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Aizritējuši darbīgi un dažādu jomu olimpiādēm un konkursiem bagāti mēneši. Sveicam ar panākumiem 

olimpiāžu, konkursu dalībniekus un viņu skolotājus! 

29. janvārī norisinājās tiešsaistes starpnovadu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. –12. 

klasēm, kurā 11. klases skolniece Letīcija Janoviča ieguva 2. vietu, bet 11. klases skolniece Elīza Klaucāne un 

12. klases skolniece Džesika Nikaļuka ieguva 3. vietu. Olimpiādei skolnieces sagatavoja skolotāja Silga Stučka. 

31. janvāri norisinājās tiešsaistes starpnovadu olimpiāde ekonomikā 10.–12. klasēm, kurā 11. klases 

skolniece Violeta Adamoviča (skolotāja Mārīte Skrabutena) ieguva atzinību. 

13. februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās starpnovadu publiskās runas konkurss „Arī es 

esmu Latvija”, kurā ar ļoti labiem panākumiem startēja mūsu skolas skolēni: 8.b klases skolniece Anna Esiņa 

(skolotāja Indra Ozoliņa) un 12. klases skolnieks Gints Kapteinis (skolotāja Valda Mičule) ieguva 1. vietu, 9.a 

klases skolniece Guna Elīte (skolotāja Ineta Bicāla) ieguva 3. vietu, 8.b klases skolnieks Andis Daugavietis 

(skolotāja Indra Ozoliņa) un 9.b klases skolniece Krista Priede (skolotāja Ineta Bicāla) ieguva atzinību. 

16. februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās starpnovadu olimpiāde matemātikā 5.–8.klasēm, 

kurā 6.b klases skolnieks Jānis Marcinkevičs (skolotāja Ira Ņikiforova) un 8.b klases skolnieks Andis 

Daugavietis (skolotāja Anita Seikovska) ieguva 1. vietu, 5.a klases skolnieks Vitālijs Grišuļonoks (skolotāja 

Vija Miķelsone) ieguva 2. vietu, 5.b klases skolniece Aleksa Kitajeva (skolotāja Vija Miķelsone) ieguva 3. 

vietu, bet 5.b klases skolnieks Roberts Mačs (skolotāja Vija Miķelsone) un 6.b klases skolnieks Linards Lukss 

(skolotāja Ira Ņikiforova) ieguva atzinību. 

20. februārī mūsu skolā norisinājās starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā 

Samanta Mēnese (darba vad. Jana Paidere) ieguva 1. vietu, Violeta Adamoviča (darba vad. Inga Ozoliņa) 

ieguva 3. vietu un Samanta Djubina un Viktorija Samanta Mateša (darba vad. Silga Stučka) ieguva atzinību. 

Visi skolnieču darbi tika izvirzīti dalībai reģionālajā konferencē Jelgavā, kurā, aizstāvot savus darbus, Samanta 

Mēnese un Samanta Djubina un Viktorija Samanta Mateša tika uzaicinātas savus darbus aizstāvēt arī valsts 

zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgā, kas norisināsies 20.–21. aprīlī. 

26. februārī norisinājās starpnovadu olimpiāde vācu valodā 8. klasēm, kurā 8.b klases skolniece Marta 

Langenfelde ieguva 1. vietu, bet 8.a klases skolniece Ruta Svikliņa ieguva 2. vietu. Olimpiādei skolnieces 

sagatavoja skolotāja Rita Jakovļeva. Gan Marta Langenfelde, gan Ruta Svikliņa ir izvirzītas dalībai reģionālajā 

olimpiādē, kas norisināsies 11. aprīlī Rēzeknē. 

27. martā norisinājās starpnovadu olimpiāde informātikā 5.–7. klasēm, kurā 5.b klases skolniece 

Anastasija Gorpeņuka (skolotāja Evita Valdberga) un 7.a klases skolniece Una Ivanova (skolotāja Vineta 

Platgalve) ieguva 1. vietu, 5.b klases skolniece Kate Kondrāte (skolotāja Evita Valdberga) un 6.b klases 

skolnieks Linards Lukss (skolotāja Evita Valdberga) ieguva 2. vietu, bet 5.b klases skolnieks Roberts Mačs 

(skolotāja Vineta Platgalve) un 6.b klases skolnieks Aksels Leitlants (skolotāja Vineta Platgalve) ieguva 

atzinību. 

28. martā Rīgā norisinājās zīmējumu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” noslēguma 

pasākums, kurā 8.b klases skolniece Evelīna Paula Ķerķe ieguva 1. vietu 7.–9. klašu grupā. 

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu! Veiksmīgu startu skolēniem, kuri ir izvirzīti reģionālajās un 

valsts līmeņa olimpiādēs un konkursos! 

 


