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Lepnums Vienotība 

Atbildība Gods 



Lepnums 

Pasaule ietver sevī milzum daudz domu, sajūtu, skaņu, 
krāsu un garšu. Tikai skolā gūtā pieredze mums ļauj 

saprast katras lietas īsto nozīmi, būtību. Šeit mēs ne tikai 
smeļamies zināšanas, bet arī paši veidojam savus 

uzskatus, savas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, vidi, 
pasauli un attiecības pašiem ar sevi. Mēs cenšamies labāk 
izprast paši sevi, lai mūs labāk izprastu citi. Skolas gadi ir 
neatsverams balsts turpmākajā dzīvē. Neatkarīgi no tā, kā 

iegriezīsies dzīves ceļš, mēs vienmēr ar atzinību un 
pateicību varēsim atcerēties savus skolas gadus. 

 

A.Dubrovskis 

2006.gada absolvents, pasniedzējs Ennas universitātē (Itālija) 



Iedvesmojošas mācību vides nozīme 
atbalstošā mācību procesā radošas 

personības veidošanai 
 

• Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas konference «Radoši 
meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse» 

• Skolas izdevumi – skolēnu, absolventu, skolotāju 
kopā veidota pasaules aina, kas raksturīga tieši mūsu 
skolai un tieši šajā brīdī 

 

Lepnums 

http://www.lvg.lv/section/top/informacija/203/
http://www.lvg.lv/section/top/gimnazijas-raksti/224/


Vienotība 

 

Skola ir upe, mēs esam ūdeņi upē. 



Skola – zināšanu organizācija 

Vienotība 

Skolas 

administrācijas 
atbalsts 

Skolēnu 
sasniegumi un 

izaugsme 

Pašdisciplīna 

Pozitīva 
sadarbība 

Skolēnu aktīva 
iesaistīšanās un 

atbildības 
uzņemšanās 

Skolas atbalsta 

komandas 

sistemātisks atbalsts 

Vecāku 
ieinteresētība un 

atbalsts 

Lēmumu 
pieņemšanas 

process 

Mācību saturs un 
izvērtēšana 

Personāla 
sadarbība skolā 

Skolotāju personība 
un profesionālā 

pilnveide 

Skolotāji Vecāki 

Skolēni 

Skolas darba 

organizācija 



Atbildība 

Dzīve ir taka, kas tiek iemīta, pa to ejot. 
Iešana veido taku,  

nevis taka nosaka to, kā jāiet. 



Atbildība 

Talantīgs skolotājs →  

talantīgs skolēns → rezultāti 

• Savstarpējās mācīšanās pasākumi zināšanu, pieredzes 

un speciālo zināšanu apmaiņai starp profesionāliem 

skolotājiem 

• Metodiskais atbalsts valsts ģimnāzijā izglītības procesa 

organizēšanā pedagoģijas jautājumos 

• Skolas MK loma nozīmīgu jautājumu risināšanā 
2014./2015.m.g. piedāvājums, stundu vērošanas lapa 

• Izglītības programmas 

• Rezultāti  
 

http://www.lvg.lv/section/top/metodiskais-centrs/213/
http://www.lvg.lv/section/top/metodiskais-centrs/213/
http://www.lvg.lv/section/top/metodiskais-centrs/213/
http://www.lvg.lv/data/Dokumenti/Metodiskas_komisijas/Citi/Atklaataas_Stundas_2014_2015.xlsx
http://www.lvg.lv/data/Dokumenti/Metodiskas_komisijas/Citi/stundu veros lapa.docx
http://www.lvg.lv/section/top/programmas/179/
http://www.lvg.lv/section/top/eksameni/249/


Izglītības jomas 

 

Pamatizglītības jomas 
Vispārējās vidējās izglītības 

jomas 
Darba plānojums MK  

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā 

Tehnoloģiju un 
zinātņu pamati 
matemātika, 
dabaszinības, fizika, 
ķīmija, bioloģija, 
ģeogrāfija, informātika 
 

Dabaszinātņu joma  
fizika, ķīmija, bioloģija, 
dabaszinības 

Dabaszinātņu MK 
(L.Lepse) 
fizika, ķīmija, bioloģija, sports 
 
Matemātikas un datorikas MK 
(A.Freimanis) 
matemātika, informātika, programmēšanas 
pamati, tehniskā grafika 

Matemātikas un datorikas joma  
matemātika, informātika 
programmēšanas pamati  
tehniskā grafika 

Sporta un veselības joma 
Sports 

Valoda 
latviešu valoda 
svešvaloda 

Valodu joma  
latviešu valoda  
svešvalodas 
 

Latviešu valodas un mākslu priekšmetu 
MK (L.Tālberga) 
latviešu valoda, literatūra, mūzika, vizuālā 
māksla 
 
Angļu valodas MK (D.Groduma-Vīriņa) 
Otro svešvalodu MK (L.Seredina) 
krievu valoda, vācu valoda, franču valoda 

Māksla 
literatūra 
mūzika 
vizuālā māksla 

Mākslas joma  
literatūra  
mūzika 
vizuālā māksla 
 

Cilvēks un sabiedrība 
Latvijas un pasaules 
vēsture, sociālās 
zinības, mājturība un 
tehnoloģijas, sports 

Sociālo zinātņu joma  
Latvijas un pasaules vēsture, 
ekonomika, filozofija, ģeogrāfija, 
psiholoģija, politika un tiesības, 
kulturoloģija 
 

Sociālo zinātņu MK (I.Drēže) 
Latvijas un pasaules vēsture, sociālās 
zinības, mājturība un tehnoloģijas, 
ekonomika, filozofija, politika un tiesības,  
ģeogrāfija 

Atbildība 



Gods 

 

Es gribu būt kā ozols mūsu nama priekšā:  
ar saknēm tas stipri turas zemē, bet zarus 
stiepj pretī saulei. Un, kas vakaram saule, 

tas cilvēkam daile un zināšanas. 



Skolai – 95 

1919. gadā Liepājas pilsētas galva 
uzaicināja vēsturnieku un vēlāk diplomātu 

Arnoldu Spekki organizēt un vadīt  
Liepājas ģimnāziju. 

Gods 






