

 

 

5. Starptautiskā bērnu un jauniešu 

mūzikas, deju un modes festivāla 

LIETUVA, IGAUNIJA, 

BALTKRIEVIJA, LATVIJA, POLIJA 

“Apskauj mani, māmuliņa!” 
SVĒTKU UZVEDUMA PROGRAMMA 

Dagdas pilsētas parka estrādē 

 

 

 

19.05.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivālu organizē: Dagdas novada 

IKSN sadarbībā ar Dagdas TN, JIC 

un novada izglītības iestādēm. 


