
Ventspils

Centra sākumskola



Par skolu

2003. gada 15. augustā uz Ventspils 1. ģimnāzijas bāzes tika

izveidota Ventspils Centra pamatskola ar pamatizglītības

programmām no 1. līdz 6. klasei.

2011. gadā Ventspils Centra pamatskola tika pārdēvēta par 

Ventspils Centra sākumskolu.

2018. gada februārī skola pārceļas uz telpām Saules ielā 37

Kontakti:

 centrasakumskola.ventspils.lv

 636 29937

centra.sakumskola@ventspils.lv

https://www.facebook.com/centrasakumskola

mailto:centra.sakumskola@ventspils.lv
https://www.facebook.com/centrasakumskola


Skolas kolektīvs

Skolā strādā 38 pedagogi 

Direktore Liāna Pēce

Direktora vietnieki Eva Zariņa, Gunta Brensone, Elīna                 

Klevinska

Atbalstu ikdienas darbā skolotājiem, vecākiem un skolēniem nodrošina atbalsta 

personāls – logopēds Laila Guzlēna, sociālais pedagogs Dārta Sproģe, psihologs 

Ilva Ivaska.

Mācību gads Klašu komplektu skaits Skolēnu skaits mācību gada sākumā

2019./2020. 12 319

2020./2021. 12 317

2021./2022. 12 308

2022./2023. 12 310

2023./2024. mācību gadā skolā atļauts atvērt divas 1. klases, 

skolēnu skaits klasē – 24 (kopā 48 bērni). 



Skolas vīzija

Skola – mūsdienīga, 
droša, atbalstoša, 
atvērta, estētiski 

sakopta 

Pedagogs – inovatīvs, 
radošs, saprotošs, uz 

sadarbību vērsts 

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

lietpratīgs bērns 

Vecāks – atvērts 
sadarbībai, 

līdzatbildīgs, uzticas 
skolai 



Skolas mērķis

Skolas mērķis –
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.



Ventspils 
Centra 

sākumskola 
2022./2023.m.g. 

Ventspils Valsts 
1.ģimnāzijas 

audzēkņi

1.-6.klašu 
audzēkņi

2021./2022.m.g. no 6.klasēm uz ģimnāziju aiziet 90% izglītojamo (44 no 49).







Mācību programmas

 pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) izglītības programma 

 pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) izglītības programma -

programma ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem kultūras

izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā – mūzika, kas paredz

instrumenta spēles apguvi



Projekti
• Starptautiskie projekti - Erasmus+ programmas projekts

“Telling new life experiences” – “Jaunas dzīves pieredzes

stāsti”, sadarbības partneri Turcija, Itālija, Bulgārija un

Grieķija sadarbojoties ar skolām no Turcijas, Itālijas,

Bulgārijas un Grieķijas

• Eiropas Sociālā fonda projektus “Atbalsts izglītojamo

individuālo kompetenču attīstībai” (1. – 6. kl.) un

“Pumpurs” (1. - 6.kl)



Skolas vērtības

• atbildība (pozitīva attieksme pret veicamo

darbu, rūpes un pienākuma apziņa)

• tolerance (iecietība, cieņa pret līdzcilvēkiem)

• patriotisms (cieņpilna attieksme pret valsti,

valodu, tās simboliem)





Topošo pirmklasnieku klases 

audzinātājas 2023./2024.m.g.

1.b klase –

Sanita Veinberga

1.a klase –

Dina Fogele



Veiksmīgs pirmklasnieks

Lai mācību process būtu veiksmīgs, uzsākot

skolas gaita, nepieciešams pilnveidot šīs

savstarpēji cieši saistītās prasmes:

• Klausīšanās prasme

• Runāšanas prasme

• Rakstīšanas prasme

• Lasītprasme

• Stāstītprasme



Iespējas skolēniem
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Mūzikas skola VEA, VV1Ģ

Sporta skola VIZIUM

Jaunrades nams VDC

Amatu māja
Ventspils Augsto 
tehnoloģiju parks

Livonijas ordeņa pils
Skolas un pirmsskolas 

izglītības iestādes

Kultūras centrs

Bibliotēka

Jūras vārti



Iespējas skolēniem

“Mazais pētnieks” 

galvas rēķinu nodarbības “Miksike” (no 1.kl.)

meiteņu kori “Pērlītes” , “Pērles” 

zēnu kori

zvanu ansamblis “Saules zvani”

vokāli instrumentālais ansamblis “Jautrie draugi”

instrumentālie ansambļi (blokflautu un metālpūšamo

instrumentu)

baseins, slidotava (iespējami projekta ietvaros) 

radošo tekstildarbu pulciņš (4. - 6.kl.)

teātra pulciņš

vokālais ansamblis



Iespējas vecākiem

1.Darbošanās Ventspils Centra sākumskolas 

padomē un biedrībā

2. Vecāku dienas rudenī un pavasarī

3. Vecāku konferences

4. Tēvu diena Zilā karoga pludmalē

5. Orientēšanās pasākums pavasarī

6. Svētku koncerti un klases pasākumi



Tradīcijas
 Zinību diena – 1. septembris

 1.klašu uzņemšana skolas saimē

 Rudens gadskārtu tirgus

 Skolotāju diena

 Lāčplēšu dienas atceres brīdis

 18. novembris – Latvijas valsts gadadienai veltīts svinīgais pasākums

 4.maija pasākums Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena «Baltā 

galdauta svētki»

 Adventes rīti

 Ziemassvētku koncerts

 Konkursi, festivāli, sacensības

 Sporta dienas

 Pateicības diena

 Mātes dienai veltīts koncerts

 Pasākumi kopā ar vecākiem

 6.klašu noslēguma pasākumi















Uz tikšanos mūsu skolā 20. martā 

plkst.12:00 aktu zālē!


