
Riebiņu vidusskolas skolotāju ārpusstundu rezultatīvo aktivitāšu uzskaitījums 

2020./2021.m.g. 

N novada, R reģiona, V valsts, S starptautiskais, Sn starpnovadu 

 

 
Vārds Uzvārds 

 

 
Aktivitāte 

Sasniegums 

Dalība 

Pateicība 

Sertifikāts 

Atzinība 3. 2. 1. 

Ineta Anspoka Starptautiskais matemātikas 

konkurss “Ķengurs” 

X     

 

Diāna 

Bravacka 

 

 

 

 

Regionālais skatuves runas konkurss 

“Vuolyudzāni” 

 X    

Reģionālais Robertam Mūkam 

veltītais radošo darbu konkurss 

”Sirds un apziņas spogulī raugoties”  

 XXXX    

Latgales reģiona radošo darbu 

konkurss 7.-9., 10.-12. klases 

skolēniem 

XX    X 

Vislatvijas jaunrades darbu konkurss 

”Paskaties uz sevi no augšas un tad 

no apakšas. Ko tu redzi?”( R. Mūks) 

 XXX    

Riebiņu novada 7.-8. kl. skolēnu 

konkurss “Jaunie tulkotāji” 

X     

Valsts domrakstu konkursā “Kā es 

varētu palīdzēt manai ģimenei un 

skolasbiedriem īstenot savas 

vienlīdzīgās tiesības?” 

XX X    

Reģionālais Naaizmērstulei veltītais 

Latgales lauku skolu jaunrades 

darbu un ilustrāciju konkurss “Ā-ā, 

tu beji tei drūšo laimes maklātoja?” 

XXXXXX XX  X  

 

Rita Pudāne 

 

 

 

Starptautiskais skolu bibliotēku 

projekts “Baltu literatūras nedēļa” 

X     

Riebiņu novada 7.-8. kl. skolēnu 

konkurss “Jaunie tulkotāji” 

   X X 

Reģionālais Naaizmērstulei veltītais 

Latgales novada  lauku skolu 

jaunrades darbu un ilustrāciju 

konkurss 

 X    

Reģionālais Naaizmērstulei veltītais 

Latgales lauku skolu jaunrades 

darbu un ilustrāciju konkurss ”Ā-ā, 

tu beji tei drūšo laimes maklātoja?” 

 X  XX  

Riebiņu novada pētniecisko darbu 

konkurss “Vēsture ap mums” 

“Garaspēka barikādes” 

X     



 Reģionālais Dienvidlatgales 

stāstnieku konkurss”Teci, teci, 

valodiņa 2020” 

    XX 

 Reģionālais Dienvidlatgales 

stāstnieku konkurss “Anekdošu 

virpulis 2021” 

    XX 

 Valsts stāstnieku konkursa 

“Anekdošu virpulis 2021”fināls  

 X X   

 Reģiona Maltas BJC dubultkonkurss 

Latgales skolām “Tāva sāta myužam 

svāta”  

  X   

 Valsts attālinātās mācīšanās atziņu 

konkurss “Mācos pats”  
 

X     

 Reģionālais dziedāšanas konkurss 

“Dziesmu dziedu kāda bija”( notiks 

maijā) 

X     

Anna 

Meluškāne 

Starptautiskais konkurss krievu 

valodā un literatūrā “Olimpis 2020 – 

rudens sesija” 

  X X X 

Starptautiskais konkurss krievu 

vēsturē “Olimpis 2020 – rudens 

sesija” 

   X  

Starptautiskais konkurss krievu 

valodā un literatūrā ”Tikai vārdam 

dzīve dota” 

XXXX     

II starptautiskā onlain krievu valodas 

olimpiāde 

XX 

XXX   
    

Starptautiskais skolu bibliotēku 

projekts “Baltu literatūras nedēļa” 

X     

II starptautiskā onlain olimpiāde 

krievu valodā kā svešvalodā 

   XX X 

 Starptautiskais konkurss “ 

Olimpis2021” - pavasara sesija 

  XX XX X 

 Valsts literāro darbu konkurss 

“Tatjanas diena” 

  X   

 Valsts sacerējumu (eseju) konkurss, 

veltīts A. Jefremovam 

 X   X 

 

Ruta Vjakse 

 

      

Reģionālais Naaizmērstulei veltītais 

Latgales lauku skolu jaunrades 

darbu un ilustrāciju konkurss”Ā-ā, tu 

beji tei drūšo laimes maklātoja?” 

 X  X X 

Valsts vizuālās mākslas konkurss 

”Akvarelis. Jānis Brekte – 100” 

X     

 Reģionālais vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss “Radi 

rotājot” 

   X  



 Starptautiskais Latvijas – Ukrainas – 

Gruzijas radošo darbu konkurss 

“Roku rokā draugu lokā” 

X     

 Valsts skolēnu radošo darbu 

konkurss “Mans grāmatplaukta 

stāts” 

 X    

 Valsts biedrības “Latvijas Sarkanais 

Krusts ”zīmējumu konkurss 

“Uzzīmē labestību” 

X     

 Valsts “Zaļā josta” radošs konkurss 

svētku noskaņās “Staro zaļi!” 

X     

 Valsts “Zaļā josta” radošais auduma 

maisiņu dizaina konkurss “Man 

pašam savs” 

X     

 Valsts Satversmes tiesas 

6.kl.skolēnu zīmējumu konkurss 

“Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās 

tiesībās” 

X     

 Valsts dizaina konkurss “Ontona 

Kūkoja PORTFEĻS” 

 

 X    

 Valsts biedrības “Latvijas Olimpiešu 

klubs” skolēnu zīmējumu konkurss 

”Esi radošs sportojot” 

 XXX   X 

 Starptautiskais 49. bērnu mākslas 

izstādes konkurss ”Lidice 2021” 

X     

 (Valsts) Vecumnieku novada domes 

Meteņdienu tradīciju saglabāšanai 

veltīts konkurss “Rudzu spēks” 

X     

 Valsts skolēnu karikatūru zīmēšanas 

konkurss  

“Pa – smejies!” 

X     

 (Valsts) AS “Latvijas valsts meži” 

uzlīmju konkurss “LVM Meža dienu 

uzlīme 2021” 

X     

 (Valsts) Latvijas krievu valodas un 

literatūras pasniedzēju asociācijas 

(LKVLPA) organizētais konkurss” 

Tatjanas diena 2021 – izglītības un 

krievu kultūras svētki” 

  X X  

 Reģionālais radošo darbu 

dubultkonkurss “Tāva sāta myužam 

svāta” literāro darbu konkurss  

    X 

 Reģionālais radošo darbu 

dubultkonkurss “Tāva sāta myužam 

svāta” vizuālās mākslas darbu 

konkurss  

XXX  X X  



 Riebiņu novada Nordplus projekta 

“Noķer mani, ja vari – putnu stāsts” 

izstāde 

X     

 

Ārija Pudule 
 
 

Riebiņu novada pētniecisko darbu 

konkurss “Vēsture ap mums” 

“Garaspēka barikādes” 8.-9.kl, 10.-

12.kl. skolēniem 

X   X XXXXX 

 Valsts pētniecisko darbu konkurss 

“Vēsture ap mums”, Garaspēka 

barikādes 

   XX  

 

Jānis Čižiks 
 

Starptautiskais  Nordplus projekts 

“Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē” 

X     

Nataļja 

Smukša 

 

 

Regionālā akcija “Apsveic Reģionālo 

vācu valodas un Vācijas 

valstsmācības tālākizglītības centru 

20 gadu jubilejā” 

X     

Reģionālā vācu valodas 

viktorīna”Minhauzena viktorīna” 

X  X X  

Riebiņu novada 7.-8. klašu skolēnu 

konkursa “Jaunie tulkotāji” 

organizēšana 

X     

Latgales  reģiona radošo darbu 

konkurss vācu valodā “Die 

einzigartigen Jahreszeiten”  

(Brīnumainie gadalaiki) 

XXX X    

 

Marta Račko 
 
 

Riebiņu novada 7.-8. kl. skolēnu 

konkurss “Jaunie tulkotāji” 

 

X     

Valsts līmeņa projekts “Debašu 

līderu skola 2020./2021.” 

X     

Starptautiskais konkurss angļu 

valodā “Olimpis 2020 – rudens 

sesija” 

   X X 

 Starptautiskā FLEX apmaiņas 

programma vidusskolēniem 

    X 

 

Silvija Avotiņa 
 

Riebiņu novada 7.-8. kl. skolēnu 

konkurss “Jaunie tulkotāji” 

X     

 

Inna Kabare 
 

Riebiņu novada 7.-8.kl. skolēnu 

konkurss “Jaunie tulkotāji” 

X    X 

 Latgales reģiona skolēnu eseju un 

radošo darbu konkurss “Krievu 

valoda, literatūra un kultūra: skats 

no XXI gadsimta 

  X X  

 Starptautiskā onlain krievu valodas 

olimpiāde pavasara sesija 

INFOUROK 

X    X 



Žanna 

Ļebedeviča 

Riebiņu novada 7.-8. kl. skolēnu 

konkurss “Jaunie tulkotāji” 

X     

Alla Solovjova 
 

Starptautiskais matemātikas 

konkurss “Ķengurs” 

X     

 Reģionālais vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss “Radi 

rotājot” 

   X  

Guntis Tjarvja Starptautiskais matemātikas 

konkurss “Ķengurs” 

X     

 Valsts konkurss “Bebr(a)s 20” 

 

 XXXXX    

 Valsts konkurss “Nacionālā 

eTwinning balva 2020” finālists 

 XX    

Ilze Dudeniča 

 

Starptautiskais matemātikas 

konkurss “Ķengurs” 

X     

Inna Zenovjeva Starptautiskais matemātikas 

konkurss “Ķengurs” 

X     

Solvita Volonte Starptautiskais matemātikas 

konkurss “Ķengurs” 

X     

 Valsts atklātais konkurss 

“Uzdrīkstos, Domāju, Radu 2021! 

X     

 Riebiņu novada Nordplus projekts 

“Noķer mani, ja vari – putnu stāsts”  

X     

 Valsts skolēnu karikatūras 

zīmēšanas konkurss “Pa – smejies!” 

X     

 Valsts biedrības “Latvijas sarkanais 

Krusts” zīmējumu konkurss 

“Uzzīmē labestību” 

X     

 Starptautiskais 49. bērnu mākslas 

izstādes konkurss “Lidice 2021” 

X     

Ārija 

Bergmane - 

Sprūdža 

Reģionālais Dienvidlatgales 

stāstnieku konkurss ”Teci, teci, 

valodiņa 2020” 

    XX 

 Reģionālais Dienvidlatgales 

stāstnieku konkurss “Anekdošu 

virpulis 2021” 

    XX 

 Valsts stāstnieku konkursa 

“Anekdošu virpulis 2021”fināls 

 X X   

 Valsts konkurss “Vedam danci”  

 

X       

 Valsts atklātā olimpiāde(konkurss) 

“Uzdrīkstos, Domāju, Radu!” 

X     

 Reģionālais dziedāšanas konkurss 

“Dziesmu dziedu kāda bija”  

X     

Ilze Grigule Valsts “Zaļās jostas” vides 

sakopšanas fotokonkurss ”Pamani – 

sakop -  iemūžini” 

 X    

 


