
2015./2016.m.g.
Ezernieku
vidusskolas
interešu izglītība



Vides izglītības 

pulciņš

Es - pētnieks

Vadītāja: Lidija Kudrjavceva



Mērķis

• Radīt un pilnveidot skolēnu interesi par 

dabas sistēmu un procesu pētīšanu, 

attīstot pētnieciskās prasmes un veidojot 

skolēnos izpratni par dabas norišu 

daudzveidību. 



Aktivitātes

• Pētījām, kādas ekosistēmas sastopamas 

Ezernieku pagastā.

• Noskaidrojām E vielu nozīmi un ietekmi uz 

veselību.

• Debatējām par aizsargājamo dabas 

teritoriju nepieciešamību



Apmeklējām Rāznas 
nacionālā parka Rāznas 
dabas centru.
Iepazināmies ar vides 
spēļu veidošanu. Paši 
spēlējām.





Organizēta vides spēle 



Dramatiskais 

pulciņš
Vadītāja: Stanislava 

Bondareva



Dramatiskā pulciņa 

svarīgākie darbības virzieni

Pulciņa nodarbībās skolēni apguva:

skatuves kustības un runas iemaņas;

skatuves grima pamatus;

dekorāciju un tērpu izgatavošanas 

principus.

Skolēni mācījās:

 orientēties uz skatuves;

atlasīt izrāžu repertuāru;

rakstīt lugu scenārijus.



Dramatiskā pulciņa 

dalībnieku aktivitātes

• Piedalījās 18. novembra koncertā 

Ezernieku pagasta Saietu namā ar literāro 

uzvedumu «Nakts pasaciņa» (pēc I. 

Ziedoņa «Zilās pasakas» motīviem);

• Gatavoja rekvizītus un atlasīja repertuāru

Ziemassvētku pasākumam.



Literārais uzvedums «Nakts pasaciņa» 



Jauno 

žurnālistu 

pulciņš
Vadītāja: Veneranda 

Lutinska



 Jauno žurnālistu pulciņa dalībnieki 

apmeklēja skolas pasākumus, 

fotografēja, atlasīja labākās 

fotogrāfijas. Apguva publicistikas stilu, 

veidoja rakstus par skolas pasākumiem 

un skolēnu dalību novada pasākumos. 

Salika, rediģēja rakstus un fotogrāfijas. 

Izdevām 2 avīzes.



Ezernieku vidusskolas avīze 

Ežulis 
(2016. gada septembris - decembris) 

 
 

 

 

 

Numurā lasiet: 

Zinību diena 

Ekskursija uz Likteņdārzu  

Ziedu josta 

Raiņa dzejas vakars 

Fukšu balle 

Tikšanās ar saeimas deputātu Juri Viļumu  

Skolotāju diena 

Karjeras nedēļa 

Lāčplēša diena 

18. novembris 

Konkurss „Baltkrievi Latvijā pagātnē un tagadnē” 

 
Avīzi veidoja žurnālistu pulciņš, sadarbībā ar 7., 8., 9., 10. un 12. 

klasi. Pateicamies skolotājām D. Kiseļovai un Bronislavai 
Andžānei. 

Ezernieku vidusskolas avīze 

Ežulis 
(2016. gada februāris - maijs) 

 
 

 

 

 

Numurā lasiet: 

Barikāžu laiks 

Absolventu vakars 

Projektu nedēļa 

Lāses kauss - 2016 

Žetonu vakars 

Konkurss „Ko tu zini par Kanādu?” 

Tukuma muzeja ceļojošā izstāde 

Netradicionālā modes skate. 

Ekskursija uz Rēzeknes Tehnisko akadēmiju. 

Lietuviešu skolēni mūsus skolā. 

Sadraudzības vakars 

Talantu šovs 

Pēdējais zvans 
 
Avīzi veidoja žurnālistu pulciņš, sadarbībā ar 8., 9.un 12. klasi. 

Pateicamies skolotājām D. Kiseļovai, L. Lunei un Bronislavai 
Andžānei. 



Izteiksmīgās 

runas pulciņš
Vadītāja: Lija Lukaševiča



PULCIŅA DALĪBNIEKU GUVUMS NO  

NODARBĪBĀM:
 Iepazinās ar skatuves uzvedības kultūru, lasīšanas 

tehniku;

 Mēģināja izkopt prasmi meklēt darbā informāciju, 

uzsvērt to emocionāli pareizi;

 Strādāja pie prasmes atstāstīt izlasīto, lasīt lomās, lasīt 

korī, lasīt dažādās variācijās, piemērotā  ātrumā, 

uzsverot svarīgāko. 

 Lasīt- ieskatoties tekstā.   



PULCIŅA DALĪBNIEKI PIEDALĪJĀS KĀ LATVIJAS

REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAI VELTĪTAJĀ

KONCERTĀ SAIETU NAMĀ

 Skanēja  tautasdziesmas  par  mīlestību 

pret tēvu zemi, dabas un cilvēka skaistumu 

un dzejoļi par  Latviju: 



PULCIŅA DALĪBNIEKI GATAVOJĀS SKATUVES RUNAS

KONKURSAM GAN SKOLĀ, GAN NOVADĀ

 Skolēni mācījās  prozas fragmentu un dzejoli. 

 Konkursā 1.klases skolniece ieguva 2.pakāpes 

diplomu.

 2.-4.klases skolēni uzstājās ar mazo formu 

dzejas uzvedumu 

 “Ģimene “ ,iegūstot 3.pakāpes diplomu.



PULCIŅA DALĪBNIEKI PIEDALĪJĀS KONCERTĀ , 

KURŠ BIJA VELTĪTS MĀTES DIENAI

 Skolēni uzstājās ar dzejoļu kompozīciju 

“Ģimene”



Volejbola 

pulciņš
Vadītājs: Jānis Vaišļa



Komandu panākumi
 Krāslavas un Dagdas novada sacensībās – jaunieši (10 –

12.kl.) 1.vieta, jaunietes (8 – 11.kl.) 3.vieta, meitenes (8 – 9.kl.) 

1.vieta.

 Latgales reģiona sacensības – zēni (10. – 12.kl.)2.vieta, 

meitenes (8. – 9.kl.) 5.-6.vieta.

 Rēzeknes novada jaunatnes volejbola līga – jaunieši (10. –

12.kl.) 1.vieta, jaunietes (9 – 11.kl.) 1.vieta.

 Atlases sacensības «Lāse 2016» Krāslavā - jaunieši (10 – 12.kl.) 
2.vieta, jaunietes (8 – 11.kl.) 3.vieta, meitenes (8 – 9.kl.) 

1.vieta.

 Finālsacensības Rīgā «Lāse 2016» - meitenes (8 – 9.kl.) 

18.vieta.



Ezernieku vidusskolas volejbolisti 

(meiteņu komanda)



Sporta diena



Lietišķās 

mākslas un 

prasmīgo 

rociņu pulciņi
Vadītāja: Diāna Kiseļova



Aktivitātes
 Skolēni apguva jaunas rokdarbu tehnikas un  

veidoja praktiskus priekšmetus, suvenīrus, 
dāvanas dažādās tehnikās; 

 Piedalījās skolas telpu dekorēšanā, dekoru 
veidošanā;

 Veidoja rokassprādzes lietuviešu draugiem un 
papīra ziedus – rokassprādzes Mātes dienai;

 Darbojās radošajās darbnīcās; 

 Piedalījāmies starpnovadu netradicionālās 
modes skatē «Gadalaiki» 



 Suvenīri un dāvanas



Dāvanas māmiņām



Dāvanas Lietuvas delegācijai



 Radošās darbnīcas



Skolas telpu dekorēšana



Starpnovadu netradicionālās 

modes skate «Gadalaiki»

 Nominācija -

«Pavasara tērps»



Deju kolektīva 

«Ežezers» 

pulciņš
Vadītāja: Rita Vaišļa



Aktivitātes

 18.novembra 

koncertā

 Absolventu vakarā



 Viesošanās Lietuvas 

Atgimimo ģimnāzijā



 Rotaļdejas ar 

lietuviešiem Ezernieku 

vidusskolā  Zinību un Mātes 

dienā



3.Starptautiskajā festivāla 

«Apskauj mani māmuliņa»



Festivālā «Latvju bērni danci 

veda» Ludzā



2. – 4.kl. koris;

5. – 12.kl. koris;

2. – 5.kl. bērnu 

ansamblis;

7. – 11.kl. 

jauniešu 

ansamblis;

2. – 5.kl. deju 

pulciņš;

1. – 2.kl. ritmika. 

Vadītāja: Ilga Moisejenoka



Mācību gada sākumā kā skolas tradīcija ir svinama 

«Skolotāju diena». 2.10.2015.gadā pasākumā 

piedalījās bērnu ansamblis, jauniešu koris un mazie 

dejotāji.

 Oktobra vidū Ezernieku vidusskolā ciemojās 

pedagogi no Lietuvas. Nelielā koncertā 

uzstājās bērnu ansamblis un jauniešu kvartets. 

 «18.novembra svētkos» skolas kolektīvi ar ļoti 
plašu un daudzveidīgu repertuāru piedalījās 

Ezernieku Saietu nama rīkotajā pasākumā. 

Uzstājās bērnu un jauniešu kori, bērnu un 

jauniešu ansambļi, deju un ritmikas kolektīvi. 



Skolas kori un ansambļi 18.12.2015.gadā sniedza 

«Ziemassvētku koncertu» Ezernieku vidusskolā. Kur varēja 

dzirdēt gan nopietnās – baznīcas dziesmas, gan jautrās –

laicīgas dziesmas. 

1.- 2.kl. ritmikas pulciņa dejotāji sagatavoja «Rūķu deju».



Ziemas aukstākā mēneša sākumā 6.02.2016.g. 

notika «Absolventu tikšanās vakars». Šīm koncertam 

izvēlējāmies visinteresantākos numurus no bērnu un 

jauniešu koru un ansambļu repertuāra. Uzstājās arī deju 

kolektīvs.



Ar bērnu un jauniešu ansambļiem 2.martā 

piedalījāmies Dagdas novada vokālo ansambļu

konkursā «Balsis», kur ieguvām I un II pakāpes

diplomus.

Aprīlī ar bērnu kori piedalījāmies Dagdas novada

koru skatē «Tauriņu balsis», kur ieguvām II pakāpes

diplomu.



«Mātes dienai» veltītais koncerts Ezernieku vidusskolā 
vienmēr ir ļoti skaists, krāšņs un plašs. Uzstājās gan 
ansambļi, gan kori, gan dejotāji. 

Bērniem pilnas rokas ar ziedu pušķiem. Saule acīs un 
mīlestība sirdīs!



Svinīgs pasākums ir «Pēdējais zvans». Šajā 

dienā varēja klausīties bērnu un jauniešu 

ansambļu skanīgās balsis.

Skaistā, grandiozā, aizraujošā un 

plašā  Dagdas novada III 

starptautiskajā festivālā «Apskauj 

mani, māmuliņa!» piedalījās 4.-

5.klašu dejotāju kolektīvs «Cīruļi» ar 

skaistu deju 

«Ai, ai, tēva brāli».

Kopkorī, festivāla nobeigumā, 

skanēja bērnu un jauniešu kora 

dalībnieku balsis.



28.maijā 4.- 5.kl. deju kolektīvs piedalījās 

festivālā Ludzā «Latvju bērni danci veda».

Dalībnieki ir sajūsmā un emociju 

pilni no šī pasākuma.



Mācību laiks beidzās, bet pulciņu dalībnieku aktivitāte 

turpinās arī jūnijā. 

Dejotāju duets un 3 solisti uzstājās gan 12.klases 

izlaiduma koncertā 4.jūnijā, gan 9.klases izlaidumā 

11.jūnijā.


