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Ieskaņu koncerts 2017.gada 

20.maijā Dagdā. 
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20.maijā Dagdā. 
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Ieskaņu koncerts 2017.gada 

20.maijā Dagdā. 
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Ieskaņu koncerts 2017.gada 

20.maijā Dagdā. 
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Esiet sveicināti 5.Starptautiskajā bērnu un jauniešu festivālā 

„Apskauj mani, māmuliņa”! 

Jautri, jauki, mīļi ir viņi  

Tētis, mamma, ko saucu par- ģimeni. 

Nevienu tik stipri šai pasaulē 

Nemīlu, kā mīlu es viņus. 

Neviens un nekad mūžu mūžos  

Nespēs man atņemt viņus....... 

 Sabiedrības mazākā šūniņa ir ģimene. Bet, kā zi-

nāms, viss lielais, varenais veidojas un sastāv no mazīti-

ņā, sīciņā. Tāpēc ģimene ir sargājama, ceļama, viņa jāda-

ra labāka, jo no veselīgām ģimenēm sastādās veselīga 

tauta. No tā, kā mēs attiecamies pret saviem vecākiem, 

atkarīga mūsu bērnu attieksme pret mums. Un tā šī mī-

lestība, cieņa, vērtības, sapratne, iecietība un gribasspēks 

tiek nodotas no paaudzes paaudzēm. Tā veidojas mūsu valsts un nācija.  

 Ne velti Mātes dienu un Starptautisko ģimenes dienu mēs svinam maijā – pava-

sara ziedoņa laikā, kad gaisā virmo laimes smarža, visus apskauj siltie saules stari un 

zied augļu koki. Tautas sakāmvārds – labs koks sliktus augļus nenes – ir pārbaudīts 

dzīvē. Arī labi padarīti darbi neizgaist, tie iesakņojas mūsos un kļūst par tradīciju. 

Tāds notikums (viens no vairākiem) ir arī Dagdas novadā – Starptautiskais bērnu un 

jauniešu mūzikas, deju un modes festivāls “Apskauj mani māmuliņa”. Tas ir mūsu 

bērnu veltījums Ģimenes svētkiem nu jau tradicionāli 5.gadu pēc kārtas! 

 Tā kā šajā jaukajā festivālā piedalās arī ciemiņi no Baltkrievijas, Lietuvas, Igau-

nijas, Polijas un Latvijas citiem novadiem, saprotam, ka ģimenes laimei nav robežu, 

ka mūsu bērni ir mūsu laimīgā nākotne, ka kopā sanākšanas prieks ir stiprāks par jeb-

kādiem starptautiskajiem nesapratnes momentiem, ka ģimene tā ir mūsu lielākā vērtī-

ba! 

 Lai izdevies un krāšņs ir 5 gadu jubilejas festivāls “Apskauj mani, māmuliņa” Dag-

dā! 

Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis 
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Esiet sveicināti 5.Starptautiskajā bērnu un jauniešu festivālā 

„Apskauj mani, māmuliņa”! 

Spoža saule un zilas debesis, mārītes ar maijvabolēm uzgriež 

jautru riņķa danci, lakstīgalas ievās pogo pavasara dziesmu, tulpes 

un purenes uzposušās svētku ballei. 

Uzburot šo pavasara ainu ,Dagdas novadā jau piekto pavasa-

ri bērni un jaunieši veido svētku programmu festivālam “Apskauj 

mani, māmuliņa!”.  

Šogad festivāla dalībnieku pulks ir izaudzis un līdzdarbosies 

jaunieši un bērni no piecām valstīm. Parka sirmie koki varēs no-

klausīties draudzīgās sarunas latviešu, lietuviešu, igauņu, baltkrie-

vu un poļu valodās. Festivāla laikā bērni un jaunieši rādīs savus 

talantus dejās, dziesmās un modes mākslā, katrs ar noteiktu ele-

mentu demonstrēs tikai savai valstij raksturīgo raksturu un priekš-

nesuma šarmu. 

Līdzās dejām un dziesmām mēs godināsim mūsu novada stiprās un draudzīgās ģi-

menes, kuras rūpējas par saviem bērniem, dzīvo līdzi viņu veiksmēm un labsajūtai. Ģi-

mene ir visas valsts pamats un katra novada vērtību veidotāji. Mīliet viens otru un da-

riet mīlošu visu sabiedrību! Lai Jums veicas ikdienā un prieku svētkos! 

Festivāla dalībnieki, rādiet savus talantus, iegūstiet skatītāju atbalstu un mīlestī-

bu! Jūtieties pie mums Dagdas novadā kā mājās, baudiet satikšanos prieku un iepazīs-

tiet jaunus draugus! Priecājieties paši un nesiet labu noskaņojumu sev un visiem skatī-

tājiem! Lai mums viss iecerētais izdodas un koncerta izskaņā mēs jau domātu par nāka-

mo pavasari ar ābeļu ziedēšanu un jaunu priekšnesumu demonstrēšanu!  

 

Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure. 
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Esiet sveicināti, 5.Starptautiskajā bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivāla 

„Apskauj mani, māmuliņa!” dalībnieki! 

LIETUVA, IGAUNIJA, BALTKRIEVIJA, LATVIJA, POLIJA. 

 

 

 

 

 

Šodien mēs svinam mūsu festivāla 5 gadu jubileju. Paldies visiem, kas bija uzticīgi mums 
visu piecu gadu garumā: mūsu kaimiņu draugiem un mūsu Dagdas novada bērniem, ve-
cākiem un pedagogiem. Mūsu bērniem ir patiess prieks redzēt skatītāju rindās savus ve-
cākus, kuru acīs ir lepnums par savu bērnu sniegumu un talantiem. Atcerēsimies, ka ģi-
mene, tāpat kā sirds, mums ir tikai viena. Tādēļ mums ir jābūt pateicīgiem, ka atroda-

mies tieši šeit un tagad starp sev mīļajiem, tuvajiem, vislabākajiem. 

Sveiksim un teiksim paldies „Dagdas novada Gada ģimenēm - 2018”! 

 Ģimenei ir nenovērtējama loma ikviena cilvēka dzīvē. Tā ir mūsu pamats – mūsu vakar-

diena, šodiena un rītdiena. Tad, kad tu sēdi pie klāta galda, kad neesi viens, tad tu sa-

proti, ka laime ir tepat, kur ir tavas mājas, tava Dzimtene, tava ģimene. Un arī koks 

aug labi tur, kur tam ir dziļas, stipras saknes. Tāpat ir ar ģimeni, ka tā ir laimīga tad, 

kad visi kopā - bērns, vecāki, vecvecāki. 

 

 Paldies par šo dienu un daudzajām jau aizvadītājam 

… ka protu par tām priecāties. 

Paldies par brāļiem un māsām, 

… un spēju mīlēt viņus no sirds. 

Paldies par sirsnību, laipnību un gudrību, 

… un prasmi to novērtēt. 

Paldies, ka esmu! 

Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča. 
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Dagdas vidusskolas 8. – 9. klašu tautas deju kolektīvs “Atspolīte”. 

 
Vadītāja: Rita Vaišļa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moto: „Kā soli spersi, tā ceļu veiksi.” 

(R. Kaudzīte) 
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Dagdas vidusskolas 4. – 5. klašu tautas deju kolektīvs “Dardedze”. 

 
Vadītāja: Rita Vaišļa. 

 
 

 
 
 

Moto: „Mēs maza cilts, 
  Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba..” 

(Rainis) 
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Moto: „Kas kustīgs, tas lustīgs!”  

Dagdas vidusskolas 1.-3. klašu deju kolektīvs "Ritenītis". 

Vadītāja: Aina Murāne. 
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Образцовая вокальная группа эстрадной песни «Радость» - коллектив государ-

ственного учреждения образования «Сморгонский районный центр творчества 

детей и молодежи».  

Рук. коллектива: Буринская Вероника Францевна. 

 

В 2007 году группе «Радость» присвоено звание «образцовый любительский кол-

лектив». 

Творческий потенциал, оптимизм, огромная работоспособность и, конечно, 
талант участников, принесли коллективу множество заслуженных побед на раз-
личных международных и республиканских фестивалях и конкурсах: Лауреаты 
Международного конкурса искусств «Зорныя кветкі», Международного конкурса 
искусств «Avanti», Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Радуга над Витебском», Международного конкурса талантливых 
детей и молодёжи «Новые вершины», Международного фестиваля вокального ис-
кусства «Салют талантов» и др.  

Образцовая вокальная группа эстрадной песни «Радость» является известным и 

любимым коллективом в районе. Каждый год учащиеся дают более 20 

концертов на разных сценических площадках, дарят своим зрителям радость 

от встречи с искусством. 
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Образцовая студия моды «Стрекоза» -коллектив государственного 

учреждения образования «Сморгонский районный центр творчества де-

тей и молодёжи». 

Рук. коллектива: Мижеревич Мария Александровна. 

Образцовая студия моды «Стрекоза» - коллектив государственного 

учреждения образования «Сморгонский районный центр творчества де-

тей и молодёжи» организован более 20 лет. В 2008 году студии 

«Стрекоза» присвоено звание «Образцовая», подтверждено звание два-

жды: 27 июня 2013 и 9 ноября 2016 года. 

Многие коллекции студии были участниками и победителями област-

ных фестивалей юных модельеров «Вясновая капель», «Жывіца», 

Минского фестиваля «Блакітная пралеска». На счету студии более 10 

коллекций, которые в разные годы были отмечены дипломами победи-

телей и лауреатов фестивалей юных модельеров. 

В студии созданы не только коллекции одежды, а ещё и коллекции ак-

сессуаров и кукол, которые являются настоящим украшением выста-

вок и мероприятий. 
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TDA “Dagda” . 

 
Vadītāja: Rita Vaišļa. 
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Krāslavas pamatskolas popgrupa „Notiņas”, 4.klase. 

 

Vadītāja:Ināra Krute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moto: „Dziedot sniedz prieku sev un citiem!” 
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Riebiņu vidusskolas 9.-11.klašu deju kolektīvs. 

 

Vadītāja: Anita Randare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moto: „Caur deju rast prieku ikdienā!” 
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Visaginas kultūras centra deju kolektīvs “Rodņičok” (“Rodničiok”)

Lietuva . 

Vadītāja: Gaļina Chutorskich. 
Kolektīvs tika izveidots 1988.gadā. Dibinātāja un vadītāja – Gaļina 
Chutorskich. Kolektīvs ir vairākkārtējs dažādu Republikas un starp-
tautisko festivālu laureāts. Regulāri koncertē gan Baltijas valstīs, 
gan Polijā, Baltkrievijā un Krievijā. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moto: „Mūžu dzīvo, mūžu mācies!” 
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Dagdas pilsētas PII Saulīte kolektīvs „Saulīte”. 

 

Vadītājas: Inese Domkova un Tatjana Jefremova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moto:  

„Rakstu ritenītis ripo, 

Mūsu bērni līdzi virpo. 

Tur, kur zeme, saule, miers, 

Latvju dvēselītēm prieks!” 
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Dagdas vidusskolas 6.-7. klašu deju kolektīvs "Avotiņš",  
 
Vadītāja: Aina Murāne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moto: „Dejot, tas nozīmē priecāties, attīstīties, augt, domāt un drau-
dzēties!” 
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Dagdas vidusskolas popgrupa „Youth”. 

 
Vadītāja: Olga Boboviča.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moto: "Kur dziesma skan, tur laime mīt". 
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Andzeļu pamatskolas 1.-9. klases deju kolektīvs „Solis”. 

 
Vadītāja: Sandra Platace.  

 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Moto: „Mēs spējam viens otru iedvesmot!" 
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 Dagdas Mūzikas un mākslas skolas akordeonu duets Laura Orbita 

un ValērijaMihejeva (3.akordeona klase). 

Vadītāja: Rita Kāposte  

 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Meitenes spēlē akordeonu kopā otro gadu. Patīk jautri un rotaļīgi skaņdarbi. Duets uzstājas mūzi-

kas skolas koncertos, konkursos. 2017. gadā piedalījās Reģionālā mūzikas skolu akordeona ansam-

bļu un orķestru konkursā un ieguva 3. pakāpes diplomu. 

Moto: „Akordeona skaņas Latvijai.” 
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Aleksandrovas internātpamatskolas deju kolektīvs. 

 
Vadītāja: Ina Grebņova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moto: Sadosimies rokās un lūgsim laimei – nāc mums līdz! 
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Ezernieku vidusskolas deju kolektīvs. „Cīruļi”. 
 

Vadītāja: Ilga Moisejenoka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moto: "Iesaisties! Darbojies! Priecājies! - Veido savu dzīves rakstu!" 
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Ezernieku Saietu nama kolektīvs "Ežezers". 
 
Vadītāja Natālija Sprukte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Moto: "Iesaisties! Darbojies! Priecājies! - Veido savu dzīves rakstu!"  
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Dagdas vidusskolas vokālais ansamblis „Rasas pilieni". 

Vadītāja: Rita Kāposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moto: „Ar dziesmiņu druvā gāju, ar valodu sētiņā". 
Mūs visus apvieno mīlestība pret mūziku. Dziedam savās ģimenēs, mājās, skolā, pilsētā. Priecāja-

mies, kad mūsu balsis skan unisonā mātes valodā. Esam draudzīgi, aktīvi, kustīgi. Sasniedzam la-

bus rezultātus arī sportā un daiļlasīšanā. Lepojamies ar saviem panākumiem mācībās. 2017. gada 

martā ansamblis piedalījās Latgales reģiona vokālās mūzikas konkursā “Balsis” Preiļos un ieguva 

2. pakāpes diplomu. 
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Dagdas vidusskolas 2.-5. klašu koris. 
 

Vadītāja: Rita Kāposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.-5. klašu koris piedalās Dagdas novada un Dagdas pilsētas pasākumos. Katru gadu kora dziedā-

tāji ar prieku uzstājas Starptautiskajā festivālā “Apskauj mani, māmuliņa”. Koris piedalījās koru 

skatē “Tauriņu balsis 2016” Latgales reģionā Jēkabpilī un ieguva 1.pakāpes diplomu. Repertuārā ir 

gan latviešu tautasdziesmas, gan latviešu komponistu oriģināldziesmas. 

 
Moto: „Dziedot dzimu, dziedot augu ...Latvijai" . 
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Вокальное трио «Этуаль» народной студии эстрадной песни «Лира» 
районного Дома культуры ГУК «Районный центр народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности Дубровенского района» отдела идеологиче-
ской работы, культуры и по делам молодёжи Дубровенского райисполкома. 

 
Вокальное трио «Этуаль» действует при народной студии эстрадной песни 

«Лира» районного Дома культуры. Участницы трио – учащиеся школы города 
Дубровно, которых объединяет песня и любовь к музыке. 

В репертуаре трио музыкальные композиции русских, белорусских и 
зарубежных исполнителей. 

Вокальное трио принимает активное участие во многих концертных 
программах Дубровенского районного Дома культуры. 

Художественный руководитель: Ольга Малец. 
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Солист: Владимир Бабичев. – директор районного Дома культуры ГУК «Районный 

центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района» 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Дубровенского райисполко-

ма, Витебская область, Республика Беларусь. 

 

Музыкально одарённый солист с прекрасными вокальными данными.  
Принимает активное участие в фестивалях и мероприятиях Дагдского края. 
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Образцовый театр моды «Меланж» районного Дома культуры ГУК «Районный центр 
народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района» отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Дубровенского райисполкома, Ви-

тебская область, Республика Беларусь. 
Действует при районном Доме культуры с 2005 года. Направлением своей работы коллек-
тив выбрал взаимосвязь творчества и искусства красиво одеваться. Им создаются дефиле с 
использованием стильной красивой одежды, сделанной не только из ткани, но и из материа-
лов, не предназначенных для создания одежды. За всё время существования коллектива со-
здано более 20 коллекций костюмов с разнообразной тематикой, которые ежегодно участ-
ники театра моды демонстрируют на различных городских и районных мероприятиях. 

Показ коллекций одежды - это настоящий спектакль, поставленный по мотивам 
той или иной коллекции, красивая музыка, интересный сюжет, экстравагантное платье, 
яркие декорации. Под каждую модель коллекции подбирается прическа, макияж, изготавли-
ваются аксессуары. 

Коллектив является активным участником районных, областных, международных фести-

валей и конкурсов. 

 Художественный руководитель: Наталья Деревяшко. 

  

 
 
 
 
 
 



32 

Солист: Барнетов Евгений – участник народной студии эстрадной песни «Лира» районного 
Дома культуры ГУК «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой дея-

тельности Дубровенского района» отдела идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодёжи Дубровенского райисполкома, Витебская область, Республика Беларусь. 

 

Музыкально одарённый парень с прекрасными вокальными данными. Занимается вокалом 
с 6 лет. Является активным участником народной студии эстрадной песни «Лира» Дубро-
венского районного Дома культуры.  

Принимает активное участие в общественной жизни школы и города, выступает на 

районной сцене в различных мероприятиях. Постоянный участник школьных, городских, 

районных, областных, международных фестивалей и конкурсов. 
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Andrupenes PII „Avotiņš” deju grupa „Lāsītes”. 
 

Vadītāja: Irina Vasiļevska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mūsu moto: 

„Saulīte silda, 

Lāsītes smaida, 

Saulīte visus uz svētkiem gaida!” 
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Tallinas Franču skolas deju grupa „Leesikad”. 

Vadītāja: Kristiine Siig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Children and Youth Ensemble Leesikad was formed in 2005 in Tallinn, Estonia as a school folk dance 
group. By now we have over 150 members aged 7 to 24 and with some rare exceptions they are all active 
or former students of Tallinn French School (actually an ordinary Estonian school - we just learn French 

as a foreign language). 

Different age groups have their regular dance practices separately but the ensemble shares traditions and 
festivities that are celebrated all together. Each age group is able to give independent concerts but our 
audience as well as our dancers most enjoy mixed performances featuring several different age groups. 
Having children, teenagers and young adults dance together creates a genuine and cheerful atmosphere. 
In Dagda you will see our dancers aged 10-11 and Dagda festival is their 1st festival abroad with 

Leesikad. 
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Panevežas Kultūras centra deju kolektīvs „Grandinele”. 

Vadītāja: Zita Rimkuviene. 
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Šķaunes pamatskolas PI grupas un 1.klases deju grupa. 
 
Vadītāja: Natālija Jermaka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moto: Saule danci ritināja  
 Liela meža maliņā,  
 Joz, māmiņa, zelta jostu, 
 Lai es tieku pulciņā. 

(Tautas dziesma.) 
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Творческий коллектив «Freedom» государственного учреждения 
дополнительного образования «Центр детей и молодёжи Глубок-

ского района».  

Музыкальный руководитель Синица Оксана Анатольевна. 
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Образцовый театр детской моды «Алиса» государственного 
учреждения дополнительного образования «Центр детей и моло-

дёжи Глубокского района».  

Творческий руководитель Шпакова Оксана Андреевна. 
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Творческий коллектив «Мелодия» государственного учреждения 
дополнительного образования «Центр детей и молодёжи Глубок-

ского района».  

Музыкальный руководитель Лавринович Юлия Павловна. 
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Konstantinovas sākumskolas pirmsskolas izglītības grupa  
un 1. klase.  

Kolektīvā apvienoti lielākie Konstantinovas sākumskolas pirmssko-

las izglītības grupas audzēkņi un 1. klases skolēni. Dejotājiem ir inte-

rese par deju kā iespēju sevi apliecināt, priecēt skatītājus, gūt ganda-

rījumu, sniegt devumu savai skolai un novadam.  

Vadītāja: Solvita Stepiņa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektīva moto: „Ko varam, to darām”. 
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Polijas Zespol Narewka vidusskola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши ученики посещают внеклассные музыкальные занятия, 
которые ведет директор школы Мария Левша (Marija Lewsza)
по мере своего досуга. Во время наших встреч развиваем свои 

способности упражняясь по пению, танцу, игре на инструмен-
те. Занятия посещают ученики из классов IV, V, VI, VII 

начальной школы. 
Во время фестиваля будем танцевать полонез, который сочи-

нил Войцех Киляр. Споём следующие песни: 
«Как мило нам приветствовать маму» - на мелодию народной 

польской песни. 
«Пусть живут наши мамы» - на мелодию народной песни. 

«Покрась мой мир» - автор текста Марек Дуткевич 
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Dagdas novada „Gada ģimenes –2018„ nominācijas. 

Manuprāt, vislielākā un pamatīgākā vērtība ir mūsu ģi-

menes, jo mēs katrs sākamies ar savu māju. To mēs varē-

jām redzēt jau šodien. 

Māmuliņa ir kā saulīte, ap kuru griežas visi citi māju ļau-

dis, viņa piepilda māju ar gara gaismu un dvēseliskiem 

centieniem. Ģimenē cilvēks iziet visa veida attiecību skolu 

- mācās mīlēt, cienīt, nīst, aizstāvēt, aizsargāt, saudzēt, 

kopt, samierināties, uzupurēties, savaldīties. Visas šīs 

prasmes viņš liks lietā, saskaroties ar lielo pasauli. 
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IZPALĪDZĪGĀKĀ ĢIMENE 

 

/Ieva un Aldis Baldiņi/ 

Ir patīkami pateikt paldies cilvēkiem, kuri ir to pelnījuši, 

svarīgi pamanīt un atzīt cilvēkus, kas ikdienā labi dara savu 

darbu, audzina trīs bērnus, veltī laiku garīgās pasaules attīstī-

šanai: kopīgas ģimenes tradīcijas, vaļas prieki, ģimenes pasāku-

mi, aktīva sabiedriskā dzīve. 

Ar personīgo piemēru vecāki rada stabilu pamatu bērnu 

pozitīvu rakstura īpašību izveidei, vispusīgu interešu attīstī-

bai, ievada viņus sabiedriskajā dzīvē, veido pirmās saskarsmes 

prasmes. 

Baldiņu ģimene ar savu brīvprātīgo darbību, organizato-

riskām spējām ir sniegusi lielu palīdzību un atbalstu grupas 

dzīvē. 

 

Dagdas pilsētas PII ”Saulīte” grupas “Ežuki” vārdā skolotājas 

Ludmila Lukaševiča, Ingrīda Pauliņa. 
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DIŽĢIMENE 

 

/Tatjana un Pēteris Dimperi/ 

Dimperu ģimene audzina 4 bērnus – dvīņus Sandru un Arni, 
Viktoriju, Sandi. 

Jaunākie bērni mācās 2.klasē. Abi bērni dzied skolas korī. San-
dra piedalās arī dažādos konkursos. Ļoti labi mācās, atbildīga 
un uzcītīga. Ir biežs ciemiņš skolas bibliotēkā. Arnim labi pa-
dodas matemātika. 

Trīs jaunākie bērni labprāt darbojas dažādās “Zvaigznīšu klu-
biņa” aktivitātēs. Viktorija šogad piedalījās netradicionālās 
modes skatē. Meitene mācās 5.klasē. Ļoti patīk dziedāt un de-
jot, tāpēc dzied skolas korī, dejo deju pulciņā “Dardedze”, dar-
bojas rokdarbu un mūzikas pulciņā. Meitene draudzīga un iz-
palīdzīga. 

Sandis mācās 8.klasē. Jau vairākus gadus puisis dzied skolas 
korī. Atklāts, draudzīgs un ļoti sportisks. 

Dimperu ģimene atbalsta un sekmē bērnu dalību dažādos pasā-
kumos. Neskatoties uz to, ka nereti pasākumi un mēģinājumi 
notiek pēcpusdienās, vakaros, sestdienās un svētdienās, bērni 
vienmēr tiek laicīgi atvesti. Vecāki interesējas par bērnu sek-
mēm, zvana, apmeklē vecāku sapulces. 

 

Dagdas vidusskolas kolektīva vārdā direktore Vija Gekiša. 
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DZIEDOŠĀKĀ ĢIMENE 

 

/Inese un Viktors Kuzņecovi/ 

Katrīna Kuzņecova – dzied Dagdas vidusskolas korī, ansamblī 

“Rasas pilieni”, kurš vienmēr piedalās dažādās skolas un ārpus 

skolas pasākumos. Ansamblis vienmēr piedalās konkursā 

“Balsis” un gūst godalgotas vietas. Katrīna mācās Dagdas mū-

zikas skolā, kur piedalās dažādos vokālos konkursos. Klasē 

vienmēr prot noorganizēt klases priekšnesumus saistītus ar 

dziedāšanu. Meitene iegūst godalgotās vietas Latgales zonas 

izteiksmīgās runas konkursos. 

Raivis Kuzņecovs – mācās Dagdas mūzikas skolā un piedalās 

dažādos vokālos konkursos. Dagdas vidusskolā aktīvi piedalās 

dažādos konkursos un pasākumos, skatēs, kuri saistīti ar dzie-

dāšanu. 

Inese Kuzņecova – dzied Tautas nama vokālajā ansamblī 

“Solversija”. 

Vecāki vienmēr atbalsta savus bērnus. 

 

Dagdas vidusskolas kolektīva vārdā direktore Vija Gekiša. 
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IZPALĪDZĪGĀKĀ ĢIMENE 

 

/Solvita un Ivars Plivči/ 

Solvita Plivča – palīdz organizēt Ziemassvētku pasākumus, 

dāvanas un braucienus uz teātra izrādēm koncertzālē “GORS” 

klasei, kurā mācās viņas meita Paula Plivča. Solvita ir 4.a kla-

ses vecāku komitejas locekle, vienmēr izpalīdzīga un atsaucīga, 

atbalsta dažādas aktivitātes. Solvita vienmēr palīdz Dagdas 

vidusskolas vokālajam ansamblim “Rasas pilieni”. Tas saistās 

gan ar jaunu tērpu iegādi, gan ar citiem jautājumiem. 

Ivars Plivčs – vienmēr piedalās pasākumā “Raibie rudens star-

ti”. 

Abi vecāki atbalsta savu bērnu. 

 

Dagdas vidusskolas kolektīva vārdā direktore Vija Gekiša. 
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AKTĪVĀKĀ SABIEDRISKAJĀ DZĪVĒ ĢIMENE 

 

/Anželika un Vilmārs Pokuļi/ 

Anželika Pokule – vada Dagdas sieviešu kori “Vēju roze”. Ik 
gadus aktīvi piedalās starptautiskajā bērnu un jauniešu festi-
vālā “Apskauj mani, māmuliņa”, gan kā dalībniece, gan kā ak-
tivitāšu organizētāja. 

Rihards Pokulis - dzied Dagdas vidusskolas korī, no 1.klases 
dejo deju kolektīvā “Atspolīte”; spēlē bungas skolas vokāli ins-
trumentālajā ansamblī; dejo TDA “Dagda”; nodarbojas ar ka-
ratē, piedalās Latvijas un starptautiskajās sacensībās, gūstot 
godalgotās vietas. Mājās nodarbojas ar smagatlētiku, kā rezul-
tātā sacensībās “Latvijas spēcīgākā pilsēta” 2016.gadā savā 

svara kategorijā ieguva 3.vietu, bet 2017. gadā - 1.vietu. 

Elīna Pokule – dzied ansamblī “Rasas pilieni”, dzied Dagdas 
vidusskolas korī, mācās Dagdas mūzikas skolā. Aktīvi piedalās 
dažādos konkursos un pasākumos. 2018. gadā ieguva 

1.pakāpes diplomu par pētniecisko darbu. 

Vecāki vienmēr atbalsta savus bērnus. 

Dagdas vidusskolas kolektīva vārdā direktore Vija Gekiša. 
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RADOŠĀKĀ ĢIMENE 

 

/Ivars un Regīna Stepiņi/ 

Ivara un Regīnas Stepiņu bērni Oskars un Līga mācās Dagdas vidus-

skolā. Bērniem ir teicamas sekmes mācībās. Gan Oskars, gan Līga ak-

tīvi iesaistās skolas un ārpusskolas pasākumos. Oskars dzied Dagdas 

vidusskolas 2.-5.klašu korī, 3. klases ansamblī, dejo tautisko deju ko-

lektīvā “Ritenītis”, apmeklē Dagdas novada sporta skolu, pārstāv 

skolu novada olimpiādēs un konkursos, vada pasākumus.  

Oskara māsa Līga dzied Dagdas vidusskolas jauktajā korī, popgrupā 

“Youth”. Meitene aktīvi iesaistās gan klases dzīvē, gan ārpusskolas 

aktivitātēs, apmeklē jaunsargu nodarbības. Līga ir ieguvusi godalgu 

konkursā “Mis Dagdas vidusskola”.  

Ivars un Regīna Stepiņi ir labs paraugs saviem bērniem. Tētis Ivars 

aktīvi darbojas Dagdas vidusskolas vecāku padomē, mamma Regīna 

ir Ķepovas Saietu nama vadītāja, kura popularizē nacionālās kultū-

ras mantojumu, sekmē iedzīvotāju daudzveidīgu interešu izkopšanu, 

pašizglītību, nodrošina kultūras mantojuma apzināšanu un tā sagla-

bāšanu, dzied Asūnes vokālajā ansamblī “Paziņas”, iesaistās arī Asū-

nes pagasta sabiedriskajā dzīvē.  

Ivars un Regīna apmeklē gan skolas, gan klases pasākumus, atbalsta 

savus bērnus, priecājas par viņu sasniegumiem. 

Dagdas vidusskolas kolektīva vārdā direktore Vija Gekiša. 
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RADOŠĀKĀ ĢIMENE 

 

/Larisa un Vladislavs Bartuši/ 

Larisas un Vladislava Bartušu ģimenē ir divi bērni. Raivis mā-
cās Andzeļu pamatskolā, Alise studē. Bartušu ģimene ar lielu 
atbildību rūpējas par saviem bērniem, iegulda līdzekļus, lai at-
tīstītu bērnu intereses un talantus – Raivim nodrošināta iespē-
ja apmeklēt Dagdas mākslas un mūzikas skolu, viņš arī dejo 
tautas dejas, apmeklē mājturības un mūzikas pulciņu. Raivis ir 
aktīvs arī mācībās, ir iegūtas vietas olimpiādēs un konkursos. 

Aktīvi ir arī vecāki – Larisa dzied Andzeļu pagasta vokālajā 
ansamblī “Priekam” un Dagdas novada sieviešu korī “Vēju ro-

ze”, Vladislavs ilgus gadus ir deju kopas “Eži” dejotājs. 

Bartušu ģimene augstu tur godā ģimenes vērtību - vienmēr ir 
kopā gan strādājot, gan atpūšoties, popularizē ģimenes lomu 
sabiedrībā. Bērniem ir iemācīts darba tikums, cieņa pret citiem 

cilvēkiem, atbildība. 

Uzskatām, Larisas un Vladislava Bartušu ģimene ir pelnījusi 

uzslavu un atzinību. 

Andzeļu pamatskolas kolektīva vārdā Ināra Krauliša. 
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ANDRUPENES PAGASTA GADA ĢIMENE 

 

/Gunta un Ainārs Streļči/ 

 

Ģimenē izauguši trīs bērni. Vecākās meitas skolu jau bei-

gušas. Jaunākais dēls mācās 7.klasē.  

Vecāki rūpējas par bērniem. Palīdz tiem mācībās. Atbal-
sta bērnu piedalīšanos dažādās ārpusstundu aktivitātēs. 
Visi bērni aktīvi piedalījušies skolas pašpārvaldē, organi-
zējuši skolas pasākumus. Visi piedalījušies skolas interešu 
izglītības pulciņos. Ar labiem panākumiem piedalījušies 

novada, reģiona un valsts olimpiādēs. 

Vecāki aktīvi piedalās Andrupenes pagasta sabiedriskajā 
dzīvē. Piedalās pašdarbības kolektīvos: deju kolektīvā, te-
ātra uzvedumos, vokālajā ansamblī. Iesaista pasākumos 

arī savus bērnus. 

Visa ģimene aktīvi nodarbojas ar ūdenstūrismu. 

 

Andrupenes pamatskolas kolektīva vārdā  

skolas direktors Artūrs Babris. 
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RADOŠĀKĀ ĢIMENE 

 

/Solvita un Voldemārs Stepiņi/ 

 No visas sirds vēlētos pateikties Stepiņu ģimenei – Solvitai un Voldemāram, kuri au-

dzina divus bērnus – meitu Milanu un dēlu Maksimu. Abi bērni apmeklē mūsu pa-

gasta skolu -Konstantinovas sākumskolu. Milana to sāka apmeklēt no 2 gadu vecuma, 

bet Maksims no gadu vecuma. Bērni uz skolu nāk skaisti apģērbti. Meitiņai mati vien-

mēr sakārtoti skaistās astītēs ar košām matu spraudītēm, bet dēlam matu griezums al-

laž atbilst pēdējām modes tendencēm. 

 Maksims un Milana ir aktīvi, zinātkāri un muzikāli bērni. Vienmēr piedalās dažādos 

skolas un pagasta rīkotajos pasākumos. Neviena izstāde neizpalika bez Maksima un 

Milanas radošajiem darbiņiem. Visi izstāžu darbiņi bija ar izdomu un skaisti noformē-

ti. Visiem organizētiem pasākumiem abiem bērniem tika atbilstoši sagatavoti tērpi, kur 

atkal bija pielikta vecāku fantāzija. 

 Ģimene ir atklājusi muzikālās spējas Maksimam. Viņš pirmo gadu mācās Mūzikas 

skolā un apgūst akordeona spēli. Pirmās prasmes un iemaņas jau ir veiksmīgi apgūtas. 

Tās viņš ir parādījis ne tikai Mūzikas skolā, bet arī mūsu skolā “Talantu šovā”. Viņa 

talants ir acīmredzami pamanāms. 

 Mamma Solvita ir arī Konstantinovas sākumskolas skolotāja, kura ar radošu pieeju 

māca bērniem dažādas dejas, gatavojoties svētku pasākumiem. Viņas iztēle ir neizsme-

ļama. Cik skaistus tērpus un brīnišķīgas dekorācijas viņa izdomā deju veidošanā! 

 No šīs ģimenes staro mīlestība, kura arī palīdz audzināt savas atvasītes. Vecāku at-

balsts saviem bērniem ir katrā dzīves situācijā. Lai arī turpmāk šo ģimeni pavada neiz-

sīkstoša enerģija, nepazūd optimisms, fantāzija un radošums, izturība un veiksme vien-

mēr lai stāv blakus! 

 Sirsnīgs Jums paldies par jūsu sirds siltumu, radošumu un vienkāršību! Jūs esat īsta 

mūsdienīgi radoša ģimene, kura ir paraugs citām ģimenēm! 

Konstantinovas sākumskolas kolektīva vārdā skolotāja Vija Dzalbe. 
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IZPALĪDZĪGĀKĀ ĢIMENE 

 

/Daina un Juris Jakoveli/ 

Gribētos izteikt lielu paldies Jakovelu ģimenei – Dainai un Jurim, 

kuri audzina divus dēlus Emīlu un Mārtiņu. Mārtiņš ir mācījies mū-

su skolā, bet Emīls vēl tagad apmeklē Konstantinovas sākumskolas 

PI grupiņu. Dēli aug īstā latviešu ģimenē. Emīls, nākot uz bērnudār-

zu, vienmēr ir kārtīgi saģērbts, mati sakārtoti atbilstoši matu griezu-

mam. 

Abi dēli ir zinātkāri. Emīls piedalās visās skolas rīkotajās izstādēs. 

Darbiņi top ar vecāku palīdzību. Tie ir interesanti un ar iztēli veido-

ti. 

No vecāku puses skola vienmēr ir saņēmusi viņu atbalstu. Ja vajag rī-

kot izstādi, gatavoties pasākumiem, gatavot dažādas dekorācijas vai 

noformēt skolu vai skolas apkārtni, tad Jakovelu ģimene vienmēr ir 

klāt ar savam idejām un aktīvi piedalās ideju realizācijā. Viņi nekad 

neatteiks un vienmēr sniegs skolai palīdzības roku. 

No visa sirds pateicamies Jakovelu ģimenei par atbalstu, par veltīto 

laiku skolai. Lai Jūsu ģimenei nekad netrūkst enerģijas, pacietības un 

labsirdības! Lai izturība un veiksme pavada jūs ik uz soļa! 

Jūs esat īsta latviešu ģimene! Lai piepildās visi jūsu sapņi, audzinot 

savas atvases!  

Konstantinovas sākumskolas kolektīva vārdā skolotāja Vija Dzalbe. 
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SPORTISKĀKĀ ĢIMENE 

 

/Mairita un Jāzeps Konošonoki/ 

 

Mārtiņš Konošonoks ir Dagdas novada Sporta skolas viens no labā-

kajiem vieglatlētiem. Sportistam ir II pieaugušo sporta klase 

augstlēkšanā. Viņš vairākkārtīgi uzvarēja Latgales reģiona sacensī-

bās, ieguva godalgotas vietas Rīgas meistarsacīkstēs, Latvijas ziemas 

čempionātā ierindojās 2.vietā un kļuva par čempionu augstlēkšanā 

2017.gada vasarā, Latvijas Jaunatnes Olimpiādē iekļuva labāko 

augstlēcēju sešiniekā, izcīnot 5.vietu. Jaunais sportists Latvijas izla-

ses sastāvā startēja Baltijas valstu komandu čempionātā, bet Starp-

tautiskajos turnīros Baltkrievijā izcīnīja sudrabu un zeltu. 

Atis Konošonoks pašlaik studē Rīgā, bet arvien apmeklē treniņus, 

spēlē volejbolu un ir Andrupenes pagasta patriots. Skolas laikā viņš 

aktīvi piedalījās skolēnu sporta spēlēs, aizstāvot savas skolas godu 

volejbolā, florbolā, vieglatlētikā. 

Abi vecāki atbalsta dēlu aktīvo dzīvesveidu gan finansiāli, gan ar 

transportu, gan ar padomu, 

 interesējas par sasniegumiem un vienmēr jūt līdzi. Mairita dejo An-

drupenes TN deju kolektīvā “Ondrupīši” un vakaros paspēj apmeklēt 

pilates. Jāzeps, cienīgi spēkavīram, aizstāv sava mednieku kolektīva 

godu “Mednieku sporta spēlēs”. 

Dagdas novada Sporta skolas kolektīva vārdā Sporta skolas direktore 

Vija Nipere. 
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ATSAUCĪGĀKĀ ĢIMENE 

 

/Vija un Arnolds Neikšāni/ 

Atsaucīgākā ģimene 2017./2018.mācību gadā Asūnes 

pamatskolā bija Neikšānu ģimene - Vija un Arnolds. Viņi 

ģimenē audzina dēlu Armandu un meitu Dagniju, kura 

mācās Asūnes pamatskolas 5.klasē. Meitene labprāt pie-

dalās sporta sacensībās, labi un teicami mācās, palīdz or-

ganizēt skolas ārpusklases pasākumus, piedalās olimpiā-

dēs. Vecāki ir bieži viesi skolā, jo labprāt piedalās sko-

las rīkotajos pasākumos - Zinību dienā, Tēvu dienā, Lat-

vijas 99.gadadienā, Ziemassvētku pasākumos, Mātes die-

nā, kā arī novada rīkotajos pasākumos - Ziemassvētku pi-

parkūku cepšanas konkurss Dagdas novada paklājs

(2paklāji.). Ģimene palīdz skolas organizētajos pasākumos 

savai meitai, vienmēr interesējas par meitas gūtajiem dar-

ba rezultātiem. 

 

Sagatavoja skolas dir.p.i. Z.Gražule 
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DIŽĢIMENE 

 

/Karīna un Pēteris Karveļi/ 

Karīnas un Pētera Karveļu ģimenē aug trīs dēli un viena meitiņa (Kristaps, 
Kaspars, Kārlis, Kate). Ģimene ir šurp pārcēlusies no Rīgas un ir atradusi šeit 
Dagdā savu laimīgo ģimenes ostu. Vecākais dēls Kristaps mācās Dagdas vi-
dusskolas 3.klasē. Ikdienā Karīna un Pēteris atrod īstos vārdus, lai paslavētu 
savus bērnus par labu darbu, veiksmīgu dienu, skaisti sakārtotu istabu, glīti 
uzzīmētu zīmējumu, labu uzvedību un citiem maziem panākumiem. Tētis Pē-
teris savas darba gaitas pavada Rīgā un lielāko laiku Karīna tiek galā ar sa-
viem neskaitāmajiem pienākumiem pati. Taču, ierodoties mājās, Pēteris izda-
ra visu to, ko nespēj un nevar māmiņa Karīna. Lai gan patiesībā naglu iesist, 
skrūvi atskrūvēt un aizskrūvēt un vēl šo to viņa labi prot arī pati. Lielāka-
jiem bērniem ir savi pienākumi un tagad, kad vairāk rūpju tiek veltīts maza-
jam dēliņam Kārlim, tad Karīna un Pēteris cenšas iesaistīt lielo bērnu - Kris-
tapu, lai viņš sāk saprast, ka viņš ir liels un daudz ko var palīdzēt māmiņai. 
Ģimene iedvesmo savus bērnus lasīt grāmatas. Kristaps lasa labprāt un vecā-
ki pašlaik viņam cenšas sarūpēt visu izdoto “Sprīdīša bibliotēka” sēriju. Iepa-
zīstot Karīnu, gribas teikt, ka viņa prot visam dzīvē “pieiet” no gaišās puses 
un visu darīt ar smaidu un prieku. 
Ģimene ir izpalīdzīga, atsaucīga, labprāt ziedo savu bērniņu izaugušās drēbī-
tes citām ģimenēm. Ģimene izkopj savas tradīcijas, svin svētkus un izklaidē-
jas kopā. Katrus Ziemassvētkus viņi pavada kopā, skatoties ekskluzīvās Zie-
massvētku filmiņas. Katrs Jaunais gads tiek sagaidīts ģimenes lokā. Ar div-
padsmit ēdieniem uz galda, ar mīļām dāvaniņām. Lieldienās un citos lielākos 
gadskārtu svētkos dodas pie Pētera mammas, omītes, kur kopā ar radiem iz-
bauda kopā būšanu. 
 

Dagdas novada IKSN kolektīva vārdā  IKSN vadītāja Marija Micķeviča. 
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IZPALĪDZĪGĀKĀ ĢIMENE 

 

/Ligita un Valērijs Nagļas/ 

 

Ligita un Valērijs Nagļas ir gādīgi un mīļi vecāki saviem bērniem – 

Deividam un Artūram. Nagļu ģimene ir izpalīdzīga, draudzīga, spor-

tiska un radoša. Tētis strādā Andrupenes pamatskolā par sporta sko-

lotāju, bet mamma ir Dagdas novada attīstības un plānošanas noda-

ļas vadītāja. 

Ligita Nagļa ir PII “Avotiņš” vecāku komitejas priekšsēdētāja, kur 

darbojas ļoti aktīvi. Prasmīgi organizē un iesaista arī pārējos vecākus 

iestādes aktivitātēs. Nagļu ģimene labprāt piedalās konkursos un pa-

sākumos mūsu iestādē kā arī novada ietvaros. 

Nagļu ģimene ne tikai atbalsta savu bērnu radošās izpausmes, bet arī 

paši ar izdomu piedalās bērnudārza noformēšanā, ieguldot savus lī-

dzekļus un darbu. Šī ģimene atbalsta un palīdz mūsu iestādei, dāvi-

not dažādus materiālus un rotaļlietas bērnu attīstībai. 

 Valērijs un Ligita nav vienaldzīgi un palīdz pilnveidot bērnu drošī-

bu mūsu iestādē, norādot uz nepilnībām. Esam viņiem pateicīgi, ņe-

mam to vērā un novēršam nepilnības. Tā ir veiksmīga sadarbība. 

Mēs esam priecīgi un lepni, ka esam iepazinuši un sadarbojamies ar šo 

ģimeni. 

 

PII „Avotiņš” kolektīva vārdā PII skolotāja Anna Zinčenko 
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RADOŠĀKĀ ĢIMENE 

 

/Irēna un Nils Dārznieki/ 

 

Irēna un Nils Dārznieki un viņu trīs bērni ir muzikāla, 
radoša, sportiska, atsaucīga, izteikti latviska ģimene. 
Dārznieku ģimenes bērniem ir plašs interešu loks - labprāt 
piedalās visos skolas organizētajos pasākumos, apmeklē 
dažādus pulciņus. Vecāki ir ieinteresēti un atbalsta bērnu 
centienus, interesējas par skolas gaitām un sasniegumiem 
mācībās, atbalsta meitas Loretas piedalīšanos ZPD kon-
ferencēs un mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensī-
bās. Ģimene savas aizraušanās saista ar mūziku. Vecāki 
un bērni dzied folkloras kopā „Akmiņeica”. Meitas Nita 
un Loreta dzied saietu nama vokālajā grupā „Gamma, bet 
dēls Everts bērnu popgrupā. Ģimene aktīvi sporto. Loreta 
nopietnus panākumus guvusi volejbolā, bet Everts aizrā-
vies ar karatē. Vecāki atbalsta Loretas nopietno darbību 
zemessargos. Brīvā laika pavadīšana ģimenei saistās ar 

ceļošanu. 

Ezernieku vidusskolas kolektīva vārdā skolas direktors 

Aleksandrs Gžibovskis. 
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LABVĒLĪGĀKĀ ĢIMENE 

 

/Alla un Sergejs Eisaki/ 

 

Eisaku audžu ģimenē aug 9 bērni un katram Alla un Sergejs atrod 

laiku, lai aprunātos, uzklausītu un samīļotu. Kopā ģimene labprāt sē-

ņo un ogo, patīk atpūsties pie dabas krūts, patīk arī kopā strādāt, 

stādīt, ravēt, remontēt, cept kūkas. Eisaku ģimene sadarbojas ar sko-

lu, izsaka priekšlikumus, iesaistās mācību un audzināšanas procesā. 

Rūpējas, atbalsta un priecājas par bērnu sasniegumiem.  

Aleksandrovas internātpamatskolas kolektīvs. 
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Svētku programma. 

 
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). 
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Svētku programma. 

 
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, Svet-
lana 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. 
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Svētku programma. 

 
  
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). 
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Šodien Jums ir iespēja šķirt kārtējo jubilejas 5.festivāla elektronisko avīzi. 

 

Prieka brīžu krātuvīte - 

Manas dzīves krājkasīte. 

Fotogrāfijās ir viss, 

Kas skaistais noticis. 

***** 

Atskaite sev par sasniegto, 

Paveikto un satikto, 

Skati no braucieniem tālajiem - 

Dārgāki ir kopā ar savējiem. 

***** 

Kas piefiksēts, 

Jau pagātnei piedēvēts. 

Likteņzīmes rādīs nākotni, 

Foto albuma sākotni.   (E.Visocka) 

Esam izdziedājuši un izdancojuši mūsu šodienas stāstu. Paldies, ka atradāt laiku at-

nākt un uzklausīt mūs, festivāla dalībniekus. Liekas, tāds nieks, bet šī diena mums dā-

vāja patiesu prieku un daudz smaidu. Ir labi – ja apkārt siltums tāds un apziņa – par 

tevi domā kāds. 

Uz tikšanos citu gadu! 

 

Pateicībā festivāla organizatoru vārdā: 

Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča. 
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Pateicamies festivāla darba grupai! 

 

 Dagdas vidusskolas med. personālam Alfrēdam Kalvišam, Dagdas PII “Saulītes” 

medmāsai Viktorijai Saveļjevai ! 

Dagdas vidusskolas ēdnīcas kolektīvam un personīgi Natālijai Bistrovai! 

Radošajiem pedagogiem - Vijai Gekišai (Dagdas vidusskolas direktorei), Ritai Orolei, 

Aigaram Vigulim (Dagdas vsk.), Inārai Galilejevai (Dagdas vsk.), Viktoram Ivanovam 

(Andrupenes psk.), Diānai Kiseļovai (Ezernieku vsk.), Lolitai Beitānei (Dagdas mūzi-

kas un mākslas skola), Dagdas novada JIC darbiniekiem - Ilonai Mūrniecei, Svetlanai 

Ilatovskai, Ainai Odiņecai, Aijai Pabinai, Annai Sevastjanovai, Denisam Panteleiko, 

Mārim Viļumam, Sandrai Drozdovai un brīvprātīgajiem jauniešiem! 

Paldies par atsaucību programmas vadītājiem :Laurai Pauliņai un Aivaram Bačku-

ram! 

Vizuālās mākslas pulciņu vadītājiem: Larisai Bartušai (Andzeļu pamatskola), Mairi-

tai Konošonokai (Andrupenes pamatskola),Snežanai Andžānei(Škaunes pamatskola)! 

Dagdas vidusskolas dienesta viesnīcas personālam Olgai Dzalbei  un Lolitai  Cigano-

vičai! 

Asūnes Tautas nama direktorei Olgai Lukjanskai un  pagasta pārvaldes vadītājai Žan-

nai Aišpurei! 

Konstantinovas Tautas nama direktorei Gelenai Radelickai! 

Dagdas TIC vadītājai Ingai Solohai! 

Dagdas novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļai – Dacei Runei, Dagdas TN — 

apskaņošanas operatoriem: Ernestam Vjateram un Artūram Uzoliņam, Dagdas 

“Pilsētsaimniecībai” – Kasparam Babrim un darbiniekiem, Dagdas novada pagastu 

pārvaldēm, Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas republikas konsulārajai no-

daļai Vitebskā. 

Dagdas novada kolektīvu vadītājiem un visiem skolēniem, vecākiem, vecvecākiem un 

visiem skatītājiem! 

Dagdas novada domes deputātiem par atbalstu! 
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Radošās darbnīcas: 

Andrupenes pamatskolas radošā darbnīca “Tautumeitas” (skol. Mairita Ko-

nošonoka),  

Andzeļu bērnu un jauniešu centrs „Orhidejas-S” - Bērnu sejiņu apgleznošana 

“varavīksnes krāsās” (vad. Anna Sevastjanova). 

Andzeļu pamatskolas radošā darbnīca “Pavasara putniņi” (skol. Larisa Bar-

tuša). 

Šķaunes pamatskolas radošā darbnīca “Papīra ziedi” (skol. Snežana Andžā-

ne). 

Šķaunes māmiņu centrs un Bērziņu brīvā laika pavadīšanas centrs “Bērnības 

garša” un “Jautrā pietura” (Sandra Drozdova un brīvprātīgie jaunieši). 

Dagdas novada JIC darbnīca - “Laimes pakavs” (vad. Ilona Mūrniece). 

Jauniešu biedrības “Dagne” darbnīca - “Spēļu lāde” (vad. Aina Odiņeca). 
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Paldies visiem, kas šajā dienā atrada laiku, lai pabūtu ko-

pā ar mums!  

Jaukajā laikā, kad daba mostas un zied, mēs nosvinējām 

Mātes dienu un Starptautisko Ģimenes dienu. 

Šis ir laiks, kad teicām paldies Jums ar saviem priekšnesu-

miem. Lai skaistākajos pavasara svētkos Jūs pavada mī-

lestība, gaišums un prieks. 

Lai mīlestība, ko saņēmāt šodien, dod spēku arī turpmāk 

uzveikt katru grūtību! 

Lai svētki izdotos, mums palīgā nāca daudzi, jo daudzi 

cilvēki! 

 



66 

 

 

Paldies ikvienam par ieguldījumu! Paldies skatītājiem!  

Paldies viesiem! 

 

Mūsu atbalstītāji: 

 

Dagdas novada pašvaldība 

 

 

Arco Real Estate 

 

Z/S Sapnis 

 

IU „Limarkse” 

 

IVS-D 

 

Kristafors 

 

Informatīvais atbalsts: laikraksti 

 „Dagdas novada ziņas” un „Ezerzeme” 

 

Festivāla organizatoru vārdā- Dagdas novada IKSN  

vadītāja Marija Micķeviča 


