
Ventspils 2. pamatskola



Ventspils 2.pamatskolas vīzija

Konkurētspējīga, atvērta un mūsdienīga izglītības iestāde, kuras
darbība orientēta pēc sabiedrības pieprasījuma izglītības
nodrošināšanai.

Skolas vērtības

•Attīstība
•Radošums
•Droša vide



Skolas attīstības prioritātes

1. Datorzinību apguve.

2. Iekļaujošā izglītība.

3. Katra skolēna individuāla izaugsme.

4. Interešu izglītība.

5. Skolas pašpārvalde.

6. Skolas mikrovide.

7. Droša vide.

8.Dalība Eko skolas programmā.



▪ Vispārējās pamatizglītības programma

▪ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 
mācīšanās traucējumiem

▪ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem –AB līmenis

▪ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem – C līmenis

▪ Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem - C 
līmenis



Pedagoģiskais sastāvs

1.klases audzinātājas Liene Umbraška

43 pedagogi

Skolas psihologs

Logopēds

Sociālais pedagogs.

Karjeras konsultants.



Pirmklasnieka dienas plānojums

 katru dienu 4 - 5 mācību  stundas ( 22 stundas 

nedēļā)

 pusdienas, launags (ja nepieciešams)

 ārpusstundu nodarbības

 ja nepieciešams, pagarinātās dienas grupa (līdz 

17.00)



Ārpusklases nodarbības

kora, deju nodarbības,

nodarbības Jaunrades namā,

peldēt apmācības nodarbības  baseinā,

nodarbības Digitālajā angļu valodā,

Dabaszinības pulciņš « Jaunais pētnieks»,

Gudrinieka nodarbība «Radošā domāšana»

Datorikas pulciņš.



Klases audzinātāja vadībā

tiek apmeklētas:

➢ muzejpedagoģiskās nodarbības,

➢ teātra izrādes «Jūras vārtos», 

➢ Ventspils Digitālā centra nodarbības un citi 

ārpusskolas pasākumi.   



Skolas sadarbība ar vecākiem

vecāku sapulces

kopēji pasākumi- koncerti, sporta aktivitātes u.c.

 individuālas sarunas un konsultācijas gan ar 

klases audzinātāju, gan atbalsta personālu



Radošās domāšanas nodarbības 

1.-3. klašu skolēniem 

Ventspils 2.pamatskolā
Mērķis:

Izkopt pētnieciskās prasmes un attīstīt tekstpratību.

Uzdevumi:

▪ Sniegt atbalstu ikvienam 1.-3.klases skolēnam savu spēju uzlabošanā.

▪ Mācīt skolēniem domāt par viņu domāšanu. Mācīt meklēt dažādus

ceļus, pieejas, risinājuma soļus, lai noskaidrotu nezināmo.

▪ Piedāvāt dažāda veida uzdevumus pētniecisko prasmju un

tekstpratības attīstīšanā.

Ventspils 2.pamatskola piedāvā iespēju apmeklēt Radošās domāšanas 

nodarbības ikvienam skolēnam.



Skolotāji nodarbībām veido savus interaktīvus materiālus un darba lapas.



Izmanto plašo metodisko materiālu krājumu, ko katru gadu papildina un

sniedz Ventspils pilsētas Dome. Ar metodisko materiālu palīdzību, skolēns

konstruē un praktiski darbojas, lai gūtu dziļāku izpratni par mācīto tēmu.



Skolēni dodas mācību ekskursijās dabā. Attīsta pētnieciskās prasmes, mācās 

izvirzīt problēmas, hipotēzes, sastāda darbību plānu, veic praktiskus 

uzdevumus, spriež, novēro un secina.



«Jaunais pētnieks»

Pētnieciska darbība, izmantojot steromikroskopus.



«Jaunais pētnieks»

Mēs ne tikai pētām, bet arī uzzīmējam redzēto, salīdzinām, izdarām 
secinājumus.



«Jaunais pētnieks»

Eksperimentālā darbība.

Attīstām lasītprasmi, piedāvājot skolēniem tekstus- instrukcijas.

Pašiem darboties un pārbaudīt, kā tas strādā- kas var būt vēl labāk?



ESAMĪBA PASĀKUMU EPICENTRĀ 

PIEREDZES GŪŠANA

MUZIKĀLĀS IEMAŅAS UN PRASMES

DZIEDĀT, DEJOT PRIEKS

RITMA  IZJŪTA

SADARBĪBA

RADOŠUMS

EMOCIJU DAUDZVEIDĪBA

SKATUVES KULTŪRA

TELPAS IZJŪTA, KUSTĪBAS MŪZIKĀ

MŪZIKAS BAGĀTĪBU IEPAZĪŠANA, APGUVE



ZINĪBU DIENA

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA

RŪĶU DARBNĪCA, ZIEMASSVĒTKI

NĀKAMO PIRMKLASNIEKU VIESOŠANĀS

VECMĀMIŅU PĒCPUSDIENA

GADSKĀRTU SVĒTKI

PILSĒTAS SKOLU KORU SKATES

PĒDĒJĀ SKOLAS DIENA

MĀMIŅDIENA

SKOLU KORU KOPKONCERTI



Digitālā angļu 
valoda 1.klasē
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Nodarbības apraksts
Mērķis: attīstīt un pilnveidot digitālās prasmes, kā arī padziļināt svešvalodas
zināšanas un rosināt skolēnos pozitīvu interesi par angļu valodas apguvi.
Nodarbību skaits: viena nodarbība nedēļā (40 minūtes).
Nodarbību laikā skolēni:
o apgūst pamatprasmes datora lietošanā (datora ieslēgšana un izslēgšana,

darbs ar klaviatūru un pelīti, interneta adreses pareiza ierakstīšana utt.).
o pilnveido savu lasītprasmi un rakstītprasmi angļu valodā.
o veic dažādus interaktīvus uzdevumus un digitālās spēles, kuru laikā tiek

nostiprināts vārdu krājums svešvalodā un veicināta padziļinātāka valodas
apguve.
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Mācību aktivitātes nodarbību laikā



Sporta nodarbības skolā



PELDĒŠANA
 PELDĒTPRASME ir viena no galvenajām sportiskām 

aktivitātēm. Ventspils pilsēta realizē sporta un veselīgā dzīves 

veida projektu, tāpēc 1.klasei ir lieliska iespēja vienu reizi nedēļā 

apmeklēt peldēt apmācību profesionāla trenera vadībā. 

 Skolēni tiek apmācīti mazās grupās un ar individuālu pieeju 

katram bērnam.

 Bērni tiek pieradināti pie drošas uzvedības uz ūdens.

 Bērni tiek apmācīti pamat prasmēm dažādos peldēšanas stilos.

 Bērniem tiek dota iespēja jautri un veselīgi pavadīt laiku.



SPORTA STUNDAS
Sporta stundas tiek veidotas ievērojot katra skolēna individuālo 

fizisko sagatavotību.

Skolā ir lielisks stadions un skolas pagalms, kas ļauj radoši un 

atraktīvi veidot sporta stundas.

Sporta zālē ir lielisks sporta inventārs, kas ļauj skolēniem darboties 

dažādās sportiskās aktivitātēs.

Skola piedalās projektā Veselīgā skola un tāpēc sekojam līdzi, lai 

skolēni nelietotu neveselīgu pārtiku un daudz laika pavadītu svaigā 

gaisā.

Lieliska sadarbība notiek ar Ventspils pilsētas sporta bāzēm un 

skolēni apmeklē akvaparku, Lemberga hūti.



Nodarbības Jaunrades namā

Katru nedēļu  piektdienās pagarinātās 

dienas grupas laikā  bērni dodas uz 

nodarbībām Ventspils Jaunrades namā





Nodarbības grupā

Mīļlietiņas ( apgūt šūšanas pamatus un gatavo sev 

rotaļlietas)



Drošības zinību skolas nodarbībās

▪ Bērni apgūst prasmes rīkoties 

ekstremālās situācijās



Nodarbībās »Brīnumi ar papīru»

Bērni  pārvērš papīru interesantos darbiņos



Krāsu pasaules nodarbībās

Bērni zīmē, līmē, krāso un iepazīstas ar 

dažādām zīmēšanas tehnikām



Gaidām savus skolēnus!

Uz tikšanos mūsu skolā!

Kopā būt, kad prieku var gūt!












