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Skolēniem gandarījums un skolotājiem aizkustinājums apbalvošanā pie Valsts prezidenta
Šodien, 7.oktobrī, Valsts prezidents Andris Bērziņš, izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis un
Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis sveica starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu
dalībniekus un pedagogus, kuri sagatavoja skolēnus šīm olimpiādēm.
Valsts prezidents savā uzrunā sveica skolēnus, viņu vecākus un skolotājus, kā arī pateicās uzņēmējiem, kuri
snieguši savu atbalstu. „Starptautiskās olimpiādes ir ne tikai iespēja gūt priekšstatu par Latvijas izglītības sistēmu
pasaules kontekstā, bet arī iegūt vērtīgus cilvēciskos kontaktus," atzina Valsts prezidents.
„Jūsu panākumi ir pārsteidzoši, un par to esmu Jums pateicīgs. Šādu tradīciju vajadzētu turpināt. Izglītības un
zinātnes ministrija darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu skolēnu dalību šajās olimpiādēs, un ceru uz līdzvērtīgiem
panākumiem arī nākamajā gadā!”, sacīja izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.
Savukārt Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis izteica savus vislielākos novēlējumus skolotājiem
par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm un savā uzrunā sveica arī skolēnus: „Novēlu Jums kļūt par
piemēru saviem vienaudžiem, lai arī turpmāk nestu Valsts vārdu pasaulē!”
Skolēniem un skolotājiem pasniegtas piemiņas pildspalvas no Valsts prezidenta, Izglītības un zinātnes ministrijas
Pateicības raksti, kā arī sponsoru sarūpētās balvas. Skolēnu acīs bija jaušams prieks un lepnums par sasniegto,
savukārt skolotāju acīs bija manāms aizkustinājums.
Jau iepriekš informēts, ka Latvijas skolēni šovasar piedalījās septiņās starptautiskajās mācību priekšmetu
olimpiādēs: fizikā, ķīmijā, bioloģijā, informātikā, matemātikā, ģeogrāfijā un vides projektos, uzrādot izcilus
rezultātus un atvedot mājās zelta, sudraba un bronzas medaļas. Skolēni piedalījušies olimpiādēs Japānā,
Kolumbijā, Austrālijā, Krievijā, Turcijā, Šveicē un Dānijā.
Kopumā Latvija ieguva 1 zelta medaļu, 2 sudraba medaļas un 14 bronzas medaļas. Zelta medaļu saņēma Māris
Seržāns, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases absolvents, uzrādot izcilas zināšanas ģeogrāfijas olimpiādē. Sudraba
medaļas saņēma Mikus Puriņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases absolvents, par labiem rezultātiem
starptautiskajā ķīmijas olimpiādē un Aleksejs Zajakins, Rīgas 89.vidusskolas 11.klases skolnieks, starptautiskajā
informātikas olimpiādē.
Skolēnu dalību starptautiskajās olimpiādēs finansē no valsts budžeta līdzekļiem un piesaistītā sponsoru
finansējuma. Tālab svinīgajā apbalvošanas pasākumā, kas šodien notika Melngalvju namā, piedalījās arī sponsori,
kuri dažādos veidos atbalstījuši skolēnu dalību olimpiādēs. Pasākumā ieradās pārstāvji no SIA „Jāņa sēta”, AS
„Grindeks”, SIA „Lattelecom”, AS „Latvijas Valsts meži”, nodibinājuma „Fonds ASNI” un Jauno zinātnieku
apvienības.
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