
Audzināšanas darbs Liepājas 7.vidusskolā 2020./21.māc.g. 
 

Liepājas 7.vidusskolas vērtības 2020./21.m.g.: 

Latvijas valsts, cieņa un darba tikums 

 

Audzināšanas darba 2020./21.māc.gadā mērķis: 

 

Nodrošināt iespēju katram skolēnam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā, veicināt skolēna izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, 

bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas 

Republikas Satversmei. 

 

Pamatuzdevumi: 

• sekmēt cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu. 

• attīstīt piederību Latvijas kultūrtelpai, izpratni par tradīcijām un latviskās kultūrtelpas 

attīstību mūsdienās. 

• izkopt mērķtiecīgu attieksmi pret darbu kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu 

iegūšanas veidu un labklājības avotu. 
 

Liepājas 7. vidusskolas  pasākumu cikls (projekts) 
 

Nr. 

p.k. 
Laiks Pasākums Atbildīgais Vieta 

1. 
01. IX. 
2020. 
11:00 

Zinību diena, svinīgā līnija 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

 

Kl.audz. 

stadionā 

klasēs 

2. 
11.IX 
2020. 
 

* „Veselīgs un aktīvs dzīves veids” 

 Sporta diena (sportakiādes u.c.  pasākumi pēc 

individuālā plāna) 

 Pārgājienu diena 1.-4., 5.-12.kl. 

Sporta skolotāji 

 

Kl.audz. 

 

stadions 

 

 

pēc 

izvēles 

 

3. 
No 07.IX 
2020. 
 

Dzejas dienas 

 Satikšanās ar Liepājas dzejniekiem un rakstniekiem 

 Koncertu un semināru apmeklēšana 

Latviešu 

val.skolotāji, 

sākumsk.skolotāji 

pilsētā/ 

skolā 

4. 
02.IX - 
30. IX  
2020. 

* „Drošība mūsu valstī” 

 Drošības dienas (pēc individuālā plāna) 

 Veselības dienas (pēc individuālā plāna) 

Kl.audz., 

Sk. med. 

M.Jakuševa, 

Soc. ped. 

 

 

skolā 

 

5. 

24.IX 
2020. 
LSS 
 

4.b “Mana dzimtā pilsēta Liepāja. Kādreiz un tagad ” 

“Liepāja – Latvijas galvaspilsēta” 

Vēsturisko notikumu, arhitektūras, ievērojamo cilvēku 

iepazīšana brīvdabā 

 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

 

4.b kl.audz. 

pilsētā 

6. 
25.IX 
2020. 
LSS 

10.ab  

Muzejpedagoģijas nodarbība  “Ienāc KABUKI teātra 

aizkulisēs!” 

Tiek izzināta Japānas Edo laikmeta viena no 

tradicionālajām japāņu teātra formām, kas apvieno sevī 

dziedāšanu, mūziku, deju un drāmu, kā arī iepazīta 

tradicionālā ukio-e grafikas iespiedtehnoloģija. 

 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

 

10.ab kl.audz. 

Liepājas 

muzejs 

Kūrmājas 

prospekts 

16/18                      

7. 29.IX 3.b “Mana dzimtā pilsēta Liepāja. Kādreiz un tagad ” Dir.v.audz.d. pilsētā 



2020. 
LSS 
 

“Mana pazīstama un nepazīstama dzimtā pilsēta” 

Vēsturisko notikumu, arhitektūras, ievērojamo cilvēku 

iepazīšana brīvdabā 

A.Aldaga 

 

3.b kl.audz. 

8. 

29.IX 
2020. 
LSS 
 

4.a  “Siļķu brāķa noslēpums” 

“Siļķu brāķa noslēpums” ir izzinoša nodarbība, kas ļauj 

sākumskolas bērniem iepazīt kultūras fenomenu – siļķu 

brāķēšanu jeb šķirošanu viņiem saprotamā veidā – caur 

jūras stāstu un to, kā veidojas kultūra caur šādu tradīciju. 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

 

4.a kl.audz. 

Zivju iela 

2A, 

Liepāja, 

17.gadsim

ta 

kultūrvēst

uriskā ēkā 

9. IX  2020. 
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna sagatavošana 

Informācijas apkopošana par absolventu tālākizglītību. 

(9.klāsu absolventi un 12.klašu absolventi) 

I. Naumčika, 

kl.audz 

skolā 

pilsētā 

10. 

01.X 
2020. 
13:30 
 

*Skolotāju diena. Part I 

Koncerts 

 

 

Skolas 

administrācija, 

MK vadītāji, 

sk.līdzpārvalde 

skolā, a/z 

 

11. 

02.X 
2020. 
no 9:00 
 

*Skolotāju diena. Part II 

Izbraukuma seminārs skolotājiem: Liepāja – Mazsālijas – 

Nornieki - Liepāja 

Skolas 

administrācija 
 

12. 

30.IX 
2020. 
LSS 
 

3.ac “Mana dzimtā pilsēta Liepāja. Kādreiz un tagad ” 

“Mana pazīstama un nepazīstama dzimtā pilsēta” 

Vēsturisko notikumu, arhitektūras, ievērojamo cilvēku 

iepazīšana brīvdabā 

 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

 

3.ac kl.audz. 

pilsētā 

13. 
05. – 25.X 
2020. 

Labdarības akcija “Mēs mazajiem draugiem” Vispasaules 

dzīvnieku aizsardzības dienas ietvaros 

Kl.audz. 

Soc.ped. 

skolā 

 

14. 
 

06.X 
2020. 
LSS 
 

11.a  Muzejpedagoģijas nodarbība "Dzīvās gleznas. 

Simbolisms" 
Sniedz iespēju iepazīt jauno tehnoloģiju izmantojumu un 

inovatīvu skatījumu uz dažādu mākslu sintēzi un nozīmīgām 

kultūras vērtībām. 

 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

 

11.a kl.audz. 

Liepājas 

muzejs 

Kūrmājas 

prospekts 
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15. 

05.X, 
09.X 
2020. 
 

9.b, 7.a 

11., 12.a 

Skolas teātra izrādi „Stāsts, kurš nav domāts bērniem”, 

pēc Marijas Zeļinskas darba motīviem 

Māksl.nod.vad. 

N.Kuharčuka 
a/z 

16. 

08.X 
2020. 
LSS 
 

1.abc, 2.b  

6.abc 

Izbraukuma mācībizrāde (Liepājas teātris)  

“Kā top izrāde?” 

Atraktīvā un saistošā formātā rāda skolēniem, ka teātris ir 

vienots organisms, kurā katras profesijas pārstāvis ir 

neatņemama sastāvdaļa, lai teātra brīnums un izrāde varētu 

tapt un nonākt skatītāju rokās. 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

 

1.abc, 2.b, 6.abc 

kl.audz. 

skolā 

17. 

12.X 
2020. 
LSS 
 

Koncertuzvedums  

“Bahs. Joprojām nepārspēts” koncertzālē "Lielais 

Dzintars" 7.-9.klašu grupām Muzikālais uzvedums 

iepazīstinās jauno paaudzi ar nepārspēto komponistu viņa 

mūzikā, laikmetīgajā dejā, saistošos videomateriālos un 

stāstos.  

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

 

7.abc, 8.abc, 

9.abc kl.audz. 

Liepājas 

koncertzāl

e 

LIELAIS 

DZINTAR

S 

18. 16. X 
2020. 
16:00 

Desmitklasnieku iesvētīšana 

 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

Sk. līdzpārvalde, 

11.a un kl.audz. 

a/z 



19. X 2020. 
 

“Profesijas IT pasaulē” 7.-8.klašu skolēniem  

Ekskursija uz uzņēmumu, kas sevī koncentrē digitālo 

inovāciju un IT nozares apkopojumu. 

I. Naumčika, 

7.-8.kl.audz 

 

20. XI 2020. 
 

“Vēlos kļūt par uzņēmēju!“ 10.-12.klašu skolēniem  

Ekskursija uz kādu no Latvijas veiksmīgajiem uzņēmumiem 

I. Naumčika, 

10.-12.kl.audz 

 

21. 02.XI 
2020. 
LSS 

Skolēnu līdzpārvalde (9.  -11. klašu skolēnu grupa) 

Mācību brauciens Rīgā  

"Mūsu skaista galvaspilsēta"   

Vecrīgas iepazīšana gida pavadībā. 

Dzīvā Sudraba muzejs 

Dzīvās Sudraba muzeja ekspozīcijas apskate 

Unikālās mākslas darbu ekspozīcijas iepazīšana atraktīva 

gida stāstījuma vadībā, kā arī ielūkošanās darbnīcā – 

ieskats juveliera amata prasmju apgūšanā pēc amatniecības 

skolas tradīcijām un darbu tapšanas gaitā. 

Modes muzejs 

Nodarbība “Kā top tērps. Profesijas” 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

10.,11.kl.audz. 

Rīga 

22. 02. - 17. 
XI 2020. 

* Skolas vides noformēšana Latvijas proklamēšanas dienai S.Kuļikova 

I. Intenberga 

skolā 

23. 11. – 16. 
XI 2020. 
 

11. Novembris – Lāčplēša diena  

Lāčplēša dienai veltīti pasākumi: 

 Puiku spēles 

 Lāpu gājiens (10.kl.skolēni) 

Sporta skolotāji 

 

 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga,  

10.kl.audz. 

skolā 

pilsētā 

24. 16. XI 
2020. 
LSS 

5.abc Nodarbības virtuālajā realitātē 

„Es saprotu literāro daiļdarbu caur mākslu” 

Palīdzēt skolēniem iemācīties redzēt skaistumu sev apkārt un 

saprast mākslas nozīmi cilvēka dzīvē. Iepazīt mākslu, 

izmantojot tehnoloģiju iespējas (3D brilles). 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

5.abc kl.audz. 

a/z 

25. 17. XI 
2020. 

* Svinīgie pasākumi, veltītie  Latvijas proklamēšanas 

dienai (visām paralēlēm) 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

Kl.audz. 

skolā 

 

26. 

XI 2020. Vecāku diena 

Direktors, dir. 

vietn., kl.audz., 

priekšmetu 

skolotāji 

skolā 

27. XII 2020. ABC svētki 1.klases skolēniem 1.kl.audz. a/z 

28. XII 2020. 
 
 
 
 
 
 

 14. – 16. XII Ziemassvētku pasākumi sākumskolai Kl.audz., sk.firma skolā 

 

 02. – 11. XII Labdarības akcija “Ziemassvētku 

veltes”  

 Skolas pasts  

 Skate par labāko klases rotājumu 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga, 

soc.ped. 

Sk.līdzpārvalde 

skolā 

16.XII 
2020.. 
17:30 

Koncerts vecākiem 

 

 “Baltie Ziemassvētki” 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga, 

māksl.nod.vad. 

N.Kuharčuka, 

G.Ginzikēviča 

a/z 

 

17. XII 
2020. 

10:00 Labāko skolēnu godināšana 

No 11:00 Klašu uguntiņas sākumskolas skolēniem 
No 17:00 Klašu uguntiņas 5. – 12.klasēm 

Skolas 

administrācija 

SKOLĀ 

klasēs 

29. 18.XII 
2020. 

10:00 Liecības 

 

Dir.v. māc. un 

audz.d. 

a/z 



30. 

 

03.II 
2021. 

 

Izteiksmīgās runas konkurss (sākumsk., pamatskola, 

vidusskola) 

 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

N.Kuharčuka, 

K.Strauta, 

G.Āboliņa, 

L.Kamuškina 

a/z 

31. 

 

II 2021. ,,Ekskursijas uz uzņēmumiem” 

 Dalība “Ēnu” dienā” 9.-12. klašu skolēni 

 Liepājas Izglītības pārvaldes organizētās izglītības 

izstādes “Kur mācīties tālāk?” apmeklēšana. (8.-12. 

kl.) 

I. Naumčika, 

kl.audz. 

 

32. 

 

12.II 
2021. 

15:00 

Estrādes  konkurss-koncerts-  

Talantu šovs “Slavas Mirklis” (1. - 12.kl.) 

“Miss un Misters 7.vsk” (8. - 12.kl.) 

veltīts Valentīna dienai 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

sk.līdzpārv., 

kl.audz. 

a/z 

33. 08. III 
2021. 

 

Koncerts “Jums...”, veltīts Starptautiskās Sieviešu dienas 

svinēšanai 

Direktors,  

dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

sk.līdzpārvalde 

a/z 

34. 1. - 12. III 
2021. 

 

*Zīmējumu izstāde un radošo darbu skate “Mēs dzīvojam 

jūras krastā” (5. – 8.kl.) 

*Klašu stundu cikls “Mūsu Liepājā” (1. – 12.kl.) 

I.Intenberga, 

S.Kuļikova, 

M.Kaļiničenko 

Kl.audz. 

Skolā 

35. 12. III 
2021. 

*Svinīgie pasākumi, veltīti Liepājas dzimšanas dienai  

“Liepāja – Latvijas galvaspilsēta... ”  
 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

Kl.audz. 

Valodu un 

mākslas. MK 

a/z 

36. IV 
2021. 
 

“Apgūstu karjeras vadības prasmes, lai nākotnē atrastu 

savu vietu mainīgajā profesiju pasaulē!” 9.-12.klašu 

skolēniem  

Vieslektora vadīta lekcija/nodarbība Skolēni diskutēs par 

veiksmīgas karjeras priekšnosacījumiem un par to, kuras no 

šī brīža profesijām vairs nebūs vajadzīgas nākotnē. Skolēni 

uzzinās, kuras ir tās karjeras vadības prasmes, kas veicina 

ceļu uz veiksmīgu karjeru un paver plašāku iespēju 

iekļauties darba tirgū. 

I. Naumčika, 

9.-12.kl.audz 
skolā 

37. IV 
2021. 
 

Vecāku diena Direktors, dir. 

vietn., kl.audz., 

priekšmetu 

skolotāji 

skolā 

38. IV  2021. “Pavasara svētki” – koncerts topošajiem pirmklasniekiem Dir.vietn. 

K.Strauta, 

N.Kuharčuka 

a/z 

39. 05. – 30. 
IV 2021. 

Teātra dienas 

(pēc individuālā plāna) 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga, 

N.Kuharčuka 

a/z 

40. 19. – 23. 
IV 2021. 

Tautu instrumentu orķestris sākumskolai – koncertu 

cikls 

G.Ginzikēviča a/z 

41. 05. - 30. 
IV 2021. 

*Skolas talka 

“Latvijai BŪT zaļai!” 

  (pēc individuālā plāna) 

Dir. vietn. 

saimn.j. 

L.Matisone 

kl.audz. 

sk. 

apkārtne 



42. V. 2021. * „Drošība mūsu valstī” 

 Drošības dienas (pēc individuālā plāna) 

Veselības dienas (pēc individuālā plāna) 

Kl.audz., 

Sk. med. 

M.Jakuševa, 

Soc.ped.  

klasēs 

43. 03. - 05.V 
2021. 

Klases stundas veltītas Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanai 

Kl.audz. 

L.Bulkina, 

soc.zin. un 

vēstures 

skolotāji 

klasēs 

44. 07. -10.V 
2021. 

 

Eiropas dienas svinēšana  

Sacerējumu konkurss “Latvija un Eiropas Savienība” (5. – 

8.kl.) 

Eseju konkurss “Eiropas Savienība Latvijā” (10.-11. kl.) 

G.Āboliņa un 

latviešu, krievu, 

svešvalodas 

skolotāji 

 

klasēs 

45. 12. V 
2021. 

 

 “Ģimenes svētki skolā” skolas mākslinieciskās pašdarbības 

koncerts vecākiem 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga, 

fakultatīvu 

vaditāji 

a/z 

46. V 2021. Pēdējie zvani (pēc individuālā plāna) 

 3. kl. 28.V 

 4. kl. 28.V 

 9. kl. 14.V 

 12.kl. 14.V 

Dir.v.audz.d. 

A.Aldaga 

3.,4.,9.,12. 

kl.audz. 

a/z 

47.* V 2021. 

LSS 

7.a, 8.a  

Lielākā strausu audzētava Latvijā “Nornieki”  

Skolēnu mācību brauciens 

Strausu un kazu apskate, radošās darbnīcas 

T.Maskaļeviča 

J.Novikova 

Snēpeles 

pagasts, 

Kuldīgas 

novads 

48.* V 2021. 

LSS 

3.b, 4.b  

“Ēdoles pils” 

Skolēnu mācību brauciens Ēdoles pilī 

Programma “Atrodi Ēdoles pils dārgumus”  

Ekskursija pa pili ,atraktīva darbošanās, fotoorjentēšanās 

I.Sirenko, 

S.Dubova 

Ēdoles 

pils 

49.* V 2021. 

LSS 

Labāko skolas skolēnu, skolēnu līdzpārvalde (9.  -11. klašu 

skolēnu grupa) 

Mācību brauciens uz Rundales pili “Iepazīsti Rundāles 

pili” (gida pavadībā). 

Dir.vietn.audz.d. 

A.Aldaga 

10.kl.audz. 

Rundales 

pils 

 

50. 28.V. 
2021. 
17:00 

Labāko skolas skolēnu, vecāku un skolotāju godināšana Direktors, dir.v. 

māc. un audz.d. 

skolā 

51. VI. 2021. Izlaidumi 

 9. kl.   12.VI 

 12.kl.  13.VI 

Direktors, dir.v. 

māc. un audz.d. 

a/z 

*Latvijas skolas somas pasākumi 2. semestrim tiks precizēti janvārī.  




