
Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs 2019./2020. mācību gada I semestrī 

Septembra nogalē norisinājās ikgadējās starpnovadu orientēšanās sacensības 

vēsturē, bet oktobra beigās aizsākās mācību priekšmetu olimpiādes, ko organizē Valsts 

izglītības satura centrs sadarbībā ar skolotāju profesionālajām asociācijām, augstskolām 

un pašvaldībām. Dažas olimpiādes organizē arī novadi, republikas pilsētas vai novadu 

apvienības. 

Olimpiāžu mērķis ir attīstīt skolēnu radošās spējas, aktivizēt zināšanu un prasmju 

apguvi mācību priekšmetos, apzināt talantīgus skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un 

konkurētspēju mācību priekšmetos novada, reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā. 

 

29. oktobrī Skrīveru dendroloģiskajā parkā norisinājās starpnovadu orientēšanās 

sacensības vēsturē, kurās 7.b klases komanda - Paula Beāte Mežmale, Aleksa Kitajeva, 

Kate Kondrāte, Anastasija Gorpeņuka (skolotāja Iveta Krastiņa) un 9.a klases komanda - 

Una Ivanova, Edīte Visocka, Gvido Eizāns, Mikuss Krēbs (skolotāja Iveta Krastiņa) 

izcīnīja 2. vietu. 

29. oktobrī I. Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās angļu valodas olimpiādes  

10. – 12.klasei 2. posms, kurā Beāte Skrabutena (10. klase) ieguva atzinību. Skolotāja 

Valda Mičule. 

26. novembrī I. Gaiša Kokneses vidusskolā aizritēja krievu valodas olimpiādes 8., 9. – 12. 

klasei 2. posms, kurā Katrīna Šleme (8.a klase, skolotāja Aiga Bērziņa), Anastasija 

Trifanova (9.a klase, skolotāja Jolanta Nīcgale) ieguva 1. vietu, Daniels Kovaļenko (9.b 

klase, skolotāja Tatjana Starčenko), Maksims Kotovičs (12.b klase, skolotāja Aiga 

Bērziņa), Jana Rediko (12.a klase, skolotāja Tatjana Starčenko) ieguva 2. vietu, Darja 

Kmito (8.a klase, skolotāja Aiga Bērziņa), Daniels Cukanovs (8.b klase, skolotāja 

Tatjana Starčenko) ieguva atzinību. 

Esam saņēmuši arī iepriecinošu ziņu, ka 9.a klases skolniece Anastasija Trifanova 

(skolotāja Jolanta Nīcgale) ir uzaicināta uz krievu valodas olimpiādes 3. posmu! 

28. novembrī skolā aizritēja bioloģijas olimpiādes 9. – 12.klasei 2. posms, kurā 

skolotājas Evitas Valdbergas  audzēkņi Una Ivanova (9.a klase), Beāte 

Skrabutena (10. klase)  ieguva 1. vietu, Edīte Visocka (9.a klase), Andis Daugavietis 

(10. klase), Laine Liepiņa (12.b klase) ieguva 2. vietu, Krista Priede (11. klase),  

Rolands Paļuga (12.b klase) ieguva atzinību. 

 

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu un vēlam veiksmi 

Anastasijai krievu valodas olimpiādes trešajā posmā! 

 


