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Riebiņu vidusskolas pedagogu ārpusstundu aktivitāšu un sasniegumu uzskaitījums 

2017./2018.m.g. 

Vārds, uzvārds Aktivitāte Novērtējums 
Alla Solovjova  „Mūsu mazais pārgājiens” 

 Riebiņu vidusskolas Atzinības raksts 

 8. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference 

 Riebiņu novada matemātikas olimpiāde  

 ZZ čempionāts 

 Iekšlietu ministrijas konkurss „Esi drošs, neesi 

pārdrošs” 

 Latgales reģiona 15. atklātā matemātikas 5. - 

8. klašu olimpiāde 

 Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde  

  Starpnovadu radošo darbu konkurss "Mana 

ģimene" Dagdas novadā  

3.vieta 

 

Radošā darbnīca 

1.vieta 

Pusfināls 

 

Pusfināls 

 

Atzinība 

 

- 

1.vieta 

Anita Puncule  VII Riebiņu novada jauno mākslinieku 

miniplenērs 

 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 

zīmējumu konkurss „Policijas supermašīna” 

 Riebiņu novada konkurss „Mana zirgu pasaule” 

 Riebiņu novada konkurss „Mans dzimtais 

novads” 

 Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja literārais un 

ainavu konkurss 

 Riebiņu novada vizuālās mākslas olimpiāde 

 

 Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 

 Starpnovadu mājturības olimpiāde 

 Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 

valsts 19. olimpiāde „Mēs –Latvijas simtgadei” 

 14.atklātā mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde „Mēs –Latvijas simtgadei” 

 8. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference 

 16. starptautiskais vizuālās mākslas konkurss ,,Es 

dzīvoju pie jūras” .„Tilts”  

 Starptautiskā bērnu un jauniešu izstāde- 

konference ,,Trejdeksnis 2017” 

 Starptautiski zinātniskā pētnieciskā konference 

LU Laura Zalāne 

 Riebiņu novada vizuālās mākslas un mājturības 

un tehnoloģiju skolotāju kursu vadīšana  

 Starpnovadu radošo darbu konkurss "Mana 

ģimene" Dagdas novadā 

 

 

 Atzinība 

 

 Deviņas atzinības 

 Desmit atzinības un 

publikācijas 

 Divas atzinības 

 

 Divas 1., trīs 2., divas 

3.vietas, divas atzinības 

 Divas 1., divas 2.vietas 

 1.vieta 

 3.vieta 

 

 Atzinība 

 

 Radošā darbnīca 

 Piedalīšanās 

 

 Piedalīšanās 

 Sertifikāts 

 

 

 

 1.vieta, astoņas 

atzinības 

Solvita Volonte  8. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference 

 Riebiņu novada vizuālās mākslas olimpiāde; 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss  

 Konkurss "Piens un augļi skolai" 

 Radošā darbnīca  

 2.vieta 

 2.vieta 

 Specbalva  
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Anna Meluškāne  Starptautiskā Puškina skolēnu olimpiāde 

 Starptautiskais skolu bibliotēku projekts „Baltu 

valstu literatūras nedēļa” 

 Konkurss "Latvijas simtgade. Notikumi" 

 Sertifikāts  

 Pateicība 

 

 Piedalīšanās 

Žanna Ļebedeviča  Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts 

Robertam Mūkam 

 Riebiņu novada konkurss „Mans dzimtais 

novads” 

 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017 

 Latgales reģiona 1.atklātā valodu olimpiāde 

 Radošo darbu konkurss „Ieraugu manu 

pasauli” 

 Starpnovadu radošo darbu konkurss "Mana 

ģimene" Dagdas novadā 

 Atzinība 

 

 Publikācija 

 

 Piedalīšanās  

 

 Atzinība 

 

 Atzinība 

Natālija Smukša  Reģionālā vācu valodas un Vācijas 

valstsmācības tālākizglītības centra komiksu 

konkurss „Deutsch auf meinem Weg” 

 Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas Vācu 

valodas diena „Rund  um Deutschland” 

 Latgales reģiona 1.atklātā valodu olimpiāde 

 Starptautiskā izglītības akcija „Pasaules lielākā 

mācību stunda” 

 8. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference 

 Projekts „Atbalsts Latvijas jauniešu 

medijpratībai” 

 Divas atzinības 

 

 

 Viena 2.vieta. divas 

trešās vietas 

 

 Piedalīšanās  

 

 Radošā darbnīca 

Ārija Bergmane-

Sprūdža 
 Koru un ansambļu sadraudzības dziedāšanas 

svētki „Mana dziesma Latvijai” Rēzeknes novadā 

 Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss 

„Teci, teci, valodiņa” 

 Vislatvijas XX stāstnieku konkursa „Teci, teci, 

valodiņa 2016” fināls 

 II Latvijas stāstnieku konference „Stāstnieks un 

kopiena” 

 Koru un ansambļu ziemas dziedāšanas svētki 

„Baltā dziesma” 

 Starpnovadu folkloras sarīkojums „Meteņi 2018” 

 Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss 

„Lielais rotaļnieks” 

 Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss 

„Balsis”  

 8. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss 

„Vedam danci” skalu dejas  

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss 

„Vedam danci” pāru dejas 

 Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas 

konkurss „Dziedu dziesmu, kāda bija” 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss 

„Vedam danci 2018” skalu dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss 

„Vedam danci 2018” pāru dejas 

 Pateicība 

 

 Divas I pakāpes, divas 

II pakāpes 

 I pakāpe  

 

 Dalībnieks 

 

 Pateicība 

 

 Organizators  

 Trīs  I pakāpes, viena 

II pakāpe 

 II pakāpe 

 

 Radošā darbnīca 

 Trīs I pakāpes 

 

 I pakāpe 

 

 II pakāpe 

 

 Atzinība 

 

 III pakāpe 
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 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas 

un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, 

pulkā teku 2018” skate 

 Starpnovadu vokālo izpildītāju –solistu 

konkurss „Aprīļa pilieni” Viļānu novadā 

 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017. 

 Folkloras programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” 

Nacionālais sarīkojums Līvānos 

 

 I pakāpe 

 

 Viena I un divas II 

pakāpes  

 Piedalīšanās  

 Pateicība 

 

Rita Pudāne  Latgales novada skolu jaunatnes radošo darbu 

konkurss „Latgale Latvijā” 

 Fotokonkurss „Es un mana zeme dzimtā” 

 Latvijas skolu jaunatnes R. Blaumaņa 

literārās prēmijas 13. konkurss 

 Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss 

„Teci, teci, valodiņa” 

 Vislatvijas XX stāstnieku konkursa „Teci, teci, 

valodiņa 2016” fināls 

 II Latvijas stāstnieku konference „Stāstnieks un 

kopiena” 

 Riebiņu novada komandu sacensības „Iepazīsti 

dzejnieku un filozofu Robertu Mūku” 

 Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts 

Robertam Mūkam 

 Starpnovadu latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 

 Starpnovadu folkloras sarīkojums „Meteņi 2018” 

 Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss 

„Lielais rotaļnieks” 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss 

„Vedam danci” skalu dejas  

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss 

„Vedam danci” pāru dejas 

 Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas 

konkurss „Dziedu dziesmu, kāda bija” 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss 

„Vedam danci 2018” skalu dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss 

„Vedam danci 2018” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas 

un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, 

pulkā teku 2018” skate 

 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017. 

 Folkloras programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” 

Nacionālais sarīkojums Līvānos 

 Starpnovadu radošo darbu konkurss "Mana 

ģimene" Dagdas novadā 

 2.vieta 

 

 Piedalīšanās  

 Atzinība 

 

 Divas I pakāpes, divas 

II pakāpes 

 I pakāpe  

 

 Dalībnieks 

 

 2.vieta 

 

 Atzinība 

 

 Piedalīšanās 

 

 Organizators  

 Trīs I pakāpes, viena 

II pakāpe 

 Pateicība 

 Trīs I pakāpes 

 

 I pakāpe 

 

 II pakāpe 

 

 Atzinība 

 

 III pakāpe 

 

 I pakāpe 

 

 

 

Pateicība  

 

 Atzinība 

Mārīte Pokšāne  Orientēšanās diena 2017 

 Starpnovadu sacensību organizēšana „Vello 

rats 2017” 

 Latvijas veselības nedēļas organizēšana 

 

 

 

Sertifikāts  
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 Eiropas sporta nedēļas organizēšana novadā un 

skolā. 

 Olimpiskās dienas organizēšana novadā 

 Riebinu novada spēka sacensības „Lāčplēša 

tvēriens” 

 Sniega dienas organizēšana skolā 

 Piedalīšanās starpnovadu sacensībās vieglatlētikā, 

sporta spēlēs (skat. sporta pasākumu 

apkopojumu) 

 Projekts "Sporto visa klase" 

 ZZ čempionāts 

 

 Praktiski teorētiskais seminārs sporta skolotājiem 

Atzinība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valsts fināls 

 Sertifikāts par 

uzstāšanos 

Skaidrīte Vulāne  Radošais pārgājiens “Gaujas sākuma 

meklējumos” 

 ZZ čempionāts  

 Iekšlietu ministrijas konkurss „Esi drošs – 

neesi pārdrošs” 

 

 Piedalīšanās starpnovadu sacensībās vieglatlētikā, 

sporta spēlēs(skat. sporta pasākumu apkopojumu) 

 

 

 

 valsts fināls 

 valsts fināls 

Silvija Avotiņa  Riebiņu novada vizuālās mākslas olimpiāde 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 8. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference 

 Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai 

Latvijai!” 

 Riebiņu novada skolu radošais konkurss „Sajūti 

mežu” 

 Starpnovadu radošo darbu konkurss "Mana 

ģimene" 

 3.vieta 

 Piedalīšanās  

 Uzstāšanās 

 Visaktīvākā klase 

 

 Diploms 

 

 

 2 atzinības 

Irēna Ormane  Riebiņu vidusskolas Atzinības raksts 

 Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts 

Robertam Mūkam 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 

 Konkurss „Latvijas Goda ģimene” 

 Starpnovadu radošo darbu konkurss "Mana 

ģimene" Dagdas novadā 

 Sniega dienas ietvaros "Mana sporta zāle dabā" 

 

 Atzinība 

 

 Piedalīšanās  

 Piedalīšanās 

 Piedalīšanās 

 Atzinība 

 

 Piedalīšanās 

 

Inna Kabare  Starptautiskā Puškina skolēnu olimpiāde 

 Fotokonkurss „Es un mana zeme dzimtā” 

 Latgales reģiona 1.atklātā valodu olimpiāde 

 8. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference 

 Starpnovadu apvienības krievu valodas 

(svešvalodas) olimpiāde 

 II Latgales reģiona valodu (dzimtās un valsts 

valodas) skolotāju Valodu simpozijs ”Valodas 

loma kompetenču izglītībā” 

 

 

 

Uzstāšanās 

 

Atzinība 

 

Uzstāšanās 
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Anita Randare  Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 Riebiņu vizuālās mākslas olimpiāde 

 „Sadancis” Aglonā vecāko klašu deju kolektīvam 

 „Sadancis” jaunāko klašu deju kolektīviem 

 Starpnovadu radošo darbu konkurss "Mana 

ģimene" Dagdas novadā 

 Fotokonkurss „Mana zeme skaistā” 

 Starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju 

un modes festivāls "Apskauj mani, māmuliņa" 

 III vieta 

 

 Piedalīšanās 

 Piedalīšanās 

2., 3. vieta,atzinība 

 

Seši darbi 

Piedalīšanās 

Inna Zenovjeva  8. Starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference  

 „Gribu būt mobils” 

 „Ēnu diena 2018” 

 „Skola 2018” 

 Eiropas eksāmens  

 

 Latvijas jauno satiksmes dalībnieku forums 

Uzstāšanās 

Piedalīšanās 

 

 

Atzinības 5.,6.klases 

skolēniem 

Četras pirmās vietas, divas 

atzinības 

Ārija Pudule  N. Rancāna konkurss izcyluokajim Latgolas 

reģiona školuotuojim 

 Riebiņu novada pētniecisko darbu konkurss 

„Vide ap mums” 

 Starptautiskais skolēnu pētījumu konkurss 

„Vēsture ap mums” – valsts kārta 

 8. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference 

 Projekts „Atbalsts Latvijas jauniešu 

medijpratībai” 

 Riebiņu novada erudīcijas konkurss «Latvijai – 

100!» 

 

 

 1.vieta 

 

 2.vieta 

 

 Radošā darbnīca 

 

 

 3.vieta 

Sandra Eiduka  Nominācija „Ļīderu skolotājs” 

 Ekselences balvas 2017 nominācija "Labākais 

ekonomikas skolotājs" 

 

Guntis Tjarvja  11.atklātais „Latgales reģiona 

datorātrrakstīšanas konkurss” 

 Samsung Skola nākotnei tiešsaistes programma 

"Skolēna digitālais IQ" - 

 Konkurss skolēniem "Foto detektīvs"  

 3.vieta 

 

 Piedalīšanās, skolēniem 

sertifikāti 

 Piedalīšanās 

Kristīna Tjarvja  Pirmais pasaules čempionāts erudīcijā 

jauniešiem 

 Gatavošanās Starptautiskajai ANO Modelēšanas 

spēlei Igaunijā 

 8. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference 

 Projekts „Atbalsts Latvijas jauniešu 

medijpratībai” 

 Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā 

un „American Councils for International 

Education” organizētā FLEX apmaiņas 

programma  

 ASV vēstniecības Latvijā organizētais video 

konkurss vidusskolēniem  

 Piedalīšanās 

 

 

 

 Radošā darbnīca  

 

 

 

 Piedalīšanās  atlasē  

Laila Vibornā  Riebiņu vidusskolas Atzinības raksts 

 Austrumlatvijas 8.-11.klases 14.atklātā fizikas 
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olimpiāde 

 „FIZMIX Eksperiments” 

 

 Fizikas 68.valsts olimpiāde, novada posms 

 Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde, 

novada posms 

 

 Valsts fināls 

 

 Piedalīšanās 

 Piedalīšanās 

Diāna Bravacka  Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts 

Robertam Mūkam 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 6. Latgales novada atklātā latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 5.-6.klasēm 

 8. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference 

 ZZ čempionāts 

 Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 

 Starptautiskais skolu bibliotēku projekts „Baltu 

valstu literatūras nedēļa” 

 Starpnovadu latviešu valodas un literatūras 

10. - 12. klašu olimpiāde 

 Projekts „Atbalsts Latvijas jauniešu 

medijpratībai” 

 Konkurss "Pedagogs, kuram gribu pateikt 

paldies” 

 LVA radošo darbu konkurss skolu jaunatnei “Kas 

manu tautu dara stipru” 

 Divas atzinības 

 

 2.vieta 

 Piedalīšanās  

 

 Radošā darbnīca 

 Valsts fināls 

 Pateicība 

 Pateicība 

 

 Atzinība 

 

 

 

 

 

 Piedalīšanās  

Marija Tarasova  Riebiņu novada matemātikas olimpiāde 

 Latgales reģiona 15. atklātā matemātikas 5. - 

8. klašu olimpiāde 

 Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde  

Viena 1., divas 2.vietas 

Piedalīšanās  

 

 

Jeļena Saulīte  8.Latgales reģiona skolēnu zinātniskās 

pētniecības darbu (ZPD) konference 

  Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības 

darbu konference 

 

 III pakāpe 

 Piedalīšanās 

Marta Račko  Radošais pārgājiens “Gaujas sākuma 

meklējumos” 

 ZZ čempionāts 

 Iekšlietu ministrijas konkurss „Esi drošs, neesi 

pārdrošs” 

 Latgales reģiona 1.atklātā valodu olimpiāde 

 Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 6.-9. klašu 

olimpiāde 

Pateicība 

 

Valsts fināls 

Valsts fināls 

 

Pateicība  

 

2. vieta 

 

Ilze Grigule  Starptautiskā izglītības akcija „Pasaules lielākā 

mācību stunda” 

 Radošais konkurss – dizaina priekšmets no 

atjaunojamiem dabas resursiem „Mans veltījums 

tīrai Latvijai!” 

 Ekoskola 

 Starpnovadu ekopasākums „Atkritumiem pa 

pēdām ar ENDOMONDO” Dricānu vidusskolā 

 Piedalīšanās 

 

 

 Piedalīšanās  

 

Koordinatore 

1.vieta 

Līga Jermoloviča  „Mūsu mazais pārgājiens” 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 1.vieta 

 1.vieta 
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 Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves 

runas konkurss Latgalē 

 Riebiņu novada 4. klases kombinētā olimpiāde 

 Vislatvijas konkurss „Piens un augļi mani draugi” 

Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts 

Robertam Mūkam 

Skolēnu radošo darbu konkurss "Kas manu tautu dara 

stipru?" 

Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai” 

Riebiņu novada konkurss" Sajūti mežu" 

Riebiņu centrālās bibliotēkas konkurss "Grāmatu 

karaliene" 

  

 II pakāpe 

 

 1.vieta, atzinība 

 Piedalīšanās  

 

 Atzinība, pateicība 

 Piedalīšanās 

 

 

 Piedalīšanās 

 

Laureāta diploms 

- 

Valērijs Jurkāns  Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju 

zēniem 6. - 7. klašu olimpiāde 

 Radošais konkurss – dizaina priekšmets no 

atjaunojamiem dabas resursiem „Mans 

veltījums tīrai Latvijai!” 

 Atzinība 

 

 2.vieta, piedalīšanās 

izstādē Dabas muzejā 

 

 

 

 

 

 


