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 1919.gadā – Liepājas reālģimnāzija

 1921./1922.mācību gads – Liepājas Valsts vidusskola

 1929./1930.mācību gads – Liepājas Valsts ģimnāzija

 1940./1941.mācību gads – Liepājas 1.vidusskola

 1941./1942.mācību gads – Liepājas 1.ģimnāzija

 1945./1946.mācību gads – Liepājas 1.vidusskola

 2006./2007.mācību gads – Liepājas 1.ģimnāzija

 Kopš 2009. mācību gada – Liepājas Valsts 1.ģimnāzija



Izglītības   sistēma

Vidusskola

Pamatskola

Sākumskola

Pirmsskola



VII nodaļa 

Vispārējā vidējā izglītība

40.pants. Vispārējās vidējās izglītības iestādes 

(1) Atkarībā no izglītības iestādes struktūras un 

mācību procesa organizācijas ir šādas vispārējās 

vidējās izglītības iestādes:

1) vidusskolas;

2) vakara (maiņu) vidusskolas;

3) ģimnāzijas.



Licejs

Puškina licejs (no 1989. gada Rīgā)

Franču licejs (atguvis nosaukumu 
1990. gadā)

Daugavpils krievu vidusskola-licejs 
(no 2002. gada)



 (2) Vidusskolas pamatuzdevums ir īstenot
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas.

 (3) Ģimnāzijas pamatuzdevums ir īstenot vispārējās
vidējās izglītības programmas. Ģimnāzija var īstenot
arī daļējas pamatizglītības programmas no 7.klases
līdz 9.klasei.

 (4) Valsts ģimnāzijas statusu izglītības iestādei piešķir 
Ministru kabinets. Valsts ģimnāzija papildus 
vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai 
veic reģionālā metodiskā centra un pedagogu 
tālākizglītības centra funkcijas.



1921./1922.mācību gads – Liepājas Valsts vidusskola

Ar 1929./30. mācību gadu, visas vispārizglītojošās
vidusskolas pārdēvēja par ģimnāzijām.

No 1940. gada 1. septembra visas ģimnāzijas atkal tika
pārdēvētas par vidusskolām.

No 1990. gada vēsturiskā nosaukuma atgūšana.

2001. gada 20. marta Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumi Nr. 129. „Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa
piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji".

Šie noteikumi kopš apstiprināšanas brīža laboti, papildināti,
precizēti un grozīti 2004., 2011., 2012. un 2015. gadā.

https://likumi.lv/ta/id/5771-gimnazijas-un-valsts-gimnazijas-statusa-pieskirsanas-un-anulesanas-kartiba-un-kriteriji


Ģimnāzija
(PTSV 2000, 59) 

„Vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā iegūst
vispārīgo vidējo izglītību un sagatavo absolventus
augstākās izglītības iegūšanai. Ģimnāzijā skolēni
padziļināti apgūst kādu mācību priekšmetu vai
radniecīgu priekšmetu grupu, līdz ar to tradicionāli ir
pazīstamas:

➢ klasiskā ģimnāzija,

➢humanitārā ģimnāzija,

➢ reālģimnāzija

➢praktiskā ģimnāzija”



Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Privātā viduskola «Klasika»

RTU inženierzinātņu vidusskola

Informācijas sistēmu menedžmenta 

augstskolas vidusskola «Premjers»



Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Rīgas Kultūru vidusskola

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Nacionālā mākslu vidusskola (Jāņa
Rozentāla mākslas skola +Rīgas Doma 
kora skola)

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību
vidusskola




