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DAGDAS NOVADA IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻAS
INFORMATĪVAIS SPECIĀLIZDEVUMS

2.Starptautiskais bērnu un jauniešu
mūzikas, deju un modes festivāls
LIETUVA, BALTKRIEVIJA, LATVIJA

2015. gada 16. maijs,
Dagda, Latvija
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Fotostāsts par 1. festivālu
2014. gada 17.maijā.

Gājiens
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2014. gada 17.maijā.
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Dagdas novada pašvaldības
priekšsēdētāja
Sandra Viškure

Ātri pagāja laiks kopš pagājušā
gada pirmā starptautiskā bērnu – jaunatnes festivāla „Apskauj mani
māmulīte” un šodien mēs tiekamies Dagdas novadā jau otro reizi. Gada
laikā kolektīvi intensīvi strādāja un gatavoja jaunus priekšnesumus,
pašvaldība slēdza sadarbības līgumus ar atrastiem draugiem no
Baltkrievijas un Lietuvas pašvaldībām. Noslēgtie sadarbības līgumi
atver durvis, lai mūsu kolektīvi labāk var ierasties Dagdas novadā,
tāpat mūsu kolektīvi, lai varētu piedalīties sadraudzības valstu
pasākumos. Sadarbība veicina draudzību starp bērniem un
pieaugušajiem, novadiem un valstīm. Katrs dalībnieks ir ģimenes
pārstāvis un šeit rodas mūsu festivāla jēga – ģimenes draudzība,
sadarbība, mīlestība. Dagdas novada vārdā visus sveicu šajos skaistajos
svētkos, kur varam pateikt paldies paši sev, mūsu ģimenēm, godināt un
sveikt labākās tradīcijas ko ģimene kopīgi dara un kā ģimenes priecājas
gan priekos, gan saliedējas bēdīgos brīžos. Visiem labi pavadīt šo dienu
un gūt jaunas un kvalitatīvas emocijas.
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Dagdas novada domes
IKSN vadītāja
Marija Micķeviča

Ar baltām ievu kurpēm un tulpju svecēm
košām, ar pienenīšu zeltainām pļavām un
putnu dziesmām skaļām, ar pirmo saules
staru un balto ķiršu zaru ir atnācis pavasaris.
Klāt ir maijs - Māmiņu diena un
Starptautiskā ģimenes diena.
Mamma, māmuliņa, māmiņa, mammīte... Cik
dažādi mēs katrs saucam savu visdārgāko cilvēku! Pieglaud, māmiņ,
savu vaigu, lai es mīlestību pasmeļos! Paņem mani klēpī, lai jūtos kā
bērnībā! Tava šūpļa dziesma ausīs žūžo, maigie glāsti mīļuma dūraiņus
auž, labie vārdi dvēseli izdaiļo. Tikai tavās rūpēs esmu izaudzis tik liels
un varens...
Lai skaista dāvana Dagdas novada māmiņām un vecmāmiņām,
ģimenēm un viesiem ir 2. Starptautiskā bērnu, jauniešu un modes
teātra festivāla ’’Apskauj mani, māmuliņa…’’ sarūpētais koncerts! Lai
šodien ikvienas ģimenes mājās ir svētku sajūtu katram - šodien ir
diena, kad visi esam liela ģimene! Mēs visi Dagdas novada cilvēki esam
viena liela, stipra ģimene, tāpēc mums ir jāturas kopā.
Festivāla laikā par atbalstu, rūpēm un līdzdzīvošanu Dagdas
novada ģimenēm tiks pasniegtas pateicības ’’Gada ģimene 2015.’’, jo
vecāku un ģimenes atbalsts ikvienam bērnam ir ļoti svarīgs un
nepieciešams.
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Folkloras grupa
“Grandinele”, ЛИТВА

Folkloras grupa
„Grendinele” tika
nodibināta 1978.
gadā Lietuvā. Pēc
grupas 13 gadu
pastāvēšanas
1992. gadā tai tika
piešķirts

tautas

ansambļa nosaukums.
Folkloras ansambļa dibinātāja un vadītāja ir Lietuvas
Kultūras eksperte – izcilā horeogrāfe Zita Rimkuviene.
Tautas deju grupa sastāv no 4 grupām: bērnu un jauniešu grupas
(vecumā no 7 līdz 25 gadiem), dziedātājiem un mūziķiem.
Ansamblis

dejo tautasdejas, vada folkloras spēles, Lietuviešu tautas

dejas, kuras izstrādā Lietuviešu baleta meistari.

Folkloras grupa “Grandinele”

1.
Ko jūs gūstat no dejošanas?
Танцы - интересная жизнь после занятий в школе
2. Ko jūs gūstat no mēģinājumiem, uzstāšanās, kopābūšanas?
Каждое выступление — это новое волнение. Подготовка к концерту
является мобилизация сил и воли всего коллектива
3. Kādas emocijas jūs gūstat, piedaloties koncertos?
Концерт - праздник, что мы можем все вместе красиво выступить и
радовать публику
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Танцевальный коллектив
“Pодничок” , ЛИТВА

Танцевальный
коллектив
«Родничок»
организован в
марте 1988 года.
Организатор и
руководитель
Галина
Хуторских. В
коллективе занимается 35 детей. В репертуаре несколько
программ, основной является «Русская карусель». Коллектив
постоянный участник городских, республиканских концертов и
праздников. Трижды лауреат и обладатель главного приза
республиканского конкурса «Золотая муза», дипломант
республиканского конкурса «Пара за парой», лауреат
республиканского телевизионного конкурса «Маленькие звезды»,
участник Всемирного праздника песни в Литве, участник
международного фестиваля «Висагино кантри», участник
фестиваля «Славянский венок» в Таллине (Эстония). Ансамбль
выезжал с концертами в Латвию, Белоруссию, Польшу, Украину,
Эстонию и Россию.
Ответы танцевального
коллектива “Родничок”т

1. Что даёт вам танцы?
Физическое и эмоциональное наслаждение, радость.
2. Что даёт подготовка к выступлению?
Уверенность и самоусовершенстование.
3. Какие эмоции вы испытываете, участвуя в концертах?
Волнение и радость от доставленного удовольствия себе и
зрителям.
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Детский танцевальный
ансамбль “Забава” ,
и солисты ГУО , БЕЛАРУСЬ

Детский танцевальный
ансамбль «Забава»
ГУО «Дубровенская детская
школа искусств»
отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи Дубровенского райисполкома
Витебской области Беларусь
Главной задачей коллектива является сохранение, развитие и
пропаганда танцевального белорусского наследия.
“Лявоніха”, «Спадчына», «Бульба», «Таўкачыкі» - такой
репертуар позволяет через искусство хореографии передать
высокое чувство духовности белорусского народа, раскрыть
истинную любовь к родному краю, передать огромное уважение к
белорусским национальным традициям.
Коллектив работает и в жанре современного танца. В постановки
включаются элементы классического, бытового, джазового танца.
В репертуаре ансамбля около 30-ти танцев.
За годы существования танцевальный ансамбль «Забава» дал
большое количество концертов и участвовал во многих
мероприятиях, проходивших в
в г.Дубровно, г.Орша, г. Витебск. Коллектив участвовал в областном
этапе Республиканского конкурса «Арт-вакация» в г. Орша, в
областном конкурсе детей и молодёжи в г. Витебске. Ежегодно
является активным участником Международного фестиваля песни
и музыки «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне”. Участники коллектива
поддерживают дружеские отношения с
г. Дагда (Латвия),
г.п.Красный (Россия).
Творческий потенциал коллектива направлен на поиск новых
красок и произведений, чтобы каждый раз удивлять зрителей и
радовать их своим творчеством. Банах Юлия Васильевна –
руководитель детского танцевального ансамбля «Забава»
Солисты :
1. Даша Литовчик
2. Лида Кирьянова
3. Лера Авдеенко
4. Юля Клепицкая
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Народный детский
театр моды “Образ”
,БЕЛАРУСЬ

«Образ» - это дети в возрасте от 3 до 17 лет. Для
верхнедвинских девочек занятия в театре стали открытием стиля,
красоты, перевоплощения, развития творческого «я». Здесь учат
истории искусства, хореографии, этикету, стилю. Иначе говоря,
умению видеть и создавать красоту. Большое место уделяется
изучению народных традиций
Руководитель театра Татьяна Сыроватникова является
бессменным режиссером фестиваля театров моды в Верхнедвинске
«Сияние». Занятиями по рукоделию с детьми занимается
преподаватель Анжела Вершиловская.
Выступления «Образа» стали не только украшением районной
сцены, но и ярким открытием на известных зарубежных
фестивалях и конкурсах. Настоящим триумфом коллектива стали
победы на международном конкурсе « Max - moda» в Таллине, на
международном конкурсе «Сердцебиение костюмов» в Риге, где
театр занимал первые места, обойдя знаменитые коллективы из
Москвы, Прибалтики , дальнего зарубежья . «Образ»
неоднократный лауреат Республиканских конкурсов. Театр
стремиться к высокому исполнительскому и художественному
мастерству коллектива, чтобы всегда достойно представлять
белорусскую культуру на как в Беларуси так и за рубежом..
Выступления юных артистов - это всегда маленький спектакль.
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Krāslavas BJC pulciņš
vadītāja
Aina Guba

Krāslavas bērnu un jauniešu
centrā jau piekto gadu darbojas aušanas pulciņš „Zirneklīši” un
šūšanas pulciņš "Meistarstiķis". Pulciņu skolotāja –Aina Guba.
Šodien ar divām tērpu kolekcijām ir ieradušās 16 meitenes. Esam
mazās-iesācējas un lielās-ar pieredzi. Kopā darbojamies mācoties
dažādus aušanas un šūšanas knifiņus.
Prieks, ka meitenes iegūtās prasmes izmanto palīdzot viena otrai.
Meitenēm tā jau ir trešā kolekcija. Esam demonstrējušas tērpus
Krāslavā, Līvānos, Ilūkstē, Daugavpilī, Mazsalacā. Piedalāmies
lietišķās mākslas konkursos un izstādēs, rīkotajās Bērnu un jauniešu
centra aktivitātēs, braucam ekskursijās.
Esot kopā mācāmies "meiteņu prasmes", skatuves kultūru,
mācāmies sadzīvot un palīdzēt. Gatavojot priekšnesumus, mācāmies
būt skaistas, smaidīgas un laimīgas. Uzkāpjot uz skatuves/mēles,tādas arī esam- mums patīk tas, ko un kā mēs darām!
Ļoti ceram, ka būsim XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku mākslas programmu dalībnieces Rīgā 10.-12.07.2015.
Varbūt kāda no mums pēc vairākiem gadiem būs pazīstama tērpu
māksliniece, dizainere vai stiliste, bet tagad mēs baudām bērnību un
trakulīgos pusaudža gadus...
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Aleksandrovas
internātpamatskola deju
kolektīvs,
vadītāja Ina Grebņeva

Deja ir viens no veidiem, kā gūt dzīvesprieku no kustības, kā mācīties mīlēt
savu ķermeni, cienīt to, būt pateicīgam par to, ka viņš tev kalpo. Ķermenis
ir kā mūzikas instruments, un ir jāmācās ar to spēlēt. Mūzika ir skaistākais,
kas var būt, un ir lieliski, ja var tai pakļaut ķermeni.
Deja ir smags darbs un viegli soļi, tie ir smaidi, nopūtas un skatieni uz
rezultātu. Katrs dejotājs, nākot uz mēģinājumu, dāvā savu pozitīvo smaidu
citam. Tā mēs viens otru uzlādējot panākot iecerēto.
Deja – tās ir emocijas. Prieki un bēdas, laimes izjūta, satraukums,
piederības izjūta. Caur deju to vēlamies pastāstīt saviem skatītājiem, un
kāds prieks ir tad, kad pēc labi nodejotas dejas ir izdevies arī skatītājiem
nodot pozitīvas emocijas un just, ka viss smagais darbs ir bijis tā vērts.

Konstantinovas
sākumskolas PII grupa,
vadītāja Solvita Stepiņa

Konstantinovas sākumskolas PII grupu apmeklē 16 dažāda vecuma
bērni. Lielākie audzēkņi aktīvi piedalās gan skolas, gan pagasta
rīkotajos pasākumos, uzstājoties ar dažādiem priekšnesumiem: dzied
skanīgas dziesmas, raiti dejo un skandē dzejoļus. Bērni vienmēr ir
zinoši, atraisīti, smaidīgi un kustīgi. Nodarbībās ir uzmanīgi un
zinātkāri, ar lielu aizrautību klausās, kad skolotāja stāsta kaut ko
jaunu, vēl nezināmu.
Arī vecāki atbalsta bērnus, palīdz tiem sagatavoties
priekšnesumiem un labprāt piedalās koncertos un pasākumos.

Dagdas vidusskola,
3.-4. kl. deju kolektīvs
"Avotiņš"
vadītāja Aina Murāne

1. Ko gūsti no dejošanas?
Dejošana palīdz izpaust mūsu emocijas, tā veicina labu
sportisku sagatavotību, uzlabo stāju, attīsta ritma izjūtu. Tā
dod prieku, laimi.
2. Ko gūsti no mēģinājumiem, uzstāšanās?
Tā ir atbildība, patstāvība, spēks un enerģija, pieredze un
pārliecība par sevi, kā arī jauns draugu loks.
3. Kādas emocijas gūsti, piedaloties koncertos?
Tā ir priecīga un līksma laika pavadīšana. Sākumā protams
izjūtam bailes un uztraukumu, kas pāriet priekā, gandarījumā
un lepnumā par paveikto!

Dagdas vidusskola,
8.-9. kl. deju kolektīvs
"Ritenītis"
vadītāja Aina Murāne

1. Dejošana uzlabo stāju un disciplīnu, palīdz kļūt drošākam,
atraisītākam. Tā ir iespēja gūt gandarījumu, prieku, draugus.
2. Tā ir jautra un jauka brīvā laika pavadīšana, būšana kopā ar
draugiem. Ir iespēja uzklausīt citus, gūt skatuves pieredzi,
prieku, citas pozitīvas emocijas.
3.Prieks par labiem rezultātiem, labsajūta, sirsnīgums, gods un
gandarījums, lepnums par sevi un kolektīvu.
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D Dagdas vidusskola,
3.-4. kl. vokālais
ansamblis “Kvartets”
vadītāja Rita Kāposte

Mēs dzīvojam valstī, kuru sauc par dziedošu valsti. Dziedot līdzi savai
tautai cilvēki paliek stiprāki un draudzīgāki. Mūsu vokālajam
ansamblim arī ir iespēja saistīties kopējā Latvijas kultūras dzīvē.
Dziedot latviešu tautasdziesmas un oriģināldziesmas mēs jūtam
līdzdalību un piederību mūsdienu kultūras dzīvei, vairāk uzzinām
par savu tautas kultūru un vēsturi. No dziedāšanas gūstam estētisko
pārdzīvojumu un attīstām savu māksliniecisko gaumi. .
Priecājamies, kad ir sasniegts gala rezultāts pēc mēģinājumiem, kad
dziesma skan ne tikai intonatīvi precīzi un pareizi, bet arī muzikāli
un emocionāli. Kopā būšana izraisa interesi pret kopējo dziesmas
emocionālo pārdzīvojumu un kolektīvo muzicēšanu. Uzstāšanās laikā
mācāmies justies brīvi uz skatuves, cenšamies savaldīt uzstāšanās
uztraukumu un koncentrēties uz dziesmas satura.
Piedaloties koncertos pārdzīvojam daudz dažādu veidu emocijas:
uztraukumu par savu kolektīvu un par sevi uzstāšanās laikā, prieku
par veiksmīgu dziesmas izpildījumu. Lepojamies par sasniegtajiem
rezultātiem dziedāšanā un par iegūto dziedāšanas pieredzi ,jo tajā
ieguldīts liels darbs.
D Dagdas vidusskola,
5. kl. deju kolektīvs
“Ritums”
vadītāja Rita Vaišļa

1. Ko jūs gūstat no dejošanas?
Gūstam prieku, veiklību, mācāmies dejas kultūru, saturīga laika
pavadīšana, uzlabo garastāvokli, prasmi dejot, uzlabo stāju, sniedz
enerģiju, spēku.
2. Ko jūs gūstat no mēģinājumiem, uzstāšanās, kopā būšanas?
Mācāmies dejas kultūru, prasmi dejot, gudrību, prieku, draudzību ar
citiem, daudz jaunu zināšanu par dejām, prieku, saprašanos, jaunus
draugus.
3. Kādas emocijas jūs gūstat piedaloties koncertos?
Uztraukums, prieks, interesanti, vēlme visu izdarīt labi, pozitīvas emocijas.
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Dagdas vidusskola,
6. kl. deju kolektīvs
“Atspolīte”
vadītāja Rita Vaišļa

Gūstam dejotprasmi, izpratni par deju, prieku, labu noskaņojumu,
draudzību, mācamies ritma izjūtu.
Labākas savstarpējās attiecības, prieku, iespēju pavadīt laiku kopā ar
draugiem, lietderīgi pavadītu laiku, vēlmi dejot vēl labāk, mācāmies jaunas
dejas, prasmi izmantot laiku, draudzību.
Patīk uzstāties, ir lepnums par to, ka Dagdā labi dejotāji, drosme uzstāties,
jo agrāk bija bail no skatītājiem, satraukums pirms koncerta, prieks pēc
koncerta, superīga sajūta, kad aplaudē, ir patīkami, kad skatītājiem patīk
mūsu uzstāšanās, sajūsma.

Ezernieku vidusskola,
deju kolektīvs “Ežezers”
vadītāja Rita Vaišļa

1. Ko jūs gūstat no dejošanas?
Gūstam arvien jaunu pieredzi, uzlabojam dejotprasmi, veidojas labāka
stāja, labāka fiziskā forma, ir pozitīvas emocijas, prieks, labāks
garastāvoklis, jauni draugi, iepazīšanās ar dažādiem cilvēkiem, iespēja
piedalīties koncertos, skatēs, atrasties sabiedrībā.
2. Ko jūs gūstat no mēģinājumiem, uzstāšanās, kopā būšanas?
Dejošanas prasmes, drosmi uzstāties, prieku, kopības sajūtu,
draudzību, jaunus draugus, pozitīvas emocijas, patīkamas atmiņas,
pieredzi, prieku no uzstāšanās un kopā būšanas, uzzinu vairāk par
citiem dejotājiem, veidojas labākas savstarpējās attiecības.
3. Kādas emocijas jūs gūstat piedaloties koncertos?
Uztraukums, patriotisms. Ja labi nodejots – gandarījuma sajūta.
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Ezernieku PII deju grupa
vadītāja Ruta Platace

Mēs esam Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi
no grupām "Bītītes" un "Mārītes."
Tāpat kā bites, mēs esam čakli un aktīvi. Mums patīk dziedāt,
dejot, spēlēt teātri un piedalīties dažādas aktivitātēs.
Lai arī ne vienmēr viss izdodas, mēs nenolaižam rokas, bet ar
smaidu turpinām iesākto ar vēl lielāku sparu!

Вокальная группа
“ Звёздный дождь“
Бигосовa, БЕЛАРУСЬ

Пение-это раскрытие души. Концерт- музыкальный
праздник,к которому надо ответственно
готовиться. Выступление на сцене это радость от общения с
публикой,творческое вдохновение.
Руководитель коллектива Володина Лилия Борисовна
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Šķaunes pamatskolas
deju pulciņš
vadītāja Žanna Rapša

Šķaunes pamatskolā pirmo gadu darbojas deju pulciņš ,vadītāja Žanna
Rapša. Pulciņa dalībnieki atzīst, ka dejošana- tas ir prieks, enerģija, labs
noskaņojums. Viņiem patīk mācīties jaunas dejas, piedalīties koncertos.
Mēģinājumi- tā ir iespēja uzzināt kaut ko jaunu, jautri un lietderīgi pavadīt
savu brīvo laiku kopā ar draugiem.

Andrupenes PII “Avotiņš”
deju grupa “Lāsītes”,
vadītāja Irina Vasiļevska,
Karīna Beikule

Pirmsskolas grupa "Lāsītes" izveidota 2013. gadā
"Lāsītēs" dzied, dejo un muzicē dažāda vecuma bērni. No
mūsu kopā būšanas un kopā darbošanās mēs gūstam
pozitīvas emocijas un prieku, bet pēc uzstāšanās
gandarījumu.Kāpēc mēs esam "Lāsītes"?
Tapēc, ka lāsīte pa lāsītei, iznāk avotiņš! Tik dzidrs, jautrs
un skanīgs- kā mēs!
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Andrupenes pamatskolas
1.-3.kl. deju kolektīvs,
vadītāja Gunta Streļča
4.

Andrupenes pamatskola 1.-3.klašu deju kolektīvs vēl nevar lepoties
ar lieliem sasniegumiem, bet bērni ir centīgi, enerģiski, ar lielu vēlmi
apgūt ko jaunu. Tik liela mēroga pasākumā Dagdā kolektīvs piedalās
pirmo reizi.
Deju kolektīvu vada pieredzes bagāta skolotāja Gunta Streļča.

Andzeļu pamatskola
deju kolektīvs,
vadītāja Sandra Platace
5.

Andzeļu pamatskolas sākumskolas deju kolektīva pamatsastāvs ir pirmās
klases skolēni, kuri dejo pirmo gadu.
Bērni ir aktīvi, enerģiski, radoši. Labprāt piedalās visas skolas un pagasta
rīkotajos pasākumos. Bērni ir draudzīgi,
atsaucīgi un izpalīdzīgi.
Raitu dejas soli apgūst radošas, talantīgas un pacietīgas skolotājas Sandras
Plataces vadībā.
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Dagdas pilsētas PII “Saulīte”
instrumentālais ansamblis un
apvienotās deju kopas,
vadītājas – Tatjana Jefremova,
Inese Domkova

Ansamblis „Bitītes”;
Deju kopas „Mārītes”, „Ežuki”, „Bitītes”.
Par kolektīvu dibināšanas iemeslu kalpojis Dagdas TN organizētais
pasākums „Cālis iedzied pavasari”.
1. Ko jūs gūstat no dejošanas?
Gluži kā šokolāde un fiziskās aktivitātes dejošana sniedz enerģiju
un prieka izjūtu.
2. Ko jūs gūstat no dziedāšanas?
Galvenais - dziedam no sirds un gūstam prieku no savas uzstāšanās.
Bērniem tā ir lieliska iespēja izteikties tieši tā kā viņi to vēlas. Ir tā, ka
to, ko kopā dziedot gūstat, it kā nemanāt. Bet tas paliek- paliek priekš
visas turpmākās dzīves. Visiem kopīgi ir jāpalīdz izdzīvot idejai, ka
latviešu tauta ir dziedātāju tauta.
3. Kādas emocijas jūs gūstat, piedaloties koncertos?
Tā ir neizsakāma vērtība, ka šādā veidā darbojoties ne tikai paši
gūstam dvēseles piepildījumu, bet ar savu sniegumu priecējam arī
citus.
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PIKC Daugavpils
Būvniecības tehnikuma
vokālais ansamblis
“Celtnieks”
Vadītāja Natālija Dovidova

Vokālais ansamblis "Celtnieks" tika dibināts 2011.gada
februārī.
Ansambļa repertuārā tautas, estrādes, autoru dziesmas, kuras
raksta un izpilda paši kolektīva dalībnieki. Kolektīvs iesaistās
aktīvā kultūras dzīvē Daugavpilī, Daugavpils novadā un visā
Latgales reģionā.
Nozīmīgākās uzstāšanās:
1) Amatnieku svētki 2011.gadā Jelgavas pilsētā.
2) Konkurss "Jaunais profesionālis 2012,2013 Ķīpsalā"
3) Konkurss Mēs esam talantīgi
4) Daugavpils pilsētas svētkos "Mana pils Daugavpils"
Ansamblis ir pilns spēka un enerģijas, iedvesmas un cerību
jauniem sasniegumiem, un vienmēr gatavi sagādāt prieku
skatītājiem ar muzikālo priekšnesumu.
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Dagdas vidusskola,
Kristīne Sudraba

Обладатель ''Зрительских симпатий'' в фестивале ''Земля под белыми
крыльями'', в 2009 и 2011 году город Мозырь-Белорусь
Лауреат 2 степени в конкурсе ''Кубок европы'', в 2013 году, город МинскБелорусь
Дипломант конкурса ''Открытая европа'', в 2013 году, город МоскваРоссия
Обладатель 3 места в вокальном конкурсе, в 2011 году, город ОдессаУкраина
Обладатель двух 1х мест, в 2010 и 2011 году, обладатель 3. и 2.места в
2012 и 2014 году, в конкурсе ''Dinaburgas Zvaigznes'', город ДаугавпилсЛатвия
Дипломант фестиваля ''Земля под белыми крыльями'', в 2015 году,
город Мозырь-Белорусь
Участник и лауреат многих конкурсов в Латвии и Литве

Dagdas mūzikas un mākslas skola,
akordeonistu duets “Akcents”,
vadītāja Rita Kāposte

Akordeonistu duets ‘Akcents”
Sintija Sadovska, Vladislavs Beinarovičs.
Sintija un Vladislavs mācās Dagdas Mūzikas un mākslas skolā
akordeona spēles klasē. Kopā spēlē tikai vienu gadu, bet viņos jau
jūtama interese par kolektīvo muzicēšanu. Duets ar prieku piedalās
skolas un pilsētas pasākumos. Vienmēr smaidoši, ar labu humora
izjūtu. Sintija un Vladislavs atrod prieku mūzikas nodarbībās, saglabā
interesi par savu mūzikas instrumentu un priecē klausītājus ar
neatkārtojamo akordeona skanējumu.
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Dagdas novada

“Gada ģimene 2015”

Ģimene ir vispārcilvēcisko vērtību, kultūras un paaudžu
pārmantojamības glabātāja un ikvienas laimīgas, mīlošas
saprotošas ģimenes atslēdziņa ir mīlestība, atbalsts un cieņa.
Ģimenes stingrais, drošais balsts ir vecāki.
Mēs esam priecīgi un lepni, ka Dagdas novadā dzīvo, strādā
un audzina jauno paaudzi patiesi stipras un godājamas
ģimenes.

Asūnes pamatskolas “Gada ģimene 2015”

Oksanas un Jāņa Zeizu ģimene
Oksanas un Jāņa Zeizu ģimenē aug 2 dēli- Mārtiņš, Asūnes pamatskolas
pirmsskolas grupas audzēknis, un Aivis, 9.klases skolnieks.
Dēls Aivis iesaistās skolas pasākumu vadīšanā, aizstāv skolas godu dažādos
konkursos un sporta sacensībās, apmeklē sporta pulciņa nodarbības, kā arī
aktīvi darbojas Asūnes pagasta jauniešu biedrībā „Ašo kompānija”. Mārtiņš ir
ļoti centīgs pirmsskolnieks, kurš ar 1.septembri uzsāks skolas gaitas 1.klasē.
Zēni lepojas ar saviem vecākiem. Tētim Jānim ir atbildīgs un drosmīgs darbs,
viņš ir ugunsdzēsējs glābējs. Māmiņa Oksana ir atbildīga , čakla, atsaucīga,
pieklājīga. Viņa strādā par pārdevēju .
Tā ir saliedēta, darbu mīloša un aktīva ģimene, jo iesaistās gan skolas, gan
pagasta organizētajos pasākumos. Atbildīgie vecāki ir ieaudzinājuši savos
bērnos atsaucību, labsirdību un vēlmi mācīties. Neraugoties uz to, ka vecāki
strādā algotu darbu, viņiem pietiek laika organizēt bērnu mācību un atpūtas
laiku. Vecāki Oksana un Jānis veiksmīgi sadarbojas ar skolu.
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Dagdas vidusskolas “Gada ģimene 2015”

Andžānu ģimene
Jāņa un Inetas Andžānu ģimene dzīvo Dagdā. Tēvs strādā par
autobusa vadītāju Daugavpils autobusu parka Dagdas filiālē. Māte ir
mājsaimniece. Ģimenē aug astoņi bērni, piecas meitenes un trīs zēni.
Ģimene ir saticīga, draudzīga. Visi kopā veic darbus piemājas dārziņā,
rūpējas par mājdzīvniekiem, krietni papildinot savu ģimenes budžetu.
Ģimene tur godā un cieņā savus vecvecākus.
Vecāki rūpējas par saviem bērniem, nodrošinot tiem gan izglītojošus,
gan izklaidējošus pasākumus. Vecāki apmeklē katru skolā organizēto
pasākumu. Viņus interesē bērnu panākumi, uzvedība, drošība skolā.
Dagdas vidusskolā mācās pieci bērni – Kristīne- 9.klasē, Juris –
7.klasē, Aigars – 5.klasē, Anna- 4.klasē, Kaspars – 2.klasē. Visi bērni ir
centīgi. Andžānu bērni mācās teicami. Rāmums un miers staro no bērnu
acīm. Līdzsvaru un izpalīdzību bērni nes uz skolu no savas kuplās,
draudzīgās ģimenes. Viņi ir pieklājīgi, sirsnīgi, skolu apmeklē bez
kavējumiem. Iespēju robežās iesaistās konkursos un piedalās olimpiādēs,
uzrādot labus rezultātus.
Pēc skolotāju vērojumiem visi bērni godam nes un nesīs Andžānu
ģimenes vārdu skolā un novadā.
Visi kuplās ģimenes bērni prot saticīgi sadzīvot ar vienaudžiem, cienīt
pieaugušos cilvēkus, ļoti labi apguvuši pašapkalpošanās prasmes.
Andžāni ir labs paraugs Dagdas pilsētas un novada ģimenēm.

Ezernieku PII “Gada ģimene 2015”

Olgas un Valērija Lovčinovsku ģimene
Olgas un Valērija Lovčinovsku ģimenē ir izaudzināta labsirdīga,
gudra, jautra un zinātkāra meita Valērija, kura piedalās visus
konkursos. Vecāki vienmēr atbalsta bērnu, aktīvi piedalās
pasākumos, kuri noris pirmsskolas izglītības iestādē. Māte vienmēr
interesējas par bērna sasniegumiem.
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Andzeļu pamatskolas “Gada ģimene 2015”

Aļonas un Genādija Ļebedevu ģimene
Ļebedevu ģimene audzina 11 bērnus. No tiem viens apmeklē
pirmsskolas grupu, četri mācās Andzeļu pamatskolā, divi – Dagdas
vidusskolā, bet vecākais – Rēzeknes arodskolā.
Vecāki Aļona un Genādijs rūpējas par savu bērnu attīstību, rada
labvēlīgus apstākļus bērnu vispusīgai attīstībai, atbalsta skolas un
pirmsskolas grupas aktivitātes.
Vecāki regulāri apmeklē skolas rīkotos pasākumus, interesējas
par bērnu problēmām, iedziļinās visās sarežģītībās, kas rodas viņu
dzīvē.
Bērni aktīvi iesaistās gan skolas, gan ārpusskolas pasākumos,
vienmēr ir atsaucīgi un izpalīdzīgi.
Palīdzot vecākiem piemājas dārziņā, bērniem ir iespēja lietderīgi
pavadīt brīvo laiku.
Ļebedevu ģimenē vienmēr tiek atbalstītas bērnu radošās
izpausmes. Viņi iesaistās ne tikai skolas interešu izglītības pulciņos,
bet arī jauniešu centra “Orhidejas S “ piedāvātajās aktivitātēs.
Vairāku gadu garumā Ļebedevu ģimenei ir izveidojusies cieša
sadarbība ar Andzeļu pamatskolas kolektīvu.

Konstantinovas sākumskolas “Gada vecāki 2015”

Melānijas Bondarevskas mamma Tatjana Sitnika
Melānija Konstantinovas sākumskolu apmeklē no 3 gadu
vecuma. Meitene vienmēr ir tīri un kārtīgi saģērbta, mati ir sataisīti
skaistā frizūrā.
Kaut arī meitene ir no krievu valodā runājošas ģimenes, bet ātri
apguva latviešu valodu. Melānija ir aktīva, zinātkāra, radoša ar lielu
iztēli, muzikāla, sportiska. Kopā ar mammu piedalās visos skolas
un pagasta rīkotajos pasākumos un izstādēs. Darbi, kurus viņa
veido ar savu mammu, ir ar lielu izdomu, fantāziju un ar savu
radošo pieeju. Jau apmeklējot pirmsskolas gupiņu Melānijai jau
bija pirmie panākumi, jo novada skatuves runas konkursā
pirmsskolai bija pirmā vieta, frizūru dienā skolā, popielā, rudens
ziedu izstādē arī bija pirmās vietas.
Sirsnīgs paldies Melānijas mammai par to, ka viņa ir tik
atraisīta, zinoša un mūsdienīga mamma, jo Melānijai ir piemērs no
kā ņemt dzīves gudrības.
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Šķaunes pamatskolas “Gada ģimene 2015”

Lilitas un Aivara Kašu ģimene
Ļoti draudzīga, aktīva, darbīga un radoša ģimene. Savā
ģimenē vecāki dāvā mīlestību pieciem bērniem. Četri bērni mācās
Šķaunes pamatskolā: Raivis – 1.klasē, Evita – 3.klasē, Lauris –
5.klasē, Dairis apmeklē pirmsskolas grupu, bet piektajam
bērniņam ir tikai divi mēneši.
Vecāki savos bērnos ir ieaudzinājuši pašdisciplīnu un attīsta
īpašības, kas noderēs dzīvē: patstāvību, neatlaidību un drosmi.
Bērniem piemīt tādas rakstura īpašības kā centība un izpalīdzība,
Bērni ir gudri un izdarīgi.
Ļoti nozīmīgs faktors ir pašu vecāku spēja iesaistīties skolas
dzīvē. Kašu ģimene cenšas apmeklēt visus skolas organizētos
pasākumus: skolas un klases vecāku sapulces, vecāku dienas,
svētkus, pavasara talku. Viņu bērni vienmēr piedalās skolas
rīkotajās izstādēs.
Kašu ģimene atsaucīgi sadarbojas ar savu bērnu skolotājiem,
regulāri interesējoties par viņu veiksmēm.
Lilita Kaše aktīvi piedalās klases vecāku sapulcēs. Viņa arī
izsaka priekšlikumus dažādu problēmu risināšanā. Lilita sniedz
atbalstu bērniem radošu kompozīciju izveidē skolas izstādēm.
Vecāki ir liels paraugs saviem bērniem, un viņiem piemīt
sapratne, pacietība un pozitīvs bērnu audzināšanas stils.

Aleksandrovas internātpamatskolas “Gada vecāki 2015”

Agneses tētis Andris Beitāns

Sabiedrībā bieži izskan stereotips, ka bērna audzināšana ir
sievietes, mammas pienākums. Tomēr Aleksandrovas
internātpamatskolas vecāku vidū ir tētis, kurš neraugoties ne uz
kādām dzīves grūtībām, ne arī bērniņa veselības stāvokli, spēj
rūpēties par bērnu, dāvāt mīlestību, kas bērnam liek justies patiesi
vajadzīgam un laimīgam.
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Andrupenes pamatskolas “Gada ģimene 2015”

Valentīnas un Edgara Zvidriņu ģimene
Valentīnas un Edgara ģimenē aug, un Andrupenes pamatskolā mācās divi
bērni – Alīna un Aldis (7.un 1.klases audzēkņi). Bērnu audzināšanai tiek
pievērsta liela uzmanība , bērni labi mācās, ir pieklājīgi, aktīvi piedalās
interešu pulciņu darbā. Alīna mācās arī Dagdas mūzikas un mākslas skolā,
ar labām sekmēm apgūst klavierspēli.
Vecāki vienmēr interesējas par bērnu panākumiem, regulāri apmeklē
skolas pasākumus. Ģimene kopā pavada brīvo laiku – dodas ceļojumos,
apmeklē pasākumus. Valentīna un Edgars paši aizrautīgi dejo
Andrupenes TN vidējās paaudzes deju kolektīvā „Ondrupīši”.
Valentīna un Edgars ir mācījušies Andrupenes pamatskolā, ir sava novada
patrioti, tāpat audzina savus bērnus.

Ezernieku vidusskolas “Gada ģimene 2015”

Olgas un Česlava Rižonoku ģimene
Olgas un Česlava Rižonoku ģimene uzņēmusies rūpes un atbildību par savu
tuvinieku 2 bērniem, kuru vecāki ir šķirti un strādā tālu no Ezerniekiem. Tā
ir visaugstākā cilvēkmīlestības izpausme, kas ļāvusi 11. klases skolniekam
Aināram Andžānam un 8. klases skolniecei Ilzei Andžānei kopš bērnudārza
vecuma rast šajā ģimenē ne tikai pajumti, bet arī apzināties ģimenes ciešās
saites, savstarpējo cieņu, sapratni un atbildību, mācīties kopā strādāt un
atpūsties. Vienkāršība, atsaucība, sapratne un sirsnība valda šajā ģimenē.
Jaundzimušajam māte ir tikai viena, bet cilvēkbērns par māti var saukt
dzīves ceļā satiktu labestīgu un nesavtīgu cilvēku, kas palīdzību otram uzskata
gluži vai par savu pienākumu. Par tādu māti Aināram un Ilzei dzīvē kļuvusi
tēva krustmāte Olga Rižonoka, kura ir ieguldījusi daudz pūļu šo bērnu
audzināšanā. Olga apmeklē klases vecāku sanāksmes, interesējas par bērnu
veiksmēm un problēmām, seko viņu attīstībai, brīvā laika interesēm. Viņas
dzīves moto ir : "Mīlestība sākas ar rūpēm par tuvākajiem, tiem, kas mājās".
Viņa ir uzaudzinājusi trīs savus bērnus un tagad dāvā mīlestību krustdēla
bērniem. Māte ir tas gaišais logs mājā, kas dod gaismu dzīves sākumam, kas
māca izprast pasaules daudzveidību un skaistumu. Olga Rižonoka ir māte, kas
vienmēr gaida, atbalsta, uzmundrina, pamāca un tic, ka gaismas pietiks
visiem.
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Dagdas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
“Gada vecāki 2015”
Audzēkņa Mārtiņa Kokara vecāki
Vecāki ar degsmi un neatlaidību piedalās
iestādes un grupas organizētajos
pasākumos un projektos. Ar oriģinālām
idejām iesaistījās projektā „Miedziņš”.
Aktīvi līdzdarbojas grupas materiālās
bāzes papildināšanā. Mērķtiecīgi audzina
dēlā patriotismu, kultūridentitāti un
latviskās tradīcijas.
Audzēkņa Ivana Ivanova vecāki
Vecāki ir atsaucīgi, aktīvi iesaistās
grupas rīkotajos ārpusstundu pasākumu
organizēšanā. Piedāvā un realizē daudzas
radošas idejas – gatavojoties un
atzīmējot Latvijas Republikas
proklamēšanas dienu. Grupas
Ziemassvētku pasākuma organizēšanā
popularizēja Latvju tradīcijas.
Audzēkņu Irinas un Kirila Smoļaņinovu vecāki

Vecāki ar brīvprātīgu
iniciatīvu papildināja grupas
sensoro centru ar
daudzveidīgām attīstības un
didaktiskajām spēlēm.
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Bērnu domas par vecākiem,
par ģimeni

Māmiņa un ģimene ir visskaistākie vārdi pasaulē. Māmiņa mums nozīmē
prieku un laimi, godu un mīlestību. Māmiņa – šis vārds ir izaicinājums un
sirdsdarbs vienlaikus. Māmiņa ir tas cilvēks, kas pasargā no lielās dzīves
grūtībām. Māmiņa ir mūsu padomu krātuvīte, visu labo padomu devēja.
Tētis ir tuvs un mīļš cilvēks. Tētis ir tas cilvēks, kas mums iemāca dzīvot un
risināt problēmas. Tētis nekad sliktu neiemācīs. Viņš rūpējas par ģimeni un
gatavs visu atdot, lai mums būtu labi.
Lauris un Sandis Leikumi, Dagdas vidusskola, 9. a klase

Ģimene ir cilvēki, kuri tevi mīl un atbalsta. Vislielākā vērtība pasaulē ir tev
mīļie cilvēki. Tie vienmēr palīdzēs nelaimē.
Rasmis Pavlovs, 3.kl.
Ģimene – manas dzīves pamats. Tā man ir ļoti svarīga, bez ģimenes es
nespētu dzīvot. Tikai ģimenē es jūtos laimīgs. Šeit man vienmēr palīdzēs
un sapratīs.
Ainārs Grabovskis, 9.klase
Laimei daudz nevajag. Ja ir ģimene, tad esi laimīgs. Jo tieši šie cilvēki ir
vistuvākie pasaulē, kuri vienmēr atbalstīs, rūpēsies un uztrauksies par tevi
kā neviens cits. Ģimenē visa pamatā ir mīlestība, kas aizsākas no tēta un
māmiņas. Viņu abu mīlestība nosaka, cik stipra būs ģimene.
Milāna Gorbunova, Dagdas vidusskola 5.b klase
Ģimene - avots, no kura var smelties prieku, mīlestību, labsajūtu. Ja tev ir
ģimene, tad kādam šai pasaulē esi vajadzīgs.
Māmiņa – visdārgākā dāvana, mīļš un silts apskāviens, miega dziesmiņa.
Mamma ir vislabākā draudzene un padomdevēja.
Jana Krauliša, 8.klase
Es mīlu mammu, arī mamma mani mīl. Mana mamma ir visskaistākā
pasaulē. Mani tētis mīl. Es viņu arī mīlu. Man tētis ir mans draugs.
Jānis Danovskis, 2.kl.
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Ģimenei ir jābūt vienotai, jo tie ir cilvēki, kuri mīl visvairāk šajā pasaulē,
kuri vienmēr sapratīs un atbalstīs grūtos brīžos. Tā ir vislielākā un
visdārgākā dāvana. Mani vecāki vienmēr dod visu to, ko es vēlos, pat tad,
kad es to nemaz neesmu pelnījusi. Par to, ka vecāki iegulda manī savu
sirdi, dvēseli, laiku, es viņiem – manai māmiņai un tētim – esmu
pateicīga no visas sirds. Man ļoti grūti iedomāties, kā jūtas tie cilvēki,
kuriem diemžēl nav ģimenes, nav tuvu cilvēku. Kas notiek ar cilvēku, ja
nav mīlestības un gādības no vecākiem ?! Es ļoti vēlos, lai ikkatram
bērnam šai pasaulē būtu ģimene! Es domāju, ka cilvēku, kuram ir ģimene,
var uzskatīt par veiksminieku. Ģimene ir ļoti plašs jēdziens, un katrs to
saprot savādāk. Manuprāt, mēs visi pasaulē esam viena ļoti liela un
daudzveidīga ģimene… ,,Dzīvosim mierā un saticībā kā viena draudzīga
ģimene !’’ gribas uzsaukt visu kontinentu, visu rasu, visu tautību
cilvēkiem.
Sintija Jermolajeva, Dagdas vidusskola, 9.b klase
Mana ģimene ir mans prieks un mana laime, mana saule un mēness.
Mana māmiņa kā saulīte ar saviem siltajiem, spožajiem labestības
stariem apspīd un sasilda visu ģimeni. Viņa padara manu dienu košu un
jautru. Viņa samīļo grūtos brīžos, uzmundrinot un uzsmaidot. Viņas
mīļums palīdz aizmirst visu nejauko, smago.
Vakarā saulīti nomaina mēnestiņš - mans tētis. Jūs varbūt nezināt, bet
mēness prot smaidīt! Katru vakaru viņš man dāvā savu mīļo, miegaino
smaidu. Saņemot smaidu, manas acis aizveras jaukam sapnim. Tētis ir
mans miers un drošība.
Manā ģimenē nav strīdu, tāpēc te es jūtos vajadzīga. Man gribētos, lai
visiem bērniem būtu tādi mīļi, labi vecāki. Saule un mēness ir mūžīgi…
Man gribētos, lai arī mani vecāki vienmēr ir manā dzīvē.
Katrīna Maceviča,Dagdas vidusskola, 6.b klase

Ģimene ir kā ziediņš šajā pasaulē. Tajā katrs cilvēks ir ziedlapiņa, bet
vecāki ir zieda stumbrs. Puķe ir skaista, bet arī ļoti trausla, tāpēc tā
jāsargā. Ja nesargāsi, kāda no ziedlapiņām nokaltīs vai arī nokritīs.
Centieties sargāt savus ziediņus – ģimenes!
Karīna Kuzmenko, Dagdas vidusskola, 6.b klase
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II Starptautiskā bērnu
un jauniešu mūzikas,
deju un modes festivāls

Festivāla
“Apskauj mani, māmuliņa!”
svētku koncerts
1. Dagdas vidusskolas deju kolektīvu „ Avotiņš” un „ Ritums” deja
„Spīdēja saulīte” (vadītājas – Aina Murāne un Rita Vaišļa)
2. Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāja Sandra Viškure
3. Baltkrievijas ģenerālkonsuls Viktors Ķļimovs/
konsuls Jurijis Dovidovskis
4. VISC vadītāja vietniece, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku izpilddirektore Agra Bērziņa
5. Dagdas vidusskolas vokālais ansamblis „ Kvartets”
(vadītāja Rita Kāposte)
6. Dagdas pilsētas PII ”Saulīte” apvienotais deju kolektīvs.
RIŅĶU DANCĪŠI :
 Ceļojums (mūzika Vita Siliņa),
 Mazā mārīte (mūzika Vita Siliņa),
 Kumeliņi (latviešu tautas dziesma),
 Rotaļas (latviešu tautas dziesma)
(vadītājas Tatjana Jefremova un Inese Domkova)
7. Dagdas vidusskolas vokālais ansamblis „ Kvartets”(vadītāja Rita Kāposte)
8. Ezernieku PII „ Ziedu deja” (vadītāja Ruta Platace)
9. ĢIMEŅU GODINĀŠANA
10. Dagdas pilsētas PII “Saulīte” instrumentālais ansamblis:
Muzikāli instrumentālā kompozīcijas :
 Mazā pavasara dziesma (mūzika Vita Siliņa, Vārdi Antra Leine), izpilda
Meiteņu trio Mārītes)
 Cālīši – pulciņā! (mūzika Vita Siliņa, aranžējuma autors Jānis Ķirsis),
 Pērkonītis ducināja (Latviešu tautas dziesma),
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11. Andrupenes PII “Avotiņš” instrumentālais ansamblis
(vadītāja Karīna Beikule)
12.Krāslavas BJC tērpu kolekcijas (vadītāja Aina Guba)
13. Verhņedvinskas Modes tautas teātris „ OBRAZ”( vadītāja Tatjana
Sirovatnikova)
14. Ezernieku PII deja „ Pavāru dancis” (vadītāja Ruta Platace)
15. Aleksandrovas internātpamatskolas deja (vadītāja Ina Grebņova)
16. Panevežas folkloras grupa ,,GRANDINĖLĖ“
( vadītāja Zita Rimkuviene)
17. Ezernieku vidusskolas, Šķaunes pamatskolas un Andzeļu pamatskolas
deja „ Latviešu tautas deju svīta”
( vadītājas Ilga Moisejenoka, Žanna Rapša un Sandra Platace)
( PII “Avotiņš ” un Konstantinovas PII grupa izkustēšanās pauze )
18. Andrupenes pamatskolas 1.-3.kl. deju kolektīvs , deja „ Madaliņa”
( vadītāja Gunta Streļča)
19. Bigosovas TN vokālā grupa «ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ»
( vadītāja Lilija Volodina)
20. Dagdas vidusskolas mūzikas un mākslas skolas akordeonistu duets
„ Akcents” (vadītāja Rita Kāposte)
21. Dagdas vidusskolas deju kolektīvs “Ritenītis” , deja “Man košas lentes,
man košas bantes”
( vadītājas – Aina Murāne)
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22. Dubrovnas bērnu mākslas skolas horeogrāfiskais ansamblis
«ЗАБАВА» ( vadītāja Jūlija Banaha)
23. PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikuma vokālais ansamblis
"Celtnieks’’ (vadītāja Natālija Dovidova)
24. Visaginas deju kolektīvs «РОДНИЧОК»
(vadītāja Gaļina Hutorskih)
25. Dagdas vidusskolas skolniece Kristīne Sudraba
26. Dagdas vidusskolas deju kolektīvs „ Atspolīte” un
Ezernieku vidusskolas deju kolektīvs , deja “Slotu dancis”
(vadītāja Rita Vaišļa)
27. CILDINĀJUMI kolektīvu vadītājiem
(Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāja Sandra Viškure,
Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča)
Koncerta vadītāji :
Dagdas vidusskolas skolniece Ineta Ivanova un
Ezernieku vidusskolas skolēns Kurts Asaris
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.. Un viss sākas ar pateicību... Par to, ka Tavās krūtīs pukst sirds... Un
kamēr vien tā pukst, Tev ir iespēja mīlēt. Kamēr vien tā pukst, Tev ir
iespēja pateikties... par to, ka esi. Un, ja reiz esi, tad tam ir kāda lielāka
nozīme... Saskati sevī šo nozīmību, caur pateicību un mīlestību...
Neatrunājies... Dari... Vairo... Radi...Nebaidies... Dievs Tevi atbalstīs.
Un tieši šobrīd paskaties debesīs un no sirds pasaki „Paldies!".
/Daina Rozenberga/
Paldies visiem II Starptautiskā bērnu un jauniešu mūzikas, deju
modes teātra festivāla dalībniekiem!
Paldies par atbalstu vīzu noformēšanā delegācijām Latvijas
Republikas konsulātam Vitebskā!
Paldies par ieinteresētību pasākuma norisē Baltkrievijas
Republikas ģenerālkonsulam Viktoram Ķļimovam un konsulam
Jurijam Dovidovskim!
Pateicība par atbalstu visām Dagdas novada pašvaldības pārvaldēm!
Pateicības par ieguldīto darbu mākslinieciskajā svētku
noformēšanā- Aigaram Vigulim ,Viktoram Ivanovam, Lolitai
Beitānei, Mairitai Konošonokai! Paldies mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu vadītājiem!
Pateicība darba grupai par atbalstu un ieguldīto darbu sarīkojuma
norisē!
Avīzes veidotāji - Irēna Malķeviča un Marija Micķeviča
vēl festivāla dalībniekiem un viesiem jauku vasaru!
Vecākiem, bērniem un skolotājiem vēlam izbaudīt vasaru, atpūsties –
sauļoties un peldēties, ēst saldējumu, zemenes, gulēt zālē un lūkoties
mākoņos, ķert tauriņus un izlasīt kādu skaistu grāmatu! Ļauties
sapņiem – gan lieliem, gan maziem, būt kopā ar ģimeni !
Lai katru dienu Jūs vada mīlestība!
Atbalstītāji:
Dagdas novada dome, SIA "ARCO REAL ESTATE, SIA "Baltic
Candles Ltd.", SIA LĪGAIŠI, SIA IVS D, SIA “VALMEKS”
IK “LIMARK S “

Un uz tikšanos 2016.gada maijā!
Avīzes elektronisko versiju var lasīt Dagdas novada
mājaslapā: www.dagda.lv/izglītība

