
Riebiņu vidusskola, 2019./2020.  

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

Klase   

Skolēna vārds, uzvārds 

 

Aktivitāte 

Sasniegums 

1. Dalība  

Pateicība 

Sertifikāts 

Atzinība  3. 2. 1. 

Klases kolektīvs „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” x     

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņā „Tīrākai Latvijai!” x     

2. Klases kolektīvs „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” x     

Vislatvijas konkurss "Mūsu mazais pārgājiens 2019”     x 

Jekaterina Komlačovai Riebiņu novada skatuves runas konkurss    x  

Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo 

darbu un ilustrāciju konkurss 
    x 

Daniela Koroševska Riebiņu novada skatuves runas konkurss     x 

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

Dienvidlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”      x 

Skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē (Rēzekne)     x 

Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo 

darbu un ilustrāciju konkurss 
  x   

Dienvidlatgales novada anekdošu stāstnieku  konkurss 

„Anekdošu virpulis 2020” 
    x 

Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss „Mana dzimtene-zilo 

ezeru zemi” 
 x    

Nauris Saulišs Riebiņu novada skatuves runas konkurss     x 

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

Dienvidlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”     x 

Skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē (Rēzekne)    x  

Dienvidlatgales novada anekdošu stāstnieku  konkurss 

„Anekdošu virpulis 2020” 
    x 

Antonas Slišānam veltīts radošo darbu konkurss „Ontona dīnas 

lustes” 
    x 

Signija Pastere 48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 

”AINAVA” 
 x    

A.Slišānam veltīts radošo darbu konkurss „Ontona dīnas lustes”  x    

Kirils Danilovs A. Slišānam veltīts radošo darbu konkurss „Ontona dīnas lustes”  x    
Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss 

izstāde “Mocīša darbnīca 14” 
    x 



 Roberts Jurkāns Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss „Mana dzimtene-zilo 

ezeru zemi” 
    x 

3. Klases kolektīvs Vislatvijas konkurss "Mūsu mazais pārgājiens 2019”     x 

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņā „Tīrākai Latvijai!” x     

Zīmējumu konkurss „Manai robežsardzei-100” x     

3. a klases kolektīvs Konkurss „Drošākā klase” x     

Rimi un LOK konkurss „Sporto labākai dzīvei” x     

Starptautiskās matemātikas sacensības „Math Game Day””  x     

Anitra Pastare Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 

”AINAVA” 
x     

Zlata Komlačova Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

Liāna Jaseviča Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

Anastasija Kuprenova Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 

”AINAVA” 
x     

Jelizaveta Poņavina Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums” x x    

Valdislavs Šebeko Riebiņu novada vasaras lasīšanas veicināšanas 

konkurss „Grāmat@vasara.lv”  
 x    

Arvis Struks Riebiņu novada vasaras lasīšanas veicināšanas 

konkurss „Grāmat@vasara.lv”  
 x    

Renāts Kurilovs Zīmējumu konkurss „Manai robežsardzei-100” x     
Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss 

izstāde “Mocīša darbnīca 14” 
 x    

48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 

”AINAVA” 

x     

 Toms Naglis 48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 

”AINAVA” 

x     

4. Klases kolektīvs  Konkurss „Vislatvijas putas diena” x     

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija x     

Katrīna Logina Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

Sannija Meluškāne Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss „Mana dzimtene – zilo 

ezeru zeme” 
x     

Riebiņu novada skatuves runas konkurss     x 

Evelīna Rumaka Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

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

Riebiņu novada vasaras lasīšanas veicināšanas 

konkurss „Grāmat@vasara.lv”  
 x    

Riebiņu novada skatuves runas konkurss     x 

Viktorija Vucāne Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

Jūlija Rubļova Starptautiskās matemātikas sacensības "Math Game Day" x     

Zīmējumu konkurss "Manai robežsardzei- 100" x     

Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss „Mana dzimtene – zilo 

ezeru zeme” 
x     

Karolīna Leonova Starptautiskās matemātikas sacensības "Math Game Day" x     

Melānija Zalāne Starptautiskās matemātikas sacensības "Math Game Day" x     

Jakovs Bulovs Starptautiskās matemātikas sacensības "Math Game Day" x     

Andrejs Gorbans Starptautiskās matemātikas sacensības "Math Game Day" x     

Zīmējumu konkurss "Manai robežsardzei- 100" x     

5.a Helēna Keita Jeļnikova Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

Nikija Bogdanova Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo 

darbu un ilustrāciju konkurss 
   x  

Katrīna Nagle „Nacionālās skaļās lasīšanas” sacensības novada posms     x 

5.b Klases kolektīvs Konkurss "Meklē karotīti" x     

Agnese Verze Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”  x    

„Nacionālās skaļās lasīšanas” sacensības novada posms x     

Antonas Slišānam veltīts radošo darbu konkurss „Ontona dīnas 

lustes” 
   x  

LailaPutāne Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo 

darbu un ilustrāciju konkurss 
 X    

RTA balva radošo darbu konkursā  x    

„Nacionālās skaļās lasīšanas” sacensības novada posms x     

Viktorija Vuškāne Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo 

darbu un ilustrāciju konkurss 
    x 

Dainis Pastars Ontonam Slišānam veltītais radošo darbu  konkurss x     

6. Klases kolektīvs LOK projekts "Sporto visa klase" x     

Roberta Mūka muzeja organizētajā konkursā "Mana skola ir 

lieliskākā skola Riebiņu novadā!" 
x     

Gunita Vjakse Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”  x    

Vislatvijas jaunrades darbu konkurss  x    

Riebiņu novada konkurss „Vēsture ap mums”    x  
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Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo 

darbu un ilustrāciju konkurss 
 xx    

R.Mūkam veltītais Vislatvijas radošo darbu konkurss  x    

„Nacionālās skaļās lasīšanas” sacensības novada posms x     

Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa-smejies!” x     

Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss izstāde “Mocīša darbnīca 14” 
    x 

A.Slišānam veltīts radošo darbu konkurss „Ontona dīnas lustes” x     

Jauno matemātiķu logo konkurss x     

Valsts skolēnu radošo darbu un pētījumu konkurss VĒSTURE 

AP MUMS 
x     

Katrīna Damba XXII stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa 2019”    x  

Dienvidlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”     x 

Dienvidlatgales novada rotaļnieku  konkurss „Lielais rotaļnieks”     x 

Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa-smejies!” x     

Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa-smejies!” x     

Emīls Bramanis „Nacionālās skaļās lasīšanas” sacensības novada posms x     
Zīmējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”  x     

Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkursā "Pa - smejies!" x     

Viktorija Čubreviča „Nacionālās skaļās lasīšanas” sacensības novada posms x     

Novada daiļlasītāju konkurss     x 

Dienvidlatgales novada rotaļnieku  konkurss „Lielais rotaļnieks”    x  

Nils Paško Dienvidlatgales novada rotaļnieku  konkurss „Lielais rotaļnieks”    x  

Kārlis Kokins Zīmējumu konkurss „Manai robežsardzei-100” x     

Arturs Valters Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss 

izstāde “Mocīša darbnīca 14” 
    x 

7. Himēna Dzene Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

Riebiņu novada skatuves runas konkurss     x 

Antonas Slišānam veltīts radošo darbu konkurss „Ontona dīnas 

lustes” 
 x    

Dienvidlatgales novada rotaļnieku  konkurss „Lielais rotaļnieks”    x  

Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa-smejies!” x     

Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums” x     

Anastasija Leitāne  Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums” x     

Karina Semeņuga Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     



48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 

”AINAVA” 
x x    

Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums” x     

Jauno matemātiķu logo konkurss x     

Adriāna Volonte Riebiņu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums. x     

Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”  x    

48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 

”AINAVA” 
x     

Ontonam Slišānam veltītais radošo darbu konkurss x     

Jauno matemātiķu logo konkurss x     

Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa-smejies!” x     
Hansa Kristiana Andersena mākslas darbu konkurss“Papīrpasakas” x     

Dagnija Vītoliņa III Starptautiskā Puškina olimpiāde ārzemju skolēniem x     

Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums” x     

8. Klases kolektīvs Roberta Mūka muzeja organizētajā konkursā "Mana skola ir 

lieliskākā skola Riebiņu novadā!" 
    x 

Lāsma Jurkāne  Riebiņu novada skatuves runas konkurss     x 

R.Mūkam veltītais Vislatvijas radošo darbu konkurss  x    

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” x     

Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums” x     

Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss izstāde “Mocīša darbnīca 14” 
 x    

48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 

”AINAVA” 
x     

Dana Patrejeva Starptautiskā festivāla „Tatjanas diena” kaligrāfijas konkurss    x  

Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”  x    

Riebiņu novada konkurss „Vēsture ap mums”     x 

Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss izstāde “Mocīša darbnīca 14” 
x     

Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa-smejies!” x     

UNESCO ASP Starptautiskās izglītības dienas plakātu konkurss x     

Valsts skolēnu radošo darbu un pētījumu konkurss VĒSTURE 

AP MUMS 

   x  

Andrejs Vinogradovs Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”     x 

Viktorija Nagle Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”      x 

R.Mūkam veltītais Vislatvijas radošo darbu konkurss  x    



„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” x     

Riebiņu novada vasaras lasīšanas veicināšanas 

konkurss „Grāmat@vasara.lv”  
 x    

Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss izstāde “Mocīša darbnīca 14” 
 x    

Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa-smejies!” x     

Vislatvijas erudīcijas konkurss „Fizmix eksperiments” x     

Lauris Bjalkovskis Izlietoto bateriju vākšanas kampaņā „Tīrākai Latvijai!” x     

Aleksandrs Rukmans Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss izstāde “Mocīša darbnīca 14” 
x     

Starptautiskā festivāla „Tatjanas diena” kaligrāfijas konkurss x     

Jauno matemātiķu logo konkurss x     
Hansa Kristiana Andersena mākslas darbu konkurss“Papīrpasakas” x     

Vislatvijas erudīcijas konkurss „Fizmix eksperiments” x     

Vadims Baluhto Antonas Slišānam veltīts radošo darbu konkurss „Ontona dīnas 

lustes” 
x     

9.a Evija Bergmane-Sprūdža Riebiņu novada skatuves runas konkurss     x 

R.Mūkam veltītais Vislatvijas radošo darbu konkurss  x    

Forums „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019” x     

Skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē (Rēzekne)    x  

Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo 

darbu un ilustrāciju konkurss 
 X    

RTA balva radošo darbu konkursā  x    

Starptautiskais projektu konkurss "Nacionālā eTwinning balva 

2019" 
    x 

Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa-smejies!” x     
Hansa Kristiana  Andersena mākslas darbu konkurss “Papīrpasakas” x     

Vislatvijas erudīcijas konkurss „Fizmix eksperiments” x     

Agnija Jemeļjanova Forums „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019” x     

Starptautiskais projektu konkurss "Nacionālā eTwinning balva 

2019" 
    x 

Starptautisks krievu valodas konkurss „Olimpis 2019”     x 

II SPbVU Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde x     

III Starptautiskā Puškina olimpiāde ārzemju skolēniem     x 

Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa-smejies!” x     
Hansa Kristiana Andersena mākslas darbu konkurss“Papīrpasakas” x     
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 Vislatvijas erudīcijas konkurss „Fizmix eksperiments” x     

9.b Klases kolektīvs Roberta Mūka muzeja organizētajā konkursā "Mana skola ir 

lieliskākā skola Riebiņu novadā!" 

x     

Marija Vinogradova 48.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE2020 

”AINAVA” 

 x    

Evelīna Upeniece R.Mūkam veltītais Vislatvijas radošo darbu konkurss  x    

Riebiņu novada konkurss „Vēsture ap mums”     x 

Antonas Slišānam veltīts radošo darbu konkurss „Ontona dīnas 

lustes” 

    x 

Valsts skolēnu radošo darbu un pētījumu konkurss VĒSTURE 

AP MUMS 
x     

Ritvars Vjakse R.Mūkam veltītais Vislatvijas radošo darbu konkurss  x x   

Starptautiskais radošo darbu konkurss „Roku rokā draugu lokā”     x 

Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo 

darbu un ilustrāciju konkurss 
  x  x 

Starptautiskais projektu konkurss "Nacionālā eTwinning balva 

2019" 
    x 

Vislatvijas erudīcijas konkurss „Fizmix eksperiments” x     

Sarma Vītoliņa Riebiņu novada konkurss „Vēsture ap mums”     x 

Valsts skolēnu radošo darbu un pētījumu konkurss VĒSTURE 

AP MUMS 
   x  

Sintija Verza Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo 

darbu un ilustrāciju konkurss 
 x    

Anželika Mihailova Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo 

darbu un ilustrāciju konkurss 
 x    

Uldis Pauniņš Latgales skolēnu pašpārvalžu forums x     

10. Laine Ševčuka  Latgales reģiona skolēnu ZPD konference   x   

II SPbVU Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde x     

Attālinātā olimpiāde Sanktpēterburgas vēsturē un kultūrā – III 

kārta 
x     

Vjačeslavs Litvjakovs Projekta „Esi līderis!” biznesa spēļu „Ceļš uz bagātību” pusfināls x     

Jānis Pauls Sondors Projekta „Esi līderis!” biznesa spēļu „Ceļš uz bagātību” pusfināls x     

Daniels Ivo Leitāns  Projekta „Esi līderis!” biznesa spēļu „Ceļš uz bagātību” pusfināls x     

Dominiks Rukmans Projekta „Esi līderis!” biznesa spēļu „Ceļš uz bagātību” pusfināls x     

11. Klases kolektīvs Konkurss "Meklē karotīti!" x     

Karina Komlačova Starptautiskā festivāla „Tatjanas diena” kaligrāfijas konkurss     x 



Vislatvijas konkurss „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums” x     

Valsts konkurss „Skaidro STEM viegli!”     x 

Latgales reģiona skolēnu ZPD konference     x 

Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu radošo 

darbu un ilustrāciju konkurss 
    x 

Starptautisks krievu valodas konkurss „Olimpis 2019”     x 

Antonas Slišānam veltīts radošo darbu konkurss „Ontona dīnas 

lustes” 

  x   

Attālinātā olimpiāde Sanktpēterburgas vēsturē un kultūrā x     

II SPbVU Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde x     

Kristīne Sidorova Starptautiskā festivāla „Tatjanas diena” kaligrāfijas konkurss   x   

Starptautisks krievu valodas konkurss „Olimpis 2019”    x x 

Fotokonkurss «И дольше века длится день...», veltīts 

B.Pasternakam 
x     

II SPbVU Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde x     

Attālinātā olimpiāde Sanktpēterburgas vēsturē un kultūrā x     

Viktorija Pauniņa Latgales reģiona konkurss „Atstarotāju laboratorija – būšu 

redzams!” 

 x    

Riebiņu novada vasaras lasīšanas veicināšanas 

konkurss „Grāmat@vasara.lv”  
 x    

Latgales skolēnu pašpārvalžu forums x     

12. Laura Stabulniece Forums „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019” x     

Jūlija Vaivode Riebiņu novada vasaras lasīšanas veicināšanas 

konkurss „Grāmat@vasara.lv”  
 x    

Starptautiskā festivāla „Tatjanas diena” kaligrāfijas konkurss   x    

II SPbVU Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde x     

Attālinātā olimpiāde Sanktpēterburgas vēsturē un kultūrā – III 

kārta 
x     

 

  

 

mailto:%E2%80%9EGr%C4%81mat@vasara.lv
mailto:%E2%80%9EGr%C4%81mat@vasara.lv

