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2021./2022.mācību gads 



Skolas administrācija un atbalsta personāls 

 

 
Direktore – Karīna Brikmane 

Pieņemšanas laiks: 

Pirmdiena 14:00-18:00 

Ceturtdiena: 9:00-12:00 

Vai ar iepriekšējo pierakstu pie lietvedes 

e-pasts: karina.brikmane@revs.lv 

tel.: 67520855 

*** 

Lietvede – Ksenija Guborēviča 

Pieņemšanas laiks: darba dienās 9:00-16:15 

Tālrunis: 67105852 

e-pasts: sdvnrev@riga.lv 

*** 

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-6.kl.) – Jeļena Judelsone 

Pieņemšanas laiks: trešdienās 14:00-16:00, 305.kab 

e-pasts: elena.judelsone@revs.lv 

*** 

Direktora vietniece izglītības jomā (7.-12.kl.) – Baiba Sergejeva 

Pieņemšanas laiks: piektdiena 14:00-16:00 19.kab 

e-pasts : baiba.sergejeva@revs.lv 

*** 
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*** 

e-pasts: gvido.voronenko@revs.lv 

*** 

Medmāsa – Vitana Geca 

Darba laiks: 08:15-16:15 

*** 

Bibliotekāre – Elana Gibriha 

Bibliotēkas darba laiks : 9:00-14:00 

Katra mēneša pēdējā piektdiena slēgts 

*** 

Logopēds – Olga Miheikina 

Pieņemšanas laiks: otrdiena, trešdiena 15:30-16:30 117.kab 

e-pasts:  

*** 

Psihologs: Kamilla Lēlle 

Pieņemšanas laiks: pirmdiena 13:00-16:00 117.kab. 

e-pasts: kamilla.lelle@revs.lv 
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Skolas ēdnīca 

Darba laiks : 8:10-16:00 

Pusdienas 1.-12.klašu skolēniem ir bez maksas 

Brokastis: EUR 0,75 plkst. 8.45 

Launags – EUR 0,75* 

 

 
Kompleksās pusdienas vecākiem – EUR 2,00 

 

 
Ja Jūsu bērnam ir pārtikas alerģija: nepieciešama ārsta izziņa par uztura 

nepanesamību (MK Nr. 172, 2.pielikums 18.pants). 

 
 

Atgādinām, ka skolas telpās un ēdnīca mēs nelietojam uzturā cūkgaļu un 

tās izstrādājumus. 

 

 

 
* Maksu par nedēļu (brokastis/ launags) nodod ēdnīcā reizi nedēļā viens 

klases pārstāvis par visu klasi. Vecāki var veikt pārskaitījumu par 

brokastīm/launagu uz ēdnīcas norēķina kontu: 

SIA Linele, 

Reģ.nr. 40103364074, DnB Banka , RIKOLV2X, 

LV32RIKO0000083009413



Projekts “Soma.lv” 

Aicinām izmantot mācību satura platformu Soma.lv, kurā Jums kā 

skolēnam vai vecākam ir pieeja visām Lielvārds digitālajām mācību 

grāmatām, uzdevumu krājumiem, video un interaktīvajām darba lapām. 

Lai pilnvērtīgi izmantotu mācību satura platformu Soma.lv, Jums ir 

jāreģistrējas izmantojot E-klase pasi, lai sistēma spētu Jūs atpazīt kā 

Rīgas Š. Dubnova Ebreju vidusskolas skolēnu vai vecāku. 

Sadaļā “Mācību grāmatas” atrodas mācību grāmatas, rokasgrāmatas un 

uzdevumi krājumus, kurus lietot iespējams no jebkuras ierīces - datora, 

viedtālruņa, planšetdatora vai viedtelevizora. 

Sadaļā “Video” šobrīd pieejamas video pamācības matemātikā un sadaļā 

“Interaktīvie materiāli” atradīsiet interaktīvās darba lapas treniņprocesam 

vai vielas apguvei. Interaktīvās darba lapas izmantojamas tikai uz datora - 

programmatūrā ActivInspire, kuru, sekojot norādēm pie tēmām, 

iespējams bez maksas lejupielādēt. 

Zem saites http://soma.lv/atbalsts atradīsiet atbalsta materiālu pdf 

formātā, kurā ir detalizēta informācija, kā izmantot Soma.lv 

pakalpojumus. 

Droši reģistrējaties un lietojat, bet ja rodas kādi jautājumi, rakstiet portāla 

atbalsta čatā vai uz info@soma.lv . 

 

Programma “Latvijas skolas soma” 
 

Kultūrizglītības programmai"Latvijas skolas soma" ir mērķis nodrošināt 

katram 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). 
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Par 2021./2022.gada mācību semestru sākuma un beigu laikiem un ebreju svētku un 

atceres  dienām 
Svētki Datums/nedēļas 

diena  
 Atstrādājam 

Roš_hašana 07.09. otrdiena Nemācamies 18.oktobris (trešdienas stundas) 

08.09. trešdiena Nemācamies 19.oktobris (otrdienas stundas) 

Iom-Kipur 16.09.ceturtdiena Nemācamies 20.oktobris (otrdienas stundas) 

Sukkot  21.09. otrdiena 
22.09. trešdiena 

Nemācamies 
Nemācamies 

21.oktobris (ceturtdienas) 
22.oktobris(trešdienas stundas) 

Shmini Aceret, Simhat 
Tora 

28.09. otrdiena 
29.09. trešdiena 

Nemācamies 
Nemācamies 

14.marts (trešdienas stundas) 
15.marts (otrdienas stundas) 

Hanuka 29.11- 06.12. Mācāmies  

Tu bi Švat 17.01. pirmdiena Mācāmies  

Purim 17.03.ceturdiena Mācāmies  

Pesah 16.04.sestdiena 
17.04.svētdiena 
22.04.piektdiena 
23.04.sestdiena 

 
 

Nemācamies 

24.aprīlis (svētdiena) 
Ekskursiju diena 

Holokausta atceres 
diena 
Yom Shoa 

28.04.ceturtdiena Mācāmies  

Izraēlas piemiņas 
diena Yom HaZikaron 

04.05. trešdiena Brīvdiena 
(valsts svētki) 

 

Izraēlas Neatkarības 
gadadiena 
Yom HaAtzmaut 

05.05.ceturtdiena Mācāmies  

Lag ba Omer 19.05.ceturtdiena Mācāmies  

Jēruzalemes 
atbrīvošanas diena 

29.05.svētdiena 
(Šabatons) 

  

Pēdējā skolas diena 31.05. svētdiena   

Šavuot 05.06. -06.06   
 

Rudens brīvdienas –nav, atstrādājam brīvdienas par septembri. Starpvērtējums 22.oktobrī; 

Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 04.janvārim; 

Pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2022. gada 16. marta līdz 2022. gada 18. martam; 

 



Aicinājums vecākiem 

 
Stingri ievērojam epidemioloģiskās drošības pasākumus  Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai ! 

 
* Skolēnu pavadīt līdz skolas durvīm! Līdz klasei viņš tiks pats. 

* Bērniem mācību stundu laikā nezvanīt! 

* Skolotājiem ir sava privātā dzīve – lūgums nezvanīt un netraucēt 

brīvdienās un svētku dienās, kā arī darba dienu vakaros pēc 18:00. 

* Mēs ievērojam šabatu (sestdienu)! No piektdienas vakara līdz 

svētdienas rītam mēs nemācamies un nestrādājām. Lūdzam 

respektēt to! 

* Ievērojiet problēmu risināšanas subordināciju: pirmā instance - 

vēršamies pie klases audzinātāja/ priekšmeta pedagoga, otrā instance – 

pie attiecīgā direktora vietnieka. Trešā – pie direktora ar iesniegumu. 

* Nedodiet bērniem līdzi dārgas un / vai vērtīgas lietas. Tās var pazust, 

salūzt vai kā savādāk sabojāties un skola nenes materiālu atbildību par 

skolēnu vērtīgajām lietām. 

* Kavējumus pieteikt e-klasē. 

* Maiņas apavi bērniem ir obligāti un vecākiem, kas apmeklē skolu, ir 

jāvelk bahilas. Bērniem ir jāievēro lietišķais ģērbšanas stils. 

* Ja skolas aktu zālē vai pagalmā notiek skolas svētki - svētku laikā Jūs 

esat skatītāji! Lūgums nenākt pirmajās rindās un netraucēt dalībniekiem 

un skatītājiem ar foto un video uzņemšanu. 



Skolēna un vecāku tiesības un pienākumi 

LR Izglītības likums 

54. pants. Izglītojamā pienākumi 

Izglītojamā pienākumi ir šādi: 

1) apgūt pamatizglītības programmu; 

2) ievērot izglītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējos 

normatīvos aktus, tajā skaitā iekšējās kārtības noteikumus, un ar savu 

rīcību nediskreditēt izglītības iestādi; 

3) ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, 

sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu; 
4) ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses; 

5) nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību; 

6) neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību; 

7) būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās; 

8) atrasties izglītības iestādē iekšējiem normatīvajiem aktiem, tajā 

skaitā iekšējās kārtības noteikumiem, atbilstošā apģērbā; 
9) piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā. 

55. pants. Izglītojamā tiesības 

Izglītojamam ir tiesības: 

1) uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības, 

pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi; 

2) mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas 

un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu; 

3) iekšējos normatīvajos aktos, tajā skaitā iekšējās kārtības 

noteikumos, paredzētajā kārtībā mācību procesā izmantot izglītības 

iestādes telpas, laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un 

medicīnas objektus un inventāru, mācību grāmatas, citu mācību 

procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos 

mācību resursus, kā arī saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras 

attīstības atbalsta pakalpojumus; 

4) saņemt stipendijas, kredītus, pabalstus, atlaides, kā arī dotācijas, 

izmantojot sabiedrisko transportu, atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai un cita veida materiālo palīdzību; 

5) saņemt profilaktisko veselības aprūpi, izņemot normatīvajos aktos 

par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību 

paredzētajā profilaktisko apskašu programmā ietvertās profilaktiskās 

apskates, un pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos 

pasākumos; 
6) piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes padomē; 

7) uz mantas aizsardzību izglītības iestādē; 

8) uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un 

tās organizētajos pasākumos; 

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme


9) īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

57. pants. Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) tiesības bērna 

izglītošanas nodrošināšanā 
Vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) ir tiesības: 

1) izvēlēties izglītības iestādi, kurā bērns iegūst izglītību; 

2) piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes 

padomē; 

3) slēgt ar izglītības iestādi līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi 

izglītības iestādē; 

4) sniegt un saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar 

bērna audzināšanu un mācībām; 

5) ierosināt veikt pārbaudes izglītības iestādē; 

6) īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības bērna 

izglītošanas nodrošināšanā. 
58. pants. Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākumi 

(1) Vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) ir pienākums: 

1) savu spēju un materiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna 

izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus; 

2) sadarboties ar izglītības iestādi, kurā mācās bērns, ar pedagogiem 

un citām mācību procesā iesaistītām personām; 

3) ievērot bērnu, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un 

intereses; 

4) informēt izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un 

citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību procesā. 

(2) Vecāki (personas, kas realizē aizgādību) ir atbildīgi par to, lai bērns 

iegūtu obligāto izglītību. 
(3) Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo 

iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos šā likuma 

1.panta 12.4 punkta "k" apakšpunktā minētos individuālos mācību 
piederumus. 

https://likumi.lv/ta/id/50759#p1


Skolas jaunumus var uzzināt: 

 

 
E-klasē:  sadaļā Skolas jaunumi 

Facebook: @Рижская Еврейская Школа имени Ш.Дубнова, REVS 

Skolas slēgtā grupā https://www.facebook.com/skolarevs/ 

Instagramā: @sdvnrevs  

Internetā : www.revs.lv 
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