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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums: 

Ventspils 1.pamatskola ir Ventspils valstspilsētas domes dibināta pamatizglītības mācību iestāde, 

kas realizē vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem, pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programmu, pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā 

virziena programmu.  

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, bērnu tiesību 

aizsardzības likums, Darba likums, citi likumi, skolas Nolikums, citi ārējie un iekšējie normatīvie 

akti. 

Skolas juridiskā adrese : Pļavas iela 27, Ventspilī, Latvijā, LV-3601, tālrunis 63622643, e-pasts: 

1.pamatskola@ventspils.lv, interneta mājaslapa www.plavasskola.lv. 

Skola dibināta 1923.gada 15.oktobrī. Skolai gadu gaitā vairākkārtīgi ir ticis mainīts nosaukums, 

līdz no 1992.gada 1.septembra tai ir nosaukums Ventspils 1.pamatskola.  

2021.gada 1.septembrī skolā mācās 440 skolēni, strādā 40 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki. 

Skolā mācās aptuveni 10% no visiem Ventspils vispārizglītojošo skolu skolēniem. 

Skola savu atpazīstamību ieguvusi ar piedalīšanos dažādās vides izglītības programmās- jau 8 

gadus esam ieguvuši starptautisko ekoskolu zaļo karogu. Skola aktīvi darbojās kā kompetenču 

pieejas ieviešanas pilotskola, realizējam dažādus ar izglītību saistītus projektus. 

Skolai ir savs karogs, logo un himna. 

Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022.māc.g. 

Izglītības programmas nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2021./2022.m.g.  

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības programma 21011111 V-6561 25.07.2016. 381 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem.  

21015611 V-6562 25.07.2016. 36 

Pamatizglītības otrā posma (7.-

9.klasei) humanitārā un sociālā 

virziena programma  

23012111 V-8641  

 

15.07.2016. 12 

Pamatizglītības otrā posma (7.-

9.klasei) matemātikas, dabaszinību 

un tehnikas virziena programma  

23013111 V-8642  

 

15.07.2016. 11 

 

mailto:1.pamatskola@ventspils.lv
http://www.plavasskola.lv/


3  
  

Skolas misija:  

Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu, kompetencēs balstītu pamatizglītību vērtīborientētā skolas 

vidē katram skolēnam. 

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 vērtības :   

Mērķtiecība. Atbildība. Godīgums. Sadarbība. Cieņa.  

Skolas darbības mērķis:  

Īstenot mūsdienīgu mācību procesu, kas nodrošina pamatu katra skolēna vispusīgai attīstībai, 

personiskai izaugsmei un tālākās izglītības ieguvei, stiprina patriotismu, veicina atbildīgu un 

aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un kultūrvides veidošanā.   

Skolas pamatuzdevumi:   

• nodrošināt licencētās vispārējās pamatizglītības programmas atbilstību tiesību aktos 

noteiktajām prasībām;   

• veikt mācību satura apguves plānošanu atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajiem 

mērķiem un skolēnu vajadzībām, sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem 

pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā;  

• veicināt skolotāju savstarpējo sadarbību mācību procesa plānošanā un organizēšanā, lai 

nodrošinātu mācību satura pēctecību, mazinātu sadrumstalotību, veicinātu kopsakarību 

izpratni un spēju pielietot iegūtās zināšanas;   

• veidot sadarbību ar skolēnu vecākiem, veicinot vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē un 

nodrošinot nepieciešamo profesionālo atbalstu;   

• sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē un/vai apzinātai 

profesijas apguvei.  
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Joma 

 

Atbilstība mērķiem   

 

1. Kritērijs Kompetences un sasniegumi  

 

Prioritātes 1. Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanas plānošana un īstenošana, kas  balstīta uz ikdienas mācību 

darba, diagnosticējošo un valsts pārbaudes darbu rezultātu analizē identificētajām problēmām.   

A1 

 Sasniedzamie rezultāti: 

• izglītības programmas noslēgumā valsts pārbaudes darbos 50% skolēnu snieguma vidējie rezultāti ir augstāki 

vai atbilst valsts vidējam rādītājam valsts pārbaudes darbos;  

• diagnosticējošajos darbos vismaz 50 % skolēnu vērtējums ir 60% un augstāks;  

• sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā mācību priekšmetos sociālās zinības un vēsture 4.-6.klasē un Latvijas 

un pasaules vēsture 7.-9.klasē, latviešu valodā un literatūrā 4.-9.klasē un matemātikā 4.-9.klasē mācību gada 

noslēguma vērtējumi triju gadu periodā 60 % skolēnu ir 7 balles un augstāki;  

• ikdienas mācību darbā 3 gadu periodā ir vērojams skolēnu skaita ar augstu un optimālu mācību sasniegumu 

līmeni pieaugums; 

• visos izglītības posmos saglabāt nemainīgu vai pieaugošu zināšanu apguves līmeņa dinamiku. 

Uzdevumi:   

• mācību darba rezultātu analīze;  

• darbs pie identificēto problēmu risināšanas.   

Atbildīgi direktora vietnieki izglītības jomā. 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā;  

• diagnosticējošo un valsts pārbaudes darbu 

rezultāti; 

• skolēnu mācību sasniegumu dinamikas 

kartes. 

2. Atbildīgs un mērķtiecīgs darbs skolēnu talantu attīstīšanai.  

A2 
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Sasniedzamie rezultāti: 

• attīstītas skolēnu spējas un veidojusies  padziļināta interese noteiktos mācību priekšmetos; 

• skolēni ir motivēti dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, projektos u.tml.; 

• skolēni triju gadu periodā ir godalgotu vietu vai atzinību ieguvēji olimpiādēs, konkursos, sacensībās,                                                                   

projektos pilsētā, novadā, valsts vai starptautiskā mērogā. 

Uzdevumi:   

• organizēt skolas mācību priekšmetu olimpiādes, 

konkursus, sacensības, skates; 

• mērķtiecīgi plānot mācību darbu stundās un ārpus tām, 

lai skolēnos radītu padziļinātu interesi par mācību 

priekšmetu; 

• 60% skolēnu padziļināti un balstoties uz skolēnu  

pašiniciatīvu  attīsta savas spējas kādā no 

piedāvātajām mācību priekšmetu ārpusstundu 

aktivitātēm; 

• mērķtiecīgi gatavot skolēnus mācību priekšmetu 

olimpiādēm, konkursiem un sacensībām. 

Atbildīgi dir.vietnieki izglītības jomā, metodisko jomu 

vadītāji, skolotāji. 

 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• mācību priekšmetu konsultāciju piedāvājuma                                                  

daudzveidība;  

• skolēnu dalība un rezultāti pilsētas, novada, 

valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, skatēs;  

• mācību satura tematiskais plānojums; 

• skolēnu izstrādāti pētnieciskie darbi; 

• Edurio u.c aptaujas.  

2. Kritērijs Izglītības turpināšana un nodarbinātība  

 

Prioritāte Skolēnu gatavība veiksmīgi iekļauties nākamajā izglītības posmā. 

A3 

 Sasniedzamie rezultāti: 

• nodrošināt kvalitatīvas skolēnu zināšanas pārejai no viena izglītības posma uz nākamo;.  

• secīgi un sistemātiski īstenot karjeras izglītības programmu visās skolēnu vecumgrupās;  

• veikt absolventu tālākās izglītības  monitoringu, lai izvērtētu skolas īstenotās izglītības programmas kvalitāti;  

• veiksmīgi apgūt pamatizglītības standartu; 
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• visi absolventi turpina izglītību vidējās izglītības iestādēs.   

Uzdevumi: 

• visu izglītības posmu skolotāju sadarbība;  

• skolēnu zināšanu, prasmju un kompetenču diagnostika 

visos mācību priekšmetos 3,6,9. klases noslēgumā, 

attiecinot iegūtos rezultātus pret normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām mācību satura apguvei; 

• karjeras izglītības pasākumu organizēšana, sadarbība 

ar vecākiem, vietējiem uzņēmējiem, vidējās izglītības 

iestādēm;  

• absolventu aptauju veikšana un iegūto rezultātu 

analīze.  

Atbildīgi direktora vietnieki izglītības jomā, karjeras 

konsultants, klašu audzinātāji, skolotāji. 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• diagnosticējošo darbu rezultāti; 

• dinamikas kartes; 

• izglītojamo, vecāku un skolas absolventu            

aptaujas;  

• karjeras izglītības pasākumu analīze;  

• dati par absolventu tālākizglītību.    

3. Kritērijs Vienlīdzība un iekļaušana 

 

Prioritāte Iekļaujošas  izglītības pieejas īstenošana skolā.  

A4 

 Sasniedzamie rezultāti: 

• katrs skolēns saņem individuālajām mācīšanās vajadzībām nepieciešamo  atbalstu;. 

• skolēni skolā jūtās droši un labi. 

 

Uzdevumi: 

• skolotāju, atbalsta personāla un vecāku sadarbība 

skolēnam nepieciešamās  atbalsta sistēmas 

izstrādāšanā un īstenošanā;  

• pedagogu mācības, kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības; 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• individuālie mācību plāni; 

• izglītojamo, vecāku, skolotāju aptaujas;  

• stundu vērošanas materiāli;  

• skolēnu ar individuālajām mācīšanās 

vajadzībām mācību sasniegumu dinamikas, 
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• izglītības iestādes vadības komandas atbalsts  

pedagogiem iekļaujošas izglītības īstenošanā; 

• izglītojošas nodarbības par savstarpējām attiecībām, 

konfliktu risināšanas iespējām. 

Atbildīgi direktora vietnieki izglītības jomā, skolas 

atbalsta komanda, direktora vietnieks audzināšanas jomā. 

piemēroto atbalsta pasākumu efektivitātes 

izvērtēšanas materiāli;  

• mērķgrupu diskusiju rezultāti.   

    

 

 

Joma 

 

Kvalitatīvas mācības 

1. Kritērijs 

 

Mācīšana un mācīšanās 

Prioritātes  1. Pedagogu profesionālās pilnveides un sadarbības īstenošana skolā, lai sniegtu katram skolotājam nepieciešamo 

atbalstu jaunā mācību satura ieviešanā un kvalitatīvu mācību nodrošināšanā.  

B1 

 Sasniedzamie rezultāti: 

• mācību gada laikā 2 reizes mēnesī notiek skolotāju mācīšanās grupu tikšanās; 

• regulāri tiek organizēta pedagogu savstarpēja un skolas vadības komandas  stundu vērošana un analīze; 

• 90% no visām mācību stundām notiek  kvalitatīvas mācības.  

Uzdevumi:   

• uz skolotāju vajadzībām un pieredzes balstītas 

pedagogu tālākizglītības organizēšana skolā;  

• skolas vadības komandas piedalīšanās stundu 

vērošanā, lai sniegtu pedagogam nepieciešamo 

metodisko atbalstu;  

• iespējas pedagogu sadarbībai un savstarpējai stundu 

vērošanai un analīzei nodrošināšana.  

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• mācību stundu vērošanas materiāli;  

• pedagogu aptaujas;  

• dati par skolotāju iesaistīšanos sadarbības grupās un 

stundu vērošanā un analizēšanā;  

• tālākizglītības nodarbību materiāli.  
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Atbildīgi direktore, direktores vietnieki, metodisko 

jomu vadītāji, skolotāji. 

2. Skolēnu centrēts izglītības process. 

B2 

• pielāgots mācību process skolēnu spējām, vajadzībām un interesēm;  

• 90% mācību stundās izmanto dažādas mācību stratēģijas, metodes un metodiskos paņēmienus, lai īstenotu 

diferenciāciju un individualizāciju; 

• skolēniem tiek piedāvāti papildu mācību izaicinājumi.  

Sasniedzamie rezultāti: 

• skolēna un skolotāja sadarbība mācīšanās mērķu 

izvirzīšanā, īstenošanā un izvērtēšanā 

(izvērtētspējīgais skolēns);  

• dažāda līmeņa uzdevumu, kas atbilst vienam 

sasniedzamajam rezultātam, izmantošana mācību 

stundās.  

Atbildīgi direktores vietnieks audzināšanas jomā, klašu 

audzinātāji, metodisko jomu vadītāji. 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• skolēnu mācību sasniegumu rezultātu dinamika;  

• individuālās sarunas ar skolēniem un vecākiem; 

• mācību stundu vērošanas materiāli;  

• Edurio aptaujas;  

• skolēnu piedalīšanās dažādās olimpiādes, konkursos 

u.c.;  

• mācību un audzināšanas procesa labās prakses piemēri   

2. Kritērijs Pedagogu profesionālā kapacitāte 

 

Prioritāte Pedagogu un atbalsta personāla profesionālās kapacitātes un izglītības kvalitātes stiprināšana. 

B3 

  Sasniedzamie rezultāti: 

• 50% pedagogiem un atbalsta personāla darbiniekiem ir iegūta profesionālās darbības kvalitātes pakāpe;  

• skolai ir piesaistīti jauni pedagogi, lai nodrošinātu optimālu slodžu sadalījumu un pedagogu paaudžu nomaiņu.  
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Sasniedzamie rezultāti: 

•  pedagogu un atbalsta personāla profesionālās 

kvalitātes  novērtēšanas kritēriju pilnveide un darba 

kvalitātes novērtēšana;  

• jauno pedagogu piesaiste skolai;  

• skolotāja – mentora piesaiste jaunajiem 

pedagogiem. 

Atbildīga direktore, direktores vietnieki. 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• profesionālās kvalitātes novērtēšanas rezultāti;  

•  nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

nodrošinājums;   

• pedagogu aptauju rezultāti. 

• pedagogu skaits ar iegūtu profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi; 

• pedagogu skaits ar iegūtiem dažādiem apbalvojumiem.

   

3. Kritērijs 

  

Izglītības programmu īstenošana 

 

Prioritāte Plānveidīga pedagogu sadarbība izglītības programmas īstenošanai. 

B4 

 Sasniedzamie rezultāti: 

• pedagogu sadarbība, nodrošinot starpdisciplināro mācīšanos, caurviju prasmju, vērtību un tikumu apguvi; 

• audzināšanas darba prioritāro virzienu secīga ieviešana. 

Uzdevumi: 

• mācību priekšmetu tematisko plānu  izstrādāšana, 

izvērtēšana un pilnveidošana;  

• starpdisciplināras pieejas īstenošana; 

• kompetenču pieejas realizēšana; 
• audzināšanas darba programmas aktualizēšana. 
Atbildīgi direktora vietnieki, metodisko jomu vadītāji, 

skolotāji. 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• pedagogu un skolēnu aptauju rezultāti;  

• skolotāju sadarbība stundu plānošanā un tematu 

saskaņošanā (izstrādātie metodiskie materiāli, 

koplietošanas dokumentu lietojums);  

• aktualizēta audzināšanas darba programma. 
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Joma Iekļaujoša vide  

1. Kritērijs Pieejamība 

 

Prioritāte 

 

Izglītības pieejamības nodrošināšana skolā. 

C1 

  Sasniedzamie rezultāti: 

• sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju, plānojot iespējamos risinājumus vides pieejamības uzlabošanai skolā; 

• pilnveidota sistēma priekšlaicīgas mācīšanās pārtraukšanas risku mazināšanai, veicinot tās iespēju izmantošanu 

ikdienas darbā.  

 

Uzdevumi: 

• vides pieejamības izvērtēšana un iespējamo 

risinājumu izstrādāšana;  

• pasākumu plānošana un realizēšana priekšlaicīgas 

mācīšanās pārtraukšanas risku mazināšanai.  
Atbildīga direktore, saimniecības vadītāja, direktores 

vietnieks audzināšanas jomā, skolas atbalsta komanda. 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• izvērtēta vides pieejamība skolā; 

• pedagogu, skolēnu, vecāku aptaujas;  

• nodrošināto atbalsta pasākumu daudzums un  

regularitāte;  

• skolēnu mācību sasniegumu rezultāti – nav otrgadnieku, 

visi skolēni saņem apliecību par pamatizglītību;  

• veiktie pasākumi skolas vides  uzlabošanai.  

 

2. Kritērijs 

 

Drošība un psiholoģiskā labklājība 

Prioritāte Iekļaujošas emocionālās vides nodrošināšana skolā.  

C2 
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 Sasniedzamie rezultāti: 

• izvērtēti riski un veikti nepieciešamie uzlabojumi emocionālās drošības nodrošināšanai;   
• visi skolā jūtas emocionāli droši un veido pozitīvas, cieņpilnas savstarpējās attiecības; 
• nepieciešamības gadījumā visi var saņemt atbalstu;  
• tiek veicināta piederības sajūta skolai un skolas tradīciju saglabāšana, veidojot pasākumus. 

 

 Uzdevumi: 

• drošas emocionālas vides veidošana, izmantojot 

sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) metodiku;   

• mērķtiecīgu un daudzveidīgu skolas pasākumu 

organizēšana; 

• savstarpējās komunikācijas un sadarbības 

pilnveidošana; 

• skolas vērtību nostiprināšana uzvedībā; 

• skolas vēstures izzināšana. 

Atbildīga direktore, direktores vietnieks audzināšanas 

darbā, klašu audzinātāji. 

 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• pedagogu, skolēnu, vecāku aptaujas;   

• visi skolas pedagogi iesaistās drošas emocionālas vides 

veidošanā;  

• skolas rīkoto pasākumu apmeklējuma statistika;  

• skolas tradīciju turpināšana; 

• skolas vērtību vēstnešu izvirzīšana. 

   

3. Kritērijs Infrastruktūra un resursi 

Prioritāte Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras efektīvas izmantošanas plānošana. 

C3 

 Sasniedzamie rezultāti: 

• realizēta plānveidīga materiāltehnisko resursu bāzes pilnveidošana, nodrošināts atbalsts pedagogiem to lietošanas 

izmantošanā;  
• labiekārtotas telpas un apkārtējās teritorijas. 
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Uzdevumi: 

• racionāla piešķirto finanšu resursu izmantošanas 

plānošana, lai nodrošinātu nepieciešamo mācību 

resursu iegādi;  

• nepieciešamo tālākizglītības nodarbību nodrošināšana 

skolotājiem nepieciešamo zināšanu un prasmju 

apgūšanai.  

Atbildīga direktore, saimniecības vadītāja. 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• pedagogu, skolēnu, vecāku aptaujas;  

• digitālo mācību līdzekļu  un tehnoloģiju pieejamība 

skolēniem un skolotājiem;  

• pedagogi saņem nepieciešamo atbalstu jauno 

tehnoloģiju lietošanā.   

 

Joma Laba pārvaldība  

 

1. Kritērijs 

 

Administratīvā efektivitāte 

 

Prioritāte Vadības komandas darba efektivitāte skolas darbības pārvaldībā. 

D1 

 Sasniedzamie rezultāti:  

• vadības komanda nodrošina profesionālu skolas pārvaldību; 

• notiek efektīva skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana; 

• skolas darbības plānošanā mērķtiecīgi iesaistītas ieinteresētās mērķgrupas- dibinātājs, vecāki, pedagogi, darbinieki, 

skolēni.  

 

 Uzdevumi: 

• regulārs pedagogu pašvērtēšanas darbs; 

• efektīvas savstarpējās komunikācijas 

nodrošināšana;  

• darba plānošana, nodrošinot optimālu stundu 

sarakstu un telpu noslogojumu; 

• līdzsvarots slodžu sadalījums;   

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• pedagogu, darbinieku, skolēnu, vecāku aptaujas;  

• stundu saraksti;  

• pedagogu tarifikācijas; 

• pedagogu pašvērtējumi.  
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• regulāras atgriezeniskās saites par administratīvā 

darba organizāciju saņemšana un izmantošana 

darba organizācijas uzlabošanā.  

Atbildīga direktore, direktores vietnieki. 

   

2. Kritērijs 

 

Vadības profesionālā darbība  

 

Prioritāte Uz attīstību un inovācijām vērsts skolas vadības komandas darbs pārmaiņu vadīšanai. 

D2 

 Sasniedzamie rezultāti:  

• vadības komandai ir vienota izpratne par izglītības kvalitāti, tiek veikta uz datiem balstīta turpmākās attīstības 

plānošana; 

• vadības komanda ir motivēta, notiek  kopīgs,regulārs darbs izvirzīto mērķu sasniegšanai (plānošana, īstenošana, 

izvērtēšana).  

 

Uzdevumi: 

• regulāra vadības komandas piedalīšanās 

profesionālās pilnveides pasākumos;  

• mērķtiecīgs un regulārs vadības komandas darbs 

atbalsta pasākumu pedagogiem nodrošināšanā 

kvalitatīvai izglītības satura ieviešanai;  

• skolas darba analīze un turpmākās attīstības 

plānošana;  

• dalīšanās pieredzē par vadības komandas darbu 

pārmaiņu vadīšanā.  

Atbildīga direktore, direktores vietnieki. 

 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• vadības komandas dalībnieku tālākizglītības 

dokumenti;  

• vadības komandas darba pašvērtējums;  

• skolas darba izvērtēšanas un plānošanas dokumenti;  

• pedagogu, skolēnu, vecāku aptaujas;  

• skolā ieviestās inovācijas – mācību gada laikā ir 

ieviesta vismaz viena inovācija, kas veicina 

izglītības kvalitātes paaugstināšanos.   

    

3.Kritērijs 

 

Atbalsts un sadarbība 
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Prioritātes 1. Skola, kā mācīšanās organizācija. 

D3 

  Sasniedzamie rezultāti:  

• skolotājus profesionāli atbalstošas un motivējošas darba vides nodrošināšana un pilnveidošana; 

• skolā tiek praktizēta mentordarbība; 

• notiek skolotāju savstarpējā sadarbība profesionālās kompetences pilnveidē. 
 

Uzdevumi: 

• nepieciešamā metodiskā atbalsta nodrošināšana;  

• pedagogu savstarpējās sadarbības veicināšana, 

veidojot pedagogu sadarbības grupas;   

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• reizi mēnesī skolā notiek pedagogu tālākizglītības  

mācīšanās grupu nodarbība;  

 

 •  mentordarbības kā pedagogu izglītošanas un 

profesionālās pilnveides formas nostiprināšana; 

• tiek attīstīta mācīšanās kultūra. 

Atbildīga direktore, direktores vietnieki. 

• mentora atbalsts tiek sniegts gan  jaunajiem 

skolotājiem, gan arī kolēģiem;  

• pieredzes apmaiņa ar citiem skolotājiem, citām 

skolām;  

• pedagogu aptaujas;  

• skolotāju pašvērtēšanas materiāli.   

2. Ciešas savstarpējās sadarbības veidošana ar skolēnu vecākiem un vietējo kopienu. 

D4 

Sasniedzamie rezultāti:  

• tiek nodrošināta regulāra atgriezeniskā saite ar vecākiem par skolēnu mācību sasniegumu un attīstības dinamiku;  

• tiek īstenota vecāku kā nozīmīga sadarbības resursa iesaistīšana skolas dzīvē; 

• skola aktīvi iesaistās vietējās kopienas kultūras dzīves norisēs un veidošanā.  

 

 

Uzdevumi: 

• nodrošināt regulāru sadarbību ar skolēnu vecākiem, 

izmantojot daudzveidīgas sadarbības formas;  

 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• tiek organizētas tiešsaistes vecāku sapulces (1-2 

reizes semestrī), individuālās sarunas (2 reizes 
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• skolas 100.dzimšanas dienas svinības. 

Atbildīga direktore, skolas Padome. 

semestrī), nodarbības vecākiem u.c. gan klātienē, gan 

arī izmantojot tiešsaistes;  

• notiek atbalsta personāla regulāra sadarbība ar 

skolēnu vecākiem;  

• aktīvi darbojas skolas padome;  

• skolēnu vecāki vada izglītojošas nodarbības bērniem, 

iesaistās klases un skolas pasākumu organizēšanā, 

notiek ekskursijas uz vecāku darbavietām u.tml.;  

• pedagogu, skolēnu, vecāku aptaujas.  

  

3. Skolas iesaistīšanās dažāda līmeņa projektos.  

D5 

Sasniedzamie rezultāti:  

• skolēni un pedagogi iesaistās starptautisko projektu īstenošanā, ar mērķi iepazīt citu valstu pieredzi, apgūt jaunas 

prasmes, pilnveidot svešvalodu zināšanas, attīstīt līderības un sadarbības prasmes, ieviest labās prakses piemērus 

ikdienas mācību darbā; 

• vides pārvaldes sistēmas izveide skolā, aktīvi darbojoties Ekoskolu programmā;  

• tiek īstenoti Eiropas sociālā fonda projekti  skolēnu atbalstam, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, mazinātu sociālo 

nevienlīdzību un Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi.  

 

 

Uzdevumi: 

• motivēt pedagogus un skolēnus iesaistīties 

projektos un sniegt nepieciešamo atbalstu to 

realizēšanā; 

• organizēt Ekopadomes darbu un iesaistīt visus 

skolēnus ekoskolas aktivitātēs; 

• sniegt atbalstu ESF projektu ietvaros maksimāli 

lielam skolēnu skaitam. 

Atbildīga direktore, direktores vietnieki. 

Dati, kas apliecina sasniegtos rezultātus:   

• skola piedalās vairākos Erasmus+ un e-Twinning 

projektos;  

• skolā aktīvi darbojas Eko padome, balstoties uz 

skolas vides novērtējumu,  

• tiek organizēti apkārtējo vidi saudzējoši pasākumi un 

īstenotas pašu skolēnu izvirzītās vides saglabāšanas 

akcijas;  

• skolā tiek organizētas nometnes, izglītojošas 

nodarbības,  nodrošinātas konsultācijas u.c. atbalsta 
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pasākumi skolēniem, izmantojot  Eiropas sociālo 

fondu projektu finansējumu. 
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Ventspils 1.pamatskolas attīstības plāns izstrādāts balstoties uz: 

 

1. Valsts izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, apstiprinātas 

22.06.2021. Ministru kabinetā rīk.Nr.436.; 

2. Ventspils pilsētas izglītības attīstības koncepciju 2021.-2027.gadam; 

3. Pedagoģiskās padomes izstrādātajām skolas turpmākās attīstības vajadzībām. 

 

Ventspils 1.pamatskola katru gadu izstrādā kārtējā mācību gada darba plānu, kas balstīts uz attīstības 

plānā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem un uzdevumiem. Darba plānā tiek noteikti plānotie 

pasākumi, atbildīgās personas, īstenošanas termiņi.  

 

 

 

 

Direktore        S.Šulce 

 

 

 

 


