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• Valsts prezidents K.Ulmanis 1937.gada 
jūnijā ieliek pamatakmeni skolai 

• skola uzcelta 14 mēnešos 

• domāta 800 skolēniem  (20 klases) 

• visa celtne un iekšējais iekārtojums 
izmaksāja 800 000 latu 

• 1 300 000 ķieģeļu  

• 185 000 kg grants – 250 vagoni 

•  6500 maisi cementa  

• 22 500 m²  kokmateriāla 

• skolai ir 308 logi un 180 durvis 



2005.gadā tiek uzsākta skolas 
paplašināšana 

2018.gads -  atklāta LOC vieglatlētikas 
manēža, kura savienota ar skolas ēku 



 

 

 

 

 

 

 

Sporta nodarbības 4. – 12. klašu skolēniem  
LOC vieglatlētikas manēžā 

Moderna bibliotēka, grāmatu krātuve 
 

Plašs ēdināšanas bloks  





- atjaunots pēc vēsturiskā skolas 
karoga metiem 

 

: Kam vēl saknes ir. 
L.Vāczemnieka vārdi, S.Mences mūzika 

 

 attēlotā grāmata simbolizē gudrību, 
saule kā dzīvības, kā arī Dieva zīme, Māras zīme, 

auglības, veselības, ražas zīme, vienota 
veseluma un pabeigtības zīme 

 



• Pamatizglītības programma ar 
augstākiem sasniedzamajiem 
rezultātiem valodu mācību jomā – 
1.svešvalodā (kods 21017111) 

 

• Vispārējā vidējās izglītības programma 
(kods 31016011) 

 

 



1. – 12.kl. 1.klase 10. – 12.kl. 

2019./2020. 1172 114 205 

2020./2021. 1184 117 201 

2021./2022. 1222 147 218 

2022./2023.  1251 119 234 



 

• vācu valoda kā pirmā svešvaloda 1. – 9.klasēs 

• angļu valoda kā otrā svešvaloda 4. – 9.klasēs 

• angļu valoda no 2.klases – fakultatīvi  

• 10. – 12.kl. – vācu, angļu, franču, spāņu, krievu valoda (2 valodas obligāti) 

• mācību stundas ar CLIL metodikas elementiem 

 

• Ceļā uz DSD I - 4.klase (A1 sertifikāts)  

• Ceļā uz DSD I - 7.klase ( A2 sertifikāts) 

• DSD I  - 9.klase (B1)  

• DSD II - 11./12.klase (B2/C1) 

 

 

 



Mācību olimpiādes -  
162 godalgotas vietas 

 
Zinātniski pētnieciskais darbs -  

13 godalgotas vietas  
 

Apbalvojumi sportā, skatēs, konkursos –  
75 diplomi/ atzinības/ pateicības 

 
Vācu valodas prasmes diploms – 

• Ceļā uz DSD I - 5.klase (A1 sertifikāts)  - 37  

• Ceļā uz DSD I - 7., 8.klase ( A2 sertifikāts) - 62 

• DSD I: 2012. – 2022.g. izsniegti 155 diplomi 

• DSD II: 1998. - 2022.g. izsniegti 197 diplomi 
 

Mācību Uzdevumi.lv -   
1.vieta skolu kategorijā «1000 + skolēni»,  

1.vieta visā Latvijā  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liepājas skolu kvalitātes balva  

«DZINTARA LIEPIŅA»  

par sasniegumiem Kurzemes reģiona mācību 
priekšmetu olimpiādēs, skolēnu pētnieciskos 

lasījumos un valsts mēroga konkursos 

 

ATA KROVALDA BALVA 2022  

darbā ar talantīgiem skolēniem – 11.vieta Latvijā 



2022./2023.m.g. – turpinās pakāpeniska pilnveidotā 
mācību satura un pieejas ieviešana.  Mācību saturs 
veidots ar fokusu uz būtisko, kas jāapgūst skolēnam. 

Uzsvari mācību pieejā:  

• pāreja no skolēna pasīvas mācīšanās un 
faktoloģiska materiāla iegaumēšanas kā pašmērķa 
uz aktīvu izziņas procesu skolotāja vadībā, 
pašizpausmi un jaunradi 

• apgūstamo zināšanu un prasmju sasaiste ar reālo 
dzīvi 

• starpdisciplināra pieeja, kas novērš satura 
sadrumstalotību un veicina skolotāju sadarbību 
mācību procesa organizēšanā 

• skolēnam nodrošināta iespēja mācīties 
iedziļinoties, izprast kopsakarības un attīstīt spēju 
pārnest zināšanas uz jaunām, nezināmām 
situācijām 

 

 

• Latviešu valoda – 6 

• Svešvaloda – 2  

• Sociālās zinības – 1  

• Vizuālā māksla – 2  

• Mūzika – 2  

• Dabaszinības – 2 

• Matemātika – 4 

• Dizains un tehnoloģijas – 1 

• Sports un veselība – 2 

Kopā – 22 mācību stundas nedēļā 

• Datorika – 1 stunda fakultatīvi 

 



• Tautiskās dejas – deju kolektīvs «Jumītis»   

• Sporta dejas  

• Koris 

• Datorika 

• Sports  

• ….. 

  

www.5vsk.liepaja.edu.lv 

 

 

http://www.5vsk.liepaja.edu.lv/


    

• skolai ir skaidri uzvedības noteikumi  

• visi noteikumi ir saistīti ar drošību, atbildību un cieņu 

• skolēni kopā ar skolotājiem mācās un atkārto uzvedības noteikumus 

• klase saņem žetonus par noteikumu ievērošanu stundās un skolas 
akcijās 

• skolas darbinieki cenšas vienoti reaģēt uz noteikumu pārkāpumiem 

• apbalvojumi par noteikumu ievērošanu 

 



  

• grupa tiek nokomplektēta, ievērojot brīvprātības principu, pieejamā 
finansējuma robežās 

• tiek uzņemti 25 skolēni, pamatojoties uz vecāku iesniegumu 

• darba ilgums – 4 astronomiskās stundas 

• darba laiks dažāds, atkarībā no 1.klašu stundu saraksta un skolēnu 
vajadzībām 

 



• skolas mājaslapa: www.5vsk.liepaja.edu.lv 

• tālrunis: 63423551, mobilais: 27875612, 29185776 

• Skolas pašnovērtējuma ziņojums 

 

• 6.februāris – pirmklasnieku reģistrācija 

• marts – uzaicinājums no skolas 

• 5.jūnijs – plkst. 17.00 - pirmā tikšanās skolā  

http://www.5vsk.liepaja.edu.lv/


Skola ir tilts, kas vieno paaudzes, kas ved no nezināmā uz apgūto,  

no apjukuma uz pārliecību, no sapņa uz mērķu sasniegšanu,  

no pagātnes uz nākotni.  

 

Mūsos mīt lepnums par piederību skolai,  

pārliecība, ka šeit ir mūsu īstā vieta,  

tas iedvesmo svētkos un ikdienā!  

 

 

 


