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Ventspils 1.pamatskola-Pļavas 

skola
Skolā strādā 40 pedagogi

Direktore Sandra Šulce

Direktora vietnieki izglītības jomā Dace Bahmane, Dace 

Klapare

Direktora vietniece audzināšanas jomā Lāsma Ozola

Direktora vietniece saimnieciskajā jomā Laura Kalniņa

Atbalsta personāls:

Skolas psihologs Zanda Heinrihsone

Sociālais pedagogs- Ilze Brūvele

Logopēds- Ivita Danenbergsone



Skolas vērtības: Mērķtiecība, cieņa, 

sadarbība, atbildība, godīgums

• Skolas vīzija:

Mūsdienīga un 

radoša skola ar 

motivējošu un 

apzinātu mācīšanās 

vidi.

• Vīzija par skolēnu:

Izvērtētspējīgs

skolēns radošā un uz 

mācību 

sasniegumiem 

orientētā skolā.



Skolas pamatuzdevumi:
• Nodrošināt pamatizglītības apguvi, radot optimālus 

apstākļus personības attīstībai vērtīborientētā skolas 

vidē.

• Veikt mācību satura plānošanu atbilstoši 

pamatizglītības standartā noteiktajiem mērķiem un 

skolēnu vajadzībām.

• Veidot sadarbību ar skolēnu vecākiem, veicinot 

vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē un nodrošinot 

profesionālo atbalstu.

• Atbildīgs un mērķtiecīgs darbs skolēnu talantu 

pilnveidošanai.



KAS MUMS VISVAIRĀK PATĪK SKOLĀ?

SKOLOTĀJI

• skola ar vēsturi un tradīcijām

• zaļie darbi

• mājīguma sajūta, sakārtota vide

• droša vide skolotājam

• vienota skolas vīzija un mērķis

• darbīga, enerģiska atmosfēra

• pasākumi, sadarbība

• tiešais darbs ar skolēniem

• iespēja radoši izpausties

• nepārtrauktais apkopēju darbs 

tīrības un kārtības nodrošināšanā

• sirsnīga un atbalstoša skolas vadība

SKOLĒNI

• mājīguma sajūta

• patīk izrotāta skola

• patīk kārtība

• garšīgs ēdiens

• pasākumi

• starpbrīžu garums

• draugi

• gudri bērni

• saprotoši skolotāji



KAS MUMS VISVAIRĀK PATĪK SKOLOTĀJOS?

SKOLOTĀJI
• sirsnīgums, atsaucība, izpratne,

• koleģialitāte, inteliģence, godīgums, 

cilvēciskums

• atbalsts jebkuras problēmas 

risināšanā

• spēja atrast pozitīvo

• drosme izteikt savu viedokli, 

• vēlēšanās apgūt kaut ko nebijušu, 

radoši strādāt

• iniciatīva, kopīgs mērķis

• kolektīvs, kurā mēģina sadzīvot 

paaudžu konflikti un domas, ieceres, 

pieredze un mācības

SKOLĒNI
• pacietība

• nesteidzīgs skolotājs

• mierīgums

• spēja uzklausīt, izskaidrot

• sapratne

• piekāpība

• skolotājs, kam vienmēr interesē 

bērna viedoklis, 

• skolotājs piemērs (iespaidojos un 

ņemu piemēru)



Skolas darba režīms

• Mācības sākas 8.05; 

• Skola atvērta no 7.30;

• No rītiem kori, koriģējošā vingrošana, 

«Prātnieks»;

• Pusdienas ēd 11.15;

• Pagarinātā grupa no 13.00-16.00, 1.un 2.klasei; 

• Pastaiga laukā, launags, spēles, mācības;

• Basketbola treniņi no 14.00-15.00 zēniem un 

meitenēm.



Ārpusstundu nodarbības

1.-4.klasei

• Prātnieks» 1.-3.klasei;

• 1.klašu ansambļi un 2.-4. klašu koris; 

• Basketbols zēniem un meitenēm;

• Koriģējošā vingrošana;

• 1.-3 klasēm datorika un robotika;

• Ekoskolas nodarbības

• Tautiskās dejas

• Peldēšana 1.klasei



Ēdināšana 

• I/U “Neptūns”;

• “Skolas auglis”;

• “Skolas piens”;

• 1.,2.,3.,4. klasei apmaksā valsts;

• 1.,2.klasei pēc stundām pirms pagarinātās 

dienas grupas- launags.



Skola aktīvi iesaistījusies dažādos 

projektos
• Ekoskola 

• Erasmus+ «Mūsu nākotne, mūsu panākumi»

• Pumpurs

• Jauniešu iniciatīvas projektā  «Atbalsts 

psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem 

skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai











Kāpēc bērniem būtu jānāk mācīties 

uz Ventspils 1.pamatskolu?

• Skolotāji - atsaucīgi un zinoši, pieredzes bagāti, 
atbildīgi;

• Skolotāji strādā ciešā sadarbībā ar vecākiem;

• Skolotāji- sava darba entuziasti;

• Mierīga un mājīga atmosfēra;

• Droša un sakārtota skolas vide;

• Absolventi pilnībā apguvuši pamatizglītības 
programmu un sekmīgi turpina mācīties vidējās 
izglītības iestādēs.



Esiet laipni gaidīti !

Ventspils 1.pamatskolā!


