
PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA 
2012./2013. m. g. 

 

10. kl. 
 
Mārtiņš Lisovs (1.D) 

- Atzinība  Valsts matemātikas olimpiādē 
/I.Ivanova/ 

- 3.vieta Valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē 
/I.Ivanova/ 

- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 
(komandā piedalījās Zane Čerpakovska (1.D), 
Ērika Gribonika (1.D), Vineta Haritonova (1.D), 
Mārtiņš Lisovs (1.D), Edgars Mičulis (1.D), Kintija 
Vilcāne (1.D), Anete Vintiša (1.D)) (I.Ivanova) 

- 1.vieta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas elektroniskā 
komandu konkursā `Adventes laika maratons` 
(komandā piedalījās Mārtiņš Lisovs, Edgars 
Mičulis, Austris Bogdanovs)/A.Verza/ 
1.vieta Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 
atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 

- 3.vieta Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 
olimpiādē /V.Pastare/ 

- 1.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- 1.vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/ 

- 1.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Edgars Mičulis (1.D)  
- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 

(komandā piedalījās Zane Čerpakovska (1.D), 
Ērika Gribonika (1.D), Vineta Haritonova (1.D), 
Mārtiņš Lisovs (1.D), Edgars Mičulis (1.D), Kintija 
Vilcāne (1.D), Anete Vintiša (1.D)) (I.Ivanova) 

- 1.vieta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas elektroniskā 
komandu konkursā `Adventes laika maratons` 



(komandā piedalījās Mārtiņš Lisovs, Edgars 
Mičulis, Austris Bogdanovs)/A.Verza/ 

- 2.vieta Latgales reģiona 3.atklātajā angļu valodas 
olimpiādē /A.Verza/ 

- 2.vieta Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 
atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- 1.vieta  novadu apvienības angļu valodas 
olimpiādē /A.Verza/ 

Jēkabs Vasiļevskis (1.D)  
- 3.vieta  novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /N.Hļebņikova/ 
- 2.vieta Preiļu novada datorātrrakstīšanas 

konkursā /J.Erts/ 
Austris Bogdanovs (1.D) 

- Atzinība Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 
atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 

- 3.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- 1.vieta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas elektroniskā 
komandu konkursā `Adventes laika maratons` 
(komandā piedalījās Mārtiņš Lisovs, Edgars 
Mičulis, Austris Bogdanovs)/A.Verza/ 

Samanta Smirnova (1.D) 
- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 
- Atzinība novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/ 
Anna Svetlova (1.D) 

- Dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- Atzinība Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 
- 2.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
- 2.vieta novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/ 
Ērika Gribonika (1.D) 

- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 
(komandā piedalījās Zane Čerpakovska (1.D), 



Ērika Gribonika (1.D), Vineta Haritonova (1.D), 
Mārtiņš Lisovs (1.D), Edgars Mičulis (1.D), Kintija 
Vilcāne (1.D), Anete Vintiša (1.D)) (I.Ivanova) 

- 3.vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/ 

Anete Vintiša (1.D) 
- 3.vieta Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 

(komandā piedalījās Zane Čerpakovska (1.D), 
Ērika Gribonika (1.D), Vineta Haritonova (1.D), 
Mārtiņš Lisovs (1.D), Edgars Mičulis (1.D), Kintija 
Vilcāne (1.D), Anete Vintiša (1.D)) (I.Ivanova) 

- 2.vieta Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 
olimpiādē /V.Pastare/ 

- 2.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

- 3.vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/ 

Ramona Brūvere (1.D) 
- 3.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
Simona Brūvere (1.D) 

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Kintija Vilcāne (1.D) 
- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 

(komandā piedalījās Zane Čerpakovska (1.D), 
Ērika Gribonika (1.D), Vineta Haritonova (1.D), 
Mārtiņš Lisovs (1.D), Edgars Mičulis (1.D), Kintija 
Vilcāne (1.D), Anete Vintiša (1.D)) (I.Ivanova) 

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Māris Broks (1.D) 
- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
Tekla Marija Labinska (1.BK)  

- 1.vieta 7.atklātajā vācu valodas kā 3.svešvalodas 
olimpiādē /V.Pīzele/ 

 



 
Armands Ūzuliņš (1.D)  

- 3.vieta 7.atklātajā vācu valodas kā 3.svešvalodas 
olimpiādē /A.Lazdāne/ 

Zane Čerpakovska (1.D)  
- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 

(komandā piedalījās Zane Čerpakovska (1.D), 
Ērika Gribonika (1.D), Vineta Haritonova (1.D), 
Mārtiņš Lisovs (1.D), Edgars Mičulis (1.D), Kintija 
Vilcāne (1.D), Anete Vintiša (1.D)) (I.Ivanova) 

- 3.vieta Valsts ģimnāziju Atklātajā vizuālās mākslas 
olimpiādē /M.Abricka/ 

- 2.vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 
olimpiādē /M.Abricka/ 

Vineta Haritonova (1.D)  
- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 

(komandā piedalījās Zane Čerpakovska (1.D), 
Ērika Gribonika (1.D), Vineta Haritonova (1.D), 
Mārtiņš Lisovs (1.D), Edgars Mičulis (1.D), Kintija 
Vilcāne (1.D), Anete Vintiša (1.D)) (I.Ivanova) 

- 2.vieta Valsts ģimnāziju Atklātajā vizuālās mākslas 
olimpiādē /M.Abricka/ 

- 2.vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 
olimpiādē /M.Abricka/ 

Daiga Golubeva (1.B)  
- 2.vieta 7.Atklātajā latviešu valodas un literatūras 

olimpiādē /I.Patmalniece/ 
Sintija Ančeva (1.K)  

- Atzinība 7.Atklātajā latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē /I.Patmalniece/ 

 
Jānis Plivda (1.BK)  

- 1.vieta Preiļu novada datorātrrakstīšanas 
konkursā /J.Erts/ 

- 1.vieta Latgales reģiona datorātrrakstīšanas 
konkursā /J.Erts/ 

 
 
 
 



 
 
 
 

11. kl. 
 
Ieva Saulīte (2.D)  

- 3.vieta Latgales reģiona 3.atklātajā angļu valodas 
olimpiādē /A.Verza/ 

- 2.vieta  novadu apvienības angļu valodas 
olimpiādē /A.Verza/ 

- 2.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē /R.Pastare/ 

Lauma Vibornā (2.D)  
- Dalība Valsts latviešu valodas un literatūras 

olimpiādē /R.Pastare/ 
- 3.vieta Latgales reģiona 3.atklātajā angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/ 
- 1.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /R.Pastare/ 
- 3.vieta  novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/ 
Kristīne Litavniece (2.B)  

- 3.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē /R.Pastare/ 

- 3.vieta  novadu apvienības angļu valodas 
olimpiādē /A.Verza/ 

Dairis Ābols (2.HK)  
- 2.vieta novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē 

/V.Caune/ 
- 3.vieta  novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/ 
- 1.vieta komandu konkursā „Latvijas kultūras 

kanons 21.Gadsimta jaunietim” 1.kārtā (komandā 
piedalījās Dairis Ābols (2.HK), Agita Brikule (2.HK), 
Ieva Grēvele (2.HK)) (A.Svile) 

- Eiropas Komisijas Atzinības raksts par 
piedalīšanos konkursā "Juvenes Translatores" 
(rīkoja Eiropas Komisija)/A.Verza/ 



Elīna Cimbolineca (2.D)  
- 3.vieta  novadu bioloģijas olimpiādē /E.Grigale/ 

Anastasija Caica (2.D)  
- atzinība  novadu bioloģijas olimpiādē /E.Grigale/ 

Eduards Volkovs (2.D)  
- Dalība Valsts informātikas olimpiādē /J.Erts/ 
- 2.vieta Latgales reģiona 3.atklātajā angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/ 
- 1.vieta 7.atklātajā vācu valodas kā 3.svešvalodas 

olimpiādē /V.Pīzele/ 
- 2.vieta Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 

atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 
- 2.vieta novadu apvienības informātikas olimpiādē 

/J.Erts/ 
- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 
Jūlija Starovoitova (2.D)  

- 1.pakāpes diploms Latvijas Vācu valodas 
skolotāju asociācijas organizētā plakātu konkursā 
`Ein deutsches Sprichwort in der 
Comicgeschichte” /A.Lazdāne/ 

- Atzinība Valsts ģimnāziju Atklātajā vizuālās 
mākslas olimpiādē /M.Abricka/ 

- 1.vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 
olimpiādē /M.Abricka/ 

Laima Mukāne (2.D)  
- 1.pakāpes diploms Latvijas Vācu valodas 

skolotāju asociācijas organizētā plakātu konkursā 
`Ein deutsches Sprichwort in der 
Comicgeschichte” /A.Lazdāne/ 

- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 
(komandā piedalījās Iveta Ivanāne (2.D), Laima 
Mukāne (2.D), Linda Pudule (2.D), Agnese 
Stabulniece (2.D),Linards Šmeiksts (2.D), Armands 
Upenieks (2.D), Dagnija Verze (2.D))(K.Tarasova) 

- 1.vieta Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 
olimpiādē /V.Pastare/ 

- 2.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Grieta Kolosova (2.D)  



- 1.pakāpes diploms Latvijas Vācu valodas 
skolotāju asociācijas organizētā plakātu konkursā 
`Ein deutsches Sprichwort in der 
Comicgeschichte” /A.Lazdāne/ 

 
Linards Šmeiksts (2.D) 

- Atzinība Valsts fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 
- Dalība Valsts matemātikas olimpiādē 

/K.Tarasova/ 
- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 

(komandā piedalījās Iveta Ivanāne (2.D), Laima 
Mukāne (2.D), Linda Pudule (2.D), Agnese 
Stabulniece (2.D),Linards Šmeiksts (2.D), Armands 
Upenieks (2.D), Dagnija Verze (2.D))(K.Tarasova) 

- 1.vieta Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 
atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 

- 1.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- 1.vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /K.Tarasova/ 

Guntars Valainis (2.D) 
- 3.vieta Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 

atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 
- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 
Iveta Ivanāne (2.D) 

- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 
(komandā piedalījās Iveta Ivanāne (2.D), Laima 
Mukāne (2.D), Linda Pudule (2.D), Agnese 
Stabulniece (2.D),Linards Šmeiksts (2.D), Armands 
Upenieks (2.D), Dagnija Verze (2.D))(K.Tarasova) 

- 3.vieta Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 
atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- 2.vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /K.Tarasova/ 

Linda Pudule (2.D) 
- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 

(komandā piedalījās Iveta Ivanāne (2.D), Laima 



Mukāne (2.D), Linda Pudule (2.D), Agnese 
Stabulniece (2.D),Linards Šmeiksts (2.D), Armands 
Upenieks (2.D), Dagnija Verze (2.D))(K.Tarasova) 

- Atzinība Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 
atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- 2.vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /K.Tarasova/ 

-  
 
Agnese Stabulniece (2.D) 

- 3.vieta Valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē 
/K.Tarasova/ 

- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 
(komandā piedalījās Iveta Ivanāne (2.D), Laima 
Mukāne (2.D), Linda Pudule (2.D), Agnese 
Stabulniece (2.D),Linards Šmeiksts (2.D), Armands 
Upenieks (2.D), Dagnija Verze (2.D))(K.Tarasova) 

- 3.vieta Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 
olimpiādē /V.Pastare/ 

- 2.vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /K.Tarasova/ 

- 3.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Mareks Kokorīts (2.K) 
- Atzinība novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /L.Pauniņa/ 
- 3.vieta novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 

/Z.Juranča/ 
Andis Melderis (2.D)  

- atzinība Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

- Dalība Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- 2.vieta Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 
- 1.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
Armands Upenieks (2.D) 



- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 
(komandā piedalījās Iveta Ivanāne (2.D), Laima 
Mukāne (2.D), Linda Pudule (2.D), Agnese 
Stabulniece (2.D),Linards Šmeiksts (2.D), Armands 
Upenieks (2.D), Dagnija Verze (2.D))(K.Tarasova) 

- 2.vieta Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 
olimpiādē /V.Pastare/ 

- 3.vieta Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 
atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Ieva Grēvele (2.H)  
- 3.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /S.Kivko/ 
- 1.vieta komandu konkursā „Latvijas kultūras 

kanons 21.Gadsimta jaunietim” 1.kārtā (komandā 
piedalījās Dairis Ābols (2.HK), Agita Brikule (2.HK), 
Ieva Grēvele (2.HK)) (A.Svile) 
 

Līva Luriņa (2.B)  
- Atzinība novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /R.Pastare/ 
- Eiropas Komisijas Atzinības raksts par 

piedalīšanos konkursā "Juvenes Translatores" 
(rīkoja Eiropas Komisija)/A.Verza/ 

Mareks Kursītis (2.K)  
- 2.pakāpes diploms Latgales reģiona vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātnisko darbu 
konkursā /Z.Juranča/ 

Aivars Rožāns (2.D)  
- 3.vieta Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 

atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 
Dagnija Verze (2.D)  

- Atzinība komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2012” 
(komandā piedalījās Iveta Ivanāne (2.D), Laima 
Mukāne (2.D), Linda Pudule (2.D), Agnese 
Stabulniece (2.D),Linards Šmeiksts (2.D), Armands 
Upenieks (2.D), Dagnija Verze (2.D))(K.Tarasova) 

Agita Brikule (2.HK) 



- 1.vieta komandu konkursā „Latvijas kultūras 
kanons 21.Gadsimta jaunietim” 1.kārtā (komandā 
piedalījās Dairis Ābols (2.HK), Agita Brikule (2.HK), 
Ieva Grēvele (2.HK)) (A.Svile) 

Liāna Cvetkova (2.A) 
- 2.vieta komandu konkursā „Latvijas kultūras 

kanons 21.gadsimta jaunietim” 1.kārtā (komandā 
piedalījās Aija Balckare-Kalniņa (3.B), Liāna 
Cvetkova (2.A), Rasma Svikle (3.B) (A.Svile) 
 

Atis Stašuļs (2.HK) 
- 3.vieta Preiļu novada datorātrrakstīšanas 

konkursā /I.Pakers/ 
- 2.vieta Latgales reģiona datorātrrakstīšanas 

konkursā /I.Pakers/ 
Reinis Vanags (2.B) 

- Eiropas Komisijas Atzinības raksts par 
piedalīšanos konkursā "Juvenes Translatores" 
(rīkoja Eiropas Komisija)/A.Verza/ 

Pauls Purviņš (2.B) 
- Eiropas Komisijas Atzinības raksts par 

piedalīšanos konkursā "Juvenes Translatores" 
(rīkoja Eiropas Komisija)/A.Verza/ 

 
12. kl. 
 
Ieva Lisova (3.DK)  

- 3.vieta Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

- dalība Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- 3.vieta Valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē 

/I.Ivanova/ 
- 1.vieta Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 
- 1.vieta novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/ 



- 1.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

- 1.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē /I.Patmalniece/ 

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- 3.vieta novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē 
/V.Caune/ 

- 3.vieta  novadu apvienības angļu valodas 
olimpiādē /A.Verza/ 

- 3.vieta komandai Eksakto zinātņu dienā 2013. 
(komandā piedalījās Ieva Lisova (3.DK), Ieva 
Stafecka (3.DK), Elīna Dūda (3.DK), Atis Ivanovs 
(3.DK), Dāvis Ondzulis (3.DK)) 

Sintija Erte (3.DK)  
- 2.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /I.Patmalniece/ 
- 3.vieta novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/ 
- 3.pakāpes diploms Latvijas Vācu valodas 

skolotāju asociācijas organizētā plakātu konkursā 
`Ein deutsches Sprichwort in der 
Comicgeschichte” /A.Lazdāne/ 

Elīna Dūda (3.DK) 
- 1.vieta Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 
- 2.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
- Atzinība novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/ 
- 3.vieta komandai Eksakto zinātņu dienā 2013. 

(komandā piedalījās Ieva Lisova (3.DK), Ieva 
Stafecka (3.DK), Elīna Dūda (3.DK), Atis Ivanovs 
(3.DK), Dāvis Ondzulis (3.DK)) 

Andra Vanaga (3.DK)  
- 3.pakāpes diploms Latvijas Vācu valodas 

skolotāju asociācijas organizētā plakātu konkursā 
`Ein deutsches Sprichwort in der 
Comicgeschichte” /A.Lazdāne/ 

Katrīna Strode (3.B)  



- 2.pakāpes diploms Latgales reģiona vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātnisko darbu 
konkursā /A.Lazdāne/ 

Anda Vorone (3.A)  
- 1.pakāpes diploms Latvijas 37.Skolēnu zinātnisko 

darbu konferencē /I.Čamane/ 
- 2.pakāpes diploms Latgales reģiona vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātnisko darbu 
konkursā /I.Čamane/ 

Arturs Ivanāns (3.A)  
- Atzinība un nominācija „Līdzsvars starp izklaidi un 

attīstību” konkursā „Ilgtspējīgas biznesa idejas 
komercializācija” /Z.Juranča/ 

- Atzinība Latgales reģiona 3.atklātajā angļu 
valodas olimpiādē /A.Gertmane/ 

- 1.vieta  novadu apvienības angļu valodas 
olimpiādē /A.Gertmane/ 

Ieva Gribuste (3.DK)  
- Dalība Valsts vācu valodas olimpiādē /A.Lazdāne/ 
- 1.pakāpes diploms Latvijas Vācu valodas 

skolotāju asociācijas organizētā plakātu konkursā 
`EideutscheSprichworin der Comicgeschichte” 
/A.Lazdāne/ 

- 2.vieta  novadu apvienības angļu valodas 
olimpiādē /A.Verza/ 

- 1.vieta  novadu apvienības vācu valodas 
olimpiādē /A.Lazdāne/ 

 
Ieva Stafecka (3.DK)  

- 2.vieta Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 
olimpiādē /V.Pastare/ 

- Atzinība 7.atklātajā vācu valodas kā 3.svešvalodas 
olimpiādē /V.Pīzele/ 

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- 2.vieta  novadu apvienības angļu valodas 
olimpiādē /A.Verza/ 

- 3.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 



- 3.vieta komandai Eksakto zinātņu dienā 2013. 
(komandā piedalījās Ieva Lisova (3.DK), Ieva 
Stafecka (3.DK), Elīna Dūda (3.DK), Atis Ivanovs 
(3.DK), Dāvis Ondzulis (3.DK))  /M.Lisova/ 

Ieva Meikulāne (3.DF)  
- 3.vieta  novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/ 
Arvis Brics (3.DF)  

- 1.vieta Disciplīnā „Vēja ģenerators” Tehnisko 
jaunrades Dienu 2012 (Rēzeknē) konkursā 
(komandā kopā ar Raivi Kivlenieku (3.DF) un 
Normundu Skudru (3.DF) /M.Lisova/ 

- 2.vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/ 

Raivis Kivlenieks (3.DF)  
- 1.vieta Disciplīnā „Vēja ģenerators” Tehnisko 

jaunrades Dienu 2012 (Rēzeknē) konkursā 
(komandā kopā ar Arvi Bricu (3.DF) un Normundu 
Skudru (3.DF) /M.Lisova/ 

Normunds Skudra (3.DF)  
- Dalība Valsts informātikas olimpiādē /J.Erts/ 
- 1.vieta Disciplīnā „Vēja ģenerators” Tehnisko 

jaunrades Dienu 2012 (Rēzeknē) konkursā 
(komandā kopā ar Raivi Kivlenieku (3.DF) un Arvi 
Bricu (3.DF) /M.Lisova/ 

- 1.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- 1.vieta novadu apvienības informātikas olimpiādē 
/J.Erts/ 

Edgars Brencis (3.DF)  
- 1.vieta Disciplīnā „Līnijsekotājs” Tehnisko 

jaunrades Dienu 2012 (Rēzeknē) konkursā 
(komandā kopā ar Ervīnu Patmalnieku (3.DF), 
Dairi Štageru (3.DF), Gunti Veiguli (3.DF) 
/M.Lisova/ 

- 3.vieta novadu apvienības informātikas olimpiādē 
/J.Erts/ 

Ervīns Patmalnieks (3.DF)  
- 1.vieta Disciplīnā „Līnijsekotājs” Tehnisko 

jaunrades Dienu 2012 (Rēzeknē) konkursā 



(komandā kopā ar Edgaru Brenci (3.DF), Dairi 
Štageru (3.DF), Gunti Veiguli (3.DF) /M.Lisova/ 

Dairis Štagers (3.DF)  
- 1.vieta Disciplīnā „Līnijsekotājs” Tehnisko 

jaunrades Dienu 2012 (Rēzeknē) konkursā 
(komandā kopā ar Ervīnu Patmalnieku (3.DF), 
Edgaru Brenci (3.DF), Gunti Veiguli (3.DF) 
/M.Lisova/ 

- 1.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

Guntis Veigulis (3.DF)  
- 1.vieta Disciplīnā „Līnijsekotājs” Tehnisko 

jaunrades Dienu 2012 (Rēzeknē) konkursā 
(komandā kopā ar Ervīnu Patmalnieku (3.DF), 
Dairi Štageru (3.DF), Edgaru Brenci (3.DF) 
/M.Lisova/ 

Dāvis Ondzulis (3.DK)  
- laureāts Valsts prezidenta institūcijas 90. 

gadadienai veltītā skolēnu radošo darbu konkursā   
/I.Patmalniece/ 

- 3.vieta komandai Eksakto zinātņu dienā 2013. 
(komandā piedalījās Ieva Lisova (3.DK), Ieva 
Stafecka (3.DK), Elīna Dūda (3.DK), Atis Ivanovs 
(3.DK), Dāvis Ondzulis (3.DK))/M.Lisova/ 

Sergejs Daņilovs (3.DK)  
- 1.vieta  novadu bioloģijas olimpiādē /E.Grigale/ 

Ingrīda Kivleniece (3.A)  
- 2.vieta  novadu bioloģijas olimpiādē /E.Grigale/ 

Lāsma Verze (3.DF)  
- 3.vieta  novadu bioloģijas olimpiādē /E.Grigale/ 

Lauris Pastars (3.DK)  
- 2.vieta  Informācijas tehnoloģiju konkursā „Bebrs 

12/13” /J.Erts/ 
Nauris Ernstsons (3.B)  

- 3.vieta  novadu apvienības vēstures olimpiādē 
/N.Pīzele/ 

Aija Balckare-Kalniņa (3.B)  
- 3.vieta  novadu apvienības vēstures olimpiādē 

/N.Pīzele/ 



- 2.vieta  novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 
/Z.Juranča/ 

- 2.vieta komandu konkursā „Latvijas kultūras 
kanons 21.gadsimta jaunietim” 1.kārtā (komandā 
piedalījās Aija Balckare-Kalniņa (3.B), Liāna 
Cvetkova (2.A), Rasma Svikle (3.B) (A.Svile) 
 

Gints Zarāns (3.A)  
- Atzinība un nominācija „Līdzsvars starp izklaidi un 

attīstību” konkursā „Ilgtspējīgas biznesa idejas 
komercializācija” /Z.Juranča/ 

- 3.vieta  novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 
/Z.Juranča/ 

Liene Pastare (3.B)  
- 2.vieta  novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 

/Z.Juranča/ 
Madara Reča (3.DK)  

- 2.vieta Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 
olimpiādē /V.Pastare/ 

- 2.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Regīna Lavrenova (3.DK)  
- 1.pakāpes diploms Latgales reģiona vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātnisko darbu 
konkursā /I.Patmalniece/ 

 
Sanita Ūzuliņa (3.DK)  

- 3.vieta Austrumlatvijas skolēnu atklātajā ķīmijas 
olimpiādē /V.Pastare/ 

- 3.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

 
Atis Ivanovs (3.DK)  

- Dalība Valsts ģeogrāfijas olimpiādē /V.Caune/ 
- 1.vieta novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē 

/V.Caune/ 
- 3.vieta komandai Eksakto zinātņu dienā 2013. 

(komandā piedalījās Ieva Lisova (3.DK), Ieva 
Stafecka (3.DK), Elīna Dūda (3.DK), Atis Ivanovs 
(3.DK), Dāvis Ondzulis (3.DK)) 



Laima Loginova (3.A)  
- Atzinība un nominācija „Līdzsvars starp izklaidi un 

attīstību” konkursā „Ilgtspējīgas biznesa idejas 
komercializācija” /Z.Juranča/ 

Lāsma Prikule (3.B)  
- Dalība Valsts mūzikas olimpiādē /I.Rožinska/ 
- 3.vieta Latgales kārtas mūzikas olimpiādē 

/I.Rožinska/ 
- 1.vieta novadu apvienības mūzikas olimpiādē 

/I.Rožinska/ 
Rasma Svikle (3.B) 

- 2.vieta komandu konkursā „Latvijas kultūras 
kanons 21.gadsimta jaunietim” 1.kārtā (komandā 
piedalījās Aija Balckare-Kalniņa (3.B), Liāna 
Cvetkova (2.A), Rasma Svikle (3.B) (A.Svile) 

Edgars Piskunovs (3.DK) 
- Atzinība Preiļu novada datorātrrakstīšanas 

konkursā /J.Erts/ 
- 3.vieta Latgales reģiona datorātrrakstīšanas 

konkursā /J.Erts/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skolēnu sasniegumi 2012./2013.m.g. mūzikā 

 
 II atklātā mūzikas olimpiāde, starpnovadu kārta: 

Lāsma Prikule (3.b) - 1.vieta vidusskolas grupā 

 II atklātā mūzikas olimpiāde, Latgales novada kārta: 

Lāsma Prikule (3.b)- 3.vieta vidusskolas grupā 

 II atklātā mūzikas olimpiāde, fināls Rīgā: 

Lāsma Prikule (3.b)- 2.vieta oriģinālkompozīcijā. 

 

 Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” starpnovadu kārta - PVĢ ansamblis – 

1.pakāpe 

 



 Tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziedu dziesmu, kāda bija” fināls 

Rīgā- 

Sintija Erte - augstākā pakāpe un Diždižās dziedātājas tituls; 

Ieva Stafecka - augstākā pakāpe un Diždižās dziedātājas tituls; 

 

 Tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte” fināls Rīgā- 

Folkloras kopas „Rūtoj” kapelai 1.pakāpes diploms 

(Sintija Erte, Elīna Dūda, Ieva Stafecka, Irita Slūka, Lāsma Prikule, Anna 

Kļaviņa) 

 


