
Andrupenes pamatskola



 Skolēni mācību gada laikā veidoja, rakstīja un zīmēja, 
iepazina dabas burvības mežā un purvā, piedalījās 
ekosistēmas seminārā „Ķepā”. Pārgājieni ar dažādiem 
uzdevumiem un meža olimpiādes stundas dabā, kopā ar 
vecākiem veidoja un izlika „mājas” putniem, iestādīja katrs 
savu koku un veica daudz citu uzdevumu.

 Aktīvi sadarbojāmies ar Rāznas dabas parku, Mežzinātnes 
institūtu „Silava”, Latvijas Valsts Mežiem, Zemkopības 
ministriju, Dienvidlatgales virsmežniecību, mācību centru 
„Pakalnieši”.

 Par paveikto šajā mācību gadā, 

saņemam augstāko vērtējumu –

Meistaru diplomu



Meža ABC pasākums maijā

Veidošanas darbnīca, 

kur bērni no dabas

ateriāliem veido

gleznas.    

Ķērpju

darbnīca.
Cūkmens, par aktīvu 

darbošanos vairāku gadu 

garumā, 

pasniedz Mammadaba

meistarības mežu, ko 

turpināsim uzskatāmi audzēt 

skolā. Šajā mācību gadā jau 

nopelnīti 2 kociņi.



Starptautiskā festivāla 
„Apskauj mani, māmuliņa” 
darbu izstāde par tēmu 
«ģimene».

Vizuālās mākslas pulciņa izstāde 
Mātes dienā.



Lietišķās mākslas, kokgriešanas pulciņa un mājturības un tehnoloģijas stundu 
veidotā  izstāde Mātes dienā.



Vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursa „Trejdeviņas 
saules lēca” Dagdas novada darbu 
izstādes veidošana un noslēguma 
pasākuma un radošo darbnīcu 
apmeklējums Rēzeknē.

Lietišķās mākslas, kokgriešanas, 
vizuālas mākslas pulciņu 
dalībnieki



Zīmējumu konkursa, veltīts 
Iecietības dienai, noslēguma 
pasākums Rīgā Melngalvju 
namā. 

Lietišķās mākslas pulciņa darbs



Pulciņa dalībnieku darbi

Kolāžu izveide ledus 
skulptūru festivālam 
Jelgavā „Brīnumzeme”



Andrupenes pamatskolas pirmās palīdzības sniegšanas 
pulciņā „Lai dzīvo Homo sapiens” darbojās 11oficiālie dalībnieki, 
bet reāli iknedēļas nodarbības apmeklēja lielāks interesentu 
skaits. Teorētiskās apmācības notika pēc pirmās palīdzības 
sniegšanas programmas, praktiskajām nodarbībām laika bija par 
maz.
7. maijā Andrupenes pamatskolas komanda piedalījās Krāslavas, 

Dagdas, Aglonas novadu skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas 
sacensībās, kur guva pirmās praktiskās iemaņas.



Koka darbu pulciņā strādāja 13 skolēni  no 3., 4., 5.klases. 
Ar individuāliem viz. mākslas darbiem piedalījāmies Vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Trejdeviņas saules lēca” 
Dagdas novadā un noslēguma pasākuma Rēzeknē.

Vizuālās un 
vizuāli plastiskās 
mākslas konkursa 
„Trejdeviņas 
saules lēca” 
Dagdas novada 
darbu izstādes 
veidošana un 
noslēguma 
pasākuma un 
radošo darbnīcu 
apmeklējums 
Rēzeknē.



Lietišķās mākslas, 
kokgriešanas pulciņa un 
mājturības un tehnoloģijas 
stundu veidotā  izstāde Mātes 
dienā.

Lietišķās mākslas, 
kokgriešanas, vizuālas 
mākslas pulciņu dalībnieki



Piedalīšanās Unesco projektā ,,Nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšana ”Dagdas 

novada skolās 2013.gada oktobrī.

Piedalīšanās Ziemassvētku pasākumā skolā.



Deju kolektīvi visa mācību gada garumā piedalījās koncertos skolā, Andrupenes 

tautas namā.

2.-5.klašu deju kolektīvs piedalījās deju kolektīvu skatē Krāslavā, kur ieguva 

2.pakāpi.

2.-5.klašu deju kolektīvs piedalās 
starptautiskajā festivālā Dagdā 

2014.gada maijā.

Piedalīšanās starptautiskajā festivālā 
Paņevežā 2013.gada septembrī.



2013. / 14. m.g. vides pulciņa dalībnieki veica pētījumu 
par ikdienas sadzīves atkritumiem, gatavoja makulatūras 
vākšanas kastes, ko skolas līnijā sadalīja katrai klasei, 
tādējādi attīstot skolēnos paradumu šķirot atkritumus arī 
skolā.



Skolēni gatavoja rotājumus no dabas un otrreiz izmantojamiem 
materiāliem. 
2. semestrī dalībnieki aktīvi iesaistījās Latvijas finiera un Dabas 
fonda rīkotajā Zaļās klases konkursā ”Sakop savu zemi”. Meklēja 
un gatavoja atbildes konkursa teorētiskai daļai, uzņēma 
videoklipu par šo tēmu. (Videoklipu skat. 
http://www.draugiem.lv/zalaklase/gallery/ ).  Diemžēl šogad 
iespēju piedalīties Abragciema noslēguma pasākumā neieguvām.

http://www.draugiem.lv/zalaklase/gallery/


• Valsts svētki  Andrupenes TN
• Latvijas 95. gadadienai  veltīts draudzības pasākums Rēznas

pamatskolā. 
• Lieldienu pasākums Andrupenes TN;
• Mātes dienas koncerts Andrupenē.
• Dagdas novada vokālo ansambļu skate „Balsis” - 1. pakāpe;
• Starptautiskais festivāls Dagdā „Apskauj mani, māmuliņa”;
• Skolas izlaidums.



• Latvijas 95. gadadienai  veltīts draudzības pasākums Rēznas
pamatskolā. 

• Ziemassvētki skolā;
• Dagdas novada vokālo ansambļu skate „Balsis” - 2. pakāpe;
• Skolas izlaidums.



1. pusgada aktivitātes
• XI Vispārējo Dziesmusvētku repertuāra apguve;
• Valsts svētki  skolā;
• Ziemassvētki skolā;
2. pusgada aktivitātes
• XI Vispārējo Dziesmusvētku repertuāra apguve;
• Dagdas novada koru skate – 1. pakāpe;
• Lieldienu pasākums Andrupenes TN;
• Mātes dienas koncerts Andrupenē.
• Kopkoncerts ar baltkrievu viesiem 
Andrupenē;
• Skolas izlaidums.



1. pusgada  aktivitātes
• Starptautiskais festivāls Paņevežā
• Unesco nedēļas ietvaros koncertizbraukums uz Andzeļu, Ezerrnieku, 

Dagdas skolām.
• Latvijas 95. gadadienai  veltīts draudzības pasākums Rēznas

pamatskolā.
• Valsts svētku, Ziemassvētku pasākums Andrupenes pamatskolā.
2. pusgada aktivitātes
• Folkloras kopu ikgadējais atskaites pasākums Līvānos – tēma „Nauda”;
• Starptauskā festivāla  „Baltica” skate Krāslavā – 2. pakāpe;
• Kopkoncerts ar baltkrievu viesiem Andrupenē;
• Starptautiskais festivāls Dagdā

„Apskauj mani, māmuliņa”;
• Lieldienu pasākums Andrupenes TN;
• Mātes dienas koncerts Andrupenē.



• Kross Dagdas novadā: I, I, I, I, II, vietas
• Kross Krāslavā: I, I, II, III vietas
• Olimpiskā  diena Dagdā: tautas bumba 2.-6.kl. I vieta, futbols 7.-

9.kl. :III vieta, futbols 8.-9.kl.:III vietas
• Volejbols Dagdā  8.-9.kl.:III vieta
• Florbols: zēni, meitenes (6.-7.kl.): II, III vietas
• Tautas bumba 4.-5.kl.:III vieta
• Florbols: zēni meitenes (8.-9.kl.): I, II vieta
• Sporta diena Andrupenes pamatskolā 23. maijā.
• Andrupenes pamatskolas un Ozolnieku novada Teteles

pamatskolas  sacensības futbolā 
un volejbolā23.maijā.



Pulciņā darbojās 2.-5.klašu 
skolēni

• Piedalījās ar divām izrādēm 
«Māra Ziemassvētki» un «Rūķu 
Ziemassvētki Andrupenes 
pamatskolas  

1.-9.klašu Ziemassvētku pasākumā 

• 1.-4.klašu Lieldienu pasākumā 


