


 Dejošanas pulciņu dalībnieki uzstājās skolas un 
pagasta pasākumos, starptautiskajā bērnu un 
jauniešu mūzikas, deju un modes festivālā ”Apskauj 
mani, māmuliņa!’’ Dagdā,



 tautas deju festivālā ‘’Latvju bērni danci 
veda’’ Ludzā



Uzstājās skolas un pagasta pasākumos, starptautiskajā bērnu un 
jauniešu mūzikas, deju un modes festivālā ”Apskauj mani, 
māmuliņa!’’ Dagdā,  Ziemeļlatgales folkloras kopu skatē Ludzā 
ieguva 1. pakāpes diplomu, turpat pāru danču un stāstnieku 
konkursā 2. pakāpes diplomus.





 Vizuālās mākslas darbu konkurss karjeras nedēļas 
ietvaros“Novads strādā” (piedalījās 9 skolēni)

 Jūrmalas Mākslas skola organizē XV Starptautisko vizuālās 
mākslas konkursu “Es dzīvoju pie jūras”.(piedalījās 4 
skolēni)



 Dagdas folkloras centra organizētais zīmējumu konkurss 
“Metenis” (piedalījās 4 skolēni)



 Vizuālās mākslas darbu konkurss Dagdas novada 
skolēniem „Munatautysdzīsmekruosuvolūdā"( piedalījās 9 
skolēni, 3 bērni ieguva diplomus)







 Olimpiskā diena:
 Stafetes 4-5.klases.
 Stafetes 6-7.klases.
 Stafetes 8-9.klases.
 Futbols 7-9.klases zēni.
 Tautas bumba 4-6.klases.

 Kross. Krāslava: Piedalījas 8 audzēkņi, iegūstot 3 1. vietas un 1 3. vietu

 Kross. Dagda: Piedalijas 3 audzēkņi, iegūstot 2 1. vietas un 1 3. vietu
 .
 Tautas bumba. Dagdā.
 Florbols ,,B”grupa meitenes – 2.vieta. Dagdā.
 Florbols ,,C”grupa zēni – 1.vieta. Dagdā.
 ,,Jautrie starti” Dagdā.
 Sporta diena  Andrupenes pamatskolā 1.-8. klasēs.



 Piedalījās: 

 XV starpt. Vizuālās mākslas konkursā “Es 
dzīvoju pie jūras”

 44.starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-
konkursā “Lidice”2016.

 vizuālās mākslas konkurā
„Munatautysdzīsmekruosuvolūdā”-2 laureāti





 Pulciņa dalībnieki apguva pirmās palīdzības sniegšanas 
iemaņas un izzināja Sarkanā Krusta vēsturi



 Iepazina dabu kopā ar RDP speciālistiem ,devās izziņas 
ekskursijās. 

 Gada noslēgumā saņemta atzinība Meža olimpiādē, kociņu 
meistarības mežā un Mammadabas meistaru diploms un 
Starptautiskās vides izglītības fonda programmas diploms.



 Rudenī skolēni iepazina augu nosaukumus,

 ziemā apguva augu kompozīcijas pamatlikumus, pavairoja un 
audzēja krāšņumaugus,

 pavasarī praktiski mācījās rūpēties par augiem.



 Teātra pulciņš "Rūķi“ uzstājās

 Ziemsvētku koncertā skolā;

 Mātesdienas koncertā Andrupenes TN;

 PII "Avotiņš“ izlaidumā



 Pulciņa dalībnieki ar skolotāju organizēja:

 izglītojošu pasākumu skolēniem un vecākiem par atkritumu 
šķirošanu,

 piedalījās Lielajā talkā – meža kopšanā,

 Saņēma valsts atzinību Lielās talkas koordinatoru konkursā 
”Latvijai būt zaļai”.

 Vides piesārņojuma novērtējums mežā – vienā no garākajiem 
osu veidojumiem Latvijā.
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Paldies par uzmanību!


