Skolas gods aizstāvēts –

MĀCĪBU olimpiādēs un
konkursos, kā arī
SPORTU sacensībās!
Lepojamies ar Taviem panākumiem!
Paldies Tev!

• Aleksam Ernšteinam par atzinību
ģeogrāfijas olimpiādē
• Edgaram Ekšteinam par atzinību
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
• Robertam Smildzējam par uzvarām sportā
• Ralfam Marekam Meizānam par dalību
Paldies skolotājai
Ievai Griķei un 8.b
klases skolēniem:

vides spēļu konkursā

• Matīsam Kozlovam par dalību vides spēļu
konkursā

• Adelīnai Grigānei par uzvarām sportā
• Nikolai Nelmai par uzvarām sportā
• Matīsam Bertānam par uzvarām
sportā

Paldies
skolotājiem
par izcilību
darbā ar
talantīgajiem
skolēniem!

Ingunai Bērzniecei

Līgai Tauberei

Sanitai Ekmanei

Kristiānai Cielavai

Ketijai Krinkelei
Lāsmai
Mencendorfai

Zigmāram Sulam

Mārai Beķerei

Birutai Virbulei

Videgai Silai

Maldai Porniecei

Lindai Grigorjevai

Andrai Kohai

Svetlanai Dorofejevai
Kristīnei
Kornijanovai

Santai Eglītei

Regīnai Laurei
Lindai Mellenbergai

Baibai Ērkšķei

Janai Andersonei
Sandrai
Muktupāvelai

Margai Tropiņai

Anetei Riekstiņai

Dacei Āboliņai

Baibai Grundštokai

Ligitai Ziemanei

Inesei Stepanovai

Ievai Griķei

Gunitai Ofkantei

Indrai Reisonei

Ivetai Dadeikai

Andrim Sametim

Daigai Galauskai

Ligitai Celmai

Vitai Hermansonei

Inetai Kraulei

Daigai Riekstiņai

• Annai Gošai par 2.vietu vizuālās
mākslas olimpiādē
• Samuēlam Stefanam Sideram par
uzvarām dambretes sacnsībās

Paldies 1.a klases
skolēniem:

• Beātei Grīnvaldei par 1.vietu vizuālās
mākslas olimpiādē
• Helēnai Dreimanei par 2.pakāpi
Kurzemes novadu skatuves runu
konkursā
Paldies 1.b klases
skolēniem:

Paldies 2.a klases
skolēniem:

• Ullai Ērkšķei par 1.vietu Latvijā
«Pasaules sniega dienas 2016»;
1.vietu viz.m.konkursā «Pilsēta pie
jūras» un 1.vietu vizuālās mākslas
olimpiādē
• Kamillai Salmiņai par uzvarām
dambretes sacensībās

• Atim Ērciņam par uzvarām
dambretes sacensībās

Paldies 2.b
klases
skolēniem:

• Laumai Jusupovai par 3.vietu
viz.m.konkursā «Pilsēta pie jūras»
• Jūlijai Emīlijai Jurgensonei par
atzinību viz.m.konkursā «Pilsēta pie
jūras»
Paldies 3.a klases
skolēniem:

Paldies 3.b klases
skolēniem:

Evelīnai Otto par Zelta medaļu 64
lauciņu dambretē un bronzas medaļu
100 lauc. klasikā un ātrspēlē
Laurim Liepājniekam par 1.vietu
vizuālās mākslas olimpiādē un 3.vietu
viz.m.konkursā «Pilsēta pie jūras»
Evelīnai Esterei Irbei par uzvarām
dambretes sacensībās

Paldies 3.c klases
skolēniem:

Beatrisei Princei par 2.vietu Latvijā
starptautiskajā matemātikas konkursā
»Ķengurs»
Janai Ancānei par 2.pakāpi Kurzemes
novadu skatuves runu konkursā
Kārlim Kaudzem par atzinību
viz.m.konkursā «Pilsēta pie jūras»

Paldies 4.a klases
skolēniem:

Melisai Mišinai par 1.vietu viz.m.
konkursā «Pilsēta pie jūras»
Unnvaram Pastoram par 3.vietu
vizuālās mākslas olimpiādē un 2.vietu
viz.m. konkursā «Pilsēta pie jūras»,
3.vietu pilsētas un novada vizuālās
mākslas konkursā «Domāt – zīmēt –
prieks»
Kristam Priedoliņam par uzvarām
dambretes sacensībās
Enijai Veidemanei par 3.vietu
matemātikas olimpiādē

Dāvidam Lerham par 1.pakāpi
Kurzemes novadu skatuves runu
konkursā

Paldies 4.b klases
skolēniem:
Sporto visa klase!

Paldies 5.a klases
skolēniem:

Adriānai Lācei par 2.vietu vizuālās
mākslas olimpiādē
Kristiānai Felšai par atzinību
matemātikas olimpiādē
Daniēlam Rafaēlam Sideram par
uzvarām dambretes sacensībās
Mārim Smildzējam par uzvarām
dambretes sacensībās

Paldies 5.b klases
skolēniem:

Evelīnai Štefenbergai par uzvarām
dambretes sacensībās
Luīzei Lotei Irbei par 3.vietu viz.m.
konkursā «Pilsēta pie jūras»
Madarai Rogai par atzinību viz.m.
konkursā «Pilsēta pie jūras»

Paldies 6.a klases
skolēniem:

Grētai Pļavarājai par 2.vietu informāciju
tehnoloģiju konkursā «Itinš 2016»
Aleksim Niedrem par 2.vietu informāciju
tehnoloģiju konkursā «Itinš 2016»
Jurģim Madaram Brašmanim par 3.vietu
viz.m. konkursā «Pilsēta pie jūras»
Leldei Zēniņai par 2.vietu vizuālās
mākslas olimpiādē
Ketai Leilai Laiviņai Laiveniecei par
atzinību angļu valodas olimpiādē
Kasparam Kukainim par atzinību
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

Paldies 6.b klases
skolēniem:

Evelīnai Gailišai par uzvarām dambretes
sacensībās
Leldei Samovičai par 2.vietu informāciju
tehnoloģiju konkursā «Itinš 2016» un par
1. vietu jauno vides pētnieku forumā
«Skolēni eksperimentē»
Eduardam Sviķim par 3.vietu angļu
valodas olimpiādē

Paldies 7.a klases
skolēniem:

Andai Vīnšteinai par uzvarām sportā un
atzinību matemātikas konkursā
Lienei Kristai Neimanei par uzvarām dambretē
un atzinību matemātikas konkursā
Brigitai Līgai Brencēnai par atzinību
matemātikas konkursā
Netai Kašai par uzvarām dambretē un atzinību
matemātikas konkursā
Nikam Zīlītei par 1.vietu krievu valodas
izteiksmīgās runas konkursā
Armandam Tervitam par uzvarām sportā
Luīzei Driķītei par atzinību matemātikā un
angļu valodā, kā arī uzvarām dambretē
Amandai Pečericai par atzinību angļu valodas
olimpiādē

Mišelai Aleksandrovai par atzinību matemātikas konkursā
Nikam Grugulim par 1.vietu ģeogrāfijas olimpiādē; par 2.vietu
Kurzemes novadu olimp. ģeogrāfijā; par atzinību angļu valodas
olimpiādē un atzinību matemātikas konkursā

Paldies 7.b klases
skolēniem:

Matīsam Kaudzem par atzinību matemātikas konkursā
Martinam Šimpermanim par 2.vietu informāciju tehnoloģiju konkursā
«Itinš 2016» un 3.vietu angļu valodas olimpiādē
Sabīnei Annai Zviedrei par 2.vietu informāciju tehnoloģiju konkursā
«Itinš 2016» un par 3. vietu jauno vides pētnieku forumā «Skolēni
eksperimentē»
Laimai Šarlotei Pūpoliņai par 1.vietu angļu valodas olimpiādē un 3. vietu
jauno vides pētnieku forumā «Skolēni eksperimentē»
Leldei Klaipai par 3. vietu jauno vides pētnieku forumā «Skolēni
eksperimentē» un atzinību ģeogrāfijas olimpiādē
Janai Zubovai par atzinību vides izziņas spēļu konkursā «Mana Ventspils
un Zilais karogs»
Anetei Kristai Boļšakai par atzinību vides izziņas spēļu konkursā «Mana
Ventspils un Zilais karogs» un uzvarām sportā
Amīnai Sņegovai par 3.vietu viz.m. konkursā «Pilsēta pie jūras», 3.vietu
pilsētas un novada vizuālās mākslas konkursā «Domāt – zīmēt – prieks»
Gvido Grinvaldam par 2.vietu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē un
atzinību Kurzemes novada mājturības olimpiādē

Kristīnei Lazdānei par 1.vietu vides olimpiādē «Ventspils un Ventspils
osta»; 2.vietu jauno vides pētnieku forumā «Skolēni eksperimentē» un
uzvarām sportā
Martai Liepiņai par 1.vietu vides olimpiādē «Ventspils un Ventspils
osta»; 1.vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē; dalību valsts
olimpiādē un 1.vietu mūzikas olimpiādē
Viktoram Grigorjevam par 1.vietu vides olimpiādē «Ventspils un
Ventspils osta»; 2.vietu matemātikas olimpiādē; 3.vietu atklātajā
tehniskās grafikas olimpiādē un uzvarām sportā
Annai Bumbierei par 1.vietu vides olimpiādē «Ventspils un Ventspils
osta»; 2.vietu ģeogrāfijas olimpiādē

Paldies 8.a klases
skolēniem:

Katrīnai Kalnkaziņai par 1.vietu angļu valodas olimpiādē
Elīnai Martinsonei par 3.vietu vizuālās mākslas olimpiādē un uzvarām
sportā
Kārlim Aleksandrovam 2.vietu angļu valodas olimpiādē
Asnatei Ciekalei par uzvarām sportā
Denisam Punkstiņam par uzvarām sportā
Kārlim Ponomarjovam par uzvarām sportā
Eduardam Zecmanim par uzvarām sportā
Kristam Villeram par uzvarām sportā
Kristeram Silvestrovam par uzvarām sportā
Nikam Dusalijevam par uzvarām sportā
Sindijai Ulpmanei par uzvarām sportā

Sintijai Ozoliņai par atzinību vēstures olimpiādē
Markam Markovam par 2.vietu latv.val. aģentūras
radošo darbu konk.ar devīzi "Kā var mācīties citu
valodu? Protot savu valodu«; 1.vietu krievu valodas
izteiksmīgās runas konkursā; 1.vietu domrakstu
konkursā «Pasaules sniega dienas 2016»

Sabīnei Ozolai par uzvarām sportā

Paldies 9.a klases
skolēniem:

Reinim Krūmiņam par uzvarām sportā
Ervinam Patrikam Melngalvim par uzvarām sportā
Akselam Grosfogelam par uzvarām sportā
Kristeram Neilandam par uzvarām sportā

Ralfam Ērkšķim par uzvarām sportā
Sabīnei Briedei par atzinību bioloģijas
olimpiādē un uzvarām sportā
Annijai Koponānei par uzvarām sportā

Paldies 9.b klases
skolēniem:

Samantai Veidemanei par uzvarām sportā
Karīnai Vinterei par 3.vietu vēstures
olimpiādē; atzinību bioloģijas olimpiādē un
uzvarām sportā
Andrejam Mārtiņam Grīnbergam par 1.vietu
mūzikas olimpiādē pilsētā, Kurzemes novadā,
Latvijas un starptautiskajā mūzikas olimpiādē
Ralfam Jātniekam par atzinību atklātajā
tehniskās grafikas olimpiādē

Paldies 9.c klases
skolēniem:

Kristianam Šefanovskim par uzvarām
sportā
Eduardam Smiltniekam par uzvarām
sportā
Kristapam Levicam par uzvarām sportā
Rendijam Ciršam par uzvarām sportā
Nikam Jansonam par uzvarām sportā

Kristīnei Kristai Hohrjakovai par atzinību matemātikas konkursā
Aleksandram Ivanovam par atzinību matemātikas konkursā un
uzvarām sportā
Leo Liepājniekam par atzinību matemātikas konkursā un
uzvarām sportā
Dāvim Pūliņam par atzinību angļu valodas, bioloģijas, fizikas
olimpiādē un matemātikas konkursā
Jēkabam Stikānam par 1.vietu Latvijā starptautiskā matemātikas
konkursā «Ķengurs», 2.vietu matemātikas olimpiādē, dalību
valsts matemātikas olimpiādē un atzinību matemātikas konkursā

Paldies 10.a klases
skolēniem:

Grētai Trušiņai par atzinību matemātikas konkursā
Janai Arājai 2.vietu vides izziņas spēļu konkursā «Mana Ventspils
un Zilais karogs»
Kristānai Slukinai par 1.vietu viz.m. konkursā «Pilsēta pie jūras»,
2.vietu pilsētas un novada vizuālās mākslas konkursā «Domāt –
zīmēt – prieks»
Samantai Brancei par uzvarām sportā
Megijai Karņickai par uzvarām sportā

Paldies 10.b klases
skolēniem:

Lindai Krilovskai par 2.vietu vides
izziņas spēļu konkursā «Mana Ventspils
un Zilais karogs»
Zanei Zeniņai par 3.vietu vizuālās
mākslas konkursā «Pilsēta pie jūras» un
atzinību pilsētas un novada vizuālās
mākslas konkursā «Domāt – zīmēt –
prieks»
Ernestam Zēboldam par uzvarām sportā

Amandai Cinei par 1.vietu vides izziņas spēļu konkursā «Mana Ventspils un Zilais
karogs»
Gerdai Samorukovai par 1.vietu vides izziņas spēļu konkursā «Mana Ventspils un
Zilais karogs»
Kristiānai Annijai Freibergai par 1.vietu vides izziņas spēļu konkursā «Mana
Ventspils un Zilais karogs»
Jānim Langbergam par 1.vietu vizuālās mākslas olimpiādē, 1.vietu Kurzemes
vizuālās mākslas olimpiādē, atzinību bioloģijas olimpiādē, 1.vietu viz.m. konkursā
«Pilsēta pie jūras», 1.vietu krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā zīmējumu
konkursā, 2.vietu viz.m.nov.konkursā «Brīnumam jātic», 1.vietu viz.m. valsts
konkursā, kas veltīts Tatjanas dienām, 3.vietu pilsētas un novada vizuālās mākslas
konkursā «Domāt – zīmēt – prieks»
Kristai Mihelsonei par 3.vietu viz.m. konkursā «Pilsēta pie jūras», novada
konkursā «Brīnumam jātic» darbs publicēts kalendārā.

Paldies 11.a klases
skolēniem:

Endijam Skolmeistaram par uzvarām sportā
Diānai Mihelei par uzvarām sportā
Annijai Viktorijai Pūlmanei par uzvarām sportā
Sabīnei Gošai par uzvarām sportā
Emīlai Georgam Sideram par 1.vietu Kurzemes reģionālajā turnīrā debatēs un
veiksmīgu skolēnu uzņēmumu darbību
Denisam Lagzdiņai par 1.vietu Kurzemes reģionālajā turnīrā debatēs un veiksmīgu
skolēnu uzņēmumu darbību
Reinim Peterlevicam pat atzinību fizikas olimpiādē
Naurim Brašmanim par 1.vietu pilsētas un novada vizuālās mākslas konkursā

Annijai Rutulei par 2.vietu biznesa ideju
sacensībās "Izaugsmes forums 2016"
Annai Babetei Nordenai par 2.vietu
biznesa ideju sacensībās "Izaugsmes
forums 2016"
Nikam Pečakam par uzvarām sportā
Paldies 11.b klases
skolēniem:

Ērikam Liepam par uzvarām sportā
Jānim Šacam par uzvarām sportā
Deividam Jaunsproģim par uzvarām
sportā

Zandai Tamsonei par 3.vietu vizuālās mākslas olimpiādē, 2.vietu viz.m.
konkursā «Pilsēta pie jūras», 3.vietu viz.m.nov.konkursā «Brīnumam
jātic»
Karīnai Pērkonei par 2.vietu atklātajā vides izziņu spēļu konkursā
"Ražosim ekoloģiski"
Kristiānai Krontālei par 2.vietu atklātajā vides izziņu spēļu konkursā
"Ražosim ekoloģiski"
Ditai Martai Mihelsonei par 2.vietu atklātajā vides izziņu spēļu konkursā
"Ražosim ekoloģiski"
Zanei Šteinbergai par 1.vietu vācu valodas olimpiādē un 2.vietu atklātajā
vides izziņu spēļu konkursā "Ražosim ekoloģiski"
Helvijam Jēkabsonam par uzvarām sportā

Paldies 12.a klases
skolēniem:

Armandam Eniņam par 1.vietu ķīmijas olimpiādē
Robertam Kukainim par 2.vietu ķīmijas olimpiādē, 2.vietu ģeogrāfijas
olimpiādē, 3.vietu valsts ģeogrāfijas olimpiādē, 2.vietu mājturības
olimpiādē un 2.vietu atklātajā tehniskās grafikas olimpiādē
Verneram Valteram Roģim par 1.vietu angļu valodas olimpiādē un
atzinību Kurzemes novada angļu valoda olimpiādē

Henrikam Emerbergs par 2.vietu angļu valodas olimpiādē
Matīsam Ciekalam par 3.vietu ģeogrāfijas olimpiādē
Gintai Girgensonei par 1.vietu Kurzemes reģionālajā turnīrā debatēs

Ar lepnumu sirdī izjūti
piederību savai skolai!
Lepojamies ar Taviem panākumiem!
Paldies Tev!

