
JĀŅA EGLĪŠA  

PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA 

2016./2017. m. g. 

 

7. kl. 

Marija Lāsma Slišāne  (7.D) 

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

Raivo Liniņš  (7.D) 

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

 

8. kl. 

Jadviga Mežniece (8.D) 

- 1.vieta Latgales novada 5. – 8. klases 14. atklātajā 

matemātikas olimpiādē  /I.Ivanova/ 

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

- 1.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

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

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

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

 



Laura Grigule (8.D) 

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

- 3.vieta Līvānu novada 8.atklātajā fizikas 
olimpiādē /M.Lisova/ 

- 3.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

Una Kraupša (8.D) 

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

Solvita Ragauša (8.D) 

- 2.vieta Latgales novada 5. – 8. klases 14. atklātajā 

matemātikas olimpiādē  /I.Ivanova/ 

- 1. pakāpes diploms Skatuves runas un literāro 
uzvedumu konkursa 2. kārtas Latgales reģionā 
/S.Kivko/ 

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

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

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

Santa Vojevodska (8.D) 

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

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

Sofija Gžibovska (8.D) 

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/ 

- Atzinība novadu apvienības vācu valodas 
olimpiādē /A.Lazdāne/ 

Rinalds Ivanovs (8.D) 

- Atzinība Austrumlatvijas 8. – 11. klases 13. 

atklātajā fizikas olimpiādē  /M.Lisova/ 



10. kl. 

Margarita Džeriņa (10.D) 

- 3.vieta Latvijas 44. atklātajā matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/ 

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

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

/M.Lisova/ 

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

Sandis Mauriņš (10.D) 

- Dalība Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- Dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- 2.vieta Austrumlatvijas atklātās ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 

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

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

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

Reinis Ķiberis (10.D) 

- Dalība Valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/ 
- 2.vieta Austrumlatvijas atklātās ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 

- 1.vieta Austrumlatvijas 8. – 11. klases 13. 

atklātajā fizikas olimpiādē  /M.Lisova/ 

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

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

Arvis Prikulis (10.V) 

- 2.vieta Austrumlatvijas atklātās ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 



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

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

Anete Haritonova  (10.D) 

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

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Evita Saleniece  (10.D) 

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

Diāna Harlamova  (10.D) 

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

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

Ieva Sparāne  (10.D) 

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

Ieva Terēze Labinska (10.V) 

- 1.vieta Preiļu novada vizuālās mākslas konkursā 
“Plakāts svētkos”  (kopdarbs Ieva Terēze 
Labinska; Elīza Gurgone; Alīna Kozure) 
/S.Bogdanova/ 

Elīza Gurgone (10.V) 

- 1.vieta Preiļu novada vizuālās mākslas konkursā 
“Plakāts svētkos”  (kopdarbs Ieva Terēze 
Labinska; Elīza Gurgone; Alīna Kozure) 
/S.Bogdanova/ 

Alīna Kozure  (10.V) 

- 1.vieta Preiļu novada vizuālās mākslas konkursā 
“Plakāts svētkos”  (kopdarbs Ieva Terēze 
Labinska; Elīza Gurgone; Alīna Kozure) 
/S.Bogdanova/ 



Aija Gžibovska  (10.D) 

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

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

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Dace Antra Pūdža (10.D) 

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

 

 

11. kl. 

Lauma Tumašova (1.D) 

- 3.vieta Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- 2.vieta Valsts latviešu valodas olimpiādē 

/I.Patmalniece/ 
- 2.vieta Latvijas 44. atklātajā matemātikas 

olimpiādē /K.Tarasova/ 
- Atzinība Valsts matemātikas olimpiādē 

/K.Tarasova/ 
- 1.vieta Latvijas Universitātes  Jauno ķīmiķu 

konkursā /V.Pastare/ 
- Atzinība (11.klašu grupā) komandu olimpiādē 

matemātikā “Atvērtā kopa 2016” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; 
Lauma Reliņa; Iļja Isajevs; Mārtiņš Sondors; 
Arianda Čapule 1.D) 

- Atziņība Latgales reģiona izglītojamo zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē /I.Rožinska/ 

- 2.vieta Austrumlatvijas 8. – 11. klases 13. 

atklātajā fizikas olimpiādē  /M.Lisova/ 

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



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

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

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

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

- 3.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

Lauma Reliņa (11.D) 

- Atzinība (11.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “Atvērtā kopa 2016” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; 
Lauma Reliņa; Iļja Isajevs; Mārtiņš Sondors; 
Arianda Čapule 1.D) 

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

Ilva Valdone (11.D) 

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

/V.Caune/ 

Mārtiņš Sondors (11.D) 

- Atzinība (11.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “Atvērtā kopa 2016” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; 
Lauma Reliņa; Iļja Isajevs; Mārtiņš Sondors; 
Arianda Čapule 1.D) 

- 3.vieta Austrumlatvijas atklātās ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

-  

Liena Gasiņa (11.D) 

- 2.vieta Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/E.Grigale/ 



Lauris Matisāns (11.D) 

- Atzinība (11.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “Atvērtā kopa 2016” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; 
Lauma Reliņa; Iļja Isajevs; Mārtiņš Sondors; 
Arianda Čapule 1.D) 

- 2.vieta Austrumlatvijas 8. – 11. klases 13. 

atklātajā fizikas olimpiādē  /M.Lisova/ 

- 2.vieta  Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

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

-  

Arianda Čapule (11.D) 

- Atzinība (11.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “Atvērtā kopa 2016” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; 
Lauma Reliņa; Iļja Isajevs; Mārtiņš Sondors; 
Arianda Čapule 1.D) 

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

Sintija Lakovska (1.D) 

- Atzinība (11.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “Atvērtā kopa 2016” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; 
Lauma Reliņa; Iļja Isajevs; Mārtiņš Sondors; 
Arianda Čapule 1.D) 

Agnese Pūga (11.V) 

- 3.pakāpes diploms  Latgales reģiona  izglītojamo 

zinātniski pētniecisko darbu konferencē /A.Svile/ 

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

Sintija Vojevodska  (11.V) 

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



 

Eduards Lipiniks (11.D) 

- 1. pakāpes diploms Skatuves runas un literāro 
uzvedumu konkursa 2. kārtas Latgales reģionā 
/I.Patmalniece/ 

Elgars Stupāns (11.K) 

- Atzinība novadu apvienības ekonomikas 

olimpiādē /Z.Juranča/ 

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

Anna Marija Onckule (11.V) 

- 2.pakāpes diploms  Latvijas 41.izglītojamo 

zinātniskajā konferencē /A.Svile/ 

- 1.pakāpes diploms  Latgales reģiona  izglītojamo 

zinātniski pētniecisko darbu konferencē /A.Svile/ 

Inta Rudzāte (11.D) 

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

Elīna Vanaga (11.K) 

- Atzinība  Latgales reģiona  izglītojamo zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē /I.Čamane/ 

Inta Rudzāte (11.D) 

- 2.vieta Preiļu novada vizuālās mākslas konkursā 
“Plakāts svētkos”  /K.Tarasova/ 

Iļja Isajevs  (11.D) 

- Atzinība (11.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “Atvērtā kopa 2016” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; 
Lauma Reliņa; Iļja Isajevs; Mārtiņš Sondors; 
Arianda Čapule 1.D) 

Žaklīna Kivleniece  (11.D) 

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



12. kl. 

Matīss Dambītis (2.D) 

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

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

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

- 3.vieta  novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

Alise Lutinska (2.D) 

- Dalība Valsts bioloģijas olimpiādē 
- Atziņība Latgales reģiona izglītojamo zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē /A.Svile/ 
- 1.vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/E.Grigale/ 
Santa Jukša (12.H) 

- Dalība Valsts Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē /S.Kivko/ 

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

- Atzinība  novadu apvienības filozofijas olimpiādē 

/A.Svile/ 

- Atzinība novadu apvienības vēstures  olimpiādē 
/I.Krusta/ 

Ausma Dzerkale (2.D) 

- Dalība Valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- Pateicība Latgales reģiona izglītojamo zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē /I.Rožinska/ 
- 2.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

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

/M.Lisova 

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



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

Laura Buka (12.D) 

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

/V.Pastare/ 

- 2.pakāpes diploms Latgales reģiona izglītojamo 
zinātniski pētniecisko darbu konferencē 
/V.Pastare/ 

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

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/ 

Anastasija Isajeva (12.D) 

- Atzinība  Austrumlatvijas atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

- 3.vieta Latgales reģiona 7.atklātajā angļu valodas 
olimpiādē /A.Gertmane/ 

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

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

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

-  
Kristiāna Skutele (12.D) 

- Atzinība valsts vēstures  olimpiādē  /I.Krusta/ 

- Atzinība valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 

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

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

Ilze Egle (2.D) 

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

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



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

Lāsma Strupā (12.D) 

- Atzinība Austrumlatvijas atklātās ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 

Kristīne Kasicka (12.H) 

- Dalība Valsts  filozofijas olimpiādē /A.Svile/ 

- 1.vieta novadu apvienības filozofijas olimpiādē 

/A.Svile/ 

Brigita Lazdāne (2.H) 

- Dalība Valsts  filozofijas olimpiādē /A.Svile/ 

- 2.vieta novadu apvienības filozofijas olimpiādē 

/A.Svile/ 

Kristiāna Jaudzema (12.B) 

- 2.vieta Preiļu novada vizuālās mākslas konkursā 
“Plakāts svētkos” /I.Krusta/ 

Lana Panteļejeva  (12.H) 

- Atzinība  novadu apvienības filozofijas olimpiādē 

/A.Svile/ 

Rūdis Skutelis (12.B) 

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

Sindija Tulinska (12.A) 

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

 

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 

- 3.vieta (1)  Valsts ķīmijas olimpiādē  
-  Atzinība (1) Valsts Atklātajā ķīmijas olimpiādē  
- 1.vieta (1)  Latvijas Universitātes Ķīmijas 

fakultātes Jauno ķīmiķu konkursā  
- 2.vieta (6), 3.vieta (1), Atzinība (2) 

Austrumlatvijas Atklātās ķīmijas olimpiādē  

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

novadu apvienības ķīmijas olimpiādē  

Elita Grigale 

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

- 2.vieta Valsts latviešu valodas olimpiādē  
 



- 1. pakāpes diploms Skatuves runas un literāro 
uzvedumu konkursa 2. kārtas Latgales reģionā / 

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 

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

Austrumlatvijas skolēnu 13.  Atklātajā fizikas 

olimpiādē  

- 3.vieta (1)  Līvānu novada 8. atklātās 

-  fizikas olimpiādes (8. klašu skolēniem) 

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

novadu apvienības fizikas olimpiādē  

Ineta Ivanova 

- 3.vieta  (1) , dalība (2) Valsts matemātikas 

olimpiādē  

- 3.vieta (1) Latvijas 44. atklātajā matemātikas 
olimpiādē  

- 1.vieta (1), 2.vieta (1)  Latgales novada 5. – 8. 

klases  14.  Atklātajā matemātikas olimpiādē  

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

apvienības matemātikas olimpiādē  

Katrīna Tarasova 

- Atzinība (1) Valsts matemātikas olimpiādē  

- 2.vieta (1) Latvijas 44. atklātajā matemātikas 
olimpiādē  



- Atzinība (11.klašu grupā) komandu olimpiādē 
matemātikā “Atvērtā kopa 2016” (Lauma 
Tumašova; Lauris Matisāns; Sintija Lakovska; 
Lauma Reliņa; Iļja Isajevs; Mārtiņš Sondors; 
Arianda Čapule 1.D) 

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

 

 

 



Sasniegumi mūzikā 2016./17. m.g. 

Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu 

dziedu, kāda bija” 

II pakāpe Aija Gžibovska 10.d 

I pakāpe 

Santa Jukša 12.h 

Evita Saleniece 10.d 

Kristiāna Skutele 12.d 

Dienvidlatgales tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte” 

I pakāpe “Rūtoj” kapelai 

Lauma Tumašova 11.d 

Ausma Dzerkale 12.d 

Matīss Dambītis 12.d 

Santa Jukša 12.h 

Kristiāna Skutele 12.d 

Aija Gžibovska 10.d 

 Evita Saleniece 10.d  

Latvijas fināls “Klaberjakte”  II pakāpe 

Lauma Tumašova 11.d 

Ausma Dzerkale 12.d 

Matīss Dambītis 12.d 

Santa Jukša 12.h 

Kristiāna Skutele 12.d 

Aija Gžibovska 10.d 

 Evita Saleniece 10.d  



 

 

 

Vokālo ansambļu konkurss “Balsis” novada skate Jēkabpilī  

II pakāpe JEPVĢ jauktajam vokālajam ansamblim 

Ausma Dzerkale 12.d 

Matīss Dambītis 12.d 

Santa Jukša 12.h 

Kristiāna Skutele 12.d 

Aija Gžibovska 10.d 

 Evita Saleniece 10.d  

Elīna Gedroic - Juraga 11.v 

Viktorija Gžibovska 10.d 

Reinis Ķiberis 10.d 

Fokloras kopai “Rūtoj” I pakāpes diploms Nemateriālā kultūras 

mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā 

teku” Dienvidlatgales novada sarīkojumā “Zynu, zynu tāva sātu”. 

Lauma Tumašova 11.d 

Ausma Dzerkale 12.d 

Matīss Dambītis 12.d 

Santa Jukša 12.h 

Kristiāna Skutele 12.d 

Aija Gžibovska 10.d 

 Evita Saleniece 10.d  

Lāsma Strupā 12.d 



Alise Litavniece 12.d 

Dace Antra Pūdža 10.d 

Sandis Mauriņš 10.d 

 

 

Tautasdziesmu dziedāšanas sacīkstes “Lakstīgala “ Latgales novadā I 

pakāpes diploms 

Santa Jukša 12.ah 

Lāsma Strupā 12.d 

Lauma Tumašova11.d 

Evita Saleniece10.d 

Aija Gžibovska 1o.d 

 

Preiļu novada mūzikas olimpiāde 

1.vieta Lauma Tumašova 11.d 

1.vieta Evita Saleniece 10.d 

2. vieta Diāna Harlamova 10.d 

Latgales novada mūzikas olimpiāde 

3.vieta Evita Saleniece 10.d – izvirzīta dalībai valsts olimpiādē 

Valsts mūzikas olimpiāde 

Evita Saleniece- Bronzas diploms 

 

 

 


