Skola2030:
kā turpmāk notiks
mācības vidusskolā?
Liepāja, 01.02.2021.
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Vidusskolas mērķis
 Palīdzēt jaunietim sagatavoties izglītības
turpināšanai augstskolā – iespēja vairāk
mācīties atbilstoši savām interesēm un
nākotnes plāniem
 Veikt pirmās svarīgās izvēles
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Lai iegūtu vispārējo vidējo
izglītību
Mācību stundās laiks tiks pavadīts tikpat
daudz kā līdz šim (~36 stundas nedēļā)
Tiks apgūtas visas mācību jomas, taču
atšķirīgā dziļumā atkarībā no interesēm –
vispusīgi zināšanu un prasmju pamati dos
plašu redzesloku un izvēles iespējas
nākotnē
Tiks izvēlēti un apgūti 3 padziļinātie kursi
Tiks veikts un aizstāvēts projekta darbs
(pētniecības, jaunrades vai sabiedriskais
darbs) saistībā ar vienu vai vairākiem
padziļinātajiem kursiem

Kas ir mācību joma, kurss, kursu
komplekts, līmenis?
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 Mācību joma – apvieno vairākus radniecīgus mācību
priekšmetus un to sasniedzamos rezultātus, palīdz
saskatīt šo priekšmetu savstarpējo saistību, tuvinātas
svarīgiem cilvēka darbības virzieniem dzīvē:
Valodu
Sociālā un pilsoniskā
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
Dabaszinātņu
Matemātikas
Tehnoloģiju
Veselības un fiziskās aktivitātes

 Kurss – mācību satura apguve dažādās dziļuma pakāpēs
jeb pamatkurss, padziļinātais kurss, specializētais kurss
 Kursu komplekts - katru kursu komplektu veido trīs
padziļinātie kursi ar vismaz vienu atšķirīgu padziļināto
kursu katrā komplektā
 Līmenis – raksturo sasniedzamo rezultātu pakāpenību
jeb vispārīgais, optimālais un augstākais
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Kursu apguves nosacījumi
 Satura apguve 3 līmeņos (nodrošinot pakāpenību)
vispārīgajā
optimālajā – obligāts priekšnosacījums apguvei
augstākajā līmenī
augstākajā – būtiski svarīgs iecerēto studiju
virzienā
 Satura apguve kursu veidā (dažādās dziļuma pakāpēs)
pamatkurss – vispārīgajā vai optimālajā līmenī
padziļinātais kurss – augstākajā līmenī
specializētais kurss – jebkurā no 3 līmeņiem
 12. klasē vairāk laika tiek veltīts tiem mācību
priekšmetiem, kuri īpaši interesē mācoties tos padziļināti
apgūstot izvēlētos specializētos kursus
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Obligātie kursi
 LATVIEŠU VALODA un LITERATŪRA jāmācās
obligāti vismaz optimālajā līmenī

 MATEMĀTIKA jāmācās obligāti vismaz optimālajā
līmenī.
 Jāmācās obligāti ir 2 SVEŠVALODAS
viena no ES oficiālajām valodām (angļu, vācu,
franču) vismaz optimālajā B2 līmenī
otra svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu)
vismaz vispārīgajā B1 līmenī

 SPORTS UN FIZISKĀ VESELĪBA ir obligāts un tas
notiek regulāri 3 gadu laikā
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Tiks kārtoti valsts pārbaudes
darbi
 Latviešu valodā (vismaz optimālā līmenī)
 Svešvalodā (angļu, vācu vai franču vismaz
optimālajā B2 līmenī)
 Matemātikā (vismaz optimālajā līmenī)
 Divos no padziļinātajiem kursiem*
(augstākajā līmenī)
*Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku mācās
optimālajā vai augstākajā līmenī, valsts pārbaudes
darbu tiek rekomendēts kārtot tikai vienreiz –
optimālajā vai augstākajā līmenī

Mācību jomas
Skolēni apgūst visas 7 mācību jomas
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 Valodu
latviešu valoda un literatūra, svešvalodas
 Sociālā un pilsoniskā
vēsture un sociālās zinības
 Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (viens no kursiem)
kultūras pamati – pamatkurss vispārīgajā līmenī
kultūra un māksla (vizuālā māksla, mūzika, teātra māksla)
 Dabaszinātņu
fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija
 Matemātikas
matemātika

 Tehnoloģiju (viens no kursiem)
datorika – pamatkurss vispārīgajā līmenī
programmēšana, dizains un tehnoloģijas
 Veselības un fiziskās aktivitātes
sports un veselība

Kursu apguve 3 gados
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 10. un 11.klasē skolēni neatkarīgi no nākotnes studiju
virzieniem apgūst obligātos pamatkursus vispārīgajā un
optimālajā līmenī
 Obligātie priekšnosacījumi pamatkursu apguvē atšķiras 2
mācību jomās. Izvēle tiek veikta, iestājoties 10.klasē:
 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā – tiek
apgūts kurss Kultūras pamati (vispārīgajā līmenī) vai
Kultūra un māksla (vizuālā māksla, mūzika, teātra
māksla – viens no kursiem optimālajā līmenī)
 Tehnoloģiju jomā – tiek apgūts viens no kursiem
Datorika, Programmēšana, Dizains un tehnoloģijas
atkarībā no plānotā studiju virziena

 12.klasē skolēni apgūst padziļinātos un specializētos kursus
atbilstoši savām interesēm, lai sagatavotos studijām
augstskolā, kā arī tiek īstenots starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
 Obligātie specializētie kursi Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā
Teātris un drāma 10.,11.,12.klasē
Filozofija 12.klasē
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Kursu izvēle Liepājas Valsts
1.ģimnāzijā
 Iestājoties 10.klasē skolēns sākotnēji izvēlas komplektu
ar 3 padziļinātajiem kursiem (PKK) apguvei 12.klasē, kā
arī veic izvēli par kursu apguvi 10. un 11.klasē kultūras
izpratnes un tehnoloģiju jomās
 Ģimnāzijas piedāvātie komplekti ir rekomendējoši, un
tie var mainīties (galīgā izvēle tiek veikta 11.klasē)
atkarībā no nākotnes mērķiem par tālākajām studijām
augstskolā

 12.klasē skolēni apgūst padziļinātos un specializētos*
kursus atbilstoši savām interesēm, lai sagatavotos
studijām augstskolā
* Dažus specializētos kursus iespējams izvēlēties jau 11.klasē

Mēs piedāvājam šādus kursu komplektus:
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Mācību priekšmetu kursu komplekts ar kultūrvides un
kultūras nozares ievirzi
Mācību priekšmetu kursu komplekts ar politikas un
starptautisko attiecību ievirzi
Mācību priekšmetu kursu komplekts ar dabas un
veselības zinātņu ievirzi
Mācību priekšmetu kursu komplekts ar matemātikas un
IT ievirzi
Mācību priekšmetu kursu komplekts ar inženierzinātņu
ievirzi
Mācību priekšmetu kursu komplekts ar būvniecības un
arhitektūras ievirzi

 Mācību priekšmetu kursu komplekts ar
kultūrvides un kultūras nozares ievirzi
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Padziļināto kursu
komplekti * 12.klasē
• Latviešu valoda un
literatūra
• Angļu valoda
• 2.svešvaloda
• Vēsture un sociālās
zinātnes
• Kultūra un māksla
(māksla/mūz./drāma)
• Fizika
• Ķīmija
• Bioloģija
• Ģeogrāfija 12.klasē
• Matemātika
• Datorika vai
Dizains un tehnoloģijas
• Sports un veselība

• Latv.val. un literatūra
• Vēsture
• Kultūra un māksla

Obligātie pamatkursi
10. un 11.klasē

• Kultūra un māksla
• Dizains un tehnoloģijas
• Sociālās zinātnes

• Latv.val. un literatūra
• Vēsture
• Sociālās zinātnes
• Latv.val. un literatūra
• Angļu valoda
• Sociālās zinātnes
• Kultūra un māksla
• Dizains un tehnoloģijas
• Angļu valoda

• Izvēles kursi:
• Radošā rakstīšana
• Publiskā uzstāšanās
• Vizuāli plastiskā māksla
• Uzņēmējdarbība
• Digitālais dizains
• Debates

Speckursi

• Obligāti
• Filozofija
• Teātris un drāma

Iespējamas tālākās studijas: vēsturnieks, filozofs, rakstnieks,
žurnālists, kultūras speciālists, reklāmists, grafikas dizainers
* Izvēlas 1 komplektu ar 3 padziļinātajiem kursiem. Norādītie komplekti ir rekomendējoši, un
tie var mainīties atkarībā no nākotnes mērķiem par tālākajām studijām augstskolā
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 Mācību priekšmetu kursu komplekts ar politikas
un starptautisko attiecību ievirzi

• Latviešu valoda un
literatūra
• Angļu valoda
• 2.svešvaloda
• Vēsture un sociālās
zinātnes
• Kultūras pamati
12.klasē
• Fizika
• Ķīmija
• Bioloģija
• Ģeogrāfija 12.klasē
• Matemātika
• Datorika
• Sports un veselība

Obligātie pamatkursi
10. un 11.klasē

Padziļināto kursu
komplekti * 12.klasē
• Angļu valoda
• Sociālās zinātnes
• Vēsture

• Angļu valoda
• Sociālās zinātnes
• Latv.val. un literatūra
• Angļu valoda
• Sociālās zinātnes
• Matemātika
• Franču/Krievu valoda
• Sociālās zinātnes
• Vēsture

• Izvēles kursi:
• 3.svešvaloda
• Publiskā uzstāšanās
• Uzņēmējdarbība
• Politika un tiesību pamati
• Debates

Speckursi

• Obligāti
• Filozofija
• Teātris un drāma

Iespējamas tālākās studijas: politologs, diplomāts, jurists, sociologs
* Izvēlas 1 komplektu ar 3 padziļinātajiem kursiem. Norādītie komplekti ir rekomendējoši, un tie
var mainīties atkarībā no nākotnes mērķiem par tālākajām studijām augstskolā
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 Mācību priekšmetu kursu komplekts ar dabas un
veselības zinātņu ievirzi

• Latviešu valoda un
literatūra
• Angļu valoda
• 2.svešvaloda
• Vēsture un sociālās
zinātnes
• Kultūras pamati
• Fizika
• Ķīmija
• Bioloģija
• Ģeogrāfija 12.klasē
• Matemātika
• Datorika vai
Programmēšana
• Sports un veselība

Obligātie pamatkursi
10. un 11.klasē

Padziļināto kursu
komplekti * 12.klasē
• Ķīmija
• Bioloģija
• Angļu valoda
• Ķīmija
• Bioloģija
• Sociālās zinātnes
• Ķīmija
• Bioloģija
• Programmēšana
• Ķīmija
• Bioloģija
• Matemātika

• Izvēles kursi:
• Publiskā uzstāšanās
• Uzņēmējdarbība
• Bioķīmija
• Medicīniskā angļu valoda
• Latīņu valoda
• Debates

Speckursi
• Obligāti
• Filozofija
• Teātris un drāma

Iespējamas tālākās studijas: mediķis, farmaceits, uzturzinātnieks,
ķīmiķis, vides zinātnieks, vides inženieris, kriminālists
* Izvēlas 1 komplektu ar 3 padziļinātajiem kursiem. Norādītie komplekti ir rekomendējoši, un tie
var mainīties atkarībā no nākotnes mērķiem par tālākajām studijām augstskolā
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 Mācību priekšmetu kursu komplekts ar
matemātikas un IT ievirzi
• Latviešu valoda un
literatūra
• Angļu valoda
• 2.svešvaloda
• Vēsture un sociālās
zinātnes
• Kultūras pamati
• Fizika
• Ķīmija
• Bioloģija
• Ģeogrāfija 12.klasē
• Matemātika
• Programmēšana
• Sports un veselība

Obligātie pamatkursi
10. un 11.klasē

Padziļināto kursu
komplekti * 12.klasē
• Matemātika
• Programmēšana
• Angļu valoda
• Matemātika
• Programmēšana
• Sociālās zinātnes

• Matemātika
• Programmēšana
• Fizika

• Izvēles kursi:
• Publiskā uzstāšanās
• Uzņēmējdarbība
• Diskrētā matemātika
• Digitālais dizains
• Robotika
• Debates

Speckursi
• Obligāti
• Filozofija
• Teātris un drāma

Iespējamas tālākās studijas: matemātiķis, programmētājs, IKT
speciālists, datu analītiķis, digitālo produktu izstrādātājs
* Izvēlas 1 komplektu ar 3 padziļinātajiem kursiem. Norādītie komplekti ir rekomendējoši, un tie
var mainīties atkarībā no nākotnes mērķiem par tālākajām studijām augstskolā
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 Mācību priekšmetu kursu komplekts ar
inženierzinātņu ievirzi

• Latviešu valoda un
literatūra
• Angļu valoda
• 2.svešvaloda
• Vēsture un sociālās
zinātnes
• Kultūras pamati
• Fizika
• Ķīmija
• Bioloģija
• Ģeogrāfija 12.klasē
• Matemātika
• Programmēšana
• Sports un veselība

Obligātie pamatkursi
10.un 11.klasē

Padziļināto kursu
komplekti * 12.klasē
• Fizika
• Ķīmija
• Matemātika
• Fizika
• Matemātika/Ķīmija
• Sociālās zinātnes
• Fizika
• Ķīmija
• Programmēšana

• Izvēles kursi:
• Publiskā uzstāšanās
• Uzņēmējdarbība
• Projicēšanas metodes
• Kompleksie skaitļi
• Robotika
• Debates

Speckursi 12.klasē
• Obligāti
• Filozofija
• Teātris un drāma

Iespējamas tālākās studijas: inženieris mašīnbūves, mehānikas,
enerģētikas, elektronikas, elektrotehnikas u.c. nozarēs
* Izvēlas 1 komplektu ar 3 padziļinātajiem kursiem. Norādītie komplekti ir rekomendējoši, un tie
var mainīties atkarībā no nākotnes mērķiem par tālākajām studijām augstskolā
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 Mācību priekšmetu kursu komplekts ar
būvniecības un arhitektūras ievirzi

• Latviešu valoda un
literatūra
• Angļu valoda
• 2.svešvaloda
• Vēsture un sociālās
zinātnes
• Kultūras pamati
• Fizika
• Ķīmija
• Bioloģija
• Ģeogrāfija 12.klasē
• Matemātika
• Dizains un tehnoloģijas
• Sports un veselība

Obligātie pamatkursi
10. un 11.klasē

Padziļināto kursu
komplekti * 12.klasē
• Fizika
• Matemātika
• Dizains un tehnoloģijas
• Fizika
• Vēsture/Matemātika
• Dizains un tehnoloģijas
• Fizika
• Matemātika
• Angļu valoda

• Publiskā uzstāšanās
• Uzņēmējdarbība
• Projicēšanas metodes
• Kompleksie skaitļi
• Digitālais dizains
• Vizuāli plastiskā māksla
• Debates

Speckursi
• Obligāti
• Filozofija
• Teātris un drāma

Iespējamas tālākās studijas: būvinženieris, arhitekts, industriālā
dizaina inženieris, restaurators
* Izvēlas 1 komplektu ar 3 padziļinātajiem kursiem. Norādītie komplekti ir rekomendējoši, un tie
var mainīties atkarībā no nākotnes mērķiem par tālākajām studijām augstskolā

Uzņemšana 10.klasē

Apliecībā par pamatizglītību
 VISOS mācību priekšmetos gada vērtējums nav
zemāks par 5 ballēm
 KATRĀ no mācību priekšmetiem:
latviešu valodā
matemātikā
pirmajā svešvalodā
vēsturē
gada vērtējums nav zemāks par 6
 KATRĀ no mācību priekšmetiem (izvēloties vidusskolā
apgūt atbilstošos PADZIĻINĀTOS kursus):
fizikā
ķīmijā
bioloģijā
gada vērtējums nav zemāks par 6

Uzņemšana 10.klasē

10. klasē
 Uzņem rezultātu secībā
 Punktu summu veido
Gada atzīmes latviešu valodā, matemātikā,
vēsturē, pirmajā svešvalodā
Gada atzīmes fizikā, ķīmijā, bioloģijā (izvēloties
padziļinātos kursus šajos mācību priekšmetos)

Skola2030: pilnveidotais
mācību saturs vidusskolā *
* PAPILDU INFORMĀCIJA INTERESENTIEM
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Mācību jomas
Skolēni apgūst visas 7 mācību jomas, izvēloties dažādu sasniedzamo rezultātu:
 Valodu mācību joma
 latviešu valoda*, svešvalodas – PAMATA (opt.līm.) un PADZIĻINĀTIE kursi
 trešā svešvaloda, latīņu valoda, medicīniskā angļu valoda u.c. ģimnāzijas piedāvātie
SPECIALIZĒTIE kursi
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 Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 vēsture un sociālās zinības – PAMATA (opt.līm.) un PADZIĻINĀTIE kursi
 filozofija, uzņēmējdarbības pamati u.c. – SPECIALIZĒTIE kursi
 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
 kultūras pamati – pamatkurss VISPĀRĪGAJĀ līmenī
 vizuālā māksla, mūzika, teātra māksla, literatūra – PAMATA (opt.līm.) kursi
 kultūra un māksla (starpdisciplinārs kurss), literatūra* - PADZIĻINĀTIE kursi
 radošā rakstīšana, publiskā uzstāšanās, teātris un drāma u.c. – SPECIALIZĒTIE kursi
 Dabaszinātņu mācību joma
 fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija – PAMATA (opt.līm.) un PADZIĻINĀTIE kursi
 bioķīmija – SPECIALIZĒTAIS kurss
 Matemātikas mācību joma
 matemātika – PAMATA (opt.līm.) un PADZIĻINĀTAIS kurss
 projicēšanas metodes, diskrētās mat.elementi, kompleksie skaitļi u.c. – SPECIALIZĒTIE kursi
 Tehnoloģiju mācību joma
 datorika – pamatkurss VISPĀRĪGAJĀ līmenī
 programmēšana, dizains un tehnoloģijas – PAMATA (opt.līm.) un PADZIĻINĀTIE kursi
 digitālais dizains, robotika u.c. – SPECIALIZĒTIE kursi
 Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma
 sports un veselība
* Atbilstošais PADZIĻINĀTAIS kurss - integrēts kurss Latviešu valoda un literatūra

Iespējamā kursu izvēle atbilstoši studiju
virzienam
 Kultūrvide

 I PKK - latviešu valoda, kultūra un māksla, vēsture
 papildu specializēto kursu (SK) izvēle – radošā rakstīšana, publiskā
uzstāšanās u.c.
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 Radošās industrijas un jaunie mediji

 II PKK - angļu valoda, kultūra un māksla, dizains un tehnoloģijas
 SK – uzņēmējdarbības pamati, debates u.c.

 Vadība un starptautiskās attiecības, jurisprudence

 III PKK - angļu valoda, sociālās zinātnes, vēsture
 SK – trešā svešvaloda (franču/krievu), politikas un tiesību pamati,
publiskā uzstāšanās, debates u.c.

 Cilvēks un vide

 IV PKK - angļu valoda, ķīmija, bioloģija
 SK – bioķīmija, medicīniskā angļu valoda u.c.

 IT

 V PKK - angļu valoda, matemātika, programmēšana
 SK – diskrētā matemātika, uzņēmējdarbības pamati u.c.

 Inženierzinātnes

 VI PKK - fizika, ķīmija, matemātika
 SK – projicēšanas metodes, uzņēmējdarbības pamati u.c.

 Arhitektūra un inženierceltniecība

 VI PKK - fizika, matemātika, dizains un tehnoloģijas
 SK – projicēšanas metodes, vizuāli plastiskā māksla u.c.

Mācību plāna paraugs* (I,II,III PKK)
Mācību joma

Latviešu valoda un literatūra

x

Angļu valoda

x

2.Svešvaloda (vācu/krievu/franču)

x

Sociālā un pilsoniskā

Vēsture(v) un sociālās zinātnes(s)

x

v

Kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā

Kultūra un māksla (izvēlas vienu mākslu)

x

x

Kultūras pamati (visp.līm.) 12.kl. III PKK

x

Fizika

x

Ķīmija

x

Bioloģija

x

Ģeogrāfija 12.kl.

x

Matemātika

x

Datorika (visp.līmenis)

x

Programmēšana

-

Dizains un tehnoloģijas

x

Sports un veselība 10.,11.,12.kl.

x

Valodu
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Kursi

Optimālais Augstākais līmenis
12.kl.
līmenis
Izvēlas
vienu no
10. un 11.kl.
PKK
Obligāti
I
II
III

Dabaszinātņu

Matemātikas

Tehnoloģiju
(viens no kursiem)
Veselības, drošības
un fiziskās aktivitātes

* nav iekļauts Projekta darbs 12.kl. un specializētie kursi

x
x

x
vs

x

x
-

-

-

Mācību plāna paraugs* (IV,V,VI,VII PKK)
Optimālais
līmenis

Mācību joma

Kursi

Skola2030

12.kl.

Izvēlas vienu no
PKK

10. un 11.kl.

Obligāti

Valodu

Augstākais līmenis

Latviešu valoda un literatūra

x

Angļu valoda

x

2.Svešvaloda (vācu/krievu/franču)

x

IV

V

x

x

Sociālā un pilsoniskā Vēsture un sociālās zinātnes

x

Kultūras izpratnes un Kultūra un māksla
pašizpausmes mākslā Kultūras pamati (visp.līmenis)

x

Fizika

x

Ķīmija

x

x

Bioloģija

x

x

Ģeogrāfija 12.kl.

x

Matemātika

x

Datorika (visp.līmenis)

-

Programmēšana

x

Dizains un tehnoloģijas

x

Dabaszinātņu

Matemātikas
Tehnoloģiju
(viens no kursiem)

Veselības, drošības
Sports un veselība 10.,11.,12.kl.
un fiziskās aktivitātes

* nav iekļauts Projekta darbs 12.kl. un specializētie kursi

x

VI

VII

x

x

x

x

x

x

x

x
-

-

-

-

 Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti ir kompleksi

 Tie atklāj gala rezultātu darbībā
 Ietver zināšanas, izpratni un prasmes mācību jomās

Skola2030

 Ietver caurviju prasmes un vērtības

Skola2030

Skola2030

Skola2030

Skola2030

Skola2030.lv

