
Sociālo zinātņu MK
Liepāja, 2017.
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Mūsu skolotāji:

 Ineta Drēže (vēsture)

 Baiba Mackiala (vēsture, sociālās zinības)

 Ārijs Orlovskis (vēsture, filozofija, politika un 
tiesības)

 Dagnija Šimanska (ekonomika, krievu valoda)

 Līga Tetere (ģeogrāfija)

 Agita Bargā (mājturība un tehnoloģijas)

 Renarts Purmalis (mājturība un tehnoloģijas)
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Sasniegumi pilsētā un valstī organizētajos 
pasākumos:

Konkursi
 2013./2014. (skatīt)

 2014./2015. (skatīt)

 2015./2016. (skatīt)

 2016./2017. (skatīt)

Olimpiādes
 2013./2014. (skatīt)

 2014./2015. (skatīt)

 2015./2016. (skatīt)

 2016./2017. (skatīt)

ZPD un projektu darbi
 2013./2014./2015./2016./2017.(skatīt)



Lepnums

Vienotība

Atbildība

Gods



V
ie

n
o

tī
b

a
Mēs esam dažādi un mūs vieno:

 starppriekšmetu saikne (skatīt)

 savstarpējā pieredzes apmaiņa ikdienas darbā

 pieredzes braucieni «Apceļo Latviju»

(skatīt)

Mūsu dažādos priekšmetus 

vieno tēma Latvija
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Atbildība

Valsts

Pilsēta

Skola

Ģimene
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 Par nacionāli pilsonisko audzināšanu (skatīt 
1) (skatīt 2)

 Par pasaules un nacionālo kultūras 
mantojumu (skatīt)

 Par mācību sasniegumiem (skatīt)

 Par sadarbību ar vecākiem (skatīt)
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 Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāji –
tagadējie un bijušie (skatīt)

 Skolas vēsture 

 Par starptautiskās sadarbības veicināšanu 
(skatīt)

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

http://www.lvg.lv/section/top/lietuvas-projekts/191/
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2013./2014.m.g.

Pilsētas Latvijas un pasaules vēstures olimpiāde 9.klasēm: 
 Anna Katrīna Kupše (9.C) - 2. vieta 

 Marģers Liepiņš (9.C) - 3. vieta 

Pilsētas vēstures olimpiāde 12. klasēm:
 Annija Barona (12.B) - 2. vieta 

 Jūlija Beate Ķeruže (12.B) - 3. vieta 

 Nauris Skaldis (12.C)  - Atzinība 

 Roberts Skara (12.C) - Atzinība 

Pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm:
 Hardijs Drullis (10.C) – 1. vieta 

 Toms Rijkuris (11.A) - 3.vieta 

Pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm:
 Rebeka Elīza Zariņa (7.B) - Atzinība 

 Aiva Tālberga (7.A) - Atzinība 

 Alise Dženifera Gudēna (7.B) - Atzinība 

Pilsētas mājturības olimpiāde:
 Megija Laura Tiliba (7.A) - 1. vieta 

 Evija Bunka (8.C) - 2. vieta 

 Elizabete Andersone (7.A) - Atzinība 
(sākums)
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2014./2015.m.g.

Kurzemes novada Jauno ģeogrāfu skolas 5.atklātā 
olimpiāde:

 Arta Gribēna (10.B) - 1.vieta 

 Marģers Liepiņš (10.C) - 2.vieta 

Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas olimpiāde par Āziju:

 Alīna Isajenko (11.A)  - 2.vieta 

 Arta Gribēna (10.B)  - 3.vieta 

Pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 7. klasēm:

 Lūkass Teofils Valcis (7.B)  - 2. vieta

 Gustavs Grasis  (7. B) - Atzinība

Valsts ģeogrāfijas olimpiāde:

 Hardijs Drullis (11. C) - 2. vieta

(skatīt)
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2014./2015.m.g.

Pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde vidusskolām:

 Hardijs Drullis (11.C) - 1. vieta 

 Arta Gribēna (10.B) - 2. vieta 

 Marģers Liepiņš (10.C) 3. vieta 

 Ineta Šķēle (10.A) - Atzinība 

Pilsētas vēstures olimpiāde: 

 Toms Rijkuris (12.A)  - 3.vieta 

 Betija Alise Riekstiņa (12.B) – Atzinība

 Rihards Miķelsons (12.C) - Atzinība 

Pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiāde: 

 Lūkass Teofils Valcis (7.B) - 2.vieta 

 Marta Maisiņa  (7.C) - 1.vieta

 Vika Viktorija Kreitāle (8.A) - 2.vieta

(sākums)
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2015./2016.m.g.

Valsts ģeogrāfijas olimpiāde vidusskolām:

 Hardijs Drullis (12.C) - atzinība 

Valsts vēstures olimpiāde:
 Aiva Tālberga (9.A) – 2. vieta

Kurzemes novada ģeogrāfijas olimpiāde vidusskolām:

 Hardijs Drullis – 1. vieta

 Arta Gribēna – 2.vieta

 Marģers Liepiņš – atzinība

 Elvis Bekmanis – atzinība

(turpināt)
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2015./2016.m.g.

Pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 7. klasēm:

 Aleksa Kriķe (7.b klase)- 1. vieta

 Laura Bunka (7.a klase)- 2. vieta

 Nikola Anna Pelnēna (7.a klase)- 3. vieta

 Emīls Ozoliņš (7.a klase)- 3.vieta

 Niklāvs Zahars (7.b klase)- 3. vieta 

Pilsētas vēstures olimpiāde:

 Elza Indra Enkūzena (9.c klase)- 1. vieta

 Aiva Tālberga (9.a klase) -2. vieta

 Alberts Mihņenoks (9.a klase)- atzinība

 Hardijs Drullis (12.c klase)- 2. vieta

(turpināt)
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2015./2016.m.g.

Pilsētas Mājturības un tehnoloģiju tekstila tehnoloģiju 
olimpiāde:

 Estere Gūža (7.a klase) -2.vieta 

 Marta Maisiņa (8.c klase) -2. vieta 

 Agate Sproģe (8.a klase)- 3. vieta

Pilsētas Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 
kokapstrādes tehnoloģijā:

 Rūdolfs Saulkalns (8.b klase) - 3. vieta

 Andis Ernests Gmireks (7.c klase) – atzinība

(skatīt)
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ZPD 2013./2014.m.g.

 Edgars Pankratovs (11.c) –atzinība pilsētas lasījumos 

 Ilze Migliniece (11.c ) - 4. vieta Kurzemes reģiona 
lasījumos 

ZPD 2014./2015.m.g.

 Betija Alise Riekstiņa (12.b) – 1. vieta pilsētas lasījumos 

 Kristers Strēlis (11.a) – 2.vieta Kurzemes reģiona 
lasījumos

 Paula Ozoliņa (11.a) – atzinība pilsētas lasījumos

(turpināt)
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ZPD 2015./2016.m.g.

Ekonomikā

 Laura Adamoviča (11.a; darba vadītāja Dagnija 
Šimanska) – atzinība pilsētas lasījumos

Vēsturē

 Dāvis Petrovics (11.b; darba vadītāja Ineta Drēže) –
2.vieta pilsētas lasījumos

ZPD 2016./2017.m.g.

Vēsturē 

 Inga Birzgale un Ilva Birzgale (11.a, darba vadītāja Ineta 
Drēže) – 1. vieta pilsētas lasījumos un Atzinība Kurzemes 
reģionālajos lasījumos

 Kristaps Līdums (11.c, darba vadītāja Baiba Mackiala) –
2. vieta pilsētas lasījumos un Atzinība Kurzemes 
reģionālajos lasījumos

(turpināt)
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2015./2016.m.g.

Pētniecisko darbu lasījumi pilsētā 6.-9. klasēm

 Marta Bažejeva 8.b – 1.pakāpe

 Elīna Libķena 8.b – 2.pakāpe

 Elizabete Preisa, Anete Zauka 8.c – 2.pakāpe

(sākums)
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Eseju konkurss: ˝No pretošanās līdz Atmodai. Latvijas
Tautas fronte˝ 

Anna Elizabete Stūre - 1.vieta valstī

(sākums)
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Konkurss ˝Vēsture ap mums˝

Aiva Tālberga (8.A) - 3. vieta valstī

(sākums)
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2015./2016.m.g.

Monreālas Latviešu sabiedriskā centra un Vītolu 
fonda organizētais konkurss «Pētīsim un izzināsim 
Latvijas vēsturi»:

 Laureāte Baiba Mackiala iegūst 400 eiro finansējumu 
audzināmās klases ekskursijai

(turpināt)
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2015./2016.m.g.

Eiropas parlamentāriešu rīkotais konkurss «Kādu es redzu 
Latviju Eiropas Savienībā pēc 10 gadiem»:

 Elizabete Lenora Mačoha (9. d klase)- laureāte ieguva balvā braucienu uz 
Briseli

LiepU organizētais konkurss - viedokļu darbnīca «Liepāja -
Tava nākotne»:

 11.B klases komanda- 2. vieta 

EP organizētais konkurss «Eiropas karnevāls»:

 1.vieta komandai „Zvaigžņu kabarē” (apvienotā 10. un 11.klašu 
komanda)

 2.vieta komandai „Karstās maijpuķītes” (11.b klases komanda)

(sākums)
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Sociālo zinātņu jomas pedagogu iesaistīšanās un 
dalība:
 Gadskārtējā izdevuma ˝Ģimnāzijas raksti Nr.2, Nr.3, Nr.4˝ 

tapšanā ( B. Mackiala, I. Drēže, D. Šimanska)

 Pilsētas Pētniecisko, ZPD un reģiona ZPD darbu vērtēšanā un 
komisiju darbā (B. Mackiala, I. Drēže, D. Šimanska )

 Atklāto stundu vadīšanā Liepājas pilsētas un LV1Ģ 
skolotājiem un  (B. Mackiala,D. Šimanska, I. Drēže, S. Ķude)

 Pilsētas mēroga ārpusklases pasākumu organizēšanā (B. 
Mackiala –karjeras nedēļas pasākumu organizēšana)

 Liepājas A. Puškina 2.vsk. organizētā konference «Talantīgo 
skolēnu ilgtspējīga piesaistīšana un pēctecības nodrošināšana 
talantu attīstībā» (L. Tetere)

(sākums)
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Ekskursijas pa Latvijas vēsturiski nozīmīgām vietām: 
Ziemassvētku kauju muzejs, Brāļu kapi, Lestene, 
Oskara Kalpaka muzejs u.c.

(sākums)
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14. novembra atceres pasākums Liepājas redānā

(sākums)
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Eiropas diena

Tautas tradīciju kopšana

(sākums)
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 Vecāku atbalsts ZPD, projektu un konkursu

darbu izstrādē

 Klases projekts ˝Baltijas ceļš mūsu skolā˝

(turpināt)
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 Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas

(sākums)
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(sākums)
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Zooloģija/ģeogrāfija 8. klasē,4. februāris

Tēma – putnu migrācija.

Mērķis: izsekot bezdelīgu migrācijas ceļam, izvērtēt to no bioloģijas 
un ģeogrāfijas viedokļa.

Papildus mērķi:

 atkārtot putnu bioloģiju - barības ķēdes, vielmaiņa, atkārtot 
Eiropas un Āfrikas valstis, dažādu ģeogrāfisko zonu apstākļus 
veidot attieksmi pret putnu aizsardzību un nepieciešamību 
starptautiskai sadarbībai

Uzdevumi:

 izspēlēt spēli “Bezdelīgu migrācija”, izvērtēt draudus bezdelīgu 
ceļā, parādīt savu attieksmi pret gājputnu aizsardzību.

Ieguvumi: reālā dzīvē mēs lietas uztveram kopsakarībās, nevaram 
vienu mācību priekšmetu izolēt no otra.

 Šajā stundā skolēni skaidri redz, ka nevari būt spēcīgs tikai vienā 
priekšmetā, ir jābūt zinošam visos mācību priekšmetos, lai 
uztvertu pasaulē, dabā notiekošo.

 Tika sekmēta prasmju attīstīšana saskarties ar reālām problēmām, 
rast tām risinājumu gan no ģeogrāfiskā, gan bioloģiskā viedokļa.

 Iespēja redzēt, kā skolēni strādā, sadarbojas ar citu pedagogu.

 Veicināta skolotāju savstarpējā sadarbība, jaunu ideju, metožu 
pielietošana savās turpmākajās stundās.(sākums)
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75.59

83.58

46.37

2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016.

CE Latvijas un Pasaules vēsturē (vērtējumi procentos)
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 Skolēnu veikums ikgadējā pilsētas izstādē 

(sākums)
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 Konkurss «Mūzikas mājvietas»- 1. vieta 
pilsētā 8.-9. klašu komandai
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(sākums)
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2016./2017.m.g.

Pilsētas vēstures olimpiāde:
 Marta Bažejeva (9.b klase)- 1. vieta

 Deizija Eičina (9.a klase) -3. vieta

 Lūkass Teofils Valcis (9.b klase)- atzinība

 Marģers Liepiņš (12.c klase)- atzinība

Pilsētas filozofijas olimpiāde:

 Kārlis Džeriņš (12.b klase) – 1. vieta

Pilsētas mājturības un tehnoloģijas olimpiāde:

 Ralfs Šuba (7.b klase) – 2. vieta

 Toms Jaunzems (7.c klase) - atzinība

Pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde:

 Reinis Zars (10. klase)- atzinība

 Arta Gribēna (12. klase) - atzinība

 Elvis Bekmanis (11. klase)- atzinība
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sākums


