
 Aktivitāte Sasniegums 

Dalība  

Pateicība 

Sertifikāts  

Atzinīb

a  
3. 2. 1. 

Ārija Bergmane-

Sprūdža 

Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

Pasākums „Rotaļu vija Latvijai” x     

XXII stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa 2019”    x xx  

Dienvidlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”     xxx 

Dienvidlatgales novada rotaļnieku  konkurss „Lielais rotaļnieks”     x 

Dienvidlatgales novada rotaļnieku  konkurss „Lielais rotaļnieks”    xxx x 

Dienvidlatgales konkurss „Anekdošu virpulis” pusfināls     xx 

Anita Randare Riebiņu novada skatuves runas konkurss  x    xx 

Konkurss „Vislatvijas putas diena” x     

Latgales reģiona konkurss „Atstarotāju laboratorija – būšu redzams!”  x    

Zīmējumu konkurss „Manai robežsardzei-100” x     

Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss „Mana dzimtene – zilo ezeru zeme” x     

Starptautiskās matemātikas sacensās "Math Game Day" x     

Diāna Bravacka Riebiņu novada skatuves runas konkurss     x 

R.Mūkam veltītais Vislatvijas radošo darbu konkurss  5x    

„Nacionālās skaļās lasīšanas” sacensības novada posms     x 

Skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē (Rēzekne)    x  

Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo darbu  konkurss  xxx x   

 RTA balva radošo darbu konkursā  x    

Roberta Mūka muzeja organizētajā konkursā "Mana skola ir lieliskākā skola 

Riebiņu novadā!" 

    x 

Rita Pudāne Riebiņu novada skatuves runas konkurss x     

Pasākums „Rotaļu vija Latvijai” x     

XXII stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa 2019”    x xx 

Dienvidlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”     xxx 

„Nacionālās skaļās lasīšanas” sacensības novada posms x     

Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo darbu un ilustrāciju  xx    

 

Riebiņu vidusskolas skolotāju ārpusstundu rezultatīvo aktivitāšu uzskaitījums 2019./2020.m.g. 

 



konkurss 

RTA balva radošo darbu konkursā  x    

Dienvidlatgales novada rotaļnieku  konkurss „Lielais rotaļnieks”     x 

Ontonam Slišānam veltītais radošo darbu  konkurss x     

Dienvidlatgales novada rotaļnieku  konkurss „Lielais rotaļnieks”    x  

Anita Puncule 48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 ”AINAVA”      xx 

Starptautiskais radošo darbu konkurss „Roku rokā draugu lokā”     x 

Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo darbu un ilustrāciju 

konkurss 

 x xx x xx 

Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”  x    

Antonas Slišānam veltīts radošo darbu konkurss „Ontona dīnas lustes”  xx  x xx 

Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss „Mana dzimtene-zilo ezeru zemi”  x   x 

UNESCO asociēto skolu tīklā ir izsludināts starptautisks mākslas konkurss 

"Mana skola mani sargā" 

x     

Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss izstāde 

“Mocīša darbnīca 14” 

    x 

UNESCO ASP Starptautiskās izglītības dienas plakātu konkurss  x     

Ārija Pudule Riebiņu novada konkurss „Vēsture ap mums”    x xxx 

LOK projekts "Sporto visa klase" x     

Roberta Mūka muzeja konkurss "Mana skola ir lieliskākā skola Riebiņu 

novadā!" 

x     

 Valsts skolēnu radošo darbu un pētījumu konkurss VĒSTURE AP MUMS    x  

Līga Jermoloviča Riebiņu novada skatuves runas konkurss     xx 

Vislatvijas konkurss "Mūsu mazais pārgājiens 2019”     x 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” x     

Skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē (Rēzekne)    x x 

Sandra Eiduka Projekta „Esi līderis!” biznesa spēļu „Ceļš uz bagātību” pusfināls x     

Ruta Vjakse Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo darbu un ilustrāciju 

konkurss 

  x    x 

Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”  x    

Starptautiskā festivāla „Tatjanas diena” kaligrāfijas konkurss   x x x 



Antonas Slišānam veltīts radošo darbu konkurss „Ontona dīnas lustes”  x x   

Latgales reģiona konkurss „Atstarotāju laboratorija – būšu redzams!”  x    

48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 ”AINAVA” x     

Latgales reģiona konkurss „Atstarotāju laboratorija – būšu redzams!”  x    

Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss izstāde 

“Mocīša darbnīca 14” 

 xx   x 

UNESCO ASP Starptautiskās izglītības dienas plakātu konkurss  x     

Zīmējumu konkurss „Manai robežsardzei-100” x     

 Jauno matemātiķu logo konkurss x     

 Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa-smejies!” x     

Marta Račko UNESCO LNK starptautiskais Baltijas jauniešu forums „Ejam tālāk pa Baltijas 

ceļu 2019”.  

x     

Laila Vibornā Starptautiskais projektu konkurss "Nacionālā eTwinning balva 2019"     x 

Vislatvijas erudīcijas konkurss „Fizmix eksperiments” x     

Guntis Tjarvja  eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikāts projektam “Birds sing about freedom”      x 

Riebiņu vidusskolai tiek piešķirts "eTwinning Skola" statuss     x 

Starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss 5.-12. klašu 

skolēniem Bebr[a]s. 

x     

Solvita Volonte Vislatvijas konkurss "Mūsu mazais pārgājiens 2019”     x 

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņā „Tīrākai Latvijai!” x     

Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”  x    

Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss izstāde 

“Mocīša darbnīca 14” 

 x    

Zīmējumu konkurss „Manai robežsardzei-100” x     

Rimi un LOK konkurss „Sporto labākai dzīvei” x     

Starptautiskās matemātikas sacensības „Math Game Day””  x     

Inna Zenovjeva  Vislatvijas konkurss "Mūsu mazais pārgājiens 2019”     x 

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņā „Tīrākai Latvijai!” x     

Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”  x    

Starptautiskā festivāla „Tatjanas diena” kaligrāfijas konkurss   x   

Anna Meluškane Konkurss "Meklē karotīti!" x     



 

 

Starptautisks krievu valodas konkurss „Olimpis 2019”    x xx 

 Attālinātā olimpiāde Sanktpēterburgas vēsturē un kultūrā x     

 III Starptautiskā Puškina olimpiāde ārzemju skolēniem     x 

 II SPbVU Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde x     

Ilze Grigule Konkurss "Meklē karotīti" x     

Silvija Avotiņa  Izlietoto bateriju vākšanas kampaņā „Tīrākai Latvijai!” x     

Alla Solovjova Valsts konkurss „Skaidro STEM viegli!”     x 

48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 ”AINAVA”      x 

Skaidrīte Vulāne Roberta Mūka muzeja organizētajā konkursā "Mana skola ir lieliskākā skola 

Riebiņu novadā!" 

x     

Inna Kabare II SPbVU Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde x     

Attālinātā olimpiāde Sanktpēterburgas vēsturē un kultūrā 3.kārta x     

III Starptautiskā Puškina olimpiāde ārzemju skolēniem x     

Valērijs Jurkāns Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss izstāde “Mocīša 

darbnīca 14” 
    x 


