
JDK „ŽUBURI” AKTIVITĀTES LAIKA PERIODĀ NO 2008.GADA LĪDZ 2015.GADAM 
 
2015.gads 

• 14.02. – Pasākums Vecpiebalgā „Mīlestības skurbulī”. 
• 31.01. – Pasākums Kubulos, Balvu novadā „Lecam pa vecam”. 

2014.gads 
• 22.12. – Labdarības koncerts Pansionātā Vecumos, Lubānas novadā un Rupsalā, Madonas novadā. 
• 29.11. - Mazās skatuves festivāls „6 x 6” Lubānā. 
• 28.11. – Sadancis Cesvainē „Ziemas vitamīns” 
• 16.11. – Koncerts – Baltijas ceĜš šodien. 
• 27.09. – MiėeĜdienas gadatirgus Lubānā. 
• 12.07. – Aiviekstes svētki Lubānā. 
• 26.04. - Skate Madonā - C grupai pirmā pakāpe (43.6 p); B grupai augstākā pakāpe (45.2 p). 
• 30.04. – C grupai skate Madonā gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 

2015.gadā - augstākā pakāpe. 
• 20.04. – Lieldienu koncerts Lubānā. 
• 12.04. – Pasākums ĒrgĜos. 
• 25.03. - PiemiĦas koncerts represētajiem Lubānā. 
• 15.02. – Pasākums Vecpiebalgā. 
• 01.02. – Pasākums „Lecam pa vecam” Kubulos, Balvu novadā. 
 

2013.gads 
• Ziemassvētku uzvedums Lubānā. 
• Mazās skatuves festivāls „6 x 6” Lubānā. 
• JDK „Žuburi” sadarbībā ar Lubānas kultūras nama dramatisko kolektīvu „Priekšspēle” ir iestudējis 

divas brīvdabas izrādes „MeldermeitiĦa” un „ěaunais gars”, kopā ar Tautas deju ansambli „Lubāna” ir 
iestudējis deju uzvedumu „Pie Bagātās kundzes”. 

• gatavojoties XV vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem skatē jaunākā (C) grupa iegūst 
augstāko pakāpi ar 45.3 punktiem no 50 un arī vecākā (B2) grupa izcīna augstāko pakāpi ar 52.9 
punktiem no 55, līdz ar to ir šo svētku pilntiesīgi dalībnieki. 

2012.gads 
• skatē jaunāka (C) grupa ieguva augstāko pakāpi (45.11 punkti no 50) un vecākā (B) grupa I pakāpi 

(42.89 punkti no 50). 
2011. gads 

• JDK „Žuburi” gatavojās Vidzemes novada Deju svētkiem „Caur sidraba birzi gāju”, kuri notika 
Aizkrauklē. Skatē C grupā ieguva I pakāpi (45.4 punkti).  

2010.gads 
• JDK „Žuburi” piedalījās tautas deju ansambĜu svētkos Rīgā, Ėīpsalas hallē 22.maijā, atlases skatē 

iegūstot I pakāpi. 
• Skatē vecākā grupa ieguva I pakāpi (42.83 punkti), jaunākā grupa – I pakāpi (44.17 punkti). Abas 

grupas bija X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieces 2010.gada vasarā Rīgā. 
2009.gads 

• „Žuburi” kopā ar tautas deju ansambli „Lubāna” (vadītāja Laila OzoliĦa) iestudēja pusotru stundu garu 
deju uzvedumu „No sirsniĦas sirsniĦai”. 

• Vienlaicīgi jaunieši gatavojās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Vecākā grupa 
ieguva I pakāpi (45.83 punkti), jaunākā grupa – I pakāpi (43.67 punkti). 

 
2008. gads 

• XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki Rīgā. 


