
PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA 

2015./2016. m. g. 

 

10. kl. 

Lauma Tumašova (1.D) 

- 2.vieta Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- 3.vieta Valsts Atklātajā ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
- 3.vieta Latvijas 43. Atklātajā matemātikas 

olimpiādē /K.Tarasova/ 
- Atzinība Valsts matemātikas olimpiādē 

/K.Tarasova/ 
- 1.vieta 10.Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes 

Jauno ķīmiķu konkursā /V.Pastare/ 
- Atzinība Latvijas Lingvistikas olimpiādē 

/I.Patmalniece/ 
- 3.vieta (10.klašu grupā) komandu olimpiādē 

matemātikā “atvērtā kopa 2015” (Lauris 
Matisāns; Sintija Lakovska; Ilva Valdone; Iļja 
Isajevs; Mārtiņš Sondors; Arianda Čapule 1.D) 

- 1.vieta Austrumlatvijas skolēnu 12. fizikas 

olimpiādē /M.Lisova/ 

- 1.vieta Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

- 1.vieta Latgales reģiona 10.klašu skolēnu 

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 

/I.Patmalniece/ 

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

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

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



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

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

Lauma Reliņa (1.D) 

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

Ilva Valdone (1.D) 

- 3.vieta (10.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “atvērtā kopa 2015” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska;  Iļja 
Isajevs; Mārtiņš Sondors; Arianda Čapule 1.D) 

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

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

Mārtiņš Sondors (1.D) 

- 3.vieta (10.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “atvērtā kopa 2015” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; Ilva 
Valdone; Iļja Isajevs; Arianda Čapule 1.D) 

- 3.vieta Austrumlatvijas skolēnu 12. fizikas 

olimpiādē /M.Lisova/ 

- 3.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

Liena Gasiņa (1.D) 

- 2.vieta Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

- Atzinība novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 

Amanda Anusāne (1.V) 

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 



Lauris Matisāns (1.D) 

- 3.vieta (10.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “atvērtā kopa 2015” (Lauma 
Tumašova; Sintija Lakovska; Ilva Valdone; Iļja 
Isajevs; Mārtiņš Sondors; Arianda Čapule 1.D) 

- 3.vieta Austrumlatvijas skolēnu 12. fizikas 

olimpiādē /M.Lisova/ 

- Atzinība Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

- 2.vieta novadu apvienības matemātikas olimpiādē 

/K.Tarasova/ 

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

-  

Arianda Čapule (1.D) 

- 3.vieta (10.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “atvērtā kopa 2015” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; Ilva 
Valdone; Iļja Isajevs; Mārtiņš Sondors; 1.D) 

- Atzinība novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /K.Tarasova/ 

Sintija Lakovska (1.D) 

- 3.vieta (10.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “atvērtā kopa 2015” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Ilva Valdone; Iļja 
Isajevs; Mārtiņš Sondors; Arianda Čapule 1.D) 

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

- 2.vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 

Agnese Pūga (1.V) 

- Atzinība Latgales reģiona 10.klašu skolēnu 

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 

/I.Patmalniece/ 

Laura Maļina (1.D) 

- 1.vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 



Eduards Lipiniks (1.V) 

- Atzinība Skatuves runas konkursa finālā 
/I.Patmalniece/ 

Erlends Zagorskis (1.K) 

- 2.vieta Junior Achievement Latvija “Biznesa 
simulācijas spēles TITAN reģionālajā  čempionātā 
2015” (kopā ar Elgaru Stupānu) /Z.Juranča/ 

Elgars Stupāns (1.K) 

- 2.vieta Junior Achievement Latvija “Biznesa 
simulācijas spēles TITAN reģionālajā  čempionātā 
2015” (kopā ar Erlendu Zagorski) /Z.Juranča/ 

Iļja Isajevs (1.D) 

 

- 3.vieta (10.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “atvērtā kopa 2015” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; Ilva 
Valdone; Mārtiņš Sondors; Arianda Čapule 1.D) 

- 3.vieta `Latvijas Robotikas Čempionātā 2016` 
Mini Sumo disciplīnā /J.Erts/ 

Ilgmārs Rubīns (1.D) 

- 1.vieta Rēzeknes Augstskolas organizētā 

konkursā “Muna sāta, škola, pogosts / piļsāta 

1917.-2015.godi” un aicinājums apmeklēt Eiropas 

Parlamentu Briselē 2016. gadā 

 

 

11. kl. 

Matīss Dambītis (2.D) 

- 2.vieta TSI organizētajās robotikas sacensībās 
/J.Erts/ 

- 3.vieta robotikas sacensībās `Siguldas Robotu 
kauss 2016` (līnijsekotāju sacensībās) /J.Erts/ 



- 3.vieta Latgales reģiona 6.atklātajā angļu valodas 
olimpiādē /A.Gertmane/ 

- 1.vieta 9. atklātajā Latgales reģiona skolu 
Datorātrrakstīšanas konkursā /J.Erts/ 

- 1.vieta 15. atklātajā Preiļu novada skolu 
Datorātrrakstīšanas konkursā /J.Erts/ 

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

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

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

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

-  
Laura Neiceniece (2.D) 

- Dalība Valsts bioloģijas olimpiādē /E.Grigale/ 
- Dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- Atzinība Latgales reģiona skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē (kopā ar Ilzi Egli)  
/A.Lazdāne/ 

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

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

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

-  
Alise Lutinska (2.D) 

- Dalība Valsts bioloģijas olimpiādē 
- 2.vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/E.Grigale/ 
Santa Jukša (2.H) 

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

Linda Vucāne (2.B) 



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

- 2.vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 
-  

Ausma Dzerkale (2.D) 

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

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova 

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Laura Buka (2.D) 

- Atzinība Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- 1.vieta Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

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

- 3.vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 

- 3.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova 

Anastasija Isajeva (2.D) 

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

olimpiādē /I.Ivanova/ 
Kristiāna Skutele (2.D) 

- 3.vieta Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

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

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

Aija Stabulniece (2.D) 

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

Ilze Egle (2.D) 



- Atzinība Latgales reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē (kopā ar Lauru 
Neicenieci) /A.Lazdāne/ 

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

Lāsma Strupā (2.D) 

- Atzinība Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

Kristīne Kasicka (2.H) 

- Atzinība Latgales reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē (kopā ar Brigitu 
Lazdāni)  /I.Čamane/ 

Brigita Lazdāne (2.H) 

- Atzinība Latgales reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē (kopā ar Kristīni 
Kasicku)  /I.Čamane/ 

Anastasija Baranova (2.A) 

- Atzinība novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 

Kristiāna Jaudzema (2.B) 

- 1.vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/ 

Rūta Daniela Pastare (2.A) 

- 2.vieta 9. atklātajā Latgales reģiona skolu 
Datorātrrakstīšanas konkursā /I.Pakers/ 

- 2.vieta 15. atklātajā Preiļu novada skolu 
Datorātrrakstīšanas konkursā /I.Pakers/ 

Linda Madelāne (2.B) 

- 1.vieta `Latvijas Robotikas Čempionātā 2016` 
Mini Sumo disciplīnā /J.Erts/ 

 

12. kl. 

Krista Šķēpa (3.D) 



- 3.vieta Valsts vēstures olimpiādē /I.Krusta/ 
- Atzinība Valsts matemātikas olimpiādē 

/I.Ivanova/ 
- Atzinība Valsts Atklātajā ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
- 2.vieta Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

- Atzinība Latgales reģiona 6.atklātajā angļu 
valodas olimpiādē /A.Verza/ 

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

- 1.vieta novadu apvienības vēstures olimpiādē 
/I.Krusta/ 

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

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

-  
- 2.vieta novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/ 
Ričards Kraupša (3.D) 

- 3.vieta Latvijas 41. Atklātajā fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

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

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

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

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

-  
Gatis Saulišs (3.D) 

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

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

Airita Erte (3.D) 



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

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

Laura Repele (3.D) 

- 2.pakāpes diploms Latvijas Vācu valodas 
skolotāju asociācijas organizētajā konkursā 
“Ceļojumi fotogrāfijās un dzejoļos”/A.Lazdāne/ 

- 1.vieta Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

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

Kristīne Timofejeva (3.B) 

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

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

Laila Givoina (3.D) 

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

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

-  
Aija Juhneviča (3.D) 

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

Andis Stabulnieks (3.D) 

- Dalība Valsts vēstures olimpiādē /I.Krusta/ 
- 2.vieta novadu apvienības vēstures olimpiādē 

/I.Krusta/ 
Andris Puduls (3.D) 

- 1.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

-  



Kārlis sondors (3.D) 

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

Guntis Mauriņš (3.D) 

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

Aija Juhneviča (3.D) 

 

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

Laima Givoina (3.D) 

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

Amanda Škapare (3.B) 

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

Zane Ondzule (3.B) 

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

Zaiga Rubene (3.B) 

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

Meldra Trūpa (3.B) 

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

Agnese Lukjanova (3.D) 

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

 

SKOLOTĀJI 

Anna Verza 



- Atzinība (1)  Latgales reģiona 6.atklātajā angļu 
valodas olimpiādē  

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

 

Antra Gertmane 

- 3.vieta (1) Latgales reģiona 6.atklātajā angļu 
valodas olimpiādē  

- 1.vieta (1) novadu apvienības angļu valodas 
olimpiādē  

Valentīnas Pastare 

- 2.vieta (1), Atzinība (1) Valsts ķīmijas olimpiādē  
- 3.vieta (1), Atzinība (1) Valsts Atklātajā ķīmijas 

olimpiādē  
- 1.vieta (1) 10.Latvijas Universitātes Ķīmijas 

fakultātes Jauno ķīmiķu konkursā  
- 1.vieta (3), 2.vieta (2), 3.vieta (1), Atzinība (2) 

Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas olimpiādē  

- 1.vieta (3), 2.vieta (2), 3.vieta (3), Atzinība (5) 

novadu apvienības matemātikas olimpiādē  

Elita Grigale 

- Dalība (2) valsts bioloģijas olimpiādē 
- 1.vieta (3), 2.vieta (4), 3.vieta (1) novadu 

apvienības bioloģijas olimpiādē  
Anita Lazdāne 

- 2.pakāpes diploms (1) Latvijas Vācu valodas 
skolotāju asociācijas organizētajā konkursā 
“Ceļojumi fotogrāfijās un dzejoļos” 

- Atzinība Latgales reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē (kopā Laura 
Neiceniece un Ilze Egle) 

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

Silvija Kivko 

- 1.vieta (2), 2.vieta (1)  novadu apvienības latviešu 

valodas un literatūras olimpiādē 



 Regīna Pastare 

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

valodas un literatūras olimpiādē 

Ingūna Patmalniece 

- Atzinība (1) Latvijas Lingvistikas olimpiādē  
- Atzinība (1) Skatuves runas konkursa finālā  
- 1.vieta (1), Atzinība (1) Latgales reģiona 10.klašu 

skolēnu Latviešu valodas un literatūras olimpiādē  

Juris Erts 

- 2.vieta (1) TSI organizētajās robotikas sacensībās  
- 3.vieta robotikas sacensībās `Siguldas Robotu 

kauss 2016` (līnijsekotāju sacensībās)  
- 1.vieta (1)  9. atklātajā Latgales reģiona skolu 

Datorātrrakstīšanas konkursā  
- 1.vieta (1) 15. atklātajā Preiļu novada skolu 

Datorātrrakstīšanas konkursā  
- 2.vieta (1) novadu apvienības informātikas 

olimpiādē  
Ināra Krusta 

- 3.vieta (1), Dalība (1) Valsts vēstures olimpiādē 

- 1.vieta (1), 2.vieta (1)  novadu apvienības vēstures 

olimpiādē  

Mārīte Lisova 

- 3.vieta (1) Latvijas 41. Atklātajā fizikas olimpiādē  
- 1.vieta (1), 3.vieta (2)  Austrumlatvijas skolēnu 

12. fizikas olimpiādē  

- 1.vieta (1), 2.vieta (4), 3.vieta (2), Atzinība (5) 

novadu apvienības fizikas olimpiādē  

Ineta Ivanova 

- Atzinība (1) Valsts matemātikas olimpiādē  

- 1.vieta (1), 2.vieta (4), 3.vieta (3) novadu 

apvienības matemātikas olimpiādē  

Katrīna Tarasova 

- Atzinība (1) Valsts matemātikas olimpiādē  

- 3.vieta (1) Latvijas 43. atklātajā matemātikas 
olimpiādē  



- 3.vieta (10.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “atvērtā kopa 2015” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; Ilva 
Valdone; Iļja Isajevs; Mārtiņš Sondors; Arianda 
Čapule 1.D) 

- 1.vieta (1), 2.vieta (1), Atzinība (1) novadu 

apvienības matemātikas olimpiādē 

 

 

Zenta Juranča 

- 2.vieta Junior Achievement Latvija “Biznesa 
simulācijas spēles TITAN reģionālajā  čempionātā 
2015” (kopā Elgars Stupāns un Erlends Zagorskis) 

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

ekonomikas olimpiādē  

Ilze Rožinska 

- 1.vieta (1), 2.vieta (1) novadu apvienības mūzikas 

olimpiādē  

Ilze Čamane 

- Atzinība Latgales reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē (kopā Kristīne 
Kasicka un Brigita Lazdāne) 

 

Marianna Abricka 

- 1.vieta (2), 2.vieta (2), 3.vieta (1), Atzinība (2) 

novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādē  

Ivars Pakers 

- 2.vieta (1)  9. atklātajā Latgales reģiona skolu 
Datorātrrakstīšanas konkursā  

- 2.vieta (1) 15. atklātajā Preiļu novada skolu 

Datorātrrakstīšanas konkursā  

 

Skolēnu sasniegumi mūzikā  

2015./2016. m.g.  



Preiļu novada mūzikas olimpiāde:  

Lauma Tumašova (1.dk) - 1. vieta 

Agnese Lukjanova (3.d) – 2. vieta 

Latgales novada mūzikas olimpiāde (Daugavpilī):  

Atzinība par labāko sniegumu teorētiskajos jautājumos Laumai Tumašovai (Preiļu 

Valsts ģimnāzija). 

Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 

2016” Latgales novadā: 

1. pakāpes diploms. Dalībnieki:  

Lelde Klīdzēja 3.b 

Agnese Lukjanova 3.d 

Santa Jukša 2.ah 

Lāsma Strupā 2.d 

Kristiāna Skutele 2.d 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” novada kārta:  

PVĢ jauktajam vokālajam ansamblim 2. pakāpes diploms. 

Dalībnieki:  

Terēze Paura, Kristiāna Skutele, Elīna Gedroic- Juraga, Ausma Dzerkale  (2.d), Santa 

Jukša (2.ah), Agnese Lukjanova (3.d), Mareks Briška (3.a), Andris Puduls (3.d), 

Matīss Dambītis (2.d).  

Tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte” Dienvidlatgales novadā:  

1. pakāpes diploms kapelai “Rūtoj”. 

Dalībnieki: 3.d Krista Šķēpa, Andris Puduls, Agnese Lukjanova, 

3.b Lelde Klīdzēja, Renāts Konovalovs, Baiba Vjakse 

2.ah Santa Jukša 

1.dk Lauma Tumašova 

Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija” 

Dienvidlatgales novads:  

Kristiāna Skutele (2.d) – 2. pakāpes diploms 

Santa Jukša(2.ah) – 2. pakāpes diploms 

Agnese Lukjanova(3.d) – 2. pakāpes diploms 



Tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, 

pulkā teku 2016”Dienvidlatgales konkurss: 

Folkloras kopa “Rūtoj” – 1.pakāpes diploms. 

Dalībnieki: Lauma Tumašova 1.dk 

Elīna Renāte Klešnika 

Zane Barkovīte 

Jānis Jukšs 1.v 

Santa Jukša 2.ah 

Kristiāna Skutele 2.d 

Lāsma Strupā 

Alise Lutinska 

Lelde Klīdzēja 3.b 

Renāts Konovalovs 

Baiba Vjakse 

Ginta Meikulāne 3.d 

Andris Puduls 

Agnese Lukjanova 

Krista Šķēpa 

Mareks Briška 3.a 

 

PVĢ mūzikas skolotāja: Ilze Rožinska 

 

-  


