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Riebiņu vidusskolas izglītojamo ārpusstundu rezultatīvo aktivitāšu uzskaitījums 2018./2019.m.g. 

Vārds, 
uzvārds 

Kl. Aktivitāte Sasniegums 

Kaspars 
Bogdanovs 

1.  Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

  XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā 

eimu, pulkā teku 2019  

 II pakāpe 

 I pakāpe 
 

 Pateicība  

Kirils 
Danilovs 

1.  Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

 II pakāpe 

 I pakāpe 
 

 Pateicība  
 

Roberts 
Jurkāns 

1.     Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

 I pakāpe 
 

 Pateicība  

Jekaterina 
Komlačova 

1.  Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

 II pakāpe 

 Pateicība  

Daniela 
Koroševska 

1.  Dienvidlatgales stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa!” 

 Vislatvijas XXI stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2018” fināls 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss  

 Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

 Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 

pulkā teku 2019 

 I pakāpe 

 I pakāpe 

 I pakāpe 

 I pakāpe 

 II pakāpe 

 II pakāpe 

 

 I pakāpe 

 Atzinība  

 Pateicība  
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Imants 
Lavrenovs 

1. Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

I pakāpe 
 

Signija 
Pastare 

1.  Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 47.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2019 „Ķīmija” 
 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 

pulkā teku 2019 

 II pakāpe 

 Laureāts valstī, izvirzīts uz 
ČR 

 I pakāpe 
 

 Atzinība  
 

 Pateicība  

Nauris 
Saulišs 

1.  Dienvidlatgales stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa!” 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 Vislatvijas XXI stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2018” fināls  

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

 I pakāpe 

 II pakāpe 

 I pakāpe 

 II pakāpe 

 I pakāpe 

 

 Pateicība 

 

 Pateicība  

Timofejs 
Smutovs 

1.  Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

 II pakāpe 

 I pakāpe 
 

 Pateicība  
 
 

Gabriels 
Šķirta 

1.  Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 
 

 II pakāpe 

 I pakāpe 
 

Santa 
Viktorija Tuča 

1.  Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

 II pakāpe 

 I pakāpe 
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„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 

 Pateicība  

Andrejs 
Žavners 

1.  Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 II pakāpe 

 I pakāpe 
 

Anastasija 

Kuprenova 

2..  Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” skalu dejas 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” skalu dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 I pakāpe 

 I pakāpe 

 II pakāpe 

 I pakāpe 

 I pakāpe 

Zlata 
Komlačova 

2.  Vizuālās mākslas konkurss „Man divdesmit gadu” (Tatjanas dienas konkursu 

ietvaros) 

 Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 

pulkā teku 2019 

 Laureāts 

 

 I pakāpe 

 II pakāpe 

 

 Pateicība 

 Atzinība  

 I pakāpe 

 Pateicība 

Liāna 
Jaseviča 

2.  Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 

pulkā teku 2019 

 I pakāpe 

 II pakāpe 

 I pakāpe 
 

 Atzinība  

 Pateicība 

Anitra 
Pastare 

2.  Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 I pakāpe 

 Piedalīšanās 
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 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets”  Atzinība 

Renārs 
Kurilovs 

2.  E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” 

 Piedalīšanās 

 Atzinība 

Jelizaveta 
Poņavina 

2.  E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” 

 Piedalīšanās 

 Atzinība 

Līva Jukša    Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 Atzinība Piedalīšanās 
 

Evelīna 
Rumaka 

3.  Labo darbu festivāls 

 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 Radošo darbu konkurss „Gostūs ar sovu puorsoku”  

 6.Starptautiskais bērnu un jauniešu dziesmu, deju un modes teātra festivāls 
„Apskauj mani, māmuliņa” 

 Uzaicinājums  

 III pakāpe 

 Diploms 

 Pateicība  

Melānija 
Zalāne 

3.  Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 6.Starptautiskais bērnu un jauniešu dziesmu, deju un modes teātra festivāls 
„Apskauj mani, māmuliņa” 

 I pakāpe 

 III pakāpe 

 Pateicība 

Kristaps 
Bogdanovs 

3.  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 6.Starptautiskais bērnu un jauniešu dziesmu, deju un modes teātra festivāls 
„Apskauj mani, māmuliņa” 

 III pakāpe 

 Pateicība 

Andrejs 
Gorbans 

3.  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 6.Starptautiskais bērnu un jauniešu dziesmu, deju un modes teātra festivāls 
„Apskauj mani, māmuliņa” 
 

 III pakāpe 

 Pateicība 

Aiva Rubina 3.  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 
 

III pakāpe 

Jūlija 
Rubļova 

3.  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 Radošo darbu konkurss „Gostūs ar sovu puorsoku”  

 6.Starptautiskais bērnu un jauniešu dziesmu, deju un modes teātra festivāls 
„Apskauj mani, māmuliņa” 

 III pakāpe 

 Diploms 

 Pateicība 

Viktorija 
Vucāne 

3.  Foto konkurss „Mana zeme skaistā” 

 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 6.Starptautiskais bērnu un jauniešudziesmu, deju un modes teātra festivāls 

 1.vieta 

 III pakāpe 

 Pateicība 
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„Apskauj mani, māmuliņa” 

Sannija 
Meluškāne 

3.  Zīmējumu konkurss „Vācu valoda ir krāsaina” 

 Radošo darbu konkurss „Gostūs ar sovu puorsoku”  

 Atzinība 

 Diploms 

Katrīna 
Ļeonova 

3.  Zīmējumu konkurss „Vācu valoda ir krāsaina” Atzinība 
 

Jakovs 
Bulovs 

3.  6.Starptautiskais bērnu un jauniešudziesmu, deju un modes teātra festivāls 
„Apskauj mani, māmuliņa” 

Pateicība 

Ksenija 
Hritoņenka 

4.  Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 
 

I pakāpe 
 
 

Katrīna Nagle 4.  Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 
 

 I pakāpe 

 III pakāpe 

Nauris 
Puduls 

4.  Labo darbu festivāls 

 Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts Robertam Mūkam 
 

 Uzaicinājums 

 2.vieta 

Sandis Verza 4.  Labo darbu festivāls 

 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 Uzaicinājums   

 III pakāpe 

Laila Putāne 4.  Labo darbu festivāls uzaicinājums 

Helēna Keita 
Jeļņikova 

4.  Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

  

I pakāpe 

Nils Paško 5.  Starptautiskais loģiskās domāšanas IT konkurss Bebr[a]s  

 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” skalu dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

 1.kārta 

 III pakāpe 

 II pakāpe 

 I pakāpe 
 

 Pateicība 

Katrīna 
Damba 

5.  Labo darbu festivāls 

 Dienvidlatgales stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa!” 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 Uzaicinājums  

 II pakāpe 

 II pakāpe 
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 Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate  

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 

pulkā teku 2019 

 I pakāpe 

 III pakāpe 

 I pakāpe 
 
 
Pateicība 

Viktorija  
Čubreviča 

5.  Labo darbu festivāls 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

 
II pakāpe 
I pakāpe 
III pakāpe 
 
I pakāpe 
 
Pateicība 

Gunita 
Vjakse 

5.  Labo darbu festivāls 

 Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība 2019 Riebiņu novada kārta 

 Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība 2019 Preiļu reģiona fināls 

 47.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2019 „Ķīmija” 

 

 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 Riebiņu novada pētniecisko darbu konkurss „Vide ap mums” 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate  

 Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju 

konkurss 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 Eiropas eksāmens 

 6.Starptautiskais bērnu un jauniešudziesmu, deju un modes teātra festivāls 
„Apskauj mani, māmuliņa” 

 Uzaicinājums 

 1.vieta 

 3.vieta  

 Atzinība, izvirzīts uz ČR 

 III pakāpe 

 3.vieta 

 I pakāpe 

 

II pakāpe un atzinība 

Piedalīšanās  

 

Atzinība 

Kārlis Kokins   Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate III pakāpe 
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 6.Starptautiskais bērnu un jauniešudziesmu, deju un modes teātra festivāls 
„Apskauj mani, māmuliņa” 

Vladislavs 
Leitāns 

  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” skalu dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

 III pakāpe 

 II pakāpe 

 I pakāpe 

Gatis 
Pokšāns 

  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 6.Starptautiskais bērnu un jauniešu dziesmu, deju un modes teātra festivāls 
„Apskauj mani, māmuliņa” 

 Konkurss „Jauno satiksmes dalībnieku forums - 2019” 

 III pakāpe 

 Pateicība  
 
 
Fināls 
 

Oļegs 
Seleckis 

  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate  III pakāpe 
 

Ignats 
Vilcāns 

  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate  III pakāpe 
 

Himēna 
Dzene 

6.  Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss „Lielais rotaļnieks” 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” skalu dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” skalu dejas 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” grupa 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate  

 47.starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2019 „Ķīmija” 

 Labo darbu festivāls 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 

pulkā teku 2019 

 

I pakāpe 

I pakāpe 

I pakāpe 

Atzinība  

I pakāpe 

 

Laureāts valstī + izvirzīts uz 

ČR+ pateicība  

Pateicība  

 

Pateicība 

Anastasija 6.  Labo darbu festivāls  
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Leitāne  Mākslas plenērs 

 Domrakstu konkurss krievu valodā, veltīts Latvijas simtgadei 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” skalu dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” skalu dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate  

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 

pulkā teku 2019 

 

1.vieta 

I pakāpe 

I pakāpe 

I pakāpe 

 

Pateicība 

Pateicība 

 

Karina 
Semeņuga 

6.  Labo darbu festivāls 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” grupa 

 Konkurss „Gribu būt mobils” pusfināls  

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 Domrakstu konkurss krievu valodā, veltīts Latvijas simtgadei 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

 radošo darbu konkursa "Videi draudzīga ceļošana" 

Uzaicinājums  

Atzinība  

 

Pateicība 

Pateicība  

I pakāpe 

 

Pateicība 

Adriāna 
Volonte 

6.  Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība 2019 Riebiņu novada kārta 

 Konkurss „Gribu būt mobils” pusfināls 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” individuāli 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” grupa 

 ZZ čempionāts 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 radošo darbu konkursa "Videi draudzīga ceļošana" 

Piedalīšanās  
 
Atzinība 
Atzinība 
 
Fināls 
Pateicība 
 
 

Igors 
Černevskis 

6.  ZZ čempionāts 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

Fināls 
Pateicība 

Maksims 6.  ZZ čempionāts  



Riebiņu vidusskola 2018/2019 

9 

 

Koļesnikovs 

Normunds 
Rubins 

6.  Konkurss „Gribu būt mobils” pusfināls 

 ZZ čempionāts 

 
Fināls 

Jānis Silkāns 6.  ZZ čempionāts Fināls 

Vadims 
Škuratovs 

6.  ZZ čempionāts Fināls 
 

Matīss 
Upenieks 

6.  Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība 2019 Riebiņu novada kārta 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” grupa 

 ZZ čempionāts 

 Piedalīšanās 

  Atzinība 

 Fināls 

Raitis Volonts 6.  Konkurss „Gribu būt mobils” pusfināls 

 ZZ čempionāts 

 
Fināls 

Viktorija 
Nagle 

7.  Labo darbu festivāls 

 Riebiņu novada pētniecisko darbu konkurss „Vide ap mums” 

 Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju 
konkurss 

 Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts Robertam Mūkam  
 

 
I vieta 
I pakāpe un 
Atzinība 
3.vieta 

Dana 
Patrejeva 

7.  Labo darbu festivāls 

 Starpnovadu dzejas konkurss „Manai Latvijai 100” 

 
Atzinība  

Lāsma 
Jurkāne 

7.  Labo darbu festivāls 

 Mākslas plenērs 

 Konkurss „Gribu būt mobils” pusfināls 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss  

 Riebiņu novada pētniecisko darbu konkurss „Vide ap mums” 

 Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju 
konkurss 

 Skatuves runas konkurss „Vuolyudzāni”  

 Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts Robertam Mūkam  

 Konkurss „Mans varoņstāsts” 

Uzaicinājums  
 
 
 
II pakāpe 
2.vieta 
 
Atzinība 
2.vieta  
Atzinība 
atzinība 

Amanda 
Klindžāne 

7.  Labo darbu festivāls Uzaicinājums  
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 Konkurss „Gribu būt mobils” pusfināls 

Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing about Freedom” („Putni dzied par 
brīvību”) 
radošo darbu konkursa "Videi draudzīga ceļošana"  

Iļja Lavrenovs 7.  Labo darbu festivāls 

 

Uzaicinājums 

Aleksandrs 
Rukmans 

7.  Konkurss „Gribu būt mobils” pusfināls 

 Latvijas skolu atvērto datu Hakatons 2019 

 Informatīvi izglītojošais konkurss “Esi drošs – neesi pārdrošs” 

 Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing about Freedom” („Putni dzied par 
brīvību”) 

 radošo darbu konkursa "Videi draudzīga ceļošana" 

  
Atzinība 
Fināls  

Laura Silkāne 7.  Labo darbu festivāls 

 Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing about Freedom” („Putni dzied par 
brīvību”) 

Uzaicinājums 

Iļja Smoļins 7.  Konkurss „Gribu būt mobils” pusfināls 

 

 

Andrejs 
Vinogradovs 

7.  Labo darbu festivāls 

Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing about Freedom” („Putni dzied par 
brīvību”) 

Uzaicinājums 

Lauris 
Bjalkovskis 

7.  Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing about Freedom” („Putni dzied par 
brīvību”) 

 

Anželika 
Mihailova 

8.b  Mākslas plenērs 

 Riebiņu novada erudīcijas konkurss „Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma” 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2019” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 ZZ čempionāts 

 
 
I pakāpe 
II pakāpe 
I pakāpe 
 

Ēriks 
Ļeonovs 
 

8.a  Labo darbu festivāls 

 Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss „Lielais rotaļnieks” 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

Uzaicinājums  
I pakāpe 
I pakāpe 
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 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2019” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate  

 ZZ čempionāts 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

II pakāpe 
I pakāpe 
 
 
 
Pateicība  

Vladislavs 
Givoina 

8.a  ZZ čempionāts 
 

 

Evija 
Bergmane-
Sprūdža 

8.a  Labo darbu festivāls 

 Riebiņu novada erudīcijas konkurss „Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma” 

 Dienvidlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa” 

 Vislatvijas XXI stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2018” fināls 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē 

 Riebiņu novada skolu valodu konkurss „Poliglots” 

 Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss „Lielais rotaļnieks” 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2019” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate  

 ZZ čempionāts 

 Radošo darbu konkurss „Gostūs ar sovu puorsoku” 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

Uzaicinājums  

 

 I pakāpe 

 I pakāpe 

 I pakāpe 

 II pakāpe 

 1.vieta 

 I pakāpe 

 I pakāpe 

 II pakāpe 

 I pakāpe 

 

 Fināls 

 Diploms  

 Pateicība 

Artis Catlakšs 8.a  Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2019” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 ZZ čempionāts 

I pakāpe 
II pakāpe 
 
I pakāpe 
fināls 

Aleksandrs 
Koļesnikovs 

8.a  ZZ čempionāts  
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Agnija 
Jemeļjanova 

8.a 1. Riebiņu novada skolu valodu konkurss „Poliglots” 

 Riebiņu novada erudīcijas konkurss „Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma” 

 ZZ čempionāts 

 Fizmix 

1.vieta 
 
Fināls 
Fināls  

Ritvars 
Vjakse 

8.b  Mākslas plenērs 

 Riebiņu novada erudīcijas konkurss „Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma” 

 VBTAI konkurss "Skolotājs, kam gribu pateikt PALDIES"  

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2019” pāru dejas 

 Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju 
konkurss 

 Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju 
konkurss (par ilustrāciju) 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 Riebiņu novada Pētniecisko darbu konkurss „Vide ap mums” 

 Latvijas skolu atvērto datu Hakatons 2019 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 Informatīvi izglītojošais konkurss “Esi drošs – neesi pārdrošs” 

 ZZ čempionāts 

 Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts Robertam Mūkam  

 Blaumanim veltītais radošo darbu konkurss  

 Fizmix eksperiments 

 
 
Laureāts 
I pakāpe 
II pakāpe 
 
Atzinība  
 
I pakāpe 
 
I pakāpe 
 
2.vieta 
Atzinība 
Godalga  
Fināls  
Fināls  
Atzinība  
Atzinība  
Fināls  

Evelīna 
Upeniece 

8.b  Mākslas plenērs 

 Riebiņu novada erudīcijas konkurss „Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma” 

 VBTAI konkurss "Skolotājs, kam gribu pateikt PALDIES"  

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2019” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju 

 

 

Laureāts 

I pakāpe 

II pakāpe 

I pakāpe 

 

II pakāpe 
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konkurss 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 ZZ čempionāts 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 

pulkā teku 2019 

 

Pateicība 

Fināls  

Pateicība 

 

Ērika 
Savostjanova 

7.b  ZZ čempionāts 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019 

 
Pateicība 

 

Sintija Verza 8.b  Mākslas plenērs 

 Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju 

konkurss 

 Latvijas skolu atvērto datu Hakatons 2019 

 Informatīvi izglītojošais konkurss “Esi drošs – neesi pārdrošs” 

 ZZ čempionāts 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” 

Piedalīšanās 

II pakāpe 

II pakāpe 

 

Atzinība  

Fināls 

Fināls 

Atzinība 

Uldis Pauniņš 8.b  Labo darbu festivāls 

 Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss „Lielais rotaļnieks” 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2019” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 ZZ čempionāts 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 

pulkā teku 2019 

Uzaicinājums  

I pakāpe 

I pakāpe 

II pakāpe 

 

I pakāpe 

Fināls  

 

Pateicība 

Maksims 
Piskunovs 

7.b  ZZ čempionāts 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2019” pāru dejas 

 Informatīvi izglītojošais konkurss “Esi drošs – neesi pārdrošs” 

Fināls 
I pakāpe 

II pakāpe 

Fināls 
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 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

I pakāpe 

Marija 
Vinogradova 

8.b  ZZ čempionāts 

 Informatīvi izglītojošais konkurss “Esi drošs – neesi pārdrošs” 

Fināls  
Fināls 

Jānis Putāns 8.b  ZZ čempionāts Fināls  

Juris Kokins 9.  Labo darbu festivāls 

Riebiņu novada skolu valodu konkurss „Poliglots” 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2019” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 Fizmix eksperiments 

 Uzaicinājums  

 1.vieta 

 I pakāpe 

 II pakāpe 

 I pakāpe  

 
Fināls  

Laura 
Jermoloviča 

  Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziedu dziesmu, kāda bija” I pakāpe 

Raivis Luriņš 9.  Riebiņu novada skolu valodu konkurss „Poliglots” 

 Vācu valodas videokonkurss, kas veltīts Latvijas simtgadei  

 Fizmix  

1.vieta 
Atzinība  
Fināls 

Angelika 
Zakutajeva 

9.  Labo darbu festivāls 

 E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!” 

 
 

Dominiks 
Rukmans 

9.  Vācu valodas videokonkurss, kas veltīts Latvijas simtgadei  

 Fizmix  

Atzinība  
Fināls 

Harijs 
Griboniks 

9.  Vācu valodas videokonkurss, kas veltīts Latvijas simtgadei  

  

Atzinība 

Viktorija 
Pauniņa 

10.  Labo darbu festivāls 

 Mākslas plenērs 

 Eiropas valstu starpskolu konkurss „Consumer Classroom Inter-School competition” 

 Patriotu nedēļas sacensības “Savas valsts patriots” 

 Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss „Vedam danci” pāru dejas 

 Vislatvijas tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2019” pāru dejas 

 Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 

Uzaicinājums 

Piedalīšanās 

4.vieta+aprīkojums skolai 

 

I pakāpe 

II pakāpe 

I pakāpe 
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„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate 

 Radošo darbu konkurss „Avīzei „RTA Dialogi” -20” 

 Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss „Bišu spiets” 

 Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss „Lielais rotaļnieks” 

 XXXV Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, 

pulkā teku 2019 

 

Piedalīšanās  

2 atz. par 2 darbiem 

II pakāpe 

 

 

Pateicība 

Margarita 
Zakutajeva 

10.  Labo darbu festivāls 

 

 

Karina 
Komlačova 

10.  Patriotu nedēļas sacensības “Savas valsts patriots” 

 Radošo darbu konkurss „Avīzei „RTA Dialogi” -20” 

 Latvijas skolu atvērto datu Hakatons 2019 

 
Atzinība 
Pusfināls  

Juris Vaivods 10.  Patriotu nedēļas sacensības “Savas valsts patriots” Piedalīšanās  

Raivis 
Šeršņovs 

10.  Patriotu nedēļas sacensības “Savas valsts patriots” 

 

Piedalīšanās 

Laura 
Stabulniece 

10.  Patriotu nedēļas sacensības “Savas valsts patriots” 

 Eiropas valstu starpskolu konkurss „Consumer Classroom Inter-School competition” 

 ANO modelēšanas spēle ESTMUN 2019 

 Latvijas skolu atvērto datu Hakatons 2019 

 Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing about Freedom” („Putni dzied par 

brīvību”) 

 

4.vieta+aprīkojums skolai 

Sertifikāts 

Pusfināls 

 

Kristīne 
Laizāne 

10.  Eiropas valstu starpskolu konkurss „Consumer Classroom Inter-School competition” 

 Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing about Freedom” („Putni dzied par 
brīvību”) 

4.vieta+aprīkojums skolai 

 

Jūlija Vaivode 11.  IV starptautiskais literārais konkurss „Pinkainais draugs” 

 Eiropas valstu starpskolu konkurss „Consumer Classroom Inter-School competition” 

 Vizuālās mākslas konkurss „Man divdesmit gadu” (Tatjanas dienas konkursu 
ietvaros) 

 Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing about Freedom” („Putni dzied par 
brīvību”) 

II vieta 
4.vieta+aprīkojums skolai 

 
II vieta 
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Viktorija 
Grikova 

11.  Eiropas valstu starpskolu konkurss „Consumer Classroom Inter-School competition” 

 Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing about Freedom” („Putni dzied par 
brīvību”) 

4.vieta+aprīkojums skolai 

 

Laura Zalāne 11.  Eiropas valstu starpskolu konkurss „Consumer Classroom Inter-School competition” 

 Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing about Freedom” („Putni dzied par 

brīvību”) 

 Konkurss "Gada jaunais autovadītājs" 

4.vieta+aprīkojums skolai 

 

Aleksandrs 
Danilovs 

11.  Patriotu nedēļas sacensības “Savas valsts patriots” 

  

Piedalīšanās 

Viktors 
Plaunovs 

11.  Patriotu nedēļas sacensības “Savas valsts patriots” 

  

Piedalīšanās 

Adrians 
Bergmans 

11.  Patriotu nedēļas sacensības “Savas valsts patriots” 

  

Piedalīšanās 

Vikentijs 
Trofimovs  

11.  Patriotu nedēļas sacensības “Savas valsts patriots” 

 Latvijas skolu atvērto datu Hakatons 2019 

Piedalīšanās 

Darja 
Komlačeva 

12.  Foto konkurss „Mana zeme skaistā” 
 

3.vieta 

Austra 
Katkeviča 

12.  Riebiņu novada skatuves runas konkurss 

 Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē 

Augstākā 
II pakāpe 

Edgars Lipko 12.  Radošo darbu konkurss „Avīzei „RTA Dialogi” -20” Pateicība 

Iļja Piskunovs 12.  Radošo darbu konkurss „Avīzei „RTA Dialogi” -20” Pateicība 

Ivans 
Piskunovs 

12.  Radošo darbu konkurss „Avīzei „RTA Dialogi” -20” Pateicība 

Jānis Prikuls 12.  Radošo darbu konkurss „Avīzei „RTA Dialogi” -20” Pateicība 

Alvis Pastars 12.  Eiropas valstu starpskolu konkurss „Consumer Classroom Inter-School competition” 4.vieta+aprīkojums skolai 

 


