
Tikšanās ar 
topošo 1. klašu 

skolēnu
vecākiem



Iepazīšanās

Skolas direktore Ināra Keiša

Direktores vietniece mācību darbā – Linda Sokolovska,

Direktores vietniece mācību darbā – Ļubova Jeļisejeva,

Direktores vietniece metodiskajā darbā – Alla Kitajeva,

Direktores vietniece IT darbā – Maryna Hinko,

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Irīna Matvejeva



Uzņemšana 1. klasē

Pieteikšanās elektroniski vienotā sistēmā (pieejama no 25.marta).

Sistēmu administrēs Izglītības pārvalde.
28. martā tikšanās Zoom ar Izglītības pārvaldes speciālistiem.

Pieteikumu iesniegšana klātienē skolās nenotiks.

Pieteikt bērnu uzņemšanai 1.klasē var tie vecāki, kuru bērnam 2022.gadā aprit septiņi 
gadi.



Uzņemšana 1. klasē

Pieteikšanās notiek 3 posmos un vecākiem var pieteikumu iesniegt 2 dažādos veidos.

Posmi:
1. aprīlis -12. aprīlis

13. aprīlis – 17. aprīlis
18. aprīlis – 31. augusts

Pieteikuma iesniegšanas veidi:
• Elektroniskajā sistēmā 1klase.ventspils.lv , autentificējoties ar valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālu latvija.lv starpniecību

• Pieteikuma aizpildīšana klātienē Izglītības pārvaldē

http://1klase.ventspils.lv/


Uzņemšana 1. klasē

1. un 2. posmā saņemtos pieteikumus Izglītības pārvalde pārbaudīs un līdz 30. 

aprīlim izveidos 1. klašu pretendentu sarakstus, ņemot vērā atbilstību prioritārajai 

secībai un pieteikumu iesniegšanas laikam.

Vecākiem rezultāti tiks paziņoti līdz 2022. gada 10.maijam.



Nepieciešamie dokumenti

• Ģimenes ārsta aizpildīta veidlapa 026/u;

• Veselības karte;

• Aizpildīts iesniegums;

• Aizpildīta audzēkņu kartiņa;

• Izziņs no pirmsskolas izglītības iestādes;

SVARĪGI!

VISPIRMS SAGAIDĪT ELEKTRONISKI APLIECINĀJUMU NO IZGLITIBAS 

IETĀDES!



MĀCĪBU PROCESS

• Mācību stundu sākums 8:30

• Stundu skaits dienā – 5

• Pēc stundām – pagarinātā dienas grupa (12:30 – 15:00) un/ vai interešu

izglītība

• Mācības notiek vienā kabinetā

• Mācību process pēc SKOLA2030 mācību programmas

• Vertēšana pēc STAP snieguma līmeņiem

• No 2. kl. ” Sporto visa klase”.



Katru mācību gadu 

topošajiem 1.klašu 

skolēniem piedāvājam 

dienas vasaras nometni

“Saules zaķīši”



Interešu izgltības iespējas

Teātra pulciņš “Maska” 

Vizuālās mākslas pulciņš “Jautrā otiņa”

Folkloras kopa “Jurjev deņ” 



Teātra pulciņš 
“Maska”



Vizuālās 

mākslas pulciņš 

“Jautrā otiņa”



Folkloras kopa 

“Jurjev deņ” 



Skolas pasākumi

Masļeņica
Valentīndiena
Ziemassvētku radošās darbnīcās
Skolas dzimšanas diena
Rudens svētki
Dzejas dienas un citi





Papildus fakultatīvi 1. klašu 

skolēniem

Angļu valoda

Lasītprasmes attīstība ( dzimtā valoda un latviešu valoda)

«Mazais pētnieks»

Datorika 

Vokālais ansamblis



Viesi skolā 

Sveču meistardarbnīcas nodarbības

«Namdara koka darbnīca»

«Laboratorium» zinātnes skola

« Skolas soma» (ekskursijas, koncerti)





Paldies par uzmanību!

Kuldīgas iela 65
Ventspils, LV-3601
Tālr. 63622211
2.vidusskola@ventspils.lv



Jautājumi!


