
Izglītības satura plānošanas principi 
Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā

Vidusskolas loma ir individuāla iedziļināšanās atbilstoši mērķiem, vispirms vēlreiz 
padziļinot un vispārinot pamatus (10./11. klase), tad mācoties dziļāk, šaurākā jomu 
lokā (11./12. klase).

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas 
intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai 
profesionālai darbībai.



Jaunais vidusskolas modelis paredz:

• samazinātu mācību priekšmetu skaitu, lai dotu 
iespēju skolēniem mērķtiecīgi izvēlēties un specializēties 
izraudzītajos mācību priekšmetos;

•mācību satura apguvi 3 līmeņos (vispārīgajā, 
optimālajā un augstākajā) un valsts pārbaudījumus atbilstoši 
mācību satura apguves līmenim. Mācību satura apguve optimālajā 
līmenī ir obligāts priekšnosacījums mācību satura apguvei augstākajā 
līmenī, kas ir būtiski svarīgs iecerēto studiju virzienā;

• satura apguvi kursu veidā – pamata, padziļinātos un 
specializētos kursos;



Plānotie sasniedzamie rezultāti mācību jomās 
veidoti trīs mācību satura apguves līmeņos.

• Vispārīgais līmenis. Šajā līmenī skolēns risina problēmas pazīstamās 
situācijās, nostiprina, vispārina un sistematizē pamatizglītībā apgūto mācību 
saturu. Mācību saturs šajā līmenī ir katras mācību jomas obligāti 
apgūstamā satura daļa.

• Optimālais līmenis. Šajā līmenī skolēns nostiprina prasmes plānot un īstenot 
patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, veido padziļinātu 
konceptuālo izpratni mācību jomā, demonstrē kompleksas prasmes. 

Mācību satura apguve optimālajā līmenī ir pietiekama, lai iestātos 
augstskolā.

• Augstākais līmenis. Šajā līmenī skolēns apzināti, atbildīgi, radoši un 
patstāvīgi plāno un pārrauga savu izziņas darbību, veido dziļu konceptuālo 
izpratni mācību jomā.Mācību saturs šajā apguves līmenī ir padziļināts un 
paplašināts, un svarīgs skolēna iecerēto studiju profila specializācijas 
virzienam.



Mācību slodze

Vispārējās vidējās izglītības posmā stundu skaits mācību satura 
apgūšanai paliek nemainīgs – ar 36 stundu maksimālo skolēna 
slodzi nedēļā jeb 3360 – 3780 mācību stundām trīs gados. 

Mācību stundas ilgums joprojām būs 40 minūtes



Prasības vispārējās vidējās izglītības ieguvei

• apgūst pamatkursus visās mācību jomās;

• apgūst trīs padziļinātos kursus un saistībā ar vienu no 
tiem veic patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu;

• kārto valsts pārbaudes darbus:
- latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);

- svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā līmenī;

- matemātikā vismaz optimālajā līmenī;

- divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).



Plānotie izvēļņu grozi jeb komplekti 
Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā

• Veselība un vides zinātnes

Skolēniem, kurus interesē medicīna, sports, veterinārija, bioloģija, ķīmija, 
uzturzinātne, psiholoģija, vides zinātnes

• Sabiedrības pārvaldība un uzņēmējdarbība

Skolēniem, kurus interesē politika un sociālās zinības, jurisprudence, 
valodas, uzņēmējdarbība

• Datorika un inženierzinātnes

Skolēniem, kurus interesē datorika, inženierzinātnes, programmēšana, 
dizains



Veselība un vides zinātnes
Skolēniem, kurus interesē medicīna, sports, veterinārija, bioloģija, ķīmija, 
uzturzinātne, psiholoģija, vides zinātnes

MĀCĪBU JOMAS Mācību priekšmetu pamatkursi

vispārīgajā vai optimālajā līmenī

Mācību priekšmetu padziļinātās apguves 

kursi
Specializētie kursi

Valodu Latviešu valoda un literatūra I (optim. līm.)

1.svešvaloda (optim. līm.)

2. svešvaloda (optim. līm.)
Svešvaloda II

Sociālā un pilsoniskā Vēsture un sociālās zinības I(optim. līm.) Sociālās zinātnes II (Psiholoģija, 

Politika un tiesības, ekonomika)

Uzņēmējdarbības pamati

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

Literatūra I(optim. līm.)

Kultūras pamati (visp. līm.) 

Kolektīvā muzicēšana       

(koris, orķestris)

Dabaszinātņu Fizika I (optim. līm.)

Ķīmija I (optim. līm.)

Bioloģija I (optim. līm.)

Ģeogrāfija I (optim. līm.)

Ķīmija II

Bioloģija II

Fizika II

Matemātika II

Medicīnas pamati

Matemātikas Matemātika I (optim. līm.)

Tehnoloģiju Datorika (visp. līm.)

Veselības un fiziskās aktivitātes Sports un veselība I (optim. līm.)

Starpdisciplinārs kurss Pētniecības darba īstenošana

Iespējamās profesijas: Biologs, ķīmiķis, ārsts, sporta treneris, psihologs, ergoterapeits, fizioterapeits, farmaceits, agronoms, ģeologs,

logopēds, skaistumkopšanas speciālists, mežzinis, veterinārārsts, vides pārvaldības speciālists, pārtikas tehnologs, uztura speciālists, u.c.



Datorika un inženierzinātnes
Skolēniem, kurus interesē datorika, programmēšana, inženierzinātnes, dizains

JOMAS Mācību priekšmetu pamatkursi

vispārīgajā vai optimālajā līmenī

Mācību priekšmetu 

padziļinātās apguves kursi

Specializētie kursi

Valodu Latviešu valoda un literatūra I (optim. līm.)

1.svešvaloda (optim. līm.)

2. svešvaloda I(visp.līm.)
Svešvaloda II

Sociālā un pilsoniskā Vēsture un sociālās zinības I(optim. līm.) Uzņēmējdarbības pamati

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

Literatūra I (optim. līm.)

Kultūras pamati (visp. līm.)

Kolektīvā muzicēšana       

(koris, orķestris)

Dabaszinātņu Fizika I (optim. līm.)

Ķīmija I (optim. līm.)

Bioloģija I (optim. līm.)

Ģeogrāfija I (optim. līm.)

Fizika II

Matemātikas Matemātika I (optim. līm.) Matemātika II
Tehnoloģiju Programmēšana I (optim. līm.) Programmēšana II

Veselības un fiziskās 

aktivitātes

Sports un veselība 

Starpdisciplinārs kurss Pētniecības darba īstenošana

Iespējamās profesijas: Arhitekts, inženieris, programmētājs, datortīkla administrators, datordizaineris, datorgrafiķis, 

datu bāzes tehniķis, telekomunikāciju speciālists, drošības speciālists, loģistikas speciālists, mehatroniķis, u.c.



Sabiedrības pārvaldība un uzņēmējdarbība
Skolēniem, kurus interesē politika un sociālās zinības, jurisprudence, valodas, 
uzņēmējdarbība

MĀCĪBU JOMAS Mācību priekšmetu pamatkursi

vispārīgajā vai optimālajā līmenī

Mācību priekšmetu padziļinātās apguves 

kursi

Specializētie kursi

Valodu Latviešu valoda un literatūra I (optim. līm.)

1.svešvaloda (optim. līm.)

2. svešvaloda I(optim.līm.)

Latviešu valoda un literatūra II

Svešvaloda II

Trešā svešvaloda

Pasaules literatūra

Sociālā un pilsoniskā Vēsture un sociālās zinības I(optim. līm.) Sociālās zinības II (Psiholoģija, Politika 

un tiesības, ekonomika)

Uzņēmējdarbības 

pamati

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

Literatūra I (optim. līm.)

Kultūra un māksla I(optim. līm.)

Kolektīvā muzicēšana       

(koris, orķestris)

Dabaszinātņu Dabaszinības (visp. līm.)

Matemātikas Matemātika I (optim. līm.)

Tehnoloģiju Dizains un tehnoloģijas I (optim. līm.) Dizains un tehnoloģijas II

Veselības un fiziskās 

aktivitātes

Sports un veselība

Starpdisciplinārs kurss Pētniecības darba īstenošana

Iespējamās profesijas: Banku speciālists, bibliotekārs, vēsturnieks, ekonomists, sociologs, filologs, sabiedrisko attiecību 

speciālists, muitas eksperts, personāla speciālists, politologs, notārs, žurnālists, u.c.



Sabiedrības pārvaldība un uzņēmējdarbība
TOPOŠĀ ŽURNĀLISTA MĀCĪBU PRIEKŠMETU IZVĒLE

Mācību joma

Mācību priekšmeti

Pamatkursi

Kopējais 

stundu skaits 

3 gados

Padziļinātie kursi

Kopējais 

stundu skaits 3 

gados

Specializētie 

kursi

Valodu 

Latviešu valoda I (optim.līm.) 420
Latviešu valoda un 

literatūra II
210

Trešā svešvaloda 

(B1) (315)Svešvaloda I (B2) (optim.līm.)

Svešvaloda (B1) 
420 Angļu valoda II (C1) 210

Sociālā un pilsoniskā 
Vēsture un sociālās zinātnes I (optim.līm.)

245 Sociālās zinātnes II 210

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

Literatūra I2 (optim.līm.)

Kultūra un māksla I (optim.līm.)

(vizuālā māksla)
210

Dabaszinātņu 
Dabaszinības (visp. līm.) 315

Matemātikas Matemātika I (optim.līm.) 420

Tehnoloģiju Dizains un tehnoloģijas I (optim.līm.) 210

Veselības, drošības 

un fiziskās aktivitātes 

mācību joma
Sports un veselība 315

Starpdisciplinārs 

kurss
Projekta darbs (70) 70

Kopā 2555 700 3570



UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI UZ 10. KLASI

VISI VĒRTĒJUMI apliecībā par pamatizglītību – vismaz 4

BEZ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA: 
1) VIDĒJĀ ATZĪME valsts eksāmenos – vismaz 6; 

2) VIDĒJĀ ATZĪME izvēlētās specializācijas priekšmetos –
vismaz 6

CITOS GADĪJUMOS: AR IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU



1. grozs 2. grozs 3. grozs

Nosaukums Vides zinātnes un veselība
Sabiedrības pārvaldība un 

uzņēmējdarbība
Datorika un inženierzinātnes

Padziļināto 
priekšmetu kursu 
kombinācijas

Bioloģija, Ķīmija, Svešvaloda                                     Svešvaloda, Latviešu valoda un literatūra, 
Sociālās zinības                          

Svešvaloda, Fizika, Matemātika                                      

Bioloģija, Ķīmija, Sociālās zinības Dizains un tehnoloģijas, Latviešu valoda un 
literatūra, Sociālās zinības       

Svešvaloda, Programmēšana, 
Matemātika                                      

Bioloģija, Ķīmija, Fizika /Matemātika                                   Svešvaloda, Dizains un tehnoloģijas, Sociālās 
zinības                          

Fizika, Programmēšana, Matemātika                                      

Bioloģija, Sociālās zinības, Svešvaloda                                     

Ķīmija, Sociālās zinības, Svešvaloda                                    

Uzņemšanas 
nosacījumi

Vidējais vērtējums eksāmenos ne 
zemāks par 6 ballēm.                                                         
Vismaz 6 balles  bioloģijā un ķīmijā.

Vidējais vērtējums eksāmenos ne zemāks par 
6 ballēm.                                                                                         
Vismaz 6 balles gadā  pasaules vēsturē un 
sociālajās zinībās.

Vidējais vērtējums eksāmenos ne 
zemāks par 6 ballēm                                                             
Vismaz 6 balles gadā fizikā un  
informātikā.



Paldies!


