
Mācību priekšmeti
Vecāku sarunu vakars 31.03.2021.



Būtiskākās pārmaiņas ir veidā, kā notiek mācīšanās, – nevis sniedzot skolēniem gatavas 
atbildes, bet vairāk viņiem ļaujot pie atbildēm nonākt pašiem. Skolotājs piedāvā 
uzdevumus, kas rosina skaidrot, pretstatīt, vispārināt un sarunāties. Citiem vārdiem sakot –
mācīties iedziļinoties.

Skolotājs virza un atbalsta skolēnus, palīdzot izšķirt, kura informācija ir svarīgāka, kā arī 
māca daudzveidīgus uzdevumu risināšanas paņēmienus.

Tādā veidā skolēni ar skolotāja gudru palīdzību pakāpeniski būvē savu zināšanu pamatus –
līdzīgi kā no spēļu konstruktora top mašīna vai māja. Tas ir vērtīgāk par iekaltām zināšanām, 
kā arī efektīvāk, ar lielāku motivāciju un paliekošāku rezultātu.

/Skola 2030/



Inženierzinātnes

Inženierzinību mācību priekšmetu apgūst 7. klasē, lai nostiprinātu dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomās 

iegūtās prasmes un zināšanas un sagatavotos fizikas apguvei 8. klasē.

Inženierzinības veido skolēna tehnoloģisko pratību līdztekus dizaina un tehnoloģiju un datorikas mācību 

priekšmetiem.

Vajadzību un iespēju apzināšana- Ideju meklēšana un risinājuma izvēle- Plānošana- Izstrāde- Vērtēšana- Testēšana 

un pilnveide- Ieviešana

Inženierzinībās mācību darbs ir organizēts projektu darbu formā, kuros skolēni meklē risinājumus dotām 

problēmsituācijām, formulē projekta mērķi, idejas, iegūst informāciju, pēta un izstrādā prototipus un 

risinājumus, testē risinājumus un apkopo rezultātus, bet skolotājs sniedz atbalstu projekta izstrādē. Tādējādi 

skolēni, praktiski darbojoties, veido izpratni par tematā nozīmīgiem jēdzieniem.



Ieteicamie temati:

Kā izveido drošu un stabilu konstrukciju?

Kā izmanto gāzes un šķidrumus ierīcēs?

Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju?

Kā pārnes iedarbību un vada ierīces?







Teātra māksla

Teātra māksla. Šis ir jauns mācību priekšmets, kurā skolēniem ir iespēja attīstīt saskarsmes un empātijas 
prasmes, gūt  skatuvisku priekšnesumu un publiskās uzstāšanās pieredzi. 

Stundās izmanto aktiermeistarības un drāmas metodē balstītus vingrinājumus. Iegūtās prasmes būs 
noderīgas gan pētniecības darbu aizstāvēšanā, gan diskusijās un debatēs.  Kā mācību priekšmets tas 
veidots tā, lai trētu mācīt pašreizējie literatūras, sociālo zinību vai citi skolotāji gan kā atsevišķu mācību 
priekšmetu, gan ino vategrēti – kopā ar literatūru, sociālajām zinībām, sportu un veselību. Teātra māksla 
papildina tādus tradicionālos radošās pašizpausmes veidus kā literatūra, mūzika un vizuālā māksla. Teātra 
mākslas mācību saturu 1.–3. klasē paredzēts apgūt integrēti literatūrā, sociālajās zinībās un citos 
priekšmetos, bet 4.–9. klasē tai atvēlēts noteikts stundu skaits.

7. klasē skolēniem paredzēta 1 stunda nedēļā



Teātra māksla

● Teātra mākslas mācību stundās skolēns piedzīvo un vērtē teātri kā starpdisciplināru mākslu, 

kurā izteiksmes līdzeklis primāri ir pats aktieris ar savu valodu, plastiku, 

darbību.https://drive.google.com/file/d/1H_ujpguIxQKyvUsxtiL8kX8oZo4Lb8r8/view?usp=sha

ring

● Ne tikai mākslā, bet arī citās nozarēs publiski uzstājoties, skolēnam nepieciešama drosme 

un neatlaidība mērķtiecīgi izmantot teātra mākslā apgūtās prasmes (runa, kustība, iztēle), 

vēlēšanās izzināt dažādas atšķirīgas sevis pasniegšanas 

iespējas.https://drive.google.com/file/d/1q61W-

YazpLcx8deJRZ0HRKqiEKioF4ye/view?usp=sharing

● Apgūstot mācību saturu teātra mākslā, skolēns pēta savu un citu cilvēku rīcību, attieksmi, 

mutvārdu runas un ķermeņa plastikas izpausmes un tādējādi piedzīvo, kā veidot lomu, 

skatuvisku tēlu un priekšnesuma saturu. Lai to paveiktu, skolēns mērķtiecīgi izmanto sava 

ķermeņa plastiku, runu un iztēli.

https://drive.google.com/file/d/1H_ujpguIxQKyvUsxtiL8kX8oZo4Lb8r8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q61W-YazpLcx8deJRZ0HRKqiEKioF4ye/view?usp=sharing


Dizains un tehnoloģijas

2020./2021. m.g. 7.kl. apgūstamie temati: 

● Kā auž izstrādājumu?

● Kā modelē un izgatavo izstrādājumu ar 3D printeri?

● Kā termiski apstrādā gaļu uz zivis atkarībā no izvēlētā gabala kvalitātes, 

sagriešanas veida vai sasmalcināšanas?

● Kā rotā kokmateriāla izstrādājumu?







Skolēnu praktiskie darbi uzturā





Dizains un tehnoloģijas 10. klasē

2020./2021. m.g. apgūstamās tēmas: 

● Modes dizains.

● Vides dizains.





Skiču veidošana





Datorika

Datoriku apgūst  no 1. klases. 

Uzsvars uz skolēnu digitālajām prasmēm ir pastiprināts, ko apliecina arī palielinātais stundu skaits  
datorikas apgūšanai visā pamatskolas posmā.

Datorikas saturs veidots, ņemot par pamatu START IT un VISC satura aprobācijā iegūtās atziņas un 
piemērus, lai katrs skolēns iegūtu plašas iemaņas darbā arī ar programmvadāmajām ierīcēm. 

Visos vecuma posmos tiek apgūtas arī programmēšanas valodas un pieejas.  1.– 3. klasē datoriku 
paredzēts apgūt integrēti, bet 4.–9. klasē – kā atsevišķu mācību priekšmetu.

7. klasē 2 stundas nedēļā

8. klasē  2 stundas nedēļā

9.klasē 1 stunda nedēļā



Sports un veselība

Mainās sporta nodarbību mērķis un nozīme – uzsvars no fiziski izmērāmiem normatīviem un sacensību ir pārnests uz 
sportu kā aktīva un veselīga dzīvesveida ieradumu veicināšanu. Stundās vērība tiks pievērsta arī drošības jautājumiem –
spējai atpazīt riskantas dzīves situācijas un pieņemt lēmumu aktīvai rīcībai. Sākot no 2. klases, sportam un veselībai 
palielināts stundu skaits vidēji no divām uz trim nodarbībām nedēļā. 

Būtiskākie uzsvari pilnveidotajā mācību saturā un pieejā

● Paplašinās mācītā satura konteksts – līdztekus mācībām par fizisko aktivitāti skolēni apgūst tā saistību ar 
veselību (veselīga dzīvesveida pamati un ieradumu veidošanās) un drošību (riska situāciju atpazīšana un izsvērta 
rīcība tajās), palielinās apgūstamo fizisko aktivitāšu veidu dažādība un daudzveidīgums.

● Mērķtiecīgi tiek veidota izpratne par fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanā – mācību saturs ir 
veidots tā, lai skolēns pakāpeniski, sākot no pirmsskolas, apgūtu dažādas pamatkustības un attīstītu savas 
fiziskās spējas, veidotu izpratni, kā šo kustību veikšana ir saistīta ar viņa organisma uzbūvi.

● Paredzēts, ka līdzīgi kā iepriekš dažādas fiziskās aktivitātes rudenī, ziemā un pavasarī notiek ārā svaigā gaisā, jo 
šīs nodarbības stiprina imunitāti.

● Mācību saturs ir papildināts ar jauniešu vidū iecienītām fiziskajām aktivitātēm, kā skrituļošana, braukšana ar 
skrituļdēli, velosipēdu.



VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

Mācību jomas mērķis: veselības un fiziskās aktivitātes pratība, kas nozīmē, ka skolēns:

1. izprot un praktizē veselīga dzīvesveida paradumus;

2. atpazīst riskus dažādās, arī ekstremālās situācijās un pieņem lēmumus drošai un aktīvai rīcībai;

3. prasmīgi, atbildīgi un ieinteresēti iesaistās daudzveidīgās fiziskās aktivitātēs, kas veicina garīgās un fiziskās spējas;

4. piedalās komandas veidošanā, plāno, sadala darba uzdevumus, palīdz un atbalsta citus.

(MK noteikumi Nr. 747, IV nodaļa, 7. punkts, 7.4. apakšpunkts.)



Attālinātā macību darba viena uzdevuma piemērs 

Uzsvars tiek likts uz nodarbībām brīvā dabā, fizisko veselību un drošību,

skolēniem dodot iespēju pašiem izvēlēties dažādus pārvietošanās veidus- soļošana,

skriešana, skrituļošana, braukšana ar riteni, skeidborda dēli. Jāplāno un jāīsteno

dažādu pakāpju grūtības maršruti, jāizvēlas atbilstoši savām spējām un veselībai.

Svarīgi ir pievērst uzmanību starppriekšmetu saiknei.



Orientēšanās pamatprasmju apguve

Tēma, laika posms Iepazīties ar sporta orientēšanās kartes apzīmējumiem, mācēt tos saskatīt savā apkārtnē. 

Aktivitāte svaigā gaisā.

22.02- 05.03.2021.

Mērķis Uzlabot savu fizisko veselību un mācēt saskatīt orientēšanās kartes apzīmējumus savā 

apkārtnē, novērtēt aktivitātes svaigā gaisā ietekmi uz tavu organismu.

Sasniedzamais rezultāts Izprasti sporta orientēšanās kartes apzīmējumi.

Sastādīts, aprakstīts un noformēts savs pastaigas maršruts ar atrastiem apzīmējumiem 

savā apkārtnē.

Sekot līdzi pašsajūtai pastaigu skrējienu laikā.

Izmatojamie mācību materiāli Darba lapa ar sporta orientēšanās kartes apzīmējumiem, aplikācija Strava vai cita veida 

pastaigas(skrējiena) piefiksēšanai, zīmēšanai nepieciešamie materiāli.



Orientēšanās pamatprasmju apguve

Kā iegūs atgriezenisko saiti Iesuti e-klasē Worda formatā

1. 3 pastaigas vai skrējiens 30min(ekrānšāviņš, jāpievieno word 

dokumentam).

2. uzzīmētu 1 savu izveidoto pastaigu savā apkārtnē ar atrastiem 10 

sporta orientēšanās kartes apzīmējumiem (pievienoti paraugā)

3. foto ar tevi, pie objekta par ko apraksti savā pastaigas kartē.

4. Apraksts(izklāsts) 1 pēc izvēles tavai pastaigai, kurā atradi 

orientēšanās kartes apzīmējumus un pie kuriem fotogrāfējies.(pievienots 

piemērs)



Skolēnu paveiktie darbiņi

Es sāku iet pa asfaltētu ielu, pa kreisi man bija viegli pārvarams apvidus, pa labi apvidus ar retiem kokiem 

un neliels dīķis. Šķērsoju divus krustojumus, man abas puses skauj dažādas celtnes, līdz nonāku pie nākamā 

krustojuma, kur ir novietots soliņš (foto ar mani). Pēc tam pagriezos pa labi un gāju pa ceļu, kuru skauj apbūvētas 

teritorijas, tostarp māja nr. 27 (foto ar mani). Šķērsoju krustojumu, priekšā māja ar nelielu tornīti. Šķērsoju ielu un 

dodos pa diagonāli, uz asfaltētas stāvvietas pusi. Dodos pa šauru ielu, priekšā māja ar uzrakstu “Pārdod” un 

satiksmes spogulis. Dodos taisni uz priekšu, līdz nonāku līdz mājai ar tornīti un nepārvaramu žogu, kurai klāt ir 

stalažas (foto ar mani). Dodos līdz ielas galam, kur var redzēt nešķērsojamu upi un pagriežos pa labi. Eju uz 

priekšu līdz nonāku pie mazas labierīcību ēkas, blakus atkritumu konteineri (foto ar mani). Turpinu ceļu gar upi, 

līdz nonāku līdz īpašam objektam “Tirgoņu dārzs”, kur bez liela akmens var ieraudzīt nelielus dekoratīvus 

objektus (foto ar mani). Tālāk dodos pa ceļu, kurš ved uz ķieģeļiem izklātu stāvvietu, pēc tam dodos uz neliela 

torņa pusi, kur ir lielas ēkas un paviljoni. Tieši pirms šīm ēkām ir neliels kiosks (foto ar mani). Dodos līdz 

nākamajam krustojumam un pagriežos pa labi, pēc tam eju līdz krustojumam, kurš krusto piecus ceļus. Pagriežos 

pa labi un dodos līdz galam, pirms tam piestājot pie neliela apģērbu veikaliņa (foto ar mani). Nogriežos pa labi un 

finišēju pie mājas stūra, kur var redzēt kā viena brauktuve sadalās divās.



Orientēšanās pastaigas apraksta zīmējums



Dabaszinības

Dabaszinību pamatkurss vidusskolā 

veidots ar mērķi veidot skolēnam vienotu izpratni  

par apkārtējās pasaules likumsakarībām.

Kurss piedāvā skolēnam padziļināt izpratni par dabas daudzveidību un tajā notiekošajiem procesiem
mikrolīmenī (piemēram, atoma uzbūve, šūnu darbība), makrolīmenī (piemēram, šķidrumi dabā un tehnikā –
maisījumi) un megalīmenī (piemēram, Visums un tā pētīšana, enerģija dabā un tehnikā).



Dabaszinības



Dabaszinības

● Aprēķina upes straumes ātrumu un ūdens caurplūdumu upes pētāmā posma

sākumā, vidū un beigās. Veic ūdens parauga fizikālo īpašību analīzi, nosakot ūdens

elektrovadītspēju.

● Veic ūdens parauga ķīmisko analīzi (pH, ūdens cietības, fosfātu, nitrātu, nitrītu,

dzelzs jonu noteikšanu ar teststrēmelēm). Salīdzina iegūtos rezultātus ar noteiktajiem

ūdenstilpes ūdens kvalitātes standartiem. Secina par noteikto vielu esamību un

saistību ar piesārņojumu.

● Veic ūdens parauga analīzi, novērojot ievāktos organismus mikroskopā. Veic

bezmugurkaulnieku un citu organismu noteikšanu un uzskaiti, izmantojot noteicējus.

Secina par organismu daudzveidību un indikatorsugām pētāmajā ūdenstilpē.

● Veido upes hidroloģiskā režīma aprakstu – novērtējumu un secina par hidroloģiskā

režīma ietekmi uz upes ūdens kvalitāti.



Uzņēmējdarbības pamati

Skolēniem ir iespēja apgūt prasmes, kas nepieciešamas, lai uzsāktu un vadītu savu uzņēmumu. 

Šajā kursā iegūtās prasmes un zināšanas ir savietojamas ar prasmēm un zināšanām, kas iegūtas 
tehnoloģiju mācību jomas kursos.

Kursa apguves rezultātā skolēni būs apguvuši zināšanas un prasmes , kas ir nepieciešamas, lai plānotu un 
realizētu savu darbību no biznesa idejas līdz reālam, kvalitatīvam  produktam  ar pievienotu vērtību, un tā 
virzīšanai tirgū.

KOMANDAS VEIDOŠKOMANDAS VEIDOŠA



Uzņēmējdarbības pamati

Saturs-

teorētisko zināšanu apguve- ekonomikas pamati, tirgzinības,  biznesa psiholoģija, 

biznesa ētika, 

praktiskā darbība- skolēnu mācību uzņēmuma veidošana, dalība reģionālajos un 

valsts līmeņa tirdziņos, sadarbībā ar JALatvija

darbība JaLatvija programmās- “Līderu programma”,  JaLatvija un ASV vēstniecība 

Latvijā- “StartStrong3+3”,, JAL un Swedbank “Biznesa skices”

sadarbība ar ārējiem ekspertiem- LIAA Ventspils BI, Ventspils BAC, BA Turība 

Uzņēmējdarbības skola. 



Uzņēmējdarbības pamati

Mācību kursa apguve notiek šādos posmos   -

❖ komandas veidošana

❖ biznesa ideja

❖ prototipa veidošana

❖ produkts

❖ tā virzīšana tirgū



Medicīnas pamati

• tiek apgūti medicīnas pamati,

• cilvēka anatomija un fizioloģija,

• praktiskās nodarbības pirmās palīdzības 
sniegšanā.





















Projekta darbs 

Visi skolēni  vidusskolā īsteno un aizstāv patstāvīgu projektu saistībā ar vienu vai 

vairākiem izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem. 

Tas var būt pētniecības, jaunrades vai sabiedriskais darbs.







Jūsu jautājumi?


