
J. EGLĪŠA PREIĻU VALSTS 

ĢIMNĀZIJA 
2017./2018. m. g. 

 

 

7. kl. 
Nadīna Stella Ivdre (7.D) 

- Atzinība Latgales novada 15.atklātajā 
matemātikas olimpiādē /K.Tarasova/ 

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

Katrīna Jaundzema (7.D) 

- Atzinība Latgales novada 15.atklātajā 
matemātikas olimpiādē /K.Tarasova/ 

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

Viktorija Jakovļeva (7.D) 

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

8. kl. 
Marija Lāsma Slišāne  (8.D) 

- Atzinība Latgales novada 15.atklātajā 
matemātikas olimpiādē /K.Tarasova/ 

- Atzinība novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /K.Tarasova/  

Ieva Poplavska  (8.D) 

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

- Atzinība novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /K.Tarasova/  

Līva Saleniece  (8.D) 

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

 



9. kl. 
Jadviga Mežniece (9.D) 

- 1.vieta valsts latviešu valodas olimpiādē /S.Kivko/ 
- Dalība valsts ķīmijas olimpiādē  /V.Pastare/ 
- Dalība valsts matemātikas olimpiādē  /I.Ivanova/ 
- 1.vieta Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas 

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

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

/I.Krusta/  
- 1.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

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

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

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

/M.Lisova/  
Solvita Ragauša (9.D) 

- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 
2017”. Komandā: Laura Grigule; Solvita Ragauša; 
Santa Vojevodska /I.Ivanova/ 

- 1.pakāpe Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas 
konkursā Latgalē /S.Kivko/ 

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

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

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

- Atzinība novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/  

Santa Vojevodska (9.D) 

- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 
2017”. Komandā: Laura Grigule; Solvita Ragauša; 
Santa Vojevodska /I.Ivanova/ 

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



- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Laura Grigule (9.D) 
- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 

2017”. Komandā: Laura Grigule; Solvita Ragauša; 
Santa Vojevodska /I.Ivanova/ 

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

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

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

- Atzinība novadu apvienības vēstures olimpiādē 
/I.Krusta/  

Una Kraupša (9.D) 

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

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Deins Vilcāns (9.D) 
- 3.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/  
Sofija Gžibovska (9.D) 

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/  

 

10. kl. 
Anastasija Dementjeva (10.D) 

- 3.vieta Latvijas 45.atklātajā matemātikas 
olimpiādē  /I.Ivanova/ 

- Atzinība Latgales reģiona 1.atklātajā valodu 
olimpiādē  

- Dalība valsts krievu valodas olimpiādē 
/Ž.Bogdanova/ 

- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 
2017”. Komandā: Ieva Kalvāne, Katrīna 
Golubicka, Anastasija Dementjeva, Līga 
Magdalēna Pastare, Lija Petrova, Rinalds Pākste, 
Egons Rebainis /I.Ivanova/ 



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

- Atzinība Latgales reģiona 1.atklātajā valodu 
olimpiādē  

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

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

- 1.vieta (B grupa) novadu apvienības krievu 
valodas olimpiādē /Ž.Bogdanova/ 

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

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/I.Kotāne/  

Ieva Kalvāne (10.D) 

- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 
2017”. Komandā: Ieva Kalvāne, Katrīna 
Golubicka, Anastasija Dementjeva, Līga 
Magdalēna Pastare, Lija Petrova, Rinalds Pākste, 
Egons Rebainis /I.Ivanova/ 

- Atzinība Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas 
olimpiādē /V.Pastare/ 

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

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

- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/I.Kotāne/  

- Dalība valsts bioloģijas olimpiādē /E.Grigale/ 
Raitis Vilcāns (10.D) 

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

Līga Magdalēna Pastare (10.D) 

- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 
2017”. Komandā: Ieva Kalvāne, Katrīna 
Golubicka, Anastasija Dementjeva, Līga 
Magdalēna Pastare, Lija Petrova, Rinalds Pākste, 
Egons Rebainis /I.Ivanova/ 

- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/  

Matīss Sondars (10.D) 



- 2.vieta valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
- 1.vieta Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas 

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

/V.Pastare/ 
Darina Luriņa (10.D) 

- 1.vieta ”Tatjanas diena – krievu kultūras un 
izglītības svētki Latvijā 2018.gadā” pētniecisko 
darbu konkursā “Krievi Latvijā: kultūra, saknes, 
likteņi” Nominācija “Manu radinieku ieguldījums 
Latvijas attīstībā (1918 – 2018)” /Ž.Bogdanova/ 

- 1.vieta Austrumlatvijas 14.atklātajā fizikas 
olimpiādē /M.Lisova/ 

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

- 2.vieta (B grupa) novadu apvienības krievu 
valodas olimpiādē /Ž.Bogdanova/ 

Katrīna Golubicka (10.D) 

- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 
2017”. Komandā: Ieva Kalvāne, Katrīna 
Golubicka, Anastasija Dementjeva, Līga 
Magdalēna Pastare, Lija Petrova, Rinalds Pākste, 
Egons Rebainis /I.Ivanova/ 

- 2.vieta Austrumlatvijas 14.atklātajā fizikas 
olimpiādē /M.Lisova/ 

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

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

-  
- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
Rinalds Pākste (10.D) 

- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 
2017”. Komandā: Ieva Kalvāne, Katrīna 
Golubicka, Anastasija Dementjeva, Līga 
Magdalēna Pastare, Lija Petrova, Rinalds Pākste, 
Egons Rebainis /I.Ivanova/ 

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



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

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

Vadims Bogdanovs (10.D) 
- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
- Atzinība (B grupa) novadu apvienības krievu 

valodas olimpiādē /Ž.Bogdanova/ 
Edgars Pastors (10.D) 

- 3.vieta Austrumlatvijas 14.atklātajā fizikas 
olimpiādē /M.Lisova/ 

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

Alīda Anspoka (10.D) 

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

Ilva Plociņa (10.D) 
- 1.vieta novadu apvienības angļu valodas 

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

/V.Pastare/ 
Rasa Saulīte (10.D) 

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

Ieva Adamoviča (10.D) 
- 3.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
Rinalds Sondors (10.D) 

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

Egons Rebainis (10.D) 
- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 

2017”. Komandā: Ieva Kalvāne, Katrīna 
Golubicka, Anastasija Dementjeva, Līga 
Magdalēna Pastare, Lija Petrova, Rinalds Pākste, 
Egons Rebainis /I.Ivanova/ 

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

Ilga Kivleniece (10.B) 



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

Ilze Borbale (10.B) 

- Atzinība novadu apvienības vizuālās mākslas 
olimpiādē /M.Abricka/  

Aivis Strods (10.B) 
- 2.vieta (A grupa) novadu apvienības krievu 

valodas olimpiādē /Ž.Bogdanova/ 
Maija Anspoka (10.B) 

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

Lija Petrova (10.D) 
- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 

2017”. Komandā: Ieva Kalvāne, Katrīna 
Golubicka, Anastasija Dementjeva, Līga 
Magdalēna Pastare, Lija Petrova, Rinalds Pākste, 
Egons Rebainis /I.Ivanova/ 

 

11. kl. 
Margarita Džeriņa (11.D) 

- 3.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 
konferencē /Z.Juranča/ 

- 2.vieta Austrumlatvijas 14.atklātajā fizikas 
olimpiādē /M.Lisova/ 

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

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

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

 

Sandis Mauriņš (11.D) 

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

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

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



- 3.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/I.Kotāne/  

- Dalība valsts bioloģijas olimpiādē /E.Grigale/  
Reinis Ķiberis (11.D) 

- Atzinība valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

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

- 3.vieta Austrumlatvijas 14.atklātajā fizikas 
olimpiādē /M.Lisova/ 

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

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

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

Rainers Trubačs (11.D) 
- 1.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /S.Kivko/ 
- 3.vieta novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/  
 
Arvis Prikulis (11.V) 

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

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

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/I.Kotāne/  

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

- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/  

Ieva Sparāne 
- Atzinība Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas 

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

/V.Pastare/ 

 
Amanda Sparāne (11.V) 



- 2.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 
konferencē /I.Patmalniece/ 

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

Anete Haritonova (11.V) 

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

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

Anda Elīna Eidēja (11.D) 
- 3.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/ 
Aija Gžibovska (11.D) 

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

Jānis Ziemelis (11.D) 
- Atzinība novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/ 

 

12. kl. 
Lauma Tumašova (12.D) 

- 2.pakāpe Valsts skolēnu zinātniskās pētniecības 
darbu konferencē /I.Rožinska/ 

- Atzinība valsts latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē /I.Patmalniece/ 

- Dalība valsts vēstures olimpiādē /I.Krusta/  
- 1.vieta Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas 

olimpiādē /V.Pastare/ 
- 1.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 

konferencē /I.Rožinska/ 
- 1.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

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

/E.Grigale/ 
- 1.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

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

olimpiādē /K.Tarasova/  



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

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

Lauma Reliņa (12.D) 

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

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

Liena Gasiņa (12.D) 

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

- 2.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 
konferencē /V.Pastare/ 

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

- Atzinība novadu apvienības vēstures olimpiādē 
/I.Krusta/  

Arianda Čapule (12.D) 

- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/  

Sintija Lakovska (12.D) 

- 2.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 
konferencē /I.Krusta/ 

Jānis Kokins (12.D) 

- 1.pakāpe Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas 
konkursā Latgalē /I.Patmalniece/ 

Lauris Matisāns (12.D) 
- 3.vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

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

olimpiādē /K.Tarasova/  
- 3.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/  
-  

Mārtiņš Sondors (12.D) 
- 2.vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/  
Žaklīna Kivleniece (12.D) 

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



Agnese Pūga (12.V) 
- 2.vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /I.Patmalniece/ 
- 2.vieta novadu apvienības vēstures olimpiādē 

/I.Krusta/  
Agnese Brīvere (12.V) 

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

Jānis Kursīts (12.V) 
- 3.vieta novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 

/Z.Juranča/ 
Juris Rubins (12.V) 

- Atzinība novadu apvienības ekonomikas 
olimpiādē /Z.Juranča/ 

Jānis Brūvers (12.D) 
- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/  
Erlends Zagorskis (12.K) 

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

Elgars Stupāns (12.K) 
- 1.vieta novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Gertmane/ 
Dairis Litavnieks (12.V) 

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

Anna Marija Onckule (12.V) 
- Atzinība novadu apvienības vēstures olimpiādē 

/I.Krusta/  

Skolotāji: 
Valentīna Pastare 

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

Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē  
- 2.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 

konferencē  
- 1.vieta (4); 2.vieta (5); 3.vieta (9); Atzinība (5)  

novadu apvienības ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/ 
Mārīte Lisova  



- 1.vieta; 2.vieta (2); 3.vieta (2) Austrumlatvijas 
14.atklātajā fizikas olimpiādē  

- 1.vieta (3); 2.vieta (3); 3.vieta (7); Atzinība (2) 
novadu apvienības fizikas olimpiādē 

Iluta Kotāne  
- 1.vieta; 2.vieta; 3.vieta; Atzinība (2) novadu 

apvienības fizikas olimpiādē 
Silvija Kivko 

- 1.vieta valsts latviešu valodas olimpiādē  
- 1.pakāpe Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas 

konkursā Latgalē  
- 1.vieta (2); 3.vieta novadu apvienības latviešu 

valodas un literatūras olimpiādē 
Ingūna Patmalniece 

- Atzinība valsts latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē  

- 2.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 
konferencē  

- 1.pakāpe Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas 
konkursā Latgalē  

- 1.vieta ; 2.vieta  novadu apvienības latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē  

Žanna Bogdanova 
- 1.vieta ”Tatjanas diena – krievu kultūras un 

izglītības svētki Latvijā 2018.gadā” pētniecisko 
darbu konkursā “Krievi Latvijā: kultūra, saknes, 
likteņi” Nominācija “Manu radinieku ieguldījums 
Latvijas attīstībā (1918 – 2018)”  

- 1.vieta (B grupa); 2.vieta (A grupa); 2.vieta (B 
grupa); Atzinība (B grupa) novadu apvienības 
krievu valodas olimpiādē  

Anna Verza 
- 1.vieta; 3.vieta (2); Atzinība (2) novadu 

apvienības angļu valodas olimpiādē  
Antra Gertmane 

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

 
 
Ināra Krusta 



- 2.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 
konferencē  

- 1.vieta (2); 2.vieta; Atzinība (3) novadu 
apvienības vēstures olimpiādē  

Elita Grigale 

- Dalība (2) Valsts bioloģijas olimpiādē  
- 1.vieta (3); 2.vieta (1); 3.vieta (3), Atzinība (3) 

novadu apvienības bioloģijas olimpiādē  
Ilze Rožinska 

- 2.pakāpe Valsts skolēnu zinātniskās pētniecības 
darbu konferencē  

- 1.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 
konferencē  

Marianna Abricka 

- 1.vieta (2); 2.vieta (2); 3.vieta (2); Atzinība 
novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādē  

Katrīna Tarasova 
- Atzinība (3) Latgales novada 15.atklātajā 

matemātikas olimpiādē  
- 1.vieta (3); 3.vieta (1); Atzinība (2) novadu 

apvienības matemātikas olimpiādē  
Ineta Ivanova  

- 3.vieta Latvijas 45.atklātajā matemātikas 
olimpiādē   

- dalība (5) Valsts matemātikas olimpiādē 
- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 

2017”. Komandā: Laura Grigule; Solvita Ragauša; 
Santa Vojevodska  

- Atzinība komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 
2017”. Komandā: Ieva Kalvāne, Katrīna 
Golubicka, Anastasija Dementjeva, Līga 
Magdalēna Pastare, Lija Petrova, Rinalds Pākste, 
Egons Rebainis  

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

Zenta Juranča 
- 3.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 

konferencē  
- 1.vieta; 2.vieta; 3.vieta; Atzinība novadu 

apvienības ekonomikas olimpiādē  



Vija Caune 
- 2.vieta; 3.vieta novadu apvienības ģeogrāfijas 

olimpiādē  

 
 
 
 
 

 
 
 


