Baldones vidusskolas skolēnu panākumi Pierīgas novadu skolu olimpiādēs.
Ir atnācis pavasaris, nāk vasara un arī mācību gads Baldones vidusskolā strauji
tuvojas noslēgumam. Jau aizritējuši svešvalodu centralizētie eksāmeni 12.klasei un
arī pārējo klašu skolēni cītīgi mācījušies un piedalījušies gandrīz visās Pierīgas novadu
apvienības organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Kopumā ir iegūtas sešas
1.vietas, divas 2.vietas,piecas 3.vietas un septiņas atzinības.
10.a klases skolēns Markuss Bēmers ieguva 1.vietu programmēšanas olimpiādē
(skolotājs Mārtiņš Junkers).10.a klases skolēnam Imantam Mieriņam divas 1.vietas
fizikas un matemātikas olimpiādēs( skolotāji Juris Kauliņš un Aelita Čerāne). Elīnai
Ivanovai ( 12.kl.) 1.vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē ( skolotāja Dace
Cekula). Vācu valodas olimpiādē 1.vieta 8.a klases skolēnam Gvido Ušpalevičam un
vācu valodas daiļrunas konkursā 1.vieta 7.a klases skolniecei Solvitai Birītei (
skolotāja Ligita Bergmane). Visi šie skolēni ir izvirzīti piedalīties 3.posma- valsts
olimpiādē.
2.vietu ieguvusi Simona Plotniece ( 10.a kl.) bioloģijā ( skolotāja Biruta Lūce) un Elīna
Ivanova ( 12.kl.) matemātikā ( skolotāja Aelita Čerāne).3.vieta Eduardam Ķerūdam
(12.kl.) un Klāvam Danielam Skultem ( 10.b kl.) angļu valodā ( skolotāja Velta
Matisāne). Arī viņi ir izvirzīti piedalīties valsts olimpiādē. Vēl 3.vietu ieguva Aivars
Viška ( 12.kl.) fizikā ( skolotājs Juris Kauliņš), Anete Korotkeviča (8.a kl.) latviešu
valodā un literatūrā ( skolotāja Dace Cekula) un Luīze Elizabete Persidska ( 7.b kl.)
vācu valodas daiļrunas konkursā ( skolotāja Ligita Bergmane).
Atzinības Pierīgas novadu olimpiādēs ieguvuši Aivars Viška ( 12.kl.) angļu valodā (
skolotāja Velta Matisāne), Imants Mieriņš ( 10.a) programmēšanā ( skolotājs Mārtiņš
Junkers), Anna Tobija ( 11.kl.) matemātikā ( skolotāja Aelita Čerāne), Elīna Ivanova (
12.kl.) ekonomikā ( skolotāja Solvita Zavacka), Beatrise Dreimane ( 11.kl.) un Eduards
Ķerūds ( 12.kl.) ķīmijā ( skolotājas Elīna Spolīte un Aija Ozoliņa), Lauris Ziemelis ( 8.b )
vācu valodā ( skolotāja Ligita Bergmane). Arī 4-5.klašu komanda kultūras jomas
olimpiādē (komandā piedalījās Keitija Kriškovska 5.a,Madara Raižģe 5.b, Kristiāns
Nosovs 4.a un Marianna Laime-Babre 4.b, komandu sagatavoja skolotāja Daina
Leveika) un 2.klašu komanda olimpiādē “ Prāta banka”(Emīls Krols 2.a, Henriete
Mežule 2.a, Kristiāna Dubra 2.b, Valters Dreimanis 2.b skolotāju Aijas Dambergas un
Ilonas Kūkumas vadībā) ieguva atzinību Pierīgas novadā.
Ļoti priecājamies, ka šogad mums tāpat kā katru gadu ir panākumi skolēnu zinātniski
pētnieciskajos darbos. 11.klases skolēns Ričards Rasums Rīgas un Pierīgas reģionālajā
konferencē ir ieguvis 1.pakāpi, saņēmis 90 punktus no 100 un izvirzīts aizstāvēt savu
darbu Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē( skolotāja
Sandra Krastiņa, konsultante Baiba Kaļķe).

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto papildus darbu un vēlam
visiem veiksmi un panākumus valsts olimpiādēs un mācību gada noslēgumā!
Ligita Bergmane
Direktores vietniece izglītības jomā
Baldones vidusskolas skolēnu panākumi turpinās
Neliels papildinājums par Baldones vidusskolas skolēnu panākumiem olimpiādēs un
konkursos pēc iepriekšējā raksta publicēšanas, jo nu ir beigušās visas olimpiādes šajā
mācību gadā. Pierīgas novadu skolu olimpiādē latviešu valodā un literatūrā 7.-9.klašu
grupā 3.vietu ieguva Anete Korotkeviča (8.a) (skolotāja Baiba Kaļķe, 3.vieta
matemātikas olimpiādē 7.a klases skolniecei Samantai Marjetai Eglītei ( skolotāja
Vineta Fogele), 3.vieta angļu valodas publiskās runas konkursā Evisai Tomiņai(
11.kl.)un atzinība Eduardam Ķerūdam ( 12.kl.) ( skolotāja Velta Matisāne). Atzinības
matemātikas olimpiādē saņēma Edvards Balodis ( 6.a), Ričards Aizupietis ( 6.b) un
Gustavs Greiers ( 5.b) ( skolotāja Inese Čipāne-Kipāne). 7.-9.klašu komanda
tehnoloģiju jomas olimpiādē izcīnīja 2.vietu – komandā piedalījās Solvita Birīte ( 7.a),
Ralfs Gustiņš (8.b) un Marta Sokolova (9.a).Komandu sagatavoja skolotāji Jogita
Miklašonoka, Rūdolfs Tenis un Lelde Šūpole-Tene.
8.a klases skolēns Gvido Ušpalevičs ieguva 3.vietu Rīgas un Pierīgas reģionālajā vācu
valodas 49.olimpiādes 3.posmā astotajām klasēm. Viņš izturēja sīvu konkurenci starp
visām Rīgas skolām un pat apsteidza vairākus Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēnus (
skolotāja Ligita Bergmane).
Mūsu šī gada vislielākais sasniegums pieder 11.klases skolēnam Ričardam Rasumam,
kurš ieguva 2.pakāpi Latvijas skolēnu 43. Zinātniskās pētniecības konferencē
medicīnas un veselības zinātnes nozarē ( skolotāja Sandra Krastiņa).
Apsveicam visus uzvarētājus un vēlam skaistu, radošu un darbīgu vasaru!
Ligita Bergmane , Baldones vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
P.S. Papildinājums vienā teikumā sekos, jo 26.04. būs zināmi vēl pēdējās olimpiādes
rezultāti.

