Atskaite par paveikto 2018./2019. mācību gada 1.semestrī
2018./2019. mācību gadā 1.semestris skolā sākās 3. septembrī.
Skola joprojām aktīvi iesaistās dažādos projektos, un šogad ir nācis klāt jauns –
“Latvijas Skolas soma”. 06.09. skolēni devās uz “Latvijas skolas somas” atklāšanas
koncertu.
Tēva diena, kas notiek svētdien, 9. septembrī, skolā tika pieminēta 7. septembrī.
10. septembrī sākumskolas skolēni pie skolas veidoja ziedu paklājus par tēmu
“Latvijai 100”.
11.09. notika Pierīgas novadu sporta spēles minifutbolā Mārupē.
12. septembrī zibakcijā Dzejas dienas skolā ieskandināja 10.b klases skolēni. 9.b uz
asfalta izplaucēja dzejas ziedus, 8.a klases skolēni dzejoļos lietvārdus aizstāja ar
attēliem, bet 6.b klases skolēni rakstīja akrostihu “Dzejas dienas”.
Ceturtdien, 13.septembrī, Baldonē notika ikgadējais skolas rudens kross, kurā
piedalījās gan paši jaunākie skolēni, gan arī vidusskolas klases.
14.09. skolas ekopadome devās uz Ekoskolu apbalvošanas ceremoniju Rīgā.
19.09. tika organizēts fotokonkurss “Baldones ainavu dārgumi”. Labākās fotogrāfijas
tika nodrukātas kalendārā, ko skolēni ar labām un teicamām sekmēm saņēma dāvanā
uz Ziemassvētkiem.
Jau ceturto gadu Baldones vidusskolā sporta skolotāji 21. septembrī organizēja
Olimpisko dienu. Šī gada devīze – “Teniss vieno”! Laiks lutināja, saulīte sildīja,
skolēni sportoja ar prieku.
22.09. Ekopadome piedalījās iniciatīvā "Piekrastes Tīrrade" un sakopa jūras krastu.
25.09. skolas vecāku padome tikās sanāksmē, lai kopīgi pārrunātu aktualitātes skolā.
Par vecāku padomes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Jānis Siliņš.
Baldones vidusskolā 25. septembrī Valsts policijas RRP Baložu policijas inspektores
vadīja divas nodarbības 7.a un 7.b klasei par gudru rīcību internetā. Nodarbību laikā
skolēni uzzināja par riskiem interneta vidē izplatot savas fotogrāfijas, komunicējot ar
svešiniekiem, viltus profiliem sociālajos tīklos. Inspektores ar dzīves piemēriem un
diskusijām mudināja skolēnus atbildīgi izturēties pret personīgo drošību internetā,
izskaidrojot palīdzības iespējas.
26.09. skolā atzīmēja Eiropas Valodu dienu.
26., 27.09. skolēni fotografējās skolas kopbildei.
27.09. notika Pierīgas novadu skolēnu rudens kross Riekstukalnā
28.09. skolēni apmeklēja Zinātnieku nakts pasākumus.
No 1. – 2. oktobrim Baldones vidusskolā viesojās Rūjienas vidusskolas 7. klase.
Pagājušo gadu 6. a klase devās uz Rūjienu, lai iepazītu Rūjienas vidusskolas 6. klasi
un pilsētu. Šoreiz tikšanās bija pie mums, Baldones vidusskolā, jau kā 7. klasei.
Rūjieniešiem bija iespēja apskatīt skolu, jauno stadionu, sēravotu ,,Ķirzaciņa”, estrādi
un citas Baldonē nozīmīgas vietas. Skolēni piedalījās talantu šovā, devās pārgājienā
uz Riekstukalnu un observatoriju, piedalījās eksperimentos.
3.oktobra vakarā Baldones vidusskola vienojās Latvijas simtgadei veltītā sociālā
akcijā “Saskrien 100 Latvijai!”. Plānoto 100 apļu vietā pa visiem kopā tika noskrieti
1191 apļi ap jauno skolas stadionu. Skrējienā piedalījās 68 skrējēji – skolēni, vecāki,
skolotāji, absolventi. Daudzi no skolēniem uzstādīja personīgos rekordus. Baldones
vidusskolas sporta skolotājs Elmārs Šefanovskis uzstādīja vēsturiski nepārspējamu
rekordu – viņš noskrēja 100 apļus!
05.10. skolā atzīmējām Skolotāju dienu, ko gatavoja 12. klases skolēni.
Baldones vidusskolas skolotāju Labo darbu komanda vēlēšanu dienu 6. oktobrī
izmantoja lietderīgi. Latvijas jubilejai tika veltīta talka – Ceriņu ielas dīķa sakopšana.

Lai pievērstu īpašu uzmanību un atskatītos Latvijas simts gadu vēsturē, šogad dažādās
klašu grupās simtgade tika sadalīta divdesmitgadēs. Katrai grupai bija jāataino, kādi
bija viņu divdesmitgades svarīgākie notikumi.
08.-12.10. Latvijas simtgade. 1918.-1938. (12., 8.a, 4.a). Skolas bibliotēkā bija
apskatāma izstāde ar tā laika raksturīgiem priekšmetiem, skolēni izgatavoja plakātus
par nozīmīgiem sabiedriskiem un kultūras notikumiem un sagatavoja prezentāciju
“Latvija Starpkaru periodā 1918-1938”.
No 8. līdz 12. oktobrim Baldonē norisinājās Karjeras nedēļa, kuras laikā notika
karjeras izaugsmes nodarbības, jaunāko klašu skolēnus apciemoja „K komanda” un
Karjeras autobuss, kur improvizācijas aktieru – „K komandas” vadībā tika izspēlētas
izglītojošas profesiju šarādes. Bērni bija aicināti piedalīties Karjeras spēlē un diskutēt,
kādas prasmes un spējas nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī izmēģināt
virtuālas realitātes spēli „Tavas karjeras skrejceļš”, lai ar virtuālās spēles palīdzību
iepazīt dažādas profesijas un to Latvijā pazīstamākos pārstāvjus.
09.10. Skolas padomes sanāksme plkst. 18.00.
11.oktobrī 4.b klase apmeklēja Justīnes Kļavas izrādi “ Planēta Nr. 85”.
12. oktobrī, projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros par latviešu karavīru gaitām
stāstīja un latviešu karavīru dziesmas dziedāja vīru kopa “Vilki”. Koncertlekciju
“Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” noklausījās
un līdzi dziedāja 4.-12. klašu skolēni.
12.10. Latvijas Skolas somas ietvaros 2. klase devās uz Leļļu teātra izrādi “Divas
Lotiņas”.
14.10.2018. Līvberzē norisinājās noslēdzošais Latvijas jaunatnes regbija čempionāta
noslēdzošais posms. U11, U13 un U15 vecuma grupā startēja Baldones vidusskolas
skolēni.
15.-19.10. Latvijas simtgade. 1938.-1958. (11., 5.a, 5.b, 4.b)
16.10. Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā Ādažos.
19.10. izrāde “Aikāsāp” skolas zālē.
22.10.-26.10. Rudens brīvlaiks
Skolēnu rudens brīvlaikā, no 22. oktobra līdz 25. oktobrim, projekta “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros
norisinājās dabas zinātņu nometne Baldones vidusskolas un Baldones Mūzikas
pamatskolas 4. – 6. klases skolēniem. Dalībniekiem bija iespēja praktiski darboties
ķīmijas, ģeogrāfijas un vides jomās.
29.10.-02.11. Latvijas simtgade. 1958.-1978. (10.a, 6.a, 6.b, 3.a, 3.b). Visu šo nedēļu
skolas bibliotēkā bija iespēja apskatīt izstādi, kurā bija dažādi priekšmeti un liecības
par laika posmu Latvijā no 1958. līdz 1978. Sākumskolas skolēniem notika lasījumi
no 1972. gada ābeces, kura arī bija apskatāma izstādē.
30., 31. oktobrī nodarbību ciklā “Par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu
un konfliktu risināšanu” piedalījās 9.b klase.
30. oktobrī vecākiem un skolotājiem notika tikšanās ar Baldones pašvaldības policijas
pārstāvjiem.
31. oktobrī līdzpārvalde organizēja Halovīna filmu vakaru vidusskolēniem.
31. oktobrī 3.a un 4.a klase devās uz Rīgu, lai arēnā Rīga piedalītos “Sporto visa
klase” 5. sezonas atklāšanas pasākumā. 4.a klasei jau sportošanā ir pieredze, bet 3.a
tikai tagad svinīgā ceremonijā saņēma karogu “Sporto visa klase”.
29.10.-04.11. Ekoskolu rīcības dienas. Šogad skolas tēma ir “Ūdens”. Rīcības nedēļā
Ekopadome bija sagatavojusi dažādas aktivitātes ap un par ūdeni.
Novembrī Baldones vidusskolas skolēni aktīvi piedalījās Baldones novada domes
rīkotajā radošo darbu konkursā “Latvija skan, garšo, smaržo Baldonē”.

1. novembrī Baldones vidusskolas sporta kompleksā norisinājās ikgadējais florbola
turnīrs. Tika izveidota pamatskolas izlase un 2 vidusskolas komandas. Nevienam
negaidot, par turnīra uzvarētājiem pārliecinoši kļuva pamatskolas komanda.
3. novembrī Dambretes pulciņa 10 bērni piedalījās “Individuālajās sacensībās
dambretē sākumskolas zēniem un meitenēm” Salaspils 1.vsk.
05.11. 2.kl. Džimbas nodarbības Dardedzē.
05.-09.11. Latvijas simtgade. 1978.-1998. (10.b, 7.a, 7.b, 2.a, 2.b). Starpbrīžos
skolēniem tika iemācītas dažādas rotaļas un spēles, ko spēlēja skolēni 40 gadus
atpakaļ. Skolēnos tās raisīja ļoti lielu interesi. Skolas lasītavā bija apskatāma
interesanta izstāde ar tā laika mācību piederumiem, rotaļlietām, grāmatām un dažādu
Latvijas fabriku ražojumiem, piem. "Straume", " VEF", "Dzintars", "Rīgas porcelāna
rūpnīcas", "Līvānu stikls", manufaktūras izstrādājumiem u.c.
06.11. Vecāku diena.
06.11. Pierīgas novadu sporta spēles “Veiklo stafetes” Krimuldā.
09.11. Mārtiņdienas gadatirgus
11.11. Lāpu gājiens par godu Lāčplēša dienai. Lāčplēša dienā skolēnu līdzpārvalde
rotāja skolu ar sveču rakstiem - akas zīmi, kas simbolizē zināšanas, vienotību un
pieredzi, un Latvijas simtgades simbolu. Skolēni piedalījās Domes organizētajā lāpu
gājienā.
Svētku nedēļā kopīgi rotājām skolu ar latviešu rakstiem.
12.-16.11. Latvijas simtgade. 1998.-2018. (9.a, 9.b, 8.b, 1.a, 1.b). Latvijas jubilejai par
godu tika sacerēts dzejolis no pēdējās divdesmitgades radiohitu un labāko dziesmu
nosaukumiem. Uzdevums bija saskaitīt, cik dažādu dziesmu nosaukumi ir iekļauti
dzejolī:
“Ir spārni un vējš, un puse no sirds, jo nakts vai rīts man gribas apēst tevi.
Sirds sadeg neparasti - brīvdienas nav manas laimīgās dienas!
Tici vai nē, es skrienu gan, pilnīgi viens, jo signāls un īssavienojums ir pēdējā vēstulē.
Un pirms mēs aizmigām, debesis iekrita tevī.
Ja tikai uz mani tu paskatītos, maybe, pārietu bailes.
Under lantern is colder i skolzkije uljici.
Ripoja akmens un zemeslodes, Dieviņš vēlēja - Augstu laimi Latvijai!"
12.11. 2.kl. Džimbas nodarbības Dardedzē. Bērni ieguva daudz noderīgu padomu un
ieteikumu.
13.11. Pierīgas novadu sporta spēles “Tautas bumbā” Mārupē.
14. novembrī skolā notika koncerts “Mans talants Latvijai”. Talantīgu skolēnu mūsu
skolā netrūkst, un skolas zāle kuplajam līdzjutēju pulkam pamazām kļūst par mazu.
Šogad klausītājus pārsteidza vairāki priekšnesumi, kādus skolā nemaz tik bieži
neredzam – dzirdējām kokli, flautu, akordeonu, saksofonu, redzējām breika un
hoverborda trikus, Monta iesaistīja visus skatītājus straujā zumbas dejā. Skolēni
dziedāja, zīmēja un veikli darbojās ar lego. Paldies visiem drošsirdīgajiem
māksliniekiem un aktīvajiem skatītājiem!
14.11. Latvijas Skolas soma. 3. klase devās uz Dailes teātra izrādi “Niķa un Riķa
stiķi”.
16. novembrī skolā sapulcējāmies, lai kopīgi atskatītos uz Latvijas simts gadiem.
4. klases kopā ar vecākiem bija sagatavojušas brīnišķīgu iestudējumu sākumskolas
skolēniem. 5.-12.klašu skolēni bija sagatavojuši atskatu par katru divdesmitgadi
atsevišķi. Lai gan kopīgais darbs dažādās klašu grupās nemaz nebija tik viegls,
rezultāts iepriecināja visus, un skolēni ar lielu prieku uzstājās paši un skatījās, ko ir
sagatavojuši citi.

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Baldones vidusskolā 23. novembrī viesojās
Latvijas Nacionālā teātra aktieri ar izrādi – lekciju “Kas ir teātris?”. Aizraujošā 40
minūšu piedzīvojumā aktieri izstāstīja, kādas var būt izrādes, kāda ir teātra un mākslas
nozīme, kādas emocijas teātris spēj radīt, kādām prasmēm un iemaņām jāpiemīt
aktierim, radīja priekšstatu par aktiera, režisora, butafora, horeogrāfa, komponista,
scenogrāfa profesiju. Skolēni noskatījās video fragmentus, paši kļuva par aktieriem,
pielaikoja parūku un ūsas, un pat uzzināja, kā panākt dažus specefektus!
26. novembrī Ekopadome organizēja filmas “Patiesā cena” skatīšanos.
27.11. Pierīgas novadu sporta spēles “Tautas bumbā” Mārupē.
28.11. Latvijas Skolas somas projekta ietvaros 6.-9. klase devās uz Latvijas Nacionālo
vēstures muzeju. 28. novembrī uz muzeju devās “a” klašu skolēni, bet 5. decembrī –
“b” klašu skolēni. Skolēni apmeklēja dažādas izstādes. 6. klašu skolēni klausījās par
seno cilvēku dzīvi, 7. klasei bija iespēja uzzināt vairāk par bruņiniekiem, par to, kā
viņi ģērbās, kāda bija viņu ikdiena. Bija iespēja apskatīt, pielaikot bruņinieku apģērba
daļas. Daži skolēni izspēlēja etīdīti, kā iesvēta bruņinieku. 8. klašu skolēni iepazinās
ar modes attīstību. 9. klašu skolēni devās uz izstādi "Latvijas gadsimts". Skolēniem
bija iespēja aplūkot Latvijas attīstību no Latvijas teritorijas veidošanās līdz pat
mūsdienām.
Decembrī sākumskola organizēja Adventes vainagu izstādi.
14.12. noritēja Ziemassvētku koncerts vecākiem “Simtgades Ziemassvētku stāsti”.
Pirmo reizi koncerta atskats bija sagatavots videoversijā. Par to paldies Valteram
Kalcenauam no 10.a klases!
Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros pirmklasnieki apmeklēja izrādi
“Kraukšķītis”. 1.b un 1.c klase brauca 17.decembrī uz Ādažiem, bet 19.decembrī 1.a
klase – uz Jelgavas kultūras namu. Izrāde aizrāva mazos skatītājus ar košajiem
tērpiem, skanīgo mūziku un dziesmām.
19.12. vidusskolēniem par jaunsardzi stāstīja pārstāvji no organizācijas.
20.12. Ziemassvētku karnevālu Harija Potera stilā organizēja 11. klase.
21.12. Svinīgā svētku līnija. Liecību izdošana.
24.12.-04.01. Ziemas brīvlaiks
Atskaite par paveikto audzināšanas jomā
2018./2019. mācību gada 2.semestrī
7. janvārī skolēni atgriezās skolā atpūtušies un 2. semestrim gatavi. Jaunums šajā
semestrī ir iespēja apmeklēt jaunsardzes nodarbības piektdienās plkst. 16.00 Jāņa
Kušnera vadībā.
Sestdien, 19. janvārī, Valters Kalcenaus, Madara Stolere un un skolotāja Indra Šmite
kā katru mēnesi šajā mācību gadā devās uz Debašu līderu skolu Stokholmas
Ekonomikas augstskolā, lai mācītos paši un vēlāk nodotu savas zināšanas citiem
šogad skolā izveidotajā Debašu klubā.
22. janvārī astoto klašu skolēni piedalījās nodarbību ciklā “Izglītojošo nodarbību
(pasākumu) kopumi pusaudžiem par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku
lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām”. Skolēni gan mācījās sadarboties, gan guva
jaunas zināšanas.
Neatņemama skolas dzīves sastāvdaļa ir sports. 24. janvārī sporta kompleksā uz
skolas sacensībām basketbolā pulcējās gan basketbolisti, gan atbalstītāji.
Lai izvēlētos profesiju, vispirms jāiepazīst un jāizprot sevi un citus. Pasauli var iepazīt
caur kustību, garšu, tausti, ožu, redzi, bet to, kas ir kinestētiskā sajūta, skolēni
iepazina, veicot kustību uzdevumus un sarunājoties Ilzes Zīriņas nodarbību ciklā, kas

notika Mercendarbes muižas senatnīgajās un mājīgajās telpās no 25. līdz 26. janvārim
un no 2. līdz 3 februārim.
Sākumskolas metodiskās nedēļas izskaņā 1. februārī notika daiļrunas konkurss
“Ziemas prieki ". Cīņa bija sīva, konkursā piedalījās 22 daiļrunātāji.
Valsts izglītības satura centrs 8. februārī plkst.13.00 Ogres novada Kultūras centrā
rīkoja tradicionālo jaunrades deju konkursu “Mēs un deja”, kurā piedalījās mūsu
skolas 5.-9. klašu deju kolektīvs “Vanadziņš” ar skolotājas Birutas Putniņas veidoto
horeogrāfiju dejai “Dedzi gaiši uguntiņa!”. Tagad gan dejotāji, gan koristi čakli
gatavojas skatēm martā.
7. februārī 2. klases skolēni devās uz “Prāta banku” Ādažos.
8. februārī Baldones vidusskolā notika skolēnu debašu turnīrs, kurā piedalījās arī
skolēni no Rīgas. Turnīra tiesneši bija divi pieredzes bagāti debatētāji no Debašu
līderu skolas.
12. februārī notika ikgadējā akcija klimata pārmaiņu mazināšanai “Silto džemperu
diena”. Lai uzsvērtu dažādos veidus, kā mēs ikdienā varam mazināt pasaules
“sildīšanu”, skolas telpās tika nedaudz samazināta gaisa temperatūra un Baldones
vidusskolas Ekopadome aicināja visus skolēnus un skolas darbiniekus saģērbties
siltāk.
13. februārī Līgatnes papīrfabrika aizveda skolēnu savākto makulatūru. Kopumā
skolēni bija savākuši gandrīz tonnu.
Šogad “Ēnu dienā” bija iespēja piedalīties visiem Baldones vidusskolas skolēniem no
1.-12. klasei. Skolēni ēnoja dažādas profesijas Baldonē, Ķekavā un Rīgā.
14. februāris – visu mīlētāju diena. Skolā darbojās Valentīndienas pasts, un īpašs
prieks tika sākumskolas skolēniem, kuriem bija pašiem sava, Skolēnu līdzpārvaldes
organizēta, diskotēka. Tagad Līdzpārvaldes skolēniem ir liels mazo draugu un
atbalstītāju pulks. Savukārt vakarpusē Skolēnu līdzpārvalde pārtapa par "Salauzto
Siržu Parlamentu" un aicināja vidusskolēnus uz pasākumu "Vientuļais Valentīns", lai
“suminātu visas vientuļās vai salauztās sirdis, parādot to, kā īsts, kā arī jauns
draudzības spēks dažkārt mēdz būt labāks par neciešamu "ieķeršanos", kas biežāk
beidzas ar salauztu sirdi pie vājas sveču gaismas ar ne līdz galam izēstu šokolādes
tāfeli rokās, 50. reizi skatoties filmu "Titāniks"” – kā to noformulēja Valters
Kalcenaus.
15. februārī noslēdzās konkurss “Labākais vidusskolēns”. 1. vietu ieguva 12. klases
skolniece Elīna Ivanova, 2. vietā ar vienādu punktu skaitu – Samanta Lankovska un
Simona Plotniece no 10. klases. Labākos vidusskolēnu mūsu skolas absolvente Ilze
Baltmane jau daudzus gadus aicina paviesoties pie sevis Itālijā, un no 5.-7.aprīlim
Samanta un Simona dosies uz Itāliju. Elīna šoreiz nebrauks, jo viņa Labākā
vidusskolēna titulu izcīna jau otro reizi un Itālijā jau ir bijusi.
19. februārī skolā notika Kendamas turnīrs. Par viesu ierašanos no veikala
Kekekendama liecināja skolēnu pūlis, kas traucās viņus sagaidīt jau skolas pagalmā.
Turnīram bija pieteikušies 64 dalībnieki.
No 22. līdz 24. februārim Valmieras sākumskolā notika Vides izglītības fonda
organizētais Ekoskolu Ziemas forums. Kopā ar vairāk nekā 200 dalībniekiem no
Ekoskolām visā Latvijā tika atklāta starptautiskās Ekoskolu programmas 25. gadu
jubileja. Baldones vidusskolu forumā pārstāvēja skolotāja Elīna Spolīte
22. februārī 12. klase aicināja vecākus uz skolotājus uz Žetona vakaru, savukārt 10.
klase no 25.-27. februārim devās ekskursijā uz Brēmeni.
27. februārī skolā notika Ekopadomes organizētais erudīta konkurss "Ūdens mums
apkārt" sākumskolas skolēniem. Erudītā piedalījās visu sākumskolas klašu pārstāvji
un sadarbojās jaukta tipa komandās.

27.februārī 4.a klase piedalījās projekta “Sporto visa klase“ rīkotajās stafešu
sacensībās Rīgā. Baldones vidusskolas 4.a klase stafešu kopvērtējumā ierindojās
septītajā vietā.
Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros 27. februārī režisors Armands Ekštets 5. un
6. klasei stāstīja, kas nepieciešams, lai uzņemtu pašiem savu filmu. Skolēni iejutās
aktieru, režisora, scenārista, operatora lomā.
28.februārī 10. klase izaicināja 12. klasi florbolā. Spēle bija ļoti karstasinīga, bet
uzvaru guva 12. klases meitenes.
Projekta ” Skolas soma” ietvaros 3. martā 2.a un 2.b klases skolēni apmeklēja krāšņu,
jauku un mīļu baleta izrādi “Karlsons lido...”
19. martā skolas zālē notika izrāde sākumskolai “Nezinītis un Zinīte”.
5.-10.kl. koris Pierīgas skolu koru skatē 20. martā Ulbrokā ieguva 1. pakāpi.
21. martā Ķekavā norisinājās “Sporto visa klase” sacensības, kurās piedalījās
Baldones vidusskolas 3.a. klases skolēni.
27.martā skolā notika dambretes sacensības sākumskolai.
29. martā ķīmijas laboratorijā tika lietas sveces Zemes stundai.
30.martā koristi un citi dziedātāji iesaistījās multimediālā kopdziedāšanas akcijā
“Dziesmu ziedi”.
1.aprīlī skolēni Joku dienu atzīmēja, pārģērbdamies dažādos tērpos.
5. aprīlī 5.b klases skolniece Madara Raižģe piedalījās Skaļās lasīšanas konkursa
Pierīgas reģiona finālā Salaspils bibliotēkā.
5. aprīlī Baldones vidusskolas vidusskolēni “Latvijas Skolas somas” ietvaros devās uz
Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Pūt, vējiņi!”.
No 5. līdz 7. aprīlim konkursa “Labākais vidusskolēns” 2. vietas ieguvējas 10. klašu
skolnieces Simona Plotniece un Samanta Lankovska devās Baldones vidusskolas
absolventes Ilzes Baltmanes dāvinātā ceļojumā uz Itālijas ziemeļu pilsētu Varēzi.
Ar 5. un 6. aprīļa nodarbībām noslēdzās šī gada pasākumi Mencendarbes muižā.
Jauniešu vārdiem tie bija sevis un vienam otru izzinoši, jautri, saliedējoši, interesanti,
sadarbību un savstarpēju uzticību veicinoši.
Ekopadome 8. aprīlī devās ekskursijā uz Cenas tīreli. Tas kādreiz bija otrs lielākais
purvs Latvijā, uzreiz pēc Teiču purva. Pastaiga noritēja dabas liegumā ar īpašām
purva kurpēm. Finansējums braucienam gūts no Latvijas skolas somas iniciatīvas.
11. aprīlī vidusskolas sporta kompleksā norisinājās Pierīgas skolēnu daudzcīņas
sacensības. Kopumā sportisti tika vērtēti trijās disciplīnās, sprinta distancē 45 m.,
pildbumbas mešanā un tāllēkšanā. Šajās sacensībās kopumā piedalījās četrpadsmit
skolas.
16.04. aicinājām vecākus uz Interešu dienas koncertu "Pavasara gadatirgus".
18. aprīlī noslēdzās astoņu mēnešu projekts – Debašu līderu skola. Sertifikātus
saņēma Madara Stolere, Valters Kalcenaus un skolotāja Indra Šmite.
25. aprīlī projekta Latvijas Skolas soma ietvaros 8.-12. klašu skolēniem bija iespēja
noskatīties pēc Jettes Užānes dienasgrāmatām radītu dokumentālu eseju “Kā man
gribas iet” – kustību izrādi par fiziski nekustīgu cilvēku. Izrāde stāstīja par Jettes cīņu
ar sevi un iekšējo spēku, kas ļāva viņai atrast savu izteiksmes veidu – cimdu adīšanu.
Savos cimdos viņa izadīja ne tikai latvju rakstu zīmes, bet visu, kas apkārt: kokus,
puķes, gleznas, grāmatas, cilvēkus un notikumus.
Kā jau katru gadu Baldones vidusskolas skolēni un skolotāji aktīvi piedalījās Ielu
stafetēs. Šogad jaunizveidotais maršruts caur Baldones sanatorijas parku radīja lielu
interesi tieši mazāko klašu audzēkņiem.
26. aprīlī skolēni piedalījās Lielās talkas aktivitātēs, sakopjot skolas apkārtni un
Riekstukalnu.

30. aprīlī noslēdzās konkurss “Labākā klase”. Labākā pamatskolas klase 2018./2019.
bija 5.b klase (kl. audz. D. Leveika), labākā vidusskolas klase – 10.a klase (kl. audz.
L. Šūpole-Tene).
7. maijā Baldones vidusskolā viesosies skolas absolvente Laura Done, Ārlietu
ministrijas NATO un Eiropas drošības politikas nodaļas 3. sekretāre, lai ar jauniešiem
dalītos savās zināšanās un darba pieredzē par Eiropas Savienību.
8. maijā skolā notika Profesiju darbnīcas, kuru laikā skolēniem bija iespēja praktiski
iepazīties ar sešu profesiju pārstāvjiem.
10.maijā skolā notika pasākums “Baldones vidusskola lepojas”, kurā piedalījās
skolēni – mācību olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāji, viņu vecāki un pedagogi.
Šogad apbalvojamo skaits bija liels – 50 skolēni – uzvarētāji Pierīgas novadu
apvienībā, Rīgas un Pierīgas reģionā un valstī.
17.maijā Baldones vidusskolas direktore piedalījās LU rīkotajā pasākumā Zinātņu
mājā. Skola tika apbalvota ar Atzinības rakstu par ieguldījumu skolēnu pētnieciskajā
darbībā.
17. maijā Pēdējais zvans skanēja 9. un 12. klasei.
20.-24.maijā Pasaulē tika atzīmētas Dabas aizsardzības dienas. Arī Baldones
vidusskola iesaistījās dažādās aktivitātēs. 23.maijā Baldones vidusskola piedalījās
pasaules mēroga kampaņā "Āra izglītības diena", un mācību stundas notika svaigā
gaisā. Par godu Pasaules bišu dienai, 24.maijā skolēniem bija iespēja izgatavot bišu
vaska drāniņas. Tika uzsākta kukaiņu mājas būvniecība, lai saglabātu to daudzveidību
skolas apkārtnē.
30.maijā Baldones vidusskolā notika Ekopadomes organizētā “Ūdens diena”.
Aktivitātes un nodarbības tika saistītas ar šī gada izvirzīto mērķi – vērst skolēnu
uzmanību tīra ūdens iegūšanai, tā taupīšanai, kā arī apzināties ‘slēptā ūdens’ nozīmi
ražošanā un ikdienā. Pasākumā piedalījās 5.-11.klašu skolēni.
31.maijā atzīmējām skolas noslēgumu, un tad vairs tikai izlaidumi – 7. jūnijā 12.
klasei un 15. jūnijā 9. klasei.
Šogad klases aktīvi darbojās Lego kabinetā.
2. semestrī Baldones vidusskola iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
“PuMPurS”.
Interešu izglītība
Baldones vidusskola piedāvā dažādu veidu interešu izglītības programmas:
kultūrizglītībā (tautisko deju kolektīvi, mūsdienu dejas, sporta dejas, estrādes-balles
dejas, koris, vokālā studija, dizains un grafika), sportā (vispusīgā fiziskā sagatavotība,
florbols, šahs, dambrete), tehniskajā jaunradē (kombinēto tehnoloģiju pulciņš,
rokdarbi, kokapstrāde un informātika), vides interešu izglītības programmās (ekoskola
un jaunie ģeogrāfi) un citās izglītojošās programmās (novadpētniecība, fizika,
ekonomika un mācību firmas). Iesaistīšanās interešu izglītības pulciņos skolēniem
nodrošina saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, karjeras izaugsmes iespējas.
Šajā mācību gadā skolā darbojās 27 pulciņi.
Lepojamies ar mūsu skolas 5.-12. klašu kori (skolotāja Brigita Kalniņa), kas Pierīgas
novadu koru skatē jau otro gadu pēc kārtas ieguva 1. pakāpi un ir nopietni apņēmušies
piedalīties skolēnu Dziesmu un deju svētkos.

Ne tik labi šogad veicās tautisko deju kolektīviem (skolotāja Biruta Putniņa). 1.-2.kl.
un 5.-8. klašu tautisko deju kolektīvs Pierīgas novadu deju kolektīvu skatē ieguva II
pakāpi, 3.-4.kl. tautisko deju kolektīvs skatē nepiedalījās vispār.
Skolotājas Ivettas Tamanes vadītā mūsdienu deju grupa “Debija” Mūsdienu deju
konkursā “Pierīgas kauss – 2019 ieguva III pakāpi.
Skolēnu iesaistīšanās interešu izglītības pulciņos 2018./2019. mācību gadā
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Novērojams, ka aktivitāte vai neaktivitāte ir raksturīga klašu ietvaros, kas liecina, ka
liela loma ir klašu audzinātājam un klases kolektīvam. Šogad pieaudzis vidusskolēnu
skaits, kas nav iesaistījušies interešu izglītībā.

1.-4. klašu skolēnu iesaistīšanās
interešu izglītības pulciņos
2018./2019.m.g.
1.-4. klašu skolēni, kas piedalās interešu izglītības pulciņos
1.-4. klašu skolēni, kas nepiedalās interešu izglītības pulciņos
12%

88%

5.-9. klašu skolēnu iesaistīšanās
interešu izglītības pulciņos
2018./2019.m.g.
5.-9. klašu skolēni, kas piedalās interešu izglītības pulciņos
5.-9. klašu skolēni, kas nepiedalās interešu izglītības pulciņos

24%
76%

10.-12. klašu skolēnu iesaistīšanās
interešu izglītības pulciņos
2018./2019.m.g.
10.-12. klašu skolēni, kas piedalās interešu izglītības pulciņos
10.-12. klašu skolēni, kas nepiedalās interešu izglītības pulciņos

33%
67%

