
JĀŅA EGLĪŠA PREIĻU VALSTS 

ĢIMNĀZIJA 
2020./2021. m. g. 

7. kl. 
Ramona Dārta Ivdre (7.D) 

- 1.vieta vācu valodas konkursā (7. – 9. klašu 
grupā) “Mein/Unser Weihnachtsmärchen”. 
Komandā Ramona Dārta Ivdre un Kristers Šņepsts 
/A.Lazdāne/ 

- 2. vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /S. Ančeva/  

Dāvis Krūmiņš (7.D) 
- Atzinība novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /S. Ančeva/  
Kristers Šņepsts (7.D) 

- 1.vieta vācu valodas konkursā (7. – 9. klašu 
grupā) “Mein/Unser Weihnachtsmärchen”. 
Komandā Ramona Dārta Ivdre un Kristers Šņepsts 
/A.Lazdāne/ 

9. kl. 
Sofja Kirillova  (9.D) 

- 3.vieta Latvijas Krievu valodas un literatūras 
pasniedzēju asociācijas (LKVLPA) organizētajā 
konkursā  ”Tatjanas diena 2021 – izglītības un 
krievu kultūras svētki”  kaligrāfrijas jomā 
/A.Puncule/ 

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

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

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

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

- 3. vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /L.Pauniņa/  

 



Ieva Apšiniece  (7.D) 
- Dalība valsts latviešu valodas un literatūras 

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

literatūras olimpiādē /I.Patmalniece/  
- 3. vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/  
Lorita Ūzuliņa (9.D) 

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

Laine Līga Elste (9.D) 
- 3. vieta novadu apvienības vēstures olimpiādē 

/I.Krusta/  

 
 

10. kl. 
Katrīna Jaundzema (10.A) 

- 1. vieta novadu apvienības ES Dabaszinību 
olimpiādē /V.Pastare, M.Lisova, E.Grigale, 
V.Caune/  

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

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

Ritvars Vjakse (10.A) 
- 2. vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

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

olimpiādē /I.Ivanova/  
Anastasija Krohmaļuka (10.A) 

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

Daniels Daņilovičs (10.A) 
- 2. vieta novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A. Verza/  
Bruno Rivža (10.A) 

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

 



Jānis Bečs (10.A) 
- 2. vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/  
Laura Skabe (10.B) 

- 2. vieta novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē /M.Gude/  

Annija Anspoka (10.A) 
- 2.vieta Latvijas robotikas čempionāta 1.posmā 

disciplīnā Irobot Sumo /J.Erts/  

 

 

11. kl. 
Annija Rateniece (11.D) 

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

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

Ieva Poplavska (11.D) 
- 3. pakāpe Reģionālā ZPD konferencē /Z.Juranča/  
- 1. vieta novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē /I.Ivanova/  
Dinārs Kemzāns (11.D) 

- 2.vieta Latvijas robotikas čempionāta 1.posmā 
disciplīnā Līnijsekošanā /J.Erts/  

- 3. pakāpe Reģionālā ZPD konferencē /J.Erts/  
- 1. vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

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

/V.Pastare/  
Raivis Luriņš (11.D) 

- Dalība valsts ZPD konferencē /S.Ančeva/  
- 2. pakāpe Reģionālā ZPD konferencē /S.Ančeva/  
- 3. vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

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

/V.Caune/  
 
 



Sabīne Vaivode (11.D) 
- 3. vieta novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādē /A. Verza/  
- 3. vieta novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 

/E.Grigale/  
 
Agate Stafecka (11.D) 

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

 
Elīza Lutinska (11.D) 

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

 
Ernests Pūga (11.D) 

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

Aivis Krūmiņš (11.D) 
- 2. vieta J. Soikāna Ludzas mākslas skolas pirmajā 

organizētajā konkursā “Ontona Kūkoja portrets” 
/A.Puncule/  

Alīna Ivanova (11.D) 
- 3. vieta J. Soikāna Ludzas mākslas skolas pirmajā 

organizētajā konkursā “Ontona Kūkoja portrets” 
/A.Puncule/  

12. kl. 
Jadviga Mežniece (12.D) 

- 3.pakāpe valsts latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē /I.Patmalniece/  

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

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

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

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

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



Solvita Ragauša (12.D) 
- 1.vieta Latvijas robotikas čempionāta 1.posmā 

disciplīnā Līnijsekošanā /J.Erts/  
- 3. vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

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

/V.Pastare/  
Intars Matisāns (12.D) 

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

Dominiks Mežnieks (12.D) 
- 2. vieta novadu apvienības fizikas olimpiādē 

/M.Lisova/  
Raimonda Rubine (12.V) 

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

Anastasija Čabaņuka (12.D) 
- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

/V.Pastare/  
Elvis Ločmelis (12.D) 

- Atzinība novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 
/V.Pastare/  

Rinalds Ivanovs (12.D) 
- 2.vieta Latvijas robotikas čempionāta 1.posmā 

disciplīnā Folkrace /J.Erts/  
Egīls Sirmais (12.D) 

- 3.vieta Latvijas robotikas čempionāta 1.posmā 
disciplīnā Irobot Sumo /J.Erts/  

Ralfs Šņepsts (12.V) 
- 3.vieta Latvijas robotikas čempionāta 1.posmā 

disciplīnā Līnijsekošanā /J.Erts/  
- 1.vieta Latvijas robotikas čempionāta 1.posmā 

disciplīnā MiniSumo /J.Erts/  

 

 

 

 



SKOLOTĀJI 
Ingūna Patmalniece 

- 3.pakāpe, dalība valsts latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē   

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

Sintija Ančeva 
- Dalība valsts ZPD konferencē   
- 2. pakāpe Reģionālā ZPD konferencē  
- 2.vieta (1), Atzinība (1) novadu apvienības 

matemātikas olimpiādē  
Juris Erts 

- 1., 2., 3.vieta  Latvijas robotikas čempionāta 
1.posmā disciplīnā Līnijsekošanā  

- 1.vieta Latvijas robotikas čempionāta 1.posmā 
disciplīnā MiniSumo  

- 2.vieta Latvijas robotikas čempionāta 1.posmā 
disciplīnā Folkrace  

- 2. un 3.vieta Latvijas robotikas čempionāta 
1.posmā disciplīnā Irobot Sumo  

- 3. pakāpe Reģionālā ZPD konferencē  
Zenta Juranča 

- 3. pakāpe Reģionālā ZPD konferencē  
Valentīna Pastare 

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

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

apvienības fizikas olimpiādē  
Elita Grigale 

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

Anna Verza 
- 1.vieta (1), 2.vieta (1), 3.vieta (2) novadu 

apvienības angļu valodas olimpiādē  
Antra Gertmane 

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

 



Ināra Krusta 
- 1.vieta (1), 2.vieta (1), 3.vieta (1) novadu 

apvienības vēstures olimpiādē  
Ligita Pauniņa 

- 3.vieta (1) novadu apvienības matemātikas 
olimpiādē  

Marija Gude 
- 2.vieta (1) novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē  
Vija Caune 

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

Anita Lazdāne 
- 1.vieta vācu valodas konkursā (7. – 9. klašu 

grupā) “Mein/Unser Weihnachtsmärchen”. 
Komandā Ramona Dārta Ivdre un Kristers 
Šņepsts.  

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

Ineta Ivanova 
- 1.vieta (3), 3.vieta (1) novadu apvienības 

matemātikas olimpiādē  
Anita Puncule 

- 3.vieta Latvijas Krievu valodas un literatūras 
pasniedzēju asociācijas (LKVLPA) organizētajā 
konkursā  ”Tatjanas diena 2021 – izglītības un 
krievu kultūras svētki”  kaligrāfrijas jomā  

- 2. vieta (1), 3.vieta (1) J. Soikāna Ludzas mākslas 
skolas pirmajā organizētajā konkursā “Ontona 
Kūkoja portrets”   

 


