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2. – 9. klašu koris

(vadītāja Aija Vaičule)

1. pusgada darbība
• XI Vispārējo Dziesmusvētku repertuāra 

apguve;
• Valsts svētki  skolā;
• Koru kopmēģinājumi Krāslavā;
• Ziemassvētki skolā;

2. pusgada darbība
• XI Vispārējo Dziesmusvētku repertuāra 

apguve;
• Koru kopmēģinājumi Krāslavā;
• Dagdas novada koru skate – 1. pakāpe; 
• Atlases skate XI Skolu Jaunatnes dziesmu 

svētkiem Rīgā – 2. pakāpe.
• Lieldienu pasākums Andrupenes TN;
• Mātes dienas koncerts Andrupenē.
• Latvijas neatkarības 25 gadadienai veltīts 

pasākums Andrupenes Tautas namā;
• Skolas izlaidums.



2. – 9. klašu koris

(vadītāja Aija Vaičule)

Koris ir izcīnījis tiesības piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā 
2015.gada jūlijā. 



Folkloras kopa „Saiveņa”

(vadītāja Aija Vaičule)

1. pusgada darbība
1. Starptautiskais festivāls Paņevežā
2. Draudzības pasākums ar Rēznas pamatskolu.
3. Valsts svētku, Ziemassvētku pasākums Andrupenes pamatskolā.

2. pusgada darbība 
1. Folkloras kopu skate  Nautrēnos – tēma „Gudru ņēmu padomiņu” – 2. pakāpe;
2. Ziemeļlatgales tradicionās dziedāšanas konkurss:  Lindai Ļoļānei - 1. pakāpe;
3. Tradicionālās dziedāšanas konkursa fināls  Rīgā – Lindai Ļoļānei tituls „Dižlielā

dziedādāja” –2. pakāpe.
4. Dalība Latgales, Vidzemes folkloras kopu festivālā „Pulkā eimu , pulkā teku” 

Līvānos;
5. Lieldienu pasākums Andrupenes TN;
6. Mātes dienas koncerts Andrupenē.



Folkloras kopa „Saiveņa”

(vadītāja Aija Vaičule)

Folkloras kopa «Saiveņa» ir izcīnījusi tiesības 
piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkos Rīgā un 
Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2015” 

2015.gada jūlijā



1. -2. klašu vokālais ansamblis 

(vadītāja Aija Vaičule)

• Latvijas 95. gadadienai  veltīts pasākums
• Ziemassvētki skolā;
• Mātes dienas koncerts Andrupenē.



Dejošanas pulciņi: 1.-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl.

(vadītāja Gunta Streļča)
2014./1015.m.g. dejošanas pulciņš ir piedalījies šādos pasākumos:
1. Mārtiņdiena skolā – latviešu rotaļu un rotaļdeju pēcpusdiena.
2. Sadraudzības pasākums ar Rēzeknes novada Rēznas pamatskolu.
3. Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltītais koncerts skolā.
4. Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltītais koncerts Andrupenes Tautas namā.
5. Ziemassvētku koncerts skolā.
6. Ziemassvētku koncerts Andrupenes Tautas namā.
7. Piedalīšanās deju kolektīvu atlases skatē Krāslavā, gatavojoties XI Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem – 3.-6.klašu deju kolektīvam iegūta 2.pakāpe.
8. Lieldienu koncerts Andrupenes Tautas namā.
9. Mātes un ģimenes dienas koncerts Andrupenes Tautas namā.
10. Starptautiskais festivāls ,,Apskauj mani, māmuliņa!” Dagdā.

Deju kolektīvu atlases skate Krāslavā.
Piedalīšanās starptautiskajā festivālā 
,,Apskauj mani, māmuliņa” Dagdā.



Dejošanas pulciņi

(vadītāja Gunta Streļča)

Ziemassvētku koncerts Andrupenes pamatskolā.

Sadraudzības koncerts ar Rēznas pamatskolu 
2014.g oktobrī.



Dramatiskais kolektīvs «Rūķi» 

vadītāja Irēna Maļkeviča

Ziemassvētki 
skolā

Mātes dienas 
koncerts 
Andrupenes 
TN



Pulciņš“ Iepazīsti mežu” (vadītāja Anita Kiselevska)

Mācību gada laikā ir veikts ļoti daudz lielāku un mazāku darbiņu. 
Gan individuāli, gan komandā, gan kopā ar vecākiem.

Gatavojām un izlikām mājiņas 
putniem

Sakopām  mežu



Iepazinām kokus  plaukstot. Iejutāmies putnu 
lomā un vijām ligzdiņas.

Pētījām bebra darbus un nedarbus

Pulciņš “Iepazīsti mežu” (vadītāja Anita Kiselevska)



Pulciņš “Iepazīsti mežu” (vadītāja Anita Kiselevska)

Audzējām Mammadaba
meistarības mežu

Notika izzinošas stundas dabā.



Pulciņš “Iepazīsti mežu” (vadītāja Anita Kiselevska)

Iepazinām un pētījām purvu augus 
ziedēšanas laikā.

Kopā ar vecākiem apceļojām un 
iepazinām tuvākas un tālākas Latvijas 
vietas



Pulciņš “Iepazīsti mežu” (vadītāja Anita Kiselevska)

Mācību gadam 
noslēdzoties, 
esam saņēmuši 
atzinību Meža 
olimpiādē, 
kociņu 
Meistarības 
mežā un 
Mammadaba
Meistaru 
diplomu.

Un šajā mācību gadā 
esam augstu novērtēti 
starptautiskā līmenī, jo 
kopā ar Mammadaba
meistarklase diplomu 
saņēmām arī 
Starptautiskās vides 
izglītības fonda 
(Foundation For
Enviromental Education
- FEE) programmas 
Learning About Forests
(Izzini mežu) diplomu.



EEE programma tika veidota ar mērķi apgūt lauku māju 
apkārtnes labiekārtošanas pamatus. Teorētisko un 
praktisko nodarbību gaitā atklājās pesimistiska realitāte; 
pusaudžiem nav elementāro iemaņu šai jomā (ar ļoti 
retiem izņēmumiem). Pamazām un ar pacietību 
mēģināju darīt zināmas savas dzīves vides 
labiekārtošanas pamatnostādnes. Rudenī audzēkņi 
iemācījās daudzu dekoratīvo lakstaugu, krūmu un koku 
nosaukumus, to kopšanas pamatiemaņas, bet pavasarī to 
pavairošanas iespējas pašu spēkiem, bez materiālo 
līdzekļu ieguldījuma. Ziemā, izmantojot katalogus, tika 
veidotas vienkāršas mūžzaļo augu kompozīcijas. Tika 
apgūtas telpaugu aprūpes un pavairošanas 
pamatprasmes. Māmiņu dienā, dāvinot pašpavairotus
un pašizaudzētus krāšņumaugus, beidzot varēja redzēt 
gandarījumu bērnu un vecāku sejās par gada laikā 
apgūtajām zināšanām. Pavasarī lielāku interesi 
izrādījušie bērni labprāt ņēma daudzgadīgo lakstaugu 
un krūmu stādus, ko atnesu no sava dārza, lai dalītos un 
uzturētu interesi par daiļdārziem. Daži skolēni lūdza 
katalogus, lai kopā ar vecākiem izplānotu savas 
apkārtnes labiekārtošanu. Tas priecē, jo "ledus ir 
sakustējies".

EEE ( ekoloģija, ekonomija, estētika) 

(vadītāja Irēna Kuļka)



Pirmās palīdzības sniegšanas pulciņš 

„Lai dzīvo Homo sapiens” (Vadītāja Irēna Kuļka)

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.



Vides pulciņš (vadītāja Sandra Kivko)

Gada laikā vides pulciņš piedalījās Zaļās jostas un BAO organizētajās akcijās:
Elektrisko un elektronisko atkritumu vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”;
Izlietoto bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”;
Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”.

Par aktīvu līdzdalību ir saņemti diplomi:



Vides pulciņš (vadītāja Sandra Kivko)

Skolēni ir piedalījušies dažādās vides 
sakopšanas talkās, t. sk. Rāznas NP Akmens 
kalendāra teritorijas uzkopšanā.



Lietišķās mākslas un vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņi (vadītāja Mairita Konošonoka)

Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „Lidice
2015”. Tika aizsūtīti 5 darbi, no kuriem 1 Latvijas 
kārtā ieguva Atzinību un iespēju pārstāvēt Latviju 
Čehijas Republikā. 
Noslēguma pasākums Rīgā, izstāde Rīgas domē.

XIV starptautiskais 
vizuālās mākslas 
konkurss „Es dzīvoju pie 
jūras”. Piedalījās 10 
bērnu darbi.



Lietišķās mākslas un vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņi (vadītāja Mairita Konošonoka)

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam „Rakstu darbi” I kārtai Dagdā tika izvirzīti 8 darbi, II 
kārtai Daugavpilī Rotko centrā tika izvirzīti 3 darbi, kuri ieguva Pateicības.



Lietišķās mākslas un vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņi (vadītāja Mairita Konošonoka)

Vizuālās mākslas pulciņa izstāde 
Mātes dienā

Lietišķā mākslas 
pulciņa dalībnieki 
un viņu darbi



Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš 

(vadītājs Viktors Ivanovs)

Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „Lidice 2015”. Tika aizsūtīti 3 darbi. Autori: J.Timofejeva, 
E.Ragovska, M.Konošonoks. 



Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš 

(vadītājs Viktors Ivanovs)

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam 
„Rakstu darbi” I kārtai Dagdā tika izvirzīti 3 
darbi, II kārtai Daugavpilī Rotko centrā tika 
izvirzīts 1 darbs, kurš tika izvirzīts III kārtai Rīgā. 
Autors M.Konošonoks ieguva 2.pakāpes diplomu.

Zīmēšanas un gleznošanas  pulciņa izstāde Mātes 
dienā Andrupenes TN.



Koka darbu pulciņš (vadītājs Viktors Ivanovs)

Koka darbu  pulciņa izstāde Mātes dienā Andrupenes TN.



Sporta pulciņi: 1.-3.kl., 4.-6.kl.., 7.-9.kl.

(vadītājs Valērijs Nagļa)

Rezultāti novada sporta aktivitātēs:

Olimpiskā diena 4.-7.kl. 2., 3. vietas
Kross (Dagdā) 2.-8.kl. trīs 1.vietas, viena 2.v., divas 3.v.
Kross (Krāslavā) 2.-8.kl. divas 1.vietas, četras 2.v., viena 3.v.
Florbols 6.-7.kl. 3.vieta,
Florbols 8.-9.kl. 3.vieta,
Florbols 8.-9.kl. 2.vieta,
Tautas bumba 4.-6.kl. 2.vieta.


