
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2020./2021. 

mācību gadā 

Laikā no novembra līdz martam tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes. Tas skolēniem 

ir savas varēšanas, uzdrīkstēšanās un zināšanu pārbaudes periods. 

Valsts otrā posma olimpiāžu norisei ir izveidota Vecumnieku un Iecavas novadu apvienība. Tas 

dod iespēju skolēniem izmēģināt savus spēkus ne tikai savā novadā, bet samērot savas zināšanas un 

prasmes ar kaimiņu novada skolēniem.  

Skolēnu dalība olimpiādēs no skolotājiem prasa papildu darbu un uzņēmību, bet tas ir 

izaicinājums, kas dod gandarījumu.  

Šajā mācību gadā mūsu skolas skolēni piedalījās   10 valsts otrā posma starpnovadu olimpiādēs. 

Edgars Muraško, Annija Pauloviča un Megija Piebalga piedalījās piecās starpnovadu olimpiādēs, Lelde 

Folkmane un Kate Kaļķe – trīs starpnovadu olimpiādēs.  Vairākās olimpiādēs tika iegūtas godalgotas 

vietas. 

11. klases skolniecei Leldei Folkmanei latviešu valodas olimpiādē bija ļoti labi rezultāti, viņa 

ieguva pirmo vietu starpnovadu otrā posma olimpiādē un tika uzaicināta uz valsts trešā posma 

olimpiādi. 

Lelde Folkmane, Kristers Nerets un Edvards Muraško tika uzaicināti prezentēt savus zinātniski 

pētnieciskos darbus Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Konferenci ik 

gadu organizē LLU Jelgavā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu. 

Leldes Folkmanes pētījums “Mūzikas klausīšanās paradumu ietekme uz bērnu un jauniešu 

personības attīstību” un Kristera Nereta pētījums “Interneta ietekme uz bērniem un jauniešiem” tika 

apbalvoti ar III pakāpes diplomiem. 

Lelde Folkmane piedalījās arī konkursā “Tatjanas diena 2021 – izglītības un krievu kultūras 

svētki”. Viņa ieguva 3. vietu pētniecisko darbu konkursā “Mans dzimtas koks”. 

Skaistkalnes vidusskola lepojas ar skolēnu sasniegumiem! Lai labi panākumi arī turpmāk! 

Paldies skolotājiem par palīdzību un vecākiem par atbalstu! 

 

 



SKAISTKALNES VIDUSSKOLAS SKOLĒNI – 

OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJI 2020./21. mācību gadā 

LELDE FOLKMANE - I vieta starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja 

Regīna Zeltiņa), 

                                                                            dalība valsts latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Regīna Zeltiņa), 

                                    III vieta novada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē (skolotāja  

Ingrīda Zemļinska), 

                                    III pakāpes diploms Zemgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 

12. konferencē (skolotāja Ingrīda Zemļinska). 

EDVARDS MURAŠKO – I vieta starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē (skolotāja Lolita Grīnberga), 

                                                II vieta starpnovadu vēstures olimpiādē (skolotājs Ingus Pavinkšnis), 

                                              III vieta starpnovadu bioloģijas olimpiādē (skolotāja Sindija Balode), 

                                       dalība Zemgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 12. konferencē. 

ANNIJA PAULOVIČA - I vieta novada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē (skolotāja 

Regīna Zeltiņa), 

                               II vieta starpnovadu  angļu valodas olimpiādē (skolotāja Līvija Kalēja). 

KRISTERS NERETS – atzinība novada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē   

(skolotājs Ojārs Purviņš), 

                                III pakāpes diploms Zemgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 

12. konferencē (skolotājs Ojārs Purviņš). 

MEGIJA PIEBALGA - II vieta novada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē (skolotāja 

Regīna Zeltiņa), 

                                   III vieta starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja 

Regīna Zeltiņa). 

KATE KAĻĶE – III vieta starpnovadu vēstures olimpiādē (skolotājs Ingus Pavinkšnis), 

                               atzinība starpnovadu  latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Regīna Zeltiņa). 

KRISTIANS BUŠS – I vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē (skolotāja Gunta Romanovska). 

PATRIKS VENCELS – III vieta starpnovadu latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Ligita Bane). 

 

Sveicam apbalvotos! 

Pateicība skolotājiem par palīdzību, vecākiem par atbalstu! 


