Liepājas 8. vidusskola
SKOLAS AGRĀKIE NOSAUKUMI
1987. – 1992. Liepājas Imanta Sudmaļa 8. vidusskola.
1992. – 1994. Liepājas 8. vidusskola.
1994. – 1998. Liepājas 8.pamatskola.
No 1998. gada 7. jūlija – atjaunota vidusskola, nosaukums – Liepājas 8. vidusskola.
No 1998. gadā izveidoja filiāli Karostā, Atmodas bulvārī 15.
Filiāle ir Sociālās un pedagoģiskās korekcijas izglītības iestāde, kas metodiski un organozatoriski pielāgota
personām, kurām nepieciešams papildināt zināšanas pamatizglītības programmas ietvaros un kurām noteiktu
mācību rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība.
No 2007. gada septembra filiāle kļuva par Liepājas Karostas pamatskolu.

SKOLAS DEVĪZE
Cilvēki drīkst būt dažādi, jo vairāk tāpēc, ka viņi ir dažādi.

SKOLAS DIREKTORI
Anatolijs Popovs (1987 – 1990)
Igors Lukaševičs (1990 – 1997)
Jevgēnija Mickēviča no 1997. gada.
SKOLAS MĀCĪBU PĀRZIŅI
Svetlana Dolotova – līdz 1993. gadam;
Jeļena Bespjatova – līdz 1993. gadam;
Mārīte Peipiņa – līdz 1999. gadam;
Ārija Rupeika – 1990./1991. m. g.;
Leongīna Šuļska no 1993. gada – direktores vietniece mācību jomā latviešu plūsmas pamatskolā 5. – 9.
klasēm.;
Alla Alandarenko – no 1993. gada direktores vietniece mācību jomā krievu plūsmā pamatskolā 5. – 9.
klasēm.;
Elga Jēkabsone – no 2000. gada direktores vietniece mācību jomā vidusskolā 10. – 12. klasēm.;
Marika Daubure – no 2002. gada direktores vietniece mācību jomā latviešu, krievu plūsmā sākumsskolā 1. –
4.klasēm.;
Iveta Šlaita – no 2000. gada direktores vietniece audzināšanas darbā;

Arnis Juzups – no 2008. gada direktores vietnieks informātikas jautājumos.

SKOLAS AKREDITĀCIJA
1995. gada martā akreditēta līdz 1998. gadam kā pamatskola.
1998. gada martā akreditēta līdz 2005. gadam kā pamatskola.

2000. gadā akreditētas vidusskolas mācību programmas.
2006. gadā akreditēta kā vidusskola līdz 2012. gadam.

SKOLAS VĒSTURE
1987. gada 1. septembrī pirmo reizi atskanēja skolas zvans Imanta Sudmaļa vārdā nosauktā Liepājas 8.
vidusskolā, kas bija vienīgā skola pilsētā, kurā visi 1098 skolēni mācījās pirmā maiņā.

Pirmais skolas direktors bija Anatolijs Popovs. Skolā viņš strādāja līdz 1990. gadam. Mācības notiek
gan latviešu, gan krievu valodā. 1991. gadā skolā sāka strādāt direktors bija Igors Lukaševičs.
1992./93. m. g. tika uzņemta klase ar lietuviešu mācību valodu. Klasē mācījās 6 skolēni, ar katru gadu
lietuviešu skolēnu skaits palielinājās un 2000. gadā ir 9 klases izlaidums.
No 1997. gada par skolas direktori sāka strādāt Jevgēnija Mickēviča – filozofijas un vēstures skolotāja,
vadītāja projektam „Bilingvālās izglītības tīkla veidošana Latvijā”. Sākās jauns posms, jauna attīstība. Skolā
ļoti rūpējas par skolēnu drošību - skolā dežurē policists, ierīkotas novērošanas kameras un ugunsdzēsības
drošības sistēma. Skola kļuva par mikrorajona kultūras centru. Sākās mācību bilingvālais process.

1998. gadā pēc pilsētas Domes lēmuma skola atguva vidusskolas statusu ar latviešu valodu kā mācību
valodu. Tika izveidotas trīs desmitās klases skolotāju Anželikas Vilsones un Ilzes Kaprano vadībā.
1998. gadā tika organizēta pirmā konference, kad skola pārgāja uz mācību modeli, kur mazākumtautību
klašu skolēni, kuri pamatskolas zināšanas apguvuši krievu valodā, vidusskolā mācās pēc programmas
latviešu valodā.
Pirmais vidusskolas izlaidums notika 2002. gada 20. jūnijā. Vidusskolu beidza 52 skolēni. Šis izlaidums
bija īpašs, jo pirmo reizi eksāmeni tika kārtoti centralizēti un skolas absolventi saņēma gan atestātu,
gan sertifikātu par vidējo izglītību.
2000. gadā Sociālās un nacionālās integrācijas centrs un 8. vidusskola rīkoja 5. konferenci „Pāreja uz
vienotu izglītības sistēmu Latvijā” ar apakštēmu „Latviešu valodas integrējošā loma”. Konferencē
piedalījās Liepājas skolu administrācijas pārstāvji – skolu direktori un direktoru vietnieki, pilsētas domes
pārstāvji, kā arī izglītības speciālisti no citām pilsētām.
Konferencē par latviešu valodas integrējošo lomu uzstājās pedagoģijas un valodniecības speciālisti:
Saeimas deputāte, Latvijas Universitātes profesore Skaidrīte Lasmane, Liepājas Pedagoģiskās
akadēmijas pedagoģiskās fakultātes dekāne Vineta Trumsiņa, politikas pētniece Signe Martišune,
Izglītības un zinātnes ministrijas Integrācijas nodaļas vadītāja Evija Papule, kā arī integrācijas lietu
ministrs Nils Muižnieks, kurš atzina, ka Liepāja integrācijas jomā ir soli priekšā citām pašvaldībām.

Liepājas 8. vidusskolā ir uzkrāta pieredze jauniešu integrācijā. Pēc Naturalizācijas pārvaldes Liepājas
nodaļas apkopotās informācijas, tieši šo mācību iestādi beigušie ir pirmajā vietā starp jauniešiem
pilsonības iegūšanā.
Liepājas 8. vidusskolai, ir sportam piemērota sporta bāze, kas sastāv no sporta spēļu zāles, trenažieru
zāles, mazās cīņas zāles un kompleksā sporta laukuma. Sākotnēji skolai piederēja arī 25 m
peldbaseins un nestandarta baseins bērnu peldētapmācībai, kas 2005. gadā tika nodots Liepājas
Kompleksajai sporta skolai.
Skolā strādā trīs sporta skolotāji: Jeļena Dudko (kopš skolas dibināšanas), Omārs Sermolis pievienojās
nedaudz vēlāk un Evita Auniņa no 2000. gada.
Liepājas 8. vidusskolas skolēnu sporta komandas regulāri piedalās pilsētas rīkotajās starpskolu
sacensībās, izcīnot arī godalgotas vietas. Viens no pēdējo gadu lielākajiem panākumiem ir iegūtā 3.
vieta Latvijas skolu florbola čempionātā 2008. gadā. 1999. gadā tika komplektētas un mācības uzsāka
Liepājas Metalurga hokejistu klases, kuri labus panākumus gūst gan vietējā, gan Latvijas mērogā.
2000. gadā Liepājs 8. vidusskolu absolvējis Latvijas labākais peldētājs Romāns Miloslavskis.
Liepājas 8. vidusskolas skolēni ļoti aktīvi iesaistās interešu pulciņu nodarbībās: franču valodas, sporta,
vēstures, rokdarbu u.c. Labus panākumus gūst skolas mazie dejotāji, kurus vada skolotāja Vineta Egliena,
un skolas koristi, kurus vada skolotāja Ilze Āboliņa. Šogad šiem kolektīviem bija iespēja piedalīties 10.
Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Ļoti aktīvi pēdējos divus gadus darbojas Liepājas 8. vidusskolas līdzpārvalde, kuru vada 12. a klases
skolniece Līga Kozlovska. Līdzpārvaldes darbībā ļoti lielu palīdzību un atbalstu iegulda skolotāja Dana
Liepa. Skolā tiek rīkotas dažādas līdzpārvaldes ierosinātas akcijas – „Superklase”, „Gada klase”, „Gada
skolotājs”, „Koks manai skolai”, „Maigs kā bērna vaigs”, „Marķīzam – skolas mīlulim”, Vislatvijas makulatūras
vākšanas akcijā u.c.

Līdzpārvaldes rīkotajā aptaujā 2008./2009. mācību gadā „Superklase” titulu ieguva 5. a klase, kuru
audzina skolotāja Dace Balode. „Gada skolotājs” bija Dace Balode. 2009./2010. mācību gadā titulu
„Gada klase” ieguva 9. a klase, kuru audzina Dana Liepa. „Gada skolotājs” bija Jānis Rudzītis un Velta
Siliņa. „Gada skolēns” 2008./2009. mācību gadā bija Olga Borzilova, „Gada skolēns” 2009./2010.
mācību gadā bija Ance Āboliņa.
Regulāri tiek izdota arī skolas avīzīte.
Skolā ir bijuši absolventu salidojumi 2005. un 2009. gadā. Skola ir atzīmējusi savas jubilejas – 10 gadu,
15 gadu un 20 gadu jubilejas.
Skolā ir mācījušies un mācās viesskolēni. 2010./11. m. g. mācās skolniece no Taizemes.
Liepājas 8. vidusskolā ar Eiropas Savienības atbalstu ir veikti vairāki projekti vides pieejamības
uzlabošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem. Lai radītu iespēju skolēniem ar īpašām
vajadzībām mācīties kopā ar visiem bērniem, skolai ir licencēta attiecīga izglītības programma. Skolas
vide ir pielāgota arī skolēniem ar funkcionālajiem traucējumiem. Šobrīd skolā mācās divi šādi skolēni.
Skolas ģerboņa autors ir Boriss Šliņkovs, kas ģerboni izveido 2000. gadā, mācoties 6. klasē.

SKOLOTĀJI, KURI SAŅĒMUŠI APBALVOJUMUS
Jānis Rudzītis – 2008. gada labākais skolotājs, Tamāra Žizņevska – 2007. gada skolotāja,
Raija Šēle – 2002. gadā skolas pateicība par radošu ieguldījumu skolas attīstībā.

2003. gadā pateicība no Latvijas pirmskolu un skolas māsu asociācijas „Par atbalstu un ieguldīto
darbu”.
2005. gadā laikraksta „Kurzeme Vārds” akcijas „Manas skolas gods” balva sudraba nozīme „Manas
skolas gods”.
2007. gadā Liepājas pilsētas Domes pateicība „Par veiksmīgu starptautisko projektu īstenošanu un
skolēnu veselīga dzīvesveida veicināšanā”.
Jevgēnija Mickēviča – apbalvota ar 1991. gada Barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi.

LIEPĀJAS 8. VIDUSSKOLĀ REALIZĒTIE PROJEKTI
2000.gads – 2001.gads skolu sadarbības projekts ar Pāvilostas vidusskolu „Kurzeme mūs vieno ” (LVAVP)
Projektā piedalījās 6. – 7. klašu skolēni, skolēnu līdzpārvalžu pārstāvji.

Projekta uzdevumi: pilnveidot latviešu valodas zināšanas; veicināt mazākumtautību skolēnu integrāciju
latviskajā vidē; veicināt mazpilsētas skolēnu integrāciju lielpilsētā; iepazīt dažādu tautību
kultūrvēsturisko mantojumu; iepazīties ar abu pušu ikdienas dzīves tradīcijām.
Skolēni vienu nedēļu dzīvoja draugu ģimenēs un piedalījās vienaudžu ikdienas gaitās Pāvilostā un
Liepājā. 2000. gada rudenī un 2001. gada augustā tikās skolu skolēnu līdzpārvalžu pārstāvji. 2000.
gadā notika pieredzes apmaiņas seminārs, 2001. gada 5 dienu nometne Liepājā.
2000. gada jūlijā organizēta nometne skolotājiem „Bi-osta”, kuri strādā bilingvāli. Nometne tika realizēta
projekta „Biligvālā tīkla izveidošana Latvijā” ietvaros (SFL). Nometnē piedalījās skolotāji no Daugavpils
3. vidusskolas, Rīgas klasiskās ģimnāzijas, Rēzeknes Izglītības pārvalde un Liepājas 8. vidusskolas.
Skolotāji dalījās pieredzē, tika organizēta diskusija ar ekspertu no Kanādas, radošās darbnīcas, izpētes
ekspedīcijas, sporta un izklaides pasākumi.
2000. gada jūlijā skolas 7. klašu skolēni un divi skolotāji piedalījās vasaras radošajā nometnē „Sniedz
roku” (SFL) Nometni organizēja Pāvilostas vidusskola.
Nometnes uzdevumi: veicināt dažādu tautību skolēnu integrāciju; attīstīt skolēnu radošo potenciālu;
pilnveidot latviešu valodas zināšanas. Skolēniem notika latviešu valodas, dziedāšanas, deju, keramikas,
dzintara apstrādes nodarbības.
2000. – 2001. gads skolotāja I.Rozentāle piedalās LVAVP atbalstītā projekta – metodiskā materiāla
„Valodas neformālā apguve” izdošanā.
2001. gada jūlijā skolas 8. klašu skolēni un divi skolotāji piedalījās vasaras radošajā nometnē –
ekspedīcijā „Dzintara takas noslēpums” (LVAVP) Nometni organizēja Pāvilostas vidusskola. Nometnes
uzdevumi: veicināt dažādu tautību skolēnu integrāciju; pilnveidot latviešu valodas zināšanas; izpētīt
jūras krastu un tūrisma attīstības iespējas tajā; sastādīt tūrisma maršrutu.
Skolēni veica pārgājienu no Jūrkalnes līdz Liepājai, pētīja jūras krastu un atpūtas iespējas tajā. Jaunieši
bija iesaistīti sāgā par bīskapu Jēkabu, kurš katru dienu uzdeva grupām dienas uzdevumu. Nometnes

noslēgumā izveidoja tūrisma karti.
2002. gada jūlijā organizēta trīs reģionu bilingvālo skolotāju nometne „Izglītība. Kultūra. Māksla.”
(LVAVP). Nometnē piedalījās skolotāji no Daugavpils 3. vidusskolas, Valkas 2. vidusskolas un Liepājas
8. vidusskolas. Nometnes uzdevums bija veicināt skolotāju pieredzes apmaiņu. Dalībniekiem bija
iespēja tikties ar kolēģiem no Igaunijas, darboties radošajās darbnīcās, doties izpētes ekspedīcijās,
piedalīties sporta un izklaides pasākumos.
2000. – 2004. gadā skolotājas I. Rozentāle un A. Suleimānova darbojās IZM Izglītības sistēmas attīstības
projekta „Skolēnu sasniegumu vērtēšanas komponents” darba grupā.

1999. – 2004. gadā skolotāju un skolēnu apmaiņa ar Nīkebingas F. Sct. Joseph Sostrenes skolu /
Nykobing F. (Dānija). Notikušas 4 skolotāju apmaiņas un viena 9. klašu skolēnu apmaiņa (25). Abu
valstu skolotāji iepazinās ar partneru izglītības sistēmas īpatnībām, dalījās pieredzē, lasīja lekcijas
skolēniem par savu valstu vēsturi, kultūru un ekonomisko attīstību.

2001. – 2009. gadā skolēnu apmaiņa ar Gymnasium Westerstede Europa Schule/Vesterstede (Vācija).
Projektā piedalījās 10. – 11. klašu skolēni. Vācijas skolēni devās uz Latviju un liepājnieki atbildes vizītē
uz Vāciju. Skolēni dzīvoja ģimenēs, piedalījās mācību procesā, iepazinās ar kultūras un vēstures
mantojumu.
2000. – 2005. gadā līdzdalība Akadēmisko programmu aģentūras, SOCRATES akcijas Comenius 1
atbalstītajā skolu projektā „Kaimiņi Eiropā”, kuru koordinēja skola Gymnasium Westerstede Europa
Schule, Vesterstede/Vācija. Šajā projektā piedalījās: Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn, Kyritz/Vācija;
Tycho Braheskolan Helsingborg, Helsingborg/Zviedrija; Katholiek Drents College, Emmen/Nīderlande;
Vydunas Gymnasium, Šilute/Lietuva; Gymnasium Poprad UDT, Bilingvalna sekcia, Poprad/Slovākija;
Liceum Ogolnoksrtalcace Tow. Szk. Im.M.Reya, Bielsko Biala/Polija; Liepājas 8.vidusskola /Latvija.
No katras skolas piedalījās 12 vidusskolas skolēni un divi skolotāji. Katrs skolēns piedalījās vienā
projektā. Projekts katru gadu notika citā valstī, kur pētīja politisko, ekonomisko situāciju,
kultūrvēsturisko mantojumu.

AKTIVITĀTES

2000./2001. m. g. – iepazīšanās ar Polijas, Bielsko Bialas reģiona kultūrvēsturisko mantojumu,
ekoloģijas stāvokli un ekonomiskās attīstības iespējām ES.
2001 . /2002 . m . g . – Lietuvas, Šilutes reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma, ekoloģijas, ekonomiskās
attīstības iespēju izpēte.
2002./2003. m. g. – politisko un saimniecisko sasniegumu izpēte Berlīnē/Vācijā; 2003./2004. m. g. –
pirmo ES paplašināšanās sasniegumu izpēte politiskajā, saimnieciskajā un ekoloģiskajā sektorā
Odertālē/Polijas – Vācijas robeža.
2004./2005. m. g. – projekts notika Liepājā. Jaunieši pētīja Latvijas, Liepājas kultūrvēsturisko
mantojumu, ekonomiskās attīstības iespējas, ekoloģiju, okupācijas gadu iespaidu uz Latvijas attīstību.
2002. – 2004. gadā skolēni un skolotāja piedalījās informatīvā izdevuma – žurnāla „Tilts” izdošanā
(LVAVP). Viņi varēja iejusties žurnālistu lomā, izdodot četrus speciālizdevumus, no kuriem divi izdevumi
bija Liepājas skolēnu darba rezultāts, trešais izdevums tapa liepājniekiem sadarbojoties ar Ventspils
jauniešiem, ceturtais – ar jelgavniekiem. Projektā piedalījās dažādu tautību jaunieši un izdevumos raksti
bija iespiesti latviešu un krievu valodā.

2002./2003. mācību gadā divi vidusskolēni piedalījās Eiropas Savienības dienā Nīderlandes jauniešu
vizītes programmas ietvaros (Ārlietu ministrija).
„Zaļā skola” (Zviedrija) – divas sākumskolas skolotājas piedalās apmācībā „Krasta vērotāji” (Vides
skola), 31 ceturto klašu skolēns pētīja Liepājas ezera krastus skolotāja Ā. Rupeikas vadībā.
Starptautiskajā projektā „Baltijas skolu ilgtspējīgai attīstībai” (MATRA) piedalījās skolotāja N. Ušakova
un deviņi 9. klašu skolēni.
2003. gada 27. martā skolas filiāle organizēja konferenci „Darbs sociālās pedagoģiskās korekcijas
klasēs”. Konferencē piedalījās 53 skolotāji no visas Latvijas. Konferences rezultātā tapa A2
tālākizglītības kursa programma.
2003. gada jūnijā notika jauniešu radošās nometnes „Caur gadu simtiem jūras krastā.” Projektā
piedalījās trīs Liepājas 8.vidusskolas skolotāji un 15 5. – 6. Klašu skolēni, kā arī 2 Pāvilostas
vidusskolas skolotāji un 15 skolēni. Nometnes mērķi bija: veicināt mazākumtautību skolēnu integrāciju
latviskajā vidē; rosināt dažādu tautību savstarpējo saprašanos; iepazīstināt ar Latvijas mazpilsētas
kultūrvēsturisko mantojumu; sekmēt bērnu personības vispusīgu attīstību.
Liepājas skolēni padziļināja valsts valodas zināšanas, izmantojot komunikatīvo valodas apguvi,
intervijas, materiālu, objektu pētīšanu, sadarbojoties ar Pāvilostas vidusskolas skolēniem un
iedzīvotājiem. Nometnes dalībnieki pētīja Pāvilostas vēsturi un tās iedzīvotāju dzīves gājumu cauri
gadsimtiem. Piedalījās radošajās darbnīcās, kurās apguva zvejnieku ikdienas darbus. Nometnes laikā
tapa uzvedumu „Caur gadu simtiem jūras krastā” scenārijs. Izrādes notika veco ļaužu pansionātā un
nometnes noslēgumā.
2003. gada jūnijā notika vasaras atpūtas nometne „Rūķu taka” skolas filiāles skolēniem. Projektā
piedalījās 20 filiāles skolēni. Mērķis – veicināt sociālā riska jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrības
norisēs.
2003. – 2005. gadā skola līdzdarbojās projektā „Seksuāli reproduktīvās veselības veicināšana riska
grupas jauniešiem” („Papardes zieds” un Jaunatnes iniciatīvas centrs); piedalījās 12 skolas filiāles
audzēkņu.
2004. gada februārī – augustā skolas filiāles pedagogi piedalījās projektā „Profesionāļu, kas strādā ar
vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm, sadarbības tīkla izveide” (centrs pret vardarbību
„Dardedze”). Projekta ietvaros izveidoja metodisko bukletu.
2004. gada jūnijā notika sākumskolas skolēnu nometnes „Draugu lokā” (LVAVP). Nometnē piedalījās
Liepājas 8. vidusskolas sākumskolas skolēni, kuriem nometne bija balva par labām un izcilām sekmēm un
uzticēšanās veikt pētījumu dzimtajā pilsētā. Nometnes mērķi: paaugstināt skolēnu latviešu valodas prasmes,
motivāciju mācīties latviešu valodu; izzināt un apkopot informāciju par Liepājā esošām kultūras biedrībām;
apzināt un kopt nacionālās kultūras vērtības, nostiprināt etnisko pašapziņu un cieņu pret citu tautu kultūru;
nodrošināt bērniem saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Nometnes dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar citu
tautu kultūru, tradīcijām. Bērni piedalījās deju nodarbības, darbojās vizuālās mākslas un rokdarbu darbnīcās.
Nometnes dalībnieki apzināja Liepājā esošās dažādu tautu kultūru biedrības, brauca ekskursijās uz Palangu
un Ventspili.

2004. gada jūnijā – jūlijā notika latviešu valodas apguves nometnes „Sārtās buras” (LVAVP). Nometnē
piedalījās skolas skolotāji un vecāki, kuri vēlējās uzlabot savas latviešu valodas zināšanas.
2004. gada jūnijā tika organizēta vasaras atpūtas nometnes „Izbaudi Latviju” skolas filiāles skolēniem.
Piedalījās 20 filiāles skolēnu. Mērķis: palīdzēt mazākumtautību bērniem no nepilnām ģimenēm
integrēties sabiedrībā.

2004. gada jūnijā – jūlijā skolas filiāles skolēniem notika vasaras atpūtas nometnes „Pasaku valstība”.
Piedalījās 25 skolēni. Mērķis: veicināt sabiedrības atveseļošanos, realizējot aktīvās nodarbinātības
problēmu.
2004./2005. mācību gadā vidusskola iesaistījās projektā „Bērniem draudzīgā skola”. Projektā piedalījās
visu klašu grupas.
„Youth 2 Way” (AIESEC) projekta ietvaros 11. klašu skolēni tika informēti un piedalījās diskusijā par
viņu iespējām Eiropas Savienībā. Pasākumi notika angļu valodā.
„Mēs piedalāmies” (ES kustība Latvijā) 11. a klases skolniece Kristīne Gailīte uzvarēja šī projekta
ietvaros organizētajā konkursā. Skolniece bija vienīgā pārstāve no Kurzemes reģiona, izgāja apmācību
un vadīja seminārus Liepājas jauniešiem par „Pilsoniskā sabiedrība skolas iekšējās lietās” (konsultante
I.Rozentāle).
„Savienojot pasaules ciemus” (LPD) K. Gailīte (skolotāja A.Vilsone) ieguva 1. vietu.
2005. gada jūnijsā skolas filiāles skolēnu nometne „Uzzināsim vairāk” (LPD). Nometnē piedalījās 20
skolēnu. Mērķis: attīstīt izpratni par latviešu tautas tradīcijām, kultūras vērtībām un celt bērna vērtību izjūtu
par savas valsts bagātībām.

2005. gada jūnijā sākumskolas skolēnu nometnes „Draugu lokā” (LPD) vadīšana un līdzdalība tajā.
Nometnē piedalījās 65 abu plūsmu sākumskolas skolēnu. Nometnes mērķi: uzlabot skolēnu latviešu
valodas prasmes, paaugstināt viņu motivāciju mācīties latviešu valodu; izzināt un apkopot informāciju
par Liepājā esošām kultūras biedrībām; apzināt un kopt nacionālās kultūras vērtības, nostiprināt etnisko
pašapziņu un cieņu pret citu tautu kultūru; nodrošināt bērniem saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
Nometnes dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar citu tautu kultūru, tradīcijām. Bērni piedalījās deju
nodarbības un vizuālās mākslas darbnīcās. Nometnes dalībnieki izzināja Liepājā esošās dažādu tautu
kultūru biedrības, brauca ekskursijā pa Kurzemi.

2005. gada jūlijs skolotāju sadarbības projekta – nometnes „Uz viļņa” (LVAVA) vadīšana un līdzdalība
tajā. Projektā piedalījās skolotāji no Liepājas 8. vidusskolas, Valkas ģimnāzijas, Valkas pamatskolas,
Sedas vidusskolas, Daugavpils 3. vidusskolas, Daugavpils 17. vidusskolas, Rīgas 75. vidusskolas,
Šķeltovas pamatskolas, Krāslavas pamatskolas. Nometnes laikā tika apkopa skolotāju pieredze,
sagatavoti metodiskie materiāli integrētām stundām 1. klasē un audzināšanas stundām pamatskolā.
Materiāli izdoti LVAVA izdevumos.
2005. gada jūnijā – oktobrī skolas filiāles darbinieki piedalījās projektā „Sociālās atstumtības riska
pakļauto sociālās rehabilitācijas centra programmu izveide Vaiņodes internātskolā” (ESF). Projekta
laikā izstrādāta sociālās korekcijas programma.
2005. gada jūlijā – septembrī skolas filiāles darbinieki un audzēkņi piedalījās projektā „Rotaļu, atpūtas
un sporta laukumu iekārtošana” (Bērnu un ģimenes lietu ministrija). Projekta rezultāts – skolas filiālei
ierīkots sporta laukums.
2005.gada septembrī novembrī vidusskolēni piedalījās konkursā „Kultūras mantinieki” (UNESCO
Latvijas nacionālās komisija).
No 2005. gada 1. septembra – 2007. gada 31. decemrim – projekta „Kurzemes plānošanas reģiona
atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai” (IZM
Nacionālās programma „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde”) īstenošana skolas filiālē. Projekta ietvaros
organizēja tālākizglītības kursus.
2006./2007. mācību gadā projekta „1945.gads – ceļš uz mieru un brīvību” (Frieden fur Europa Europa

fur den Frieden) rezultātā izveidota izstāde ar 22 plakātiem un notikušas izstādes Šilutē (Lietuva),
Liepājā, Kiricē un Vesterštedē (Vācija) Projektā piedalījās: Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn,
Kyritz/Vācija; Vydunas Gymnasium , Šilute/Lietuva; Gymnasium Westerstede Europa Schule,
Vesterstede/Vācija; Liepājas 8.vidusskola, Liepāja/Latvija.
2007./2008. mācību gadā projekts „Vāciešu pēdās Baltijā” (Frieden fur Europa Europa fur den Frieden)
2007. gada jūlijā Mērsragā notika starptautiska nometne, kuras rezultātā ir izveidota ceļojošā izstāde.
Izstādes notikušas Mērsragā, Liepājā, Šilutē (Lietuva), Vesterštedē un Kiricē (Vācija). Projektā
piedalījās: Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn, Kyritz/Vācija; Vydunas Gymnasium, Šilute/Lietuva;
Gymnasium Westerstede Europa Schule, Vesterstede/Vācija; Liepājas 8.vidusskola, /Latvija.
2008./2009. mācību gadā – projekts „Ūdensresursu izpēte ir visas Eiropas sabiedrības uzdevums”
(Frieden fur Europa Europa fur den Frieden). 2008. gada jūlijā Mērsragā notika starptautiska nometne,
kuras rezultātā ir izveidota izstāde un materiāli GIS datorprogrammas sistēmā atrodas Vācijā.
2009./2010. un 2010./2011. mācību gadā skolēnu apmaiņa ar Vesteršedes ģimnāziju.
No 28. septembra līdz 9. oktobrim 21 skolēns un trīs skolotājas piedalījās skolēnu apmaiņas
programmā ar Vesterštedes ģimnāziju Vācijā. Šī ir jau desmitā reize un partnerskolai šogad apritēja
100 gadu, tādēļ arī programma ir nedaudz savādāka nekā parasti. Skolēni dzīvoja viesģimenēs,
iepazinās ar skolu, Brēmeni, Oldenburgu, Vesterštedi un apkārtējām Ziemeļjūras ostas un sanatoriju
pilsētiņām. Skolēniem arī ļoti patika muzeji, kuri ir ļoti neparasti un atraktīvi, kuros visu var izmēģināt.
Liels pārbaudījums bija uzstāšanās koncertā un kultūras nakts programmā. Skolotājas Vinetas Eglienas
vadībā skolēni bija iemācījušies latviešu tautas dejas, kuras arī tika rādītas Vesterštedes iedzīvotājiem
tirgus laukumā un kultūras nakts pasākumā.
Skolas lepnums ir skolas absolventi, kuri darbojas dažādās profesijās un amatos gan Liepājā, gan citur
Latvijā un ārzemēs. Pavisam skolai bijis 31 izlaidums, 599 absolventi.

VIDUSSKOLAS IZLAIDUMI
1988./89. m. g. (sk. Anatoļjevs) – 24 absolventi
1990./91. m.g. (sk. Anatoļjevs) – 20 absolventi
1991./92.m.g. (sk. Beļakovs 21) – absolvents
1993./94. m.g. (sk. Dudko) – 17 absolventi
1994./95. m.g. (sk. Beļakovs) – 23 absolventi
1995./96. m.g. (sk. Keļmanzone) – 25 absolventi
2000./01. m.g. (sk. Vilsone) – 10 absolventi
2000./01.m.g. (sk. Kaprano) – 21 absolvents
2000./01. m.g. (sk. Kaprano) – 14 absolventi
2001./02. m.g. (sk. Dudko) – 17 absolventi
2001./02. m.g. (sk. Dudko) – 20 absolventi
2001./02. m.g. (sk. Janaite) – 16 absolventi
2002./03. m.g. (sk. Balode) – 20 absolventi
2003./04. m.g. (sk. Ķipste) – 26 absolventi
2003./04. m.g. (sk. Vilsone) – 21 absolvents
2004./05. m.g. (sk. Dudko) – 27 absolventi
2004./05. m.g. (sk. Janaite) – 9 absolventi
2005./06. m.g. (sk. Dzenis) – 24 absolventi
2005./06. m.g. (sk. Rudzītis) – 19 absolventi
2005./06. m.g. (sk. Bugaja) – 17 absolveni
2005./06. m.g. (sk. Ponomarjova) – 21 absolvents
2006./07. m.g. (sk. Vilsone) – 19 absolventi
2006./07. m.g. (sk. Ušakova) – 22 absolventi
2007./08. m.g. (sk. Balode) – 19 absolventi
2007./08. m.g. (sk. Rudzītis) – 14 absolventi

2007./08. m.g. (sk. Dudko) – 25 absolventi
2008./09. m.g. (sk. Strazda) – 19 absolventi
2008./09. m.g. (sk. Bugaja) – 14 absolventi
2009./10. m.g. (sk. Strazda) – 20 absolventi
2009./10. m.g. (sk. Āboliņa) – 18 absolventi
2009./10. m.g. (sk. Vilsone) – 18 absolventi

