
PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA 
2013./2014. m. g. 

 

10. kl. 
 
Guntis Mauriņš (1.D) 

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

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

- atzinība novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/ 

Kārlis Sondors (1.D) 
- 2.vieta Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 

atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 
Ričards Kraupša (1.D) 

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

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

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

Sandra Gžibovska (1.D) 
- Atzinība novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 
 

Krista Šķēpa (1.D) 
- Dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- Dalība Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- 2.vieta Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 

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

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

/V.Pastare/ 
-  

Zanda Vaivode (1.D) 
- Dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 



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

Laila Givoina (1.D) 
- 3.vieta novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/ 
Andis Stabulnieks (1.D) 

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

Santa Fedotova (1.D) 
- atzinība novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/ 
Laura Repele (1.D) 

- 3.vieta Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 
atklātajā ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 

- atzinība novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/ 

- atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Andris Puduls (1.D) 
- 1.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 
- atzinība novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/ 
Gatis Saulišs (1.D) 

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

Ginta Meikulāne (1.D) 
- 3.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
Kristīne Timofejeva (1.B) 

- 2.vieta Izpildītājmākslas konkursā „Tatjanas 
diena-krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā” 
/I.Stepanova/ 

- Atzinība Literāro darbu konkursā „Tatjanas diena-
krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā” 
/I.Stepanova/ 

 
Airita Erte (1.D) 

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



 
 

11. kl. 
 
Mārtiņš Lisovs (2.D) 

- Dalība Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- Dalība  Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- 3.vieta Latvijas 39.Atklātajā fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 
- 1.vieta Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 

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

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

/V.Pastare/ 
- 2.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /R.Pastare/ 
- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 
Edgars Mičulis (2.D) 

- Dalība  Valsts ģeogrāfijas olimpiādē /V.Caune/ 
- 1.vieta Austrumlatvijas 8.-11.klašu skolēnu 

atklātajā fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 
- 2.vieta Latgales reģiona 4.Atklātajā angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/ 
- 1.vieta novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē 

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

olimpiādē /A.Verza/ 
Anete Vintiša (2.D) 

- Dalība Valsts mūzikas olimpiādē /I.Rožinska/ 
- Atzinība Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
- 2.vieta Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 

atklātajā ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- 3.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 

Zinātniski pētniecisko darbu konferencē 
/E.Grigale/ 



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

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

- 3.vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/ 

- atzinība novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/ 

- atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Zane Čerpakovska (2.D) 
- 3.vieta Valsts atklātajā vizuālās mākslas olimpiādē 

/M.Abricka/ 
- 1.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 

Zinātniski pētniecisko darbu konferencē 
/I.Čamane/ 

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

 
Armands Ūzuliņš (2.D) 

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

Jūlija Mihailova (2.BK) 
- 2.vieta atklātajā vācu valodas kā 3.svešvalodas 

olimpiādē /V.Pīzele/ 
Edgars Stafeckis (2.BK) 

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

Anna Svetlova (2.D) 
- Dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- 2.vieta novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/ 
Simona Rubine (2.B) 

- Dalība Valsts latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē /I.Patmalniece/ 

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

- 3.vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/ 

 



Daiga Golubeva (2.B) 
- atzinība novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /I.Patmalniece/ 
Samanta Smirnova (2.D) 

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

Austris Bogdanovs (2.D) 
- 3.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 
Raimonds Reščenko (2.D) 

- 2.vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/ 

Simona Brūvere (2.D) 
- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/E.Grigale/ 
Ramona Brūvere (2.D) 

- pateicība Latgales reģiona skolēnu Zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē /E.Grigale/ 

- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/ 

Jēkabs Vasiļevskis (2.D) 
- 3.vieta novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Gertmane/ 
Dairis Dolģis (2.D) 

- Atzinība novadu apvienības angļu valodas 
olimpiādē /A.Verza/ 

Tekla Marija Labinska (2.B) 
- 1.vieta novadu apvienības vācu valodas 

olimpiādē /V.Pīzele/ 
Vineta Haritonova (2.D) 

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

 

12. kl. 
 
Reinis Mālnieks (3.A) 

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

/N.Pīzele/ 



 
Laima Mukāne (3.D) 

- dalība Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- Atzinība Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
- 1.vieta Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 

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

/V.Pastare/ 
 

Eduards Volkovs (3.D) 
- Dalība Valsts informātikas (programmēšanas) 

olimpiādē 
- 2.vieta Latgales reģiona 4.Atklātajā angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/ 
- 2.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 

Zinātniski pētniecisko darbu konferencē 
(komandā ar Linardu Šmeikstu un Armandu 
Upenieku) /J.Erts/ 

- 2.vieta Tehnisko jaunrades dienā 2013 (Rēzeknē) 
disciplīnā „Līnijsekotāji” (komandā ar Linardu 
Šmeikstu un Armandu Upenieku)/M.Lisova/ 

- 1.vieta novadu apvienības informātikas 
(programmēšanas) olimpiādē /J.Erts/ 

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

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

Andis Melderis (3.D) 
- 2.vieta Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 

atklātajā ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- Atzinība Latgales novada  olimpiādē lietišķajā 

informātikā ‘PASKĀLA RITENIS 2014’ /J.Erts/ 
- 3.vieta novadu apvienības informātikas 

(programmēšanas) olimpiādē /J.Erts/ 
Linards Šmeiksts (3.D) 

- 3.vieta Latvijas 39.Atklātajā fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- 1.vieta RTU ETF Elektronikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 



- 2.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 
Zinātniski pētniecisko darbu konferencē 
(komandā ar Eduardu Volkovu un Armandu 
Upenieku)/J.Erts/ 

- 2.vieta Tehnisko jaunrades dienā 2013 (Rēzeknē) 
disciplīnā „Līnijsekotāji” (komandā ar Eduardu 
Volkovu un Armandu Upenieku)/M.Lisova/ 

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

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

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

 
Armands Upenieks (3.D) 

- 3.vieta RTU ETF Elektronikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- 2.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 
Zinātniski pētniecisko darbu konferencē 
(komandā ar Linardu Šmeikstu un Eduardu 
Volkovu)/J.Erts/ 

- 2.vieta Tehnisko jaunrades dienā 2013 (Rēzeknē) 
disciplīnā „Līnijsekotāji” (komandā ar Linardu 
Šmeikstu un Eduardu Volkovu)/M.Lisova/ 

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

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

 
Ieva Grēvele (3.H) 

- 2.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 
Zinātniski pētniecisko darbu konferencē 
/I.Patmalniece/ 

- 3.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē /S.Kivko/ 

 

 

Jūlija Starovoitova (3.D) 
- Atzinība Valsts atklātajā vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 



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

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

 

 

Iveta Ivanāne (3.D) 
- Dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- 1.vieta novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/ 
Linda Pudule (3.D) 

- 3.vieta Tehnisko jaunrades dienā 2013 (Rēzeknē) 
disciplīnā „Spageti tilts” (komandā ar Agnesi 
Stabulnieci un Dagniju Verzi)/M.Lisova/ 

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

- atzinība novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/ 

Jekaterina Čulkova (3.D) 
- atzinība Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 

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

/V.Pastare/ 
Lauma Vibornā (3.D) 

- Dalība Valsts latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē /R.Pastare/ 

- 3.vieta Latgales reģiona 4.Atklātajā angļu valodas 
olimpiādē /A.Verza/ 

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

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

Līva Luriņa (3.B) 
- 2.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /R.Pastare/ 
- Atzinība novadu apvienības ekonomikas 

olimpiādē /Z.Juranča/ 
Rūta Vigule (3.D) 

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

Mareks Kokorīts (3.K) 



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

Dāvis Sporāns (3.B) 
- Dalība Valsts vēstures olimpiādē /N.Pīzele/ 
- 1.vieta novadu apvienības vēstures olimpiādē 

/N.Pīzele/ 
- 2.vieta novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 

/Z.Juranča/ 
Jānis Ivbulis (3.A) 

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

Laura Vilcāne (3.B) 
- 3.vieta novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 

/Z.Juranča/ 
Ivars Podskočevs (3.K) 

- Atzinība novadu apvienības ekonomikas 
olimpiādē /Z.Juranča/ 

Guntars Valainis (3.D) 
- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 
Aivars Rožāns (3.D) 

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

Ieva Saulīte (3.D) 
- Atzinība Latgales reģiona 4.Atklātajā angļu 

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

olimpiādē /A.Verza/ 
 
Elīna Cimbolineca (3.D) 

- 2.vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/ 

 
Dagnija Verze (3.D) 

- 3.vieta Tehnisko jaunrades dienā 2013 (Rēzeknē) 
disciplīnā „Spageti tilts” (komandā ar Agnesi 
Stabulnieci un Lindu Puduli)/M.Lisova/ 

- 3.vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/ 

Anastasija Caica (3.D) 



- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/ 

Ervīns Vagalis (3.D) 
- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/E.Grigale/ 
Dairis Ābols (3.H) 

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

 

Kristīne Litavniece (3.B) 
- Atzinība novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/ 
Reinis Vanags (3.B) 

- Atzinība novadu apvienības angļu valodas 
olimpiādē /A.Verza/ 

Grieta Kolosova (3.A) 
- 2.vieta novadu apvienības vācu valodas 

olimpiādē /A.Lazdāne/ 
Agnese Stabulniece (3.D) 

- 3.vieta Tehnisko jaunrades dienā 2013 (Rēzeknē) 
disciplīnā „Spageti tilts” (komandā ar Lindu Puduli 
un Dagniju Verzi)/M.Lisova/ 

- 2.vieta Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 
atklātajā ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 

 

SKOLOTĀJI 
 
Natālija Pīzele 

- 3.vieta Valsts vēstures olimpiādē 
- dalība Valsts vēstures olimpiādē 
- 1.vieta, 2.vieta novadu apvienības vēstures 

olimpiādē 
Mārīte Lisova 

- 3.vieta (2) Latvijas 39.Atklātajā fizikas olimpiādē  
- 1.vieta, 3.vieta RTU ETF Elektronikas olimpiādē 
- 1.vieta (2), 2.vieta (2) Austrumlatvijas 8.-11.klašu 

skolēnu atklātajā fizikas olimpiādē  
- 2.vieta Tehnisko jaunrades dienā 2013 (Rēzeknē) 

disciplīnā „Līnijsekotāji” (komandā Eduards 
Volkovu,  Armands Upenieks, Linards Šmeiksts) 



- 3.vieta Tehnisko jaunrades dienā 2013 (Rēzeknē) 
disciplīnā „Spageti tilts” (komandā Linda Pudule, 
Dagnija Verze, Agnese Stabulniece) 

- 1.vieta (3), 2.vieta (4), 3.vieta (4), Atzinība (2) 
novadu apvienības fizikas olimpiādē 

Valentīna Pastare 
- Dalība (3) Valsts ķīmijas olimpiādē  
- Atzinība (2) Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē 

1.vieta (2), 2.vieta (4), 3.vieta (1), atzinība (1) 
Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu atklātajā 
ķīmijas olimpiādē  

- 1.vieta (3), 2.vieta (2), 3.vieta (2), atzinība (2) 
novadu apvienības ķīmijas olimpiādē  

Ilze Čamane  
- 1.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 

Zinātniski pētniecisko darbu konferencē 
Elita Grigale 

- 3.pakāpes diploms, pateicība Latgales reģiona 
skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu konferencē  

- 2.vieta (2), 3.vieta (3), Atzinība (4) novadu 
apvienības bioloģijas olimpiādē  

Marianna Abricka 
- Atzinība, 3.vieta Valsts atklātajā vizuālās mākslas 

olimpiādē  
- 1.vieta (2), 2.vieta (1), atzinība novadu apvienības 

vizuālās mākslas olimpiādē 
Anita Lazdāne 

- 2.vieta atklātajā vācu valodas kā 3.svešvalodas 
olimpiādē  

 

Vija Pīzele 
- 2.vieta atklātajā vācu valodas kā 3.svešvalodas 

olimpiādē  
- 3.vieta atklātajā vācu valodas kā 3.svešvalodas 

olimpiādē  
Ineta Ivanova 

- Dalība (5) Valsts matemātikas olimpiādē  
- 1.vieta (3), 2.vieta (3), 3.vieta (3), atzinība (6) 

novadu apvienības matemātikas olimpiādē  
Vija Caune 

- Dalība  Valsts ģeogrāfijas olimpiādē 



- 1.vieta, 2.vieta novadu apvienības ģeogrāfijas 
olimpiādē  

Regīna Pastare 
- Dalība Valsts latviešu valodas un literatūras 

olimpiādē  
- 1.vieta, 2.vieta (3), 3.vieta (1) novadu apvienības 

latviešu valodas un literatūras olimpiādē  
Ingūna Patmalniece 

- Dalība Valsts latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē  

- 2.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 
Zinātniski pētniecisko darbu konferencē  

- 1.vieta, atzinība novadu apvienības latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē  

Silvija Kivko 
- 3.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē  
 

Juris Erts 
- Dalība Valsts informātikas (programmēšanas) 

olimpiādē 
- 2.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 

Zinātniski pētniecisko darbu konferencē 
(komandā Linards Šmeiksts, Eduards Volkovs un 
Armands Upenieks)  

- Atzinība Latgales novada  olimpiādē lietišķajā 
informātikā ‘PASKĀLA RITENIS 2014’  

- 1.vieta, 3.vieta novadu apvienības informātikas 
(programmēšanas) olimpiādē  

Zenta Juranča 
- 2.vieta (2), 3.vieta (2), Atzinība (2) novadu 

apvienības ekonomikas olimpiādē  
Anna Verza 

- 2.vieta (2), 3.vieta (1), Atzinība Latgales reģiona 
4.Atklātajā angļu valodas olimpiādē  

- 1.vieta (3), 2.vieta (2), Atzinība (3)novadu 
apvienības angļu valodas olimpiādē  

Antra Gertmane 
- 3.vieta novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē  
Anita Lazdāne 



- 2.vieta, 3.vieta novadu apvienības vācu valodas 
olimpiādē  

Vija Pīzele 
- 1.vieta novadu apvienības vācu valodas 

olimpiādē  
Ilze Rožinska 

- Dalība Valsts mūzikas olimpiādē 
- 1.vieta novadu apvienības mūzikas olimpiādē 

 

 

Skolēnu sasniegumi mūzikā 2013./2014. m.g. 
 Starpnovadu vokālo ansambļu skate - vokālajam ansamblim II pakāpes 

diploms. 

Ansambļa sastāvā: Rūta Vigule, Anete Vintiša, Evita Vilcāne, Zane 

Čerpakovska, Agnese Lukjanova, Aiga Ugaine, Tekla Marija Labinska, 

Andris Puduls, Mareks Briška, Raimonds Reščenko, Edgars Mičulis. 

 

 Starpnovadu koru skate - PVĢ jauktajam koris II pakāpes diploms. 

Piedalījās 21 ģimnāzijas skolēns. 

 Latgales novada koru skate Jēkabpilī - PVĢ jauktajam korim II pakāpes 

diploms 

 

 Starpnovadu mūzikas olimpiāde – Anetei Vintišai (2.d) 1. vieta 

 

 Latgales mūzikas olimpiādē – Anetei Vintišai 4.vieta, izvirzīta uz valsts 

olimpiādi. 

 

 Starptautiskā folkloras festivāla Baltica 2015 skate – vērtējums – labi 

 

 Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensība “Lakstīgala 2014” 

Latgales novadā PVĢ komanda ieguva 1.pakāpes diplomu. 

 Zane Čerpakovska (2.D) 

 Andris Puduls (1.D) 

 Lelde Klīdzēja (1.B) 

 Baiba Vjakse (1.B 

 

 

 

 

 


