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Liepājas 8.vidusskolas direktore 

J.Mickēviča 
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LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS SEPTEMBRIM 

2017./2018.m.g. 

 

Datums Laiks/ Vieta Pasākums Atbildīgie 
  

1.09.2017 plkst.10.00 Zinību diena skolā A.Vilsone, A.Juzups, 
Klašu audzinātāji 

4.09.2017 1., 2., 3.st. Klases stundas 
(iekšējie kārtības noteikumi un 
instruktāžas; grāmatu izdale u.c.) 

Klašu audzinātāji 

5.09.2017 LPIP 
14.00 

Seminārs pedagogiem karjeras 
konsultantiem 

D.Brence 

7.-12.09. 2017   7.-12.klašu skolēni izvirza savu 
kandidatūru nominācijai „Foršākais 
skolotājs”(1.skolas kārta) 

Līdzpārvalde 

7.-17.09.2017   Gadskārtējās “Dzejas dienas’’ 
  

Literatūras skolotāji 

8.09.2017 Skolā  Lasītprasmes uin rakstpratības 
dienas pasākums 1.- 4.klasēm. 

M.Daubure  

14.09.2017 Skolā  Dzejas dienu pasākums 1.-4.klasēm 
(latviešu plūsmā) 

M.Daubure  

Līdz 
18.09.2017 

LPIP Iesūtīt 9.un 12.klašu tālākizglītību 
(pēc vienotas veidlapas) 

D.Brence, 
V.Siliņa, N.Kuzmina, 
A.Tomase, E.Auniņa 

Līdz 
18.09.2017 

  

LOC, Liepājas 
BJC, 
 Brīvības 39., 
309.kab. 

13.00 

Zīmējumu konkurss par tēmu 
 “Mana  sporta zāle dabā!” 
pirmsskolas un sākumskolas (līdz 
6.klasei ieskaitot) izglītības iestāžu 
audzēkņiem (skat. Nolikumu). 

A.Vilsone, 
Sākumskolas kl.audzin. 

Līdz 
18.09.2017 

LPIP 
16.00 

Foto konkurss par tēmu 
“Mana sporta zāle dabā!’’ 
Iesūtīt alda.kestere@liepaja.edu.lv 
(skat.nolikumu). 

Klašu audzinātāji 

Līdz 
18.09.2017 

 LPIP 
16.00 

Eseju konkurss par tēmu “Mana 
sporta zāle dabā!”.  (7.-12.klasei) 

Literatūras skolotāji 



   Iesniegt A.Ķesterei 
(skat.nolikumu) 

18.-20.09.2017 
  

  ,,Foršākais skolotājs’’ 1-2 izvirzīto 
kanditātu balsošana, piedalās 
skolēni 7.-12.kl. (2.skolas kārta) 

Līdzpārvalde 

21.09.2017 Skolā  Dzejas dienu pasākums 1.- 4.klasēm 
(mazākumtautību).  

M.Daubure  

22.09.2017 
  

  Baltu Vienības diena Klašu audzinātāji 
  

Līdz 
22.09.2017 

  

LPIP Iesniegt izglītības iestādes 
KARJERAS IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMU 

D.Brence 

22.09.2017 Skolā  Vislatvijas Olimpiskā diena 1.- 4. 

klasēm. 

M.Daubure  

22.09.2017 plkst.9.30 
“Daugavas 
stadionā’’ 

Vislatvijas Olimpiskā diena  2017. 
Sporto 5.-12.klašu skolēni. 

E.Auniņa 

Līdz 
25.09.2017 

LPIP 
17.00 

Līdzpārvaldes iesniedz vai iesūta 
Aelitai Jankovskai 
(aelita.jankovska@liepaja.edu.lv) 
sava uzvarējušā skolotāja vārdu, 
uzvārdu, kopējo balsotāju skaitu un 
par viņu nodoto balsu skaitu un 
pamatojuma vēstuli, kāpēc skolotājs 
ir pelnījis nomināciju „Foršākais 
skolotājs” 

Līdzpārvalde 

No 25.-28.09. 
2017 

,,Vadugunīs’’ 
Kungu 7. 

Iesniegt darbus izstādei 
“Ko prot skolotājs”. 
Notiks darbu atlase un vērtēšana. 

Skolotāji 

25.-29.09. 
2017 

  Drošības nedēļa 1.-12.klašu 
skolēniem visā Latvijā (VISC) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/satur
s/drosned.shtml 

A.Vilsone, 
Klašu audzinātāji 
  

25.09.2017 Skolā  Miķeļdienas sporta pasākumi 1.- 
2.klasēm 

Sporta skolotāji  

26.09.2017 Skolā  
16.30 

Miķeļdienas sporta spēles PII 
,,Mazulītis” audzēkņiem 

M.Daubure, 
sporta skolotāji  

26.- 
29.09.2017 

Skolā  Miķeļdienas ražas kompozīciju 
izstāde  

M.Daubure  

26.09.2017 Skolā  
18.00 

Pirmā tikšanās ar sešgadniekiem M.Daubure  

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/drosned.shtml
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/drosned.shtml


26.09.2017 Skolā  26.septembris- 
Eiropas Valodu diena 

 Valodu MK 

26., 27. 
09.2017 

Pēc grafika “Berga’’ fotokompānija skolā 
  
  

Klašu audzinātāji 

Līdz 
27.09.2017 

,,Spārnos’’ 
Brīvības 39. 

  

Pieteikties 4.Skolotāju erudīcijas 
konkursam ”Aso prātu cīņa 
Skolotāju dienā”. Tēma un 
dresscode “Itālijas dolce vita...” 
Nolikums sekos. e-pasts: 
marina.vikaine@liepajasbjc.lv 

  

27.09.2017 17.00 Psihologa A.Daumes lekcija  M.Daubure  

27.09.2017 17.00-19.00 
  

18.00 

Vecāku diena 
(Vecāku komitejas darbības 
plānojums) 
Lekcija skolas aktu zālē 
vecākiem un skolotājiem 
A.Daume 

Skolotāji, 
Klašu audzinātāji 

28.09.2017 Skolā  3.klašu skolēniem dzejas 
pasākums ar dzejnieci Lindu Ulāni  

M.Daubure  

28.09.2017 Skolā  Koncertuzvedums 1.- 4.klašu 
skolēniem (latviešu plūsma)  

M.Daubure, 
V.Egliena  

28.09.2017 “Vadugunīs’’ 
14.00 

Direktoru vietnieku audzināšanas 
darbā seminārs 

A.Vilsone 

 
 

Direkt.vietn.audzin.darbā: A.Vilsone 
 

Direkt.vietn.informātikas jomā: A.Juzups 
 

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


