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Jaunais skolotāj,

saturs

Esi sveicināts Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā -

skolā, kas 102 gadu gaitā veidojusi tiltus starp

dažādām skolas paaudzēm, stiprinājusi

piederības apziņu un patriotisma cauraustas

lepnuma  jūtas katram  par savu skolu . 

Zinātkāre, radošums, vēlme sevi pilnveidot un

sasniegt aizvien augstākus mērķus – tās ir

vērtības, ko mēs, Ventspils Valsts

1.ģimnāzijas saime, turam godā. Un šīs

vērtības pavada atbildība. 

Esmu pārliecināta, ka uzsākot darba gaitas pie

mums, mūsu Gaismas pilī – ar savu vēsturisko

auru, neatkārtojamo šarmu un tradīcijām, Tu

uz darbu nāksi ar prieku unstarp kolēģiem un

jauniešiem sajutīsies kā savējais.

Veidosim Ģimnāzijas vēsturi kopā – ar

jauniem izaicinājumiem, augstiem mērķiem

sev un skolēniem, ar vārdiem un darbiem!

Pārsla Kompane
direktore



Ventspils Valsts 1. ģimnāzija (VV1Ģ) ir vecākā vidusskola Ventspilī. Tā dibināta

1918. gada 7. decembrī. Ģimnāzijas ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras

piemineklis (aizsardzības nr.8951), ēkas arhitektūrā izmantotas neogotikas

formas.

Cauri gadiem skola nesusi vairākus nosaukumus: Ventspils vidusskola, Ventspils

5. pilnā vidusskola, Ventspils 1. vidusskola, J. Fabriciusa Ventspils 1. vidusskola.

1996. gada 21. novembrī skola ieguva Ventspils 1. ģimnāzijas nosaukumu,

savukārt 2015. gada 1. septembrī skola kļuva par Ventspils Valsts 1. ģimnāziju.

Skolas dibināšanā nozīmīgu lomu ieņēma mācītājs Teodors Grīnbergs, kas kļuva

par skolas pirmo direktoru. Šobrīd skolas direktore kopš 1994. gada ir Pārsla

Kopmane, kuras vadībā skola 2018. gadā nosvinēja savu simtgadi.

Par skolu

Kontakti:

@

www.vv1g.lv

gimnazija@ventspils.lv

63624487

Kuldīgas iela 1, Ventspils

www.facebook.com/v1g.lv

www.twitter.com/vv1gimn

www.instagram.com/vv1gym

www.instagram.com/vv1gimnazija

http://www.facebook.com/v1g.lv
http://www.vv1g.lv/
https://goo.gl/maps/asS8xxu5ZjagyPdG8


Caur kastaņu aleju pretī mums nāk

Šis nams, kuram smagums ir plecos.

Un bērnība atkal jau skanēt sāk,

Kad izdzirdam zvanu veco.

Dim, dam…
Kad izdzirdam zvanu veco.

 

Uz mūžu ik tāfelē ierakstīts ir,

Kā piedzimst un aizlido doma.

Bet kāpnēs un gaiteņos skanot vēl dzird,

Tos soļus, ko laiks nevar nomākt

Dim, dam…
Tos soļus, ko laiks nevar nomākt.

 

Caur kastaņu aleju pretī mums nāk

Sirms skolotājs – salīcis plecos.

Tad sirds tā kā kādreiz jau uztraukties sāk,

Jo dzird atkal zvanu veco.

Dim, dam…
Jo dzird atkal zvanu veco.

Jo dzird atkal zvanu veco.

Skolas himna



Skolas vērtības

Mērķtiecība

Izvirza augstus, sasniedzamus mērķus un plāno veicamās darbības, lai mērķus
sasniegtu; nebaidās kļūdīties un riskēt; mācās no savām un citu pieļautajām
kļūdām; pirms rīcības izvērtē šīs rīcības radītās sekas; ir neatlaidīgs mērķu
sasniegšanā, patstāvīgi pārvar šķēršļus un grūtības, nepadodas grūtību priekšā;
pēc nosprausto mērķu sasniegšanas izvirza jaunus mērķus un neapstājas pie
sasniegtā; patstāvīgi plāno savu profesionālo nākotni atbilstoši interesēm; savā
rīcībā orientējas uz izcilību.

Atbildība

Uzņemas atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām; izpilda solījumus un
atzīst pieļautās kļūdas, lai no tām mācītos; godprātīgi izpilda uzticētos
pienākumus; iesāktos darbus paveic līdz galam; patstāvīgi pieņem lēmumus par
savu nākotni un izvēlas piemērotāko alternatīvu; ir godīgs pret sevi un
apkārtējiem; izrāda iniciatīvu un ir līderis, strādājot komandā; pienākumus veic
kvalitatīvi un norādītajā laikā.

Patstāvība

Pieņem pārdomātus lēmumus, kas ietekmē turpmāko dzīvi; izvērtē dažādas
alternatīvas un izvēlas labāko variantu; meklē atbalstu un palīdzību, pirms ir
radušās problēmas; plāno savu nākotni un rīkojas atbilstoši nākotnes iecerēm;
izsaka savu viedokli un argumentēti pamato to; nebaidās no izaicinājumiem, ir
drosmīgs izmēģināt jaunas lietas; spēj pielāgoties dažādām dzīves situācijām un
piedāvā oriģinālus, radošus risinājumus; plāno savu laiku un izvērtē prioritātes.



Skolas vērtības

Sadarbība

Uzklausa citu cilvēku viedokli; labprāt sadarbojas ar citiem un uzņemas atbildību
komandā; bez aizspriedumiem izturas pret atšķirīgi domājošiem cilvēkiem;
sastrādājas komandā un respektē viedokļu dažādību; ir gatavs organizēt un vadīt
citus cilvēkus un būt par komandas līderi; pieņem pārdomātus lēmumus, ņemot
vērā citu iesaistīto cilvēku viedokli un situācijas apstākļus.

Kritiskā domāšana

Patstāvīgi analizē informāciju un sistematizē savas zināšanas; atlasa būtiskāko
informāciju un nosaka savas rīcības prioritātes; kritiski izvērtē savu darbību,
apzinoties savas stiprās puses un izaicinājumus; pauž pamatotu, argumentētu
viedokli dažādās dzīves situācijās; ieklausās citu cilvēku vērtējumā, lai uzlabotu
savu sniegumu; pārzina faktus (zināšanas) un saskata likumsakarības; izsaka un
aizstāv savu viedokli arī plašākā auditorijā.

Uzņēmība

Labprāt uzņemas iniciatīvu, piedāvā savas idejas un risinājumus; seko līdzi
aktualitātēm un iesaistās sabiedriskajos procesos; paļaujas uz sevi un citiem
cilvēkiem; pozitīvi raugās uz pārmaiņām; pats plāno savu dienaskārtību un seko
līdzi izvirzīto mērķu sasniegšanai; nebaidās meklēt atbalstu un palīdzību
nepieciešamības gadījumā; ir pārliecināts par pieņemtajiem lēmumiem un
izdarītajām izvēlēm.



Mūsu tradīcijas

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija ir vecākā skola Ventspilī un viena no senākajām
skolām Latvijā. Laikam ejot, mūsu skolas dzīvē ir ieviesušās dažādas tradīcijas,
kas bagātina mūsu ikdienu, veicina kopības sajūtu un stiprina mūs kā kolektīvu.

1. septembris - Zinību diena ar Skursteņsklauķi
Skolotāju diena

Orientēšanas skrējiens pa Ventspili
12. klašu skolēni vada stundas Centra sākumskolas skoleniem
12. klašu skolēnu apsveikuma pasākums skolotājiem

10. klašu iesvētības
Latvijas nedēļa

Gaismas ceļš
Viktorīna "Ko Tu zini par Latviju"

Skolas dzimšanas diena
Netradicionālā mācību diena
Koncerts „Es sveicu savu skolu”
Tikšanās ar absolventiem
Svētku koncerts

Ziemassvētki
Koncerti
Pasākums 7. - 8. klašu skolēniem
Balle 9. - 12. klašu skolēniem

Mīlestības dziesmu konkurss februārī
Jūrmalas diena mācību gada noslēgumā
Gada balvas labākajiem skolēniem, skolotājiem
Pateicības diena “Tu esi mūsu lepnums”
Žetonu vakars
"Baltā galdauta svētki" par godu 4. maijam
Sporta svētki
Drošības diena
Teicamnieku kliņģeris mācību gada noslēgumā
Balva „Lielā Cerība” skolas absolventam
Izglītojošie pasākumi vecākiem
Metodiskā diena “3D: Domāt. Darīt. Dalīties.”



Skolas pedagogu un 
darbinieku saime

Pārlsa Kopmane

SKOLAS DIREKTORE

Ilona Jostiņa Ilona Ivanova Sinta Daliņa

DIREKTORES VIETNIECE DIREKTORES VIETNIECE
ANGĻU VALODA

DIREKTORES VIETNIECE

Jonika Tērvide

MĀJTURĪBA UN
TEHNOLOĢIJAS

Vija Draviņa Inese ZiediŅa Jānis Zemels

TEĀTRIS
BIBLIOTEKĀRE

ANGĻU VALODA SPORTS

Iveta Rubene

LATVIEŠU VALODA
LITERATŪRA

DAinis Brauns Ieva Jurova Santa Eglīte

PŪTĒJU ORĶESTRIS POLITIKA UN TIESĪBAS MATEMĀTIKA

Līga Tīrmane

LATVIEŠU VALODA
LITERATŪRA

Kristīna Baltiņa Artis Aberfelds Ligita Celma

VĒSTURE FIZIKA ANGĻU VALODA



Skolas pedagogu un 
darbinieku saime

Laura Pintere

VĀCU VALODA

Jānis Treilībs Aivars Žogla Andris Šteinhards

MŪZIKA FIZIKA INFORMĀTIKA

Irina Stuklova

KRIEVU VALODA

Sofija Borsa Elīna Stupele Gunita Smiltiņa-Apine

KRIEVU VALODA MATEMĀTIKA LATVIEŠU VALODA
LITERATŪRA

Monika Kalniņa

VIZUĀLĀ MĀKSLA

Alvis Kambuts Imants Kagainis Anita Jozus

MĀJTURĪBA UN
TEHNOLOĢIJAS

FIZIKA SOCIĀLĀS ZINĪBAS
PSIHOLOĢIJA

Lāsma Bērziņa

VĀCU VALODA

Egita Krūmiņa Lienīte Zorģe Rita Birzule

MATEMĀTIKA INFORMĀTIKA
PROGRAMMĒŠANA

KORIS



Skolas pedagogu un 
darbinieku saime

Irina Ivane

BIOLOĢIJA

Vija Jakovļeva Ilze Gundare Skaidrīte Dzindzuka

ANGĻU VALODA LATVIEŠU VALODA
LITERATŪRA

ĢEOGRĀFIJA

Svetlana Bērziņa

KRIEVU VALODA

Rota Cīrule Ruta Dubra Vita Bērzleja

INFORMĀTIKA
MATEMĀTIKA

MATEMĀTIKA ĶĪMIJA

Anna Dorofejeva

MŪZIKA

Sandra Bauere Iveta Rībena Eva Martinsone

MŪZIKA
ORĶESTRIS

SEKRETĀRE SAIMNIECĪBAS
VADĪTĀJA



Skolotājs nav vientuļa sala - lai sasniegtu labākos rezultātus, sadarbība ir ne tikai

vēlama, bet arī nepieciešama.

Divas reizes gadā notiek lielās pedagoģiskās sēdes, kurās mēs sapulcējamies visi,

lai apspriestu paredzēto un analizētu padarīto. Viena sēde notiek augusta beigās,

neilgi pirms mācību gada sākuma, bet otra - mācību gada noslēgumā maijā.

Dalība šajās sēdēs ir obligāta, bet par laimi arī diezgan patīkama :)

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā trešdienu pēcpusdienas ir atvēlētas sadarbībai un

tālākizglītībai. Šajā laikā notiks noteiktu klašu grupu sapulces, vienas jomas

skolotāju sanāksmes, metodiskās pēcpusdienas u.c. skolotāju tikšanās.

Pāris reizes gadā notiek kopējās sapulces visiem noteiktu klašu grupu skolēniem.

Parasti lielākā uzmanība tiek pievērsta septīto un desmito klašu skolēniem, jo

viņi ir mūsu skolēnu saimes jaunpienācēji, un devīto un divpadsmito klašu

skolēniem, jo viņi tuvojas vienam no savas izglītības noslēguma posmiem. Šajā
sapulcē klašu audzinātāji īsi komentē klases kopējo noskaņojumu, bet

priekšmetu skolotāji meklē un iesaka risinājumus problēmām, ja tādas ir.

Regulāri tiekas vienas mācību jomas skolotāji kopā ar savu jomas vadītāju, lai

apspriestu aktualitātes un izaicinājumus vienas mācību jomas priekšmetu

ietvaros. Tā kā mācību priekšmeti ir radniecīgi, arī risinājumus var labāk atrast,

skolotājiem savstarpēji sadarbojoties. Šeit tiek apspriestas arī sadarbības

iespējas un izvērtēts kopējais darbs pie izvēlētās prioritātes.

Sanāksmes, sapulces, sadarbība



Svarīgi dokumenti
UN KUR TOS ATRAST

Skolas kontekstā

SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
http://www.vv1g.lv/lv/ieksejas-kartibas-noteikumi/

SKOLAS NOLIKUMS
http://www.vv1g.lv/lv/skolas-nolikums 

MĀCĪŠANĀS SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
http://www.vv1g.lv/lv/vertesanas-kartiba/

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI UN PASĀKUMI
Ik mēnesi tavā E-klases pastā un skolotāju istabā

Pilsētas kontekstā

VENTSPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
http://vip.ventspils.lv/wp-content/uploads/izglitibas_strategija.pdf

KĀRTĪBA, KĀDĀ NOSAKA PAAUGSTINĀTĀS LIKMES UN PIEMAKSAS
http://vip.ventspils.lv/wp-content/uploads/K%C4%81rt%C4%ABba-
k%C4%81d%C4%81-nosaka-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-
iest%C4%81%C5%BEu-pedagogu-paaugstin%C4%81t%C4%81s-darba-
algas-likmes-piemaksas-pr%C4%93mijas-naudas-balvas.pdf 

VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA VENTSPILĪ
http://vip.ventspils.lv/vispareja-izglitiba/

VENTSPILS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES FUNKCIJAS
http://vip.ventspils.lv/parvalde/

http://www.vv1g.lv/lv/ieksejas-kartibas-noteikumi/
http://www.vv1g.lv/lv/skolas-nolikums
http://www.vv1g.lv/lv/skolas-nolikums
http://www.vv1g.lv/lv/vertesanas-kartiba/
http://vip.ventspils.lv/wp-content/uploads/izglitibas_strategija.pdf
http://vip.ventspils.lv/wp-content/uploads/K%C4%81rt%C4%ABba-k%C4%81d%C4%81-nosaka-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-pedagogu-paaugstin%C4%81t%C4%81s-darba-algas-likmes-piemaksas-pr%C4%93mijas-naudas-balvas.pdf
http://vip.ventspils.lv/wp-content/uploads/K%C4%81rt%C4%ABba-k%C4%81d%C4%81-nosaka-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-pedagogu-paaugstin%C4%81t%C4%81s-darba-algas-likmes-piemaksas-pr%C4%93mijas-naudas-balvas.pdf
http://vip.ventspils.lv/vispareja-izglitiba/
http://vip.ventspils.lv/parvalde/


Svarīgi dokumenti
UN KUR TOS ATRAST

Valsts kontekstā

MĀCĪBU PROGRAMMU PARAUGI PAMATIZGLĪTĪBĀ
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-
pamatizglitiba

MĀCĪBU PROGRAMMU PARAUGI VIDĒJĀ IZGLĪTĪBĀ
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/programmu-paraugi-videja-
izglitiba

SKOLA2030 MĀCĪBU RESURSU KRĀTUVE
https://mape.skola2030.lv/
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli

KOPSAVILKUMI PAR MĀCĪBU JOMĀM
Valodas: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-jomas/valodas
Sociālā un pilsoniskā: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-
jomas/sociala-un-pilsoniska
Kultūras: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-jomas/kulturas-
izpratne-un-pasizpausme-maksla
Dabaszinātnes: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-
jomas/dabaszinatnes
Matemātika: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-
jomas/matematika
Tehnoloģijas: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-
jomas/tehnologijas
Veselība un fiziskās aktivitātes:
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-jomas/veseliba-un-
fiziskas-aktivitates

ATBALSTS SKOLOTĀJIEM:
Konsultācijas: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/konsultacijas-
skolotajiem
Vebināri: https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-
istenosanai/vebinari
 

https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-pamatizglitiba
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/programmu-paraugi-videja-izglitiba
https://mape.skola2030.lv/
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-jomas/valodas
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-jomas/sociala-un-pilsoniska
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-jomas/kulturas-izpratne-un-pasizpausme-maksla
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-jomas/dabaszinatnes
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-jomas/matematika
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-jomas/tehnologijas
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-jomas/veseliba-un-fiziskas-aktivitates
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/konsultacijas-skolotajiem
https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari


Skolēnu kavējumus un stundas tēmas atzīmē uzreiz pēc stundas vai stundas

laikā
Mājasdarbus ievadi E-klasē līdz apmēram plkst. 15:00, lai skolēniem ir

pietiekami daudz laika tos izpildīt
Vari E-klasi izmantot arī stundu plānošanai un ierakstīt paredzētās tēmas

nākotnei

Ja rodas jautājumi par E-klases lietošanu, vērsies pie mācību pārziņiem

Pirms vērtējumu ievadīšanas, iepazīsties ar skolēnu mācību sasniegumu

vērtēšanas kārtību

E-klasē var veikt arī piezīmes par skolēnu uzvedību. Neaizmirsti, ka tās var

būt arī pozitīvas :)

Vietne E-klase.lv mūsu skolā pilda elektroniskā mācību žurnāla funkciju. Šeit

notiek skolotāja darba stundu uzskaite, sekošana mācību plāna izpildei, kā arī
skolēnu sekmju un apmeklējuma apkopošana.

E-klasē ievadītā informācija jāuztver kā dokumenta aizpildīšana un parakstīšana,

jo skolēnu apmeklējums, vērtējumi, mācību stundas tiks izmantotas sekmju

izrakstu, liecību un citu atskaišu un dokumentu sagatavošanai.

Uzsākot darbu skolā, tev tiks izveidota E-klases pieeja (lietotājvārds un parole),

ko varēsi saņemt pie direktores vietniekiem. Pēc pieslēgšanās sistēmai būs

redzams tavs stundu saraksts un iespēja ievadīt stundu un redzēt skolēnu

sarakstus.

Daži noteikumi un ieteikumi:

E-klase



Pirms mācību gada sākuma izpēti telpas, kurās notiks tavas stundas. Pārliecinies,
vai strādā tehnika un vai klases izvietojums tev šķiet ērts.

Aicini skolēnus sagatavot vārdu kartītes, ko izmantosi pirmajās stundās - tā tev
būs vieglāk iegaumēt vārdus!

Neaizmirsti ar skolēniem vienoties par noteikumiem, kas jāievēro tavu stundu
laikā - tas jums atvieglos turpmāko sadarbību.

Garajā starpbrīdī apciemo skolotāju istabu, jo reizēm tieši šeit dzimst vislabākās
sadarbības iespēju idejas!

Praktiski padomi
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