
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“ArTaVs”
2020./ 2021.



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

Skolas kolektīvs 

 

 



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

Pedagogu kolektīvs 
2020./ 2021. m.g skolā strādā 20 pedagogi 

 
Aivars Vilkaste - Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors, matemātikas skolotājs, 

skolā strādā kopš 2015. gada jūlija 

Nellija Vilkaste - atbildīgā skolotāja par mācību un metodisko darbu, kulturoloģijas, kultūras 

pamatu skolotāja, skolā strādā kopš 2015. gada 1.septembra 

Maruta Krustāne - ATV Eiropas parlamenta vēstnieku programmas un jauniešu projektu 

koordinatore, izglītības metodiķe audzināšanas darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 

skolā strādā kopš 2015. gada 1 septembra 

Vineta Pavlova - atbildīgā skolotāja par starptautiskajiem sakariem un projektiem, angļu valodas 

skolotāja, skolā strādā kopš 2016. gada 30.augusta 

Sandra Trošina - eTwinning projektu vēstniece, informātikas un programmēšanas skolotāja, 

programmēšanas pulciņa skolotāja, skolā strādā kopš 2018.gada 30.augusta 

Rasma Akermane - tautas deju kolektīva vadītāja, skolā strādā kopš 2015.gada 

Zinaida Bodža - krievu valodas skolotāja, skolā strādā kopš 2015.gada 1.septembra  

Aivars Kaupužs - sporta, sports un veselība skolotājs, skolā strādā kopš 2015. gada 10.septembra 

Lāsma Inkina - vokālā ansambļa vadītāja, skolā strādā kopš 2018.gada 1.oktobra 

Ilze Kuhaļska - angļu valodas skolotāja, skolā strādā kopš 2020.gada 1.septembra 

Ilze Lukjanova - fizikas skolotāja,  skolā strādā kopš 2017.gada 24.augusta 

Elita Opincāne - ģeogrāfijas skolotāja, skolā strādā kopš 2016.gada 23.februāra 

Zane Ozoliņa - ķīmijas skolotāja, skolā strādā kopš 2020.gada 1.septembra 

Antons Pacejs - lāzertehnoloģiju pilciņa skolotājs, skolā strādā kopš 2018.gada 1.novembra 

Inese Reksne - ķīmijas skolotāja, skolā strādā kopš 2020.gada 12.oktobra 

Ritvars Rēvalds - tehniskās grafikas skolotājs, skolā strādā kopš 2020.gada 1.septembra 

Anita Rudziša - latviešu valodas un literatūras skolotāja, skolā strādā kopš 2020.gada 1.septembra 

Janīna Rupaine - vēstures, vēstures un sociālo zinātņu skolotāja, skolā strādā kopš 2017.gada 

2.janvāra 

Daina Šubrovska - vācu valodas skolotāja, skolā strādā kopš 2015.gada 1.septembra 

Rasma Tretjakova - bioloģijas skolotāja, skolā strādā kopš 2015.gada 1. septembra 

 

 



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

Skolēnu Parlaments 
 

ATV Skolēnu parlamenta prezidents Kristaps Kokorevičs (12.a)  
  

Emīls Šmits (11.a), ATV Skolēnu parlamenta prezidenta vietnieks 

 

Madara Murāne (10.a klase)  

Alberts Mārtiņš Grins (10.a) 

Valērija Orlova (10.a) 

Nataļja Saško (10.a) 

Terēze Maksimova (10.b) 

Katrīna Saharova (10.b) 

Jekaterina Jurjeva (10.b)  

Edgars Žukovskis (10.b) 

Ieva Ciukore (11.a) 

Keita Emīlija Orlovska (11.b)  

Laima Adijāne (11.b)  

Nikola Elizabete Mietule (11.b) 

Līga Lāce (11.b) 

Lidija Prohovskaja (12.a) 

Valērija Lavrenova (12.a) 

Dagnija Apīne (12.b) 

Jānis Platacis (12.b) 

  



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

 

Interešu izglītība 

 
Kolektīvs Vadītājs 

Programmēšanas pulciņš Sandra Trošina 

Ansamblis Lāsma Inkina 

Tautas deju kolektīvs Rasma Akermane 

Lāzertehnoloģiju pulciņš Antons Pacejs 

Robotika Kārlis Pīgožnis 

Eiropas klubiņš Maruta Krustāne 

Ķīmijas pulciņš Zane Ozoliņa 
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10.a klase 
Audzinātāja - Zinaida Bodža 

 

 
1. Bažanovs Romāns 

2. Čistjakovs Edvīns  

3. Daniļevičs Armands  

4. Golovinska Valeriana  

5. Grins Alberts Mārtiņš  

6. Guļbenovs Artjoms  

7. Hruļovs Mihails  

8. Mackevičs Lukass  

9. Meško Gunita  

10. Murāne Madara  

11. Orlova Valērija  

12. Pastare Alīne  

13. Paulina Lāsma  

14. Petrovs Daniils  

15. Rimorova Vija  

16. Rudina Jekaterina  

17. Rumbinieks Edgars  

18. Saško Nataļja  

19. Stupaka Valērija  

20. Šestakovs Maksims  

21. Višņakovs Iļja  

      22. Zars Mareks 
  



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

10.b klase 
Audzinātāja - Nellija Vilkaste 

 
 

1          Dobrecova Valērija     

2  Dūms Dmitrijs     

3  Geduss Andris     

4  Grigorjeva Darja     

5  Isakovs Maksims     

6  Jaudzems Vadims     

7  Jeršova Jana     

8  Jurāns Reinis Pēteris     

9  Jurjeva Jekaterina     

10  Klimentjeva Jūlija     

11  Krasnovs Daniils     

12  Linuža Marianna     

13  Maksimova Terēze     

14  Mivreniks Dairis     

15  Namsons Ralfs     

16  Onužāne Kristīne     

17  Savickis Tomass     

18  Skutele Katrīna     

19  Ševčuka Ilārija     

20  Tihovska Laine Viktorija     

21  Turonoks Vitālijs     

22  Volka Līga     

23  Žukovskis Edgars 



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

11.a klase 
Audzinātāja - Ilze Lukjanova 

 
1 Ancigina Anastasija     

2 Ciukore Ieva     

3 Čistjakova Dajana     

4 Lebeds Daniels Aleksandrs     

5 Lukjanova Zanda Luīze     

6 Matuļenko Katrīna     

7 Piļka Žanete     

8 Pimanovs Daniils     

9 Reidzāns Armands     

10 Rudzāte Marta     

11 Salmiņš Artis     

12 Savicka Inga     

13 Šmits Emīls     

14 Zeps Daniēls     
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11.b klase 
Audzinātāja - Vineta Pavlova 

 
1 Adijāne Laima     

2 Kataja-Paegle Dita     

3 Kijaško Daniils     

4 Kipļuks Mārtiņš     

5 Lāce Līga     

6 Mietule Nikola Elizabete     

7 Mišarins Dmitrijs     

8 Orlovska Keita Emīlija     

9 Sprukte Elizabete     

10 Surikovs Gļebs     

11 Šukšins Sergejs     

12 Tropa Liāna     

13 Urbanoviča Viktorija     

14 Vanagelis Niks     

15 Volkolakovs Daniils     

16 Zubkova Alīna     

17 Zunda Linda     

18 Zute Sanvita     
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12.a klase 
Audzinātāja - Sandra Trošina 

 
1 Bikovs Artis     

2 Bondars Mārtiņš     

3 Indriks Deivids     

4 Keišs Dāvis     

5 Kokorevičs Kristaps     

6 Lavrenova Valērija     

7 Martinova Viktorija     

8 Martinovs Aleksandrs     

9 Mičulis Ivo Adrians     

10 Prakhouskaya Lidziya     

11 Rēvalds Romualds     

12 Ruciņš Haralds     

13 Rudzgailis Artis     

14 Savicka Eleonora     

15 Stanka Rolands     

16 Stikāns Aleksis     

17 Stirāns Aleksandrs     

18 Šaginovs Arturs     

19 Tilaks Emīls     

20 Timofejevs Rodions     

21 Zdanovskis Emīls     
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12.b klase 
audzinātāja - Maruta Krustāne 

 
1 Ancvers Gabriels      

2 Apīne Dagnija      

3 Arbidāns Arvis      

4 Bakakins Vladislavs      

5 Bartuša Sofija      

6 Cvetkovs Nikita      

7 Čumikovs Andrejs      

8 Danilāns Dāvis      

9 Fota Ksenija      

10 Grabovščiks Sergejs      

11 Iļjina Jana      

12 Ježkovs Iļja      

13 Jupatovs Vladislavs      

14 Kovaļenko-Lozda Sabīne      

15 Pavlovs Dāvis      

16 Platacis Jānis      

17 Sigajevs Tihons      

18 Uzulnīks Daniels      

19 Vindačs Elmārs      

20 Vituškins Gļebs      
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Zinību diena 
01.09.2020. 

1.septembrī arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) notika Zinību dienas 

pasākums, kas pulcēja gan skolotājus, gan skolēnus. 

 Šogad savas skolas gaitas ATV ir 

uzsākuši 45 desmitās klases audzēkņi – 21 

skolēns mācās 10.a klasē, bet 24 skolēni – 10.b 

klasē. Jāteic, ka jaunieši ir ne tikai pozitīvi un 

mērķtiecīgi, bet arī ļoti talantīgi, jo jau Zinību 

dienas laikā bija sagatavojuši muzikālus 

pārsteigumus, tā padarot krāšņāku svētku 

dienu. 10.a klases audzēknis Alberts Mārtiņš 

Grins klātesošajiem uzbūra svētku noskaņu, 

spēlējot saksofonu.  

 

Savukārt 10.b klases audzēknes 

Jana Jeršova, Darja Grigorjeva un 

Jekaterina Jurjeva vienojās kopīgā 

priekšnesumā, kurā savijās saksofonu un 

basģitāras spēle.  

 

Svētku reizē ATV apciemoja arī 2020. gada absolventes 

– Ermīne Krustāne un Santa Murāne, kuras pateicās 

skolai un skolotājiem par ieguldīto darbu viņu 

izaugsmē. 

Lai veiksmīgs un jaunu atklājumu piepildīts jaunais 

mācību gads!  

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina. 

Elitas Opincānes foto 
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Eiropas skolu sporta diena 
16.09.2020. 

 
ATV ir iesaistījusies Eiropas skolu sporta 

dienas projektā, kurā Eiropas sporta nedēļas 

„BEACTIVE” un „Latvijas Olimpiskās dienas” 

ietvaros tiek organizētas sporta dienas ar devīzi „ 

Aicināt skolas kustībai”! 

Tāpēc 2020. gada 16. septembrī “Cylvāka 

bārna parkā” noritēja sporta dienas aktivitātes 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 

skolēniem. 

Šogad 12. klašu skolēni organizēja saviem 

skolas biedriem dažādas interesantas sporta 

aktivitātes, noritēja volejbola turnīrs, 

pasākuma kulminācijā visi mielojās ar 

dārzeņu zupu. 

Veiksmīgākās komandas, kā arī katra klase tika 

apbalvota ar saldām balvām. Laika apstākļi mūs 

lutināja, tādēļ diena paskrēja nemanot. 

Maruta Krustāne, 

Izglītības metodiķe audzināšanas 

darbā 

 

Sandras Trošinas foto 
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Skolēnu 

Parlamenta 

Prezidenta 

vēlēšanas 
18.09.2020. 

 

Š.g. 18. septembrī ATV skolēni iejutās vēlētāju lomā un piedalījās Skolēnu Parlamenta 

prezidenta vēlēšanās! Tās sakrīt arī ar EPVS programmas nākamo trīs gadu ciklu „Parlamentārā 

demokrātija”! 

Šogad par Skolēnu Parlamenta prezidentu vēlējās kļūt divi skolēni – 12.A klases skolnieks 

Kristaps Kokorevičs un 11.A klases skolnieks Emīls Šmits. Abi jaunieši visus skolēnus un 

skolotājus ar savām programmām un plāniem iepazīstināja 17. septembrī, atbildēja uz  jauniešu 

uzdotajiem  jautājumiem par skolas dzīves uzlabošanu, bet jau nākamajā dienā visi pauda savu 

izvēli. 

Vēlēšanās piedalījās 97 cilvēki. Derīgi bija 96 biļeteni. Sīvā konkurencē ar 6 balsu pārsvaru 

uzvarēja Kristaps Kokorevičs, iegūstot 51 balsi jeb 53%, savukārt par Emīlu Šmitu balsoja 45 

vēlētāji jeb 47%. 

 

Apsveicam jauno prezidentu, kā arī aicinām abus jauniešu aktīvi sadarboties un veiksmīgi 

pilnveidot skolas jauniešu dzīvi! 

Maruta Krustāne 

ATV izglītības metodiķe audzināšanas darbā 
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Kristaps Kokorevičs- ATV Skolēnu 

Parlamenta Prezidents 

 Septembrī Austrumlatvijas 

Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 

skolēni par ATV Skolēnu 

parlamenta prezidentu ievēlēja 12.a 

klases skolnieku Kristapu 

Kokoreviču. 

Uz ATV Skolēnu parlamenta 

prezidenta amatu Kristaps kandidēja, 

jo, jau sākot mācīties ATV, sapratis, 

ka “šīs skolas parlaments var strādāt 

daudz efektīvāk, kā arī iegūtās 

pieredzes dēļ iepriekšējā skolā, kur 

pildīju sporta ministra pienākumus”. 

“Vispirms sakārtošu parlamenta darbību, un tad jau kopā ar pārējiem parlamentāriešiem 

strādāsim pie jaunu ideju realizēšanas,” stāsta ATV Skolēnu parlamenta prezidents, uzsverot, ka 

viņam ir ļoti svarīgi, lai parlamentārieši spēj izveidot saliedētu komandu. 

Kristaps ir aktīvs jaunietis, kurš jau astoņus gadus dejo tautas deju kolektīvā un kuru aizrauj 

dažādi pārgājieni. “Dejoju ATV tautas deju kolektīvā. Mani ir aizrāvusi arī pārgājienu dzīve, pats 

dodos dažādos pārgājienos – gan vienas dienas, gan vairāku,” stāsta jaunietis, atklājot, ka šogad 

vasarā devies trīs dienu pārgājienā gar Kurzemes krastu 

no Mazirbes līdz Ventspilij. Jaunietis ir no Balviem, 

iepriekš mācījās Balvu Valsts ģimnāzijā. “Mācīties ATV 

nolēmu, mammas pamudināts. Izlasīju rakstu vietējā 

laikrakstā “Vaduguns”, kur bija stāstīts par skolu, un 

mamma ieteica izvēlēties mācīties tieši ATV, jo pati bija 

mācījusies pie skolas direktora Aivara Vilkastes,” stāsta 

Kristaps, kurš arī citiem jauniešiem iesaka studēt ATV – 

skolā, kas paver plašas iespējas saviem audzēkņiem. 

“Darbojoties Eiropas vēstnieku skolas projektā, man ir 

bijusi iespēja apmeklēt gan Strasbūras, gan Briseles 

parlamentus, kā arī Briselē piedalīties “Your Europe, 

Your say” pasākumā. Ar tautas deju kolektīvu esmu 

piedalījies gan dažādos koncertos, gan arī skatēs,” atklāj 

Kristaps. 

Lai jaunajam ATV Skolēnu parlamenta 

prezidentam un viņa komandai izdodas īstenot savas 

idejas, jo īpaši laikā, kas piepildīts ar jauniem 

izaicinājumiem! 

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina. 

Foto no K. Kokoreviča personīgā arhīva 
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Mācību ekskursija uz Rīgu 
23.09.2020. 

Š.g. 23. septembrī 

ATV 11. klašu skolēni un 

“Eiropas klubiņa” 

dalībnieki devās mācību 

ekskursijā! 

 Sākumā tika apmeklēts 

Salaspils memoriāls, kur 

skolēni varēja apskatīt 

2018.gadā atklāto 

ekspozīciju par Salaspils 

koncentrācijas nometnes 

vēsturi un to iemītnieku 

likteņiem. Interaktīvo 

materiālu (Salaspils 

koncentrācijas nometnes 

bijušo ieslodzīto un aculiecinieku stāsti) noskatīšanās palīdzēja izprast reālo situāciju 1941.-1944. gadā. 

Pēc tam tika apmeklēts Melngalvju nams, kur gidu pavadībā skolēni iepazinās ar šī nama vēsturi. Nams 

tika celts kā sanāksmju un dzīru vieta dažādām Rīgas sabiedriskajām organizācijām, bet 17. gadsimtā par 

tā vienīgajiem iemītniekiem kļuva dzīvespriecīgo un uzņēmīgo ārzemnieku, galvenokārt vācu, tirgotāju 

brālība – Melngalvju biedrība. Viens no daudziem biedrības aizbildņiem bija svētais Maurīcijs – romiešu 

leģiona komandieris, kas miris briesmīgā mocekļa nāvē – viņam nocirsta galva. Tieši par godu svētajam 

Maurīcijam mora galvas atveids kļuva par melngalvju pazīšanās zīmi un simbolu, iekļaujot to arī biedrības 

ģerbonī. Otrā Pasaules kara laikā šis nams tika uzspridzināts, tikai 20. gs. deviņdesmitajos gados, Trešās 

atmodas laikā, dzima ideja par Melngalvju nama atjaunošanu, un 1992. gadā aizsākās arheoloģiskie 

izrakumi sagrautā nama vietā. 1996. gadā pēc arheoloģiski izpētītajiem un atsegtajiem pamatiem SIA 

“Rīgas nami” uzsāka jaunā Melngalvju nama būvniecību. Ziedojot līdzekļus, nama atjaunošanā iesaistījās 

Latvijas iedzīvotāji. 1999. gada 9. decembrī tika iesvētīts atjaunotais Melngalvju nams. Īpaši skolēniem 

patika sudraba lietu ekspozīcija, kā arī katrs no ekskursijas dalībniekiem varēja sev izkalt monētu ar 

Melngalvju nama simboliku! 

Dienas kulminācija bija EPVS 5. 

jubilejas mācību gada atklāšana netālu 

no Brīvības pieminekļa. Tas bija 

parlamentāras demokrātijas cikla svinīgs 

atklāšanas pasākums, kurā piedalījās 

Latvijas Republikas Saeimas 

priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, EP 

deputāti Sandra Kalniete, Ivars Ijabs, 

Andris Ameriks, jauniešu viedokļu 

līderi – Eiropas gada cilvēks un mūziķis 

Ralfs Eilands, EPVS absolventi (ATV 

absolvente Viktorija Maksimova). 

Pasākuma noslēgumā visus dalībniekus 

iepriecināja reperis Edavārdi ar savu muzikālo priekšnesumu. 

Lai mums visiem radošs mācību gads, jo mūsu valsts pilsoņos ir spēks (#Pilsoņa spēks)!   
Maruta Krustāne, Izglītības metodiķe audzināšanas darbā 

Foto autori: Jānis Platacis, Keita Emīlija Orlovska, Kristaps Kokorevičs, Ieva Ciukore 
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ATV absolvente Viktorija Maksimova: 

“Darbošanās EP Vēstnieku skolā – viena no 

manām labākajām izvēlēm vidusskolā” 
 

Viktorija Maksimova šogad 

absolvēja Austrumlatvijas Tehnoloģiju 

vidusskolu (ATV). Skolas laikā viņa 

veiksmīgi piedalījās dažādos konkursos, 

olimpiādēs, bija ATV Skolēnu parlamenta 

prezidente. Absolvējot vidusskolu, viņa 

saņēma Latvijas Simtgades stipendiju – 500 

eiro –, kas tika piešķirta katras Latvijas 

vidējās izglītības iestādes vienam izcilam 

absolventam. Jauniete šobrīd studē Rīgas 

Tehniskās universitātes Inženierekonomikas 

un vadības fakultātē, studiju programmas 

“Muitas un nodokļu administrēšana” 1. kursā. 
 

Kā juties, saņemot Simtgades stipendiju? 
– Jutos gandarīta. Simtgades stipendija ir foršs atgādinājums, ka grūts darbs, it īpaši neparastajā karantīnas 

laikā, nepaliek nepamanīts. Biju ļoti priecīga, ka tika novērtēts mans darbs arī aiz datora ekrāna. 
 

Kas vēl paliks atmiņā no izlaiduma? 
–Izlaidums vispār likās diezgan neparasts. Pēc ļoti ilga laika neredzēšanās, atkalsatikšanās ar vienu mērķi 

– saņemt atestātu – likās lieliska. Bēdīgi, protams, arī bija, jo pēdējo vidusskolas gadu nevarējām no visas 

sirds kopīgi izbaudīt. Izlaidumā izsmējāmies, izraudājāmies un sapratām, ka noteikti gaidīsim absolventu 

vakaru.  
 

Kāda tad ir studentes dzīve? 
–Studentu dzīve krasi atšķiras no vidusskolas dzīves. Studenti ir atvērtāki un saprotošāki. Lekcijas ir 

garākas nekā skolā pierastās stundas. Tā kā tēmas ir tās, kuras mani interesē, tad ar milzīgu prieku arī 

piedalos lekcijās. Pati esmu iesaistījusies visur, kur vien varu. Domāju, ka tieši tagad ir laiks, kad ir 

jāpaplašina savi horizonti. Esmu iesaistījusies gan savas fakultātes pašpārvaldē, gan arī lielajā RTU 

Studentu parlamentā, kur jau pat esmu uzņēmusies Kultūras nodaļā vadīt mazu konkursiņu. Studentu dzīves 

moto varētu būt – visu vai neko! 
 

23. septembrī Rīgā notika pasākums #Pilsoņaspēks, kurā par parlamentārās demokrātijas spēku Latvijā un 

Eiropā pirmo reizi tikās arī EP Vēstnieku skolu Alumni jeb absolventi, kopā ar valsts augstākajām 

amatpersonām atklājot piekto EP Vēstnieku skolu programmas mācību gadu. Šajā pasākumā kā ATV EPVS 

Alumni piedalījies arī Tu. 

– Tā bija nervoza diena, jo nezināju, ko sagaidīt. Man un vēl vienai absolventei vajadzēja runāt un diskutēt 

ar Andri Ameriku un Daini Ījabu, kamēr mūs intervēja Ralfs Eilands. Kad uznācu uz skatuves, bailes lēnām 

sāka pazust. Tagad par to domājot, jūtos ļoti pagodināta, ka varēju uz vienas skatuves atrasties ar cilvēkiem, 

kuri ir sasnieguši virsotnes savā dzīvē, kamēr es to pieaugušo ceļu vēl tikai esmu iesākusi. 

Darbošanās EP Vēstnieku skolā ir viena no manām labākajām izvēlēm vidusskolā. Tā palīdzēja man, 

pirmkārt, iepazīt pašu ES, tur, kur mēs dzīvojam, likumdošanu ES, valstis… Ieguvu dažādus kontaktus, 

iepazinu kultūru. Šogad janvārī man bija iespēja uzstāties Eiropas Parlamentā un prezentēt savu skolu 300 

cilvēkiem. Mēdz teikt – kas neriskē, tas nevinnē, tāpat varu arī teikt par piedalīšanos EP Vēstnieku skolā. 
 

Ko novēli ATV audzēkņiem, lai iedvesmotu viņus neatlaidīgi doties pretī saviem mērķiem. 
–Šī skola jau ir milzīgs pluss jums! ATV skolotāji ir atvērti un vienmēr vēlas, lai jauniešiem viss izdodas. 

Iesaku jums sadraudzēties ar aktīvākajiem jauniešiem, jo tieši viņi jūs motivēs darīt un izprast vairāk. Jūsu 

mērķi – vismazākie un vislielākie – ir sasniedzami tagad un uzreiz, tikai – ja jūs to gribēsiet paši. Jums ir 

tāda vide, kur jūsu dzīves taisne var iet tikai uz augšu, izmantojiet to!   

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina 
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Zvaigžņu stunda- 2020 
24.09.2020. 

24.septembrī 

Austrumlatvijas 

Tehnoloģiju 

vidusskolā (ATV) 

aizritēja pasākums 

“Zvaigžņu 

stunda”, kura laikā 

tika godināti 

čaklākie skolēni 

un viņu skolotāji. 

Parasti šis 

pasākums notika 

mācību gada 

beigās – maijā, bet 

Covid-19 un 

attālinātais darbs 

lika pielāgoties 

esošajiem 

apstākļiem, tādēļ 

apbalvojumus par 2019./2020. mācību gadu 12.klases audzēkņi saņēma izlaiduma dienā, bet pārējie skolēni 

– septembrī. 

Kā pasākuma atklāšanā uzsvēra ATV direktors Aivars Vilkaste, tad, atskatoties uz pērnā mācību 

gada sasniegumiem, ir patiess prieks par labi padarītu darbu: “No visiem pagājušā gada 106 skolēniem uz 

“Zvaigžņu stundu” aicinājām 72 audzēkņus. Katrs no šiem 72 audzēkņiem ir sniedzis savu artavu, lai 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas vārds izskanētu gan novadā, gan pilsētā, gan arī Latvijā un Eiropā. 

Varam būt lepni, ka skolas piektajā darbības gadā esam sasnieguši arī panākumus valsts olimpiādēs, 

zinātniski pētnieciskā darba konferencēs, mums ir labi rezultāti arī otrā posma jeb novada olimpiādēs. Katrs 

no jums ir sniedzis savu ieguldījumu skolas izaugsmē un arī savā izaugsmē.” Direktors jauniešiem novēlēja 

arī jaunajā mācību gadā sasniegt visaugstākās virsotnes. 

 “Vidusskola ir arī viena no Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas zvaigznēm, kuras 

spožums un mirdzums mums ir ļoti svarīgs, un 

mēs priecājamies par katru skolas audzēkņa un 

skolotāja sasniegumu. Saku paldies 

skolotājiem, jo bez viņiem nebūtu audzēkņu 

labo rezultātu, paldies vecākiem, jo viņi 

izvēlējās šo skolu un virza bērnus pretī 

sasniegumiem, paldies direktoram, kurš 

atbalsta skolēnus un skolotājus. Jaunieši – 

dariet visu ar prieku!” novēlēja RTA 

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne 

Iluta Arbidāne. 

Pasākumā tika sveikti aktīvākie, 

radošākie un talantīgākie skolēni, Pateicības rakstus saņēma arī viņu vecāki. Arī ATV skolotāji tika 

sumināti – skolas Pateicības rakstu par prasmi mācīt, iedvesmot un rosināt ikvienu skolēnu izaugsmei 

saņēma Maruta Krustāne, Ilze Lukjanova, Elita Opincāne, Vineta Pavlova, Janīna Rupaine, Daina 

Šubrovska, Rasma Tretjakova, Sandra Trošina, Zinaīda Bodža, Rasma Akermane un Aivars Kaupužs. ATV 
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direktoram Aivaram Vilkastem tika pasniegts Valsts izglītības satura centra Atzinības raksts par ieguldīto 

darbu skolēnu sagatavošanā matemātikas valsts 70. olimpiādei. 

Jauniešu sveikšanā piedalījās arī Rēzeknes novada 

Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, kurš pateicās par 

ieguldīto darbu un izteica apbrīnu par ATV skolēnu 

daudzpusīgumu un radošumu, jo viņi paspēj piedalīties tik 

daudzās un dažādās aktivitātēs. G. Skudra sveica tos ATV 

audzēkņus, kuri pērnajā mācību gadā bija guvuši panākumus 

novada rīkotajās olimpiādēs. Tāpat viņš jauniešus iepriecināja ar 

dāvanu – galda spēli “Klask”, ko ATV audzēkņi varēs spēlēt 

starpbrīžos vai kādā citā brīvākā brīdī. 

Pērnajā mācību gadā ATV jaunieši uzrādīja arī labus 

sasniegumus valsts olimpiādēs: Atzinības raksts par 

sasniegumiem ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādē Jānim Platacim, III 

pakāpes diploms un medaļa Danielam Zepam matemātikas valsts 

70.olimpiādē, I pakāpes diploms un medaļa krievu valodas 

(svešvalodas) valsts 23.olimpiādē Elmāram Vindačam (Atzinība 

skolotājai Zinaīdai Bodžai par ieguldīto darbu skolēnu 

sagatavošanā krievu valodas (svešvalodas) valsts 23.olimpiādē), III pakāpes diploms par sasniegumiem 

Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē datorzinātņu un informātikas nozarē 

Deividam Indrikam, III pakāpes diploms par sasniegumiem Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības 

darbu konferencē sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas nozarē Jānim Platacim, I pakāpes diploms par 

sasniegumiem Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē ekonomikas un 

uzņēmējdarbības nozarē Valērijai Lavrenovai (Valsts izglītības satura centra Atzinības – zinātniskās 

pētniecības darbu vadītājām Marutai Krustānei un Sandrai Trošinai). 

Sudraba diplomu par sasniegumiem mācību darbā aizvadītajā mācību gadā saņēma šādi ATV audzēkņi: 

Lidija Prohovskaja, Valērija Lavrenova, Elmārs Vindačs, Zanda Luīze Lukjanova, Žanete Piļka, Keita 

Emīlija Orlovska, Nikola Elizabete Mietule, Viktorija Urbanoviča, bet Zelta diplomu par teicamām un 

izcilām sekmēm –  Marta Rudzāte, Emīls Šmits un Daniels Zeps. 

Gada balvas saņēma Jānis Platacis, Valērija Lavrenova un Emīls Šmits.  

 

Jāuzsver, ka ATV jaunieši ir 

ne tikai talantīgi mācību 

jomā, bet arī ļoti muzikāli. 

Par to visa pasākuma gaitā 

varēja pārliecināties ikviens 

klātesošais, jo skanēja gan 

saksofons (Alberts Mārtiņš 

Grins), gan klavieres (Marta 

Rudzāte), gan arī vokālā 

ansambļa un tā skolotājas 

Lāsmas Inkinas izpildītās 

dziesmas. 

Lai radošiem darbiem, 

jauniem izaicinājumiem un sasniegumiem piepildīts 2020./2021.mācību gads! 

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina, Ingas Kaļvas-Miņinas un Sandras Trošinas foto 
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Satversmes Tiesas vebinārs “Skolēns- 

atbildīgs Latvijas pilsonis” 
28.09.2020. 

Š.g. 28.septembrī 12.B klases skolēni piedalījās Satversmes Tiesa organizētajā vebinārā 

“Skolēns- atbildīgs Latvijas pilsonis”, kuru atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. 

Skolēni noskatījās video, kur tika iepazīstināti ar Satversmes Tiesas struktūru, darbību. Satversmes 

tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova stāstīja par Satversmes  lomu Latvijas Republikas 

attīstībā. 

Skolēni tiek aicināti piedalīties Satversmes Tiesas organizētajā eseju un zīmējumu 

konkursā. Tika akcentēts, ka ikviens ir vienlīdzīgs savās tiesībās! 

 
Maruta Krustāne, 

ATV izglītības metodiķe audzināšanas darbā 

Sandras Trošinas foto 
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Skolotāju diena 
02.10.2020. 

 
 Piektdien, 2.oktobrī, 

ATV tika svinēta Skolotāju diena. 

Svinīgā diena katram skolotājam 

iesākās ar personīgu nelielu koncertu 

- skolēni sagaidīja skolotājus ar saldu 

cienastu un saksofona skaņām jau pie 

durvīm. Turpinājumā skolotāji varēja 

baudīt atpūtas mirkļus, bet 

divpadsmito klašu skolēni tikmēr 

mācīja desmito un vienpadsmito 

klašu skolēnus.  

Svētku dienas noslēgumā 

skolēni bija organizējuši koncertu, 

kurā uzstājās visu klašu pārstāvji - 

bija gan video, gan dziesmas, gan 

dejas, gan arī dzīvā mūzika! 

Skolotāji pēc pasākuma devās 

vēl papildus saliedēšanas pasākumā - 

ekskursijā uz Preiļu pusi. 
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Seminārnodarbība “Rosinātava” 
15.10.2020. 

Iniciatīvu projekts “Rosinātava” šogad kopā pulcēja Rēzeknes skolu pašpārvalžu 

jauniešus, lai kopā diskutētu par pašpārvalžu problēmām. 

Pasākuma laikā pie mums bija 

viesi, kas dalījās pieredzē par to 

kā viņiem skolas pašpārvaldes 

devušas iespēju attīstīties. Bija 

tādi viesi, kā Eleonora Ivanova, 

Justīne Širina, Mairis Baculis 

Treščilovs un citi. Katra skola 

iepazīstināja ar savu 

pašpārvaldes darbību un izcēla 

svarīgākās problēmas, ar ko 

saskaras ikdienā. 

Pasākuma gaitā mēs 

tikām sadalīti dažādās 

komandās un 

mēģinājām atrast 

risinājumus mūsu 

problēmām. Kā 

svarīgākās problēmas 

bija, laika un 

motivācijas trūkums 

jauniešos, budžeta 

trūkums pašpārvaldēm, 

sadarbības trūkums 

savā pašpārvaldē un ar 

citu skolu pašpārvaldēm un slikta darba organizācija. 

Pasākuma izskaņā 

secinājām, ka jāsadarbojas 

ar citu skolu pašpārvaldēm 

un jāmeklē veidi, kā 

piesaistīt līdzekļus 

pašpārvaldēm, lai tās vēl 

aktīvāk varētu darboties. 

Kristaps Kokorevičs,  

ATV Skolēnu Parlamenta 

prezidents 
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# Erasmus dienas 
16.10.2020.  

 
No 15. – 17. oktobrim visā Eiropā un ārpus tās notika Erasmus dienas 2020.  Arī 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola iesaistījās šajos  starptautiskajos svētkos, 16.oktobrī 

organizējot savu pasākumu “Erasmus+ izglīto, iedvesmo un pilnveido”. 

Pasākuma laikā tika 

popularizēti skolas īstenojamie 

Erasmus+ projekti, to rezultāti, 

gaita un ieguvumi.  Erasmus+ 

projektu dalībnieki, ATV skolēni 

un skolotāji, tika aicināti dalīties 

pieredzē un atmiņās par projektu 

braucieniem uz Somiju, Zviedriju, 

Poliju, Rumāniju, Turciju un 

Portugāli. 

Jāatzīst, ka projekta 

dalībnieku iedvesmas stāsti par 

iegūto pieredzi un zināšanām, par 

pilnveidotajām komunikācijas, 

valodu un prezentēšanas prasmēm 

un iespēju apceļot Eiropu, iepazīt tās vēsturi, kultūru, arhitektūru, dabu un baudīt dažādu valstu 

virtuvi, radīja 10.klašu skolēnu interesi iesaistīties un darboties Erasmus+ programmās. 

Patlaban ATV realizē 

3 Erasmus+ projektus (viens ir 

stratēģiskās partnerības 

projekts “STEP-STEM to 

environmental problems” un 

divi skolu apmaiņas projekti 

“Dawn of schools with 

education 4.0” un “Eco-

friendly robotics for a future 

greener world” ), kā arī vienu 

eTwinning projektu (“Change 

the game yourself!”), kuros 

ikvienam ATV skolēnam ir 

iespēja aktīvi piedalīties, 

ģenerēt jaunas idejas un dot 

savu ieguldījumu projektu 

izstrādē un realizācijas gaitā. 

Vineta Pavlova 

Erasmus+ projektu koordinatore 

 

https://atv.rta.lv/step-stem-to-environmental-problems-iii-posms/
https://atv.rta.lv/step-stem-to-environmental-problems-iii-posms/
https://atv.rta.lv/dawn-of-schools-with-education-4-0/
https://atv.rta.lv/dawn-of-schools-with-education-4-0/
https://atv.rta.lv/eco-friendly-robotics-for-a-future-perfect-world/
https://atv.rta.lv/eco-friendly-robotics-for-a-future-perfect-world/
https://atv.rta.lv/eco-friendly-robotics-for-a-future-perfect-world/
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Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 

programmas seminārs 
16.10.2020. 

Šī gada 16.oktobrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas “Eiropas klubiņa” dalībnieki 

piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas seminārā. Tika realizēta patiesi plaša 

un izzinoša programma par parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklu. Semināra laikā tika 

uzsvērts, ka tieši mēs, šīs programmas skolēni no visas Latvijas, būsim tie, kas nākotnē veidos 

stabilu valsti. 

Semināra galvenā viese bija Dace Melnbārde, kas šobrīd ieņem Eiropas Parlamenta deputātes 

amatu. Mums deva ieskatu par galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm turpmākajos gados. 

Savukārt digitālā laikmeta ietekmes dēļ izglītība attīstīsies jaunā līmenī jeb pāries uz modernām 

mācībām, proti, Eiropas Parlaments veic ļoti daudz, lai modernizētu izglītību, tas mums kā 

skolēniem ir ļoti svarīgi. Sarunas laikā tika runāts arī par tādām tēmām kā : 

- Nākotnes profesijām 

- Svarīgākajam prasmēm 

- Kultūras tūrisma nozīmi 

- Eiropas demokrātijas rīcības plānu 

- Notiekošo Baltkrievijā 

Programmas eksperte politoloģe Žaneta Ozoliņa skaidroja parlamentārās demokrātijas 

izzināšanas cikla mērķi un uzdevumus, kā arī izskaidroja vēstniekiem par mājas darbu, kas 

jāizstrādā šajā mācību gadā. 

Pēc tam visi tika aicināti darboties savās grupās atsevišķās Zoom istabās. Skolotāji dalījās 

labās prakses piemēros, to skaitā arī ATV skolotāja Maruta Krustāne, bet skolēniem paralēli notika 

online simulācija par Eiropas vērtībām Latvijā: toleranci, plurālismu, parlamentārismu u.c. 

Jaunieši atzinīgi novērtēja semināru. 

 Keita Emīlija Orlovska: “Man patika Daces Melbārdes stāstījums, ieguvu daudz ko jaunu. 

Noteikti noskatīšos filmu “Social dilemma”. Uzskatu, ka būtu labāk, ja jaunieši vēl vairāk 

varētu brīvi izteikties, paust savu viedokli.” 

 Marianna Linuža: “Bija interesanti, man patika klausīties Daces Melbārdes prezentāciju. 

Savā grupiņā runājām par plurālismu un parlamentārismu.” 

 Laima Adijāne: “Man personīgi ļoti noderēja Daces Melnbārdes stāstījums, kurā tika 

izskaidrota viņas darbība EP, aktualitātes CULT un INGE komitejās. Iepazinu dažādus 

viedokļus un domas, kas veicināja manu kognatīvo fleksibilitāti. Noteikti būtu labāk, ja 

jaunieši vairāk un brīvāk spētu izteikt savu viedokli.” 

 Kristaps Kokorevičs: “Interesants pasākums, bija interesanti klausīties Daces Melbārdes 

prezentāciju, redzot, pie kā tiek strādāts, abas filmas, ko ieteica (“Social dilemma”, “The Great 

Hack”), noskatīšos. Savās grupiņās varēja izpausties par plurālismu un parlamentārismu.” 

 Jekaterina Jurjeva: “Es biju Sigitas grupā, mēs ļoti labi sadarbojāmies, un patika, ka visi 

grupā runāja un izteica savu viedokli.” 

 Alberts Mārtiņš Grins: “Ieguvu pieredzi ++. , kā citi vienaudži redz toleranci un kādos 

veidos tā var izpausties sabiedrībā”. 

 Valērija Orlova: “Bija reāli interesanti! Man tas bija viens no noderīgākajiem semināriem, 

kurā es esmu bijusi!” 

 Jekaterina Rudina: “Man patika klausīties šo konferenci, jo es daudz uzzināju par par 

nākotnes profesijām. Man patika, ka katram ir savs viedoklis un ka pusaudži var domāt no 

“dažādām pusēm””. 

Katrīna Skutele, “Eiropas klubiņa” dalībniece 
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Lāčplēša diena 
11.11.2020. 

 

Neraugoties uz attālinātajām mācībām un liegumu tikties klātienē, Austrumlatvijas 

Tehnoloģiju vidusskolas skolēni un skolotāji izbrīvēja laiku, lai pabūtu kopā tiešsaistē un atcerētos 

tos varoņus, kas izcīnīja mūsu valsts brīvību. Pasākuma gaitā klātesošos uzrunāja gan skolas 

direktors Aivars Vilkaste, gan izglītības metodiķe audzināšanas darbā Maruta Krustāne. Kopīgi 

noskatījāmies arī Agra Liepiņa īsfilmu par Lācplēša dienas pirmsākumiem. Noslēgumā visi smēlās 

pozitīvismu Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita uzrunā par godu Lāčplēša dienai.  

 

Novēlam arī jums būt pozitīviem!  
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10.klašu audzēkņi iepazina Rēzeknes 

Tehnoloģiju Akadēmiju 
11.11.2020. 

 
11. novembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 10.a un 10.b klases skolēni un 

audzinātājas Zinaida Bodža un Nellija Vilkaste tiešsaistes platformā ZOOM satikās ar Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāvēm, lai labāk iepazītu akadēmiju un tās piedāvātās iespējas. 

Tā kā valstī saistībā ar Covid-19 vēl joprojām ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, tad saruna par 

un ap akadēmiju notika virtuāli – tiešsaistes platformā ZOOM. RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas 

pārstāves – nodaļas vadītāja Lolita Kivleniece-Kuzņecova un informācijas speciāliste Inga Kaļva-

Miņina – iepazīstināja jauniešus ar RTA, pastāstot gan par RTA studiju programmu piedāvājumu, 

gan arī par ārpusstudiju aktivitātēm. Stāstījums mijās ar spilgtiem video, kuros atspoguļota 

studentiska vide un enerģiski akadēmijas studenti/ absolventi. 

Jaunieši uzzināja, ka Eiropas Zinātnieku nakts, kas katru gadu bijis daudzu iemīļots pasākums 

Rēzeknē, šogad nenotiks, jo pārcelts uz nākamā gada aprīli. Noskaidroja, ka 17. novembris ir 

Starptautiskā studentu diena, turklāt tieši šajā laikā RTA  jaunie dizaineri ieguvuši godalgotas 

vietas augstskolu konkursā “Dizaina arēna 2020”, bet absolventi Ligija Purinaša un Kaspars Strods 

tikko klajā laiduši jaunu grāmatu “Laikmeta nospiedumi: 20. gs. Latgales stāsti”, kuras 

prezentācija tiešraidē biedrības “Hronologeja” Facebook lapā notiks 20. novembrī plkst. 19.00. 

Kā skaists pirmssvētku sveiciens Starptautiskajā studentu dienā un 18. novembrī izskanēja RTA 

absolventa, grupas “Baritoni” dziedātāja Mārtiņa Stroda izpildītā dziesma “Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijas studenti Latvijas simtgadei”, kuru viņš sacerēja pirms diviem gadiem un kuras 

iedvesmojošais videoklips atklāj gan aizraujošo studentu dzīvi, gan arī Rēzeknes daudzkrāsainību. 

Jaunieši tika mudināti piedalīties RTA Studējošo padomes un biedrības „RTA absolventu 

asociācija” konkursā jauniešiem „Rēzeknes muzikālā nakts 2020”, kura mērķis ir sniegt iespēju 

jauniešiem pierādīt sevi plašākai publikai, sekmēt viņu radošo izaugsmi, prezentējot pašu radītas 

dziesmas, kā arī sniegt iespēju jauniešiem tikt pamanītiem profesionālu mūziķu aprindās (projekts 

tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, 

un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”). 

ATV audzēkņi tika 

mudināti iesaistīties 

RTA aktivitātēs un 

sekot līdzi akadēmijas 

notikumiem mājaslapā 

www.rta.lv un 

sociālajos tīklos 

Facebook, Instagram 

un Twitter. 

Rakstu sagatavoja Inga 

Kaļva-Miņina 

 

http://www.rta.lv/
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Debašu līderu skola 
14.11.2020. 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 4 skolēni – Emīls Šmits, Keita-Emīlija Orlovska, 

Dita Kataja-Paegle un Madara Murāne ir ieguvuši lielisku iespēju būt 27 Latvijas skolu jauniešu 

vidū, kuri turpmāko 6 mēnešu laikā  piedalīsies  Latvijas Debašu asociācijas “Quo Tu domā?” 

projektā “Debašu Līderu skola”, kas sadarbībā ar “British Council” tiek organizēts jau ceturto 

gadu. 

Projekta “Debate leader school” laikā jaunieši un skolotāji no visas Latvijas apgūst tādas 

debašu prasmes kā publisko runu, argumentāciju, loģisko un kritisko domāšanu, 

medijpratību,  papildina savas zināšanas valsts ekonomikas, politikas, sociālajā, izglītības un 

citās jomās, kā arī praktizē un pilnveido svešvalodas, jo nodarbības un debates notiek angļu 

valodā. 

Papildus debašu darbnīcām un turnīriem skolēniem ir iespēja piedalīties izglītojošās lekcijās 

un meistarklasēs, tikties ar mūsdienu līderiem no biznesa, politikas un mediju vides un iepazīties 

ar Eiropā atzītiem debašu treneriem – tiesnešiem. 

14.11.2020. “Quo Tu domā?” organizēja projekta dalībniekiem pirmo debašu turnīru “World 

schools debate”, kurā ATV skolēns Emīls Šmits tika nosaukts kā viens no labākajiem turnīra 

debatētājiem. 

Lai jauniešiem veicas arī turpmākajos turnīros un debatēšanas mākslas apguvē! 

Vineta Pavlova 
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Latvijas Republikas proklamēšanas 

102.gadadiena 
17.11.2020. 

Esam dzimuši, auguši, mācāmies 

un  strādājam, mums ir jāciena savas saknes, no 

kurām esam cēlušies! Šodien, Latvijas Republikas 

dzimšanas dienas priekšvakarā, esam apstājušies 

ikdienas skrējienā un tiešsaistes pasākumā 

izbaudām šo svētku mirkli – kopīgā gaisotnē 

sagaidām valsts svētkus! 

Rosīga gatavošanās notika jau pirms pasākuma – 

skolēni sūtīja foto, kuros skaidroja, kā un kur viņi 

saskata latvisko, gatavoja video uzrunas. 

Pasākumu atklāja ATV direktors Aivars Vilkaste, 

novēlot būt stipriem un nesalaužamiem savu mērķu 

sasniegšanā, lepoties ar sevi, savu ģimeni un savu 

dzimteni, un izglītības metodiķe audzināšanas darbā 

Maruta Krustāne. Ar uzrunu un novēlējumiem pie skatītajiem vērsās katras klases pārstāvis, kā arī 

Skolēnu parlamenta prezidents Kristaps Kokorevičs. 10.a klases vārdā visus klātesošos uzrunāja 

Alberts Mārtiņš Grins, 10.b klases vārdā – Katrīna Skutele, 11.a klases vārdā – Emīls Šmits, 12.a 

klases vārdā – Valērija Lavrenova, 12.b klases vārdā – Dagnija Apīne, bet 11.b klases skolēni bija 

sagatavojuši veselu video, kurā piedalījās visi! Pasākuma gaitā tika aplūkotas arī skolēnu iesūtītās 

fotogrāfijas. 

Dievs, svētī Latviju: 

zemi, cilvēkus, valodu, 

dziesmu un ticību, 

godaprātu un darba tikumu; 

Uzturi mūs dzīvus, 

Dari mūs brīvus – garā un 

pateicībā, 

Cilvēka vārda cienīgus 

latviešus 

tēvzemē un pasaulē. 
(Velta Toma) 

Lai ikvienam ir pārliecība, ticība 

un neatlaidība savā sirdī izjust lepnumu par sevi un savu dzimteni!   

Maruta Krustāne, 

ATV izglītības metodiķe audzināšanas darbā



 

DECEMBRIS, 2020 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

 1  
 

2  
 

3  
Jauniešu iniciatīvu projekts 

„Mans budžets ir mans 
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4  
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ATV realizēts jauniešu iniciatīvu projekts 

“Mans budžets ir mans spēks” 
03.12.2020. 

 
Sniegotajā 3. decembra pēcpusdienā katram 10. klašu skolniekam, sēžot mājās pie datora, bija 

iespēja piedalīties mūsu skolas 12 B . klases skolnieku –Sofijas, Dagnijas un Jāņa – rīkotajā 

jauniešu iniciatīvu projektā „Mans budžets ir mans spēks”. 

Šī projekta nodarbības ietvaros dalībniekiem, kuru bija vairāk par 40, bija iespēja pilnveidot 

savas zināšanas par to, kas ir budžets un kā to plānot. Nodarbības laikā notika arī biznesa 

plānošanas spēle. Šajā aktivitātē jaunieši tika sadalīti grupās, un viņiem bija jāveic izvēles, jāstrādā 

kā vienam veselumam un jāaprēķina gan ieņēmumi, gan izdevumi. Pēc pasākuma vairāki jaunieši 

atzina, ka šis projekts ir viņiem sniedzis jaunas zināšanas, kā arī atzina, ka vēlētos uzsākt plānot 

savu budžetu un ieteikt to arī savai ģimenei.  

Tā kā šobrīd nav iespējams satikties klātienē, tad gan pasākuma norise, gan projekta 

plānošana notika attālināti. Projekta darba grupas dalībnieks Jānis atzīst, ka „tas bija pārbaudījums, 

bet neviens šķērslis nav nepārvarams. Projekta iestrādes bija izveidotas jau laikā, kad varējām 

tikties klātienē, bet vairākus plānus nācās pārveidot un pielāgot, lai tie būtu iespējami tiešsaistē. 

Kopumā tā ir laba pieredze mums kā organizatoriem. Visu organizatoru vārdā vēlos vēlreiz 

pateikties dalībniekiem par dalību, un ceram, ka projektā gūtās iemaņas noderēs ikkatra dalībnieka 

ikdienā!” 

 

Konkursam noslēdzoties, katras komandas darbs tika izanalizēts. 

Nomināciju  “Visprecīzākā komanda” ieguva Romāns Bažanovs, Madara Murāne, Edgars 

Rumbinieks un Andris Geduss, bet titulu “Visaktīvākā komanda” – Alberts Mārtiņš Grins, Jana 

Jeršova, Maksims Šestakovs un Jekaterina Jurjeva,! Apsveicam! 

Jānis Platacis, 

projekta organizēšanas komandas pārstāvis 

 



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

“Eiropas Klubiņa” tiešsaistes diskusija ar 

Saeimas Eiropu lietu komisijas 

priekšsēdētāju Vitu Andu Tēraudu 
04.12.2020. 

Š.g. 4.decembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas “Eiropas klubiņa”dalībnieki – 

Jānis Platacis (12.B), Katrīna Skutele (10.B), Keita Emīlija Orlovska (11.B), Alberts Mārtiņš Grins 

(10.A), Laima Adijāne (11.B), Nikola Elizabete Mietule (11.B), Jekaterina Jurjeva (10.B) , Darja 

Grigorjeva (10.B), Ieva Ciukore (11.A), Terēze Maksimova (10.B) – piedalījās tiešsaistes diskusijā 

ar Saeimas Eiropu lietu komisijas priekšsēdētāju Vitu Andu Tēraudu par Saeimas lomu 

parlamentārajā demokrātija Latvijā. 

Šajā tiešsaistes pasākumā jaunieši uzzināja, kādās svarīgās nozarēs darbojas Eiropas 

Komisija, kādas ir Latvijas prioritātes un izaicinājumi, lai padarītu ES stiprāku un labāku, kā arī 

par to, kā patiesībā norisinās darbi Eiropas Parlamenta ikdienas dzīvē. Izskanēja doma par Saeimas 

deputātam nepieciešamajām īpašībām: ziņkāri, atvērtību un prasmi iedziļināties. Jaunajiem 

cilvēkiem tika dota iespēja izteikties un uzdod sev interesējošus jautājumus. Tā kā EP Vēstnieku 

skolu programmas jaunā cikla tēma ir “Parlamentārā demokrātija”, kurā mūsu skolas skolēni aktīvi 

iesaistās,  tad ne mazāk svarīga nozīme ir pilsoņu spēkam – ne tikai izpaust savu viedokli, bet arī 

ziedot enerģiju tā realizēšanai. Vita Anda Tērauda dalījās ar savu pieredzi, viedokli un novēlējumu 

jauniešiem: “Viss ir iespējams!” 

Paldies EP Vēstnieku skolai par šo lielisko iespēju turpināt piedalīties un būt aktīviem arī 

neklātienē! 

Nikola Elizabete Mietule, 

“Eiropas klubiņa” dalībniece 
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ATV skolēni pilnveido zināšanas IT jomā 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) audzēkņiem šī mācību gada pirmā puse ir 

aizritējusi, piedaloties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar informāciju tehnoloģiju (IT) jomu. Liels 

paldies par ATV jauniešu dalību konkursos jāsaka informātikas skolotājai Sandrai Trošinai, kura 

motivē jauniešus iepazīt IT un pārbaudīt/ pilnveidot savas zināšanas, darbojoties praktiski. 

Tehnoloģiju konkurss “Ventspils IT Challenge 2020” 

Ventspils Digitālais centrs un Ventspils pilsēta jau piekto reizi aicināja skolēnus no Latvijas, 

Lietuvas, Igaunijas un Somijas parādīt savas prasmes un zināšanas radošā tehnoloģiju pielietošanā. 

Šogad konkurss tika veltīts topošajam Ventspils Zinātnes un inovāciju centram. Konkursa tēma bija 

saistīta ar tehnoloģiju klātesamību visās dzīves jomās, īpaši izceļot dabaszinātnes, inženierzinātnes, 

matemātiku un tehnoloģijas (STEM). Veicot konkursa uzdevumus, skolēni izprata STEM jomu 

mijiedarbību ar citām nozarēm, akcentēja tehnoloģiskās iespējas visdažādākajās nozarēs, tai skaitā arī 
mākslā, mūzikā, dizaina izstrādē, spēļu izstrādē un citos radošos virzienos 

“Mēs nokļuvām finālā kopā ar vēl 17 komandām. ATV komandas sastāvā bija Daniēls Zeps, Emīls 

Šmits un Artis Salmiņš (visi trīs – 11.a klases audzēkņi). Pagājušajā gadā komanda, kuras sastāvā bija 

Daniēls un Emīls, arī iekļuva finālā, bet tā kā vienlaicīgi bija Erasmus+ projekta brauciens uz Portugāli, 

tad nācās viņus aizvietot. Šogad tēma mūsu vecuma grupā bija matemātika un simulācijas, tāpēc 

komanda izveidoja vizuālu no augstuma krišanas ūdenī simulāciju ar maināmiem parametriem. Fināls 

norisinājās attālināti, vajadzēja prezentēt savas idejas un piedalīties viktorīnā. Puiši ir apņēmības pilni 
un nākamgad grasās iegūt vismaz vienu no trim godalgotajām vietām,” saka skolotāja S. Trošina. 

“Brīvo datu hakatons skolēniem 2020” 

Mēnesi vidusskolas vecuma jaunieši no visas Latvijas darbojās komandās, lai, izmantojot 

atvērtos datus, veidotu prototipus savām idejām. Komandas ar saviem iesūtītajiem projektiem 

centās risināt kādu viņiem vai sabiedrībai nozīmīgu problēmu un ar datu palīdzību 

izmēģināja  būvēt paši savus risinājumus. 

“Brīvo datu hakatonā skolēniem 2020” startējām ar divām komandām. Nonācām līdz 

hakatona noslēgumam, bet vietu gan vēl neieguvām. Komandas “Start Try Do” sastāvā bija Daniēls 

Zeps (11.a), Keita Emīlija Orlovska (11.b), Daniils Krasnovs (10.b), Ilārija Ševčuka (10.b) un Edgars 

Rumbinieks (10.a), bet komandas “The Boring Team” sastāvā – Artis Salmiņš (11.a), Jana Jeršova 

(10.b), Madara Murāne (10.a), Darja Grigorjeva (10.b). “Start Try Do” komanda izstrādāja tīmekļa 

aplikāciju, kurā iespējams novietot savus maršruta punktus kartē un aplūkot, kādi tūrisma objekti 

ir netālu no šī maršruta. Papildus tam ir iespēja aplūkot, kuras vietas ir biežāk apmeklētas 

(statistiski), lai izvairītos no potenciālas drūzmas. “The Boring Team” darbojās pie tīmekļa 

vietnes, kas parādīja interaktīvajās kartēs pieejamās NVA vakances, kā arī deva iespēju atlasīt tās 

pēc papildu parametriem un attēlot kartē. Perspektīvā vēl būtu arī augstskolu tīklojuma un 

programmu attēlošana kartē. Šie risinājumi bija balstīti uz atvērtajiem datiem,” stāsta skolotāja S. 

Trošina. 

Informātikas un loģiskās domāšanas konkurss “Bebr[a]s” 

“Bebr[a]s” ir pasaulē lielākais informātikas un loģiskās domāšanas konkurss 5.–12. klasei. 

Konkursā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, nevis specifiskas informātikas 

zināšanas, risina aizraujošus uzdevumus, kas ataino informātikas pamatprincipus. 



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

“Šajā konkursā piedalījāmies ar pēc iespējas maksimālu skolēnu skaitu, lai katram būtu iespēja 

izmēģināt savas iemaņas loģikas uzdevumu risināšanā. Startējām jau trešo gadu, un šogad izdevās 

panākt 100 % skolēnu dalību,” atklāj skolotāja S. Trošina. 

Skolu reitings, kur ATV ir saraksta pirmajā vietā pēc dalībnieku skaita skolā. 

“Eiropas kodēšanas nedēļa 2020” 

“Eiropas kodēšanas nedēļa 2020” (kura ilgst divas nedēļas katru gadu oktobrī) tiek īstenota, 

lai popularizētu kodēšanas jeb programmēšanas prasmes. Kodēšana (informācijas pārveidošana 

datoram saprotamā formā, lai dators spētu to apstrādāt) noder ne tikai profesionāliem 

programmētājiem, bet, ja zina pareizās komandas, var arī, piemēram, atvieglot ikdienas darbu ar 

dažādiem rīkiem datorā. 

“Šī pasākuma ideja ir iepazīstināt jebkurus interesentus ar IT jomu. Mēs iepazinām tēmu par 

informācijas saspiešanu jeb iekodēšanu un atkodēšanu, visās skolas telpās spēlējām “Scavenger 

hunt” tipa spēli (video par šo pasākums pieejams: https://fb.watch/2ecX_q6f8c/ ). 

eTwinning projekts “Change the Game Yourself!” 

“eTwinning projekts, kas notiek 2020./2021. mācību gadā, “Change the Game Yourself!” ir 

paredzēts jauniešiem ar nelielu pieredzi IT jomā, lai izskaustu bailes no IT, lai palīdzētu 

viņiem  labāk izprast IT jomas aspektus un iemācītu kādas praktiskās kodēšanas iemaņas. Projektā 

darbojas skolas no Latvijas, Spānijas, Turcijas, Čehijas, Bulgārijas un Polijas, kopā vairāk nekā 

100 skolēni. Koordinējam mēs un Spānija. Šī projekta dalībnieki ir: Alberts Mārtiņš Grins (10.a), 

Dita Kataja-Paegle (11.b), Ilārija Ševčuka (10.b), Keita Emīlija Orlovska (11.b), Madara Murāne 

(10.a), Nataļja Saško (10.a), Nikola Elizabete Mietule (11.b), Sofija Bartuša (12.b), Terēze 

Maksimova (10.b),” stāsta skolotāja S. Trošina. 

Skolotāji un skolēni ikdienā sadarbojas Slack un WhatsApp vidēs, ir izveidota plaša 

TwinSpace vide (twinspace.etwinning.net/122668/home), kura ir pieejama publiskai apskatei 

ikvienam, kurš ir reģistrēts etwinning.net lietotājs. Visi skolēni darbojas internacionālās komandās 

un mācās rast kopīgu valodu ar saviem komandas biedriem, lai kopīgi efektīvi veiktu uzdevumus. 

“Patlaban skolēni darbojas pie IT profesiju ģeneoloģisko koku izstrādes, janvārī uzsāksim 

vienkāršu spēļu izstrādi,” atklāj skolotāja.   

Apmācības skolotājiem 

Jāuzsver, ka ATV informātikas skolotāja Sandra Trošina atrod laiku, gan lai kopā ar 

audzēkņiem piedalītos dažādos konkursos un projektos, gan arī lai īstenotu apmācības citiem 

skolotājiem, pilnveidojot viņu zināšanas IT jomā. “Patlaban mācās jau trešā grupa (vienlaicīgi ar 

otro grupu). Tie ir īsie A programmas kursi “Digitālās prasmes attālinātām mācībām – praktiskā 

pieeja”. Mācāmies papildu rīkus, arī bieži izmantoto rīku papildu iespējas, lai atvieglotu 

skolotājiem ikdienu. Kursu dalībnieki ir Rēzeknes novada skolotāji, kursu beigās izsniedzam 

sertifikātus ar mūsu skolas logotipu un direktora parakstu,” stāsta S. Trošina.     

      

      Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina 
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ATV realizēts jauniešu iniciatīvu projekts 

“Jaunie Mediju Eksperti” 
09.12.2020. 

 

Šī gada 9. decembra pēcpusdienā ATV tika organizēts jauniešu iniciatīvu  projekts “Jaunie 

mediju eksperti!”, kuru vadīja 11. klašu skolnieces: Laima Adijāne (projekta autore), Nikola 

Elizabete Mietule, Dita Kataja-Paegle, Keita Emīlija Orlovska un Ieva Ciukore. Pasākumā 

piedalījās vairāk kā 40 zinātkāri jaunieši. 

Ārkārtas situācijas dēļ projekts norisinājās attālināti jeb tiešsaistē, bet neatkarīgi no 

apstākļiem, viss notika ļoti veiksmīgi. Jaunieši klausījās un skatījās prezentācijas, kā arī video par 

mobingu, dezinformāciju, viltus ziņām un propagandu, un savas zināšanas pārbaudīja, veicot 

testus. Apkopojot rezultātus, secinājām, ka projekta mērķis-  izglītot jauniešus un sniegt ieskatu 

medijpratībā, stiprināt viņu kritisko domāšanu-  ir sasniegts. 

Projektam noslēdzoties, aktīvākais dalībnieks bija Alberts Mārtiņš Grins, savukārt 

individuālā testa uzvarētāji ir Tomass Savickis, Nataļja Saško un Valērija Dobrecova. Apsveicam! 

Ieva Ciukore, 

projekta komandas dalībniece 
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ATV realizēts jauniešu iniciatīvu projekts 

“Ar sirdi Latgalē”  
11.12.2020. 

Šī gada 11. decembrī Zoom.us platformā tika 

realizēts ATV skolnieku – Kristapa Kokoreviča, Jāņa 

Platača, Ievas Ciukores, Laimas Adijānes um Ditas Katajas- 

Paegles-  jauniešu iniciatīvu projekts “Ar sirdi Latgalē!”. 

Šoreiz 25 jauniešiem bija iespēja pilnveidot savas 

zināšanas par mums visiem mīļo kultūrnovadu – Latgali. 

Skolēni bija sadalīti 5 komandās zoom istabās, katra 

komanda centās atbildēt uz jautājumiem viktorīnā par 

Latgali  viena no projekta organizatoriem vadībā. Pēc 

projekta vairāki skolēni atzina, ka iemācījās daudz ko jaunu 

un interesantu, piemēram, kā pateikt vārdu “biezpiens” 

latgaliski! 

Gan projekta komanda, gan dalībnieki atzīst, ka ir 

guvuši jaunu pieredzi. Tas bija jauks noslēgums garajai 

skolas dienai. Visu organizatoru vārdā vēlos pateikties dalībniekiem un skolotājiem, ka palīdzēja 

realizēt šo pasākumu! 

Protams, projektam noslēdzoties, katras komandas darbs tika apkopots un noskaidrotas 

uzvarētājkomandas. 

 1. vietu ieguva komanda “Šķierzlotu gaiņotuoji”, kuras dalībnieki bija Sanvita Zute, 

Viktorija Urbanoviča un Zanda Luīze Lukjanova. 

 2. vietu ieguva komanda “Stoļerovys biznesmeņi”, kuras dalībnieki ir Linda Zunda, Līga 

Lāce,  Liāna Tropa un Marta Rudzāte. 

 3. vietu ieguva komanda “Packeļeituoji”, kuras dalībnieki ir Artis Salmiņš un Daniels 

Lebeds. 
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Dita Kataja-Paegle, projekta organizēšanas komandas pārstāve 

“Eiropas Klubiņa” tiešsaistes diskusija ar 

LR ārlietu ministru E.Rinkēviču 
11.12.2020. 

Š.g. 11.decembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas “Eiropas klubiņa” 

dalībnieki-  Katrīna Skutele (10.B), Alberts Mārtiņš Grins (10.A), Jekaterina Jurjeva (10.B), 

Valērija Orlova (10.A), Keita Emīlija Orlovska (11.B), Nikola Elizabete Mietule (11.B), Marianna 

Linuža (10.B) – piedalījās tiešsaistes diskusijā ar Latvijas Republikas ārlietu ministru Edgaru 

Rinkēviču par Latvijas ārpolitikas prioritātēm un mūsu valsts Eiropas Savienības politikas 

veidošanu. 

Tiešsaistes diskusijas laikā jaunieši uzzināja par izpildvaras lomu parlamentārajā 

demokrātijā, ārlietu ministrijas kā izpildvaras locekļa lomu un par to, kā tiek veidota Latvijas 

Eiropas Savienības politika. Edgars Rinkēvičs, paužot viedokli par to, ko viņam nozīmē 

parlamentārā demokrātija, sacīja: “Tas jo īpaši attiecas uz valstīm, kurās parlamentiem ir svarīgāka 

loma nekā prezidentūrai. Parlamentārā demokrātijā likumdevēji deleģē savus pārstāvjus izpildu 

ministrijās un pārrauga viņus.” Ļoti aktuāls bija jautājums par to, kā tieši jaunieši var palīdzēt 

Ārlietu ministrijai. Edgars Rinkēvičs dalījās pieredzē un viedoklī, ieteica sekot valstī 

notiekošajam, izmantot visas iespējas un mēģināt piedalīties šādās diskusijās, kur ir iespēja uzdot 

jautājumu vai izteikt savu viedokli. 

Paldies EP Vēstnieku skolu programmai par to, ka vienmēr ir iespēja uzzināt daudz jauna, 

sazinoties ar interesantiem cilvēkiem un runājot par svarīgām tēmām pat tiešsaistē! 

Valērija Orlova, 

“Eiropas klubiņa” dalībniece 
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ATV realizēts jauniešu iniciatīvu projekts 

“Chemical brains on fire” 
17.12.2020. 

Šī mācību gada 

vienā no pēdējām dienām 

mūsu skolas aktīvie skolēni 

– Emīls Šmits, Ksenija 

Fota, Jana Iļjina un Jānis 

Platacis – zoom platformā 

organizēja tiešsaistes 

pasākumu jauniešu 

iniciatīvu projekta 

„Chemical Brains on Fire” 

ietvaros. Pasākumā 

piedalījās vairāk kā 40 

zinātkāru jauniešu. 

Šis projekts notiek jau trešo gadu pēc kārtas, un katru reizi tas sniedz jauniešiem iespēju izzināt 

ķīmiju un saprast, ka tā nav tikai zinātne, kas ir ierobežota neinteresantās grāmatās vai 

nebeidzamās burtu un skaitļu jeb reakciju virknēs, bet gan zinātne, kas ir plaša, krāsaina un 

iespaidiem bagāta. 

Šī gada tēma ir uguns jeb, izsakoties zinātniski, 

oksidēšanās. Dažādos gan tiešsaistes, gan 

iepriekš pašu sagatavotos  eksperimentos tika 

rādīts, kā  mums ikdienā zināmā uguns var būt 

daudzkrāsaina un interesanta. Kopumā tika 

parādīti 6 eksperimenti. Vairums dalībnieku 

pēc pasākuma atzinīgi vērtēja to un atzina, ka 

projekts ir izdevies ļoti interesants un lietderīgs 

ķīmijas labākai apguvei. Par vislabāko tika 

atdzīts eksperiments „Savdabīgā čūska”. 

Pēc eksperimentu veikšanas bija pienācis laiks pārbaudīt un nostiprināt jauniegūtās zināšanas. Tā 

nu platformā kahoot! norisinājās spēle, kurā noskaidrojās, ka viscītīgākie klausītāji ir bijuši Dairis 

Mivreniks (1. vieta), Terēze Maksimova (2. vieta) un Romāns Bažanovs (3. vieta) 

Liels paldies mūsu aktīvajai darba grupai, foršajai skolotājai Zanei Ozoliņai un, 

protams,  pasākuma dalībniekiem! 

Jānis Platacis, 

projekta komandas dalībnieks (raksta un foto autors) 
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ATV skolēni apgūst debatēšanas prasmes 

Latvijas Debašu asociācijas “Quo Tu Domā?” 

tiešsaistes pasākumā 
17.12.2020. 

Šī gada 17.decembrī Latvijas Debašu asociācijas “Quo Tu Domā?” pārstāves Rota Lāce un 

Katrina Solovjova rīkoja tiešsaistes darbnīcas angļu valodā, lai iepazīstinātu Austrumlatvijas 

Tehnoloģiju vidusskolas skolēnus ar debatēm, publiskās runas mākslu un argumentēšanas 

pamatprinipiem.  Organizētajās darbnīcās piedalījās vairāk nekā 30 skolēni no 10. un 11. klasēm. 

Pirmajā darbnīcā skolēni tika iepazīstināti ar pareizu, strukturētu argumentu veidošanu. 

Pēc teorētiskā materiāla apguves, skolēni sadalījās grupās un mēģināja izveidot argumentus par 

dotajiem tematiem: „Homework should/should not be banned.’’,  „School uniforms should/should 

not be required.” 

Otrā darbnīca tika veltīta tēmai par loģikas/ argumentācijas kļūdām (Logical Fallacies), 

kuras laikā skolēni tika iepazīstināti ar dažādām loģikas kļūdām, kas radušās nepilnīgas 

argumentācijas rezultātā, kā arī ar stratēģijām un veidiem, kā šīs kļūdas atpazīt un nepieļaut debašu 

laikā. Skolēni arī šoreiz darbojās grupās, mēģinot atpazīt un analizēt loģikas  kļūdas dažādos 

tekstos. 

Pasākuma izskaņā skolēniem tika stāstīts par publisko runu, kā pārvarēt uztraukumu, 

uzstāties publikas priekšā, argumentēti aizstāvēt savu viedokli, kā arī pārliecināt savus klausītājus. 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni un skolotāji vēlas pateikties Latvijas 

Debašu asociācijai “Quo Tu Domā?” par izveidotajām darbnīcām un par lielisko iespēju ieskatīties 

debašu pasaulē! 

Keita Emīlija Orlovska, 

 “Debate Leader School” dalībniece 
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Skolēni piedalās VISC organizētajās 

konsultācijās par ZPD izstrādi 
12.01.2021. 

Katrs mācību gads mūsu skolā sākas ar nopietnu darbu zinātniskās pētniecības jomā. 

Skolēni meklē atbildes uz sabiedrībai vai zinātnei aktuāliem jautājumiem, tiek meklēti pieteiktās 

problēmas risinājumi. 

Tuvojas noslēgumam zinātniskās pētniecības darbu izstrāde 2020./2021. mācību gadā 

11.klasēm un sākas ZPD izstrāde 10.klašu skolēniem. Šogad 9.–12. klašu skolēniem,  kuri izstrādā 

zinātniskās pētniecības darbus  vai plāno uzsākt darbu izstrādi šajā mācību gadā, tiek dota iespēja 

piedalīties 12 tiešsaistes konsultācijās, kuras piedāvā Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar 

Latvijas augstskolām. 

Tiešsaistes konsultācijās skolēni var noklausīties eksperta informāciju par attiecīgo zinātņu 

nozari un saņemt eksperta atbildes uz jautājumiem par savu ZPD. 

Konsultāciju pirmajai nodarbībai “Rakstīšu ZPD skolā- kas tas ir un ar ko sākt?”, kura 

notika 6.janvārī, pieteikties tika rosināti visi 10.klašu skolēni. Skolēni aktīvi piedalās VISC 

organizētajos tiešsaistes semināros, iegūst jaunas zināšanas un rod idejas saviem zinātniskās 

pētniecības darbiem. 

Skolēni atzinīgi novērtē šo iespēju. 

o Ilārija Ševčuka: “Tā ir lieliska iespēja labi sagatavoties ZPD. Tiešraides palīdzēs uzrakstīt 

darbu daudz ātrāk, būs daudz mazāk kļūdu un saņemsim labāku darba novērtējumu. Šīs 

tiešraides palīdzēs ar tēmas izvēli. Eksperti atbild uz visiem mūsu jautājumiem. Pirmajā 

nodarbībā stāstīja kā izvēlēties tēmu, ar ko sākt rakstīt, kā pareizi uzrakstīt atrasto informāciju, 

Aija Pridāne ļoti daudz stāstīja par dažādām nozarēm. Paldies, ka rosinājāt un devāt iespēju 

piedalīties!” 

o Terēze Maksimova: “Šodien piedalījos konsultācijā “Akadēmiskais godīgums un ētika ZPD”. 

Tā palīdzēja man daudz labāk izprast likumus, kuri ir jāievēro darba norises laikā saistībā ar 

ētiku. Lekcijas laikā bija iespēja uzdot konkrētus jautājumus tās vadītājai Signei Mežinskai. 

Lekcija bija ļoti noderīga!” 

o Andris Geduss: “Jā, šodien bija noderīga informācija, bet es domāju, ka daļa laika gaitā tiks 

aizmirsta. Labi, ka katram, kurš piedalījās konsultācijā, prezentācija tiks nosūtīta”. 

o Jana Jeršova: “ Šī konsultācija man daudz deva, es piefiksēju sev daudz noderīgas 

informācijas, nianses, par kurām pat nedomāju”. 

o Gunita Meško: “Pati pirmā konsultācija bija ļoti noderīga, tā deva man priekštatu, kas ir šis 

darbs, kā izvēlēties tēmu un visus noteikumus, kuriem būtu jāseko. Otra konsultācija bija par 

godīgumu un ētiku, sapratu, kā darbu veidot, nepārkāpjot ētikas likumus un cilvēktiesības, 

strādājot ar personu datiem. Abas konsultācijas bija lietderīgas, tās man lika aizdomāties ne 

tikai par darbu, bet tā saturu un detaļām.” 

o Valērija Orlova: “ Es apmeklēju jau 3 konsultācijas, varu teikt, ka šāda veida apmācība ir ļoti 

noderīga. Informācija par vissvarīgākajām mazajām lietām, kas saistītas ar zinātniski 

pētniecisko darbu, ir ļoti skaidri izskaidrota, sniegti padomi un piemēri, kā analizēt kādas 

kļūdas. Ir arī ļoti unikāla iespēja uzdot jautājumu par savu darbu un uzzināt, kā atrisināt kādu 

problēmu. Vienīgais, mums, kas vēl neesam sākuši pētniecisko darbu, ir ļoti maz jautājumu par 

sīkumiem, bet vairāk par vispārējo, kas tas ir un kā to izdarīt. Man šķiet, ka ne mazāk interesanti 

ir ar kādām problēmām saskaras studenti un kā profesionāļi palīdz novērst neprecizitātes.” 

 

Informāciju sagatavoja izglītības metodiķe  

mācību un metodiskajā darbā N.Vilkaste 
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ATV Eiropas klubiņš piedalās sarunā 

ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju 

Sanitu Osipovu 
15.01.2021. 

Šodien mūsu skolas “Eiropas klubiņa” dalībnieki -Alberts Mārtiņš Grins, Keita Emīlija 

Orlovska, Jānis Platacis, Terēze Maksimova, Marianna Linuža un Kristaps Kokorevičs 

–  piedalījās EPVS Parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklā, kur diskusija notika ar 

Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu. Sarunas laikā S. Osipova stāstīja par Satversmes 

darbu, pienākumiem, attiecībām ar citām institūcijām. Katras valsts Satversmes tiesa strādā ciešā 

kontaktā ar Eiropas Satversmi, kurā arī dažādi grozījumi tiek veikti kopā. Satversmes tiesa ir tā 

vieta, kurai svarīgs ir katrs pilsonis individuāli, tāpēc arī katrs var ierasties Satversmes tiesā ar 

savu sūdzību, kuru tā noteikti izskatīs. Kā atklāja S. Osipova, viņas tulkojums vārdam “Satversme” 

ir saturēt visu kopā, jo viņiem ir svarīgs katrs. 

Katrs skolēns noteikti varēja uzzināt kaut ko jaunu par Satversmes tiesas darbu! 

Kristaps Kokorevičs,  

ATV Skolēnu Parlamenta prezidents 
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Barikādēm 30 - atceramies un 

neaizmirstam! 
20.01.2021. 

Šodien, 20. janvārī Latvijā tiek pieminēti notikumi, kas izmainīja mūsu nācijas likteni – 

barikādes. Šī ir nozīmīga diena mūsu vēsturē, tādēļ arī pie mums ATV tā netika palaista garām. 

Ar stāstījumu par šo trauksmaino atmodas laiku mūsu skolas vēstures skolotāja Janīna 

Rupaine iesāka barikāžu notikumu skaidrošanu jau pagājušajā nedēļā, bet šodien visām klašu 

grupām notika vēstures stundas,kur stāstīja konkrēti par šīm dienām, tikai pirms 30 gadiem. 

Skolotāja uzsvēra, ka mums, skolēniem, notikumi pirms 30 gadiem var likties kaut kas tāls un 

sens, bet tas neļauj šos notikumus aizmirst. Stundas laikā skolotāja Janīna izklāstīja notikumus un 

emocijas, kas risinājās pirms 30 gadiem. Tika demonstrēta arī īsfilma, kur bija apkopoti spilgtākie 

barikāžu notikumi. 

Lai apvienotu interesanto ar lietderīgo, pēc barikādēm veltītās nodarbības skolēniem 

vajadzēja aizpildīt nelielu testu, kur bija iespējams nostiprināt jau zināmās un jauniegūtās 

zināšanas. 

Paldies gan skolotājai Janīnai par noderīgo nodarbību, gan, protams, tiem, kas drosmīgi 

devās uz Rīgu un aizstāvēja mūsu valsts tolaik tik trauslo, brīvību! 

Jānis Platacis, 12.B.kl.skolnieks 

Logo no: https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/barikadem-30-sakam-atzimet-jau-sogad 
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ATV audzēknis Maksims Šestakovs: “Šahs 

mani piesaista ar savu daudzveidību un 

sarežģītību” 

2020. gada nogalē Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 10.a klases audzēknis Maksims 

Šestakovs piedalījās Latvijas Skolu šaha olimpiādē, kas tika organizēta tiešsaistē šaha platformā 

www.lichess.org, un uzvarēja vidusskolas vecuma grupā. 

Maksims ir rēzeknietis. Mācīties Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā nolēmis, jo, kā pats 

saka, tā esot viņu piesaistījusi ar interesantu pieeju mācībām. “Lielākā daļa manu klasesbiedru 

izvēlējās šo skolu, un arī es nolēmu tajā mācīties,” viņš stāsta. 

Jaunietis šahu spēlē kopš 6. klases un atzīst, ka šahs palīdz apgūt eksaktos mācību 

priekšmetus. “Mācībās, tāpat kā šahā, ir jāapgūst jaunas lietas, jāspēj rast dažādus nestandarta 

risinājumus,” saka Maksims. “Šahs mani piesaista ar savu daudzveidību un sarežģītību. Katra 

spēle atšķiras no citas; spēles sākumā vēl nevar zināt, kā tā beigsies, un tikai spēlējot var noskaidrot 

tās  iznākumu.” 

Maksims ir veiksmīgi piedalījies dažādās šaha sacensībās – pilsētas, reģionālajos un 

starptautiskajos turnīros. “Vislielākie panākumi bija 2018. gada 1. decembrī Rēzeknes novada 

atklātajā čempionātā, kur ieguvu 1. vietu. Rēzeknes ikmēneša Tempo-turnīrā šahā 2018. gadā 

ieguvu 3. vietu jauniešu kopvērtējumā (<18 gadi), 2018. gadā piedalījos Latvijas Skolu šaha 

olimpiādes finālā, kas 15. maijā notika Rīgā; Balvu 

novada atklātajā šaha turnīrā 2020. gadā ieguvu 

3. vietu starp jauniešiem U16 vecuma grupā; 

2020. gada  9. oktobrī 7.Latgales jauno šaha 

amatieru čempionātā – 2. vietu, bet vislielākais 

mans sasniegums bija 2019. gadā, kad pabeidzu 

Sporta skolas šaha nodaļu,” stāsta jaunietis. 

Uz jautājumu – kā labāk patīk spēlēt šahu – 

kad pretinieks ir redzams klātienē vai tomēr tad, ja 

spēle notiek tiešsaistē, Maksims atbild: “Man patīk 

spēlēt šahu klātienē, kad redzu pretinieku. Klātienē 

varu redzēt viņa emocijas, prieku vai bailes. 

Tiešsaistē diemžēl nevaru redzēt pretinieku, 

nevaru uzminēt viņa rīcības plānu.” 

Runājot par nākotnes plāniem, kas saistīti ar 

šaha pasauli, talantīgais jaunietis teic, ka vēlētos 

uzlabot savu šaha spēli, turpināt piedalīties 

turnīros, kā arī izpildīt 1. sporta klasi šahā, jo 

šobrīd viņam ir 2. sporta klase. 

Lai, mērķtiecīgi virzoties uz priekšu, izdodas īstenot visas ieceres!                                                        

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina. 

                                                          Foto no M. Šestakova personīgā arhīva 

https://atv.rta.lv/wp-content/uploads/2021/01/Maksims-Sestakovs.jpg
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ATV uzsāk jauna ERASMUS+ stratēģiskās 

partnerības projekta realizāciju 
 

ATV ir uzsākusi darbu Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “Scaling Up Applied 

Creativity Labs for Europe” (SCALE) Nr.2020-1-UK01-KA201-078973. Projekta koordinators 

ir Anglijas organizācija “Aspire-igen Group Ltd”, kura vadīs šī projekta izstrādi un realizāciju no 

01.11.2020. līdz 30.04.2023.  Projekta partneri ir mācību un karjeras centrs “We Are IVE Ltd” 

(Anglija), ekspertu apvienība “The Square Dot Team” (Beļģija), mācību centrs “Gestión 

Estratégica e Innovación SL”(Spānija), organizācija “Institute Perspectives” (Bulgārija), valsts 

pārvaldes iestāde ”Municipio De Lousada” (Portugāle) un Austrumlatvijas Tehnoloģiju 

vidusskola. 

Šī projekta galvenais uzdevums ir aktualizēt un pievērst uzmanību vietējām un 

reģionālajām vides un klimata pārmaiņu problēmām, izmantojot novatorisku metodiku, kas 

pazīstama kā “Applied Creativity Labs” (ACL) jeb radošās laboratorijas. Šī ir unikāla mācīšanas 

un mācīšanās metodika, kas balstās uz kritisko domāšanu un uz risinājumiem vērstu 

mācīšanos.  Radošās laboratorijas ir izstrādātas, lai rosinātu jauniešus domāt radoši un attīstītu 

kritiskās domāšanas prasmes, kuras, pielietojot reālās pasaules izaicinājumos, palīdzētu viņiem 

izstrādāt novatoriskus risinājumus Eiropas mēroga jautājumos. 

Projekta laikā tiks izstrādāti 4 intelektuālie rezultāti:  

IO1: Radošo kompetenču struktūra 

IO2: ACL labās prakses ieviešanas rokasgrāmatas izstrāde 

IO3: ACL platformas izstrāde 

IO4: ACL aprobēšana, tās rezultātu novērtējums un aprobēšanas ieteikumu izstrāde 

Tā kā epidemioloģiskās situācijas dēļ partneriem nebija iespēja tikties klātienē Bredfordā 

(Anglija), tad šī gada 20. un 21.janvārī notika pirmā partneru tikšanās tiešsaistē, kuras laikā tika 

aplūkoti projekta 

organizatoriskie 

jautājumi, galvenie 

uzdevumi, partneru 

pienākumi un 

projekta 

sasniedzamie 

rezultāti.   

Vēlēsim veiksmi 

ATV projekta darba 

grupai projekta 

izstrādē un 

ieviešanā!  

Projektu koordinatore 

Vineta Pavlova
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ATV skolēni piedalās diskusijā ar 

Latvijas tiesībsargu Juri Jansonu 
05.02.2021. 

5. februārī “Eiropas klubiņa” dalībnieki – Marianna Linuža, Laima Adijāne, Jekaterina 

Jurjeva, Jānis Platacis, Katrīna Skutele, Valērija Orlova, Darja Grigorjeva, Ilārija Ševčuka un 

Terēze Maksimova – piedalījās  Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros rīkotajā 

diskusijā ar Latvijas tiesībsargu Juri Jansonu. 

Tiesībsargs, uzstājoties ar savu stāstījumu un atbildot uz skolēnu jautājumiem, 

iepazīstinātāja klausītājus ar tiesībsarga biroja funkcijām, sadarbību ar Eiropas Savienības ombuda 

biroju un citu valstu tiesībsargu funkcijām un īpatnībām. Tāpat J. Jansons uzsvēra, ka viņš aizstāv 

tiesības, ko nosaka Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļa. Tiesībsargs atgādināja, ka mums, 

jauniešiem, ir vairāk jāiesaistās demokrātijas stiprināšanā un pilnveidošanā, piedaloties vēlēšanās. 

Nobeigumā īsu kopsavilkumu par šīs dienas tēmu sniedza sarunas eksperte Žanete Ozoliņa. 

Paldies Eiropas Parlamenta pārstāvniecībai Latvijā par diskusijas organizēšanu un 

tiesībsargam Jurim Jansonam par saturīgo diskusiju! 

Jānis Platacis, 

ATV “Eiropas klubiņa”dalībnieks 
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Skolēni piedalās informatīvā diskusijā ar 

Vītolu fonda pārstāvjiem 
05.02.2021. 

Lai informētu jauniešus par Vītolu fonda stipendiju iespējām, 5. februārī uz zoom 

platformā rīkotu diskusiju bija sanākuši ATV skolēni un skolotāji, kā arī fonda priekšsēdētāja Vita 

Diķe. 

Prezentācijas laikā V.Diķe iepazīstināja skolēnus ar pašu fondu, tā vēsturi. Tāpat tika 

izklāstīti noteikumi un kārtība, kādā var pieteikties stipendijai. Pēc prezentācijas notika diskusija, 

kur skolēni uzdeva sev interesējošus jautājumus. Liels paldies Vitai Diķei par veltīto laiku un 

izsmeļošo stāstījumu, kā arī paldies skolotājai Sandrai Trošinai par šīs saruna organizēšanu! 

Jāatzīmē, ka Vītolu fonds ir izveidots 2002. gadā pēc Viļa un Martas Vītolu iniciatīvas, lai 

atbalstītu centīgākos skolēnus ceļā uz izglītību un spožāku nākotni. 

Jānis Platacis 
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ATV skolēni piedalās Code Week 4 All 

izaicinājumā kopā ar Spānijas un 

Turcijas skolēniem 

Vēl 2020.gada oktobrī Eiropas kodēšanas nedēļas pasākumu  ietvaros ATV skolēni 

piedalījās izaicinājumā, sadarbojoties ar Spānijas un Turcijas skolēniem. Skolēni, kas ar prieku 

iesaistījās izaicinājumā, ir ATV un Spānijas IES La Marxadella skolas koordinētā eTwinning 

projekta “Change the game yourself!” dalībnieki. 

Piedaloties Code Week 4 All Challenge, skolēni izstrādāja kopīgi viktorīnu par digitālajām 

pratībām un nosacījumiem, kas jāievēro, lietojot internetu. Spānijas skolēni izstrādāja jautājumus, 

Latvijas skolēni tos laboja un izvēlējās labākos un interesantākos, un izveidoja viktorīnu Kahoot 

vidē. Pēc tam Turcijas skolēni izspēlēja šo viktorīnu un sniedza atsauksmes. Viktorīnas jautājumi 

bija saistīti ar drošību digitālā vidē. Latviju pārstāvēja Ilārija Ševčuka, Alberts Mārtiņš Grins, 

Sofija Bartuša, Keita Emīlija Orlovska, Nikola Elizabete Mietule, Nataļja Saško, Madara Murāne, 

Dita Kataja-Paegle un Terēze Maksimova. 

Šonedēļ tika piešķirts sertifikāts un atzinība par dalību! 

 

Skolēni arī tagad  turpina aktīvu dalību eTwinning projekta “Change the game yourself!” 

noslēdzošajā posmā un  kopīgi ar skolēniem no dažādām valstīm – Spānijas, Turcijas, Čehijas, 

Polijas un Bulgārijas- izstrādā datorspēli. Tagad Latviju pārstāv jau 12 skolēni – iepriekš 

izveidotajai komandai ir piebiedrojušās arī Darja Grigorjeva, Jekaterina Jurjeva un Jana Jeršova. 

Gaidīsim gatavās datorspēles, lai varētu kopīgi izmēģināt! 

 

https://atv.rta.lv/wp-content/uploads/2021/02/sertificate.png
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ATV 12.klašu skolēni tiekas ar NVA 

speciālisti  
12.02.2021. 

 

 

 

Š.g. 12.februārī plkst. 13.00.  notika  karjeras stunda 12.klašu skolēniem, uz kuru bija 

aicināta NVA Rēzeknes filiāles konsultante EURES jautājumos par darba iespējām Eiropā un 

Latvijā Inga Gerasimova. Pasākums  sākās ar prezentāciju  par EURES projektu, kā arī dažādām 

aktivitātēm, lai veicinātu diskusiju. Pārējais laiks tika  atvēlēts skolēnu jautājumiem. Uzreiz pēc 

karjeras stundas tika veikta atgriezeniskā saite. Kā atzina ATV jaunieši, tad karjeras stunda esot 

aizvadīta interesanti, iegūstot daudz noderīgas informācijas: 

 ,,Es iepriekš nezināju par tādu platformu ka EURES, un ceru, ka man jauniegūtās zināšanas 

noderēs nākotnē!” (J. Platacis) 

  ,,Lekcijas laikā aktīvi darbojos. Uzzināju par EURES programmu, kura palīdz atrast darba 

vakances ārzemēs un sniedz informatīvu palīdzību gan par atgriešanos no ārvalstīm, gan 

par darbību tajās. Pagaidām nezinu cik ļoti aktuāla šī informācija ir priekš manis, jo plānoju 

palikt Latvijā un vēl tikai kaļu plānus nākotnei” (A.Arbidāns). 

 ,,Sniegtā informācija bija tiešām noderīga, uzzināju par daudzām iespējām, kuras varbūt 

nākotnē izmantošu!” (L. Prakhouskaja) 

 ,,Informācija bija ļoti vērtīga. Es uzzināju par darba iespējām ārzemēs un vietni, kur var 

meklēt darba vakances visā Eiropā” (V. Jupatovs) 

 ,,Esmu uzzinājis par pasākumu ,,Darbs un karjera Latvijā” š.g. 25.maijā, kur būs iespēja 

tikties ar Latvijas darba devējiem un veikt pārrunas ar tiem” (Dāvis Pavlovs). 

Z.Bodža 

karjeras konsultante 
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 “Jaunieši, novērtējiet iespējas, kas ir 

dotas, un nebaidieties uzdrošināties!”  
 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 12.b klases audzēkne DAGNIJA APĪNE ir 

aktīva jauniete, kura izmanto dzīves sniegtās iespējas. Visus trīs mācību gadus viņa ir iesaistījusies 

skolas sabiedriskajā dzīvē, bet no 2020. gada vasaras darbojas arī Rēzeknes pilsētas Jauniešu 

domē. 

“Vidējo izglītību nolēmu iegūt ATV – jauna skola, jauni draugi, jaunas iespējas. Mācoties 

ATV, jūtos kā studente, jo skolas ikdiena ir citādāka gan mācību, gan iespēju ziņā,” stāsta jauniete. 

“Man vienmēr ir paticis organizēt un vadīt pasākumus, līdz ar to šo triju mācību gadu laikā man ir 

bijusi lieliska iespēja gūt pieredzi šajā jomā. Visspilgtāk atmiņā ir palicis šī mācību gada 

1. septembris. Man uzticēja vadīt svinīgo pasākumu, kura laikā izjutu dažādas emocijas. Es 

izbaudīju savu pēdējo 1. septembri šajā skolā – uz skatuves ar mikrofonu rokās. Mēs beidzot 

atsākām mācības klātienē, man bija liels prieks redzēt visus skolotājus un skolasbiedrus sev blakus. 

Likās, ka dzīve sāk ritēt ierastajā pasākumu režīmā!” 

Dagnija atzīst, ka viņas sirdij tuvi ir divi mācību priekšmeti – ķīmija un kulturoloģija: “Tās ir 

divas pavisam dažādas jomas, bet katra no tām spēj ieinteresēt ar kaut ko savu. Ķīmija paskaidro 

pasauli, to, kas notiek mums visapkārt, tā rada manī lielu interesi un vēlmi mācīties, kāpēc ir tieši 

tā nevis citādi. Manuprāt, ķīmija esmu es pati – tepat vienota savās domās, reakcijās, veidos un 

pēkšņi izgaistu mazos puteklīšos – un esmu visapkārt: mākoņos, ziedos, saulē, gaisā un vējā. 

Savukārt kulturoloģija ir mācību priekšmets, kas liek aizdomāties par dažādām lietām, izteikt savas 

domas, analizēt un izprast darbības, kas ir saistītas ap un par cilvēku. Uzskatu, ka tas paplašina 

manu redzesloku un liek pārdomāt apkārt notiekošo.” Dagnija ir viena no Rēzeknes pilsētas 

Jauniešu domes priekšsēdētājas vietniecēm un kolektīva jauniešus raksturo kā superdraudzīgus, 

aktīvus, radošus, mērķtiecīgus, sportiskus un izpalīdzīgus. “Rēzekne man ir izaugsmes un iespēju 

pilsēta. Vieta, kur dzīvoju, mācos, draudzējos un attīstos. Esmu pārliecināta, ka ikvienam jaunietim 

Rēzekne ir durvis uz plašo iespēju pasauli, it īpaši sporta un kultūras jomās,” saka Dagnija. 

Nākotnē viņa sevi redz veselības aprūpes sektorā, konkrēti – zobārstniecībā: “Es ticu, ka mans 

sapnis piepildīsies! Zinu, ka smaids glābj pasauli, tāpēc likšu smaidīt ikkatram kopā ar mani – 

viegli, droši un pārliecinoši!” 

Citiem jauniešiem Dagnija iesaka novērtēt savus spēkus un iespējas, kas ir dotas, rakstīt 

projektus un realizēt tos, piedalīties konkursos, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kura laikā var 

iepazīties ar jauniem, aktīviem 

cilvēkiem, kā arī gūt 

neaizmirstamas atmiņas un 

pieredzi. Pats galvenais, ko 

novēl jauniete, ir nebaidīties 

uzdrošināties – pārkāpt pāri 

bailēm, kautrībai un kļūt 

drosmīgiem, sperot soli uz 

priekšu. 

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-

Miņina, Foto no D. Apīnes 

personīgā arhīva 

https://atv.rta.lv/dagnija-apine-jauniesi-novertejiet-iespejas-kas-ir-dotas-un-nebaidieties-uzdrosinaties/
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ATV jaunietes piedalās seminārā  

“Man ir 18: kā motivēt jaunos vēlētājus?” 
25.02.2021. 

Šī gada 25. februārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas “Eiropas klubiņa” dalībniece 

Laima Adijāne un Nikola Elizabete Mietule piedalījās tiešsaistes seminārā par jauniešu ietekmi 

un nozīmību vēlēšanās. Pateicoties brīnišķīgām prezentācijām, stāstījumiem un pieredzēm no 

dažādām organizācijām, pašvaldībām un EP Vēstnieku skolu pārstāvjiem, tika apskatītas trīs 

galvenās tēmas. 

 Jaunietis – vēlētājs “Jauniešu dalība dažāda līmeņa vēlēšanās” 

 Jaunietis = vēlētājs “Vēlētāju motivācija” 

 Iespējas nacionālā un pašvaldību līmenī “Kā sasniegt jaunieti?” 

RSU lektores Elīnas Vrobļevskas vadībā tika pārrunāts par jauniešu saskaršanos ar daudziem 

demotivējošiem faktoriem, kā, piemēram, zināšanu trūkums, kuru pilnveidot, piedaloties savas 

pilsētas organizācijās vai institūcijās, apgūstot politisko stratēģiju un brīvprātīgo darbu. Ir 

veidojies stereotips par to, ka vēlēt ir katra pilngadīga cilvēka pienākums, bet tā ir savu tiesību 

īstenošana, kam ir nepieciešams neliels iedrošinājums. 

Jau tagad tiek rasti risinājumi (piekļuves punkti), veidojot un publicējot informāciju 

pusaudžu apmeklētajos sociālajos medijos (sadarbojoties ar populāriem influenceriem), plānots 

realizēt neformālo vidi u.c. Latvijas EP darba komanda ir izveidojusi mazu, informējošu 

animāciju un apsveikumu katram jaunietim, kas balso pirmo reizi. Taču izvēle ir pašu jauniešu 

rokās. 

Paldies EP par apziņas veidošanu, ka katra balss ir svarīga, ka ir vajadzība vēlēt un no tā var 

mainīties visas Eiropas nākotne. 

Laima Adijāne  

“Eiropas klubiņa”  dalībniece 

  

https://atv.rta.lv/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-25-at-19.15.31.jpeg
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ATV “Eiropas klubiņš” sarunā ar valsts 

prezidentu Egilu Levitu 
26.02.2021. 

 

26. februārī „Eiropas klubiņa” dalībnieki –  Valērija Orlova, Marianna Linuža, Jekaterina Jurjeva, 

Alberts Mārtiņš Grins, Darja Grigorjeva, Kristaps Kokorevičš, Nikola Elizabete Mietule, Laima 

Adijāne, Ieva Ciukore, Jānis Platacis, Katrīna Skutele, Terēze Maksimova un Keita Emīlija Orlovska- 

piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros rīkotajā diskusijā ar Latvijas 

Valsts prezidentu Egilu Levitu par prezidenta lomu parlamentārajā demokrātijā. 

Egils Levits sarunā atklāja, kāda ir prezidenta loma Latvijas un Eiropas politiskajās sistēmās, par 

valstsgribu un tās veidošanu, mūsu valsts demokrātijas sasniegumiem un veicamajiem 

darbiem.  Skolēni tika iepazīstināti ar prezidenta un valsts darbību pandēmijas laikā. Lai uzlabotu 

demokrātijas sistēmu Latvijā, prezidents īpaši mudināja gan jauniešus, gan pārējos līdzdarboties kā 

pilsoņiem, piedalīties vēlēšanās, patstāvīgi iesaistīties nevalstiskās organizācijās, biedrībās un partijās. 

Pasākuma laikā arī tika sniegtas atbildes uz skolēnu sagatavotajiem jautājumiem, kādu prezidents redz 

Latviju pēc 10 gadiem, kā iedvesmot jauniešus karantīnas laikā, vai skolēniem pēc skolas būtu jābrauc 

mācīties uz ārzemēm, kā rodas jaunvārdi, piemēram, likteņkopība, valstgriba. Nobeigumā īsu 

kopsavilkumu par šīs dienas tēmu sniedza sarunas eksperte Žaneta Ozoliņa. 

Jaunieši atzinīgi novērtēja semināru. Kristaps Kokorevičs: „Saruna deva ieskatu par prezidenta 

darba ikdienu un pienākumiem. Ļoti patika viņa doma par to, ka krīzes situācijās būtu labi, ja 

prezidentam būtu lielākas iespējas, kas nozīmētu arī Saeimas un Ministru kabineta atlaišanu un 2 

nedēļās sasaukšanu atpakaļ.” 

Ieva Ciukore: „Sarunā uzzināju, kādi pienākumi vēl ir prezidenta ikdienā. Prezidents izcili 

norādīja, kādi galvenie sasniegumi panākti Latvijas vārdā pasaules organizācijās, īpaši par 

dezinformāciju, ka šī iniciatīva nāk no Latvijas valsts.  Patika prezidenta ieskice par Latviju pēc 10 

gadiem, kuru viņš redz kā tehnoloģisku un attīstītu valsti pasaulē.” 

Nikola Elizabete Mietule: „Man ļoti patika šī diskusija ar valsts prezidentu,bija interesanti uzzināt 

viņa viedokli un skatījumu par lietām, jo šis cilvēks reprezentē mūsu valsti un mūsu tautas intereses. 

Tika doti ieteikumi par medijpratību un kritisko domāšnu saistībā ar jaunākajām ziņām politikā!” 

Valērija Orlova: „Man ļoti patika tikšanās ar prezidentu un domāju, ka šī ir ļoti laba iespēja vēl 

labāk iepazīt Latviju. Visvairāk mani interesēja konstitūcijas jautājums, uz kuru prezidents Egils Levits 

sniedza labu atbildi: “Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz 

cilvēka brīvību un cieņu, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un respektē nacionālās minoritātes”. 

Laima Adijāne: „Man ir prieks, ka prezidentam ir liela vēlme darboties ar jauniešiem, gūt no 

viņiem pieredzi. Es vairāk iepazinu Latviju no prezidenta skatījuma un viedokļiem.” 

Darja Grigorjeva: „Man iepatikās, ka prezidents atbildēja uz mūsu jautājumiem – lakoniski un pēc 

būtības. Arī es uzdevu viņam jautājumu par uzņēmumiem un saņēmu konkrētu atbildi. Tāpat bija 

interesanti uzzināt, kā prezidents redz mūsu valsti pēc 10 gadiem.” 

Jekaterina Jurjeva: „Bija interesanti uzzināt, kā prezidents redz mūsu valsti pēc 10 gadiem 

un  nākotnes prognozes, kā arī par mācībām ārzemēs. ” 

Alberts Mārtiņš Grins: „Man ļoti patika šodienas tikšanās ar prezidentu! Patiesi jauks cilvēks. 

Uzzināju, kā prezidents skatās uz pašreizējo situāciju un uz nākotni! ” 

Marianna Linuža: „Man patika tikšanās ar prezidentu! Sapratu prezidenta skatu par parlamentāro 

demokrātiju un par mūsu valsts nākotni.” 

Terēze Maksimova: „Bija prieks piedalīties šāda veida tikšanās ar prezidentu. Uzzināju daudz 

vairāk par mūsu prezidenta attieksmi/viedokli pret šobrīd valstī notiekošo situāciju,kā arī Latvijas 

nākotni. Sapratu,ka prezidents ir ļoti atklāts un atvērts arī diskusijai ar jauniešiem.” 

Keita Emīlija Orlovska, 

“Eiropas klubiņa” dalībniece 
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ATV Sieviešu dienas sveiciens skolas 

sievietēm 
08.03.2021. 

Sieviete ir dabas dota,  

Jauka, skaista, ievainota. 

Savā sapnī, ikdienā, 

Tā par mums ir nomodā. 

Saudzēsim un lolosim, 

Savas jūtas neslēpsim. 

Sveiksim savas sievietes- 

Mātes, meitas, dievietes. 

Ziedus skaistus dāvāsim, 

Mīļus vārdus veltīsim. 

/A. Ezerroze/ 

 

 

 

Mūsu skaistās, mīļās, maigās, vislabākās sievietes pasaulē! 

Lai pavasaris atnāk pie Jums ar mīlestību, laimi un labklājību! 

Sveiciens Starptautiskajā sieviešu dienā! 

Jūsu skolas vīrieši 

 

https://atv.rta.lv/wp-content/uploads/2021/03/apsveikums.jpeg


Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

ATV iesaistās Latvijas Dabas fonda projekta 

“Dabas un klimata skola jauniešiem” aktivitātēs 
 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ir iesaistījusies Latvijas Dabas fonda projekta “Dabas un 

klimata skola jauniešiem” aktivitātēs. Projekta ilgtermiņa mērķis ir iesaistīt bioloģiski daudzveidīgas 

dabas saglabāšanā nozīmīgu Latvijas sabiedrības daļu – jauniešus, palīdzot tiem saprast, kāda ir saikne 

starp bioloģisko daudzveidību un klimata pārmaiņām un rast vienkāršus un praktiskus risinājumus 

bioloģiski daudzveidīgas dabas saglabāšanā klimata pārmaiņu kontekstā. 

Mūsu skolas 10. klašu skolēni visa mācību gada garumā piedalās tiešsaistes nodarbībās, kurās 

tiek  piedāvātas video lekcijas par tēmām: 

 “Dabas daudzveidība un klimata 

pārmaiņas” 

 “Klimata pārmaiņas un sociālās 

problēmas/migrācija” 

 “Dabas daudzveidība, klimats un politika: 

Kā es varu iesaistīties politikas procesos?” 

 “Lauksaimniecība, bioloģiskā 

daudzveidība un klimats” 

 “Daudzveidīgi meži un klimats” 

 “Vide, klimats un vecāki” 

Skolotāji katrai tēmai saņem izglītojošos materiālus jeb ceļvedi skolotājam, kurš veidots, balstoties 

mācību satura mācību priekšmetu programmu paraugos publicētajos tematos, lai tos būtu iespējams integrēt 

skolu darbā un dažādās mācību stundās varētu organizēt “Dabas sarunas”. “Dabas un klimata skola 

jauniešiem” saturu veido Latvijas Dabas fonda eksperti sadarbībā ar izglītības speciālistiem un klimata 

jomas ekspertiem, un tas īpaši noder vidusskolas kursu Ģeogrāfija I, Bioloģija I, Vēsture un sociālās zinības 

I un Sociālās zinības un vēsture skolotājiem. Projekta aktivitātes jauniešiem  noslēgsies ar tiešsaistes prāta 

spēli par klimata pārmaiņu problemātiku un iespējamajiem risinājumiem. 

Lai iegūtu atgriezenisko saiti, uzdevu jauniešiem jautājumu par to, kā viņi vērtē projekta aktivitātes. 

Valērija S. pauž domu, ka projekts atklāj un palīdz jauniešiem iedomāties par ekoloģijas, politikas, 

lauksaimniecības u.c. problēmām, kuras radušās klimata pārmaiņu dēļ. Viņa saka: “Mēs esam atbildīgi par 

savu nākotni, un šis projekts palīdzēs mums padarīt nākotni tikai labāku.” 

”Projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” nodarbības ļauj mums gan iedziļināties problēmās, gan 

rast risinājumus, kā tās atrisināt, kā cīnīties ar klimata pārmaiņām. Jo jāsaprot, ka ikdienas mazajām 

darbībām ir jēga, un katra cilvēka rīcība ietekmē ne tikai savu valsti, bet arī pasauli kopumā. Katrā 

nodarbībā es uzzinu kaut ko jaunu, piemēram- kā tieši es varu palīdzēt dabai, lai nākotnē mūs neskartu 

dabas katastrofas vai citas nelaimes”, atzīst Gunita.  Savukārt Kristīne piebilst, ka nodarbības ir izzinošas 

un pamācošas. Albertam Mārtiņam G. patīk tas, ka “šīs nodarbības ne tikai mūs izglīto par pašreizējo vides 

stāvokli, bet arī iepazīstina ar vietām, par kurām nezinājām pirms tam. Piemēram, izrādās, ka lielai daļai 

pašlaik mājās ir maza daļiņa Kostarikas – banāns.” 

Valeriana G. saka: “Vēlos izteikt pateicību cilvēkiem, kuri realizē projektu “Dabas un klimata skola 

jauniešiem”. Es ļoti priecājos, ka skola dod šādu iespēju piedalīties projekta nodarbībās, kur tiek pārrunātas 

problēmas, kas šobrīd ir ļoti aktuālas un jauniešiem ir arī iespēja uzdot jautājumus, kas viņus uztrauc. 

Paldies visiem par šo iespēju!” 
 

Sagatavoja Elita Opincāne, ATV ģeogrāfijas skolotāja 

Projekts “Dabas un klimata skola jauniešiem” tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un 

DEAR programmas finansētā projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” atbalstu un 

Kultūras ministrijas līdzfinansējumu. 

  



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

 



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

ATV pārstāvji veiksmīgi absolvē “Debašu 

Līderu skolu 2020/ 2021” 
23.03.2021. 

Noslēdzies projekts “Debašu Līderu skola 2020/2021”, kurā piedalījās un ko veiksmīgi 

absolvēja arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) pārstāvji – audzēkņi Keita Emīlija 

Orlovska, Emīls Šmits, Dita Kataja-Paegle un skolotāja V.Pavlova. 

Projekta “Debašu Līderu skola” ietvaros skolēni un skolotāji no visas Latvijas apgūst 

debašu prasmes – argumentāciju, publisko runu, kritisko un loģisko domāšanu un mediju pratību, 

gūst zināšanas par vides, politikas un ekonomikas aktualitātēm, kā arī uzlabo savas angļu valodas 

prasmes starptautiskā līmenī atzītu debašu lektoru un treneru vadībā, jo visas projekta aktivitātes 

notiek angļu valodā. Tāpat būtisks projekta ieguvums ir katrai dalībskolai pieejamais debašu 

mentoru – pieredzējušu debatētāju atbalsts, uzsākot debašu kustību savā skolā un piedaloties 

nacionāla līmeņa debašu turnīros. 

Projekta dalībniece K.E.Orlovska par projektu saka: “Piedaloties projektā, es esmu 

pilnveidojusi savas prasmes, apguvusi debašu struktūru, kā arī apzinājusies savas stiprās un vājās 

puses. Projektu absolvēju par sevi pārliecinātāka un stiprāka, esmu iemācījusies, kā domāt ātrāk, 

kā arī analizēt jebkuru jautājumu no dažādām perspektīvām.” 

Savukārt projekta dalībniece un absolvente – skolotāja V.Pavlova ne tikai atzinīgi novērtē 

projektā apgūtās prasmes, bet arī norāda, ka, projektam beidzoties, skolā plānots uzsākt gan debašu 

klubu, gan arī iekļaut debašu aktivitātes mācību procesā. 

Projektu “Debašu Līderu skola 2020/2021” īsteno biedrība “Latvijas Debašu asociācija” 

(publiski zināma ar nosaukumu “QUO Tu domā?”) ar British Council pārstāvniecības Latvijā 

atbalstu kopš 2015.gada. 

Projekta galvenie atbalstītāji – British Council pārstāvniecība Latvijā direktores Zanes 

Matesovičas  par projektu – saka: “Debašu Līderu skola ir viens no ilglaicīgākajiem mūsu 

programmas “People to People Cultural Engagement 2016–2021” projektiem, kas palīdz 

jauniešiem no dažādām kopienām attīstīt 21.gadsimta prasmes un sniedz iespēju darboties kopēju 

mērķu vārdā, veidojot ne tikai savas prasmes un pārliecību, bet arī sekmējot iespējas ietekmēt 

procesus sev apkārt un kļūt par aktīviem sabiedrības līderiem.” 
Taču ar absolvēšanas sesiju un projekta noslēgumu nekas nebeidzas, jo, kā norāda projekta 

“Debašu Līderu skola 2020/2021” vadītāja Ieva Elizabete Ērgle, ikvienam interesentam ir daudzas un 

dažādas iespējas, kā turpināt stiprināt debašu prasmes arī pēc projekta: “Šogad jauno debatētāju vidū ļoti 

populāri ir tiešsaistes debašu turnīri – jauna pieeja debašu organizēšanai arī mums kā rīkotājiem. Tiešsaistes 

formātam ir gan savi mīnusi, gan arī priekšrocības – tieši turnīrus šī gada projektā jaunieši un skolotāji 

apmeklē ļoti aktīvi (dalībnieku skaits turnīros būtiski pārsniedz mūsu sākotnējās gaidas)!  Ticam, ka viens 

no iemesliem tam ir tiešsaistes pasākumu priekšrocība – nav jāceļas piecos no rīta un jāveic garš ceļš, lai 

nonāktu līdz turnīram. Tāpat tiešsaistes turnīri ir atvērti ikvienas skolas skolēnam ar vai bez iepriekšējas 

pieredzes. Esmu pārliecināta, ka prasmes, ko jaunieši apgūst projekta laikā, noderēs katram no viņiem 

skolā, augstskolā, kā arī darba vidē. Tāpēc, lai dotu iespēju pēc iespējas vairāk Latvijas skolēniem apgūt 

kritiskās domāšanas prasmes, Latvijas Debašu asociācija ir izstrādājusi kritiskās domāšanas tiešsaistes rīku, 

kas pieejams ikvienam interesentam bez maksas mūsu mājaslapā www.quotudoma.lv.” 

British Council ir Apvienotās Karalistes starptautiska organizācija, kas nodarbojas ar 

kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu. British Council sadarbojas ar vairāk nekā 100 

valstīm mākslas, kultūras, izglītības un vietējās kopienas stiprināšanas jomās. Aizvadītajā gadā 

organizācija sasniedza 75 miljonu cilvēku auditoriju klātienes pasākumos un vairāk nekā 755 

miljonu sekotāju tiešsaistē. Kopš 2016. gada British Council Baltijas valstīs īsteno apjomīgu 

programmu, kuras mērķis ir atbalstīt izglītības, kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas 

veicina sabiedrības saliedētību. 

Vineta Pavlova 
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Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola 

iegūst “eTwinning Skola” statusu 

 2021.-2022.gadam 

 

Nenogurstošs, radošs skolēnu, skolotāju, sadarbības 

partneru darbs ir vainagojies ar panākumiem – 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ir ieguvusi 

“eTwinning Skola” statusu 2021.-2022.gadam! 

ATV nu jau divus gadus aktīvi darbojas eTwinning 

kopienā, realizējot dažādus projektus, iesaistot un apmācot 

gan skolēnus, gan skolotājus. Pa šo darbības laiku par 

partneriem ir bijušas skolas no Turcijas, Portugāles, 

Čehijas, Polijas, Spānijas, Bulgārijas un Ukrainas. 

Pirmais vērienīgākais eTwinning projekts, par ko 

ATV saņēma arī Nacionālo kvalitātes sertifikātu, bija “A flower that heals” (“Zieds, kas ārstē”). 

Šī projekta ietvaros skolēni pētīja ārstniecības augus, ievāca tos un popularizēja rezultātus skolā, 

veidoja ārstniecības augu e-grāmatas. Patlaban tiek īstenots eTwinning projekts “Change the Game 

Yourself!” (“Maini spēles noteikumus pats!”), kas veltīts jauniešu iesaistīšanai plašajā IKT 

pasaulē. Projekts tuvojas savai noslēguma stadijai, un skolēniem no 6 dalībvalstīm, sadarbojoties 

starptautiskās komandās, ir nepieciešams izveidot vienkāršas spēles par IKT tematiku. 

Pagaidām Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ir vienīgā skola Rēzeknē, kas saņēmusi 

“eTwinning Skola” statusu, bet drīzumā tai noteikti pievienosies arī plašāks skolu pulciņš. 

Pateicoties eTwinning projektu īstenošanai un organizētajām apmācībām, gan ATV 

skolēni, gan skolotāji ir guvuši jaunu pieredzi, idejas un iedvesmu sadarbībai. Novēlēsim viņiem 

arī turpmāk aktīvi iesaistīties eTwinning kopienas dzīvē! 

 

  

https://atv.rta.lv/wp-content/uploads/2021/03/awarded-etwinning-school-label-2021-22.png
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Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola 

piedalās “Digitālās nedēļas” kampaņā 
22.- 26.03.2021. 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2021. gadā no 22. līdz 26. martam 

organizēja Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā. 

Arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola šīs nedēļas laikā īstenoja digitālo prasmju 

uzlabošanas stundas gan skolēniem, gan skolotājiem. 

Desmito un divpadsmito klašu skolēni mācījās atpazīt viltus identitātes tiešsaistē un 

atkārtoja datu aizsardzības aspektus, turpretim skolotāji mācījās sadarboties Google Jamboard 

aplikācijā, darboties ar kalendāru un kontaktiem Google vidē un izpētīja Microsoft Office 365 

piedāvātās iespējas. 

Pavasaris ATV ienāk ar jaunām zināšanām! 
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ATV audzēkņi piedalījās tiešsaistes 

sarunu ciklā “ZINĀTNE. ZOOMED. IN” 
6.04.- 29.04.2021. 

No 6. līdz 29. aprīlim Izglītības un zinātnes ministrija projektā “ZINĀTNE.ZOOMED.IN” 

11. un 12. klašu skolēniem rīkoja tiešsaistes sarunas ar Latvijas zinātniekiem, lai atklātu dažādu 

zinātnes nozaru un pētniecības aizraujošo dabu. Arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 

(ATV) 11. un 12. klases audzēkņi kopā ar skolotājām Ilzi Lukjanovu un Rasmu Tretjakovu 

piedalījās vairākās tiešsaistes sarunās. 

“Pirmā nodarbība notika 6. aprīlī, un tajā bija iespēja klausīties zinātnieka Kaspara Ozola 

stāstījumā par vērienīgu pētījumu, kurā viņam ir vadošā loma. Pētījums saistīts ar pašbraucošo 

elektroautomašīnu piedziņas kontroles, uztveres sistēmu un komunikāciju iekārtu izstrādi. Zinātnieks 

stāstīja par algoritmiem, kas tiek radīti, par risinājumiem un stratēģijām, kā pašbraucošajai automašīnai 

reaģēt, ja kāds no sensoriem pārstāj strādāt, un kā tajā brīdī likt strādāt rezerves risinājumiem. Lai gan 

šajā tikšanās reizē netika rādīta prezentācija, tomēr skolēnus aizrāva diskusija starp Aleksandru Blūmu, 

kurš uzdeva uzvedinošus jautājumus, un Kasparu Ozolu, kurš sniedza atbildes par šo tēmu,” stāsta 
ATV skolotāja Ilze Lukjanova. 

Tiešsaistes sarunas laikā skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus. Interesantākā jautājuma 

autors, kurš saņēma balvu, bija ATV 11.a klases skolnieks Daniēls Zeps, kurš jautāja: “Vai Jūs 

izmantojat atomāro pulksteni, vai arī cenšaties atrast precīzāku laika mērīšanas iekārtu?”. Sarunas 

izskaņā skolēni izteica trīs svarīgas atziņas, ko guva pēc šīs sarunas. “1) Kaspara doma bija diezgan 

labi izvērsta, pat uz samulsinošiem jautājumiem bija dota laba atbilde; 2) Tēma ir ļoti svarīga un 

aizraujoša –  elektrotransports ir gan nepieciešamība, gan māksla, gan izklaide. Klausīties varēja kā 

iesācējs šajā tematā, tā arī pieredzējis cilvēks; 3) Kaut arī saruna bija laba, es vairākumu lietu jau 

zināju, tā kā esmu šīs tēmas fans” (Elmārs Vindačs, 12.a klase). 

ATV jaunieši piedalījās arī citu zinātnieku vadītajās tiešsaistes sarunās, gūstot jaunas zināšanas 

vai nostiprinot jau esošās par dažādām tēmām (Agris Ņikitenko stāstīja par inženierzinātnēm un 

robotiku, mākslīgo intelektu, Guntars Kitenbergs – par mazu magnētu daudzveidīgajiem darbiem, 

Baiba Jansone – par zālēm labai atmiņai mūža garumā, Jānis Liepiņš par maizes raugu, Ilga Gedrovica 
– par nākotnes pārtiku, kuras sastāvā būs ēdami kukaiņi, Arvīds Irmejs – par gēnu pētniecību). 

Labāko jautājumu uzdevēji no ATV bija 12.b audzēknis Vladislavs Jupatovs un 11.a klases 

audzēknis Daniēls Zeps, kura divi uzdotie jautājumi ieguva balvu (arī jautājums: “Mitohondriji agrāk 

bija patstāvīgi organismi, kas “tika pieradināti” dzīvnieku šūnās, vai kas līdzīgs varētu notikt ar raugu, 
jo mēs pārtikā izmantojam arvien vairāk raugu saturošus produktus”.). 

 “Manuprāt, šīs nodarbības bija ļoti noderīgas, jo mācību stundu apstākļos ir grūti iztēloties to, kā 

strādā zinātnieki. Parasti liekas, ka zinātniekiem ir teorija un viņi uzreiz atklāj ko jaunu visos 

eksperimentos. Šīs nodarbības parāda arī to, ka pētnieciskajā darbībā rezultātus neiegūst uzreiz, bet 

pētījumu vajag atjaunot un atkārtot, lai nonāktu pie konkrēta rezultāta. Piemēram, man patika Guntara 

Kitenberga lekcija, jo viņš parādīja to, ka atklājums var rasties arī nejaušības dēļ, precīzāk, pagriežot 

mikroskopu un pamainot skatupunktu, un šī skatījuma maiņa ļoti labi sagatavo nākotnei,” saka Daniēls 
Zeps. 

Projektā “Zinātne.Zoomed.In” jeb “Zinātne.Pietuvināta” piedalījās 15 zinātnieces un deviņi zinātnieki, 

pārstāvot vairākas zinātnes nozares un apakšnozares – elektroniku, robotiku, viedo enerģētiku, materiālzinātni, 
farmakoloģiju, molekulārbioloģiju, onkoloģiju, sabiedrības veselību, izglītības zinātni, medijpratību, 

sabiedrības zinātni, etnobotāniku, medicīnas tiesības u.c.                    Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina. 
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ATV īstenots jauniešu iniciatīvu projekts 

“18! Vai tā ir brīvība?” 
23.04.2021. 

Šī gada 23.aprīlī mūsu skolas skolnieces – Keita Emīlija Orlovska, Dita Kataja– Paegle un 

Sanvita Zute – zoom platformā organizēja tiešsaistes pasākumu jauniešu iniciatīvu projekta „18! 

Vai tā ir brīvība?” ietvaros. 

Šoreiz 30 dalībniekiem no 

dažādām Rēzeknes skolām bija 

iespēja iepazīties un apgūt, kā 

veikt komunālos maksājumus. 

Pasākuma sākumā dalībnieki tika 

iepazīstināti ar prezentāciju, kur 

tika atklāts, kas tad īsti ir 

komunālie maksājumi un kā tos 

veikt. Turpinājumā skolēni tika 

sadalīti 8 komandās, lai tiktu galā 

ar izlaušanās spēli ”18! Vai tā ir 

brīvība?”. Spēle sastāvēja no 3 

uzdevumiem, kur vajadzēja noteikt mēneša laikā patērēto ūdens daudzumu un elektroenerģiju. 

Pasākuma noslēgumā dalībnieki piedalījās kahoot viktorīnā un pārbaudīja iegūtās zināšanas. 

Laurus plūca un 1. vietu ieguva Evelīna Geikina (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija) un savā īpašumā 

ieguva T-krekla ar projekta logo. 

2. vietu izcīnīja Anastasija Šerkina (Rēzeknes valsts 

poļu ģimnāzija) un balvā saņēma krūzi ar projekta 

logo. 

3.vietā ierindojās Airita Trukšāne (Rēzeknes valsts 

poļu ģimnāzija) un ieguva flešatmiņu ar projekta logo. 

Pie ATV suvenīriem tika 4.un 5. vietas ieguvējas- 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolnieces 

Katrīna Skutele un Linda Zunda. Apsveicam! 

 

Dalībnieki atzinīgi novērtēja pasākumu: 

 “Veidot biežāk šāda veida pasākumus, kas 

iemāca jauniešiem dzīvei svarīgas un 

noderīgas lietas!” 

 “Turpināt veidot tamlīdzīgus pasākumus.” 

 

Keita Emīlija Orlovska, 

projekta organizatore 
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EPVS atklātā stunda “Cik demokrātiska 

ir Latvija?” ATV 
29.04.2021. 

Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola jau ceturto mācību gadu piedalās Eiropas 

Parlamenta Vēstnieku skolu programmā un tās ietvaros š.g. 29. aprīlī 11. klases skolēniem bija 

lieliska iespēja piedalīties atklātajā stundā “Cik demokrātiska ir Latvija? ” zoom platformā, kas 

deva jauniešiem iespēju noskaidrot ne tikai par pārvaldes formu, kurā mēs dzīvojam dienu no 

dienas, bet arī uzzināt, ka demokrātija var tikt novērtēta pēc tīri tehniskiem parametriem jeb pēc 

noteiktas sistēmas. 

Pasākuma pirmajā daļā Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas pedagogi Vineta Pavlova 

un Maruta Krustāne kopīgi ar skolēniem noskaidroja, ar ko ikvienam asociējas demokrātija un ko 

tā mums sniedz ikdienas dzīvē. Stundas ietvaros tika akcentēti tādi būtiski demokrātijas principi 

kā brīvība, vienlīdzība, likumība un cilvēktiesības. Jauniešiem bija iespēja uzzināt arī ko jaunu, 

kas ir demokrātijas audits. Skolēni bija pārsteigti, ka pastāv IDEA (The International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance) metode, ko izmanto, lai “mērītu” Latvijas demokrātiju 

konkrētās jomās, piemēram, pilsonība, likumdošana un tiesības, reprezentatīva un atbildīga 

pārvalde u.c., kas tiek vērtētas pēc noteiktiem kritērijiem. 11. klases skolēni aktīvi darbojās, 

sadaloties grupās, un paši saviem spēkiem novērtēja Latvijas demokrātiju no savas perspektīvas, 

to pamatojot un diskutējot. 

  Otrajā atklātās stundas daļā Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Dr. 

Žaneta Ozoliņa vadīja lekciju un izglītoja jauniešus par “varbūtības” laikmetu (t.i., kāds ir reālais 

Latvijas demokrātijas novērtējums), pašreizējo demokrātiju, kas ir citās valstīs jeb cik tās ir 

demokrātiskas un kā tās skar “demokrātijas erozija”, kā pandēmija ir ietekmējusi mūsu pašu 

pārvaldes sistēmu. Skolēniem bija iespēja arī diskutēt un uzdod sev interesējošus jautājumus 

ekspertei šajā jomā. 

Paldies Žanetai Ozoliņai par piedalīšanos un iespēju izglītoties demokrātijas jomā, izprast 

tās būtību, attīstību un pārmaiņas,  balstoties uz noteiktiem notikumiem valstī! 

“Demokrātiju mēra nevis ar līderiem, kuri veic izcilus darbus, bet ar pilsoņiem, kuri dara 

lietas izcili labi.” (Džons Gardners) 

Nikola Elizabete Mietule 

11. klases skolniece 
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Rēzeknes un Viļānu novada erudīcijas 

konkurss “Erudīts-2021” 
30.04.2021. 

30. aprīlī Rēzeknes novada pašvaldībā ikgadējā spēle „Erudīts” drosmīgākos un zinošākos 

jauniešu aicināja uz tiešsaistes spēli Kahoot vidē, lai noskaidrotu erudītāko Rēzeknes un Viļānu 

novada vidusskolēnu. Spēlei pieteicās 10 dalībnieki no Kaunatas ( Ērika Ruhmane un Viktorija 

Lukiša), Maltas (Indra Koroļonoka un Edvards Štekels), Nautrēnu (Rinalds Ludboržs), Tiskādu 

(Nadežda Verjovkina un Veronika Klimova), Viļānu (Evelīna Šarkovska) un Austrumlatvijas 

Tehnoloģiju vidusskolas (Jānis Platacis un Kristaps Kokorevičs).  

Erudīta tēma „Kurš kuru?” ir izaicinājums katram spēlētājam pierādīt savu erudīciju. Spēlē 

tika piedāvāti jautājumi gan par Latviju, gan plašo pasauli kultūrā, vēsturē, ģeogrāfijā, arhitektūrā, 

literatūrā, mākslā un citās jomās.  

Erudītiem bija jāzina, ka Jaunzēlandē aitu mīt vairāk nekā cilvēku, ka Trevī strūklaka 

atrodas Romā, ka Dundagas pilī, kā stāsta latviešu tautas teikas, ir notikušas rūķīšu kāzas, ka 

Baltijā vienīgais velosipēdu muzejs atrodas Saulkrastos, ka spāre ir ne tikai kukainis, bet arī zivs, 

ka šitakē ir sēnes, ka par uzvaru komandu sacīkstēs tenisā piešķir Deivisa kausu, ka 

Etnokosmoloģijas muzejs atrodas Lietuvā, ka Strenči ir Gaujas plostnieku galvaspilsēta.  

Kas latviešu mitoloģijā ir materiālās pārticības veicinātāja? Kas ir Latvijas ģeoloģiskais 

simbols? Kura ir visjaunākā Daugavas sala? Kura baltu cilts devusi vārdu latviešu tautai un 

Latvijai? Kuru ASV pilsētu dēvē par vēju pilsētu? Šie jautājumi dalībniekiem izrādījās diezgan 

ciets rieksts, un uz tiem atbildēja tikai daži.  

Sīvā 

konkurencē, ik pa 

brīdim līderiem 

mainoties, 1. vietu 

ieguva Jānis 

Platacis no 

Austrumlatvijas 

Tehnoloģiju 

vidusskolas, 2. 

vietā ierindojās 

Evelīna Šarkovska 

no Viļānu 

vidusskolas, 

godpilnajā 3. vietā 

– Rinalds Ludboržs 

no Nautrēnu 

vidusskolas, labāko piecinieku noslēdz Kristaps Kokorevičs (4. vieta, Austrumlatvijas 

Tehnoloģiju vidusskola) un Indra Koroļonoka (5. vieta, Maltas vidusskola). Paldies arī pārējiem 

dalībniekiem par drosmi piedalīties spēlē. 

Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša 
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Keita Emīlija Orlovska: “Izlaušanās spēli kā 

mācību metodi var pielietot visos mācību 

priekšmetos” 

1. aprīlī tiešraidē bija vērojama Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) 

konferences apbalvošanas ceremonija. Šogad jaunieši savus ZPD attālināti bija prezentējuši gan 

reģionālā, gan arī valsts līmeņa konferencē. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 11.b 

klases audzēkne Keita Emīlija Orlovska saņēma 2. pakāpes diplomu par pētījumu “Izlaušanās 

spēle kā kompetenču izglītības metode latviešu valodas apguvē”. 

Kā stāsta jauniete, tad izvēlēties 

šādu pētījuma tēmu viņai 

ieteicaskolotāja Maruta Krustāne. “Ideja 

radās tādēļ, ka ikdienā skolēni daudz 

laika pavada, mācoties un iegaumējot 

zināšanas, ko pietiekami neizprot, jo 

iegūtā informācija netiek pielietota 

praktiski.  Aktualizējoties kompetenču 

izglītībai, mācību darbā tiek pielietotas 

jaunas mācību metodes, kur apgūstamais 

saturs balstās ne tikai uz zināšanu 

iegaumēšanu, bet arī uz to apjēgšanu un 

uz prasmēm tās reāli pielietot dzīvē. 

Tādēļ nolēmu veidot izlaušanās spēli, 

kas ļautu vieglāk apgūt jauno mācību vielu latviešu valodas priekšmetā,” atklāj Keita Emīlija. 

Viņa stāsta, ka, veicot pētījumu, uzzinājusi, ka izlaušanās spēli kā mācību metodi var 

pielietot visos mācību priekšmetos, jo tā ir multifunkcionāla. “Secināju, ka skolēni, izejot 

izlaušanās spēli, spēj efektīvāk apgūt mācību vielu bez skolotāja palīdzības, turklāt viņi labprāt 

vēlētos šāda veida mācību metodes arī citos mācību priekšmetos. Vēl varu piebilst to, ka viens no 

lielākajiem izlaušanās spēles ieguvumiem ir tas, ka to var pielietot arī attālinātā mācību procesa 

laikā,” saka jauniete, atklājot, ka pētījuma veikšanas procesā paralēli teorētiskās daļas rakstīšanai 

viņa arī izveidoja metodoloģiju stundai “Informācijpratība un medijpratība”, pēc kuras izstrādāja 

izlaušanās spēli. 

Lielu paldies Keita Emīlija saka tiem cilvēkiem, kas palīdzēja pētījuma realizēšanā: 

“Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore Sanita Martena bija mana darba konsultante, viņa 

ieteica vērtīgus padomus, kas man palīdzēja darba veikšanā. Palīdzīgu roku sniedza arī uzņēmuma 

„Smart – spēļu risinājumi izglītībai” vadītāja Elīna Grāvelsiņa, kura labprāt sniedza interviju, 

dodot man noderīgus padomus izlaušanās spēles izveidei. Protams, arī mani draugi un ģimene 

mani atbalstīja un motivēja paveikt šo darbu. Esmu pateicīga, ka man apkārt bija cilvēki, kas 

neatteica un sniedza man palīdzīgu roku.” Vislielāko paldies jauniete saka darba vadītājai Marutai 

Krustānei, kura viņu atbalstīja visa darba izstrādes procesā, uzklausot un atbalstot audzēknes 

idejas. 

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina. 

Foto no K. E. Orlovskas personīgā arhīva 
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ATV jaunieši piedalās  

Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un 

ES Padomes Eiropas dienai veltītā pasākumā 

“Nākotne ir tavās rokās” 
09.05.2021. 

 

Svētdien 9. maijā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas jaunieši Kristaps Kokorevičs 

un Jānis Platacis pārstāvēja savu skolu un valsti par godu Eiropas dienai veltītajā konferencē 

“Nākotne ir tavās rokās”. 

 

Tajā piedalījās un konferences dalībniekus uzrunāja Francijas prezidents Emanuels 

Makrons, ES iestāžu priekšsēdētāji Dāvids Sasoli un Urzula fon der Leiena, kā arī ES prezidējošās 

valsts Portugāles premjerministrs Antoni Košta. Pasākuma laikā atskatījās uz piedzīvoto un 

sasniegto līdz šim, kā arī sniedza idejas un priekšlikumus, uz kādiem mērķiem koncentrēties vairāk 

un kādos virzienos veidot darbu nākotnē. Īpaši uzrunāja Antoni Koštas runa, kurā viņš, ka Eiropai 

jākoncentrējas uz jauniešu problēmām un bezdarba mazināšanas iespējām tieši jauniešu vidū. 

Interesanta lieta, ko ieteica pētīt Antoni Košta, ir okeānu dzīles, jo tās nav izpētītas un netiek 

sargātas, bet ir pasaules lielākā daļa. Starp uzrunām varēja izbaudīt Karski kvarteta sniegumu, kas 

deva īpašu svētku sajūtu šai dienai. 

Kristaps Kokorevičs, 

ATV Skolēnu parlamenta prezidents 
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Realizēts jauniešu iniciatīvu projekts 

“Mūsu tautas režisors” 
10.05.2021. 

Šī gada 10.maija pēcpusdienā 

mūsu aktīvās skolas skolēni –Laima 

Adijāne, Nikola Elizabete Mietule, 

Jānis Platacis, Kristaps 

Kokorevičs–  ar zoom platformas 

palīdzību Eiropas dienas svinību 

ietvaros organizēja jauniešu iniciatīvu 

projektu „Mūsu tautas režisors”. 

Pasākumu apmeklēja 76 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju 

vidusskolas jaunieši, kuriem par godu 

Eiropas dienai bija iespēja ne tika 

uzzināt kaut ko jaunu par Eiropas 

Savienību kopumā, bet arī pārbaudīt 

savas līdzšinējās un jaunās zināšanas . Pasākuma pirmajā daļā projekta vadītāji ar prezentācijas un 

dažādu citu aplikāciju palīdzību, kā, piemēram, sli.do, klāstīja skolēniem par Eiropas Savienības 

darbību, tās izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem, interesantiem faktiem, kā arī par to, kādas 

iespējas tā mums sniedz kā vienai no ES dalībvalstīm. 

Otrajā daļā Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore, EPVS programmas 

eksperte Dr. Žaneta Ozoliņa vadīja lekciju un izglītoja jauniešus par toleranci, cik tā ir svarīga 

mūsu ikdienas dzīve un ka tieši no šīs svarīgās vērtības ir atkarīga mūsu tautas pārticība un 

labklājības indekss, kas arī ļauj salīdzināt valstis savā starpā. Tika secināts, ka tās valstis, kas 

atrodas Eiropas Savienības sastāvā, ir vienas no laimīgākajām un pārticīgākajām visā pasaulē. 

Paldies, Ž.Ozoliņai par piedalīšanos un iespēju uzzināt ko jaunu par toleranci, izprast tās 

būtību, attīstību un nozīmi ne tikai mūsu ikdienas dzīvē, bet arī politikā. 

Pasākuma noslēgumā dalībnieki piedalījās Kahoot viktorīnā un pārbaudīja iegūtās zināšanas. 

Godam 1.vietu ieguva Žanete Piļka un savā īpašumā ieguva lietussargu ar projekta logo. 

2. vietā ierindojās Emīls Šmits un balvā ieguva T- kreklu ar projekta logo. 

3. vietu izcīnīja Dita Kataja – Paegle un ieguva krūzi ar projekta logo. 

Pie Eiropas Mājas dāvaniņām tika viktorīnas 4. līdz 15. vietas ieguvēji (I.Ciukore, L. Lāce, 

M.Ķipļuks, G. Meško, N.Vanagelis, A.M.Grins, K.Skutele, V.Urbanoviča, R.Bažanovs, 

A.Ancigina, K.Onužāne, M.Rudzāte). Apsveicam! 

Nikola Elizabete Mietule, 

projekta komandas dalībniece 
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ATV dejotāji piedalījās video klipa 

“Svinēt sauli” filmēšanā 
25.05.2021. 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija 

zelta rotu” radošā darba grupa uzsākusi darbu pie vienota lielkoncerta fināla video klipa “Svinēt 

sauli” izveides, kurā tiks ietveri visi skolu jaunatnes deju kolektīvi, kuri turpina gatavoties XII 

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, tostarp arī mūsu skolas deju kolektīvs. 

Video klips tiek veidots, atspoguļojot šī laika realitāti – attālināto mācību procesu, nodarbības 

ZOOM platformā, dejošanu vienatnē, ar distanci, tajā pašā laikā uzsverot, ka Dziesmu un Deju 

svētku tradīcija, mīlestība pret deju un gatavība pat šajos laikos dejot, radīt un būt kopā ir stiprāka 

par visu. 

Video klipā plānots parādīt darbu gan attālinātajā mēģinājumu procesā (treniņtērpos), gan 

dejotājus tautas tērpos, izdejojot “Svinēt sauli” atbilstoši filmēšanas laikā valstī noteiktajiem 

epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. 

Mēs dejojām Gunas Trukšānes veidoto horeogrāfiju, kas bija apgūstama attālinātajā mācību 

procesā un dejojama individuāli un distancēti. 

25.maijā tika filmēts mūsu deju kolektīva video, kas vēlāk tiks savienots ar citiem, lai atkal varētu 

visi būt kopā. 

Paldies par dejotprieku, smaidiem, enerģiju un piedalīšanos Laimai Adijānei, Nikolai-Elizabetei 

Mietulei, Ievai Ciukorei, Ditai Katajai-Paeglei, Kristapam Kokorevičam, Mārtiņam Bondaram, 

Ivo Mičulim, Haraldam Ruciņam, Dāvim Keišam un Jānim Platacim. 

Rasma Akermane, 

ATV deju kolektīva vadītāja 
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ATV organizē Erasmus+ projekta “Dawn of 

schools with education 4.0” noslēguma aktivitātes 
23.- 28.05.2021. 

 
Mācību gada noslēgumā no 

23.maija līdz 28. maijam Erasmus+ 

projekta “Dawn of schools with 

education 4.0” ietvaros ATV organizēja 

virtuālās aktivitātes Slovēnijas, Somijas, 

Zviedrijas, Portugāles un Turcijas 

skolotājiem un skolēniem. Lai gan 

pēdējās 2 projekta mobilitātes nācās 

organizēt virtuāli, skolēni šo aktivitāšu 

laikā guva ne tikai teorētiskas zināšanas, 

bet arī praktiskas iemaņas robotikā, 

programmēšanā un modelēšanā. 

1.dienā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar droniem, to veidiem, izmantošanas iespējām, 

kā arī ar ES līmeņa regulējumiem un noteikumiem, kas saistīti ar dronu pilotēšanu. Tikšanās dienas 

otrajā daļā skolēni izstrādāja projektus par kādu konkrētu drona veidu un pēc tam prezentēja savus 

darbus pārējiem projekta dalībniekiem. 

2.dienā ATV 11.a klases skolēns Daniēls Zeps demonstrēja projekta dalībniekiem, kā izveidot 

dronu trasi ar Tinkercad programmas palīdzību. Pēc demonstrējuma skolēni izstrādāja dronu 

virtuālo trasi ar Tinkercad programmas palīdzību un tad ierīkoja šo trasi savās skolās un veica 

dronu lidojumus, fiksējot laiku, distances garumu un šķēršļu daudzumu. Labākās trases un 

lidojuma autori bija Zviedrijas skolēni. 

3.dienā robotikas pulciņa vadītājs Kārlis Pīgožnis demonstrēja profesionālo programmu, ar 

kuras palīdzību var konstruēt dronus, savukārt, ATV 12.a klases skolēns Aleksandrs Stirāns 

iepazīstināja projekta dalībniekus ar Sketchup programmas darbības pamatprincipiem. Pēc šiem 

demonstrējumiem skolēni grupās  konstruēja savus dronus virtuālajā vidē, izveidojot par tiem arī 

nelielus aprakstus. 

4. projekta dienā skolēni izspēlēja visu projekta dalībvalstu izstrādātu kahoot spēli un sniedza 

atgriezenisko saiti par projekta nedēļu –  ieguvumiem un izaicinājumiem. 

5.dienā projekta koordinatori no visām dalībvalstīm tikās, lai analizētu paveikto darbu un 

izvirzītu mērķus nākotnes sadarbībai. 

Šis projekts bija lieliska iespēja ATV skolēniem papildināt un pilnveidot savas zināšanas un 

prasmes robotikā, programmēšanā un modelēšanā, kas ik dienas gūst arvien lielāku popularitāti 

mūsdienu izglītībā un sabiedrībā. 

Vineta Pavlova 

ATV starptautisko projektu koordinatore 
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Programmas “Latvijas Skolas soma” iespēju 

izmantošana ATV mācību procesa ietvaros 

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk 

nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, 

nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra 

laikā klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā 

mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un 

grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas 

kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās 

industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu. 

 “Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno 

resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības 

apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā 

arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni visa attālinātā mācību gada laikā ir aktīvi 

iesaistījušies un skatījušies gan izrādes, gan koncertus, gan muzejpedagoģiskās programmas, 

tādējādi paplašinot savas zināšanas, redzesloku Latvijas kultūrā un veidojot sevi kā personību! 

Jāsaka, ka visi skolēni ir apmeklējuši  vismaz pa vienam kultūras pasākumam un snieguši savu 

vērtējumu, diskutējuši, rakstījuši atsauksmes un pārspriedumus tādos mācību priekšmetos kā 

latviešu valoda, literatūra, vēsture, kulturoloģija/kultūras pamati, arī svešvalodās. 

Kopumā šī semestra laikā ir apmeklēti 14 gan maksas, gan bezmaksas pasākumi! 

 Digitālamuzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero””; 

 SIA “Liepaja music”, “GingerCat”- muzikāls dzīvesstāsts “No Veidenbauma neaizbēgsi” 

 SIA “Dzīvā skaņa” koncertlekcija “Imants Kalniņš. 80” 

 SIA “Dzīvā skaņa  koncertlekcija “Kino mūzikas vēsture” 

 LNSO Multimediāls koncerts “Simfoniskais hits ar Goran Gora. Bēthovena Sestā “Pastorālā”” 

 Latvijas Nacionālā teātra izrādes ieraksts “Svina garša” 

 SIA “International Show Production” muzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un 

muzejs “Mystero”” 

 Pantomīmas un cirka izrāde un meistarklase tiešsaistē (Pantonīmas un cirka mēkslinieki 

V.Komisarenko, A.Kešāne, D.Ivanovs) 

 Muzejpedagoģiskā programma “24 stundas latgalīts” 

 Tiešsaistes izrāde “Taņas dzimšanas diena” 

 Nila Īles mūzkas studija. Izglītojoša, muzikāla darbnīca ritma un skaņu pasaulē 

 SIA “Dzīvā skaņa”- “Sprādziens mūzikā” 

 Muzejpedagoģiskā programma “Dzied circenītis aizkrāsnē” 

 Latvijas filmu klasika restaurētā kvalitātē – mākslas filma “Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili” 

 LNSO Multimediāls koncerts “Simfoniskais hits ar Goran Gora. Mocarts un Prokofjevs” 

Jāatzīmē, ka skolēni ļoti atzinīgi ir novērtējuši šo iespēju, kas tiek izmantota, lai daudzveidotu 

mācību procesu skolā. Arī kritiskās piezīmes ļāva veidot savu nostāju un parādīja spēju vērtēt, 

uzklausīt dažādos viedokļus, kā arī formēt savu vērtību pasauli. Esam pateicīgi par iespēju 

iesaistīties un izmantot programmas “Latvijas Skolas soma” piedāvātās iespējas!  

Maruta Krustāne, 

ATV izglītības metodiķe audzināšanas jomā 
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Noslēdzies ATV koordinētais eTwinning 

projekts “Maini spēles noteikumus pats!” 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola 2020./2021.mācību 

gada ietvaros sadarbībā ar Spānijas skolu IES La Marxadella 

realizēja eTwinning projektu “Change the game youself!” (Maini 

spēles noteikumus pats!). Kopā ar Latvijas un Spānijas skolēniem 

projektā darbojas arī Turcijas, Bulgārijas, Čehijas un Polijas 

skolēni un skolotāji. Projektā kopumā ir iesaistīti 120 skolēni, 

Latviju pārstāv 13 skolēni – Alberts Mārtiņš Grins, Artjoms 

Guļbenovs, Dita Kataja-Paegle, Ilārija Ševčuka, Keita Emīlija 

Orlovska, Madara Murāne, Nataļja Saško, Nikola Elizabete 

Mietule, Sofija Bartuša, Terēze Maksimova, Darja Grigorjeva, 

Jekaterina Jurjeva un Jana Jeršova.  

Projekts tika izveidots, lai palīdzētu ikvienam interesentam pārvarēt savu nepatiku un bailes no 

tehnoloģijām, mainot spēles noteikumus pašam un apgūstot dažādus ar IT jomu saistītus aspektus un 
prasmes. 

Projekta ietvaros tika organizēti kopīgi tikšanās vakari tiešsaistē, kuru laikā skolēni spēlēja 

dažādas spēles un piedalījās aktivitātēs. Tika organizētas vairākas apmācību darbnīcas par spēļu 

izstrādi GDevelop un Scratch, kā arī tika nofilmēti vairāki pamācošie video angļu valodā par 

diagrammu veidošanu ar Google Charts API palīdzību. Skolēni veidoja projekta logotipus, par kuriem 

pēc tam tika balsots, aizpildīja pašvērtējuma Padlet sienas un Google veidlapas gan pirms projekta 

aktivitāšu uzsākšanas, gan pēc aktivitāšu pabeigšanas. 

Projekta gaitā skolēni sadarbojās internacionālās grupās, kurās veica IT jomas profesiju 

meklēšanu un izpēti, IT profesiju dzimtas koku izveidi digitālā veidā. Projekta otrajā posmā skolēni 

internacionālās komandās nodarbojās ar digitālu spēļu izveidi. Katrā komandā bija skolēni, kas veica 

spēles idejas un loģikas izveidi, grafikas izstrādi un spēles programmēšanu. Tika izmantotas dažādas 

izstrādes vides – gan Unity, gan GDevelop, gan Scratch. Arī spēļu idejas bija dažādas un interesantas. 

Pēc spēļu izstrādes to izpildes datnes tika nodotas izmēģināšanai pārējām komandām un skolotājiem. 

Latvijas, Spānijas un Turcijas skolēni papildus pamata projekta aktivitātēm piedalījās arī Eiropas 

Kodēšanas nedēļā, veidojot kopīgu Kahoot spēli par drošu un atbildīgu darbu digitālā vidē. Spānijas 

skolēni izstrādāja jautājumus, Latvijas skolēni tos izvērtēja, meklēja pareizās atbildes un veidoja pašu 
Kahoot spēli, un Turcijas skolēni izspēlēja spēli un deva savu izvērtējumu Spānijas komandai. 

Skolotāji un skolēni ikdienā sadarbojās Slack, Whatsapp un Telegram vidēs, tika izveidota plaša 

un detalizēta TwinSpace vide (twinspace.etwinning.net/122668/home), kura ir pieejama publiskai 

apskatei ikvienam, kurš ir reģistrēts etwinning.net lietotājs. Papildus šiem tērzēšanas un sadarbības 

rīkiem, tika izmantoti arī TwinSpace piedāvātie rīki, kā arī Google Diski, tiešsaistes veidlapas, 

dokumenti, izklājlapas, Zoom konferenču rīks un Jamboard. 

Protams, radās arī problēmas – visbiežāk komunikācijas šķēršļu dēļ. Dažas komandas spēja 

sadarboties labāk par citām un galarezultātā izstrādāt sarežģītākas spēles. Tomēr izmēģināt roku spēļu 

izstrādē, IT profesiju izpētē un dzimtas koku izstrādē bija iespēja ikvienam dalībniekam. Gan skolēni, 

gan skolotāji šajā sadarbības projektā ieguva jaunas zināšanas, pieredzi un iespēju atrast sadarbības 

partnerus, ar kuriem veidot nākotnē jaunus projektus. Noskatīties, kā mums veicās un ko paši jaunieši 

domā par šo projektu, var šeit – https://youtu.be/ceWX6rCLoao 

https://atv.rta.lv/change-the-game-yourself/


 

JŪNIJS, 2021 
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 
 1 2 

 
3 4 

 
5 
 

6 
 

7 

Erasmus+ projekta 
SCALE tiešsaistes 

tikšanās 
/V.PAVLOVA/ 

8 
 

9 
 

10 
 

11 

 

12 
 

13 

14 

Erasmus+ projekta 
SCALE radošās 
laboratorijas 

/V.PAVLOVA/ 
 

Erasmus+ projekta 
“STEM- STEP” 
NODARBĪBAS 

15 
 

16 

Seminārnodarbība 
“Brančs ar 

lēmumpieņēmējiem” 
 

Erasmus+ projekta 
SCALE radošās 
laboratorijas 

/V.PAVLOVA/ 

17 
 

18 

 

19 

Erasmus+ 
projekta INTEGRA 
nodarbība Jelgavā 

20 

 

21 

Erasmus+ projekta 
SCALE radošās 
laboratorijas 

/V.PAVLOVA/ 

22 

 
 

23 

 
 

24 
 

 

25 
 

26 
 

27 

 

28 

 

29 

 

30     



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

ATV tikšanās ar SCALE projekta 

ekspertiem 
07.06.2021. 

7.jūnijā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas Erasmus+ projekta “SCALE: Scaling Up 

Applied Creativity Labs for Europe” darba grupa organizēja tikšanos ar vides nozares ekspertiem, 

konsultantiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem, kuri projekta izstrādes laikā sniegs atbalstu, 

ieteikumus un rekomendācijas materiālu izstrādē, digitālās platformas izveidē un radošo darbnīcu 

metodikas aprobēšanā. Pirmajā virtuālās tikšanās reizē piedalījās pārstāvji no  Rēzeknes novada 

Izglītības pārvaldes, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā, SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parka 

“URDA”, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības 

centra, Dricānu vidusskolas, Nautrēnu vidusskolas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Radošo 

pakalpojumu centra “Zeimuļs” un SIA “ALAAS”. 

Tikšanās laikā eksperti tika iepazīstināti ar projekta mērķi, pamatuzdevumiem, iespējām 

un izaicinājumiem un tika informēti par jau paveikto un plānotajiem darbiem un pasākumiem. 

Vēlamies pateikties visu organizāciju pārstāvjiem par izrādīto interesi un atbalstu un ceram 

uz veiksmīgu un produktīvu sadarbību. 

Projektu koordinatore 

Vineta Pavlova 

 

 

 



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

ATV Skolēnu parlamenta dalībnieki 

seminārnodarbībā “Brančs ar lēmumpieņēmējiem” 
16.06.2021. 

 

16.jūnijā Skolēnu parlamenta 

dalībnieki – Terēze Maksimova, Katrīna 

Skutele, Alberts Mārtiņš Grins un 

Jekaterina Jurjeva – piedalījās Rēzeknes 

valsts ģimnāzijas rīkotā projekta 

“Rosinātava” ietvaros seminārnodarbībā 

“Brančs ar lēmumpieņēmējiem”.  

Jaunieši tika iepazīstināti ar projekta 

norisi un uzaicinātajiem viesiem, kas 

kopā ar dalībniekiem darbojās grupās un 

atbildēja uz dažādiem jauniešiem 

aktuāliem jautājumiem. Iegūtās jaunās 

zināšanas un secinājumus katras grupas 

dalībnieki kopīgi ilustrēja uz plakātiem, 

kā arī vēlāk iepazīstināja pārējās grupas ar apkopoto informāciju. 

Terēze Maksimova: ”Izskatījām tādas tēmas kā aktuālās problēmas jauniešiem, kā un kur 

jaunieši var vērsties ar savām idejām un vēlmēm, kuri būtu piemērotākie cilvēki, lai “spertu” pirmo 

soli idejas īstenošanai u.c. Neskatoties uz to, ka dzīvoju citā novadā, piedalīšanās šajā pasākuma 

deva man iespēju saprast, ka arī lielākos novados un tieši Rēzeknē ir tādas pašas problēmas un 

tāda pati atsaucīga dome, kas ir atvērta jauniešiem un viņu vēlmju uzklausīšanai, ir tikai jāizrāda 

iniciatīva un jādarbojas! Piedalīšanās pasākumā bija ļoti interesanta, jo deva iespēju iepazīties ar 

jauniem, interesantiem un pieredzējušiem cilvēkiem, tā bija vērtīga, jo es ieguvu gan jaunas, gan 

nostiprināju vecās zināšanas saistībā ar to, kas un kā strādā domē un kādi būtu soļi, lai varētu 

īstenot kādu savu ideju vai izteikt savu viedokli un ieteikumus”. 

Alberts: “Iepazinos ar daudziem 

jauniešiem, kuriem ir interese 

pašiem aktīvi darboties un 

pieņemt lēmumus, uzzināju, kur 

vērsties, lai realizētu savas 

idejas.” 

Katrīna: “Man radās patīkams 

iespaids par to, ka 

lēmumpieņēmēji vēlas 

sadarboties ar skolu 

pašpārvaldēm.” 

Jekaterina: “Mani iepriecināja 

jaukā sadarbība klātienes 

apstākļos, tas ir ļoti vērtīgi, ka diskusijā ar jauniešiem un lēmumpieņēmējiem var izrunāt 

jauniešiem aktuālos jautājumus un parisināt problēmsituācijas”.                               

 Terēze Maksimova,  

ATV Skolēnu parlamenta dalībniece  
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ATV skolotāju dalība Erasmus+ projektā 

“INTEGRA” 
19.06.2021. 

 

19.jūnijā ATV skolotāji devās mācību braucienā uz Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu 

Erasmus+ projekta “INTEGRA” ietvaros. Fizikas skolotājs Mārtiņš Eizengrauds un mājturības un 

tehnoloģiju skolotājs un skolēnu mācību izņēmumu (SMU) vadītājs Ivars Bahmanis iepazīstināja 

dalībniekus ar Ozobotu, Pro-botu, Bee-botu izmantošanas iespējām mācību procesā. 
SMU vadītājs Ivars Bahmanis 

dalījās pieredzē par skolēnu 

uzņēmumu vadīšanu un 

demonstrēja skolēnu izstrādātās 

braucamās ierīces, kas uzbūvētas 

gan uz giroskūteru bāzes, gan arī 

veidotas, izmantojot dažādus 

sadzīvē atrodamus priekšmetus. 

Projekta dalībniekiem bija arī 

iespēja darboties komandās un 

izveidot mājas no lielizmēra 

koka konstruktoriem. 

Šo mācību laikā ATV skolotāji guva vērtīgu pieredzi, jaunas zināšanas, praktiskas iemaņas darbā 

ar robotiem un radošas idejas darbam nākotnē! 

ATV projektu koordinatore 

Vineta Pavlova 
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ATV projekta “SCALE” ietvaros piedalās 

izmēģinājuma radošajās laboratorijās 
21.06.2021. 

14., 16. un 21.jūnijā ATV skolotājas (Vineta Pavlova un Sandra Trošina) kopā ar projekta 

partnervalstu pārstāvjiem no Lielbritānijas, Beļģijas, Spānijas, Portugāles un Bulgārijas piedalījās 

“SCALE: Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe” lietišķā radošuma laboratorijās (ACL). 

Lai izprastu radošo laboratoriju procesu un īpatnības, tika organizētas virtuālas nodarbības, kuras 

pilnībā imitēja skolēnu radošās laboratorijas. Šoreiz gan skolēnu lomā vajadzēja iejusties pašiem 

skolotājiem un iestāžu dalībniekiem, lai izprastu nodarbību būtību, nianses, izjustu to nozīmīgumu 

un apgūtu laboratoriju īstenošanas pamatprincipus. 

Nodarbībās piedalījās arī eksperti no dažādām vides aizsardzības jomām, dalībniekiem tika 

nodrošināta informācija par gaisa piesārņojuma jautājuma būtību, lielākajām problēmām, 

piesārņojuma avotiem un iespējamajiem risinājumiem. 

Dalībnieki mācījās diverģentās domāšanas un konverģentās domāšanas pielietojuma 

principus radošajā darbībā, izmēģināja dažādus vingrinājumus, uzcītīgi strādāja internacionālās 

grupās. Dalībnieku grupas izstrādāja radošus risinājumus gaisa piesārņojuma samazināšanai, 

gatavoja uzstāšanās un prezentācijas, izklāstīja un prezentēja savas idejas ne tikai kolēģiem, bet 

arī ekspertu grupai. Gaisa piesārņojuma idejas bija ļoti dažādas un radošas, sākot no salūtu 

aizvietošanas ar dronu šoviem, speciāla izsmidzināšanas līdzekļa izstrādes piesārņojuma 

samazināšanai un beidzot ar uzņēmumu nodrošināto mašīnu aizvietošanu ar divriteņiem un 

speciālas mobilās spēles izstrādi, lai ieinteresētu cilvēkus vairāk pārvietoties ar divriteņiem vai 

kājām. 

Kopumā tika iegūta vērtīga pieredze un ieskats radošo laboratoriju izveidē un īstenošanā, 

un ATV skolotāji ķersies pie nākamā projekta posma – radošo laboratoriju ieviešanas mācību 

procesā! 
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ATV skolēni un skolotāji piedalās Erasmus+ 

projektā “STEP-STEM to environmental 

problems” 
 

14.-18.06.2021. 
 

No 14. līdz 18. jūnijam ATV skolēni un skolotāji 

piedalījās Erasmus+ projekta “STEP–STEM to 

environmental problems” Bulgārijas partnera “Institute 

Perspectives” organizētajos pasākumos. Aktivitātes 

norisinājās gan virtuāli, gan arī klātienē Bulgārijas pilsētā Svištov. Skolēni un skolotāji no Latvijas, 

Bulgārijas, Rumānijas un Turcijas tikās ar dažādu valstu un profesiju pārstāvjiem, lai, izmantojot 

STEM prasmes un zināšanas, pētītu, analizētu, iepazītu un risinātu jautājumus, kas saistīti ar vides 

problēmām.  

 

ATV skolēni atzinīgi novērtē dalību projektā. 

Man ļoti patika, kā mentori ļoti īsi un skaidri stāstīja par konkrēto vides problēmu. 

Visspilgtākā un interesantākā diena bija otrā. Skolotāji ļoti saprotamā veidā pastāstīja par 

Donavu, par derīgo izrakteņu ieguvi, kā arī man patika uzdevums, kuru mums bija jāveic otrajā 

dienā – izdomāt moto, risinājumus un plakātu par upes piesārņojumu. Šis projekts atstāja tikai 

pozitīvas atmiņas: esmu iepazinusies ar daudziem interesantiem cilvēkiem no dažādām valstīm, 

uzlabojusi savas prasmes angļu valodā, kā arī vairāk uzzināju par tādām problēmām kā 

malumedniecība, gaisa un ūdens piesārņojums.                      Darja 

Man tika dota lieliska iespēja piedalīties Erasmus+ projektā. Es varu teikt, ka šis laiks nav 

pagājis velti, jo es ne tikai uzlaboju angļu valodas zināšanas, bet arī uzzināju daudz jauna par 

mūsu planētu un aktuālām vides problēmām. Tā ir patiešām vērtīga pieredze, kas man palīdzēs 

nākotnē, kā arī visiem tiem, kas bija daļa no šī brīnišķīgā projekta.               Jekaterina 

Man ļoti patika piedalīties 

šajā projektā, jo tas notika tik 

neformālā, bet draudzīgā, 

mierīgā un jautrā gaisotnē. Šis 

projekts sniedza detalizētāku 

informāciju par vides tēmām, 

deva iespēju pašiem rast 

risinājumus šīm problēmām un 

uzlabot savas angļu valodas 

zināšanas.   Paldies par iespēju 

piedalīties šajā projektā!   Jana 

Materiālu sagatavoja ATV 

starptautisko projektu 

koordinatore 

Vineta Pavlova  
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ATV koordinētais eTwinning projekts 

“Change the game yourself!” ieguvis 

Nacionālo kvalitātes sertifikātu 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju 

vidusskola kopā ar IES La Marxadella 

skolu no Spānijas 2020./2021.mācību 

gada garumā realizēja projektu “Change 

the game yourself!” (“Maini spēles 

noteikumus pats!”). Šis projekts tika 

veltīts skolēnu attieksmes maiņai pret IT 

pasauli un bija paredzēts tiem 

skolēniem, kam nepadodas ar IT jomu 

saistītie uzdevumi un varbūt pat ir bail 

no IT. Tāpēc mēs kopīgi mainījām 

spēles noteikumus paši un mācījāmies 

nebaidīties no IT pasaules! 

Projektā piedalījās 120 skolēni no sešām 

valstīm – Latvijas, Spānijas, Bulgārijas, Polijas, Turcijas un Čehijas. Latviju pārstāvēja 13 skolēni 

– Alberts Mārtiņš Grins, Dita Kataja-Paegle, Ilārija Ševčuka, Keita Emīlija Orlovska, Madara 

Murāne, Nataļja Saško, Nikola 

Elizabete Mietule, Sofija Bartuša, 

Terēze Maksimova, Darja 

Grigorjeva, Jekaterina Jurjeva un 

Jana Jeršova, projektu vadīja 

skolotāja Sandra Trošina. 

Kopā veidojām 

daudznacionālas grupas un 

mācījāmies efektīvi strādāt un 

sazināties, veicot dažādus 

uzdevumus. Projekta gaitā 

veidojām logotipus, kopā tikāmies 

tiešsaistē un spēlējām iepazīšanās 

aktivitātes, rakstījām savas gaidas 

un novērtējumus Padlet sienās un 

Google Forms veidlapās, pētījām dažādās un daudzveidīgās profesijas IT pasaulē, lai pēc tam 

veidotu IT profesiju dzimtas kokus. Rīkojām mācību darbnīcas par Google Charts API, GDevelop 

un Scratch, kā arī izstrādājām vienkāršas digitālas spēles, veidojām projekta brošūru vietnē Canva 

un īstenojām citas aktivitātes. 

Vairāk par projektu uzzināt var šeit – twinspace.etwinning.net/122668 

Projekta noslēguma video ar rezultātiem un skolēnu novērtējumu var aplūkot šeit YouTube 

https://youtu.be/ceWX6rCLoao  
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ATV audzēknis Emīls 

Šmits piedalās 

Starptautiskajā 

ekonomikas olimpiādē 
 

No 26. jūlija līdz 1. augustam notiek Starptautiskā 

ekonomikas olimpiāde.  Austrumlatvijas 

Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) audzēknis Emīls 

Šmits, kurš šogad absolvēja 11. klasi, ir viens no pieciem jauniešiem, kas iekļauti “Starptautiskās 

ekonomikas olimpiādes 2021” Latvijas komandas sastāvā (valsti pārstāvēs arī Andris Dalbiņš un 

Jēkabs Gritāns (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Valts Vītums-Jaunzems (RTU inženierzinātņu 

vidusskola) un Roberts Ralfs Vārslavs (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija)). 

Pavasarī Emīls piedalījās ekonomikas valsts 22. olimpiādē, kur ieguva 1. vietu. Atceroties šo 

olimpiādi, viņš stāsta: “Es biju daudz gatavojies, un, godīgi sakot, valsts olimpiāde man likās 

diezgan viegla, protams, bija daži jautājumi, uz kuriem pareizu atbildi es nespēju rast, bet kopumā 

jutos par sevi drošs. Sarežģītākie uzdevumi, manuprāt, bija LU lektora Egila Fortiņa sagatavotais 

jautājums par importētās preces cenu, kā arī uzdevums par ieguldījumu plānu analīzi. Atlases 

olimpiādes finanšu testa daļa bija grūtāka, nekā es biju iedomājies. Īsti nebiju pārliecināts par 

daudzām savām atbildēm, tāpēc jutos ļoti atvieglots un priecīgs, uzzinot, ka par spīti savām 

šaubām esmu viens no labākajiem.” 

Lai sagatavotu Latvijas delegāciju Starptautiskajai ekonomikas olimpiādei, jūnijā un jūlijā 

notika intensīva Latvijas skolēnu izlases sagatavošanas nometne. Jauniešus olimpiādei sagatavoja SEB 

bankas Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš, “TietoEVRY in Latvia” vadošā finanšu 

partnere Evita Ozola, vadītāja Valērija Vārna, kā arī “TietoEVRY” grupas atbalsta risinājumu nodaļas 

vadītāja Mikaēla Vernmarka (Micaela Vernmark). Nometnes laikā jaunieši pilnveidoja savas finanšu, 

ekonomikas un biznesa situāciju risināšanas prasmes, stiprināja savas prezentēšanas prasmes un 
pilnveidoja darbu komandā. 

Runājot par to, kuras ar ekonomiku saistītas tēmas viņam ir vistuvākās, Emīls stāsta: “Uzskatu, 

ka visinteresantākā tēma ir par valsts lomu ekonomikas attīstībā, jo šī tēma māca par valstu īstenotajām 

ekonomiskajām politikām, kas, protams, ir ļoti svarīga lieta, par kuru bieži sanāk dzirdēt arī ikdienā.” 

Emīls ir talantīgs un mērķtiecīgs jaunietis – šajā mācību gadā absolvēja “Debašu Līderu 

skolu 2020/2021” un piedalījās Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) 

konferencē. Par savu ZPD “Pirolīzes izgatavošana un produkta iegūšana no zema blīvuma 

polietilēna” valsts līmenī Emīls ieguva II pakāpi, kā arī  Rīgas Tehniskās universitātes specbalvu. 

“Savā ZPD pētīju iespējas dažādus plastmasas atkritumus pārstrādāt par lietderīgi izmantojamu 

degvielu. Ideja par tieši šādu tēmu man ienāca prātā, kad meklēju informāciju par iespējām sintezēt 

mākslīgu degvielu, kas bija mana ZPD tēmas pirmā ideja, kuru man ieteica bijušais skolotājs. 

Ņemot vērā pasaules problēmu ar plastmasas atkritumiem, šī tēma šķita ļoti aktuāla un interesanta. 

ZPD izstrādē bija daudz praktiskā darba, jo man pašam no nekā bija jāizveido pirolīzes iekārta, ar 

kuru es veicu plastmasas atkritumu pirolīzi un ieguvu produktu – pirolīzes eļļu,” stāsta Emīls. 

Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē šogad piedalās rekordliels dalībnieku skaits – vairāk 

nekā 220 skolēni no visiem pasaules kontinentiem, un tā tiešsaistē norisinās no 26. jūlija līdz 

1. augustam. Pasākuma rīkošana uzticēta Latvijai – Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultātei.   
Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.       Foto no E. Šmita personīgā arhīva 



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

Latvijas delegācijai Starptautiskajā ekonomikas 

olimpiādē piecas sudraba godalgas 

Starptautiskā ekonomikas olimpiāde šogad tiešsaistes formā norisinājās no 26. jūlija līdz 1. 

augustam. Jauno ekonomistu sacensībās piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki no 44 pasaules 

valstīm un Latviju olimpiādē pārstāvēja pieci talantīgi skolnieki. Ikviens no Latvijas delegācijas 

dalībniekiem olimpiādē izcīnīja sudraba medaļu, bet komandu kopvērtējumā Latvija šogad 

ierindojās ceturtajā vietā. 

Latvijas delegāciju Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē pārstāvēja un sudraba medaļas 

ieguva Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieki Andris Dalbiņš un Jēkabs Gritāns, RTU 

inženierzinātņu vidusskolas skolnieks Valts Vītums-Jaunzems, Jelgavas Spīdolas Valsts 

ģimnāzijas skolnieks Ralfs Vārslavs un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolnieks Emīls 

Šmits. Līdz ar iegūtajām sudraba medaļām komandu kopvērtējumā Latvija šogad ierindojās 

ceturtajā vietā. Savukārt individuālu apbalvojumu kategorijā “Finanšu pratība” ieguva Emīls 

Šmits. 

Latvijas delegācijas komandu šogad vadīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājs Kārlis 

Krūmiņš un Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes studentu 

pašpārvaldes priekšsēdētājs Nauris Osis. 

“Biznesa plāna izstrādes daļā mūsu dalībnieki nodemonstrēja, ka dažādu Latvijas reģionu 

pārstāvji spēj ātri sastrādāties ar iepriekš nepazīstamiem cilvēkiem, izveidot reāli īstenojamu 

biznesa projektu un ar aprēķiniem un loģisku pamatojumu pierādīt tā realizējamību. Latvijas 

komandai izaicinājumu sagādā tas, ka citu valstu pārstāvjiem pirms gatavošanās olimpiādei ir 

vairāk priekšzināšanu. Mūsu komandas sniegums parāda dalībnieku vēlmi ieguldīt daudz sava 

brīvā laika, lai pārstāvētu valsti. Priecājamies, ka šogad zemā Covid-19 izplatība ļāva vismaz 

Latvijas komandai darboties klātienē. Piemēram, biznesa projekts tika prezentēts visiem kopā 

vienas kameras priekšā kā komandai,” stāsta Latvijas delegācijas vadītājs Kārlis Krūmiņš. 

Jauno ekonomistu sacensības notika jau ceturto reizi un to organizēšanu šogad uzņēmās 

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. Olimpiādes ietvaros skolēni 

sacentās trīs jomās: finanšu pratības spēlē, skolēniem individuāli demonstrējot spējas vadīt savu 

personisko budžetu un veidot savu nākotnes bagātību, saprātīgi izvēloties kā tērēt un kā ieguldīt 

savus ienākumus, ekonomikas zināšanu un to pielietošanas spēju pārbaudē, skolēniem individuāli 

demonstrējot savu izpratni par teoriju, reālām situācijām un aktuālām problēmām, kā arī biznesa 

plāna izstrādē, komandām radot biznesa plānu tiem iepriekš nezināmā situācijā. 

Starptautiskajā ekonomikas olimiādē kopā 15 skolēni saņēma zelta medaļas, 38 skolēni 

saņēma sudraba medaļas, bet 54 skolēni – bronzas medaļas. Individuālajā vērtējumā labāko 

sniegumu šogad uzrādīja skolēns no Kanādas. Savukārt komandu kopvērtējumā pirmo vietu 

ieguva Brazīlija, otro vietu ieguva Kanāda, bet trešo vietu – ASV. 

Latvijas skolēnu dalība starptautiskajās olimpiādēs īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, 

projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. Olimpiādes norisi Latvijā atbalstīja arī SEB banka, LMT un 

Latvijas Banka.    

Avots: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/latvijas-delegacijai-starptautiskaja-ekonomikas-olimpiade-piecas-

sudraba-godalgas  
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Skolēnu sasniegumi 

2020./ 2021. m.g. 
 

MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES 

 

Nr. Nosaukums Dalībnieki Skolotājs Rezultāts 

1. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības angļu valodas 50. 

olimpiādes 2. posms 

Ivo Adrians 

MIČULIS (12.A) 

Vineta 

PAVLOVA 

1.vieta 

2. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības angļu valodas 50. 

olimpiādes 2. posms 

Mārtiņš KIPĻUKS 

(11.B) 

Vineta 

PAVLOVA 

2.vieta 

3. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības angļu valodas 50. 

olimpiādes 2. posms 

Dita KATAJA 

PAEGLE (11.B) 

Vineta 

PAVLOVA 

Atzinība 

4. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības angļu valodas 50. 

olimpiādes 2. posms 

Arvis ARBIDĀNS 

(12.B) 

Vineta 

PAVLOVA 

Atzinība 

5. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības angļu valodas 50. 

olimpiādes 2. posms 

Romualds 

RĒVALDS (12.A) 

Vineta 

PAVLOVA 

Atzinība 

6. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības angļu valodas 50. 

olimpiādes 2. posms 

Eleonora 

SAVICKA (12.A) 

Vineta 

PAVLOVA 

Atzinība 

7. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības angļu valodas 50. 

olimpiādes 2. posms 

Madara MURĀNE 

(10.A) 

Ilze 
KUHAĻSKA 

Atzinība 

8. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības bioloģijas 43. 

olimpiādes 2. posms 

Emīls ŠMITS 

(11.A) 

Rasma 

TRETJAKOVA 

1.vieta 

9. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības bioloģijas 43. 

olimpiādes 2. posms 

Dairis 

MIVRENIKS 

(10.B 

Rasma 

TRETJAKOVA 

1.vieta 

10. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības bioloģijas 43. 

olimpiādes 2. posms 

Gunita MEŠKO 

(10.A) 

Rasma 

TRETJAKOVA 

2.vieta 

11. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības bioloģijas 43. 

olimpiādes 2. posms 

Eleonora 

SAVICKA (12.A) 

Rasma 

TRETJAKOVA 

2.vieta 

12. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības bioloģijas 43. 

olimpiādes 2. posms 

Jānis PLATACIs 

(12.B) 

Rasma 

TRETJAKOVA 

3.vieta 

13. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības bioloģijas 43. 

olimpiādes 2. posms 

Kristīne 

ONUŽĀNE (10.B) 

Rasma 

TRETJAKOVA 

Atzinība 
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14. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības vēstures 27. olimpiādes 

2. posms 

Jānis PLATACIS 

(12.B) 

Janīna 

RUPAINE 

1.vieta 

15. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības vēstures 27. olimpiādes 

2. posms 

Keita Emīlija 

ORLOVSKA 

(11.B) 

Janīna 

RUPAINE 

atzinība 

16. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības vēstures 27. olimpiādes 

2. posms 

Nikola Elizabete 

MIETULE (11.B) 

Janīna 

RUPAINE 

atzinība 

17. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības vēstures 27. olimpiādes 

2. posms 

Mārtiņš 

BONDARS (12.A) 

Janīna 

RUPAINE 

atzinība 

18. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības dabaszinātņu olimpiāde 

Dairis 

MIVRENIKS 

(10.B) 

Ilze 

LUKJANOVA, 

Zane  

OZOLIŅA 

2.vieta 

19. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības dabaszinātņu olimpiāde 

Nataļja SAŠKO 

(10.A) 

Ilze 

LUKJANOVA, 

Zane  

OZOLIŅA 

3.vieta 

20. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības vācu valodas 

51.olimpiādes 2.posms 

Laima ADIJĀNE 

(11.B) 

Daina 

ŠUBROVSKA 

1.vieta 

21. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības vācu valodas 

51.olimpiādes 2.posms 

Mārtiņš KIPĻUKS 

(11.B) 

Daina 

ŠUBROVSKA 

2.vieta 

22.  Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības fizikas 71.olimpiādes 

2.posms 

Emīls ŠMITS 

(11.A) 

Ilze 

LUKJANOVA 

1.vieta 

23. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības fizikas 71.olimpiādes 

2.posms 

Dairis 

MIVRENIKS 

(10.B) 

Ilze 

LUKJANOVA 

2.vieta 

24. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības fizikas 71.olimpiādes 

2.posms 

Andris GEDUSS 

(10.B) 

Ilze 

LUKJANOVA 

3.vieta 

25. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības fizikas 71.olimpiādes 

2.posms 

Nataļja SAŠKO 

(10.A) 

Ilze 

LUKJANOVA 

3.vieta 

26. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības latviešu valodas un 

literatūras 47.olimpiādes 2.posms 

Žanete PIĻKA 

(11.A) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

1.vieta 

27. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības latviešu valodas un 

literatūras 47.olimpiādes 2.posms 

Jānis PLATACIS 

(12.B) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

2.vieta 

28. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības latviešu valodas un 

literatūras 47.olimpiādes 2.posms 

Nikola Elizabete 

MIETULE 

(11.B) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

Atzinība 

29. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības ģeogrāfijas 

38.olimpiādes 2.posms 

Jānis PLATACIS 

(12.B) 

Elita 

OPINCĀNE 

1.vieta 
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30. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības ķīmijas 62.olimpiādes 

2.posms 

Daniils 

KRASNOVS 

(10.B) 

Zane  

OZOLIŅA 

1.vieta 

31. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības ķīmijas 62.olimpiādes 

2.posms 

Daniils PETROVS 

(10.A) 

Zane  

OZOLIŅA 

2.vieta 

32. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības ķīmijas 62.olimpiādes 

2.posms 

Andris GEDUSS 

(10.B) 

Zane  

OZOLIŅA 

Atzinība 

33. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības ekonomikas 

22.olimpiādes 2.posms 

Emīls ŠMITS 

(11.A) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

1.vieta 

34. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības ekonomikas 

22.olimpiādes 2.posms 

Daniēls ZEPS 

(11.A) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

2.vieta 

35. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības ekonomikas 

22.olimpiādes 2.posms 

Sofija BARTUŠA 

(12.B) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

3.vieta 

36. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības ekonomikas 

22.olimpiādes 2.posms 

Valērija 

LAVRENOVA 

(12.A) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

Atzinība 

37. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības matemātikas 

71.olimpiādes 2.posms 

Marta RUDZĀTE 

(11.A) 

Aivars 

VILKASTE 

1.vieta 

38. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības matemātikas 

71.olimpiādes 2.posms 

Daniēls ZEPS 

(11.A) 

Aivars 

VILKASTE 

2.vieta 

39. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības matemātikas 

71.olimpiādes 2.posms 

Daniils KIJAŠKO 

(11.B) 

Aivars 

VILKASTE 

2.vieta 

40. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības matemātikas 

71.olimpiādes 2.posms 

Edgars 

RUMBINIEKS 

(10.A) 

Aivars 

VILKASTE 

Atzinība 

41. Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības matemātikas 

71.olimpiādes 2.posms 

Kristaps 

KOKOREVIČS 

(12.A) 

Aivars 

VILKASTE 

Atzinība 

42. Ekonomikas olimpiāde 22.valsts 

posms 

Emīls ŠMITS 

(11.A) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

1.pakāpe 

43. Latvijas 46.atklātā fizikas 

olimpiāde 

Anastasija 

ANCIGINA 

(11.A) 

Ilze 

LUKJANOVA 

Atzinība 

44. Starptautiskā ekonomikas 

olimpiāde 

Emīls ŠMITS 

(11.A) 
Maruta 

KRUSTĀNE 

Sudraba 

medaļa 
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SPORTA SACENSĪBAS 

 

Nr. Nosaukums  Dalībnieki Skolotājs Rezultāts 

1. Rēzeknes pilsētas izglītības 

iestāžu sacensības volejbolā 

vidusskolām 

Komanda: 

Elmārs VINDAČS 

Dāvis PAVLOVS 

Ņikita CVETKOVS 

Dāvis KEIŠS 

Alberts Mārtiņš GRINS 

Reinis Pēteris JURĀNS 

Romāns BAŽANOVS 

Andrejs ČUMIKOVS 

Aivars 

KAUPUŽS 

1.vieta 

2. Rēzeknes pilsētas izglītības 

iestāžu sacensības volejbolā 

vidusskolām 

Komanda: 

Sanvita ZUTE 

Linda ZUNDA 

Ieva CIUKORE 

Marta RUDZĀTE 

Lāsma PAULINA 

Terēze MAKSIMOVA 

Līga VOLKA 

Liāna TROPA 

Aivars 

KAUPUŽS 

3.vieta 

3. Latvijas skolu šaha olimpiāde, 

1.posms 

Maksims ŠESTAKOVS --- 1.vieta 

 
 

KONKURSI 
 

Nr. Nosaukums  Dalībnieki Skolotājs Rezultāts 

1. ARPC “Zeimuļs” sadarbībā ar 

Zviedrijas vēstniecību Latvijā 

organizētais zīmējumu konkurss “Aci 

pret aci ar klimatu” 

Viktorija 

MARTINOVA 

(12.A) 

Nellija 

Vilkaste 

1.vieta 

2. Robertam Mūkam veltītais Latvijas 

skolu 2.–12. klašu skolēnu jaunrades 

darbu konkurss “Paskaties uz sevi no 

augšas un tad no apakšas. Ko Tu tur 

redzi?”  

Keita Emīlija 

ORLOVSKA 

(11.B) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

2.vieta 

3. Robertam Mūkam veltītais Latvijas 

skolu 2.–12. klašu skolēnu jaunrades 

darbu konkurss “Paskaties uz sevi no 

augšas un tad no apakšas. Ko Tu tur 

redzi?”  

Laima 

ADIJĀNE 

(11.B) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

3.vieta 

4. Robertam Mūkam veltītais Latvijas 

skolu 2.–12. klašu skolēnu jaunrades 

darbu konkurss “Paskaties uz sevi no 

augšas un tad no apakšas. Ko Tu tur 

redzi?”  

Nikola 

Elizabete 

MIETULE 

(11.B) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

RTA 

Simpātiju 

balva 

5. Debašu līderu skola “Quo tu domā?” 

World School Debate, November 

Practice tournament 

Emīls ŠMITS 

(11.A) 

Vineta 

PAVLOVA 

Best 

Speaker 
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SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBI KONFERENCE 

Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferences Latgales reģionā 

 

Nr. Darba nosaukums Dalībnieki Darba vadītājs Rezultāts 

1. Pirolīzes izgatavošana un 

prdukta iegūšana no zema 

blīvuma polietelēna 

Emīls ŠMITS 

(11.A) 

Zane 

OZOLIŅA 

1.vieta 

2. Izglītojošas tīmekļa vietnes un 

testa izstrāde jauniešu 

piesaistīšanai profesijām 

informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju jomā 

Nikola Elizabete 

MIETULE 

(11.B) 

Sandra 

TROŠINA 

1.vieta 

3. Latvijas iedzīvotāju tūrisma 

paradumu maiņa ārkārtējās 

situācijas ietekmē 

Viktorija 

URBANOVIČA 

(11.B) 

Elita 

OPINCĀNE 

1.vieta 

4. Ideālas lojalitātes kartes 

koncepcijas izstrāde 

Žanete PIĻKA 

(11.A) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

1.vieta 

5. Izlaušanās spēle kā mācību 

metode jaunās vielas apguvē 

ekonomikas stundā 

Līga LĀCE 

(11.B) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

1.vieta 

6. Jauniešu apmācīšanas sistēmas 

izstrāde programmēšanas 

valodas apguvei ar spēļošanas 

elementiem 

Daniēls ZEPS 

(11.A) 

Sandra 

TROŠINA 

2.vieta 

7. Izlaušanās spēle kā 

kompetenču izglītības metode 

latviešu valodas apguvē 

Keita Emīlija 

ORLOVSKA 

(11.B) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

2.vieta 

8. Jauna vietējā produkta biznesa 

modeļa kanvas izstrāde 

Armands REIDZĀNS 

(11.A) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

2.vieta 

9. Pašbūvēts mazjaudas telegrāfa 

īsviļņu diapazona 

radioraidītājs 

Sergejs ŠUKŠINS 

(11.B) 

Guntis KOLČS 2.vieta 

10. Mobilas lietotnes izstrāde 

polinozes novērošanai 

Gļebs ŠURIKOVS 

(11.B) 

Sandra 

TROŠINA 

3.vieta 

11. Pandēmijas Covid-19 ietekme 

uz jauniešu psihoemocionālo 

stāvokli 

Sanvita ZUTE 

(11.B) 

Rasma 

TRETJAKOVA 

3.vieta 
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SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBI KONFERENCE 

Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferences Valsts posms 

 

Nr. Darba nosaukums Dalībnieki Darba vadītājs Rezultāts 

1. Pirolīzes izgatavošana un 

prdukta iegūšana no zema 

blīvuma polietelēna 

Emīls ŠMITS 

(11.A) 

Zane 

OZOLIŅA 

2.pakāpe 

2. Jauna vietējā produkta biznesa 

modeļa kanvas izstrāde 

Armands REIDZĀNS 

(11.A) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

2.pakāpe 

3.. Jauniešu apmācīšanas sistēmas 

izstrāde programmēšanas 

valodas apguvei ar spēļošanas 

elementiem 

Daniēls ZEPS 

(11.A) 

Sandra 

TROŠINA 

2.pakāpe 

4. Izlaušanās spēle kā 

kompetenču izglītības metode 

latviešu valodas apguvē 

Keita Emīlija 

ORLOVSKA 

(11.B) 

Maruta 

KRUSTĀNE 

2.pakāpe 

5. Latvijas iedzīvotāju tūrisma 

paradumu maiņa ārkārtējās 

situācijas ietekmē 

Viktorija 

URBANOVIČA 

(11.B) 

Elita 

OPINCĀNE 

3.pakāpe 

E. Šmitam-   Rīgas Tehniskās universitātes specbalva; 

A.Reidzānam- Latvijas Universitātes specbalva; 

V.Urbanovičai- Lavijas Universitātes un Ekonomikas ministrijas specbalvas. 
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ATV  dalība projektos 

Laika 

periods 

Projekta nosaukums, organizētājs Rezultāts 

01.05.2020.

-

20.12.2020. 

Jauniešu iniciatīvu projekts „Mans 

budžets ir mans spēks” 

 

Projekta koordinatori: ATV skolēni- 

Sofija Bartuša, Dagnija Apīne, Jānis 

Platacis 

Zoom.us platformā organizēts 

tiešsaistes pasākums ATV 10.klašu 

skolēniem; biznesa plānošanas spēle- 

skolēniem grupās bija jāveic izvēles, 

jāstrādā kā vienam veselumam, 

jāaprēķina gan ieņēmumi, gan 

izdevumi. 

 

05.05.2020.

-

31.12.2020. 

Jauniešu iniciatīvu projekts “Jaunie 

mediju eksperti!” 

 

Projekta koordinatori: ATV skolēni- 

Laima Adijāne (projekta autore), Nikola 

Elizabete Mietule, Dita Kataja-Paegle, 

Keita Emīlija Orlovska un Ieva Ciukore 

Zoom.us platformā organizēts 

tiešsaistes pasākums ATV 

skolēniem;  sniegts ieskats 

medijpratībā, skatoties prezentācijas, 

video par mobingu, dezinformāciju, 

viltus ziņām un propagandu, un savu 

zināšanu pārbaude, veicot testus. 

 

01.05.2020.

-

20.12.2020. 

Jauniešu iniciatīvu projekts “Ar sirdi 

Latgalē!”,  

 

Projekta koordinatori: ATV skolēni- 

Kristaps Kokorevičs, Jānis Platacis, 

Ieva Ciukore, Laima Adijāne, Dita 

Kataja- Paegle 

 

Zoom.us platformā organizēts 

tiešsaistes pasākums ATV skolēniem; 

viktorīna par Latgali. 

01.05.2020.

-

20.12.2020. 

Jauniešu iniciatīvu projekts „Chemical 

Brains on Fire”  

 

Projekta koordinatori: ATV skolēni- 

Emīls Šmits, Ksenija Fota, Jana Iļjina, 

Jānis Platacis 

 

Zoom.us platformā organizēts 

tiešsaistes pasākums ATV skolēniem; 

6 eksperimentos tika rādīts, ka ķīmija 

ir plaša, krāsaina un iespaidiem bagāta 

zinātne 

16.03.2021.

-

28.05.2021. 

Jauniešu iniciatīvu projekts “18! Vai tā 

ir brīvība?” 

 

Projekta idejas autore: Keita Emīlija 

Orlovska; projekta komanda: Dita 

Kataja- Paegle; Sanvita Zute 

 

zoom.us platformā organizēts 

tiešsaistes pasākums. 30 dalībniekiem 

no dažādām Rēzeknes skolām bija 

iespēja iepazīties un apgūt, kā veikt 

komunālos maksājumus u.tml. 

 

10.03.2021.

-

31.05.2021. 

Jauniešu iniciatīvu projekts “Mūsu 

tautas režisors” 

 

Projekta idejas autore: Laima Adijāne; 

Projekta komanda: Nikola Elizabete 

Mietule, Jānis Platacis, Kristaps 

Kokorevičs  

Eiropas dienas svinības 10.maijā. 

zoom.us platformā organizēts 

tiešsaistes pasākums. 
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Laika 

periods 

Projekta nosaukums, organizētājs Rezultāts 

01.04.2021.

-

30.11.2021. 

Jauniešu iniciatīvu projekts “Healthy 

snacks” 

Projekta idejas autore: Ilārija Ševčuka; 

projekta komanda: Katrīna Skutele, 

Terēze Maksimova, Valērija Orlova 

Latvijas veselības dienai veltīts 

pasākums.  

Skolēni izmēģināja veselīgu, radošu un 

garšīgu uzkodu pagatavošanu no 

dotajiem pārtikas produktiem. 

 

01.04.2021.

-

17.12.2021. 

Jauniešu iniciatīvu projekts “Chemical 

Brains in Colour” 

 

Projekta idejas autors: Alberts Mārtiņš 

Grins; projekta komanda Nataļja Saško, 

Gunita Meško, Kristīne Onužāne 

 

Pasākumā paredzēta dažādu 

eksperimentu demonstrēšana, lai 

parādītu, ķīmija ir plaša, krāsaina un 

iespaidiem bagāta zinātne 

   

2020./ 

2021. 

m.g. 

eTwinning projekts “Change the Game 

Yourself!”, 

 projekta koordinatore sk.Sandra 

Trošina. 

 

Projekts palīdz ATV skolēniem  labāk 

izprast IT jomas aspektus, māca 

praktiskās kodēšanas iemaņas. No 

ATV darbojas 9 skolēni.  

Projektā darbojas skolas no Latvijas, 

Spānijas, Turcijas, Čehijas, Bulgārijas 

un Polijas, kopā vairāk nekā 100 

skolēni. 

 

2020.g. 

novembris

- 

decembris 

eTwinning projekts “Digitālās prasmes 

attālinātām mācībām – praktiskā 

pieeja”,  

projekta koordinatore sk.Sandra 

Trošina 

 

Praktiskās nodarbības Rēzeknes 

novada skolotājiem, lai pilnveidotu 

viņu zināšanas IT jomā 

   

2020./ 

2021. m.g. 

Latvijas Dabas fonda projekts “Dabas 

un klimata skola jauniešiem” 

projekta koordinatore skolā sk.Elita 

Opincāne. 

Projektā iesaistīti 10.kl.skolēni, kuri 

piedalās tiešsaistes nodarbībās ar 

video lekcijām par tēmām, kas 

saistītas ar klimata pārmaiņām, lai 

iesaistītu jauniešus daudzveidīgas 

dabas saglabāšanā. 
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Laika 

periods 

Projekta nosaukums, 

organizētājs 

Rezultāts 

2018. 

septembris

-  

2021.  

augusts 

 

ERASMUS+ stratēģiskās 

partnerības projekts “STEP-

STEM to environmental 

problems” 

projekta koordinatore sk.Vineta 

Pavlova 

Projekta koordinators: ATV 

 

Projekta partnerskolas ir no Rumānijas, 

Bulgārijas, Polijas un  2 skolas no Turcijas.  

 

Projekta mērķis izpētīt un apzināt katras 

dalībvalsts vides problēmas, pievērst 

sabiedrības uzmanību vietējām vides 

problēmām, un, izmantojot STEM jomas 

zināšanas un prasmes, rast inovatīvus 

risinājumus šīm problēmām un mēģināt šos 

risinājumus un idejas ieviest praksē/ reālajā 

dzīvē. 

 

2018. 

septembris

-  

2021.  

augusts 

 

ERASMUS+ skolu apmaiņas 

projekts “Dawn of schools with 

education 4.0” 

projekta koordinatore sk.Vineta 

Pavlova 

Projektu koordinē Turcijas skola KUDRET 

DEMIR ORTAOKULU.  

 

Projekta partneri ir skolas no Somijas, 

Zviedrijas, Portugāles, Slovēnijas un Latvijas. 

 

Projekta mērķis ir veicināt izpratni un 

popularizēt STEM zinātnes, radot interesi par 

šīm jomām, veicot praktiskus un radošus 

uzdevumiem ar robotiem, 3D printeriem, 

droniem un virtuālajā realitātē, partneriem 

daloties pieredzē, rādot labās prakses piemērus 

un gūstot jaunas zināšanas. 

 

2019. 

septembris

-  

2022.  

augusts. 

 

ERASMUS+ skolu apmaiņas 

projekts “Eco-friendly robotics 

for a future greener world” 

projekta koordinatore sk.Vineta 

Pavlova 

Projektā piedalās skolas no 6 valstīm – 

Portugāles (koordinatori), Turcijas, Igaunijas, 

Polijas, Grieķijas un Latvijas. 

Projekta uzdevumi ir: 

1. izmantojot robotiku, pievērst uzmanību 

globālajām vides problēmām, klimata 

izmaiņām un atjaunojamajiem resursiem;  

2. informēt skolēnus par atjaunojamajiem 

resursiem, izmantojot stratēģiju “Eiropa 

2020”;  

3. ģenerēt radošas idejas, lai izveidotu jaunus 

robotus, kas varētu būt noderīgi gaisā, 

ūdenī, mājās, skolās, uz ceļiem un 

apkārtējā vidē.  

4. Rast veidus, kā risināt vides problēmas 

katrā no partnervalstīm, izmantojot 

robotus un integrējot robotiku skolu 

mācību programmās.  

https://atv.rta.lv/step-stem-to-environmental-problems-iii-posms/
https://atv.rta.lv/step-stem-to-environmental-problems-iii-posms/
https://atv.rta.lv/step-stem-to-environmental-problems-iii-posms/
https://atv.rta.lv/dawn-of-schools-with-education-4-0/
https://atv.rta.lv/dawn-of-schools-with-education-4-0/
https://atv.rta.lv/eco-friendly-robotics-for-a-future-perfect-world/
https://atv.rta.lv/eco-friendly-robotics-for-a-future-perfect-world/
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Laika 

periods 

Projekta nosaukums, 

organizētājs 

Rezultāts 

01.11.2020.

- 

30.04.2023. 

 

ERASMUS+ stratēģiskās 

partnerības projekts “Scaling Up 

Applied Creativity Labs for 

Europe” 

projekta koordinatore sk.Vineta 

Pavlova 

Projekta koordinators Anglijas organizācija 

“Aspire-igen Group Ltd” 

 

Projekta partneri mācību un karjeras centrs 

“We Are IVE Ltd” (Anglija), ekspertu 

apvienība “The Square Dot Team” (Beļģija), 

mācību centrs “Gestión Estratégica e 

Innovación SL”(Spānija), organizācija 

“Institute Perspectives” (Bulgārija), valsts 

pārvaldes iestāde ”Municipio De Lousada” 

(Portugāle) un ATV. 

 

Projekta mērķis- ktualizēt un pievērst 

uzmanību vietējām un reģionālajām vides un 

klimata pārmaiņu problēmām, izmantojot 

novatorisku metodiku, kas pazīstama kā 

“Applied Creativity Labs” (ACL) jeb radošās 

laboratorijas. 

Projekta laikā tiks izstrādāti 4 intelektuālie 

rezultāti: 

IO1: Radošo kompetenču struktūra 

IO2: ACL labās prakses ieviešanas 

rokasgrāmatas izstrāde 

IO3: ACL platformas izstrāde 

IO4: ACL aprobēšana, tās rezultātu 

novērtējums un aprobēšanas ieteikumu 

izstrāde 

 
  



Gadagrāmata 2020./ 2021.m.g. 

ATV Diplomi  
2020./ 2021.m.g. 

 

Zelta diplomi  ( par teicamām sekmēm mācībās): 

1. Valērija Lavrenova 

2. Dagnija Apine 

3. Deivids Indriks 

4. Jānis Platacis 

5. Elmārs Vindačs 

 

Sudraba diplomi ( par labām un teicamām sekmēm mācībās): 

1. Lidziya Prakhouskaya 

2. Dāvis Pavlovs 

3. Jana Iļjina 

4. Ksenija Fota 

5. Arvis Arbidāns 

6. Vladislavs Jupatovs 

7. Mārtiņš Bondars 

8. Rolands Stanka 

 

RTA Goda raksti (par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu darbību ārpusstundu darbā 

un ATV un RTA popularizēšanu): 

 

1. Jānis Platacis 

2. Kristaps Kokorevičs 

3. Dagnija Apine 

 

ATV Īpašās balvas: 

1. “Gada STEM”- Deivids Indriks 

2. “Gada teicamnieks”- Lidziya Prakhouskaya 

 

Latvijas Simtgades stipendija (500 eiro)- Jānis Platacis 

 
Foto- Līga Vaidere 
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Izlaidums 2021 
 

 
12.a 

 

 
12.b    

Foto- Līga Vaidere 
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Ej, nešaubies, ceļš labi sācies, 

No tevis dzīve prasīs daudz. 

Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies, 

Un visu, visu laiku audz. 

 
 


