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v1.vieta 5.klašu starpnovadu atklātā 
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atklātā skolēnu 
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starpnovadu atklātā 
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atklātā skolēnu olimpiādē 
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v3.vieta Talsu novada atklātā 
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vieglatlētikā 4-cīņā
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v1.vieta 5.klašu starpnovadu 
atklātā skolēnu olimpiādē 
“Tautas bumba”
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starpnovadu atklātās 
sacensībās volejbolā 
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starpnovadu atklātās 
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vpar sasniegumiem valsts 
mēroga konkursā “Sargāsim 
floru un faunu”
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literāro uzvedumu konkursā- 
skatē
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jaukto koru skatē
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vpar sasniegumiem 
valsts mēroga konkursā 
“Sargāsim floru un 
faunu”
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v3. vieta 4.-5. klašu 
starpnovadu atklātās 
sacensībās volejbolā
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v1. vieta 6.-7. klašu starpnovadu 
atklātās sacensībās volejbolā

vII pakāpes diploms valsts literāro 
uzvedumu konkursā- skatē

v3. vieta starpnovadu krievu valodas 
olimpiādē 7. klasēm

v2.vieta Talsu novada atklātā skolēnu 
Olimpiādē vieglatlētikā 4-cīņā 
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v
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v1.vieta 10.-12. klašu 
starpnovadu atklātās 
sacensībās volejbolā
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v1.vieta 5.klašu starpnovadu 
atklātā skolēnu olimpiādē 
“Tautas bumba”

v3. vieta 4.-5. klašu 
starpnovadu atklātās 
sacensībās volejbolā
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v1.vieta 8.-9. klašu 
starpnovadu atklātās 
sacensībās volejbolā

vI pakāpes diploms valsts 
jaukto koru skatē

v
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vI pakāpes diploms valsts 
jaukto koru skatē

vII pakāpes diploms Kurzemes 
reģiona vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkursā 
“Trejdeviņas saules lec 2014” 

Amanda PipareAmanda Pipare



vII pakāpes diploms Latvijas 38. 
skolēnu zinātniskā konferencē

v1. vieta starpnovadu vēstures 
olimpiādē 12. klasēm

vI pakāpes diploms valsts jaukto 
koru skatē

v
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v I pakāpes diploms valsts jaukto koru skatē
v1. vieta starpnovadu Latviešu valodas 

olimpiādē 8. klasēm
v1.vieta Kurzemes reģiona erudīcijas 

konkursā „eXsperiments”
v II pakāpes diploms valsts literāro uzvedumu 

konkursā- skatē
v2.vieta Ventspils reģiona mūzikas skolu 5.-
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Viola Ieva RēbokaViola Ieva Rēboka



vI pakāpes diploms valsts 
jaukto koru skatē

v

Alīna ReinholdeAlīna Reinholde



vI pakāpe Latvijas izglītības iestāžu pūtēju 
orķestru Kurzemes un Zemgales novadu 
skatē

vII pakāpe Latvijas izglītības iestāžu pūtēju 
orķestru Kurzemes un Zemgales novadu 
defilē skatē

v2. vieta starpnovadu matemātikas 
olimpiādē

Ervins RodertsErvins Roderts



Zelta medaļa 44. 
Pasaules Bērnu izstādē 
Nacionālajā Taivānas 
mākslas izglītības 
centrā Taipejā



Annija Alise RozefeldeAnnija Alise Rozefelde



v1. vieta 6.-7. klašu 
starpnovadu atklātās 
sacensībās volejbolā

Aleksis RozenbergsAleksis Rozenbergs



v3.vieta Talsu novada 
atklātā skolēnu 
Olimpiādē vieglatlētikā 
4-cīņā individuāli



Kārlis RozenbergsKārlis Rozenbergs



vI pakāpes diploms valsts 
jaukto koru skatē



Aivita RulleAivita Rulle



 I pakāpe Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 
Kurzemes un Zemgales novadu skatē

 II pakāpe Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 
Kurzemes un Zemgales novadu defilē skatē

 2.vieta Talsu novada skolēnu atklātā olimpiādē 
pavasara krosā

 2.vieta Talsu novada skolēnu sacensībās 
basketbolā

 3.vieta starpnovadu rudens krosa stafetē Vandzenē
 3.vieta Talsu novada skolēnu atklātā olimpiādē 

krosā individuāli


Kārlis RuncisKārlis Runcis



vI pakāpe Latvijas izglītības iestāžu 
pūtēju orķestru Kurzemes un 
Zemgales novadu skatē

vII pakāpe Latvijas izglītības iestāžu 
pūtēju orķestru Kurzemes un 
Zemgales novadu defilē skatē

v3. vieta IX Kurzemes mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sitamo 
instrumentu nodaļu audzēkņu 
konkursā

Artūrs RundšteinsArtūrs Rundšteins



vI pakāpes diploms valsts 
jaukto koru skatē

v2.vieta Ventspils reģiona 
mūzikas skolu 5.-8. klašu 
konkursā-Solfedžo spēle

v1.vieta Talsu novada atklātā 
skolēnu Olimpiādē 
vieglatlētikā 4-cīņā



Anna Anete SavickaAnna Anete Savicka



vI pakāpes diploms valsts 
jaukto koru skatē



Laura SermukšneLaura Sermukšne



 1. vieta starpnovadu matemātikas 
olimpiādē 10. klasēm

 I pakāpes diploms valsts jaukto 
koru skatē

 3. vieta starpnovadu fizikas 
olimpiādē 10. klasēm

 diploms starpnovadu vizuālās 
mākslas olimpiādē

Dita Elīna SilaDita Elīna Sila



v1.vieta 6.-7. klašu starpnovadu atklātās 
sacensībās volejbolā

vI pakāpes diploms valsts jaukto koru 
skatē

v1.vieta Talsu novada atklātā skolēnu 
Olimpiādē vieglatlētikā 4-cīņā

v2.vieta Talsu novada atklātā skolēnu 
Olimpiādē vieglatlētikā 4-cīņā 
individuāli

v

v


Māra Elīza SilaMāra Elīza Sila



v1.vieta starpnovadu 
šaha sacensībās

vI pakāpes diploms valsts 
jaukto koru skatē





Paula SkaidiņaPaula Skaidiņa



vI pakāpe Latvijas izglītības 
iestāžu pūtēju orķestru 
Kurzemes un Zemgales novadu 
skatē

vII pakāpe Latvijas izglītības 
iestāžu pūtēju orķestru 
Kurzemes un Zemgales novadu 
defilē skatē



Kristers SojaKristers Soja



v1.vieta Kurzemes reģiona 
erudīcijas konkursā 
„eXsperiments”

vI pakāpes diploms valsts 
jaukto koru skatē



Patrīcija StarePatrīcija Stare



vI pakāpe Latvijas izglītības 
iestāžu pūtēju orķestru 
Kurzemes un Zemgales novadu 
skatē

vII pakāpe Latvijas izglītības 
iestāžu pūtēju orķestru 
Kurzemes un Zemgales novadu 
defilē skatē



Toms StārķisToms Stārķis



vII pakāpes diploms 
valsts literāro 
uzvedumu konkursā- 
skatē



Elvis ŠackisElvis Šackis



vatzinība 44. Pasaules Bērnu 
izstādē Nacionālajā Taivānas 
mākslas izglītības centrā Taipejā

v1.vieta 5. klašu starpnovadu 
atklātā skolēnu olimpiādē 
“Tautas bumba”

v3.vieta Talsu novada atklātā 
skolēnu Olimpiādē vieglatlētikā 
4-cīņā

v

Anda ŠmēdiņaAnda Šmēdiņa



vIII pakāpes diploms Latvijas 38. skolēnu 
zinātniskā konferencē

vI pakāpes diploms valsts jaukto koru 
skatē

vII pakāpes  diploms Kurzemes vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
“Trejdeviņas saules lec 2014”

v2.vieta 10.-12. klašu starpnovadu 
atklātās sacensībās volejbolā

Laine ŠmiteLaine Šmite



vI pakāpe Latvijas izglītības 
iestāžu pūtēju orķestru 
Kurzemes un Zemgales novadu 
skatē

vII pakāpe Latvijas izglītības 
iestāžu pūtēju orķestru 
Kurzemes un Zemgales novadu 
defilē skatē



Krišs TindenovskisKrišs Tindenovskis



v I pakāpe Latvijas izglītības iestāžu pūtēju 
orķestru Kurzemes un Zemgales novadu skatē

v II pakāpe Latvijas izglītības iestāžu pūtēju 
orķestru Kurzemes un Zemgales novadu defilē 
skatē

v2.vieta Talsu novada skolēnu sacensībās 
basketbolā

v2.vieta Talsu novada skolēnu atklātā olimpiādē 
pavasara krosā

v3.vieta starpnovadu rudens krosa stafetē 
Vandzenē



Toms TindenovskisToms Tindenovskis



vI pakāpes diploms valsts 
jaukto koru skatē

v1.vieta 8.-9. klašu 
starpnovadu atklātās 
sacensībās volejbolā

Aļģis TomsonsAļģis Tomsons



v1.vieta Kurzemes reģiona erudīcijas 
konkursā „eXsperiments”

v1.vieta 8.-9. klašu starpnovadu 
atklātās sacensībās volejbolā

v3. vieta IX Kurzemes mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sitamo 
instrumentu nodaļu audzēkņu 
konkursā



Ģirts TreinovskisĢirts Treinovskis



v2.vieta 10-12. klašu 
starpnovadu atklātās 
sacensībās volejbolā

Evelīna TeizeEvelīna Teize



vI pakāpe Latvijas izglītības 
iestāžu pūtēju orķestru 
Kurzemes un Zemgales novadu 
skatē

vII pakāpe Latvijas izglītības 
iestāžu pūtēju orķestru 
Kurzemes un Zemgales novadu 
defilē skatē



Kārlis VaļinieksKārlis Vaļinieks



vI pakāpes diploms valsts 
jaukto koru skatē

vII pakāpes diploms valsts 
literāro uzvedumu 
konkursā- skatē



Gatis VansovičsGatis Vansovičs



vII pakāpes diploms 
valsts literāro 
uzvedumu konkursā- 
skatē



Āris ZandersĀris Zanders



vIII pakāpe Kurzemes 
novada mūsdienu deju 
skatē



Beatrise ZingnikaBeatrise Zingnika



v1.vieta 10.-12. klašu 
starpnovadu atklātās 
sacensībās volejbolā

Edgars ZingniksEdgars Zingniks



vI pakāpes diploms valsts 
skatuves runas 
konkursā

Artis Znots-ZnotiņšArtis Znots-Znotiņš



vI pakāpe Latvijas izglītības iestāžu 
pūtēju orķestru Kurzemes un 
Zemgales novadu skatē

vII pakāpe Latvijas izglītības iestāžu 
pūtēju orķestru Kurzemes un 
Zemgales novadu defilē skatē

v2.vieta Talsu novada skolēnu 
sacensībās basketbolā



Ralfs ZorģisRalfs Zorģis



vI pakāpes diploms valsts 
jaukto koru skatē



Ernests ZviedrisErnests Zviedris



vIII pakāpe Kurzemes 
novada mūsdienu deju 
skatē



Eva ZvirbuleEva Zvirbule



v1.vieta 10.-12. klašu 
starpnovadu atklātās 
sacensībās volejbolā

Jānis ZvirbulisJānis Zvirbulis
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