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No Annamarijas Purvaines 
“mantojumā” saņemtie 
dejotāji… 



Dejojām dažādās pilsētās 



Kopā ar teātri 



Sadarbība ar RNBIS 



Ar Ziemeļvalstu ģimnāzijas “DēKu”  



NATO samita un 
Ziemassvētku laikā Vecrīgā 



Sadancošana ar 
“Namiņu” un “Bānīti” 



Ciemos Valmierā un Alsviķos 



LNS festivālos 



LNS pasākumos 



Dažādos “dzirdīgo” pasākumos 
un pat deju sacensībās 

Arī pasākumos 
Rīgas centrā 



Integratīvais festivāls 
“Nāc līdzās” Operā 



“Nāc līdzās” Liepājā un 
Jelgavā, Rīgā… 



Meistarklases Valmierā un 
uzstāšanās Anglijas 
karalienei “Arēnā Rīga” 



Sadarbība ar dažādiem 
ražisoriem 



… un DAC “Cerību 
ligzda” 



Viesizrādes dažādās 
pilsētās 



Viesizrāde Daugavpilī 



Viesizrāde Rēzeknē 



Viesizrāde Liepājā 



Starptautiski pasākumi 

Francija 2005 



Lietuva 2006 - 2010 



Slovākija “Effeta 2012”  



Igaunija, “Salvia 2012” 



Ungārija 
“Salvia” 2014 



Ārvalstu pedagogi 

Forhad Hassan no 
Norvēģijas 2015 



Antony Adamo Sayad 
(2006 – 2007) 

Chavi 
2014, 
2015 



Dažādu tautu tradīcijas 



Iemēģinām rokas un 
kājas melodeklamācijās 



Kļūstam par jebko… 



Vienota komanda arī 
ārpus deju nodarbībām 







Radošās nometnes 
rudenī un pavasarī 



Radošās nometnes 
vasarā 



Trakulības nometnēs 



Pasmejamies par sevi… 





Vai nav 
izskatīgi 
dejotāji? 



Rūķu nedienas… 







Jauniešu pašu idejas 



Rokrokā visi 
“Rītausmas”  kolektīvi 



…un palīgi 
Guna Valdis 

Brigita Aivars 

Paldies 
arī visai 

“Kopsolī” 
komandai 

Inga 



ŠOBRĪD DEJO: 

•Madara Indriksone 
•Lilita Logina 
•Elīna Atrazsko 
• Ilze Pole 
•Dace Vingre 
•Elīna Roopa 
•Aleksandrs Altuhovs 
•Sergejs Soklakovs 
•Sergejs Golubevs 
•Mārtiņš Lange 



Pozitīvu dancošanu arī turpmāk! 
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