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1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Ventspils Centra sākumskola (turpmāk – Skola) ir pašvaldības dibināta un Ventspils domes 

pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno Pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) izglītības 

programmu un Pamatizglītības 1. posma (1. –6. klase) profesionāli orientētā virziena programmu. 

2003. gada 15. augustā uz tagadējās Ventspils 1. ģimnāzijas bāzes tika izveidota Ventspils Centra 

pamatskola ar pamatizglītības programmām no 1. līdz 6. klasei. 2003./2004. m. g. Ventspils Centra 

pamatskolas 1.–6. klasēs mācības uzsāka 268 izglītojamie, pakāpeniski izglītojamo skaits ir audzis. 

2015./2016. m. g. mācības uzsāka 350 izglītojamie, bet ar nākamo mācību gadu samazinājies skaits, 

jo tika ierobežots pieļaujamo izglītojamo skaits vienā klasē, atbilstoši noteikumiem.  

2008./2009. m. g. skolas kolektīvs darbu uzsāka renovētā skolas ēkā. Skolas ēkas apkārtne ir 

sakopta, bērniem droša. 

2011. gadā, stājoties spēkā grozījumiem Vispārējās izglītības likuma 30. panta 3. punktā, Ventspils 

Centra pamatskola tika pārdēvēta par Ventspils Centra sākumskolu. 

Līdz 2018. gada 22. janvārim mācību process 1.–4. klasēm notika Centra sākumskolā Brīvības ielā 

15, 5.–6. klasēm – Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas telpās Kuldīgas ielā 1. No 2018. gada 22. janvāra 

visi izglītojamie mācās vienā ēkā Saules ielā 37. Skola nodrošina izglītojamajiem mācības latviešu 

valodā. Paralēli vispārējās pamatizglītības programmai skola piedāvā arī pamatizglītības 1. posma (1.–

6. klase) profesionāli orientētā virziena programmu, kurā ir iekļauta individuālā instrumenta spēles 

apguve kā fakultatīvs, izvēloties mūzikas instrumentu: klavieres, flautu, trompeti, vijoli, saksofonu vai 

bungas. 

Izglītojamo uzņemšana sākumskolā notiek atbilstoši Ventspils pilsētas domes 2015. gada 

9. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna 

uzņemšanu 1. klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 2015. gada 

13. oktobra noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības 

iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo 

klasi”. 
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Īstenojamās izglītības programmas  

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

 

Kods Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo skaits 

 

2016. /2017. 2017. /2018. 2018. /2019. 

Nr. Datums Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pamatizglītības 

1. posma  

(1.–6. klase) 

izglītības 

programma 

11011111 V-9617 30.01.2018. 6 gadi 

2020. gada 

20. februāris 

171 171 166 166 162 164 

Pamatizglītības 

1. posma  

(1.–6. klase) 

profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

11014111 V-9618 30.01.2018. 6 gadi 

2020. gada 

20. februāris 

170 170 164 164 161 161 

 

Izglītojamo skaits izglītības iestādē ir manījies saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” un Ventspils pilsētas 

Domes rīkojumiem par klašu komplektu skaitu Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs. 
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Izglītojamo skaita raksturojums 

 Pēdējo gadu laikā vērojams skolēnu skaita samazinājums. No 2016./2017. līdz 2018./2019. m. g. 

skolēnu skaits ir samazinājies par 16 izglītojamajiem jeb 4,69%. 2017./2018. m. g. skolēnu skaits, 

salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, samazinājies par 3,23 %. Tas saistīts ar MK noteikumiem Nr. 

610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 

izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 

programmas”, kas paredz vienam skolēnam mācību klasē ne mazāk kā 2 kvadrātmetrus. Izglītības 

izstādē ir salīdzinoši stabils izglītojamo skaits, skaita svārstības ietekmē klasē pieļaujamo izglītojamo 

skaits, nevis vecāku izvēle. 

 

Skolēnu skaita izmaiņas skolā pēdējo četru mācību gada laikā 

Mācību gads Klašu komplektu skaits 
Skolēnu skaits mācību 

gada sākumā 

2016./2017. 12 341 

2017. /2018. 12 330 

2018. /2019. 12 325 

Uzņemto skolēnu skaits 1. klasē 

Gads Skolēnu skaits 

2016./2017. 48 

2017. /2018.  52 

2018. /2019. 47 

2019./2020. m. g. 1. klasē piedāvāto vietu skaits skolā 52, pamatojoties uz Ventspils Domes rīkojumu 

Nr.1-15/22 (30.01.2019.), pieprasīto – 65, tikai 2018./2019.m.g. pieprasījums bija mazāks nekā 

piedāvājums, sakarā ar Skolas atrašanās vietas maiņu.  

Tradīcijas un interešu izglītība 

Ventspils Centra sākumskolā ir izkoptas daudzveidīgas tradīcijas, īpaši pievēršot uzmanību 

muzikālajām tradīcijām, kas ilgus gadus ir izglītības iestādes atšķirības zīme, jo skolā tiek īstenota 

Pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) profesionāli orientētā virziena programma (skatīt pielikumu 

Nr.2).   

Tradīciju veidošanās pamats ir arī izglītības iestādē īstenotā interešu izglītība. 

Interešu izglītības programmas apstiprinātas, sākot ar 2018./2019. m.g., līdz tam izglītības iestādē 

notika atbilstošas fakultatīvās nodarbības. 

 

341

330

325

315

320

325

330

335

340

345

2016./2017. 2017./2018. 2018./2019.

Izglītojamo skaits izglītības iestādē
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Izglītības iestāde Interešu izglītības nodarbība Kontaktstundas 

Ventspils Centra sākumskola 1.-2. klašu zēnu koris 3 

Ventspils Centra sākumskola 3.-6. klašu zēnu koris 3 

Ventspils Centra sākumskola 1.-4. klašu meiteņu koris "Pērlītes" 3 

Ventspils Centra sākumskola 5.-6. klašu meiteņu koris "Pērles" 3 

Ventspils Centra sākumskola Zēnu vokālais ansamblis 4 

Ventspils Centra sākumskola Instrumentālais ansamblis 4 

Ventspils Centra sākumskola Vokāli instrumentālais ansamblis “Jautrie 

draugi” 

6 

Ventspils Centra sākumskola Zvanu ansamblis “Saules zvani” 6 

Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums 

Izglītības iestāde tiek finansēta no valsts un Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi 

tiek izmantoti izglītības iestādes vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, un to 

aprite un uzskaite ir centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. 

2016. gads 

Finansējuma avoti 2016. gads, summa (EUR) 

Kopējais gada finansējums 469 013,00 

t. sk. no valsts budžeta 367 985,00 

t. sk. no pašvaldības budžeta 110 028,00 

maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 1384,00 

Ieguldījums skolas vidē (EUR) 

Skolas pagalma sporta zonas iekārtojums – sintētiskais 

segums un futbola vārti 

15 286,00 

 

Gājēju celiņa atjaunošana 21 970,00 

Iegādes (EUR) 

Skolēnu portatīvie datori (32 gabali) 19 192,00 

Jaunās komplektācijas stacionārie datori (3 gabali) 2304,00 

Mūzikas instrumenti 280,00 

Krāsu printeris 508,00 

Kafijas automāts 495,00 

Mēbeles 1253,00 

Skolas bibliotēkas finansiālais nodrošinājums: 

Finansējums Mācību fonds Pamatfonds 

Valsts 5288,87 EUR - 

Pašvaldības 924,24 EUR 1477,07 EUR 

Kopā 6213,11 EUR 1477,07 EUR 

2017. gads 

Finansējuma avoti 2017. gads, summa (EUR) 

Kopējais gada finansējums  

t. sk. no valsts budžeta 357 560 

t. sk. no pašvaldības budžeta 1 404 939 

maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 1460,00 
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Ieguldījums skolas vidē (EUR) 

Skolas ēkas rekonstrukcija Saules ielā 37  789 821,36 

Skolas teritorijas labiekārtojuma izbūve 233 612,44 

Iegādes (EUR) 

Datoru uzglabāšanas un uzlādes ratiņi  3000,00 

Skapīši 1. - 4. klašu skolēniem 16125,00 

Virtuves tehnoloģiskās iekārtas 43932,00 

Ēdamzāles aprīkojums 7650,00 

Meiteņu mājturības kabineta aprīkojums 5990,00 

Zēnu mājturības kabineta aprīkojums 7470,00 

Krēsli aktu zālei 9600,00 

Tāfele mūzikas kabinetam 220,00 

Digitālās klavieres 2049,00 

Skolēnu soli un krēsli 1600,00 

Skolotāju portatīvie datori 20 769,00 

Skolas bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Finansējums fondam 

Finansējums Mācību fonds Pamatfonds 

Valsts 2644.26 EUR - 

Pašvaldības 1353.72 EUR 2516.54 EUR 

kopā 3997.78 EUR 2516.54 EUR 

2018. gads 

Finansējuma avoti 2018. gads, summa (EUR) 

Pašvaldības asignējums 270 174 

Valsts finansējums 355 255 

Maksas pakalpojumi 13 595 

Iegādes (EUR) 

Pūšamie mūzikas instrumenti 16 014 

Vestes zēnu korim 1 100 

Datortehnika 18 786 

Sporta inventārs 596 

Žalūzijas kabinetos 960 

Mūzikas instrumenti 150 

Skolas bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Finansējums fondam 

Finansējums Mācību fonds Pamatfonds 

Valsts 5350.47 EUR - 

Pašvaldības 1125.38 EUR 2476.98 EUR 

kopā 6475.85 EUR 2476.98 EUR 
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Izglītības iestādes kvalitatīvais sastāvs 

Izglītības iestādes vadību nodrošina direktors, trīs vietnieki un direktora vietnieks saimnieciskajā 

darbā. 

Ventspils Centra sākumskolā strādā dažāda vecuma pedagogi. Tiek plānota pakāpeniska 

pedagoģiskā personāla nomaiņa, sasniedzot pensijas vecumu. Procentuāli lielākais pedagoģiskā 

personāla vecums ir robežās no 25 līdz 65 gadiem 2018./2019. m.g.  esošo pedagogu sadalījums 

vecuma kategorijās atspoguļots tabulā. 

 

Darbinieki 

Pedagogu skaits Skolotāju skaits 
No skolotājiem 

1.-4.kl. 5.-6.kl. 

Kopā 

tai skaitā 

sievietes Kopā 

tai skaitā 

sievietes Kopā 

tai skaitā 

sievietes Kopā 

tai skaitā 

sievietes 
B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kopā 37 32 35 30 20 20 15 10 

    24 gadi un jaunāki 0 0 0 0 0 0 0 0 

    25-29 gadi 3 0 3 0 0 0 3 0 

    30-34 gadi 4 3 4 3 0 0 4 3 

    35-39 gadi 2 2 2 2 1 1 1 1 

    40-44 gadi 6 6 6 6 5 5 1 1 

    45-49 gadi 9 8 7 6 3 3 4 3 

    50-54 gadi 3 3 3 3 1 1 2 2 

    55-59 gadi 6 6 6 6 6 6 0 0 

    60-64 gadi 2 2 2 2 2 2 0 0 

    65 gadi un vecāki 2 2 2 2 2 2 0 0 

Skolā pedagogi strādā gan pamatdarbā, gan blakusdarbā. Pārskats par pedagogu 

nodarbinātību pamatdarbā un blakusdarbā attēlots tabulā. 

 

Nodarbinātība 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 

Skaits % Skaits % Skaits % 

Pamatdarbā 20 44% 20 54 % 21 55% 

Blakusdarbā 26 56% 17 46 % 17 45% 

Izglītības iestādē satrādā pedagogi, kuri ieguvuši meģistra un doktora grādu. 

 

 2016./2017. m.g. skolā satrādāja divi VISC ārštata metodiķi. Katru mācību gadu izglītības iestādi 

izvēlas jaunie speciālisti kā prakses vietu. Pagājušajā mācību gadā prakse tika vadīta 2 pedagogiem un 

3 logopēdiem. 

 

Izglītības iestādē ir atbalsta personāls: 

 psihologs, sākot ar 2018./2019. m.g., 

 sociālais pedagogs, 

 logopēds, 

 medmāsa. 

Izglītība 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 

Augtākā pedagoģiskā izglītība, maģistra 

grāds pedagoģijā 

30 23 22 

Augtākā pedagoģiskā izglītība, doktora grāds - - 1 
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

(IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN 

KONKRĒTI REZULTĀTI) 
 

Misija – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās 

pamatizglītības mērķu sasniegšanu, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas 

zināšanas, prasmes un attieksmes, radot konkurētspējīgu, radošu, uz iniciatīvu vērstu personību. 

Skolas vīzija 

 Mūs raksturo: 
• Skola – mūsdienīga, droša, atbalstoša, atvērta, estētiski sakopta 

• Pedagogs – inovatīvs, radošs, saprotošs, uz sadarbību vērsts 

• Skolēns – mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs, draudzīgs 

• Vecāks – atvērts sadarbībai, līdzatbildīgs, uzticas skolai 

Skolas vērtības – tolerance, atbildība, godīgums. 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas 

procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī izveidot 

izglītojamo par personību ar augstu intelektuālo, emocionālo un uzvedības kultūru. 

Apakšmērķis - sagatavot izglītojamos mācībām Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, nodrošinot to 

veiksmīgu uzņemšanu. 

Skolas uzdevumi 2018./2019. m.g. (balstoties uz attīstības prioritātēm) 

Joma Darbības prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs 

1.Profesionāli orientētās mācību 

programmas aktualizācija mūzikas 

instrumentu apguvē. 

 

 

2.Mācību priekšmetu jomu darba 

optimizēšana, lai atvieglotu pedagogu 

un izglītojamo pārejas procesu uz jauno 

standartu un kompetenču pieeju. 

1.1.Piesaistīti jauni pedagogi, 

nodrošinot iespēju izglītojamiem 

jaunus mūzikas instrumentus, 

piemēram, bungas un lielos pūšamos 

instrumentus.  

2.1. Izveidotas mācību jomu komisijas 

atbilstoši izglītības iestādes iespējām, 

apvienojot priekšmetu skolotājus, 

piemēram, izveidota apvienota 

dabaszinību un matemātikas joma, jo 

4.-6. klašu grupā strādā viens 

matemātikas un 2 dabaszinību 

skolotāji. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

1. Formatīvās vērtēšanas aktualizācija 

skolā un īstenošana mācību procesā. 

1.1.Organizētas nodarbības par 

formatīvo vērtēšanu izglītības iestādē 

(vadītāja I. Pāvula). 

1.2.Apkopota informācija par 

formatīvo vērtēšanu un tās veidiem.  

1.3.Vērotas stundas par formatīvās 

vērtēšanas izmantošanu stundā, 

sniegta par to atgriezeniskā saite. 

Skolēnu 

sasniegumi 

1. Izglītojamo mācību sasniegumu 

izaugsme ikdienas darbā un valsts 

pārbaudes darbos.  

 

 

1.1.Izglītojamo sasniegumu 

diagnostika un analīze skolotāju 

iesniegto atskaišu veidā, veicot iegūto 

datu analīzi. 
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2. Izglītojamo mācību sasniegumu 

uzskaites kārtības aktualizēšana un 

realizēšana. 

1.2.“Edurio” aptaujas skolotājiem un 

izglītojamajiem par izglītības iestādi, 

mācību procesu, diagnosticējošajiem 

darbiem, iegūto datu analīze. 

1.3.Diagnosticējošo darbu analīze un 

rīcības plāna izstrāde rezultātu 

uzlabošanai. 

2.1.Pārskatīta un aktualizēta 

vērtēšanas kārtība, ar kuru 

iespazīstināti pedagogi, izglītojamie 

un vecāki. 

Atbalsts 

skolēniem 

1. Daudzveidīgas karjeras informācijas 

nodrošināšana atbilstoši izglītojamo 

vecumposmam.  

 

2. Izglītojamo pašpārvaldes darba 

uzlabošana un aktualizēšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai. 

1.1.Izglītojamo veidoti stendi par 

profesijām. 

1.2.Profesiju iepazīšana, apmeklējot 

dažādus uzņēmumus. 

2.1Skolas pašpārvaldē darbojas 16 

izglītojamie no 4.-6. klasēm. 

2.2.Notiek regulāras sapulces, kuras 

organizē direktora vietniece 

audzināšanas darbā. 

2.3.Izglītojamie piedalās pasākumu 

plānošanā, īstenošanā, veic 

izvērtējumu par savu darbu pārrunu 

veidā. 

2.4.Pašpārvaldes dalībnieki aktīvi 

iesaistās skolas dekorēšanas 

pasākumos.  

2.5.Ir veikta detalizēta uzskaite par 

pašpārvaldes darba norisi (sapulces, 

pasākumi u.c.) 

2.6.Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji 

piedalās Izglītības iestādes sapulcē. 

3.1.2018./2019. m.g. izglītības iestāde 

aktīvi iesaistījās  Eiropas Sociālā 

fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 

„Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”, nodrošinot, 

piemēram, iespēju 5.-6. klašu 

izglītojamiem apgūt robotiku, 

SKRECH, 1.-6. klašu izglītojamiem 

“Miksike” un lietderīgi pavadīt laiku 

starpbrīžos, organizēt dažādas 

aktivitātes u. tml. 

Skolas vide 

1. Izglītības iestādes vērtību definēšana 

un iedzīvināšana.  

 

 

 

1.1.2018./2019. m.g. noslēgumā, 

balstoties uz vadības sarunām ar 

skolotājiem un grupu darbu, tika 

definētas izglītības iestādes vērtības, 

kuru iedzīvināšana turpināsies 

2019./2020. m.g. 
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2. Jaunu tradīciju veidošana un 

iepriekšējo izkopšana.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Izglītības iestādes 15 gadu jubilejas 

svinību organizēšana. 

 

 

4. Atbalsts jaunajiem pedagogiem. 

2.1.Analizējot informāciju par 

tradīcijām iepriekšējos mācību gados, 

tika pieņemts lēmums par šī brīža 

situācijai neatbilstošu pasākumu 

neorganizēšanu, mainīta to norise, kā 

arī veidotas jaunas tradīcijas, 

piemēram, Pateicības diena, 

Ziemassvētku svinīgais pasākums 

izglītības iestādē, Adventes rīti. 

3.1.Tika organizētas izglītības iestādes 

15 gadu jubilejas svinības, uzaicinot 

Karlsonu un sagatavojot atbilstošus 

priekšnesumus. 

4.1.Nodrošināta iespēja jaunajiem 

pedagogiem piedalīties Ventspils 

Metodiskā dienesta apmācībās. 

4.2. Notiek savstarpēja stundu 

vērošana iespēju robežās. 

Resursi 

1.Pedagogu profesionālās pilnveides 

nodrošināšana un metodiskais atbalsts 

jaunā standarta īstenošanas procesā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Profesionālā virziena izglītības 

programmas nodrošināšana ar 

materiāliem un instrumentiem. 

 

 

 

3. Materiāli tehniskās bāzes 

paplašināšana.  

1.1.Atbilstoši skolas izvirzītām 

prioritātēm skolā tiek plānota 

pedagogu tālākizglītība. 

1.2.Pedagogi profesionāli 

pilnveidojušies un kvalifikāciju cēluši: 

a. kursos sadarbībā ar Metodisko 

centru; 

b. MK un jomu grupā; 

c. semināros un konferencēs; 

d. pieredzes apmaiņas braucienos, kā 

arī uzņemot viesus savā skolā; 

e. atklātajās stundās un stundu 

vērošanā;  

f. metodiskajā dienā skolā un arī 

pilsētā. 

2.1.Uzsākta jaunu mūzikas 

instrumentu apguve (bungas, 

saksofons). 

2.2. Klavieru skolotāja nodrošināta ar 

tāfeli darba modernizēšanai un 

optimizēšanai. 

3.1 Atbilstoši budžetam iegādāta 

tehnika, piemēram, printeri. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

1.Gatavošanās izglītības iestādes 

akreditācijas procesam, iesaistot 

pedagoģisko kolektīvu. 

2. Sasniegto rezultātu analīze.  

 

 

 

 

 

1.1. “Edurio” aptauju organizēšana 

izglītības iestādē. 

 

2.1.“Edurio” aptaujās iegūto datu 

analīze. 

2.2.Pedagoģiskā kolektīva 

informēšana par “Edurio” aptaujās 

iegūtajiem datiem un to izmantošanu 

turpmākā darba plānošanā. 
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3. Informācijas aprites nodrošināšana 

visos līmeņos.  

 

 

 

4.Vecāku līdzdalības paplašināšana, 

aktualizējot Izglītības iestādes padomes 

darbu. 

3.2.Pasākumu kalendāra ieviešana 

skolā “Google” platformā. 

3.3.E-klasē, izmantojot e-pastu, 

nodrošināta informācijas aprite, tai 

skaitā, vadības apspriežu lēmumi. 

4.1. Izglītības iestādēs padomes 

vecāku organizēti pasākumi un 

aktivitātes, piemēram, Labdarības 

koncerts, iesaistīšanās ar 

pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) 

profesionāli orientētā virziena 

saglabāšanu saistītajās aktivitātēs. 

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU 

IZPILDE (JA ATTIECINĀMS) 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumu Nr.852 “Kārtība, kādā akreditē 

vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 

53.punktā noteiktajam un pamatojoties uz Ventspils Centra sākumskolas 2013. gada 19. decembra 

iesniegumu Nr.1-1/85 “Par akreditāciju”, 2014. gadā izglītības iestādes un īstenoto izglītības 

programmu akreditācija notika bez akreditācijas ekspertu ziņojuma un priekšlikuma. 

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS 

AR KVALITĀTES VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS 

KRITĒRIJOS: 
4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Ventspils Centra sākumskola realizē: 

 pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) izglītības programma; kods 11011111, licences Nr. V – 

9617, 30.01.2018. Šo programmu 2016./2017.m.g. apgūst 171 izglītojamais, 2017./2018. m. g. 

– 166, bet 2018./2019.m.g. – 164 izglītojamie.  

 pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) profesionāli orientētā virziena programma; kods 

11014111, licences Nr. V – 9618, 30.01.2018. Šo programmu 2016./2017.m.g. apgūst 170 

izglītojamais, 2017./2018. m. g. – 164, bet 2018./2019.m.g. – 161 izglītojamie.  

Skolas īstenotās vispārējās pamatizglītības programmas atbilst licencētajām izglītības 

programmām. Programmu saturs veidots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot izglītojamo 

ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm, radot 

pamatu izglītojamā turpmākajai izglītībai.  

Visi skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus, programmas. Skolotāji strādā pēc valsts 

piedāvātajām mācību paraugprogrammām. Pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) profesionāli 

orientētās virziena programmas mācību priekšmetā “Mūzika” pedagogi izmanto izstrādātu 

programmu.  Atbilstoši mācību priekšmeta programmai katrā klašu grupā pedagogi veido darba plānu, 

paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku un sasniegumu vērtēšanas formas un paņēmienus. Mācību 

procesa laikā, ja nepieciešams, plānā tiek veiktas korekcijas. Pedagogu darba plāni ievietoti Ventspils 

Digitālā centra veidotā virtuālā vidē izglītības iestādes iekšējā tīklā. 

Plānojot laiku temata apguvei, pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālās spējas, vajadzības, 

paredz darbu ar izglītojamiem, kuriem ir nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā. Darbs tiek 

veikts arī ar talantīgajiem izglītojamiem, gatavojot tos konkursiem un olimpiādēm. 
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Izglītības iestādē darbojas metodiskās komisijas un jomu grupas, tajās tiek izvērtēta mācību 

literatūra. Metodisko komisiju ietvaros pedagogi sadarbojas stundu satura plānošanā, metodikā, 

pārbaudes darbu izstrādē un iesaistās savstarpējā stundu vērošanā. Metodiskais darbs izglītības iestādē 

tiek plānots atbilstoši “Skola 2030” ieteikumiem, un, ņemot tos vērā, tiek veidotas metodiskās 

komisijas un jomu grupas. 

Pamatojoties uz veiktajām stundu vērošanām, izglītības iestādes vadība sniedz metodisko atbalstu 

pedagogiem mācību satura jautājumos un pārrauga mācību darba organizāciju. Direktora vietnieks 

izglītības jomā pārrauga ieraksta kvalitāti e-klases žurnālos. Mācību satura plānošanā skolotāji 

izmanto profesionālās pilnveides kursos gūtās zināšanas un pieredzi, dalās pieredzē ar kolēģiem 

atklātajās stundās, metodiskajās komisijās. Skolas vadība organizē individuālas sarunas ar skolotājiem 

par mācību standarta izpildi, mācību gada beigās skolotāji raksta sava darba pašvērtējumu.  

Mācību literatūra tiek izvērtēta, un tā rezultātā tiek apstiprināts mācību literatūras saraksts 

turpmākajiem trim gadiem, tas tiek ievietots skolas mājaslapā. Izglītojamie tiek nodrošināti ar darba 

burtnīcām mācību priekšmetos: ētikā, sociālajās zinībās, svešvalodās. 

Klases stundas tiek plānotas, pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra izstrādātiem 

metodiskiem līdzekļiem – “Klases stundu programmas paraugs” un “Ieteikumi klases stundu 

programmas īstenošanai”. Izglītības iestādes darba plānā ir iekļauti pasākumi, kas veido izglītojamā 

attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām un veicina izpratni 

par sabiedrības kopējām vajadzībām un iesaisti taisnīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanā, audzinot 

krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. Klašu audzinātāji savu darbu plāno, 

sadarbojoties ar priekšmetu skootājiem un atbalsta personālu. 

Skola nodrošina izglītojamo iespēju apmeklēt individuālās konsultācijas un fakultatīvās 

nodarbības. Mācību priekšmetu stundu saraksts, individuālo konsultāciju grafiki tiek veidoti saskaņā 

ar mācību plānu. Mācību priekšmetu stundu saraksts, nodarbību saraksts ir izvietots skolā, kā arī 

publicēts skolas mājaslapā centrasakumskola.ventspils.lv. Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst 

normatīvo aktu prasībām. 

Izglītības iestāde līdz 2018. gada decembrim ir piedalījusies mācību programmas “Datorika” 

aprobācijā, organizējot fakultatīvas nodarbības 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3.a, 3. b un 4.b klasē. Pedagogi 

darbā izmantoja mācību programmas paraugu “Datorika 1.–3. klasei” integrētai datorikas jautājumu 

apguvei. Lai programmu īstenotu, ikdienas darbā izglītojamie strādāja ar 32 portatīvajiem datoriem. 

Skolā iegādāts portatīvo datoru skapis. Plānojot ikdienas darbu, pedagogi pēc vajadzības izmanto 

Startit.lv datorikas mācību metodiskā nodrošinājuma komplektus un instrukcijas (izvērsti stundu plāni, 

darba lapas, prezentācijas, interneta resursi u. c.) un sniedz par tiem atgriezenisko saiti. Pedagogi 

piedalījušies pieredzes apmaiņas semināros pilsētā un Stratit.lv organizētā seminārā. Izglītojamie, kuri 

apguva datoriku, tika sagatavoti Ventspils Digitālā centra konkursiem. Beidzoties datorikas 

aprobācijas periodam, šis priekšmets atsevišķi netiek apgūta, bet, pēc nepieciešamības integrēta 

mācību stundās. 

Atbilstoši skolas metodiskā darba mērķim pedagogi dalās savstarpējā pieredzē. Izglītojamie apgūst 

digitālo kompetenci un ikdienas darbā spēj izmantot datorus, lai piedalītos galvas rēķinu sacensībās 

vietnē www.miksike.lv, spēlē mācību priekšmetos izveidotās attīstošās un izglītojošās spēles, veic 

uzdevumus www.uzdevumi.lv. 

2018./2019.m.g. pedagogi aktīvi apgūst jaunā mācību standarta izvirzītās idejas, sasniedzamos 

rezultātus. Izglītības iestādes pedagogi iepazinušies ar jauno standartu, salīdzinājuši ar veco, izteikuši 

priekšlikumus, kuri nodoti pilsētas Metodiskā centra jomu koordinatoriem. Pedagogi un skolas vadība 

aktīvi apmeklē seminārus un kursus, kas sagatavo darbam ar jauno mācību standartu, lai dalītos 

pieredzē ar saviem kolēģiem izglītības iestādes, metodisko komisiju vai jomu ietvaros.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 īstenot mācību programmas standartos noteiktās prasības; 

 strādāt pie kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanas.  

Vērtējums: ļoti labi 

http://www.miksike.lv/
http://www.uzdevumi.lv/
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4.2. Mācīšana un mācīšanās: 

4.2.1. mācīšanas kvalitāte 

Lai īstenotu skolas mērķi – veidot pozitīvu un labvēlīgu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā 

sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz skolēnu centrētu izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu, pedagogi regulāri paaugstina savu 

kvalifikāciju kursos, konferencēs un semināros, pilnveido zināšanas mācību metodikā, dalās pieredzē 

metodiskajās komisijās un ar pedagogiem skolā, pilsētā un Latvijā. 

Ventspils Centra sākumskolas pedagogi radoši izvēlas un izmanto mūsdienīgas, izglītojamo 

spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām atbilstošas mācību 

metodes. Pedagogi izmanto dažādus skolēnu pašvērtējuma paņēmienus, kas veicina viņu izaugsmi un 

motivē apgūt zināšanas un prasmes. Mācību procesā veiksmīgi iekļaujas mācību ekskursijas, projektu 

dienas, nodarbības sadarbības iestādēs, netradicionālās mācību dienas, mācību priekšmetu nedēļas, 

sporta dienas, karjeras izglītības dienas. Visiem 1., 2. un 3. klašu skolēniem notiek fakultatīvā 

nodarbība “Mazais pētnieks”. Nodarbībās tiek attīstīta skolēnu lasītprasme, koncentrēšanās spējas, 

uzmanības noturīgums, atmiņa un radošā domāšana.  

Līdz 2018. gada decembrim nodarbībās “Datorika” tika pilnveidotas izglītojamo iemaņas darbā ar 

datoru 1.-4. klasēs. Skolas telpu iekārtojums un materiālā bāze dod iespēju stundās izmantot jaunākās 

tehnoloģijas. Katram pamatdarbā strādājošam pedagogam ir savs portatīvais dators, visā skolā ir WI-

FI, visās mācību telpās ir videoprojektori, skolā ir četras interaktīvās tāfeles un septiņas dokumentu 

kameras. 

Izglītības iestādē regulāri izvērtē pedagogu darbu atbilstoši skolas metodiskā darba mērķim un 

efektīvas mācību stundas kritērijiem. Mācību stundu kvalitātes izvērtēšanā piedalās administrācija, 

pedagogi, pilsētas metodiskā dienesta konsultanti. Skolā norit mērķtiecīga un efektīva savstarpēja 

mācīšanās citam no cita – atklātās stundas. Katrs pedagogs gadā organizē vienu atklāto stundu un 

vismaz vienu stundu vēro pie sava kolēģa. Var secināt, ka atbilstoši skolas metodiskā darba mērķim 

vērotajās stundās skolotāji izvēlas mācību metodes, kas apgūtas kursos un kuras nodrošina efektīvas 

atgriezeniskās saites saņemšanu un ietver formatīvo vērtēšanu. Mācību stundu plānojums ir loģiski 

strukturēts, veicina stundas mērķu un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Lielākajā daļā mācību stundu 

izmanto skolā pieejamos, stundas mērķiem un uzdevumiem atbilstošos mācību līdzekļus, aprīkojumu 

un IKT. Pedagogi sadarbojas, izvēloties metodes un veicinot izglītojamo izaugsmi. Nodrošinot 

izglītojamo sadarbības prasmju attīstību, pedagogi mācību darbu organizē gan pāros, gan grupās, 

sniedz nepieciešamo atbalstu, risina problēmas. 

Lai veicinātu pedagogu savstarpējo sadarbību un savas pieredzes nodošanas un popularizēšanas 

prasmes, skolā tiek organizēta Metodiskās diena Ventspils Centra sākumskolas pedagogiem un 

2017. gada augustā Ventspils vispārizglītojošo mūzikas pedagogiem.  

Lai pilnveidotu mācīšanas kvalitāti, regulāri tiek veiktas “Edurio” aptaujas, piemēram, 

2017./2018. m. g. tika veikta Edurio.com 6. klašu skolēnu aptauja “Aptauja par mācību priekšmetiem: 

latviešu valoda, matemātika, dabaszinības”.  2017./2018. un 2018./2019. m.g. tika veiktas “Edurio” 

aptaujas 6. klašu skolēniem pēc diagnostikas darba, iegūstot datus apstrādei un salīdzināšanai. 
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No iegūtajiem datiem iespējams secināt par stiprajām un pilnveidojamām pusēm, kur nepieciešams 

metodiskais darbs rezultātu uzlabošanai un izmantoto metožu mērķtiecīguma veicināšanai. 

 
Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, un tās ir virzītas uz stundā iegūto zināšanu un prasmju 

nostiprināšanu un pielietošanu, saskatīšanu reālās dzīves situācijās. Lai novērstu izglītojamo pārslodzi, 

mājasdarbi netiek uzdoti uz pirmdienu.  

Visu aptauju rezultāti analizēti ar pedagogiem un pedagoģiskās padomes sēdēs, aicinot katram 

pedagogam tos kritiski izvērtēt un izdarīt secinājumus, ieviešot darbā citas metodes vai mainot esošās, 

ja nepieciešams.  

Izglītojamo sekmes, kavējumi, mājas darbi tiek atspoguļoti e-klasē. E-klase palīdz arī nodrošināt 

mācību dokumentāciju un tās kvalitāti atbilstoši 21. gadsimta prasībām. 

Izglītības iestādes vadība piedalījās LU SIIC (Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības 

inovāciju centra) organizētajos vadības komandu kursos. Izglītības iestādes vadības komanda 

iesaistījusies sadarbības projektā ar LU SIIC un Valmieras pašvaldības skolām, piedaloties pieredzes 

apmaiņas braucienos, uzņemot viesus no Valmieras un iesaistoties projekta aktivitātēs, piemēram, par 

vadības novērtēšanas kritērijiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 nodrošināt mūsdienīgu, uz izglītojamo centrētu mācību procesu, veicinot skolēnu 

kompetenču pilnveidošanu, individuālo spēju apzināšanu un realizēšanu; 

 turpināt jēgpilni izmantot jaunākās  IKT . 

 turpināt skolotāju sadarbību mācību satura plānošanā. 

Vērtējums: labi 
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4.2.2. mācīšanās kvalitāte 

Mācīšanās process skolā ir organizēts tā, ka skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās 

prasības, ar kurām katru mācību gadu tiek iepazīstināti gan izglītojamie, gan viņu vecāki. Pedagogi 

organizē izglītojamos darbam, veido motivāciju mācīties, rosina apgūt jaunas zināšanas un prasmes, 

māca vērtēt savu un citu ieguvumu mācību stundās, strādāt radoši, attīstīt savas spējas un talantus. 

“Edurio” aptaujās iegūtie dati apliecina, ka stundā skaidri tiek definēts sasniedzamais rezultāts, un 

skolotāju prasme to darīt paaugstinās. Stundā izmantotie uzdevumi atbilst sasniedzamajam rezultātam. 

Dati salīdzināti no aptaujām par diagnosticējošajiem darbiem 6. klasē (2017./2018., 2018./2019.m.g.). 

 
Skolēniem ir iespēja izmantot skolas bibliotēku, lasītavu, sporta zāli, mūzikas instrumentus, ir 

pieejams arī bezvadu internets visā skolā. Sadarbībā ar Ventspils Jaunrades namu, Ventspils 

Bibliotēku, Amatu māju, Ventspils muzeju tiek organizētas nodarbības, kas saistītas ar mācību saturu. 

Visos mācību priekšmetos, saskaņā ar mācību priekšmetu sarakstu, notiek konsultācijas mācību 

vielas nostiprināšanai un neskaidro jautājumu noskaidrošanai. 

Izmantojot žurnālu “e-klase”, regulāri tiek veikta izglītojamo ikdienas mācību darba, semestra, 

mācību gada rezultātu uzskaite un analīze. Pedagogi uzskaita un analizē skolēnu mācību sasniegumu 

rezultātus un to dinamiku mācību gada noslēgumā. Mācību semestra noslēgumos skolēnu sasniegumi 

tiek analizēti Pedagoģiskās padomes sēdēs, mācību gada laikā – mazajās pedagoģiskajās sēdēs. Klašu 

audzinātāji veic savas audzināmās klases izvērtējumu. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti individuālajās 

sarunās ar skolēnu, viņa vecākiem, plānojot turpmāko mācību darbu. Arī paši skolēni tiek iesaistīti 

savu sasniegumu rezultātu analīzē.  

Vairākiem skolēniem nepieciešama papildu motivācija. Pedagogi un atbalsta personāls sadarbībā ar 

vecākiem pievērš īpašu uzmanību tādiem gadījumiem. 

Semestra un mācību gada noslēgumā skolēni saņem apbalvojumus par augstiem sasniegumiem 

mācību darbā. Maijā skolā tiek organizēta Pateicības diena, kurā tiek godināti izglītojamie, kas 

ieguvuši godalgotas vietas priekšmetu olimpiādēs, konkursos, festivālos, sporta sacensībās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 panākt mācību rezultātu uzlabošanos, paaugstinot izglītojamo motivāciju, efektīvāk 

izmantojot skolēnu refleksiju; 

 veicināt skolēnu personīgo atbildību par mācību sasniegumiem. 

 Vērtējums: ļoti labi 
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4.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot normatīvo aktu prasības un 

izglītības iestādes vērtēšanas kārtību, kas izveidota, pamatojoties uz IKVD ieteikumiem “Par 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu” Rīgā 08.03.2018. Nr.1-19.2/515. Skolā izstrādāta 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas nosaka vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu. 

Visi pedagogi ievēro mācību priekšmetu programmās noteiktās sasniegumu vērtēšanas formas un 

metodiskos paņēmienus, izmantojot tās arī atbilstoši jaunā standarta prasībām (kompetenču pieeja). 

Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst izglītojamo vecumam, individuālajām spējām, mācību 

priekšmeta specifikai un izvirzītajiem mērķiem. Pārsvarā skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki izprot 

skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.  

Pedagogi mācību procesā izmanto kārtējās vērtēšanas darbus izglītojamo zināšanu un prasmju 

diagnosticēšanai, korekciju veikšanai mācīšanas procesā un izglītojamo sagatavošanai tēmu 

noslēguma pārbaudes darbiem. Lai apzinātu izglītojamo zināšanu līmeni, tiek veikta arī 

ievadvērtēšana, formatīvā vērtēšana. No izglītojamiem regulāri tiek gūta atgriezeniskā saite par stundā 

apgūto, lai plānotu mācību darbu. Pedagogi savstarpēji sadarbojas pārbaudes darbu veidošanā, ievēro 

vienotas prasības. 

Pedagogi izmanto “e-klases” izstrādāto datu apstrādes programmu un veic visu pārbaudes darbu 

apstrādi un analīzi. Tiek veikta regulāra “e-klases” žurnāla pārbaude un sarunas ar pedagogiem par 

vērtēšanas kārtības īstenošanu, savlaicīgi tiek novērstas neprecizitātes un neskaidrību gadījumā tiek 

sniegts atbalsts. 

Regulāru informāciju vecākiem nodrošina pieeja sava bērna mācību sasniegumiem e-klasē, skolas 

vienotās dienasgrāmatas, sekmju lapas, individuālās sarunas, vecāku sapulces, vecāku dienas. 100 % 

visi vecāki ir nodrošināti ar parolēm piekļuvei e-klases informācijai. Liela daļa vecāku šo iespēju 

izmanto. 

Skolēnu mācību sasniegumu dinamiku apkopo un izvērtē priekšmeta skolotājs, klašu audzinātāji, 

metodiskā komisija, direktora vietnieki, analizē Pedagoģiskās padomes sēdēs 1.semestra un mācību 

gada beigās. Skolotāji atzīst, ka analīze palīdz konstatēt un pilnveidot mācību procesu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt izmantot “e-klasi” skolēnu mācību sasniegumu analīzei un vecāku 

informēšanai; 

 sekmēt skolēnu pašvērtējuma prasmju attīstīšanu; 

 veikt formatīvo vērtēšanu un sniegt atgriezenisko saiti; 

 izstrādāt sniegumu līmeņu aprakstus (rubrikas). 

Vērtējums: labi 

4.3. Izglītojamo sasniegumi: 

4.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē un analīzē. No 

2010./2011. m. g. 1. septembra skolēnu mācību sasniegumu statistikas dati tiek apkopoti un analizēti, 

izmantojot „e-klases” elektronisko žurnālu. Skolēnu mācību sasniegumi tiek analizēti divas reizes 

mācību gada laikā (pirmā semestra un mācību gada noslēgumā). Mazajās pedagoģiskajās sēdēs tiek 

analizēta katra skolēna dinamiskā izaugsme ikdienas darbā. Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu 

skolotāji iesniedz atskaites ar statistikas datiem, analīzi un pašvērtējumu par izglītojamo mācību 

sasniegumiem katra mācību gada noslēgumā. 

Skolotāji regulāri izvērtē skolēnu sasniegumus savā mācību priekšmetā, sekojot līdzi katra skolēna 

izaugsmes dinamikai. Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēns labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību 

priekšmeta standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu pamata pirmā posma izglītību. 
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1. klasēs zināšanas tiek vērtētas aprakstoši. Visi izglītojamie apguvuši standartā paredzētās 

prasmes optimālā un augstā līmenī, noticis veiksmīgs adaptācijas process.  

2016./2017.m.g. mācību sasniegumi 

Klase Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Vidējais 

vērtējums 

klasē 

2. a 0 % 7, 14 % 75 % 17,86 % 7,86 

2. b 0 % 0 % 75 % 25 % 8,16 

3. a 0 % 25 % 67,86 % 7,14 % 7,88 

3. b 0 % 22,22 % 74,07 % 3,7 % 7,2 

4. a 0 % 3,33 % 86,67 % 10 % 8,4 

4. b 0 % 0 % 89,66 % 10,34 % 8,27 

5. a 0 % 26,67 % 70 % 3,33 % 8,04 

5. b 3,2 % 38,7 % 58,1 % 0 % 7,42  

6. a 0 % 36,67 % 63,33 % 0 % 7,92 

6. b 6,45 % 48,39 % 45,16 % 0 % 7,25  

2017./2018.m.g. mācību sasniegumi 

Klase Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts Vidējais 

vērtējums 

klasē 

2.a 0% 0% 83 % 17 % 8,06 

2.b 0% 4 % 92 % 4 % 7,56 

3.a 0% 7 % 86 % 7 % 7,95 

3.b 0% 0 % 85,7 % 14,3 % 8 

4.a 0% 21,4 % 75% 3,6 % 8,21 

4.b 0% 18,5 % 74,1 % 7,4 % 8,28 

5.a 0 % 6,9 % 93,1 % 0 % 8,06 

5.b 0 % 20 % 76,7 % 3,3 % 7,95  

6.a 0 % 25 % 71,4 % 3,6% 8,08 

6.b 0 % 34,5 % 65,5 % 0% 7,68 

2018./2019.m.g. mācību sasniegumi 

Klase Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Vidējais 

vērtējums 

klasē 

2.a 0% 0% 53,85 % 46,15 % 8,38 

2.b 0% 3,85 % 73,08 % 23,08 % 7,73 

3.a 0% 0 % 95,83 % 4,17 % 8,11 

3.b 0% 8,7 % 91,3 % 0 % 7,51 

4.a 0% 10 % 83,33% 6,67 % 8,39 

4.b 0% 6,67 % 80 % 13,33 % 8,5 

5.a 0 % 16,67 % 76,67 % 6,67 % 8,12 

5.b 0 % 10,34 % 86,21 % 3,45 % 7,84 

6.a 0 % 13,79 % 86,21 % 0% 8,26 

6.b 0 % 13,33 % 80 % 6,67% 8,24 
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2016./2017.m.g.       2017./2018.m.g. 

 

 

 

 

      2018./2019.m.g. 

Datu apkopojumu tabulu skatīt pielikumā Nr.1. 

No datiem redzams, ka izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ir optimāli, pietiekami un augsti. 

Tikai 2016./2017.m.g. bija viens izglītojamais, kura zināšanu līmenis bija nepietiekms. Redzams, ka 

paaugstinājies to izglītojamo skaits, kuru zināšanu līmenis ir augsts: 2016./2017.m.g. 6, 51%, 

2017./2018.m.g. 5,82%, 2018./2019.m.g. jau 10,83%.  

 

Kā redzams no diagrammas, klašu vērtējumi ir svārstīgi, piemēram, 2.b un 3.b.klasēs dažādos 

gados ir atšķirīgs vidējais vērtējums. Vērojama tendence, ka “a” klašu izglītojamiem ir augstāki vidējie 

6.5

7

7.5

8

8.5

9

2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b

Vidējie vērtējumi klasēs

2016./2017. 2017./2018. 2018./2019.
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vērtējumi. Tas pierāda, ka šajās klasēs ir motivētāki izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem. Šīs 

klases apgūst pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) profesionāli orientētā virziena programma. 

Diagramma parāda, ka atšķirība starp “a” un “b” klašu izglītojamo zināšanām nav būtiska, jo pārsvarā 

tā ir vienas balles robežās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 rast iespēju varāk motivēt “b” klašu izglītojamos, iesaistot tos projektos un konkursos, lai 

paaugstinātu izglītojamo motivāciju 

Vērtējums: labi 

4.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Ventspils Centra sākumskola veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai valsts 

pārbaudes darbu norisei. Valsts pārbaudījumu laikā tiek veikta uzskaite un darbu rezultātu analīze.  

Pamatojoties uz valsts pārbaudes darbu rezultātiem, pedagogi regulāri un sistemātiski analizē, izvērtē 

un salīdzina rezultātus valsts pārbaudes darbos gan pedagoģiskajās padomes sēdēs, gan metodiskajās 

komisijās. 

Skolēni valsts diagnosticējošos darbos uzrāda labus rezultātus. To pierāda valsts pārbaudes darbu 

statistika 3. un 6. klasēs.  

Diagnosticējošā darba (DD) mērķis: atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu 

Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” prasībām mācību priekšmetu standartos 

“Latviešu valoda 1.–9. klasei”, “Matemātika 1.–9. klasei”, “Dabaszinības 1.–6. klasei”, novērtēt 

izglītojamo zināšanas un prasmes ar nolūku tās pilnveidot.  

Salīdzinot visu DD kopvērtējuma % ar valsti un citām Ventspils skolām, Ventspils Centra 

sākumskolas izglītojamie visos DD darbos uzrāda augstākus rezultātus. 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 2016./2017.m.g. 

DD darbs 
Izglītības 

iestādē Pilsētās 

Republikas 

pilsētās 

Latv.v. 3. kl. 84,38 % 78,38 % 78,92 % 

Mat. 3. kl.  68,73 % 68,59 % 70,59 % 

Latv.v. 6. kl. 74,75 % 66,88 % 66,88 % 

Mat. 6. kl.  68,74 % 59,55 % 62 % 

Dabaszin. 6. kl. 74,52 % 63,77 %  65,02 % 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 2017./2018.m.g. 

DD darbs 
Izglītības 

iestādē Pilsētās 

 Republikas 

pilsētās 

Latv.v. 3.kl. 89.91 % 74.20% 76.65% 

Mat. 3. kl.  88,48 % 76,83% 79.72% 

Latv.v. 6.kl. 79.91 % 68.62% 68.84% 

Mat. 6. kl.  67.79 % 58.06% 59,8% 

Dabaszin. 6. kl. 71.94 % 62.72% 62.75% 
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Diagnosticējošo darbu rezultāti 2018./2019.m.g. 

DD darbs Izglītības iestādē Ventspilī Valstī 

Latviešu val. 3.kl. 86,51 % 74,62% 72,48% 

Matemātika 3. kl.  88,14 % 77,77% 78,22% 

Latviešu val. 6.kl. 78,58% 67,98% 63,24% 

Matemātika 6. kl.  63,49% 57,47% 55,56% 

Dabaszinības 6. kl. 73,21% 63,97% 59,46% 

Diagnosticējošo darbu rezultātu slīdzinošā analīze izglītības iestādē. 

 

Kaut arī, salīdzinot, pēdējā mācību gada rezultātus ar Ventspils pilsētu un valsti, Ventspils centra 

sākumskola uzrāda labākus rezultātus, diagnosticējošo darbu rezultāti pēdējo gadu laikā nav izteikti 

mainījušies, vērojams, ka 6. klases darbu kopējie rezultāti matemātikā ir pazeminājušies par četrime 

punktiem. Izglītības iestādes pedagoģiskais kolektīvs izvērtēja iegūtos datus un vienojās par 

turpmākajiem soļiem, rezultātu uzlabošanai, patpildus tika izmantota arī Edurio aptaujā iegūtā 

informācija. Pamtojoties uz datiem izglītibas iestāde par 2019./2020. m.g. jomas mācīšana un 

mācīšanās prioritāti izvirzīja jēgpilnu, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu izstrādi un 

izmantošanu mācību procesā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt sekot līdzi izglītojamo mācību rezultātiem un analizēt izglītojamo sasniegumu 

dinamiku katram izglītojamam, izstrādājot rīcības plānu rezultātu uzlabošanai 

Vērtējums: labi 

4.4. Atbalsts izglītojamiem: 

4.4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skolā darbojas atbalsta personāla speciālisti – logopēds, medicīnas māsa, bibliotekāre, sociālais 

pedagogs un kopš 2018./2019.m.g. arī psihologs. Vecāki un skolēni ir informēti par iespējām saņemt 

nepieciešamo atbalstu. Klašu vecāku sapulcēs mācību gada sākumā tiek sniegta informācija, kā var 

saņemt atbalsta personāla palīdzību, tā atspoguļota skolas mājaslapā. 

Skolā tiek organizēts darbs veselības aprūpē. Pārdomāta un plānota sadarbība ar Ventspils pilsētas 

skolu ārstu un skolas medmāsu. Ir ierīkots veselības punkts, kur notiek profilaktiskās apskates, tiek 
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sniegta medicīniskā palīdzība. Skolas medmāsa regulāri apkopo datus par izglītojamo veselības 

stāvokli un individuālajām vajadzībām, kā arī lūdz vecākus sniegt informāciju par bērnu veselības 

problēmām, ja tās var traucēt mācību darbu.  

Atbalstot skolēnu veselīgu ēšanu, skola piedalās programmā „Skolas auglis” un „Skolas piens”. 

Skolā ir atbildīgais darbinieks, kurš nodrošina un kontrolē elektrodrošības, ugunsdrošības, siltuma 

režīma, darba drošības, drošības tehnikas un sanitāri higiēnisko normu ievērošanu.  

Logopēds strādā ar 1.–4. klašu skolēniem, kuriem ir valodas sistēmas nepietiekama attīstība, 

fonētiski traucējumi, fonemātiski traucējumi, logoneiroze, lasīšanas un rakstīšanas traucējumi.  

Skolā strādā sociālais pedagogs, kurš organizē gan individuālu darbu ar skolēniem, gan sadarbību 

ar izglītojamo vecākiem un klašu audzinātājiem. Sociālais pedagogs klasē ir organizējis nodarbības 

par savstarpējo sadarbību, draudzību.  

Psihologs nodrošina atbalstu konfliktsituāciju risināšanās. Klašu audzinātāji novērtējuši psihologa 

iesaisti darbā ar bērniem, organizējot individuālas nodarbības. Izglītības iestādes psihologs vada 

nodarbības grupā, veic novērošanu mācību procesa ietvaros, ja tāda nepieciešama.  

Izglītības iestāde strādā pēc Ventspils Domē apstiprinātās “Instrukcijas darbā ar bērniem, kuri 

pieļāvuši normatīvo aktu pārkāpumus”, Ministru Kabineta noteikumiem un izglītības iestādes Iekšējās 

kārtības noteikumiem. 

Nepieciešamības gadījumā situāciju risināšanā tiek iesaistīts viss atbalsta personāls. 

Klašu stundās sistemātiski notiek pārrunas par savstarpējām attiecībām, īpašu vērību veltot 

konfliktsituācijām un vardarbības problēmām. Skolā tiek plānoti drošības pasākumi. Skolēni tiek 

iepazīstināti ar drošības noteikumiem kabinetos, skolas telpās. Klases audzinātāji un priekšmetu 

skolotāji veic instruktāžas skolēniem par dažādiem drošības pasākumiem divas reizes semestrī. 

Skolēniem septembrī un maijā tiek organizētas nodarbības drošības jautājumos (drošība uz ceļa, rīcība 

ekstremālās situācijās, atkarības, drošība internetā, vardarbība u. c.), kuras vada pieaicinātie speciālisti 

un pedagogi. 4. klašu skolēni centralizēti apgūst ceļu satiksmes noteikumus un kārto velosipēdistu 

tiesības.  

Skolas teritorija ir iežogota, kas garantē skolēniem drošu vidi. Koridoros redzamās vietās izvietoti 

evakuācijas plāni un norādes uz izeju.  

Ikdienas darbā katram izglītojamajam ir iespēja saņemt atbalstu individuālajās konsultācijās, gan 

izkopjot savu talantu, gan apgūstot tēmas, kuras sagādā grūtības, gan uzlabojot vērtējumu. Izglītojamie 

regulāri un sistemātiski apmeklē konsultācijas, par ko liecina mācību sasniegumi gan ikdienas darbā, 

gan olimpiādēs un konkursos.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 sekmēt pedagogu un izglītības iestādes atbalsta komandas sadarbību izglītojamo spēju 

un vajadzību izpētē un nodrošināšanā. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.2. atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

2018./2019. m.g. izglītības iestādē tika novadīti 6 stundu kursi pedagigiem “Bērnu tiesību 

aizsardzībā”, kurus vadīja iepriekš apmācīti skolas darbinieki. 

Izglītības iestāde garantē skolēnu drošību. Izglītojamie jūtas droši. 

Visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās ir izvietota 

drošības prasībām atbilstoša informācija, t.sk. norādes par evakuāciju, drošības instrukcijas. Pastāv 

noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai.  

Skola rūpējas par izglītojamo drošību skolas telpās un tās teritorijā. Skolā ir izstrādātas un noteiktā 

kārtībā apstiprinātas darba drošības instrukcijas un noteikumi, kas nosaka uzvedības prasības visos 

mācību kabinetos, pasākumos skolā un ārpus tās, reglamentēta rīcība un uzvedība mācību ekskursijās. 
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Ar prasībām iepazīstināti izglītojamie, pedagogi, darbinieki un izglītojamo vecāki. Ar skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem var iepazīties skolas mājaslapā. 

Ir rīcības plāns, ja izglītības iestāde konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata 

atkarību izraisošas vielas, ieročus. Tiek organizēti atkarību profilakses pasākumi. Izglītības iestādē 

analizē izglītojamo uzvedību, tostarp uzvedības problēmas un vardarbības gadījumus.  Skolēni un 

skolotāji, skolas darbinieki zina, kā rīkoties vardarbības gadījumā.Tas ir iestrādāts izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumos. 

Izglītības iestādē strādā atbildīgais darbinieks, kurš nodrošina un kontrolē elektrodrošības, 

ugunsdrošības, siltuma režīma, darba drošības, drošības tehnikas un sanitāri higiēnisko normu 

ievērošanu.  

Skolēni un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības 

noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Instruktāžas ar parakstiem atrodas izglītības iestādē. 

Skolēni zina, kā rīkoties traumas vai pēkšņas slimības gadījumos, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas 

situācijās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 sekmēt izglītojamo izpratni un atbildību par savas drošības un veselības saudzēšanu. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.3. atbalsts personības veidošanā 

Skolā ir izstrādāta audzināšanas programma, kas nosaka audzināšanas mērķus, uzdevumus un 

saturu. Audzināšanas darba plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā ir iesaistīti atbildīgie klašu 

audzinātāji un skolēnu pašpārvalde 4.–6. klasēs. Šo darbu vada un koordinē direktora vietniece 

audzināšanas jomā. 6. klašu izglītojamie darbojas Izglītības iestādes padomē.  

Klases stundu saturs atbilst izglītības iestādes audzināšanas darba programmas/plāna saturam, 

mērķiem un uzdevumiem. Saskaņā ar 2016. gada apstiprināto Valsts izglītības satura centra klases 

stundu programmas paraugu (metodiskais līdzeklis, kam ir rekomendējošs raksturs), klašu audzinātāji 

atbilstoši klases situācijai, izglītojamo vecuma posmam un interesēm veido perspektīvo darba plānu. 

Tajā ietvertas tēmas: sevis izzināšana un pilnveidošana; es ģimenē, klasē un skolā; sabiedriskā 

līdzdalība; karjeras izvēle; veselība un vide; drošība, patriotisms u. c. Klases stundas tiek tematiski 

plānotas un regulāri notika vienlaicīgi visām klasēm – ceturtdienās, bet no 2018./2019.m.g. dažādos 

laikos, ņemot vērā skolas aktu zāles ietilpību. 

Izglītojamo personības izaugsme tiek veicināta arī dažādos projektos un alternatīvajās stundās. 

Klases piedalās dažādos ārpusskolas un valstiska mēroga pasākumos, kas veicina saliedētību, 

piemēram, „ZZ čempionāts”, Ventspils Digitālā centra konkursos u. c. Bieži tiek organizēti teātra 

izrāžu un koncertu kolektīvie apmeklējumi, tiek plānotas mācību ekskursijas, muzeju apmeklējumi.   

Skolā tiek plānoti pasākumi, kas ir balstīti uz skolas tradīcijām ar mērķi stiprināt patriotismu un 

valstisko identitāti, iepazīt Latvijas vēsturi, latviešu tautas tradīcijas un veicināt pilsonisko apziņu, 

iesaistīt skolēnus Latvijas simtgades sagaidīšanā. 2017./2018.m.g. jaunās skolas ēkas atklāšanas 

pasākumā bērni dziedāja skolas himnu, kuras vārdu autore ir dzejniece I. Skapste, mūzikas autore – 

skolēna mamma un bijusī skolas skolotāja I. Dzelme.  

Skolas himna 

Skolas bērnus sasauc kopā zvana skaņa priecīgā, 

Saules zaķis slēpjas solā, kabatā tam dziesmiņa. 

Saules ielā, Saules skolā prieks mums visiem kopā būt. 

Droši doties zvaigznes ceļā un par pašu sauli kļūt. 

Katru rītu visus gaida, īsto ceļu parāda: 

Saule skolotāja vaigā, gudrība un grāmata. 
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Saules ielā, Saules skolā prieks mums visiem kopā būt. 

Droši doties zvaigznes ceļā un par pašu sauli kļūt. 

Atbilstoši izglītības programmai skolēniem tiek piedāvāta daudzveidīga interešu izglītība, t. i., 

apgūt mūzikas instrumenta spēli (klavieres, pūšamie instrumenti, vijole), dziedāt korī (zēnu vai 

meiteņu), iesaistīties mājturības (meitenēm) pulciņā, spēlēt ansamblī “Jautrie draugi”, spēlēt zvanu 

ansamblī “Saules zvani”, apgūt sporta dejas, apmeklēt slidotavu, darboties pagarinātās dienas grupā 

(1.–2. klasei), apmeklēt vasaras nodarbības jūnijā.  

Visu fakultatīvu un interešu izglītības nodarbības tiek plānotas. Mācību sasniegumu apkopojums 

redzams izglītības iestādes Pateicības dienas pasākumos, kuros tiek sveikti konkursu, olimpiāžu, skates 

uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji (skatīt pielikumu Nr.3).  Izglītojamo sasniegumi vērojami 

izglītības iestādes pasākumos, atskaites koncertos un izstādēs gan skolā, gan pilsētā. 

Izglītības iestāde nodrošina iespēju apmeklēt pagarinātās dienas grupu 1.-2. klašu izglītojamiem. 

Ikdienā un svētkos atbilstoši ir noformētas izglītības iestādes telpas un aktu zāle. Tiek organizētas 

sporta dienas gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem. Izglītojamie iesaistās ārpusskolas konkursos, 

sacensībās un citās aktivitātēs, iegūstot godalgotas vietas un atzinības.  

2016./2017. m. g. skola uzsāka dalību Erasmus+ KA2 stratēģiskajā skolu sadarbības partnerību 

projektā „I KNOW WHAT I WANT TO BE” (“Es zinu, par ko vēlos kļūt”), tā pabeigta 2018. gadā. 

No 2018./2019. m.g. skola iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt izzināt un attīstīt skolēnu spējas un talantus, radīt vidi to pilnveidei. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.4. atbalsts karjeras izglītībā 

Skolā darbu profesijas izvēlē, karjeras veidošanā koordinē ar klašu audzinātājiem direktores 

vietniece audzināšanas jomā un skolas bibliotekāre. Karjeras izglītības saturs ir atspoguļots ne tikai 

mācību priekšmetu programmās, bet arī audzināšanas darba plānos, ņemot vērā izglītojamo 

vecumposmu. 

Skolā tiek plānoti ar karjeras izglītību saistīti pasākumi. Karjeras nedēļas ietvaros notiek veiksmīga 

sadarbība ar izglītojamo vecākiem, organizējot izglītojošas tikšanās un ekskursijas uz uzņēmumiem. 

Skola katru gadu informē vecākus un skolēnus par tālākās izglītības iespējām Ventspils Valsts 

1. ģimnāzijā, organizē tikšanos ar Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas vadību (VV1Ģ).  

Vairāk nekā 90% 6. klašu izglītojamo līdz šim turpināja mācības VV1Ģ, mainoties uzņemšanas 

noteikumiem, skaits ir samazinājies.  

Mācību 

gads 

Sākumskolas 

absolventu 

skaits 

Turpina mācības 

Ventspils Valsts 

1. ģimnāzijā 

Turpina mācības 

Ventspils skolās 

Turpina mācības 

citās Latvijas 

skolās 

2016./2017. 61 53 Ventspils 6. vidusskola – 

3 

Ventspils 1. pamatskola – 

2 

Rīgas 49. 

vidusskola – 1 

Baložu vidusskola 

– 1  

Mārupes 

vidusskola – 1  

2017./2018. 57 56 Ventspils 2. pamatskola 

– 1 
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2018./2019. 59 49 (VV1Ģ varēja 

uzņemt 54 

izglītojamos) 

Ventspils 1. pamatskola 

– 3 

Ventspils 2. pamatskola 

– 1 

Ventspils 4. pamatskola 

– 5 

Liepājas Valsts 

ģimnāzija - 1 

 

2017./2018. m. g. skolā turpinās 2015. gadā uzsāktais “Erasmus+” starptautiskais projekts “Es 

zinu, par ko vēlos kļūt”. Projekta darbs vērsts uz skolēna personības izzināšanu. Projektā iesaistījušies 

seši pedagogi un izglītojamie no sešām klasēm. 

Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par dažādām profesijām, klašu audzinātāji to efektīvi 

izmanto klases stundās, sociālajās zinībās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt sadarbību ar valsts, pašvaldības un privātajām institūcijām karjeras izvēles 

jautājumos; 

 turpināt sadarbību ar Ventspils Valsts 1. ģimnāziju un citām Ventspils izglītības 

iestādēm skolēnu izglītības turpināšanai; 

 rast iespēju izglītības iestādes dalībai starptautiskos projektos, kas ietver karjeras 

izglītību. 

Vērtējums: labi 

4.4.5. atbalsts mācību darba diferencēšanā 

Pedagogi, plānojot mācību stundu darbu, lielu uzmanību velta gan talantīgo, gan izglītojamo ar 

mācību grūtībām spējām un vajadzībām, piedāvājot diferencētus uzdevumus atbilstošā apjomā, kā arī 

iespēju apmeklēt individuālas konsultācijas. 

Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, 

dažādos konkursos, viktorīnās, sporta sacensībās, projektos. Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu 

nedēļas. Lai saņemtu papildu atbalstu, gatavojoties olimpiādēm, skatēm, sacensībām, skolēniem tiek 

dota iespēja apmeklēt individuālas konsultācijas. 

Skolas vadība ir ieinteresēta skolotāju sasniegumos un atbalsta skolotāju iniciatīvu, un novērtē 

sasniegto. Skolēni un skolotāji saņem atzinības rakstus par sasniegumiem, tiek rīkots Pateicības dienas 

koncerts.  

Sociālais pedagogs sadarbībā ar klašu audzinātājiem apzina izglītojamo psiholoģiskās un sociālās 

vajadzības, kontrolē mācību stundu apmeklējumu, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, kā arī piedāvā 

individuālās konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem un nodrošina palīdzību klašu 

audzinātājiem. 

Pedagogi informē un sniedz individuālas konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam 

mācīšanās procesā un kā veiksmīgi sadarboties. Katru mēnesi, izmantojot sistēmas “e-klase” sniegtās 

iespējas, elektroniski tiek apkopotas ziņas par izglītojamo mācību sasniegumiem un kavējumiem un 

informēti vecāki. 

Liels atbalsts skolā ir arī logopēds un sociālais pedagogs, kuri sadarbojas ar klašu audzinātājiem 

un priekšmetu skolotājiem, lai rastu labāko risinājumu bērnam viņa izglītības ceļā. Kopš 

2018./2019.m.g šajā darbā iesaistās arī psihologs. 

Liels uzsvars izglītības iestādē tiek liksts uz lasītprasmes attīstīšanu, tāpēc mācību procesā un ārpus 

tā tiek izmantota lasītprasmes programma VIMALA. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt realizēt individuālo pieeju un diferencēšanu  mācību stundās un konsultācijās; 

 turpināt sadarbību ar atbalsta grupu – sociālo pedagogu, logopēdu, psihologu. 

Vērtējums: labi 
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4.4.6.  atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skola neīsteno programmu skolēniem ar īpašām vajadzībām, tomēr, ja nepieciešams, veic skolēnu 

mācīšanās spēju testēšanu un ir gatava nodrošināt atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

Pamatojoties uz skolas logopēda atzinuma, bērniem tiek sniegti atbalsta pasākumi ikdienas darbā. 

Izglītības iestādē, regulāri veicot izglītojamo veselības izpēti, noskaidrotas izglītojamo īpašās 

vajadzības un risinātas problēmas, sniedzot atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām, ja tas ir 

nepieciešams. Izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama mājapmācība, tiek nodrošināta šāda veida 

apmācība. 

Smagu saskarsmes problēmu risināšanā izglītības iestāde organizē starpinstitucionālās sēdes, 

iesaistot sociālo pedagogu, Ventspils Izglītības pārvaldes speciālistus, lai kopā ar dažādiem 

speciālistiem risinātu bērna uzvedības jautājumus un rastu labāko risinājumu turpmākajai sadarbībai 

un mācību procesam. Izglītības iestādē ir izstrādāta uzvedības uzskaites karte. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt nodrošināt atbalsta pasākumus pēc nepieciešamības. 

Vērtējums: labi 

4.4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola informē vecākus par veikto darbu – par mācību satura un procesa jautājumiem, ārpusstundu 

pasākumiem un skolas prioritātēm – Izglītības iestādes padomē, vecāku sapulcēs, konferencēs un 

vecāku dienās. Vecāku konferencē un sapulcēs tiek sniegta informācija par izglītības iestādes 

aktualitātēm,  notiekošajiem pasākumiem, normatīvo dokumentu izmaiņām un turpmākajiem plāniem. 

Iespēju robežās tiek organizētas izglītojoša rakstura lekcijas. 

Vecāki ir informēti par kārtību, kādā viņi var satikt skolotājus un skolas vadību. Informāciju var 

iegūt klašu vecāku sapulcēs, vecāku dienās, kontaktējoties telefoniski vai ar e-pasta un e-žurnāla 

starpniecību, sekmju izrakstiem, skolēnu dienasgrāmatām un individuālajās sarunās. Regulāri tiek 

organizētas klašu sapulces. 

Izglītības iestādes vadība kopā ar klašu audzinātājiem un Atbalsta grupu individuāli tiekas ar 

vecākiem un izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības, neattaisnoti mācību stundu kavējumi, 

nosebojumi, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. Nepieciešamības gadījumā vecākiem tiek sniegta 

informācija par iespēju saņemt palīdzību gan izglītības iestādē, gan sociālās palīdzības dienestos. 

Aktīvākie vecāki ir iesaistījušies Skolas padomē, kura palīdz risināt ikdienas problēmjautājumus.  

Katra mēneša sākumā klases audzinātājas informē vecākus par esošā mēneša plānotajiem 

pasākumiem skolā un klasē. Katru gadu tiek organizētas informatīvas sapulces vecākiem, kuru bērni 

uzsāks mācības 1. klasē vai beidz 6. klasi. Izveidota skolas reklāma, kura izvietota skolas mājaslapā, 

sociālajos tīklos. Vecākiem ikdienas darbā tiek piedāvāts apmeklēt atklātās mācību stundas. No 

2018./2019. m.g. tiek organizētas radošās darbnīcas, kurās vecākiem ir iespēja darboties kopā ar 

saviem bērniem. 

Katru gadu vecāki tiek aicināti uz koncertiem, Pateicības dienas koncertu. Ziemassvētkos katra 

ģimene saņem apsveikumu. 

Vecāki nodibinājuši „Centra sākumskolas biedrību” kā atbalstu izglītības iestādes izglītības 

programmu mērķtiecīgai un kvalitatīvai īstenošanai.  

Efektīvākai un ciešākai izglītības iestādes un vecāku sadarbībai tiek veikta anketēšana (arī 

“Edurio” platformā), kurā noskaidro vecāku viedokļus, ieteikumus un pretenzijas izglītības iestādei, 

kā arī par ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādē. 

Lai stiprinātu sadarbību ar ģimenēm, regulāri tiek rīkoti kopēji pasākumi, piemēram, sporta dienas 

ar vecākiem, radošās darbnīcas, orientēšanās pasākums Enkuru parkā, labdarības koncerti utt. 

Aktuālā informācija par skolas ikdienas dzīvi tiek atspoguļota skolas mājaslapā 

centrasakumskola.ventspils.lv/, sociālajos tīklos www.facebook.com/centrasakumskola, Izglītības 

pārvaldes mājaslapā www.vip.ventspils.lv, portālos www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv. 

centrasakumskola.ventspils.lv/
http://www.facebook.com/centrasakumskola
http://www.vip.ventspils.lv/
http://www.ventspils.lv/
http://www.ventasbalss.lv/
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamā ģimeni; 

 vēl efektīvāk un daudzpusīgāk izmantot vecākus kā resursus. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.5. Izglītības iestādes vide: 

4.5.1. mikroklimats 

No 2013. gada skolas kolektīvs strādājis, lai veicinātu piederības apziņu un lepnumu par savu skolu 

un radītu mikroklimatu, kurā izglītojamajiem, viņu vecākiem, pedagogiem, darbiniekiem ir patīkami 

uzturēties. Skolā ir savstarpējas sadarbības veicinoša vide. Skola plāno sava tēla veidošanu un tradīciju 

izkopšanu un spodrināšanu. Lielu ieguldījumu skolas prestiža veicināšanā dod skolēni, kuri mācās 

programmā ar padziļinātu mūzikas apmācību. Skolai ir savs karogs, izveidots logo, ir sava kartīte, 

mājaslapa, vienoti krekliņi, dienasgrāmatas. Skolai ir laba slava sabiedrībā un pieprasījums no 

potenciālo 1. klašu vecākiem. 

Skolā tiek organizēti vienojoši pasākumi pedagogiem – Skolotāju diena, kolektīvi braucieni un 

pieredzes apmaiņa ar iespēju apmeklēt arī teātri, citas izglītojošas iestādes, Ziemassvētku pasākums, 

Pateicības dienas koncerts un atpūtas vakars pēc tā un citi. 

Skolā ir izstrādāti „Ventspils Centra sākumskolas iekšējās kārtības noteikumi” un „Darba kārtības 

noteikumi” darbiniekiem. To ieviešanu un kontroli veic skolas vadība sadarbībā ar skolas 

darbiniekiem. Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem skolēni tiek iepazīstināti klases stundās katra 

mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības tie tiek pārrunāti arī mācību gada laikā. 

Lai veicinātu skolēna lepnumu un piederību skolai, skolā tiek turpinātas iesāktās tradīcijas: Zinību 

diena, Dzejas dienas, Lāčplēša diena, valsts svētku atzīmēšana, Miķeļdienas svinības, skatuves runas 

konkurss, Ziemassvētku koncerti klasēs, ģimenes dienas koncerti, Adventes rīti, popiela, pateicības 

dienas koncerts skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem, 6. klašu atvadu pasākums, orientēšanās 

sacensības izglītojamajiem un viņu vecākiem. Skolā notiek mācību priekšmetu nedēļas. Par Ventspils 

Centra sākumskolas  sasniegumiem un izglītojamo aktivitātēm dažādās jomās tiek informēti pilsētas 

masu mediji. 

Lai labāk izprastu situāciju skolā un veiktu nepieciešamos uzlabojumus, tiek rīkotas “Edurio” 

aptaujas. 

 Izglītības iestādes padome aktīvi iesaistās skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē un dažādu 

jautājumu risināšanā, līdzdarbojas pasākumu organizēšanā. 

Izglītojamo pašpārvalde aktīvi piedalās izglītības iestādes dzīves organizēšanā visu klašu grupām, 

tās pārstāvji ir idejām bagāti, atvērti komunikācijai, radoši, atsaucīgi, kaut arī tie ir tikai sava aktīvā 

sabiedriskā darba sākumposmā, jo pārstāv izglītojamos tikai līdz 6. klasei. 

Direktores vietniece saimniecības darbā veic izglītības iestādes telpu uzraudzību ar novērošanas 

kameru palīdzību un nepieciešamības gadījumā sniedz interesentiem vajadzīgo informāciju. Kopš 

2018./2019. m.g. Ventspils Centra sākumskolā uzstādīti CO2, mitruma un temperatūras sensori (20 

gab.), kas palīdz sekot līdzi gaisa kvalitātei klasē. 

Skolas mājaslapā centrasakumskola.ventspils.lv atrodama visa ar skolu saistītā informācija. 

Pedagogi lieto vienotu Ventspils Digitālā centra datubāzi, kurā uzkrāj savus darba dokumentus.   

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt pedagogu un izglītojamo aptaujas un to datu analīzi; 

 izstrādāt turpmākās rīcības plānu mikroklimata uzlabošanai. 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.5.2. fiziskā vide un vides pieejamība 

Līdz 2018. gada 21. janvārim mācības notika telpās Brīvības ielā 15 un Kuldīgas ielā 1. No 2018. 

gada 22. janvāra mācību process tiek nodrošināts Saules ielā 37.  

Skolas ēkā Saules ielā ir veikti apjomīgi remontdarbi (kopējās būvniecības izmaksas 851 367,73 

EUR) 

Galvenie celtniecības darbi: 
 Vispārceltnieciskie darbi – jaunas grīdas seguma izbūve no antiseptizētiem zāģmateriāliem 334 

m2 platībā, jaunu siltinātu grīdas segumu izbūve ēkas pirmajā stāvā no “Estrich” betona klona 457 m2 

platībā, keramisko grīdas flīžu izbūve ēkas pirmajā stāvā saskaņā ar interjera projektu 431m2 platībā, 

akustiskā PVH grīdas linoleja ieklāšana 1124 m2 platībā, jaunu durvju izbūve, esošo durvju remonts 

un krāsošana, vertikālā pacēlāja uzstādīšana priekštelpā, bēniņu papildu siltumizolācijas ierīkošana no 

beramās vates 1048 m2 platībā, jaunu gājēju laipu izbūve bēniņos atbilstoši ieklātajai papildu 

siltumizolācijai, ugunsdrošo sienu un durvju montāža, atjaunoti vestibila galveno kāpņu pakāpieni un 

atjaunotas vēsturiskās margas, balustrādes stabiņu margu pagarināšana ar norobežojošu pilnstiklu, 

vairogparketa ieklāšana aktu zālē 100 m2 platībā, jaunu WC kabīņu ierīkošana, sienu krāsošanas darbi 

4382 m2 platībā. 
 Apkure – skolā veikta visas skolas apkures sistēmas un sildķermeņu nomaiņa, veikta arī 

siltumpunkta modernizēšana. 
Ventilācija – izbūvēta piespiedu ventilācija informātikas kabinetā, meiteņu un zēnu mājturības 

kabinetā, virtuves bloka visās telpās, jaunizbūvētajās tualetes telpās abos stāvos, kā arī 2. st. 

projektētajā tehniskā personāla telpā. Gaisa apmaiņu koridoros paredzēts nodrošināt ar dabisko 

vēdināšanu, izmantojot vestibilā esošos lielos logus gan 1., gan 2. stāvā. 
Ūdensvads un kanalizācija – virtuves telpā un sanmezglos veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

atjaunošana. 
Ugunsdrošības pasākumi – lai tiktu ievēroti ugunsdrošības normatīvi, skola sadalīta 

ugunsdrošības nodalījumos, zonās, telpās, kas ierobežo ugunsgrēka perēkļus un nepieļauj tā 

izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā. 
Elektrība – pārplānotajās telpās izbūvēti energoefektīvi mākslīgā apgaismojuma LED gaismekļi. 
Vājstrāvas tīkli – atbilstoši telpu pārplānojumam papildināta esošā automātiskā ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma, 

durvju aprīkošana ar automātisko atbloķēšanas sistēmu. Atbilstoši telpu pārplānojumam pārbūvētas un 

papildinātas vājstrāvas datortīklu komunikācijas. 
Apsardzes sistēma – atbilstoši telpu pārplānojumam pārbūvēta un papildināta esošā apsardzes 

signalizācijas sistēma. 
Mēbeles, aprīkojums – zēnu mājturības kabineta aprīkojums, meiteņu mājturības kabineta 

aprīkojums, virtuves un ēdamzāles aprīkojums. 
Plānotās tehnoloģiskās iekārtas – elektriskā plīts, elektriskā čuguna panna 80 litri, elektriskā 

konvekcijas krāsns, kartupeļu mizojamā mašīna, saldētava, ledusskapis u.c. iekārtas un inventārs.  
Realizēts ieejas vējtveris atbilstoši vides pieejamības prasībām, izvietojot vertikālu pacēlāju 

vējtvera labajā pusē un paplašinot vējtveri uz vestibila pusi, tādējādi nodrošinot ratiņkrēsla lietotājiem 

nepieciešamā apgriešanās laukuma izmērus. Ierobežoto vējtvera izmēru dēļ šo pašu pacēlāju paredzēts 

lietot arī jaunajām māmiņām ar ratiņiem. Veikta ieejas kāpņu atjaunošana ar vēstures piemineklim 

piemērotām atjaunošanas metodēm. Veikta skolēnu garderobju pārbūve, izvietojot 2 dažādām skolēnu 

grupām paredzētas garderobes skolas 1. stāva ieejas vestibila abās pusēs – labajā pusē, saglabājot 

telpas esošos izmērus, kreisajā pusē, garderobes telpu paplašinot, izbūvējot divas mazas starpsienas 

līdz esošajai kolonnai un atstājot to redzamu. Ienākot skolā, ģērbtuve labajā pusē paredzēta ~ 211 

skolēniem ( 1.- 4. kl.) un 20 pieaugušajiem. To apkalpo dežurants pēc numuriņu sistēmas. Šajā 

garderobē atrodas arī atslēgu un signalizācijas skapis. Ienākot skolā, ģērbtuve kreisajā pusē paredzēta 

~121 skolēnam ( 5.-6. kl.) un 20 vietas ciemiņiem. Šeit nav numuriņu sistēmas. 
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1.stāva skolas vestibilā uzstādīts skolas informatīvais stends, slavas stūris un patriotu siena. 
Ar vēstures piemineklim piemērotām metodēm atjaunoti vestibila galveno kāpņu pakāpieni un 

atjaunotas vēsturiskās margas, kuru analogi saglabājušies skolas vestibila 2. stāvā gar kāpņu atveres 

malām. Vēsturisko balustrāžu forma veidota tā, ka skolēniem nav iespējams uz tām pakāpties. Veikta 

balustrādes stabiņu margu pagarināšana ar norobežojošu pilnstiklu. 
Veicot pārplānošanu, izbūvēta ēdamzāle ar 108 vietām, prasībām atbilstoša virtuves telpa un tās 

palīgtelpas. Virtuvei iegādātas visas iekārtas, lai būtu iespējams ēdienu pagatavot uz vietas.  Ēkas 

pirmā stāva labajā blokā izbūvēta tualete personām ar funkcionāliem traucējumiem, tualetē izbūvēta 

arī “palīdzības poga’’ signalizēšanai pēc palīdzības. Veikts 95% visas skolas telpu kosmētiskais 

remonts. Aktu zālē veikts sienu kosmētiskais remonts, papildinot to ar nelielu skatuvi un 100 

sēdvietām, kā grīdas segums izmantots ozola vairogparkets. Pirmā stāva vestibilā un gaiteņos veikts 

sienu kosmētiskais remonts, kā arī izbūvēts dizainisks grīdas flīžu segums. Otrā stāva vestibilā veikts 

pilns kosmētiskais remonts sienām, griestiem, bet uz grīdām izbūvēts dizainisks linoleja grīdas 

segums. 
Skolā ir labiekārtota virtuve un ēdamzāle, kur strādā uzņēmējsabiedrība „Daga”, kas nodrošina 

visiem skolēniem siltas kompleksās pusdienas atbilstoši MK noteikumiem. 1.–4. klašu skolēniem ir 

nodrošinātas brīvpusdienas, 5.–6. – daļu no pusdienām subsidē pašvaldība un ir varianti komplekso 

pusdienu izvēlē. Pirms un pēc pusdienošanas starpbrīžiem strādā bufete. 

Skolas pagalmā ir iekārtots jauns sporta laukums – izveidots basketbola un futbola laukums, pie 

skolas ēkas un teritorijā iekārtotas velosipēdu novietnes, izbūvēti jauni pastaigu celiņi, apgaismojums, 

soliņi, spēļu laukums ar triecienizturīgo gumijas klājumu, kas nodrošina bērniem drošību. Ap skolas 

pagalmu ir uzstādīts jauns žogs un vārti, kas ir slēgti no plkst. 9.00-13.00. Mēness ielas pusē izbūvētas 

jaunas auto stāvvietas, kas būtiski atvieglo bērnu piekļuvi skolai. Mēness iela ir vienvirziena, pie skolas 

uz ielas ir izveidots pacēlums, kas nodrošina automašīnu pārvietošanos ierobežotā ātrumā. Pētera ielas 

pusē izbūvēti celiņi, pie kuriem vecākiem ir ērti apstāties un izlaist bērnus.  

Skola ir estētiski noformēta. Atbilstoši skolas, pilsētas un valsts svētkiem skolā tiek veidotas 

izstādes, noformēti informatīvie stendi.  

Atbildīgais personāls seko, lai telpas būtu uzkoptas, tualetēs būtu ziepes, dvieļi, papīrs. Tehniskā 

personāla darbs organizēts tā, lai vairākas reizes dienā dežūrrežīmā tiktu veikta uzkopšana centrālajos 

gaiteņos, katru stundu – uzkopšana tualetēs. Skolas vide ir tīra un sakopta. 

Skolēni un skolas personāls ir instruēti, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās.  

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Saules ielā 37, Ventspils 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta  

akta Nr.22/12.5-3.1/27 

26.02.2019. 

Saules ielā 37, Ventspils 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

Akta Nr.00190619 

29.04.2019. 

Izglītības iestādes telpas ir drošas, ir uzstādītas novērošanas kameras. Izglītības iestādē ir izlikti 

informatīvi marķējumi par novērošanas kameru darbību (atbilstoši personas datu aizsardzības regulai). 

Visos gaiteņos atbilstoši noteikumiem izvietoti evakuācijas plāni, norādītas ieejas un izejas. Ir rezerves 

izejas visos stāvos. Pieejamās vietās gaiteņos un kabinetos, kuros ir paaugstināta ugunsbīstamība, 

izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti, par ko informē īpašas norādes. Pirmās palīdzības aptieciņas ir 

mājturības kabinetos, sporta zālē, skolotāju istabā un pie izglītības iestādes dežuranta. Atbilstoši 

noteikumiem mācību kabinetos izvietotas drošības instrukcijas. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt telpu kosmētisko remontu saskaņā ar plānu un apstiprināto budžetu; 

 pilnveidot saimnieciskās daļas materiāli tehnisko bāzi kārtības uzturēšanai izglītības 

iestādē un tās teritorijā; 

 pilnveidot metodisko kabinetu. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.6. Izglītības iestāde resursi: 

4.6.1. iekārtas un materiāltehniskie līdzekļi 

Skolai ir bibliotēka, ēdnīca, sporta zāle, aktu zāle, skolotāju istaba, administrācijas kabineti,  

logopēda, medmāsas, sociālā pedagoga un psihologa kabinets un mācību klases, kā arī 2 mājturību 

kabineti. Mācību klases ir aprīkotas ar izglītojamo augumam atbilstošiem soliem un krēsliem. Lai 

atslogotu izglītojamos no smaguma nēsāšanas, katrā klasē ir iegādāts plaukts ar nodalījumu skolēnu 

mācību materiālu turēšanai skolā. Visās skolas telpās pēc plāna tiek nomainītas mēbeles: skapji, 

plaukti, skolotāju rakstāmgaldi, datorkrēsli. Katram kabinetam ir nozīmēts atbildīgais, kas atbild par 

telpas saglabāšanu un labiekārtošanu.  

Katru gadu skolā tiek papildināta materiāli tehniskā bāze. Katrā klasē ir projektors un ekrāns. 

Piecās klasēs ir interaktīvās tāfeles, katram pamatdarbā strādājošam pedagogam ir portatīvais dators, 

7 klasēs ir dokumentu kameras, visā skolā ir brīvi pieejams WI-FI. Datori un drukas iekārtas pieejamas 

arī administrācijas, speciālistu kabinetos, bibliotēkā, skolotāju istabā. Izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar Ventspils Digitālo centru, kas nodrošina nepārtrauktu visu IKT darbību ikdienā. Ventspils 

Centra sākumskolā ir iekārtota datorklase ar 19 stacionāriem datoriem, izglītības iestādē pieejamas 5 

drukas iekārtas, 32 portatīvie datori, 1 skeneris, bibliotēkā izglītojamiem ir pieejami 4 datori, no tiem 

divi ir savienoti ar printeri. 

Mācību procesam nepieciešamo literatūru nodrošina skolas bibliotēkas fonds. Izglītības iestāde 

nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām 100% apmērā. Skola regulāri papildina mācību grāmatu 

fondu. Mācību grāmatu iegāde tiek apspriesta un plānota metodiskajās komisijās, saskaņota ar 

direktora vietnieku mācību darbā, to organizē skolas bibliotekārs. Skolotājiem ir nodrošināta pieeja 

digitāliem mācību materiāliem platformā skola.lv. Katru gadu līdz maija vidum direktors apstiprina 

skolas izmantojamo mācību grāmatu sarakstu. To publicē skolas mājaslapā. Klašu audzinātāji par to 

informē skolēnus un viņu vecākus. Skolas bibliotēkā skolotājiem ir pieejama mācību un metodiskā 

literatūra, mācību videomateriāli un audiomateriāli. Daiļliteratūras, uzziņu literatūras, kā arī 

metodiskās literatūras klāsts tiek regulāri atjaunots un papildināts atbilstoši līdzekļiem. Skolas 

bibliotekāre konsultē gan skolēnus, gan skolotājus par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to 

izmantošanu, aktuālo informāciju atspoguļo skolas mājaslapā. 

Izglītības iestādē, lai nodrošinātu izglītojamo un viņu personiskā īpašuma drošību, ir izvietotas trīs 

videokameras (atbilstoši datu aizsardzības regulai). 

Izglītības iestādei ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. 

Izglītības iestādes darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot mācību literatūru un 

nepieciešamos mācību tehniskos līdzekļus kabinetu bāzes pilnveidošanai. 

Pedagogiem tiek nodrošināta veselības apdrošināšana. 

Pašvaldības un ESF sadarbības rezultātā tiek veikta izglītības iestādes labiekārtošana. 

Izglītības iestāde tiek finansēta no valsts un Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi 

tiek izmantoti izglītības iestādes vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, un to 

aprite un uzskaite ir centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, lai nodrošinātu mācību priekšmetu standartu izpildi 

un pāreju uz jauno izglītības standartu (Skola 2030). 

Vērtējums: ļoti labi 

4.6.2. personālresursi 

Skolā nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 

Skolā strādā atbalsta personāls – sociālais pedagogs, logopēde, psihologs, medmāsa. Skolā kopā ir 

37 pedagoģiskie darbinieki (to skaits dažādos mācību gados nedaudz svārstās), ir nodrošināts 

tehniskais personāls.  

Skolā strādā pedagogi, kuri ir orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas paaugstināšanu un 

radošu darbību. Skolā tiek organizēti tālākizglītības kursi, lai veidotu pedagoģiskā kolektīva vienotu 

pieeju mācību un audzināšanas darbam. Skolotāji tālākizglītības kursus apmeklē arī ārpus izglītības 

iestādes gan pilsētā, gan Latvijā. 

Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. 

Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar normatīvajos aktos noteiktu izglītību. Pedagogu 

izglītība atbilst prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. 

Skola veicina un atbalsta skolotāju tālākizglītību. Skolotāju darba slodze ir optimāla. Visu skolas 

darbinieku atbildības un sadarbības sistēmu nosaka izveidotā struktūra.  

Skolas metodiskajās komisijās, jomu darba grupās un vadības grupas sanāksmēs tiek izzināta katra 

skolotāja darba pieredze un profesionālā kompetence. Vadība zina skolotāju stiprās un pilnveidojamās 

puses, jo tiek organizētas individuālās sarunas ar skolotājiem. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka ar 

kolēģiem var pārrunāt radušās problēmas.  

 

Klašu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir vienojušies par 

paralēlklašu veidošanas pamatprincipiem atbilstoši izglītības programmām. Stundas tiek aizvietotas 

skolotāju slimības, tālākizglītības kursu un mācību atvaļinājumu laikā. Stundu skaits priekšmetos ir 

pietiekams, lai nodrošinātu skolēniem vielas apguvi. Skolā ir tālākizglītības kursu uzskaite (VIIS 

sistēmā), un skolotāju profesionālā pilnveide tiek plānota atbilstoši izglītības mērķiem un prioritātēm.  

Skolas tehniskie darbinieki precīzi zina savus darba uzdevumus un veic tos pēc labākās 

sirdsapziņas. Pēc nepieciešamības notiek tehnisko darbinieku sapulces, kurās tiek pārrunāti jautājumi 

par darba organizācijas uzlabošanu. Izglītības iestādē strādā 10 tehniskie darbinieki. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 sekmēt pedagogu tālākizglītību un praksē balstītu profesionālo pilnveidi, kā arī 

iesaistīšanos projektos; 

 turpināt pedagogu paaudžu maiņu, veicinot jaunu pedagogu ienākšanu skolā, saglabājot 

kvalitatīvu un kvalificētu pedagogu resursu. 

Vērtējums: labi 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana: 

4.7.1. izglītības iestāde darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Izglītības iestādes misija, vīzija un mērķi ir aprakstīti pašvērtējuma ziņojuma 2. nodaļā. 

Skolas pašvērtēšanas process ir nepārtraukts visos līmeņos. Pašnovērtēšanā izmanto dažādas 

metodes un formas: anketēšanu „Edurio” sistēmā, Skolas padomes un pedagoģiskās padomes 

izvērtējumu, MK un jomu grupu sanāksmes dažādos skolas darba līmeņos, sēdes, nosakot skolas darba 

stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. 

Skolas vadība iesaista visus skolas darbiniekus skolas pašvērtējuma procesā, stipro pušu 

apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu izvirzīšanā. Katru mācību gadu augusta mēneša 

Pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēti iepriekšējā mācību gadā izvirzītie uzdevumi, kā arī noteikti 

uzdevumi nākamajam mācību gadam. Divas reizes gadā, semestru noslēgumā, skolotāji analizē 

mācību rezultātus klasēs, pedagoģiskajā padomes sēdē. Tiek analizēti arī sasniegumi olimpiādēs un 

valsts pārbaudes darbos. Mazās pedagoģiskajās sēdēs tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi, 

plānoti un izdarīti grozījumi skolas iekšējos normatīvajos dokumentos, ja tādi ir nepieciešami. 

Darba kontrole un izvērtēšana, datu uzkrāšana notiek visa mācību gada laikā atbilstoši izglītības 

iestādes prioritātēm, uzdevumiem un darba plānam. Izglītības iestādes administrācija, analizējot darbu, 

ņem vērā Metodisko komisiju, jomu darba grupu vadītāju secinājumus un ieteikumus, individuālajās 

sarunās ar skolotāju iegūto informāciju turpmākās rīcības plāna izstrādē. Tiek veidots izglītības 

iestādes attīstības plāns, darba plāns gadam un semestra pasākumu plāns. Izglītības iestādes attīstības 

plāns tika apspriests pedagoģiskās padomes sēdē, izglītības iestādes padomes sēdē.  

Mācību gada beigās skolotāji raksta sava darba pašvērtējumu pēc skolā izstrādātas vienotas formas, 

un katrs pedagogs individuālā sarunā ar skolas vadību analizē sasniegto mācību un audzināšanas darbā, 

kvalifikācijas celšanā, norāda savas veiksmes un izsaka priekšlikumus skolas darba plānošanā, kā arī 

definē savus individuālos mērķus, uzdevumus, lai tos sasniegtu, un sasniegto rezultātu.  
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Šobrīd tiek realizēts Skolas attīstības plāns 2018.–2021. gadam. Skolas attīstības plāns veidots, 

izmantojot „Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmatas” kritērijus. 

Skolā tiek izstrādāts ziņojums par pašvērtējumu, kas balstīts uz prioritātēm un citiem būtiskiem 

skolas darbības rādītājiem. Skolas pašvērtēšana ir apspriesta vadības grupas sanāksmēs, 

pedagoģiskajās sēdēs, skolas vecāku padomē. Ziņojums pieejams skolas mājaslapā 

http://centrasakumskola.ventspils.lv/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 pilnveidot izglītības iestādes darba pašvērtēšanas formas un metodes, palielinot vecāku 

un izglītojamo lomu pašvērtēšanas procesā; 

 pilnveidot pedagogu iesaisti pašvērtējuma izveides procesos. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Izglītības iestādē ir visa Latvijas likumdošanā noteiktā obligātā dokumentācija, tā ir sagatavota 

valstī noteiktajā kārtībā. 

Skolas darbību nosaka Skolas nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi u. c. 

skolas darbību reglamentējošie dokumenti, kuri izstrādāti un atbalstīti Pedagoģiskajā padomē vai 

Skolas padomē. Skolā ir izstrādāta vadības un metodiskā darba struktūra. Skolas direktorei ir vietnieces 

izglītības jomā (1 likme), vietniece audzināšanas darbā (0,7 likme). Skolā ir arī direktora vietniece 

saimniecības darbā, kuras pārziņā ir tehniskais personāls. 

Visiem izglītības iestādes darbiniekiem ir pieejama informācija par izglītības iestādes darba 

struktūru, pienākumiem un atbildības jomām. 

Direktors deleģē funkcijas, organizē un nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. Direktors uztur lietišķas un labvēlīgas attiecības ar izglītības iestādes 

darbiniekiem, pašvaldību, vecākiem un izglītojamiem, ievērojot ētikas normas. 

Skolā darbojas Metodiskā padome, kuru vada direktora vietniece izglītības jomā un kurā ietilpst 

metodiskās komisijas vadītāji. Regulāri notiek skolas vadības sēdes, kas tiek protokolētas, un lēmumi 

e-klases pastā tiek nosūtīti pedagoģiskajiem darbiniekiem un sociālajam pedagogam. Visiem ir 

pieejama informācija par skolas darbu: regulāras informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās padomes 

sēdes, informācijas stendi, e-pasts, e-klase, mājaslapa, mutiska informācija, pasākumu kalendārs 

“Google” platformā. 

http://centrasakumskola.ventspils.lv/
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Edurio.com 2016./2017. m.g. un 2018./2019. m.g. veikta skolotāju aptauja par sadarbību ar skolas 

vadību. Pedagogu aptaujas liecina, ka pozitīvās atbildes ir ļoti augstas, tuvu 100 %. 
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Skolas organizācijas struktūra 

 

 
 

Dažādu līmeņu vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku 

saskaņotos darba aprakstos. Vadības sanāksmes, kas notiek pēc plāna ne retāk kā reizi mēnesī, sekmē 

komandas saliedētību. Vadība veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar pārējo personālu. Direktore 

ievieš un vada skolas darbā nepieciešamās pārmaiņas, un svarīgu jautājumu izlemšanā tiek iesaistīts 

kolektīvs. Skolas direktors veido vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku pienākumu 

izpildi. Vadības komanda koordinē un pārrauga pedagogu darbu, izskata to priekšlikumus skolas darba 

uzlabošanai. Metodiskās komisijas un jomu darba grupas nodrošina saikni starp skolotājiem un skolas 

vadību. Skolas vadība nodrošina sadarbību ar Skolas padomi, Ventspils Izglītības pārvaldi, Ventspils 

pilsētas domi un sabiedriskajām organizācijām. Skolas vadība organizē un atbalsta sadarbību ar citām 

skolām. Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. 

Skolas vadība sadarbojas ar skolēnu vecākiem, organizējot skolas vecāku konferences – 

D
ir

ek
to

rs

Bibliotēka Bibliotekāre

Kanceleja Lietvede

Direktora vietnieki

Direktora vietnieks 
saimnieciskajā darbā

Tehniskais personāls

Direktora vietnieks audzināšanas 
darbā

Klašu audzinātāji

Izglītojamo pašpārvalde

Direktora vietnieki izglītības jomā

Pamatizglītības 1. posma 
(1.–6. klase) izglītības programma

Pamatizglītības 1. posma 
(1.–6. klase) profesionāli 

orientētā virziena programma

MK un jomu darba grupas

Padomdevēji

Medmāsa

Izglītības iestādes padome

Pedagošiskā padome

Atbalsta grupa
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sanāksmes. Skolas mājaslapā un “Facebook” kontā tiek atspoguļoti skolas sasniegumi un sabiedrība 

tiek informēta par skolā notiekošajām aktualitātēm.  

 Izglītojamo vecāki regulāri tiek iesaistīti skolas un klašu organizētajos pasākumos, vecāki 

līdzdarbojas to organizēšanā un īstenošanā.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt veikt nepieciešamās izmaiņas iekšējos normatīvos dokumentos atbilstoši ārējo 

normatīvo dokumentu prasībām un reālajai situācijai; 

 turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju. 

Vērtējums: labi 

4.7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas vārda popularizēšanā tiek veikta sadarbība ar masu medijiem – ar vietējo laikrakstu, vietējo, 

reģionālo un valsts televīziju. 

Skolai ir laba sadarbība ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi, ir iespējams saņemt 

konsultācijas, atbalstu dažādu skolas darbības jautājumu risināšanā. Izglītības pārvalde saskaņo 

pedagogu tarifikācijas, centralizēti organizē arī daļu skolas uzturēšanas jautājumu – slēdz līgumus ar 

uzņēmumiem, kas piedāvā pakalpojumus visām izglītības iestādēm, organizē iepirkumu procedūras 

u. tml. Skola ar Izglītības pārvaldi sadarbojas arī izglītības procesa, interešu izglītības programmu 

īstenošanas jautājumos. Izglītības pārvaldes pārstāvji koordinē skolotāju metodisko apvienību 

seminārus, organizē konferences skolu vadītājiem. Kopš 2015./2016. m. g. izveidojusies cieša 

sadarbība ar IP metodisko centru, kuru organizētajās apmācībās piedalījās gan skolas vadība, gan 

pedagogi. 

Skola atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, kas dod iespēju veidot ļoti veiksmīgu sadarbību ar 

Ventspils pašvaldības kultūras, sporta un izglītības iestādēm. 

Centra sākumskolas sadarbības partneri: 

Ventspils Digitālais 

centrs 

 

Ventspils bibliotēkas 

 

T/n “Jūras vārti” 

Kultūras centrs 

Jaunrades nams 

 

Ventspils Olimpiskais 

centrs  

Amatu māja 

Livonijas ordeņa pils 

Brīvdabas muzejs 

Ventspils kempings 

Mūzikas vidusskola 

Herberta Dorbes muzejs 

Ventspils Augsto 

tehnoloģiju parks 

Mācību materiāli, IT lietošana, palīdzība jaunāko 

datorprogrammu apgūšanā, izglītojošie IT kursi, izglītojamo 

pulciņi 

Bibliotekārās stundas, tikšanās ar Latvijas dzejniekiem un 

rakstniekiem, konkursi  

Koncerti, teātra izrādes, izstādes, kinolektoriji 

Koncerti, teātra izrādes 

Interešu izglītības nodarbības, planetārija un observatorijas 

apmeklējumi un nodarbības 

Sporta pasākumi, peldēšanas un slidošanas nodarbības 

Muzeja pedagoģiskās nodarbības 

Muzeja pedagoģiskās nodarbības 

Muzeja pedagoģiskās nodarbības 

Nodarbības, pasākumi 

Orientēšanās dienas pasākums ģimenēm 

Koncerti, kopīgi pasākumi 

Tikšanās ar rakstniekiem, koncertēšana 

Praktiskas nodarbības 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt sadarbību ar dažādām institūcijām. 

Vērtējums: ļoti labi  
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5. CITI SASNIEGUMI (IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI SVARĪGAIS, 

SPECIFISKAIS) 

Ventspils Centra sākumskolas kolektīvs daudz laika iegulda darbā ar talantīgajiem bērniem un 

izglītojamo spēju izkopšanā. To parāda regulārie sasniegumi gan mācību darbā, gan piedaloties 

dažādos konkursos, forumos, startējot gan individuāli, gan grupās, gan kolektīvos. Izglītojamo 

sasniegumi tiek apkopoti katru gadu (skatīt pielikumu Nr.3). 

Skola lepojas arī ar Inovācijas fonda balvu ieguvējiem. 

Mājturības un tehnoloģiju 15. atklātā olimpiāde 

Nr. 

p.k. 
Kolektīvs Konkurss 

Pakāpe, 

punkti 
  Pedagogs 

1. Skolniece 
Ventspils Centra 

sākumskola 
6. klase III pakāpe Jonika Tērvide 

Nr. 

p.k. 
Kolektīvs Konkurss 

Pakāpe, 

punkti 
  Pedagogs 

2. 

Ventspils Centra 

sākumskolas 4.-6. klašu 

meiteņu koris “Pērles” 

Latvijas izglītības 

iestāžu koru 

konkurss, 

gatavojoties XII 

Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un 

deju svētkiem 

I pakāpe    Rita Vēverbrante 

3. 

Ventspils Centra 

sākumskolas zvanu 

ansamblis “Saules zvani” 

Latvijas izglītības 

iestāžu vokāli 

instrumentālo 

ansambļu, 

instrumentālo 

kolektīvu un 

popgrupu festivāls – 

konkurss "No baroka 

līdz rokam” 

Augstākā    Sandra Sproģe 

4. 

Ventspils Centra 

sākumskolas vokāli 

instrumentālais 

ansamblis “Windy 

temper” 

 Augstākā    Sandra Sproģe 
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ 

PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM) 
Pamatizglītības programmu galvenie mērķi ir šādi (spēkā esoši MK noteikumi Nr.468): nodrošināt 

izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm; radīt 

pamatu izglītojamā turpmākajai izglītībai; veicināt izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību; sekmēt 

izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti. 

Pamatizglītības satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir 

ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, 

mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir 

Latvijas patriots. MK noteikumi Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 

programmu paraugiem II nodaļas 1. punkts.  (https://likumi.lv/ta/id/303768). Pilnveidotais 

pamatizglītības standarts LR Ministru kabinetā apstiprināts 2018. gada 27. novembrī.  

Atbilstoši pilsētas attīstības programmas uzstādījumam VENTSPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN RĪCĪBAS PLĀNS 2015.-2020. GADAM, izglītības nozares 

attīstības plānošanas dokumentā kā virsmērķis ir izvirzīts “VENTSPILS – VIEDA PILSĒTA, KURĀ 

MĀCĪTIES, STUDĒT UN IESAISTĪTIES ZINĀTNĒ VĒLAS INTERESENTI NO VISAS 

LATVIJAS UN ĀRVALSTĪM”, kurā vārdu salikumam “vieda pilsēta” ir duāla nozīme, apzīmējot 

cilvēcisko gudrību un dzīvesziņu (ir tieši asociatīvs ar izglītību un izglītošanos), kā arī sasaisti ar 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju laikmeta risinājumiem (izrietoši netieši simbolizē visas 

pilsētas mērķtiecīgo specializāciju IKT nozarē). 

Skolas pamatmērķis – veidot pozitīvu un labvēlīgu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā 

organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pamatizglītības saturā noteikto mērķu sasniegšanu. 

Nr. 

p. 

k.  

Mērķis Plānotie soļi mērķa 

sasniegšanai 

Atbildīgais Iesaistītie  Īstenošanas 

periods 

2
0
1
9

. 2
0
2
0

. 2
0
2
1

. 

1. Organizēt 

skolēna pieredzē 

balstītu, jēgpilnu 

un efektīvu 

mācību stundu 

 Vadības veikta stundu 

vērošana, liekot 

uzsvaru uz 

sasniedzamā rezultāta 

komunicēšanu stundā 

un atgriezeniskās saites 

sniegšanu, kā arī to, vai 

izglītojamajam stundā 

ir iespēja mācīties, cik 

produktīvs ir mācību 

darbs un/vai tas attīsta 

izglītojamā kognitīvās 

un metakognitīvās 

prasmes; 

 digitālās kompetences 

pilnveide skolotājiem 

un izglītojamajiem; 

 atbalsta nodrošināšana 

talantīgajiem bērniem 

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

Skolas 

vadība, 

pedagogi, 

izglītojamie 

un viņu 

vecāki 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

https://likumi.lv/doc.php?id=268342
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un izglītojamajiem, 

kuriem nepieciešami 

atbalsta pasākumi; 

 atklātās stundas vecāku 

dienā un radošās 

darbnīcas, lai vecāki 

labāk izprastu mācību 

procesu izglītības 

iestādē;  

 motivācijas sistēmas 

izstrāde izglītības 

iestādē, nodrošinot 

piemaksu par papildu 

darbu pedagogiem pēc 

noteiktiem izglītības 

kvalitātes kritērijiem; 

 pedagogu izvirzīšana 

inovācijas un 

motivācijas balvām 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

2. Pamatizglītības 

1. posma 

profesionāli 

orientētā 

virziena 

programma - 

programma ar 

padziļinātu 

mūzikas apguvi 

un instrumenta 

spēles apguve 

 Speciālistu piesaiste 

mūzikas instrumentu 

apguves 

nodrošināšanai (pēc 

vajadzības); 

 ņemot vērā iespējamās 

izmaiņas saistībā ar 

novirziena skolu 

finansēšanu, izstrādāt 

autorprogrammu 

papildu finansējuma 

nodrošināšanai, 

paredzot stundu plānā 

mūzikas, solfedžo un 

instrumenta spēles 

apguvi; 

 nodrošināt plašu 

interešu izglītības 

klāstu talantīgo bērnu 

spēju attīstīšanai; 

 jaunu mūzikas 

instrumentu iegāde, 

atbilstoši 

pieprasījumam un 

finansējumam 

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

Skolas 

vadība, 

pedagogi, 

izglītojamie 

un viņu 

vecāki 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

3. Stabils 

pedagoģiskais 

kolektīvs ar 

samazinātu 

 Jaunu pedagogu 

piesaiste izglītības 

iestādei, nodrošinot tos 

ar pietiekamu slodzi, 

lai nebūtu jāstrādā 

Direktors  Skolas 

vadība, 

pedagogi 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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savienotāju 

skaitu 

papildus citā izglītības 

iestādē (pēc 

vajadzības); 

 papildu specialitātes 

apguve (pēc 

vajadzības) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

4. Metodiskā darba 

pilnveide 
 Metodisko komisiju un 

jomu darba 

pārplānošana un 

optimizācija – 1.-3., 4.-

6. klašu metodiskās 

komisijas (3.līmeņa 

vadītāji) un jomu 

apakškomisijas 

(4.līmeņa vadītāji) 

atbilstoši izglītības 

iestādes darba 

specifikai (1.posma 

pamatizglītība), lai 

atvieglotu pāreju uz 

jauno izglītības 

standartu; 

 kursu, semināru 

uzskaite e-vidē ar 

anotācijām par 

ieguvumiem, lai 

izsrādātu optimālu 

plānošanas sistēmu, 

kas nodrošinās 

dalīšanos pieredzē; 

 izveidot elektroniskas 

saziņas un uzskaites 

sistēmu “Google” vidē 

– tematiskie plāni 

mācību priekšmetos 

katrā klasē, dalīšanās 

pieredzē un stundu 

vērošanu elektroniska 

reģistrācija; 

 vienotas metodoloģijas 

un uzskaites sistēmas 

izveide izglītojamo 

mācību sasniegumu 

dinamikas mērīšanai; 

 sadarbības ar Ventspils 

Valsts 1. ģimnāziju 

padziļināšana izglītības 

kvalitātes uzlabošanai 

un pēctecības 

nodrošināšanai; 

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

Skolas 

vadība, 

pedagogi 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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 “Edurio” aptaujas un to 

datu analīze 

turpmākajai darba 

plānošanai 

X 

 

 

X X 

5. Vienotas 

izpratnes par 

izglītības 

iestādes 

stratēģiskajiem 

virzieniem 

nodrošināšana 

 Skaidras, precīzas un 

izmērāmas izglītības 

iestādes prioritātes, 

vērtības, mērķi 

(vizītkartes formāts); 

 vienotas prasības 

mācību stundās 

(mācīšanās modeļi); 

 mācīšanas un 

mācīšanās politikas 

izstrāde 

2019./2020.m.g.; 

 skolotāju darba 

pamatprincipu izstrāde 

– stundas kvalitātes 

kritēriji (sadarbībā ar 

VIP); 

 izstrādāt metodisko 

materiālu skolotājiem 

ikdienas darbam, lai 

pilnvērtīgi sagatavotos 

akreditācijai Centra 

sākumskolā 

Direktors, 

direktora 

vietnieki 

Pedagoģiskai

s kolektīvs 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

6. Pedagogu 

tālākizglītības 

nodrošināšana 

 Pedagogu profesionālo 

kompetenču un 

prasmju pilnveidošana, 

īstenojot kursus par 

aktuālajām tēmām; 

 pedagogu virzīšana 

tālākizglītībai; 

 tālākizglītības 

nodrošināšana, 

izmantojot izglītības 

iestādes iekšējos 

resursus; 

 “Edurio” aptaujas par 

tālākizglītībai 

nepieciešamajiem 

kursiem; 

 pieredzes apmaiņas 

braucieni uz Latvijas 

izglītības iestādēm; 

 iesaiste starptautiskajos 

projektos, lai apgūtu 

jaunas darba metodes, 

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

un direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

darbā 

Skolas 

vadība, 

pedagogi 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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uzlabotu izglītības 

kvalitāti izglītības 

iestādē, iegūtu 

starptautisku pieredzi 

un pilnveidotu 

svešvalodas prasmes 

7. Sadarbības 

veicināšana 
 Sadarbība ar Ventspils 

pilsētas domi, VIP, 

Jaunrades namu, 

Digitālo centru, Demo 

centru, muzejiem, lai 

uzlabotu izglītības 

kvalitāti izglītības 

iestādē, padziļinātu 

izglītojamo izpratni un 

zināšanas, nodrošinātu 

kompetencēs balstītu 

izglītības sistēmu 

skolā; 

 sadarbības plānošana ar 

pilsētas skolām, īpašu 

uzmanību pievēršot 

sadarbības 

padziļināšanai ar 

VV1Ģ; 

 sadarbība ar vecākiem 

– veidot kopīgus 

pasākumus ar mērķi 

veicināt lojalitāti pret 

savu skolu un izkopt 

piederības sajūtu 

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

un direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

darbā 

Skolas 

vadība, 

pedagogi, 

pilsētas 

struktūrvienī

bas, 

izglītojamie, 

vecāki 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

8. Skolas 

popularizēšana 
 Sadarbības ar medijiem 

pilnveidošana; 

 aktuālās informācijas 

savlaicīga ievietošana 

sociālajos tīklos; 

 izglītības iestādes 

mājaslapas 

pilnveidošana, aktuālās 

informācijas savlaicīga 

ievietošana;  

 dalība pasākumos, 

konkursos, olimpiādēs, 

skatēs  

Direktors, ar 

rīkojumu 

norīkots 

pedagogs – 

informātikas 

laborants 

Skolas 

vadība, 

pedagogi, 

izglītojamie, 

sabiedrība 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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Pašvērtējuma izstrādē iegūti dati no šādiem avotiem: 

1) Aptaujām Edurio.com platformā skolotājiem, skolēniem, vecākiem; 

2) individuālajām sarunām ar skolotājiem; 

3) sarunām ar tehnisko personālu; 

4) sarunām ar atbasta grupu un tās dalībnieku iesniegtajām atskaitēm; 

5) stundu vērošanām; 

6) skolotāju atskaitēm; 

7) izglītojamo dinamikas izpētes un diagnsticējošo darbu rezultātu analīzes. 

 

Iestādes 

vadītājs 
Liāna Biezbārde   

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

   

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

   

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

 

(datums) 

Z.v. 
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Pielikums Nr.1 

 

Izglītojamo mācību sasniegumi trīs pēdējo gadu laikā 

 

  

Klase Skolēnu skaits Klases vidējais 

vērtējums 

Apguves līmeņi 

Augstākais Optimālais  Pietiekamais  Nepietiekamais  

 

2
0
1
6
./

1
7
. 

2
0
1
7
./

1
8
. 

2
0
1
8
./

1
9
. 

2
0
1
6
./

1
7
. 

2
0
1
7
./

1
8
. 

2
0
1
8
./

1
9
. 

2
0
1
6
./

1
7
. 

2
0
1
7
./

1
8
. 

2
0
1
8
./

1
9
. 

2
0
1
6
./

1
7
. 

2
0
1
7
./

1
8
. 

2
0
1
8
./

1
9
. 

2
0
1
6
./

1
7
. 

2
0
1
7
./

1
8
. 

2
0
1
8
./

1
9
. 

2
0
1
6
./

1
7
. 

2
0
1
7
./

1
8
. 

2
0
1
8
./

1
9
. 

2. 56 48 52 8.0 7.8 8.1 21% 11% 36% 75% 86% 64% 7% 4% 4% 0% 0% 0% 

3. 55 56 48 7.5 8.0 7.8 5% 11% 4% 71% 86% 94% 24% 7% 9% 0% 0% 0% 

4. 60 55 60 8.3 8.0 8.4 11% 6% 10% 89% 75% 82% 3% 20% 9% 0% 0% 0% 

5. 61 59 59 7.7 8.0 8.0 3% 3% 5% 64% 85% 81% 33% 17% 14% 3% 0% 0% 

6. 61 60 59 7.6 7.9 8.3 0% 4% 7% 54% 68% 83% 43% 30% 14% 6% 0% 0% 
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Pielikums Nr. 2 

Izglītības iestādes tradīcijas 

Zinību diena – 1. septembris  

1. klašu uzņemšana skolas saimē  

Burtiņu svētki 1. klasēm 

Miķeļdienas pasākums  

Skolotāju diena  

Lāčplēša dienas atceres brīdis 

18. novembris – Latvijas valsts gada dienai veltīts svinīgais rīts 

Gaismas ceļš un Zvana svētki sadarbībā ar Ventspils Valsts 1.ģimnāziju 

Adventes rīti  

Ziemassvētku koncerti  

Ziemassvētku diskotēka 

Popiela  

Skatuves runas konkurss 

4. maija pasākums 

Pateicības diena 

Mātes dienai veltīts koncerts 

4. klašu „Paldies” koncerts skolas kolektīvam 

Olimpiskā diena 

Orientēšanās diena 

Mācību priekšmetu nedēļas 
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  Pielikums Nr.3 

Panākumi olimpiādēs, konkursos, skatēs, festivālos, turnīros 2018./19.m.g. 

Latvijas valsts olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem: 

 

1. 2.a    1.vieta 

 

1.pakāpe 

Matemātikas konkurss “Rēķini galvā” (dodas tālāk uz starptautiskajām 

sacensībām Igaunijā) 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

2. 2.a    Nominācija – Lielā 

stāstniece 

Dalība 

1.pakāpe – Lielā stāstniece 

A pakāpe 

22. Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa 2018” Rīgā 

 

Starptautiskā matemātikas konkursā “Ķengurs” 

22. Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa 2018” novadā un pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

3. 2.a    3.vieta 

 

A pakāpe 

2.vieta 

Matemātikas konkurss “Rēķini galvā” (dodas tālāk uz starptautiskajām 

sacensībām Igaunijā) 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

Vizuālās mākslas olimpiāde pilsētā 

4. 2.a    1. vieta. D kategorijā – solo 

Atzinība – 4.vieta 

 

1.pakāpe 

A pakāpe 

 

A pakāpe 

 

1.pakāpe 

 

A pakāpe 

Starptautiskais Jauno pianistu konkurss Rīgā, Mazajā ģildē 16.10.2018 

Matemātikas konkurss “Rēķini galvā” (dodas tālāk uz starptautiskajām 

sacensībām Igaunijā) 

Starptautiskais pianistu konkurss PRIMAVERA. 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No 

baroka līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Rīgā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No 

baroka līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No 

baroka līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

5. 6.a    3.vieta 

 

1.pakāpe 

A pakāpe 

 

 

 

15. atklātā mājturības un tehnoloģijas olimpiāde “Mēs – Latvijas nākotnei” 

Rīgā 

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde “Latvju raksti” 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā 



47 

 

I pakāpe Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā 

6. 2.a    Dalība – 5.vieta 

 

2.pakāpe 

A pakāpe 

Matemātikas konkurss “Rēķini galvā” (dodas tālāk uz starptautiskajām 

sacensībām Igaunijā)  

Starptautiskais pianistu konkurss PRIMAVERA 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

7. 2.a    Dalība – 7.vieta 

1.pakāpe 

Matemātikas konkurss “Rēķini galvā” 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

8. 2.b    Dalība – 14.vieta Matemātikas konkurss “Rēķini galvā” 

9. 3.a    A pakāpe; nominācija – 

Dižais stāstnieks 

1.pakāpe; nom. – Lielais 

stāstnieks 

1.pakāpe; nom. – Lielais 

stāstnieks 

15 izrādes 

A pakāpe 

1.pakāpe 

A pakāpe 

22. Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa 2018” Rīgā 

 

22. Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa 2018” Kurzemes kārta 

 

22. Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa 2018” Ventspilī 

 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” novadā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. - 6. klašu zēnu kori 

10. 5.b    Skatītāju simpātija 

Augstākā pakāpe 

1.vieta 

1. pakāpe 

1.vieta 

3.vieta 

Jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" Rīgas atklātā kārta 

Skatuves runas konkurss Kurzemē 

Jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" Ventspils kārta 

Skatuves runas konkurss Ventspilī 

Jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" Ventspils kārta 

“Digitiņš 2019” informācijas tehnoloģijas konkurss pilsētā 

11. 5.b    Atzinība 

1.vieta 

Atzinība 

1.vieta 

Jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" Rīgas atklātā kārta 

Jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" Ventspils kārta 

Matemātikas olimpiāde pilsētā 

Matemātikas konkurss pilsētas skolas 5. klašu skolēniem. 

12. 6.a    Atzinība 

1.pakāpe 

 

 

 

Manas pamattiesības Satversmē. Zīmējumu konkurss. 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā. 
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A pakāpe Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā. 

13. 2.a    Dalība 

A pakāpe 

Starptautiskais matemātikas konkursss “Ķengurs” 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

14. 6.a    Dalība 

 

Dalība 

1.pakāpe 

 

 

A pakāpe 

15. atklātā mājturības un tehnoloģijas olimpiāde “Mēs – Latvijas nākotnei” 

Rīgā 

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde “Latvju raksti” 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā. 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā. 

 

Kurzemes reģiona olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem 

15. 2.a    Augstākā pakāpe 

1.pakāpe 

Dalība 

1.pakāpe 

Skatuves runas konkurss Kurzemē 

Skatuves runas konkurss pilsētā 

Stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa” Ventspilī 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

16. 1.a    Atzinība; nominācija – 

Lielais stāstnieks 

Dalība, nominācija – Mazais 

stāstnieks 

Ziemeļkurzemes stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa” 

 

Stāstnieku konkurss pilsētā “Teci, teci valodiņa” 

17. 2.b    Atzinība Ziemeļkurzemes stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa” 

18. 6.b    Dalība 

1.vieta 

Dalība 

Konkurss “Gribu būt mobils!” novadā 

Olimpiāde “Vide Ventspilī un Zilais karogs” 

Matemātikas olimpiāde pilsētā 

19. 6.b    Dalība 

1.vieta 

1.pakāpe 

 

 

 

 

Konkurss “Gribu būt mobils!” novadā 

Matemātikas konkurss “Spicprātis” 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā 
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A pakāpe 

 

 

Dalība 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā 

Matemātikas olimpiāde pilsētā 

20. 6.b    Dalība 

Atzinība – Lielais 

smīdinātājs 

 

1.pakāpe 

 

 

A pakāpe 

Konkurss “Gribu būt mobils!” novadā 

 

Konkurss “Anekdošu virpulis” 

 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā 

21. 6.b    Dalība 

Dalība 

1.pakāpe 

 

 

A pakāpe 

Konkurss “Gribu būt mobils!” novadā. 

Angļu valodas olimpiāde 6. klasēm. 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā. 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā. 

 

Ventspils pilsētas olimpiāžu uzvarētājiem: 

22. 5.a    1.vieta 

3.vieta 

1.vieta 

1.pakāpe 

 

 

A pakāpe 

 

 

3.vieta 

1.vieta 

Latvijas skolu 3X3 strītbola sacensības 

Matemātikas olimpiāde 

Matemātikas konkurss pilsētas skolas 5. klašu skolēniem 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā 

Latvijas 72.Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g.dz. meitenēm 

3X3 Latvijas skolas kauss basketbolā Kurzemē 
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1.vieta Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl. pilsētā 

23. 5.b    1. vieta 

1.vieta 

3.vieta 

Atzinība 

1.vieta 

1.vieta 

Dalība 

Matemātikas konkurss 5. klasei 

Latvijas skolu 3X3 strītbola sacensības 

Latvijas 72. Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g.dz. meitenēm 

NBA Junioru līga 

3X3 Latvijas skolas kauss basketbolā Kurzemē  

Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl. pilsētā 

Matemātikas olimpiāde pilsētā 

24. 5.a    1.vieta 

1.pakāpe 

 

 

A pakāpe 

Vizuālās mākslas olimpiāde 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā 

25. 6.b    1.vieta Olimpiāde “Vide Ventspilī un Zilais karogs” 

26. 5.a    1.vieta 

A pakāpe 

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3.-6. klašu zēnu kori 

27. 6.a    1.vieta 

1.pakāpe 

 

 

A pakāpe 

 

 

Dalība 

Matemātikas konkurss pilsētas skolas 6. klašu skolēniem “Spicprātis” 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā 

Matemātikas olimpiāde pilsētā 

28. 6.a    1.vieta 

Dalība 

Matemātikas konkurss pilsētas skolas 6. klašu skolēniem “Spicprātis” 

Matemātikas olimpiāde pilsētā 

29. 6.a    1.vieta 

Dalība 

A pakāpe 

Matemātikas konkurss pilsētas skolas 6. klašu skolēniem “Spicprātis” 

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3.-6. klašu zēnu kori 

30. 6.b    1.vieta Matemātikas konkurss pilsētas skolas 6. klašu skolēniem “Spicprātis” 

31. 6.b    1.vieta 

2.vieta 

2.vieta 

Matemātikas konkurss pilsētas skolas 6. klašu skolēniem “Spicprātis” 

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 

Futbola turnīrs 6.-7.kl. pilsētā 
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Dalība Matemātikas olimpiāde pilsētā 

32. 5.b    1.vieta Matemātikas konkurss pilsētas skolas 5. klašu skolēniem 

33. 4.b    1.pakāpe 

2.pakāpe 

Atzinība 

Konkurss “Anekdošu virpulis” 

Skolēnu skatuves runas konkurss 

NBA Junioru līga (basketbols) 

34. 3.b    2.pakāpe Skatuves runas konkurss 

35. 6.a    2.vieta 

1.pakāpe 

 

 

A pakāpe 

Angļu valodas olimpiāde 6. klasēm. 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā 

36. 4.b    2.vieta 

4.vieta 

1.vieta 

“Digitiņš 2019” informācijas tehnoloģiju konkurss 

Kurzemes skolu finālturnīrs 4.-5. klasēm futbolā 

Futbola turnīrs 4.-5.kl. pilsētā 

37. 6.a    2.vieta 

A pakāpe 

“Digitiņš 2019” informācijas tehnoloģiju konkurss 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

38. 6.b    2.vieta “Digitiņš 2019” informācijas tehnoloģijas konkurss 

39. 2.b    3.vieta 

2.vieta 

Dambretes turnīrs 

Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

40. 2.b    3.vieta Dambretes turnīrs 

41. 2.b    3.vieta Dambretes turnīrs 

42. 2.b    3.vieta Dambretes turnīrs 

43. 2.b    Atzinība – Mazais 

smīdinātājs 

Konkurss “Anekdošu virpulis” 

44. 3.b    Atzinība – Lielais 

smīdinātājs 

Konkurss “Anekdošu virpulis” 

45. 6.a    Atzinība 

1.pakāpe 

 

 

A pakāpe 

Vizuālās mākslas olimpiāde 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā 
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46. 1.b    Dalība Vizuālās mākslas olimpiāde 

47. 3.b    Dalība Vizuālās mākslas olimpiāde 

48. 4.b    Dalība Vizuālās mākslas olimpiāde 

49. 6.a    Dalība 

A pakāpe 

2.vieta 

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Futbola turnīrs 6.-7.kl. pilsētā 

50. 6.b    Dalība Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 

51. 6.b    Dalība 

1.pakāpe 

 

 

A pakāpe 

Angļu valodas olimpiāde 6. klasēm 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā 

52. 6.b    Atzinība 

1.pakāpe 

 

 

A pakāpe 

Angļu valodas olimpiāde 6. klasēm 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā 

53. 6.b    Dalība Angļu valodas olimpiāde 6. klasēm 

54. 6.b    Dalība Angļu valodas olimpiāde 6. klasēm 

55. 5.b    Dalība “Digitiņš 2019” informācijas tehnoloģiju konkurss 

56. 5.b    Dalība “Digitiņš 2019” informācijas tehnoloģiju konkurss 

57. 5.b    Dalība “Digitiņš 2019” informācijas tehnoloģiju konkurss 

58. 5.a    1.vieta 

1.pakāpe 

 

 

A pakāpe 

 

 

1.vieta 

Dalība 

Matemātikas konkurss pilsētas skolas 5. klašu skolēniem 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” 

pilsētā 

Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl. pilsētā 

Matemātikas olimpiāde pilsētā 
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59. 5.b    3.vieta “Digitiņš 2019” informācijas tehnoloģiju konkurss 

60. 5.b    3.vieta “Digitiņš 2019” informācijas tehnoloģiju konkurss 

 

Muzikālo konkursu un festivālu uzvarētājiem 

Latvijā 

61. 2.a    A pakāpe 

 

A pakāpe 

 

1.pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Rīgā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

62. 3.a    A pakāpe 

 

A pakāpe 

 

1.pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Rīgā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

63. 3.a    A pakāpe 

 

A pakāpe 

 

1.pakāpe 

 

A pakāpe 

2.vieta 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Rīgā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

64. 3.a    A pakāpe 

 

 

A pakāpe 

 

1.pakāpe 

A pakāpe 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Rīgā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 
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65. 4.a    1.vieta 

D kategorijā - 

četrrocīgie ansambļi, 

1.pakāpe 

 

1.pakāpe 

 

1.pakāpe 

 

1.pakāpe 

 

A pakāpe 

Starptautiskais Jauno pianistu konkurss Rīgā, Mazajā ģildē 16.10.2018 

 

 

Starptautiskais pianistu konkurss PRIMAVERA. 

 

Latvijas vispārizglītojošo skolu Jauno pianistu mūzikas festivāls Mūzikas 

akadēmijā 9.03, Rīga 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

66. 6.a    1.vieta 

D kategorijā - 

četrrocīgie ansambļi, 

A pakāpe 

 

A pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

 

A pakāpe 

Starptautiskais Jauno pianistu konkurss Rīgā, Mazajā ģildē 16.10.2018 

 

 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Rīgā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – pilsētā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– pilsētā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

67. 5.a    A pakāpe 

 

 

A pakāpe 

 

1. pakāpe 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Rīgā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – pilsētā 
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1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

68. 5.a    A pakāpe 

 

A pakāpe 

 

 

1. pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Rīgā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – pilsētā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– pilsētā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

69. 5.a    A pakāpe 

 

A pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

 

A pakāpe 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Rīgā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar ansambli “Saules zvani” – pilsētā 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– Talsos 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– pilsētā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

70. 3.a    15 izrādes 

A pakāpe 

1. pakāpe 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” novadā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” pilsētā 
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A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

71. 3.a    15 izrādes 

1. pakāpe 

 

1. pakāpe 

 

A pakāpe 

1. pakāpe 

A pakāpe 

1. vieta 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– Talsos. 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– pilsētā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” novadā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

72. 3.a    15 izrādes 

A pakāpe 

1. pakāpe 

A pakāpe 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” novadā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” pilsētā. 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

73. 3.a    15 izrādes 

A pakāpe 

1. vieta 

Atzinība 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

NBA Junioru līga (basketbols) 

74. 3.a    15 izrādes 

A pakāpe 

1. pakāpe 

A pakāpe 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” novadā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3.-6. klašu zēnu kori 

75. 4.a    15 izrādes 

A pakāpe 

1. pakāpe 

A pakāpe 

4. vieta 

Atzinība 

1.vieta 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” novadā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3.-6. klašu zēnu kori 

Kurzemes skolu finālturnīrs 4.-5. klasēm futbolā 

NBA Junioru līga 

Futbola turnīrs 4.-5.kl. pilsētā 

76. 4.a    15 izrādes 

A pakāpe 

1. pakāpe 

A pakāpe 

4. vieta 

1. vieta 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” novadā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Kurzemes skolu finālturnīrs 4.-5. klasēm futbolā 

Futbola turnīrs 4.-5.kl. pilsētā 
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77. 4.a    15 izrādes 

A pakāpe 

1. pakāpe 

A pakāpe 

Atzinība 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” novadā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

NBA Junioru līga (basketbols) 

78. 4.a    15 izrādes 

A pakāpe 

1. pakāpe 

A pakāpe 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” novadā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

79. 4.a    15 izrādes 

A pakāpe 

1. pakāpe 

A pakāpe 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” novadā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

80. 4.a    15 izrādes 

A pakāpe 

1. pakāpe 

A pakāpe 

Dalība koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt” 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” novadā 

Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” pilsētā. 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

 

Kurzemē 

81. 6.a    3. vieta (kvartets) 

Atzinība (trio) 

1.vieta (kvartets) 

2. vieta (trio) 

1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss 

Ventspils izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo 

kolektīvu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

82. 6.a    3. vieta 

 

1. vieta 

 

A pakāpe 

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss 

Ventspils izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo 

kolektīvu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

83. 3.a    1. pakāpe 

 

1. pakāpe 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– Talsos 
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A pakāpe 

Latvijas izgl. iestāžu vok. instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss “No baroka 

līdz rokam” ar vok. instrumentālo ansambli “Jautrie draugi”– pilsētā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

84. 5.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

 

2. vieta 

 

Dalība 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

Ventspils izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo 

kolektīvu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” 

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss 

85. 5.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

 

1.vieta 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl. pilsētā 

86. 5.a    1.pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

87. 5.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

88. 5.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

 

3. vieta 

1. vieta 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

Latvijas 72. Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g. dz. meitenēm 

Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl. pilsētā 

89. 5.a    1. pakāpe 

 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 
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90. 5.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

91. 5.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

92. 5.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

93. 5.a    1.pakāpe 

 

A pakāpe 

 

3. vieta 

1. vieta 

1. vieta 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

Latvijas 72. Spartakiāde basketbolā 2007.-2009. g. dz. meitenēm. 

3X3 Latvijas skolu kauss basketbolā Kurzemē 

Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl. pilsētā 

94. 5.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

95. 5.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

96. 6.a    1.pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

97. 6.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 
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98. 6.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

99. 6.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

100. 6.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

101. 6.a    A pakāpe Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

102. 6.a    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

103. 6.a    1.pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

104. 6.b    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

105. 6.b    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

106. 6.b    1. pakāpe 

 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 
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107. 6.b    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

108. 6.b    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

109. 6.b    1. pakāpe 

 

A pakāpe 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” novadā 

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem ar 5.-6. klašu meiteņu kori “Pērles” pilsētā 

110. 3.a    Dalība 

 

A pakāpe 

2. vieta 

3. vieta 

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

Latvijas 72. Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g. dz. meitenēm 

Ventspilī 

111. 2.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu koris “Pērlītes” 

112. 2.a    1. pakāpe 

A pakāpe 

Jauno pianistu festivāls 8.03. Kuldīgā 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

113. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

114. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

115. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

116. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

117. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

118. 2.a     

2. vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

119. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

120. 3.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

121. 3.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

122. 3.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

123. 3.a     

2. vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 
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124. 3.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

125. 3.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

126. 3.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

127. 3.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

128. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

129. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

130. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

131. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

132. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

133. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

134. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

135. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

136. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

137. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

138. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

139. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

140. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

141. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

142. 4.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 2.-4. klašu meiteņu kori “Pērlītes” 

143. 1.a    1. pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

144. 1.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

145. 1.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

146. 1.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

147. 1.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

148. 1.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

149. 1.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

150. 1.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

151. 1.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

152. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

153. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

154. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

155. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

156. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

157. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 
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158. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

159. 2.a     Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 1.- 2. klašu zēnu kori 

160. 3.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

161. 3.a    A pakāpe 

1. vieta 

Atzinība 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības. 

NBA Junioru līga 

162. 3.a    A pakāpe 

1. vieta 

Atzinība 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

NBA Junioru līga 

163. 3.a    A pakāpe 

Atzinība 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

NBA Junioru līga 

164. 3.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

165. 4.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

166. 4.a    A pakāpe 

4. vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Tautas bumba zēniem 4.-5.kl. pilsētā 

167. 4.a    A pakāpe 

1. vieta 

4. vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Futbola turnīrs 4.-5.kl. pilsētā 

Kurzemes skolu finālturnīrs 4.-5. klasēm futbolā 

168. 4.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

169. 4.a    A pakāpe 

Atzinība 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

NBA Junioru līga 

170. 4.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

171. 4.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

172. 4.a    A pakāpe 

1. vieta 

4. vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Futbola turnīrs 4.-5.kl. pilsētā 

Kurzemes skolu finālturnīrs 4.-5. klasēm futbolā 

173. 5.a    1.pakāpe 

4. vieta 

1. vieta 

4. vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

3X3 Latvijas skolas kauss basketbolā Kurzemē  

Latvijas 72. Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g.dz. zēniem pilsētā 

Tautas bumba zēniem 4.-5.kl. pilsētā 

174. 5.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

175. 5.a    A pakāpe 

4.vieta 

4.vieta 

1.vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori. 

3X3 Latvijas skolas kauss basketbolā Kurzemē 

Kurzemes skolu finālturnīrs 4.-5. klasēm futbolā 

Latvijas 72.Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g.dz. zēniem pilsētā 
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1.vieta 

4.vieta 

Futbola turnīrs 4.-5.kl. pilsētā 

Tautas bumba zēniem 4.-5.kl. pilsētā 

176. 5.a    A pakāpe 

4.vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Tautas bumba zēniem 4.-5.kl. pilsētā 

177. 5.a    A pakāpe 

4.vieta 

1.vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

3X3 Latvijas skolas kauss basketbolā Kurzemē 

Latvijas 72. Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g.dz. zēniem pilsētā 

178. 5.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

179. 5.a    A pakāpe 

4.vieta 

1.vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Kurzemes skolu finālturnīrs 4.-5. klasēm futbolā 

Futbola turnīrs 4.-5.kl. pilsētā 

180. 5.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

181. 5.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

182. 5.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

183. 5.a    A pakāpe 

1.vieta 

1.vieta 

4.vieta 

4.vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Latvijas 72.Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g.dz. zēniem pilsētā 

Futbola turnīrs 4.-5.kl. pilsētā 

Kurzemes skolu finālturnīrs 4.-5. klasēm futbolā 

Tautas bumba zēniem 4.-5.kl. pilsētā 

184. 6.a    A pakāpe 

2.vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Futbola turnīrs 6.-7.kl. pilsētā 

185. 6.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

186. 6.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

187. 6.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

188. 6.a    A pakāpe 

2.vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Futbola turnīrs 6.-7.kl. pilsētā 

189. 6.a    A pakāpe Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

190. 6.a    A pakāpe 

2.vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Futbola turnīrs 6.-7.kl. pilsētā 

191. 6.a    A pakāpe 

2.vieta 

Ventspils pilsētas skolu koru konkurss ar 3. -6. klašu zēnu kori 

Futbola turnīrs 6.-7.kl. pilsētā 
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Sportistiem – Latvijas, Kurzemes reģiona un Ventspils pilsētas sacensību uzvarētājiem: 

 

Latvijā 

192. 5.b    1.vieta 

3.vieta 

Atzinība 

1.vieta 

1.vieta 

Latvijas skolu 3X3 strītbola sacensības 

Latvijas 72. Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g. dz. meitenēm 

NBA Junioru līga 

3X3 Latvijas skolas kauss basketbolā Kurzemē  

Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl. pilsētā 

193. 3.b    3.vieta 

Atzinība 

Latvijas 72. Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g. dz. meitenēm 

NBA Junioru līga 

194. 4.b    3.vieta Latvijas 72. Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g. dz. meitenēm 

195. 4.b    Atzinība NBA Junioru līga 

 

Kurzemē 

   

196. 4.b    4.vieta 

1.vieta 

4.vieta 

Kurzemes skolu finālturnīrs 4.-5. klasēm futbolā 

Futbola turnīrs 4.-5.kl. pilsētā 

Tautas bumba zēniem 4.-5.kl. pilsētā 

197. 4.b    4.vieta 

1.vieta 

4.vieta 

Kurzemes skolu finālturnīrs 4.-5. klasēm futbolā 

Futbola turnīrs 4.-5.kl. pilsētā 

Tautas bumba zēniem 4.-5.kl. pilsētā 

198. 4.b    4.vieta Kurzemes skolu finālturnīrs 4.-5. klasēm futbolā 

Pilsētā 
    

199. 2.b    1.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

200. 2.b    1.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

201. 2.b    1.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

202. 2.b    1.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

203. 2.b    1.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

204. 2.b    1.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

205. 3.b    1.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

206. 3.b    1.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

207. 3.b    1.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

208. 3.b    1.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

209. 4.b    1.vieta Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl. pilsētā 

210. 5.b    1.vieta Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl. pilsētā 
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211. 5.b    1.vieta Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl. pilsētā 

212. 5.b    1.vieta 

4.vieta 

Latvijas 72. Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g. dz. zēniem pilsētā 

Tautas bumba zēniem 4.-5.kl. pilsētā 

213. 5.b    1.vieta Latvijas 72.Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g.dz. zēniem pilsētā 

214. 5.b    1.vieta 

4.vieta 

Latvijas 72.Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g.dz. zēniem pilsētā 

Tautas bumba zēniem 4.-5.kl. pilsētā 

215. 5.b    1.vieta 

4.vieta 

4.vieta 

Latvijas 72.Spartakiāde basketbolā 2007-2009. g.dz. zēniem pilsētā 

3X3 Latvijas skolas kauss basketbolā Kurzemē 

Tautas bumba zēniem 4.-5.kl. pilsētā 

216. 1.b    2.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

217. 1.b    2.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

218. 1.b    2.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

219. 2.b    2.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

220. 2.b    2.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

221. 2.b    2.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

222. 3.b    2.vieta Sporta skolas “Spars” Mini basketbola sacensības 

223. 6.b    2.vieta Futbola turnīrs 6.-7.kl. pilsētā 

224. 6.b    2.vieta Futbola turnīrs 6.-7.kl. pilsētā 

 

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu izglītojamo vārdi netiek minēti. 


