
 
 

 
 
 

A T V Ē R T O   D U R V J U   D i E N A 
 

”MEKLĒ! RADi! UZZiNi!” – 14.01.2020. 
 

Izstaigā darbnīcas! 
Nr. Darbnīcas nosaukums      Atrašanās vieta Stāvs   
1. ”Atpazīsti ievērojamākos absolventus!”    Sporta zāle  (1.stāvs) 
2. ”Zinu alfabētu!”       Sākumskolas gaitenis (1.stāvs) 
3. ”Atrodi īsto pareizo – balsīgo un nebalsīgo!”   110.kab.  (1.stāvs) 
4. ”Zini vai mini!”       111.kab.  (1.stāvs) 
5. ”Radi, ko vari!”       207.kab.  (2.stāvs) 
6. ”Burbuļosim!”       219.kab.  (2.stāvs) 
7. ”Vai zini, ar cik ”kājām” pietiek vienam galdam?”   311.kab.  (3.stāvs) 
8. ”Vējš burās!”       318.kab.  (3.stāvs) 
9. ”Ieskaties mikropasaulē!”     320.kab.  (3.stāvs) 

 

PLKST.18:15 ViSi TiEK LAiPNi AiCiNĀTi AKTU ZĀLĒ! 
Nepaej garām: 

Draudzības kokam (2.st. gaitenis), Elitas Patmalnieces sienas gleznojumam pie 318.kab. (3.stāvs). 
 
Informācija par skolu: 

Skola atrodas Liepājas pilsētas dienvidrietumu rajonā starp Liepājas ezeru un Baltijas jūru. Skolas tuvumā ir Kristapa Porziņģa 
basketbola laukums, peldbaseins. Šobrīd mācās 899 skolēni, strādā 75 radoši pedagogi un 25 tehniskie darbinieki. Skolēniem 
palīdz atbalsta personāls: 2 sociālie pedagogi, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, medmāsa, bibliotekāre, 
logopēds, 4 valsts apmaksāti asistenti izglītojamiem ar invaliditāti. Skola ir pielāgota skolēniem ar kustību traucējumiem. Skolā 
darbojas kori un tautisko deju kolektīvi,  skolēnu Pašpārvalde. Ir Jaunsargu pulciņš, kurā darbojas 23 skolēni.  

 
Izglītības programmas:  

Skolā tiek realizētas 12 izglītības programmas. 

 Vispārējo pamatizglītību skolēni var iegūt 5 izglītības programmās, tai skaitā profesionāli orientētā virziena programmā 
”Jūras zinības”; 

 Vispārējo vidējo izglītību skolēni var iegūt 7 izglītības programmās: klātienes, neklātienes vai tālmācības formā. 
 
Skolas darba prioritāte: 

Šobrīd galvenā prioritāte ir sagatavoties kompetencēs balstītā mācību satura īstenošanas uzsākšanai 2020.gada 1.septembrī. 
 
Skolas projekti: 

 ESF projekts ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; 

 ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai jeb  ”PuMPuRS”; 

 ESF projekts ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” jeb SAM; 

 Latvijas Valsts simtgades iniciatīva – programma ”Latvijas skolas soma”. 
 
Aktuāla informācija: 

 Pirmklasnieku reģistrācija sāksies 03.02.2020.   | https://registrs.liepaja.edu.lv/index.php  

 Plašāka informācija par skolu atrodama skolas mājas lapā  | http://8vsk.liepaja.edu.lv/   

http://8vsk.liepaja.edu.lv/


Izstaigā darbnīcas – meklē, radi, uzzini! 
 
 
 


