
2022./2023. mācību gada
1.klases skolēnu vecāku

informatīva sapulce

2022.gada martā



Mācību 
programmas

• Pirmsskolas izglītības programma

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar 
valodas traucējumiem

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar 
jauktiem attīstības traucējumiem

• Pamatizglītības programma

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem



Kompetenču 
pieeja mācību 
satura apguvei

MĀCĪBU SATURA IETVARS

SEPTIŅAS MĀCĪBU JOMAS CAURVIJU PRASMES TIKUMI

• Valodu

• Sociālā un pilsoniskā

• Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

• Dabaszinātņu

• Matemātikas

• Tehnoloģiju

• Veselības un fiziskās 

aktivitātes

• Kritiskā domāšana un 

problēmu risināšana

• Jaunrade un 

uzņēmējspēja

• Pašvadīta mācīšanās

• Sadarbība

• Pilsoniskā līdzdalība

• Digitālā pratība

Atbildība / Centība

Drosme / Godīgums

Gudrība / Mērenība

Laipnība / Līdzcietība

Savaldība / Solidaritāte

Taisnīgums / Tolerance



Mācību plāns
1.klasei

• Latviešu valoda

• Matemātika

• Dabaszinības

• Sociālās zinības

• Vizuālā māksla

• Dizains un tehnoloģijas

• Mūzika

• Veselība un fiziskās aktivitātes

• Angļu valoda

• Teātra māksla un datorika (integrēti)

Maksimālā stundu slodze – 22 mācību stunda nedēļā

Dienā maksimālā slodze – 5 mācību stundas



Fakultatīvi

• Pagarinātās dienas grupa plkst.13:00-16:00

• Nodarbības pētniecisko prasmju un lasītprasmes attīstīšanai «Mazais 
pētnieks»

• Datorikas pamati

• Koris / ansamblis

• Peldētapmācība, slidotapmācība (atkarībā no epidemioloģiskās 
situācijas Latvijā) 

• Ir iespēja apmeklēt Jaunrades nama un Digitālā centra pulciņus mūsu 
skolas telpās



Mazais 
pētnieks

 Nodarbību mērķis – attīstīt pētnieciskās prasmes dabas zinībās.

 Skolēni nodarbībās pēta parādības, vielas, iepazīst dabas 
daudzveidību, strādā ar mikroskopu, veic eksperimentus u.c.



Atbalsta 
personāls

• Logopēds

• Izglītības psihologs

• Medicīnas māsa

• Sociālais pedagogs

• Skolotāja palīgs klasē

• Speciālās izglītības pedagogs



Ēdināšana

• 1.-4.klasei – bezmaksas visiem izglītojamiem

• Launags tiem, kuri apmeklē pagarinātās dienas grupu, ir par 
maksu



Skolas vide

• Pagalms

• Stadions

• Sporta zāle

• Bibliotēka

• Ēdnīca

• Dizaina un tehnoloģiju kabinets

• Dabaszinību centrs

• Mācību kabineti atbalsta personālam



Tehniskais 
nodrošinājums

• Divas datorklases

• Interaktīvās tāfeles

• Videoprojektori katrā mācību kabinetā

• Dokumentu kameras

• 26 datori, kas pieejami skolēniem mācību stundās

• Planšetdatori

• 3D pildspalvas

• Lego robotu komplekti



EKO skolas 
aktivitātes



Āra 
nodarbības 



Citādāka 
mācību 
stunda



Mācību 
ekskursijas



Sporta 
aktivitātes



Sadarbība ar 
Pārventas
bibliotēku



Piedalīšanās 
konkursos



Izglītojamo 
domes 

pasākumi



Labdarības 
akcijas



Mūsu skolas 
balvas

• Izcilnieku godināšana

• CENSONIS (no 2005.gada)

• ANANASA balva (no 2012.gada)

• PROGRESA balva (no 2015.gada)



Reģistrēšanās 
1.klasei

Reģistrēšanās 1.klasei sākas no 01.04.2022. plkst.7.00.

Pieteikšanās elektroniski vienotā sistēmā – http://1klase.ventspils.lv

Sistēmu administrēs Ventspils Izglītības pārvalde.

Pieteikumu iesniegšana klātienē skolās nenotiks.

Vairāk informācijas Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā –
http://vip.ventspils.lv/vispareja-izglitiba/registracija-1-klases/

http://1klase.ventspils.lv/
http://vip.ventspils.lv/vispareja-izglitiba/registracija-1-klases/


Vasaras skola 
topošajiem 

pirmklasniekiem

 Vasaras skola tiks organizēta no 17.augusta līdz 23.augustam

 Ar topošajiem pirmklasniekiem strādās:

 1.klašu audzinātājas

 Pirmsskolas izglītības grupas skolotāja

 Logopēds, izglītības psihologs

 Dažādu mācību priekšmetu skolotāji – mūzika, sports



Paldies par 
uzmanību!

Skolas mājas lapa:    http://vpp.ventspils.lv/

Skolas e-pasts: parventas.pamatskola@ventspils.lv

Seko mums Facebook: @VentspilsParventaspamatskola

Skolas kancelejas tālr. Nr. 63662529

http://vpp.ventspils.lv/

