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 Bioloģija

Valda Dorša

Aiga Jaunskalže

Lilita Lepse

 Ķīmija

Elizabete Sirotina

Harijs Sirotins

 Fizika

Arnolds Šablovskis

Artis Freimanis

Uldis Žaimis

 Sports

Dace Grūbe

Aivis Tālbergs

Skolotājs – sava aroda profesionālis
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Sasniegumi

 Mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 
ZPD lasījumos, sporta sacensībās (skatīt)

 Dabaszinātņu jomas skolotāju iesaistīšanās 
un dalība ar pedagoģiskā darba pieredzi 
saistītās aktivitātēs (skatīt)

 Gatavojot skolēnus studijām 
augstskolā
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Koleģiāla, pozitīva savstarpējā sadarbība 

MK ietvaros:
 Informācijpratības prasmju pilnveide skolēniem:
 pieredzes materiāla uzkrāšana, apkopošana par lasītprasmes un infoapstrādes iemaņu

uzlabošanu mācību stundās
 projektu metodes iespēju izmantošana mācību vielas apguvē un patstāvīgos pētījumos
 ZPD vadīšana, konsultēšana
 Ārpusklases pasākumu organizēšana
 Izbraukuma semināra « Es nebaidos

no uzstāšanās! » (vad.Ilma Dzērve)
Pāvilostā organizēšana  un 
dalība tajā -12.05.2017.
(E.Sirotina, H.Sirotins, A.Jaunskalže,
D.Grūbe, L.Lepse)
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Sadarbība ar LiepU, RTU, skolas 

absolventiem

 sporta stunda 11.c klasē sadarbībā ar FK                       
,, Liepāja” 19.09.2016.

 tikšanās – lekcija par tēmu ,, Nanotehnoloģijas” 
sadarbībā ar RTU mācību spēkiem, studentiem 
18.10.2016.



Pozitīvas un inovatīvas pieredzes 
apmaiņa

 Saldus novada dabaszinātņu skolotāju 
viesošanās ģimnāzijā 24.10.2016.

 Pieredzes apmaiņas pasākums Talsu Valsts 
ģimnāzijā – tikšanās ar ,, Ekselences balvas 
2016” laureāti I.Ventiņu 27.10.2016.

 Dalība seminārā - mācību ekskursijā uz Papes 
dabas parku, Rucavas pamatskolu 28.09.2016. 
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 konsekvents darbs ar 12.klašu skolēniem, 

sagatavojot tos CE bioloģijā, ķīmijā, fizikā un 
gūtie pozitīvie rezultāti

2016./2017.m.g. (skatīt)

2015./2016.m.g. (skatīt)

 atklāto stundu vadīšana, analīze – pieredzes 
apmaiņa skolas un pilsētas līmenī :

 fizikā  11.10.2016. (sk.A.Šablovskis)

 bioloģijā 19.10.2016.(sk.L.Lepse)

 bioloģijā  07.03.2017.(sk.A.Jaunskalže)

 pedagoģiskās prakses vadīšana LiepU
studentiem K.Rebukai bioloģijā, A.Lasmanim sportā 
( sk.A.Tālbergs, L.Lepse)



 aktīva iesaistīšanās pilsētas dabaszinātņu mācību 
priekšmetu MA darbā, to vadīšana

 Jauno ķīmiķu skolas nodarbību organizēšana 
(sk.H.Sirotins, E.Sirotina)

 profesionālās kompetences pilnveide – tālākizglītības 
kursu, semināru apmeklējums:

 dalība izglītības inovāciju un tehnoloģiju konferencē "LatSTE 2016 –
Karjera digitālajā laikmetā” 25.- 26.10.2016.(sk.E.Sirotina, L.Lepse)

 Kahoot! interaktīvo testu veidošanas pamatprincipu apguve 
28.10.2016.(sk.V.Dorša, A.Jaunskalže, L.Lepse)

 kursi “Pedagogu digitālās kompetences pilnveide” 7.,8.08.2017. 
(sk.E.Sirotina, L.Lepse)

 nodarbību vadīšana Liepājas pilsētas bērnudārzu 
audzēkņiem 16.03.2017. ( A.Šablovskis, E.Sirotina, 
A.Jaunskalže)

 ESF projekta ’’Kompetenču pieeja mācību saturā’’ 
materiālu aprobācija (sk.A.Jaunskalže, D.Grūbe, L.Lepse)
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(http://m.lvportals.lv)
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 Skolotājs – pilsētas ķīmijas skolotāju  MA darba 
organizētājs, Ekselences balvas 2016 finālists 
(Elizabete Sirotina)

 Skolotājs – sava aroda patriots: skolotāja ar vislielāko 
pedagoģiskā darba stāžu (Valda Dorša – 55 gadi)

 Skolotājs – aktīva sabiedriskā persona (darbošanās 
Liepājas pilsētas Domes Izglītības komisijā) ,
nominācijas ,, Foršākais skolotājs” 2016 un konkursa 
’’ Darbs dara darītāju’’ balvas ieguvējs (Arnolds 
Šablovskis)

 Skolotājs – NVO darba vadītājs (Aiga Jaunskalže)
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Audzēkņu gūtie sasniegumi:

 novada, valsts līmeņa mācību priekšmetu 
olimpiādēs
2015./2016.m.g. (skatīt)

2014./2015.m.g. (skatīt)
2016./2017.m.g. (skatīt)

 konkursos: ˝Pazīsti savu organismu˝, 
˝Dabaszinātnes – tas ir interesanti˝,8.klašu 
olimpiādē (skatīt)

 ZPD rezultāti pilsētas, Kurzemes  reģiona, valsts 
lasījumos
2015./2016.m.g. (skatīt)
2014./2015.m.g. (skatīt)
2016./2017.m.g. (skatīt)

 Pilsētas ,reģiona un valsts mēroga sporta 
sacensībās
2015./2016.m.g. (skatīt)
2016./2017.m.g. (skatīt)

(sākums)
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(sākums)

Olimpiāžu uzvarētāji 2015./2016.m.g. 

 Liepājas pilsētas bioloģijas olimpiāde
Elza Indra Enkūzena (9.kl.) -2.vieta
Alberts Mihņenoks (9.kl.) – 2.vieta
Edīte Tučina (9.kl.)– atzinība
Viktorija Osipenko (10.kl.) – 2.vieta
Maija Ziemele (10.kl.)- atzinība
Marģers Liepiņš(11.kl.) – 3.vieta
Anete Baltiņa (12.kl.) – atzinība

 Liepājas pilsētas ķīmijas olimpiāde:
Arturs Atvars (9.kl.) - 1.vieta, ATZINĪBA VALSTĪ
Roberts Lanka (9.kl.) - 3.vieta
Vika Viktorija Kreitāle (9.kl.) – 3.vieta

 Liepājas pilsētas fizikas olimpiāde:
Roberts Lanka (9.kl.) – 3.vieta
Valdis Pēteris Otaņķis (10.kl.) – 1.vieta
Valts Urbanovičs (10.kl.) - 2.vieta
Roberts Jaunskalže (10.kl.) – 3.vieta
Edvīns Vilde (10.kl.) – 3.vieta
Gatis Links (11.kl.) – 1.vieta
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Olimpiāžu uzvarētāji 2014./2015.m.g. 

 Liepājas pilsētas bioloģijas olimpiāde: 
Maija Ziemele(9.kl.) – 3.vieta
Viktorija Osipenko (9.kl.) – 3.vieta
Marģers Liepiņš (10.kl.) – 1.vieta
Anete Baltiņa (11.kl.) – 3.vieta
Anete Esmeralda Damberga (11.kl.) – atzinība
Rihards Miķelsons (12.kl.) – 2.vieta

 Liepājas pilsētas ķīmijas olimpiāde:
Gatis Links ( 10.kl.) – 3.vieta

 Liepājas pilsētas fizikas olimpiāde:
Valts Urbanovičs (9.kl.) – 3.vieta
Gatis Links ( 10.kl.) – 2.vieta
Kārlis Džeriņš (10.kl.) - 2.vieta
Arta Gribēna (10.kl.) - 2.vieta

(sākums)
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Olimpiāžu uzvarētāji 2016./2017.m.g. 

 Liepājas pilsētas bioloģijas olimpiāde: 

Elza Indra Enkūzena (10.a klase)- 2.vieta
Marta Bažejeva (9.b klase), Eduards Spāģis (10.d klase), Dāvids Lapiņš (10.d klase),
Viktorija Osipenko (11.b klase) – 3.vieta
Anete Zauka (9.c klase), Dāvids Lubiņš (10.b klase)- atzinība

 Liepājas pilsētas ķīmijas olimpiāde:

Lūkass Teofils Valcis (9.b klase)- 2.vieta
Eduards Spāģis (10.d klase)- atzinība, 3.VIETA VALSTĪ
Arturs Atvars (10.b klase)-atzinība, ATZINĪBA VALSTĪ, 2.vieta  Latvijas ķīmijas skolotāju 
asociācijas 2017.gada atklātajā ķīmijas olimpiādē

 Liepājas pilsētas fizikas olimpiāde:
Lūkass Teofils Valcis (9.b klase)-1.vieta
Eduards Spāģis (10.d klase) – 1.vieta, ATZINĪBA VALSTĪ
Dāvids Lapiņš (10.d klase), Valts Urbanovičs (11.c klase), Gatis Links (12.c klase) – 2.vieta
Edvīns  Vilde, Valdis Pēteris  Otaņķis (11.b klase), Roberts Bitenieks, Kārlis Džeriņš, Arta 
Gribēna (12.b klase)- 3.vieta
Laura Rafaloviča (11.b klase), Marģers Liepiņš (12.c klase)- atzinība

(sākums)
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Dalība konkursos
2014./2015.m.g. 

 konkurss ˝Pazīsti savu organismu!˝: Maija Ziemele (9.kl.) – 1.vieta

 erudītu konkurss „Skats uz Liepāju ar dabaszinātnieka acīm!” 7. - 9.klasēm – Liepājas 
Valsts 1.ģimnāzijas komandai – 1.vieta

 Liepājas pilsētas konkurss „Skats uz Liepāju ar dabaszinātnieka acīm!” 10. -
12.klasēm – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komandai – 1.vieta

2015./2016.m.g.

 bioloģijas olimpiāde 8.klasēm:  Marta Bažejeva, Roberts Vecvagars – atzinība

 Konkurss tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomā 10. – 12.klasēm – 1.vieta

 Erudītu konkurss ,, Roberts” 7. – 9.klasēm – 1.vieta

2016./2017.m.g. 

 konkurss ˝Pazīsti savu organismu!˝: Marta Maisiņa, Roberts Vecvagars  –
3.vieta

 bioloģijas olimpiāde 8.klasēm: Laura Bunka – 1.vieta, Maija Ose – 3.vieta

(sākums)
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Dalība un sasniegumi sporta 
pasākumos 2015./2016.m.g.: 

1.vieta Liepājas pilsētas starpskolu 
sacensībās VFS pamatskolai

(sākums)

(skatīt)
(Dalība un sasniegumi pilsētas skolu sacensībās 
volejbolā jaunietēm)
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1.vieta pilsētas skolu sacensībās volejbolā 
jaunietēm 2015./2016.m.g.

(sākums)

(Citi sasniegumi sporta pasākumos 2015./2016.m.g.) (skatīt)
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Dalība un sasniegumi sporta pasākumos 
2015./2016.m.g.: 

 1.vieta starpskolu sacensībās frīsbijā jauniešiem 

 1.vieta starpskolu sacensībās basketbolā jaunietēm

 2.vieta starpskolu sacensībās florbolā jauniešiem 

 3.vieta starpskolu sacensībās frīsbijā jaunietēm 

 3.vieta starpskolu sacensībās basketbolā jauniešiem 

(sākums)
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Dalība un sasniegumi sporta pasākumos 
2016./2017.m.g.: 

1.vieta un Olimpiskās dienas kauss skolu kopvērtējumā

1.vieta meitenēm  un 2.vieta zēniem pilsētas skolu sacensībās 
VFS (vispārējā fiziskā sagatavotība) 7. – 9.klašu grupā 

1.vieta meitenēm un 2.vieta zēniem pilsētas skolu sacensības 
vieglatlētikas četrcīņā

1.vieta pilsētas skolu sacensībās florbolā pamatskolu grupā

1.vieta Kurzemes reģiona basketbola sacensībās zēniem un 
2.vieta meitenēm 

(sākums)
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Dalība un sasniegumi sporta pasākumos 
2016./2017.m.g.:

(sākums)

(Citi sasniegumi sporta pasākumos 2016./2017.m.g.) (skatīt)

1.vieta LSSF atlases sacensībās pasaules skolu čempionātam ,,
J. Humberta kauss 2017.”(1999.-2002.gadā dzimušiem jauniešiem 
un jaunietēm) un tiesības piedalīties skolu pasaules čempionātā 
vieglatlētikā, kas notiks Francijā 24. – 30.06.2017. 
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2016./2017.m.g. 
ZPD rezultāti Kurzemes  reģiona, valsts lasījumos

1. Edvīns Vilde, Elvis Bekmanis 11.b ,,Gaismas enerģijas 
iegūšana, atverot durvis”- 1.pakāpe Kurzemes reģiona ZPD 
lasījumos , izvirzīts uz valsts lasījumiem (darba vad. Arnolds 
Šablovskis)

2. Valdis Pēteris Otaņķis 11.b ,,Alternatīvās enerģijas iegūšana 
ar pirkstu kustību» - 2.pakāpe Kurzemes  reģiona ZPD 
lasījumos, izvirzīts uz valsts lasījumiem (darba vad. Arnolds 
Šablovskis)

3. Olīvija Tija Ķeruže ,, Kadmija(II) jonu biosorbcija brūnaļģēs» 
11.b – 3.pakāpe Kurzemes reģiona ZPD lasījumos, izvirzīts uz 
valsts lasījumiem (darba vad. Harijs Sirotins )

4. Samanta Lieģe ,, Meteoroloģisko laikapstākļu ietekme uz 
medus kvalitāti»11.b- 2.pakāpe  Kurzemes reģiona ZPD 
lasījumos, izvirzīts uz valsts lasījumiem ( darba vad. Harijs 
Sirotins)

5. Maija Ziemele ,, Beta un delta smadzeņu viļņu ietekme uz 
informācijas uztveri jauniešiem’ 11.b – 2.pakāpe Kurzemes 
reģiona ZPD lasījumos, izvirzīts uz valsts lasījumiem (darba 
vad.Lilita Lepse)

(sākums)
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2014./2015.m.g.

ZPD rezultāti pilsētas, Kurzemes  reģiona 
lasījumos

1. Rihards Miķelsons 12.C „Lapseņzirnekļa populācija 
Liepājā un tās tuvākajā apkārtnē” – 1.vieta (darba vad. 
Lilita Lepse) izvirzīts uz valsts lasījumiem

2. Anete Kurvina 11.C „Bezsaimnieku kaķi Liepājas 
pilsētā” – 3.vieta (darba vad. Lilita Lepse) izvirzīts uz 
valsts lasījumiem

3. Nauris Rokjāns, Matīss Lepiksons 11.C „Skaņas 
izolācijas materiālu izpēte”– 2.vieta (darba vad. Arnolds 
Šablovskis) izvirzīts uz valsts lasījumiem

(sākums)
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2015./2016.m.g.

ZPD rezultāti pilsētas, Kurzemes  reģiona 
lasījumos

1. Signe Venškevica 11.c ,, Vārāmā sāls saturs dažādu 
šķirņu sieros” 2.vieta reģionā (darba vad. Elizabete 
Sirotina) izvirzīts uz valsts lasījumiem

2. Filips Oskars Zvagulis 11.b ,, Dabas resursu nodokļa 
izmaiņas, ieviešot videi draudzīgu kurināmo 
siltumapgādes uzņēmumā SIA „Liepājas enerģija” –
3.vieta reģionā (darba vad. Elizabete Sirotina) izvirzīts uz 
valsts lasījumiem

3. Aleta Betija Aniņa 11.c ,, Baltā stārķa populācija 
Vērgalē” – 3.vieta pilsētā (darba vad. Lilita Lepse)

(sākums)
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Dabaszinātņu jomas pedagogu iesaistīšanās 
un dalība:
 Gadskārtējā izdevuma ˝Ģimnāzijas raksti Nr.3˝, 

˝Ģimnāzijas raksti Nr.4˝ un ’’ Ģimnāzijas raksti Nr.5’’ 
tapšanā ( A.Šablovskis, A.Jaunskalže)

 Pilsētas un reģiona ZPD darbu vērtēšanā un komisiju 
darbā ( E.Sirotina, L.Lepse, A.Jaunskalže)

 Atklāto stundu vadīšanā Liepājas pilsētas skolotājiem 
( A.Šablovskis, E.Sirotina)

 Pilsētas mēroga ārpusklases pasākumu organizēšanā 
( E.Sirotina, H.Sirotins, L.Lepse, A.Freimanis)

(sākums)
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Skolēnu sadalījums pa gūtajiem vidējiem kopprocentiem
dabaszinātņu priekšmetu eksāmenos 

2016./2017.m.g.

(Salīdzinājums valstī, pilsētā un LV1Ģ 2014./2015.m.g.)

(sākums)

Mācību

priekšmets

Vidējais kopprocents eksāmenā %

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90

Bioloģija 0 4 7 4 8 0

Ķīmija 1 0 1 1 2 1

Fizika 0 0 1 5 6 1

KOPĀ 1 4 9 10 16 2

Secinājumi: Optimālu un augstu rezultātu bioloģijas, fizikas un ķīmijas eksāmenos

guvuši 28 skolēni jeb 67 % no eksāmenu kārtotājiem, kas ir par 13 % vairāk nekā

2015./2016.m.g.(92% - fizikā, 67% - ķīmijā, 52% - bioloģijā). Līdz ar to pozitīva

dinamika vērojama fizikā un ķīmijā , bet negatīva - bioloģijā. Neviens no skolēniem

nav uzrādījis rezultātu 91-100 % robežās.
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CE rezultāti dabaszinātņu priekšmetos 
valstī, pilsētā  un LV1.Ģ 

2014./2015.m.g.

(sākums)
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Skolēnu sadalījums pa gūtajiem vidējiem kopprocentiem
dabaszinātņu priekšmetu eksāmenos

2015./2016.m.g.

(sākums)

Mācību

priekšmets

Vidējais kopprocents eksāmenā %

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90

Bioloģija 0 1 3 3 3 2

Ķīmija 0 1 1 1 0 0

Fizika 1 0 5 3 2 0

KOPĀ 1 2 9 7 5 2

Secinājums: optimālu un augstu rezultātu bioloģijas, fizikas un ķīmijas

eksāmenos guvuši 14 skolēni jeb 54 % no eksāmenu kārtotājiem (67% -

bioloģijā, 33,3 % - ķīmijā un 45,5 % fizikā); neviens no skolēniem nav

uzrādījis rezultātu 91-100 % robežās.

(CE rezultāti dabaszinātņu priekšmetos valstī, pilsētā  un LV1.Ģ)

(Vidējais kopprocents CE 2014./2015. un 2015./2016.m.g.
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CE rezultāti dabaszinātņu priekšmetos 
valstī, pilsētā  un LV1.Ģ 

2015./2016.m.g.

(sākums)
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Vidējais kopprocents CE 

2014./2015. un 2015./2016.m.g.

(sākums)

Mācību 

priekšmets

2014./2015.m.g. 2014./2015.m.g.

Valstī Skolā Valstī Skolā

Bioloģija 62,5 66,76 63,3 68,34

Ķīmija 65,6 62,96 61,5 55,21

Fizika 50,3 60,94 49,6 60,55

Secinājums: valstī negatīva dinamika salīdzinājumā ar

iepriekšējo mācību gadu vērojama fizikas un ķīmijas CE

rezultātos. Skolā 2015./2016.m.g. nedaudz uzlabojies bioloģijas,

bet pasliktinājies ķīmijas CE rezultāti.
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