
JĀŅA EGLĪŠA PREIĻU VALSTS 

ĢIMNĀZIJA 
2018./2019. m. g. 

 

 

7. kl. 
Ieva Apšiniece  (7.D) 

- 3.pakāpes diploms vācu valodas skolotāju 
asociācijas organizētajā video konkursā “Latvijas 
simtgade” (7.-9.klašu grupā) 

- 2. vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /K.Madžule/  

Sofja Kirillova  (7.D) 
- 3. vieta novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /K.Madžule/  
- 1.vieta Daugavpils pilsētas “Krievu kultūras 

centra”   pētniecisko darbu konkursā un DRAND 
PRIX garīgo dzejoļu izpildīšanas konkursā 

- 2.vieta Daugavpils pilsētas “Krievu kultūras 
centra” lasītāju konkursā “Es ar iedvesmu 
deklamēju Puškinu”  

- Laureāte Izpildītājmākslas konkursā un Kaligrāfijas 
konkursā GRAND PRI nominācijā “BUKVICA”; 
1.vieta nominācijā “PAREIZRAKSTĪBA” „Tatjanas 
diena – krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā 
2019.gadā”  

Lorita Ūzuliņa  (7.D) 
- 3. vieta novadu apvienības angļu valodas 

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

runas konkursā /A.Gertmane/  

 

 

 



8. kl. 
Anastasija Krohmaļuka  (8.D) 

- Atzinība valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/ 

- 2.vieta Latgales dabaszinību un matemātikas 
multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Nadīna Stella Ivdre, Katrīna 
Jaundzema, Anastasija Krohmaļuka/ 

- 3. vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /K.Madžule/  

Nadīna Stella Ivdre  (8.D) 
- Atzinība valsts mūzikas olimpiādē  /I.Rožinska/ 
- 3. vieta Latvijas mūzikas olimpiādē 3.kārta 

(Latgales) /I.Rožinska/ 
- 2.vieta Latgales dabaszinību un matemātikas 

multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Nadīna Stella Ivdre, Katrīna 
Jaundzema, Anastasija Krohmaļuka/ 

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

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

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

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

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

Daniels Daņilovičs  (8.D) 
- Atzinība Latgales dabaszinību un matemātikas 

multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Evelīna Gribuste, Daniels 
Daņilovičs, Gustavs Stalidzāns/ 

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

Katrīna Jaundzema  (8.D) 
- 2.vieta Latgales dabaszinību un matemātikas 

multidisciplinārajā olimpiādē 8.-



11.klasēm/komandā Nadīna Stella Ivdre, Katrīna 
Jaundzema, Anastasija Krohmaļuka/ 

- 3. vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /K.Madžule/  

Viktorija Jakovļeva  (8.D) 
- 2. vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/  
- 1.vieta Daugavpils pilsētas  “Krievu kultūras 

centra”  A. Puškina daiļdarbu ilustrāciju konkursā 
Evelīna Gribuste  (8.D) 

- Atzinība Latgales dabaszinību un matemātikas 
multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Evelīna Gribuste, Daniels 
Daņilovičs, Gustavs Stalidzāns/ 

Gustavs Stalidzāns  (8.D) 
- Atzinība Latgales dabaszinību un matemātikas 

multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Evelīna Gribuste, Daniels 
Daņilovičs, Gustavs Stalidzāns/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. kl. 
Annija Rateniece  (9.D) 

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

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

Guntis Bogotais  (9.D) 
- 1. vieta novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/  
Ieva Poplavska  (9.D) 

- Dalība valsts matemātikas olimpiādē /K.Madžule/  
- 1. vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

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

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

/I.Kotāne/  
- 3. vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /I.Patmalniece/  
Marija Lāsma Slišāne (9.D) 

- 3. vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /K.Madžule/  

Līva Saleniece  (9.D) 
- 2. vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /I.Patmalniece/  
Aivis Krūmiņš (9.D) 

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

 

 

 

 

 

 



10. kl. 
Jadviga Mežniece  (10.D) 

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

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

/M.Lisova/  
- 2. vieta novadu apvienības matemātikas 

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

/I.Rožinska/  
- Atzinība novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Gertmane/  
Solvita Ragauša  (10.D) 

- 3.vieta Latgales dabaszinību un matemātikas 
multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Solvita Ragauša, Rinalds 
Ivanovs, Dominiks Mežnieks/ 

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

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

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

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/  

Agnese Skabe (10.V) 
- Atzinība novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/  
Anastasija Čabaņuka  (10.D) 

- Atzinība Latgales dabaszinību un matemātikas 
multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Anastasija Čabaņuka, Una 
Kraupša, Intars Matisāns/ 

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/  

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

Dominiks Mežnieks (10.D) 



- 3.vieta Latgales dabaszinību un matemātikas 
multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Solvita Ragauša, Rinalds 
Ivanovs, Dominiks Mežnieks/ 

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

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

Rinalds Ivanova (10.D) 
- 3.vieta Latgales dabaszinību un matemātikas 

multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Solvita Ragauša, Rinalds 
Ivanovs, Dominiks Mežnieks/ 

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

Intars Matisāns 
- Atzinība Latgales dabaszinību un matemātikas 

multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Anastasija Čabaņuka, Una 
Kraupša, Intars Matisāns/ 

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/  

Alvis Lemps  (10.D) 
- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/  
Una Kraupša (10.D) 

- Atzinība Latgales dabaszinību un matemātikas 
multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Anastasija Čabaņuka, Una 
Kraupša, Intars Matisāns/ 

Santa Vojevodska  (10.V) 
- 2.pakāpes diploms skolēnu skatuves runas 

konkursā (Latgalē) /S.Kivko/  
 

 

 

 



11. kl. 
Matīss Sondars (11.D) 

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

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

/I.Kotāne/  
Anastasija Dementjeva  (11.D) 

- Dalība valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/  
- Dalība  valsts skolēnu ZPD konferencē /I.Čamane/  
- 2.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 

konferencē /I.Čamane/  
- 1. vieta Latvijas mūzikas olimpiādē 3.kārta 

(Latgales) /I.Rožinska/ 
- 1. vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

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

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

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

/I.Krusta/  
Paula Linda Liniņa  (11.D) 

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

 Ilze Borbale  (11.B) 
- Dalība valsts skolēnu ZPD konferencē /I. Kotāne/  
- 2.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 

konferencē /I. Kotāne/  
Darina Luriņa (11.D) 

- Dalība valsts matemātikas olimpiādē /I.Ivanova/  
- 3.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 

konferencē /M.Lisova/ 
- Atzinība Latgales dabaszinību un matemātikas 

multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Katrīna Golubicka, Darina 
Luriņa, Edijs Mainulis/ 

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



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

Egons Rebainis  (11.D) 
- Atzinība valsts ģeogrāfijas olimpiādē /V. Caune/  
- 1. vieta novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē 

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

/E.Grigale/  
- 3. vieta novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Gertmane/  
Alīda Anspoka  (11.D) 

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

- Atzinība novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/  

Vlada Aleksejeva  (11.B) 
- 1. vieta novadu apvienības vizuālās mākslas 

olimpiādē /M.Abricka/  
Edīte Meikulāne (11.D) 

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

Ieva Adamoviča  (11.D) 
- 3.vieta Latgales dabaszinību un matemātikas 

multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Ieva Adamoviča, Rinalds 
Pākste, Rinalds Sondors/ 

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

Marta Mičule  (11.D) 
- 3. vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/  
Rainers Džeriņš  (11.D) 

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

Katrīna Golubicka  (11.D) 
- Atzinība Latgales dabaszinību un matemātikas 

multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Katrīna Golubicka, Darina 
Luriņa, Edijs Mainulis/ 



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

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/  

- Atzinība novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /I.Ivanova/  

Ilva Plociņa  (11.D) 
- 1. vieta novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A.Verza/  
Rinalds Pākste (11.D) 

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

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

Līga Magdalēna Pastare (11.D) 
- 3. vieta novadu apvienības matemātikas 

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

/E.Grigale/  
Raitis Vilcāns (11.D) 

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

- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/  

Rinalds Sondors (11.D) 
- 1. vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/  
Edijs Mainulis (11.D) 

- Atzinība Latgales dabaszinību un matemātikas 
multidisciplinārajā olimpiādē 8.-
11.klasēm/komandā Katrīna Golubicka, Darina 
Luriņa, Edijs Mainulis/ 

Maija Anspoka 
- 1. kārtas uzvarētāja angļu valodas olimpiādes 

Latvijas skolēniem “English Guru 2018” un 2.kārtā 
4.vieta 

Aivis Strods (11.B) 
- 3. vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /R.Pastare/  
 



12. kl. 
Anete Haritonova  (12.V) 

- Atzinība valsts vēstures olimpiādē /I.Krusta/  
- 2. vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

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

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

/I.Krusta/  
- 3. vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/E.Grigale/  
 
Sandis Mauriņš  (12.D) 

- Dalība valsts latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē /S.Kivko/  

- Dalība valsts ķīmijas olimpiādē /V.Pastare/  
- 1. vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē /S.Kivko/  
- 1. vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

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

/E.Grigale/  
Margarita Džeriņa  (12.D) 

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

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

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

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

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

Ieva Sparāne  (12.D) 
- 2. vieta novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

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

literatūras olimpiādē /S.Kivko/  



- Atzinība novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 
/E.Grigale/  

Evita Saleniece  (12.D) 
- 2. vieta Latvijas mūzikas olimpiādē 3.kārta 

(Latgales) /I.Rožinska/ 
- 1. vieta novadu apvienības mūzikas olimpiādē 

/I.Rožinska/  
Rainers Trubačs (12.D) 

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

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

Reinis Ķiberis (12.D) 
- Atzinība novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/  
- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/  
Jānis Ziemelis 

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

Toms Teodors Vilcāns 
- 3. vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/  
Iļja Martinovs 

- Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē 
/M.Lisova/  

Arvis Prikulis  (12.V) 
- Dalība valsts ekonomikas olimpiādē /Z.Juranča/  
- 1. vieta novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 

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

/V.Pastare/  
Amanda Sparāne  (12.V) 

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

Ieva Terēze Labinska (12.V) 
- 2. vieta novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 

/Z.Juranča/  
Daniela Maceikeviča  (12.V) 



- 1. kārtas uzvarētāja angļu valodas olimpiādes 
Latvijas skolēniem “English Guru 2018”  

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

- Atzinība novadu apvienības ekonomikas 
olimpiādē /Z.Juranča/  

Radrigo Pļavāns  (12.V) 
- Atzinība novadu apvienības ekonomikas 

olimpiādē /Z.Juranča/  
 

 

Skolotāji: 
Valentīna Pastare 

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

novadu apvienības ķīmijas olimpiādē  
Mārīte Lisova  

- 3.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 
konferencē  

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

Marianna Abricka 
- 1.vieta, 2. vieta (2) ; 3.vieta (3); Atzinība (2) 

novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādē  
Ilze Rožinska 

- Atzinība valsts mūzikas olimpiādē   
- 1. vieta, 2.vieta, 3.vieta Latvijas mūzikas olimpiādē 

3.kārta (Latgales)  
- 1. vieta (2); 2.vieta (2) novadu apvienības mūzikas 

olimpiādē   
Silvija Kivko 

- Dalība valsts latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē  

- 2.pakāpes diploms skolēnu skatuves runas 
konkursā (Latgalē)  

- 1.vieta; 2.vieta (3); 3. vieta novadu apvienības 
latviešu valodas un literatūras olimpiādē  

Ingūna Patmalniece 



- 1.vieta; 2.vieta; 3. vieta novadu apvienības 
latviešu valodas un literatūras olimpiādē  

Regīna Pastare 
- 3. vieta novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē  
Iluta Kotāne  

- Dalība valsts  skolēnu ZPD konferencē  
- 2.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 

konferencē  
- 2.vieta ; 3.vieta (3) novadu apvienības fizikas 

olimpiādē 
Katrīna Madžule 

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

matemātikas olimpiādē  
Ināra Krusta 

- Atzinība valsts vēstures olimpiādē   
- 1. vieta; 2.vieta novadu apvienības vēstures 

olimpiādē   
Anita Lazdāne  

- 3.pakāpes diploms vācu valodas skolotāju 
asociācijas organizētajā video konkursā “Latvijas 
simtgade” 

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

Vija Caune 
- Atzinība valsts ģeogrāfijas olimpiādē 
- 1. vieta; 2.vieta novadu apvienības ģeogrāfijas 

olimpiādē  
Elita Grigale 

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

Anna Verza 
- 1. kārtas uzvarētāja angļu valodas olimpiādes 

Latvijas skolēniem “English Guru 2018”  
- 1. vieta (1); 2.vieta (2); 3.vieta (2) novadu 

apvienības angļu valodas olimpiādē   
Antra Gertmane 



- 1. kārtas uzvarētāja angļu valodas olimpiādes 
Latvijas skolēniem “English Guru 2018” un 2.kārtā 
4.vieta 

 
-  3.vieta (2); Atzinība novadu apvienības angļu 

valodas olimpiādē   
- 2. vieta novadu apvienības angļu valodas publiskās 

runas konkursā   
Ilze Čamane  

- Dalība valsts skolēnu ZPD konferencē  
- 2.pakāpe  Latgales reģiona skolēnu ZPD 

konferencē  
Zenta Juranča 

- Dalība valsts ekonomikas olimpiādē  
- 1.vieta ; 2.vieta; 3.vieta; Atzinība (2)  novadu 

apvienības ekonomikas olimpiādē  
Katrīna Madžule 

- Dalība valsts matemātikas olimpiādē  
- 1.vieta (1) ; 2.vieta (0); 3.vieta (1); Atzinība (0)  

novadu apvienības matemātikas olimpiādē  
Ineta Ivanova 

- Dalība valsts matemātikas olimpiādē  
- 1.vieta (1); 2.vieta (3); 3.vieta (5); Atzinība (3)  

novadu apvienības matemātikas olimpiādē  
 
 


