
PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA 
2014./2015. m. g. 

 

10. kl. 
Matīss Dambītis (1.D) 

- Atzinība Latgales reģiona 5.atklātajā angļu 
valodas olimpiādē /A.Gertmane/ 

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

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

Anastasija Isajeva (1.D) 
- 3.vieta novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Gertmane/ 
- 3.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
Brigita Lazdāne (1.H) 

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

Laura Neiceniece (1.D)  
- 3.vieta valsts bioloģijas olimpiādē /E.Grigale/ 
- 1.vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/E.Grigale/ 
Alise Lutinska (1.D)  

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

Santa Prikule (1.D)  
- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/I.Gāga/ 
Laura Buka (1.D) 

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

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

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

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

/M.Lisova/ 
- 1.vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 
 
 



 
Ausma Dzerkale (1.D) 

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

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

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

- atzinība novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Čača/ 

Kristiāna Skutele (1.D) 
- atzinība Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 

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

/V.Pastare/ 
- atzinība novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Čača/ 
Ilze Egle (1.D) 

- atzinība novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Čača/ 

Anna Franciska Labinska 
- 1.vieta atklātās vācu valodas kā 3.svešvalodas 

olimpiādē /V.Pīzele/ 
Lāsma Strupā (1.D) 

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

- atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Ineta Pastare (1.A) 
- Pateicības raksts IX Latgales reģiona zinātniski 

pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā 
svešvalodā /Ž.Bogdanova/ 

Nadežda Afanasjeva (1.A) 
- Pateicības raksts IX Latgales reģiona zinātniski 

pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā 
svešvalodā /Ž.Bogdanova/ 

 

11. kl. 
 Krista Šķēpa (2.D) 

- dalība Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- 1.vieta Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 

atklātajā ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 



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

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

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

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

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

Ričards Kraupša (2.D) 
- 1.vieta Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 

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

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

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

olimpiādē /A.Verza/ 
Laura Repele (2.D) 

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

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

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

/A.Lazdāne/ 
- 2.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

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

literatūras olimpiādē /S.Kivko/ 
Airita Erte (2.D) 

- dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- 2.vieta novadu apvienības vācu valodas olimpiādē 

/A.Lazdāne/ 
- 2.vieta novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/ 
Kristīne Timofejeva (2.B)  

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

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

Ginta Meikulāne (2.D)  
- 3.vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/E.Grigale/ 



Laila Givoina (2.D)  
- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/E.Grigale/ 
Andris Puduls (2.D) 

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

Guntis Mauriņš (2.D) 
- 3.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 
Kārlis Sondors (2.D) 

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

Kristīne Timofejeva (2.B) 
- 2.vieta Izpildītājmākslas valsts konkursā „Tatjanas 

diena-krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā” 
/I.Stepanova/ 

- Pateicības raksts IX Latgales reģiona zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā 
svešvalodā /I.Stepanova/ 

Gatis Saulišs (2.D) 
- atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
Anna Malahova (2.A) 

- Pateicības raksts IX Latgales reģiona zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā 
svešvalodā /Ž.Bogdanova/ 

Zane Elste (2.A) 
- pateicība Latvijas 39. skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē  /S.Kivko/ 
- 1.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu konferencē  /S.Kivko/ 
Agnese Lukjanova (2.D) 

- Dalība Latgales reģiona  mūzikas olimpiādē 
/I.Rožinska/ 

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

Katrīna Samoviča (2.A) 
- 2.vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 
Laila Meirule (2.B) 

- Pateicība Latgales reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē  /S.Kivko/ 

Renāts Konovalovs (2.B) 
- Pateicība Latgales reģiona skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē  /S.Kivko/ 



Santa Fedotova (2.D) 
- Pateicība Latgales reģiona skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē  /I.Čamane)/ 
 

 
 
 
 
 
12. kl. 
 
Mārtiņš Lisovs (3.D)  

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

- dalība Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- dalība Valsts fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 
- atzinība Latvijas 42. atklātajā matemātikas 

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

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

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

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

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

/M.Lisova/ 
- Atzinība novadu apvienības informātikas 

olimpiādē /J.Erts/ 
- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/E.Grigale/ 
 
Edgars Mičulis (3.D) 

- Dalība Valsts ģeogrāfijas olimpiādē /V.Caune/ 
- dalība Valsts fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 
- 1.vieta Latgales reģiona 5.atklātajā angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/ 



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

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

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

Dairis Dolģis (3.D) 
- 3.vieta Latgales reģiona 5.atklātajā angļu valodas 

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

olimpiādē /A.Verza/ 
 

Raimonds Reščenko (3.D)  
- 1.vieta novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē 

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

/E.Grigale/ 
Simona Rubine(3.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/ 

Anete Vintiša (3.D)  
- dalība Valsts latviešu valodas un literatūras 

olimpiādē /R.Pastare/ 
- dalība Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- Dalība Valsts mūzikas olimpiādē /I.Rožinska/ 
- atzinība atklātajā Valsts ķīmijas olimpiādē 

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

atklātajā ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- 1.vieta Latgales reģiona mūzikas olimpiādē 

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

/I.Rožinska/ 
- 3.vieta novadu apvienības matemātikas 

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

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

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

/E.Grigale/ 



 

Armands Ūzuliņš (3.D)  
- dalība Valsts vēstures olimpiādē /N.Pīzele/ 
- 3.vieta atklātajā vācu valodas kā 3.svešvalodas 

olimpiādē /A.Lazdāne/ 
- 1.vieta novadu apvienības vēstures olimpiādē 

/N.Pīzele/ 
Ērika Gribonika (3.D) 

- pateicība Latvijas 39. skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē  /A.Svile/ 

- 2.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu konferencē  /A.Svile/ 

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

- atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

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

/M.Lisova/ 
Samanta Smirnova (3.D) 

- atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

 
 
Linda Klindžāne (3.A) 

- dalība Valsts ekonomikas olimpiādē /Z.Juranča/ 
- atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 

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

/Z.Juranča/ 
Ieva Skutele (3.K) 

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

 
Liene Šmeikste (3.A) 

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

Vineta Haritonova (3.D) 
- pateicība Latvijas 39. skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē  /A.Svile/ 
- 3.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu konferencē  /A.Svile/ 
- 3.vieta Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu 

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

/V.Pastare/ 



Anna Svetlova (3.D) 
- 3.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
Kārlis Sīlis (3.K) 

- 3.pakāpes diploms Latvijas 39. skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē  /A.Svile/ 

- 1.pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu konferencē  /A.Svile/ 

- 1.vieta novadu apvienības filozofijas olimpiādē 
/A.Svile/ 

Zane Čerpakovska (3.D) 
- 1.vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 

 
SKOLOTĀJI 

 
Anna Verza 

- 1.vieta (1), 3.vieta (1) Latgales reģiona 5.atklātajā 
angļu valodas olimpiādē  

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

 
Antra Gertmane 

- Atzinība (1) Latgales reģiona 5.atklātajā angļu 
valodas olimpiādē  

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

Elita Grigale 
- 3.vieta valsts bioloģijas olimpiādē 
- 1.vieta (1), 2.vieta (2), 3.vieta (3),  Atzinība (3) 

novadu apvienības bioloģijas olimpiādē  
Ilga Gāga 

- Atzinība (1) novadu apvienības bioloģijas 
olimpiādē  

Juris Erts 
- Atzinība (1) novadu apvienības informātikas 

olimpiādē  
 
Natālija Pīzele  

- dalība Valsts vēstures olimpiādē 
- 1.vieta novadu apvienības vēstures olimpiādē  

Inna Stepanova 
- 2.vieta Izpildītājmākslas valsts konkursā „Tatjanas 

diena-krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā”  



- Pateicības raksts IX Latgales reģiona zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā 
svešvalodā  

Žanna Bogdanova 
- Pateicības raksts (3) IX Latgales reģiona zinātniski 

pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā 
svešvalodā  

Silvija Kivko  
- pateicība Latvijas 39. skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē   
- 1.pakāpes diploms, Pateicība (2) Latgales reģiona 

skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē   
- 1.vieta (1), 2.vieta (1), 3.vieta (1) novadu 

apvienības latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē  

Regīna Pastare 
- Dalība (2) Valsts latviešu valodas un literatūras 

olimpiādē  
- 2.vieta (2) novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē  
 
Ingūna Patmalniece  

- dalība Valsts latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē  

- 1.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē  

Ilze Rožinska 
- Dalība Valsts mūzikas olimpiādē  
- 1.vieta, Dalība Latgales reģiona  mūzikas 

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

mūzikas olimpiādē  
 
 
Mārīte Lisova 

- Dalība (2) Valsts fizikas olimpiādē /M.Lisova/ 
- 1.vieta (2), atzinība(1) Austrumlatvijas  8.-

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

novadu apvienības fizikas olimpiādē  
Ineta Ivanova 

- Dalība (4) Valsts matemātikas olimpiādē  
- Atzinība Latvijas 42. atklātajā matemātikas 

olimpiādē  



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

Iluta Čača 
- Atzinība (3) novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē  
Zenta Juranča 

- Dalība Valsts ekonomikas olimpiādē  
- 1.vieta (1), 2.vieta (1), 3.vieta (1),  novadu 

apvienības ekonomikas olimpiādē  
Vija Pīzele  

- 1.vieta atklātās vācu valodas kā 3.svešvalodas 
olimpiādē 

Anita Lazdāne 
- 3.vieta atklātās vācu valodas kā 3.svešvalodas 

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

valodas olimpiādē  
Valentīna Pastare  

- Atzinība (1), dalība (4) Valsts ķīmijas olimpiādē  
- Atzinība (2) atklātajā Valsts ķīmijas olimpiādē  
- 1.vieta (2), 2.vieta (2), 3.vieta (3), Atzinība (1) 

Austrumlatvijas 8.-12.klašu skolēnu atklātajā 
ķīmijas olimpiādē  

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

Vija Caune  
- Dalība Valsts ģeogrāfijas olimpiādē  
- 1.vieta (2), 2.vieta (1) novadu apvienības 

ģeogrāfijas olimpiādē  
Anna Svile 

- 3.pakāpes diploms, pateicība (2) Latvijas 39. 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē   

- 1.pakāpes, 2.pakāpes, 3.pakāpes diploms 
Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē  

- 1.vieta novadu apvienības filozofijas olimpiādē  
 

Marianna Abricka  
- 1.vieta (2), 2.vieta (2) novadu apvienības vizuālās 

mākslas olimpiādē  
Ilze Čamane 

- Pateicība Latgales reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē  
 

 



 

Panākumi - mūzikā /sk. I.Rožinska/ 

 

Folkloras kopa “Rūtoj” – Dziesmusvētku skatē 1. pakāpes diploms; 

 Dienvidlatgales novadā diploms tradicionālās dejošanas konkursā 
"Vedam danci 2015" rotaļdejās un pāru dejās 1.pakāpes diploms; 
finālā Rīgā 2.pakāpes diploms. . Dejoja- Renāts Konovalovs, Lelde 
Klīdzēja 2.b;Andris Puduls, Airita Erte, Agnese Lukjanova 2.d; Dairis 
Dolģis- 3d; Kristiāna Skutele 1.d. 

 Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkursa "Dziesmu 
dziedu, kāda bija" pusfinālā II pakāpes diploms Santai Jukšai (1.ah), 
I pakāpe Kristiānai Skutelei (1.d), mazajai grupai I pakāpe - Airita 
Erte, Agnese Lukjanova (2.d). 

 I pakāpes diploms "Rūtoj" kapelai tradicionālās muzicēšanas 
konkursa "Klaberjakte" pusfinālā: dalībnieki - Andris Puduls, Agnese 
Lukjanova 2.d; Baiba Vjakse, Renāts Konovalovs 2.a; Rūta Pastare 
1.ah; Kristiāna Skutele 1.d. 

 

 

Mazo muzikālo kolektīvu konkurss “Balsis” – PVĢ jauktajam vokālajam 
ansamblim 1.pakāpes diploms novada konkursā; 

 

Jauktais koris – 2. pakāpes diploms starpnovadu konkursā, 2. pakāpes 
diploms valsts konkursā. 

 

Mūzikas olimpiāde- 

Preiļu novada kārta: 1. vieta Anete Vintiša, 2. vieta Krista Šķēpa, 3. vieta 
Agnese Lukjanova; 

Latgales novada kārta: 1.vieta Anete Vintiša, pēc tam piedalījās arī valsts 
olimpiādē.  

 

 


