
VV1Ģ  attīstība  2022.-2025.

( ģimnāzijas padomes darba grupu darba apkopojums)



PAMATS 

• Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas sasniegtie rezultāti un  pašvērtējumi.

• Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas Nolikums

• Ventspils pilsētas izglītība attīstības koncepcija 2021.-2027.gadam

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 747 “ Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās 
vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu 
paraugiem”

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un 
anulēts valsts ģimnāzijas statuss”



PAREDZAMIE / SASNIEGTIE REZULTĀTI no
VENTSPILS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJAS 2017. – 2021. GADAM  

Dynamic University, SIA

VV1Ģ -Konkurētspējīga izglītība talantu izaugsmei

 Risinājums paredz nodrošināt konkurētspējīgu izglītību mērķtiecīgiem jauniešiem, kuri vēlas attīstīt savus talantus un izaugsmes 

potenciālu, piedāvājot dažāda veida specializācijas iespējas ikvienam skolas audzēknim, kā arī īpašu talantu attīstības programmu 

talantīgajiem skolēniem, optimāli izmantojot skolas ēkas kapacitāti attiecībā uz skolēnu skaita piepildītību. 

 Pakāpeniski tiek palielināts izglītojamo skaits, piesaistot skolēnus no reģiona skolām, bet tiek saglabāts esošais paralēlo klašu komplektu 

skaits, vienlaikus palielinot vidējo vidusskolēnu skaitu klasē. Šī risinājuma ietvaros ir paredzēts, ka tiek saglabātas 2 paralēlās klases 7.-9. 

klašu posmā un 3 klašu komplekti 10.-12. klašu grupā (kopā 15 klašu komplekti). 

 Tiek izvērtēts esošo izglītības programmu piedāvājums, saglabājot abas līdzšinējās vispārējās vidējās izglītības programmas (vispārizglītojošā 

virziena un STEM virziena) un turpinot piedāvāto apakšvirzienu nepārtrauktu pilnveidi, tajā skaitā apsverot iespēju apvienot kādus no 

programmu apakšvirzieniem un piedāvājot arvien jaunas specializācijas iespējas. Proti, šī risinājuma gadījumā ir ieteicams izvērtēt šobrīd 

piedāvātos izglītības programmu apakšvirzienus, pielāgojot tos aktuālajām tendencēm izglītībā un ņemot vērā gan Latvijas, gan ārvalstu 

augstskolu studiju programmu satura piedāvājumu. 

 Vienlaikus ieteicams akcentēt sadarbību ar VeA, kā arī ņemt vērā darba tirgū pieprasītās kompetences un nacionāla līmeņa projekta “Attīstīt 

kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” (SAM 8.3.1.) prioritizētās kopskaitā 6 pamatkompetences un 6 caurviju kompetences 

un integrēt tās VV1Ģ piedāvātajās izglītības programmās.

 Lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, nepieciešami augsti kvalificēti pedagogi, kuri seko līdzi jaunākajām tendences 

pedagoģijā, nepārtraukti attīsta savas profesionālās kompetences, pārzina aktuālās darba tirgus prasības un dalās savā pieredzē un mācās no 

citiem pedagogiem. Kā būtisks nosacījums pedagogu profesionālai pilnveidei ir izvirzāmas svešvalodu (angļu valodas) zināšanas, lai mācītos 

no citu valstu pedagogu pieredzes un izzinātu ārvalstu labo praksi.



PAREDZAMIE /SASNIEGTIE REZULTĀTI

 Ņemot vērā risinājumā aprakstīto scenāriju – skolēnu skaita pakāpenisks pieaugums - , kā arī ievērojot skolēnu - pedagoga proporcijas labo 
praksi (10:1), optimālais pedagogu skaits VV1Ģ turpmākajos gados būtu 42-45 skolotāji.

 Lai piesaistītu skolēnus, VV1Ģ nepieciešams izstrādāt mārketinga plānu, kurš mērķtiecīgi jāīsteno, popularizējot skolas tēlu pilsētā, tuvējos 
novados un, iespējams, visā Latvijā. Jāizzina skolēnu motivācija un intereses un jāveido atbilstošs piedāvājums, sistemātiski uzrunājot 
potenciālos skolēnus, piedāvājot īpašu atbalstu vai labumus talantīgākajiem skolēniem, kā arī paplašinot vai pārskatot skolas līdz šim 
īstenotās aktivitātes, koncentrējot tās uz skolēnu vajadzībām.Jāvelta mērķtiecīgs darbs, skaidrojot gan vietējai, gan plašākai sabiedrībai 
skolas attīstības vīziju, mērķus, profilu un specializācijas.

 Jāparedz iespējas plānot skolas infrastruktūras attīstību, nebūvējot piebūvi. 

 VV1Ģ jāpilda valsts ģimnāzijām noteiktie kritēriji par minimālo izglītojamo skaitu vidusskolas posmā un izglītības kvalitāti un 
rezultativitāti.



KĀ  IZSTRĀDĀJĀM ĢIMNĀZIJAS PADOMĒ

Analizējām, izzinājām, domājām, secinājām, plānojām, izvirzījām 
prioritātes 4 darba grupās.

Apkopums:



KALNI  - FUNKCIJAS



Kvalitatīva, 
konkurētspējīga 
izglītība Vieta, kas 

sagatavo 
mūžizglītībai

Saglabā tradīcijas, 
audzina patriotismu

Attīsta dzīves, 
uzņēmējdarbības 
prasmes

Absolvents ir zinošs, laimīgs, 
atbildīgs, patstāvīgs, kritiski 
domājošs



KOKI- LABAIS, POZITĪVAIS SKOLĀ
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MĀKOŅI  - NEPIECIEŠAMIE UZLABOJUMI



Mājas lapas 
uzlabošana

Ventilācijas sistēmas 
nepieciešamība

Vēsturiskā korpusa logu 
nomaiņa

Parlamenta telpa

Ergonomiskas mēbeles

Skolēniem veidot 
pašmotivāciju, patstāvību



PUTNI  - SADARBĪBAS  PARTNERI



Jauniešu
māja

Digitālais centrs/

VIZIUM

Slimnīca

Skolas /arī ārvalstu 

JAL

Ventspils 
augstskola

Uzņēmumi



SAULE    - KĀPĒC  MĒS PASTĀVAM ( VĪZIJA)



Kvalitatīvas, laikmeta 
prasībām atbilstošas 

izglītības nodrošināšana 
vidē, kur skolēns ir 

(paš)motivēts sasniegt 
augstākus mācību 

rezultātus un ir gatavs 
mūžizglītībai.



Lai mums izdodas –ticēt sev un saviem 
skolēniem, turpināt mācīties un pilnveidoties, 

rast gandarījumu un prieku ikdienā!

IEDVESMOJOŠU  JAUNO  GADU !


