
2015./2016.m.g. 

īstenoto interešu izglītības programmu izvērtējums 

 

 

   AKTIVITĀTES UN SASNIEGUMI 
Nr. 

p.k. 
Programmas nosaukums 

Dalībnieku  

skaits 
Babītes vidusskolā 

Babītes novada  

pašvaldībā 
Pierīgā Valstī 

1. Darbs ar papīru un origami 20 2 izstādes    

2. Basketbola pulciņš 35  
2. vieta starptautiskā 

basketbola turnīrā 
  

3. Ekonomikas un Ekoskolas pulciņš 21 

Latvijas Bankas 

nodarbības 

Rīcības diena  

„Pārmaiņu skrējiens” 

Atzinība konkursā 

“Kibernauts” 

1. vieta Novadu 

spēlēs 

Pierīgas čempionāts 

TITAN 
 

Piedalīšanās JAL 

rīkotajā konkursā 

“Biznesa pasaka” 

3. vieta 

Eiropas eksāmenā 

Lielā šķirošanas stafete 

sadarbībā ar Eco Baltia 

vide un Latvijas zaļais 

punkts 

 

Piedalīšanās 

olimpiādē “Finanšu 

ābece 2016” 

“Panākumu 

Universitātes” 

konkursā žūrijas 

Simpātiju balva 

par oriģinālāko 

video. 

Ekoskolas programmas 

īstenošanas prezentācija. 
  

Iegūts Latvijas 

Ekoskolas 

nosaukums 

4. Vide un cilvēks 34 

Jauno ģeogrāfu skola 

 

2. vieta vidusskolas 

ģeogrāfijas olimpiādē 

Latvijas 40. 

atklātā ģeogrāfijas 

olimpiāde 

1.vieta dabas zinību 

projektos 

Atklātā ģeoloģijas 

olimpiāde 

Jauno Ģeogrāfu 

skola – 7.vieta 

skolu grupā 

 
1.vieta 8.klašu 

ģeogrāfijas olimpiādē 

Dalība AS 

”Latvijas valsts 

meži” vides 

izglītības 

programmā ”Izzini 

mežu” 

  



5. 
Domāšanas prasmju attīstīšana  

2. līmenis 
19 

Veidojām plakātu gaiteņa 

noformēšanai Ekoskolas 

rīcības dienai par 

domāšanas procesu un 

veselīga dzīvesveida 

saistību. 

   

6. Jaunsargu apmācība 26  

1.vieta  

Ložmetējkalna apkārtnē 
 Ziemas nometne Sējā 

Sagaita  

„Baltais vilks” 

7. Sporta spēles 12   

2.vieta sporta spēlēs 

volejbolā A vecuma 

grupā 

3.vieta Lāses kausa 1. 

posms 

8. Kartiņu darbnīca 17 Izstāde    

9. Keramikas studija „Vinda” 82 

Izstāde Latvijas dzimšanas 

dienai ”Baltie gulbji” 

Dāvanas pagasta 

iedzīvotājiem 

 ”Katram savs eņģelītis” 

sadarbība ar Dienas centru 

  

Izstāde skolas bibliotēkā 

“Raiņa dzeja” 

Izstāde skolas iekšpagalmā 

“Piedzīvojumu pavasaris” 

Izstāde skolēnu labākie 

radošie darbi. 

10. Matemātikas pulciņš sākumskolā 27 

1.-4. klašu olimpiāde 

 

Starptautiskais 

matemātikas konkurss 

„Ķengurs”. 

Meridian Matemātikas 

olimpiāde 

Meridian Matemātikas 

olimpiādes 1.kārta 

e-Twinning projekts 

“Matemātiskās 

multfilmas” 

11. Tautiskās dejas 116 

Tautisko deju kolektīvu 

koncerts vecākiem 
 

1.,2.,3.klašu grupa 

1.pakāpes laureāti 
 

Svētku diena  

Babītes vidusskolai 35   

12. Peldēšanas pulciņš 33 

1. un 2.vieta  

Mārupes novada 

sacensībās peldēšanā 1. 

klasēm 

 

2. un 3.vieta  

Pierīgas novadu 

sacensībās peldēšanā 
 

2. un 3.vieta Mārupes 

novada sacensībās 

peldēšanā 2. klasēm 

  



13. Mākslas studija „Trīs” 27 

Rudens izstāde 1-2 klašu 

skolēnu darbi bibliotēkas 

logā 
L.Ķiplokas krāsojamās 

grāmatas prezentācija un 

izstāde 

  

L.Brolišas grafikas izstāde 

skolas bibliotēkas logā 

Gleznu un grafikas 

izstādes skolas bibliotēkas 

logos un skolas 2. stāva 

gaitenī „Veltījums skolas 

jubilejai” 

H.Rozalinskas gleznu 

personālizstāde. 

14. Vispusīgā fiziskā sagatavotība 40 

Olimpiskā diena 

 

5. un 6.vieta Pierīgas 

novadu 2015./16. m.g. 

skolēnu sporta spēlēs 

Tautas bumbā 

 
Sporta diena 

2.vieta Pierīgas 

novadu 2015./16. m.g. 

skolēnu sporta spēlēs 

vieglatlētikas trīscīņā 

„D” grupā, individuāli 

1.vieta E.Kaļķei 

 

1.vieta Pierīgas 

novadu 2015./16. m.g. 

skolēnu sporta spēlēs 

krosa stafetēs „D” 

grupā 

15. Skolēnu pašpārvalde 30 

Dalība izglītības iestādes 

pasākumu organizēšanā 

atbilstoši darba plānam 

Sadarbība ar biedrību 

„Pierīgas partnerība” 

Sadarbība ar biedrību 

„Pierīgas partnerība 

Dalība Nacionālā kino 

centra radošajās 

darbnīcās 

Dalība VBTAI 

zīmējumu konkursā par 

vāka dizaina izstrādi 

inf. bukletam par 

drošību internetā 

Dalība VBTAI 

konferencē „Sapratne 

un cieņa klasē, skolā un 

internetā” 

  



16. Instrumentālais ansamblis 6  Koncerts Piņķu baznīcā   

17. 5.-12. klašu. mūzikas kolektīvi 98 

Lāčplēša dienai veltītie 

pasākumi (kori, ansambļi) 

Muzeju nakts Piņķu Jāņa 

baznīcā 

“Durvis uz brīvību” 

1.pakāpes diploms 5.-

6. klašu vokālais 

ansamblis 

2.pakāpes diploms  

9.-12. klašu vokālais 

ansamblis 

Valsts svētku koncerts 

(kori, ansambļi) 

9.-12. klašu ansambļa 

dalība KI centra pasākumā 

Eiropas projekta ietvaros 

1.pakāpes diploms 9.-

12. klašu vokālais 

ansamblis 

Zēnu kora dalība 

Lestenes memoriāla 

piemiņas pasākumos 

18. 1.-4. klašu mūzikas kolektīvi 105 

Skolotājas A. Kvēpas  

90 dzimšanas dienas 

svinības 

Pateicība Par veiksmīgu 

dziedātāju sagatavošanu 

mazo vokālistu konkursam 

Cālis 2016. 

1.vieta  

Pūpoliņi- vokālais 

konkurss Balsis 

2.vieta  

Pūpoliņi- vokālais 

konkurss Balsis 

Skolas 35 gadu jubilejai 

veltīti 2 koncerti skolā 

Muzeju nakts pasākums 

Piņķu baznīcā 

2.vieta  

Rozītes- vokālais 

konkurss Balsis 

1.vieta 2.-4. Klašu 

konkurss Taureņu 

balsis Cēsīs 

Latvijas dzimšanas dienai 

veltīti 2 koncerti 

Ziemassvētku koncerts 

Piņķu baznīcā 

1.vieta 

2.-4.klašu koru 

konkurss Taureņu 

balsis 

 

19. Kokapstrāde 20 

Izstāde Latvijas dzimšanas 

dienai. 

 

11. Atklātā mājturības 

un tehnoloģiju 

olimpiāde.  

 

Ziemassvētku dāvanas, 

vecākiem. 

Pierīgas novada 

alternatīvās mājturības 

un tehnoloģiju 

olimpiāde 1.vieta 

O.Auziņam 

20. 
Tehniskā jaunrade – radio vadāmie 

kuģu modeļi 
15     

 

 

 


