


AUDZINĀŠANAS PRIORITĀTES 

• Sekmēt skolēnu individuālo 

kompetenču pilnveidi, spēju un 

talantu attīstīšanu. 

• Turpināt sadarbības nodrošināšanu 

starp skolu un vecākiem  ar mērķi  

sekmēt viņu  līdzdalību mācību un 

audzināšanas darbā. 

• Iesaistīties iniciatīvā “Latvijas 

skolas soma”. 

 



ZINĪBU DIENA                                           01.09. 



KLASES DIENA                                           02.09. 



KONKURSS ,,ŠODIEN LAUKOS’’ 

Piedalījās  Lauma Kuzņecova ( 7.kl.)-3.v. 



KONKURSS ,,SĀC AR SEVI’’  -2.V.              15.09. 



MEŽA EKSPEDĪCIJA                                   10.09. 



SKOLOTĀJU DIENA                                     02.10. 



LABO DARBU NEDĒĻA                       06.-16.10. 



KARJERAS NEDĒĻA                           26.-30.10.                           



TĒVZEMES NEDĒĻA                               11.-17.11. 



CEĻĀ UZ ZIEMASSVĒTKIEM 



LABIE DARBI  

2.klase 



BARIKĀŽU ATCERES NEDĒĻA               13.-27.01. 

BARIKĀŽU ATCERES NEDĒĻAS LAIKĀ 

CIBLAS VIDUSSKOLĀ 

(klases stundās ,mācību priekšmetu stundās )
• BARIKĀŽU STĀSTI 

• VIKTORĪNAS

• PĀRRUNAS

• ATMIŅU UGUNSKURS ( 20.01.)

• VIZUĀLIE,MUZIKĀLIE, LITERĀRIE UN SPORTISKIE VĒSTĪJUMI ,,KAS IR BARIKĀDES ŠODIEN?’’

Barikāžu dienas bija 
varonīga un iedvesmojoša 

kopā būšanas sajūta, 
tāpēc šodien vēl jo 

svarīgāk apzināties mūsu 
valsts patieso spēku un 

varenumu.

1991. gadā no 13.-27. janvārim visdažādākie 
cilvēki no visas Latvijas pulcējās, lai dienu un nakti 
kopīgiem spēkiem sargātu valsts stratēģiski 
svarīgos objektus. Vieni sargāja, citi rūpējās par 
tiem, kuri sargā.
Barikāžu laiks bija vēsturiska un izšķiroša lappuse 
Latvijas neatkarības saglabāšanā - mūsu tautas 
patriotisms un vēlme pēc brīvas valsts bija 
nenoslāpējami.



LATVIJAS SKOLU ZIEMAS FESTIVĀLS 



METEŅDIENAS PASĀKUMS TIEŠSAISTĒ      



RADOŠAIS KONKURSS ,,LIELDIENAS’’ 

 

PATEICĪBA 

 
--------------------- 

 

Par aktīvu piedalīšanos radošo 

darbu konkursā ’’Lieldienas’’ 

 

 

 

 

Skolēnu padome 

 

2021.gada Lieldienas 



STUNDA BEZ DATORA 



ŪSIŅDIENAS SVINĪBAS TIEŠSAISTĒ 



OLIMPISKAIS MĒNESIS 



,,LATVIJAS SKOLAS SOMA’’ 

• 7.-12.kl.skolēni noskatījās muzikālo dzīvesstāstu ,, No Veidenbauma 

neizbēgsi’’. 

• 4.-7.kl.skolēni noskatījās virtuālo video muzejpedagoģisko nodarbību 

,,Iluzionisma teātris un muzejs,, Mystero’’’’. 

• 8.-9.kl.skolēni piedalījās tiešsaistes nodarbībā ,,Zinātnes un mākslas 

krustpunkti’’. 

• 1.-3.kl.skolēni noskatījās pasaulslaveno iluzionistu Pecolli cirka /teātra 

izrādi ,,Alise Brīnumzemē’’-,,Ah…Liz’’video ierakstā. 

• 8.-9.kl.Liepājas teātra izrāde ,, Polianna’’(Latgales Vēstniecībā GORS) 



FOLKLORAS KOPA ,,ILŽEŅA’’ PIEDALĪJĀS 

tiešsaistes deju nodarbībās,,Pulkā eimu, pulkā teku" folkloras kopu dalībniekiem.  

Nodarbību rezultāts apkopots 4 video, kuros no visas pasaules nodarbību 

dalībnieki  

iesūtīja savus apgūto deju . 

 

 

Folkloras kopas aktivitātēm var sekot  

• www.facebook.com BDR ,,ILŽEŅA’’; 

• www.youtube.com-kanālā ,,ILŽEŅA’’ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TuewcEuluuM 

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com-kanālā/
http://www.youtube.com-kanālā/
http://www.youtube.com-kanālā/


LEPOJAMIES 

       ,,CIBLAS  NOVADA  GADA CILVĒKS 2020 ’’ 

 Nominācija ,,Mūža ieguldījums’’- 

 Bernardita ADIJĀNE, bijusī Ciblas vidusskolas 

pedagoģe. 

 Nominācija ,, Gada jaunietis’’- 

 Madara DOMARKA, Ciblas vidusskolas 12. klases  

                                                   audzēkne; 

 Jānis KALVĀNS, Ciblas vidusskolas 12.  klases 

  audzēknis.                 



SKOLĒNU SASNIEGUMI ĀRPUSSTUNDU DARBĀ 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes zīmējumu konkursā,,Mana valsts robeža’’- 

Jānis Augustovs (3.kl.)-PATEICĪBA, Patrīcija Paula Melbārde (5.kl)-PATEICĪBA ,  

Anita Daudiša (5.kl.)-PATEICĪBA, Lauma Kuzņecova (7.kl.)-PATEICĪBA, Madara  

Juškāne (7.kl.)-3.vieta. 

Stāstnieku konkursā ,,Teci, teci valodiņa’’- 

Lauma Toporkova ( 3.kl.) Latgales reģ.,valsts-1.pakāpe,Markuss Seimuškins (7.kl.) 

Latgales reģ.,-1.pakāpe,valsts-2.pakāpe; Jānis Kalvāns (12.kl.) Latgales reģ.,valsts- 

1.pakāpe. 

Latvijas starpskolas Ziemas festivālā- 

Vitālijs Zeļčs(11.kl.)-1.vieta,Raitis Gudakovskis (9.kl.)-2.vieta,Reinis Kurms (7.kl.)-

3.vieta 

 



     No 2021. gada 24. maija līdz 18. jūnijam 5 jaunietes no 

meiteņu līderības un uzņēmējdarbības programmas 

―Future Heroes‖ piedalīsies RīgasKembridţas 

uzņēmējdarbības nometnē (Riga-Cambridge Venture 

Camp). Piecas skolnieces: Tīna RUBEZE no Liepājas 

Valsts 1.ģimnāzijas, Antra TOPORKOVA no Ciblas 

vidusskolas, Reina ROČĀNE no O. Kalpaka Liepājas 

15.vidusskolas, Paula PRINCE no Rīgas Juglas 

vidusskolas un Katrīna Kate MILLERE no Ķekavas 

privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” ieguva 

iespēju piedalīties šajā 4 nedēļu tiešsaistes nometnē, 

jo saņēma RTU MBA balvu par izveidoto sociālo 

projektu ―Food pick-up point‖, lai nākotnē attīstītu 

savu biznesa ideju. Programma ir daļa no Rīgas 

uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvām, lai izveidotu 

pilsētu pievilcīgāku un radītu konkurētspējīgus 

uzņēmumus. Jaunietes šobrīd ne tikai piedalās 

daţādos kursos un darbojas sociālā projekta ―Food 

pick-up point‖ attīstīšanā, bet arī aktīvi piedalās 

Liepājas Biznesa inkubatora nodarbībās. Tomēr 

iespēja piedalīties šāda mēroga nometnē bija milzīgs 

pārsteigums. Viņas to vērtē kā vērtīgu pieredzi visai 

dzīvei. Aicinām ikvienu no Jums vairot labo un ļaut 

Jūsu sapņiem piepildīties! Tīna RUBEZE, Iniciatīvas 

komunikācijas vadītāja 

 

VISC UN BRITISH COUNCIL  UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

UN IZAUGSMES PROGRAMMA "FUTURE 

HEROES" 



PATEICĪBA SKOLAI 

PAR DALĪBU VISLATVIJAS 

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS 

KONKURSĀ ,, TĪRAI LATVIJAI’’ 

2020./2021.M.G. 

Biedrība,, Latvijas Zaļā josta’’ 





9.KLASES IZLAIDUMS                                 11.06. 



12.KLASES IZLAIDUMS                          01.07. 



SADARBĪBA AR VECĀKIEM 

• Darbs Skolas domē. 

• Vecāks-konsultants-atbalsts, nevis skolotājs attālināto mācību laikā. 

• Aptauja par attālināto mācību procesu. 

• Vecāku sapulces (zoom platformā), individuālās sarunas(telefoniski ), 

elektroniskajās platformās (e-klasē, WhatsApp).Regulāri iekļauta 

informācija par izglītojamā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un 

kompetenci katrā izglītības pakāpē. 

• Sociālā pedagoga sadarbība ar vecākiem . 

 

 



SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE 

S A S T Ā V S :  

Priekšsēdētāja-  

Elīza Paula Ivanova (11.kl.) 

A K T I V I T Ā T E S :  

• Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas. 

• Aktīvi piedalās pasākumu 
plānošanā un īstenošanā. 

• Turpina esošās tradīcijas un 
veido jaunas. 

• Piedalījās tiešsaistes  seminārā 
,,Pašpārvaldes ABC’’ 

       (organizēja JSPA) 

• Dalība projektā “Atbalsts 
psihoemocionālās veselības 
veicināšanas pasākumiem skolās 
Covid-19 pandēmijas radīto seku 
mazināšanai”. 



CIBLAS VIDUSSKOLAS PROJEKTS “MENTĀLĀS VESELĪBAS STABILIZĒŠANA COVID-19 

PANDĒMIJAS RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI CIBLAS NOVADA JAUNIEŠIEM” IR SĀCIES! 

(01.07.-31.12.)  

12.07.-16.07.(NOMETNE) 

 



FOLKLORAS NOMETNE 08.-12.08. 



PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBA 

KURSI  

• ,, Adzināšanas darba izaicinājumi, kompetenču pieejā balstīta izglītības  

         procesā’’. 

• ,, Caurviju prasmju un ieradumu attīstība kompetenču pieejas 

īstenošanā mācību      un audzināšanas darbā’’. 

• ,,Emocionāli labvēlīgās vides veidošana darbā ar skolēniem un 

vecākiem’’ 

• ,,Skolotāju sadarbības ar vecākiem jaunākie izaicinājumi un iespējas.’’ 

         

         



PĀRDOMAS UN SECINĀJUMI(KLAŠU AUDZINĀTĀJI) 

G A N D A R Ī J U M S / P R I E K S  

• Sociālā pedagoga atbalsts un 
aktivitātes. 

• Projekts ,,Pumpurs’’ lietderīgs un 
vajadzīgs. 

• Skolēni diezgan aktīvi iesaistījās 
attālinātā mācību procesā, arī 
tiessaistes nodarbībās. 

• Skolēni izsaka savas domas klases 
aktivitāšu organizēšanā. 

• Tavaklase.lv piedāvājums par 
profesijām. 

• ,,Skolas somas’’ piedāvājumi, kas 
palīdz skolēniem attālinātajā mācību 
procesā pilnveidot sevi pasaules 
izzināšanā. 

• Liels gandarījums un prieks par to, 
ka ir izdevies veiksmīgi noslēgt 
mācību gadu, neskatoties uz 
neplānotiem un nepararedzētiem 
izaicinājumiem. 

 

I Z A I C I N Ā J U M I / G R Ū T Ī B

A S  

• Sākumā –saorganizēt skolēnus 

regulārai saziņai , mācību režīma 

ievērošanai, zoom pieslēgšanās, 

sadarbībai ar mācību priekšmetu 

skolotājiem. 

• Dažreiz darbam traucēja kameras 

neieslēgšana bez atgādinājuma, 

lēns interneta pieslēgums. 

• Pietrūka klātesamības efekta,jo 

klases stunda zoom platformā 

nesasniedz vēlamo rezultātu. 

•  Bērni ļoti ilgojās pēc nodarbībām 

klātienē, pēc satikšanās ar 

draugiem un klasesbiedriem, 

skolotājiem. 

 



PĀRDOMAS UN SECINĀJUMI(KLAŠU AUDZINĀTĀJI) 

A T G R I E Z E N I S K Ā  
S A I T E ( + / - ) , K A S  S A Ņ E M T A  

• Piemērots un efektīvs  saziņas 

līdzeklis gan ar skolēniem, gan ar 

vecākiem ir WhatsApp ,e-klase. 

• Skolēni iemācījās izteikt savu 

viedokli, ieklausīties, cienīt citus, 

priecāties par otra sasniegumiem. 

• Pozitīvas un atklātas sarunas ar 

skolēniem (zoom,WhatsApp) 

• Skolēni veidoja tiešsaitē mazus 

koncertiņus. Bērni, kuri mācās 

Mūzikas skolā, spēlēja mūzikas 

instrumentus. Mākslas skolas 

audzēkņi rādīja savus paveiktos 

darbiņus, Sporta skolas audzēkņi 

dalījās ar savām sportiskajām 

prasmēm. 

K A S  J Ā M Ā C Ā S  U N  

J Ā P I L N V E I D O  

• Pilnveidot IT prasmes un jaunu 

platformu lietošanu. 

• Spēles un aktivitātes , kas dotu 

produktīvāku audzēkņu vēlmju, 

rakstura, saskarsmes un 

vajadzību izzināšanu un 

izpratni. 

• Lai varētu jēgpilni darboties,  

         jāatsāk mācības klātienē. 



 

        Audzināšanas darbā vispusīgi un pēctecīgi ir 

iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret 

sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti, 

audzinot krietnus, godprātīgus un atbildīgus cilvēkus – 

Latvijas patriotus. 



        PRIORITĀTE 2021./2022.M.G 

    Sadarbojoties pedagogiem, vecākiem, 

atbalsta personālam skolas mācību 

procesā un ārpusstundu aktivitātēs, tiek 

veicināta izglītojamo individuālās 

lietpratības attīstība un izaugsme. 
 



UZDEVUMI  2021./2022.M.G. 

• Iedzīvināt tikumiskās vērtības – cieņa, atbildība, sadarbība, izmantojot 

dažādas sociālās aktivitātes mācību priekšmetu un klases audzināšanas 

stundās, kā arī ārpusstundu pasākumos. 

• Veicināt pedagogu izpratni par emocionāli labvēlīgas vides veidošanu 

darbā ar skolēniem un vecākiem mācību un audzināšanas procesā. 

 

 


