
         APSTIPRINU_____________________________ 
Liepājas 8.vidusskolas direktore 

J.Mickēviča 
Liepājā, 2017.gada 1. OKTOBRIS 

 

 

LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS OKTOBRIM 

2017./2018.m.g. 

 

 

Datums Laiks 
/vieta 

Pasākums Atbildīgie 
  

1.10. 
10.10. 
līdz mēneša 
beigām 

  Vislatvijas putras programmas 
skolās 1.-4.kl. un 5.-8.kl. 
„Putras mēnesis”. 
Šī gada tēma- ,,Auzās ir spēks!’’ 
http://www.rigas-dzirnavnieks.lv/lv/pat
erina-produkcija/herkuless/putras-pro
gramma 

Klašu audzinātāji 
R. Šēle 
  
  
  
 

2.10. 9.15 Administrācijas apspriede J.Mickēviča 

2.-20.10. 
2017 

„Vadugunīs’’, 
Kungu 7 

  

Skolotāju darbu izstāde “Ko prot 
skolotājs?’’ 
  

Pedagogi 

3.10. 1.,2.stunda 
323.kab. 

Pilsētas diagnosticējošais darbs 
matemātikā 10.klasei 

A.Kuncīte, E.Jēkabsone 

3.10.   Skolas latviešu valodas olimpiāde 
8.klasei (mazākumtautību skolās) 

A.Alandarenko, 
I.Rozentāle 

3.10. 11.15 
aktu zālē 

Informatīvā sanāksme skolotājiem J.Mickēviča 

3.10. 11.35, 
12.35 
Aktu zālē  

Pie 3.klašu skolēniem viesojas 
dzejniece Linda Ulāne (Skranda). 

M.Daubure  

http://www.rigas-dzirnavnieks.lv/lv/paterina-produkcija/herkuless/putras-programma
http://www.rigas-dzirnavnieks.lv/lv/paterina-produkcija/herkuless/putras-programma
http://www.rigas-dzirnavnieks.lv/lv/paterina-produkcija/herkuless/putras-programma


3.10. 16.00 
Aktu zālē 

Liepājas pilsētas mūzikas skolotāju 
seminārs 

I.Āboliņa 

4.10. 13.00 
Jūrmalas 
parkā 

Starpskolu sacensības rudens krosā 
2.-12.klasēm 

Sporta skolotāji 

5.10.2017 „Vadugunīs’’, 
Kungu 7 

15.00 

Skolotāju erudītu konkurss 
 ”Aso prātu cīņa skolotāju dienā”, 
tēma „Skolotāju ceļojums uz Itāliju. 

M.Vikaine, 
  
skolotāju komanda 

5.10. 12.35 
320.kab. 

Lekcija “Agrīna krūts vēža 
diagnostika” 12.klašu jaunietēm 

R.Šēle 

5.10.  7.a, 8.a klase dodas mācību 
ekskursijā uz Rīgu 

I.Runģevica, 
S.Petrevica 

6.10.  Skolas latviešu valodas olimpiāde 
7.klasei (mazākumtautību skolās) 

 

Līdz 6.10   Iesūtīt A.Jankovskai KARJERAS 
NEDĒĻAS PLĀNU 

D.Brence 

6.10.2017 ,,Jauniešu 
mājā’’ Kungu 
Iela 24 

Liepājas Skolēnu Domes nakts 
saliedēšanas pasākums Jauniešu 
mājā 
  

A.Lapina 

9.10. 9.15 Administrācijas apspriede J.Mickēviča 

10.10. 15.00 
Aktu zāle 

Pedagoģiskā sēde J.Mickēviča 

Līdz 10.10.   Sakārtot kavējumu uzskaiti e-klasē. 
  

S.Konstantinova, 
Klašu audzinātāji 

11.10. 15.30 
Liepājas 
muzejā 

Seminārs vēstures skolotājiem V.Siliņa 



13.10. 10.30 
skolas aktu 

zālē 

Rīgas Krievu Drāmas teātra izrāde 
1.-4.kl.skolēniem (mazākumtautību) 

M.Daubure 

13.10. 8.00 
Pelčos  

Kursi sākumskolas skolotājiem.  M.Daubure  

13.10. 14.00 
Liepājas 

A.Puškina 
2.vsk. 

Diskusija “Mūsdienu skola - nākotnes 
digitalizēta skola” 

A.Kuncīte 

13.10. 15.00 
Liepājas 
Valsts 

1.ģimnāzija 

Kursi krievu valodas skolotājiem 
“Skolēnu zinātniski pētnieciskās 
kompetences veicināšana krievu 
valodas un literatūras apguvē 
vidusskolā” 

J.Kirjuhina 

13., 14.10. Alūksne Konference metemātikas skolotājiem 
“Vērtēšana kompetenču izglītībā” 

D.Bugaja 
 

13., 14.10. Daugavpils Latvijas fizikas skolotāju asociācijas 
konference 

V.Kolosovs 

16.-20.10. 
2017 

Pilsētā un 
skolā 

KARJERAS NEDĒĻA 2017! 
 Karjeras nedēļas moto: 
“ES GRIBU! ES VARU! ES DARU!” 
Skatīt programmu un pieteikties 
noteiktajos laikos. 

D.Brence, 
Klašu audzinātāji, 
priekšmetu skolotāji 
  

9.-15.10. 
2017 

  
  

UNESCO nedēļa Latvijā 
Tēma:,,Kultūras mantojums 
lietojumā’’.  http://www.unesco.lv/ 

Klašu audzinātāji 

15.10.2017   
  

15.oktobris - Vispasaules 
roku mazgāšanas diena! 
  

R.Šēle, 
Klašu audzinātāji 

16.10. 9.15 Administrācijas apspriede J.Mickēviča 

http://www.unesco.lv/


16.-22.10. 
2017 

Visā Latvijā Labo darbu nedēļa 2017 
Par saviem labajiem iespējams 
pastāstīt arī citiem. Kad darbs 
padarīts, par to var informēt, ievietojot 
aprakstu un fotogrāfijas 
http://palidzesim.lv/ 
mājaslapā sadaļā Labo darbu nedēļa 

A.Lapina, 
Skolēnu līdzpārvalde, 
klašu audzinātāji 

17.10. 8.10 
214.kab. 

Izteiksmīgās lasīšanas konkurss 
angļu valodā (skolas kārta) 

I.Zorģe 

17.10. 11.35 
211.kab. 

Tulkošanas konkurss (skolas kārta) I.Zorģe 

18.10.2017 2.st.laikā 
320.kab.  

Tikšanās ar Procter&Gamble pārstāvi 
6.A, 6.B kl. meitenēm 

A.Vilsone 

 20.10. 10.30 
Liepājas 

A.Puškina 
2.vsk.  

 Liepājas pilsētas latviešu valodas 
olimpiāde 7.-8.klasei 
(mazākumtautibu skolām) 

 A.Alandarenko, 
I.Rozentāle 

20.10.2017 
  
  
  
  
  

Klases stundā - Sekmju izrakstu izsniegšana; 
-Instruktāžas skolēniem pirms rudens 
brīvlaika 

Klašu audzinātāji 

Uz klašu 
durvīm 

Domājam par klašu durvju 
noformējumu Valsts svētkiem 

23.10. 10.00  Kursi pedagogiem ,,Darbs ar 
skolēniem, kuri mācās pēc speciālās 
pamatizglītības programmas” 

M.Daubure  

23.- 25.10. 9.00 
Liepājas 
Valsts 1.ģimn. 

Kursi informātikas skolotājiem “MIT 
App Inventor. Mobilās aplikācijas 
veidošana.” 

A.Juzups 

23.-24., 30.10. 9.30 
J.Čakstes 
Liepājas 
pils.10.vsk. 

Kursi “Konfliktsituāciju risināšana un 
sadarbības veidošana skolā bērnu 
tiesību un unterešu nodrošināšanā” 

J.Mickēviča, 
S.Konstantinova 

http://palidzesim.lv/
http://www.palidzesim.lv/


23.10. 10.00 
Centra 
sākumskola 

Seminārs “Īpašās zināšanas bērnu 
tiesību jomā‘ 

S.Brante 

24.10. 9.45 
Aktu zālē  

PII mēģinājums Valsts svētku 
koncertam 

M.Daubure  

24.10. 10.00 
Liepājas 
Valsts 1.ģimn. 

Seminārs datorpratībā “Socrative - 
palīgs matemātikas stundās” 

D.Bugaja 

24.10. 11.00 
Liepājas 
Valsts 1.ģimn 

Latviešu valodas skolotāju MA 
sanāksme 

Latviešu val.skolotāji 

26.10. 9.00 
 

Kursi sporta pedagogiem 
“Mūsdienīga sporta stunda” 

Sporta skolotāji 

27.10. Ventspils Direktoru vietnieku izglītības jomā 
pieredzes apmaiņas seminārs 

A.Kuncīte 

28.10.2017 
  
  

  Salidojums Liepājas 8.vsk. – 
“30.gadu jubileja’’ 

Administrācija, MP,MK, 
Skolotāji 

30.10. 9.15 Administrācijas apspriede J.Mickēviča 

31.10. 15.00 
Liepājas 
pils.12.vsk. 

Seminārs “Atgriezeniskās saites 
nodrošinājums bilingvālās izglītības 
īstenošanas procesā” 

I.Rozentāle 

Līdz 
1.11.2017 

„Spārni” 
Brīvības 39, 
 vai 
„Vadugunīs”  
Kungu 7 

  

Iesniegt darbus zīmējumu konkursam 
-izstādei “Mana varavīksne pāri 
manai Latvijai”, adrese: BJC “Spārni”, 
LOC, 304.telpā, vai BJC “Vaduguns”. 
Konkurss - 
izstāde notiks 10.-30.11. LOC 
1.stāva foajē 

A.Vilsone,J.Rudzītis, 
Sākumskolas skolotāji 

 



 
Direkt.vietn.audzin.darbā: A.Vilsone 

 
Direkt.vietn.informātikas jomā: A.Juzups 

 
Direkt.vietn.izglītības jomā: A.Kuncīte, M.Daubure 


