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Kā turpmāk notiks mācības
vidusskolā?

Sākot ar 2020. gada 1. septembri,

skolēniem, kas uzsāks mācības 10. klasē, 

mainīsies veids, kā mācības ir organizētas.

Viņi varēs vairāk mācīties to, kas atbilst nākotnes mērķiem:

30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēs veltīt 

mācību priekšmetiem, kuri īpaši interesē, – mācīties tos 

padziļināti un apgūt brīvas izvēles specializētos kursos.



Kā turpmāk notiks mācības
vidusskolā?

Vienlaikus - vispusīgi zināšanu un 

prasmju pamati katrā mācību jomā 

dos skolēnam plašu redzesloku un 

neierobežos izvēles iespējas nākotnē



Lai iegūtu vidējo izglītību, skolēni:

• mācībās pavadīs tikpat daudz laika kā līdz šim 

(~36 stundas nedēļā); 

• apgūs visas mācību jomas, 

taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no savām interesēm; 

• izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus; 

• veiks un aizstāvēs projekta darbu

(pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar 

vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem).



Valsts pārbaudes darbi
(eksāmeni)

• latviešu valodā

(vismaz optimālajā līmenī); 

• svešvalodā – angļu, vācu vai franču 

(vismaz optimālajā līmenī); 

• matemātikā

(vismaz optimālajā līmenī); 

• divos no padziļinātajiem kursiem* 

(augstākajā līmenī).

*Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku mācās optimālajā vai augstākajā līmenī, 

valsts pārbaudes darbu kārto tikai vienreiz – optimālajā vai augstākajā līmenī.



Pilnveidoto mācību saturu un pieeju
ieviesīs pakāpeniski



Uzņemšana 
augstskolās

• Augstskolas ņems vērā visu valsts pārbaudes darbu 

centralizēto eksāmenu rezultātus, piešķirot atšķirīgu svaru 

profilējošiem priekšmetiem.

• Augstskolas apsver/veido diferencētu pieeju

studiju plāniem.

• VISC veidos koeficientus optimālā un augstākā līmeņa 

centralizētajiem eksāmeniem.



Kāpēc notiek pārmaiņas vidusskolās?

• pārāk liels mācību priekšmetu skaits vidusskolā

(18 līdz 20) liedz iespēju skolēnam pietiekami iedziļināties, 

atklāt un attīstīt savas intereses;

• atšķirīgs stundu skaits vispārizglītojošos priekšmetos

profesionālajās un vispārizglītojošās skolās, ģimnāzijās (līdz pat divām 

reizēm), bet vienādi eksāmeni 12. klasē;

• Latvijas skolēnu iespējas nav pietiekami pielīdzināmas 

labākajām pasaules izglītības sistēmām 

(nepietiekams stundu skaits katrā no mācību priekšmetiem).



Zane Oliņa
Skola2030

mācību satura ieviešanas vadītāja



Visās vidusskolās Latvijā 

pamata mācību priekšmeti 

veidos 2/3 mācību satura, 

un tas visiem skolēniem būs 

līdzīgs



Padziļinātos 

kursus 

skolēni 

mācīsies 

galvenokārt 

12. klasē

Inženieris ar programmēšanas specializāciju
(stundu saraksta piemērs)



www.skola2030.lv
sadaļa «Vecākiem un skolēniem»

http://www.skola2030.lv/




Nevienā vidusskolā nebūs 

pieejami visi padziļinātie kursi.

Aicinām skolēnus saprast savas 

intereses un skatīties ne tikai 

vienas, bet vairāku skolu 

piedāvājumus.



Katrā skolā Latvijā šobrīd 

tiek modelēta iespējamā 

vidusskolas standarta īstenošana. 

Skolu vadības patlaban veido savu 

skolu piedāvājumu vidējās izglītības 

programmām.



Noskaidrots, kāds ir plānotais padziļināto 
kursu piedāvājums skolēniem.

Iespēja pārliecināties par padziļināto kursu 
piedāvājuma daudzveidību visā Latvijas 
teritorijā.

* veikta: 2020. gada februārī

IZM un Skola2030 aptauja par skolu izglītības 
programmu plānoto piedāvājumu vidusskolā*



Aptaujā piedalījās 264 skolas 
(80%)

18%

23%

39%

10%

10%

Skolu prognozētais 
skolēnu skaits 10.klasē

mazāk par 15
no 16 līdz 26
no 27 līdz 59
no 60 līdz 81
vairāk nekā 82



Vērtējot kopumā,
plānotais padziļināto kursu
piedāvājums Latvijā
ir plašs un daudzveidīgs.



Skolu īpatsvars, kas piedāvās 
attiecīgo padziļināto kursu





nodrošina lielākas izvēles iespējas skolēnam;

lielāka iespējamība, ka skola piedāvā

padziļinātos kursus dabaszinātņu, matemātikas

un tehnoloģiju mācību jomās.

Vairāk skolēnu

vidējās izglītības pakāpē:



mazāk par 45 no 46 līdz 75 no 76 līdz 150 no 151 līdz 225 vairāk nekā 225
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Svarīgi, ka pašvaldības pārliecinās

par sabalansētu, 

starp skolām saskaņotu

izglītības programmu piedāvājumu

savā teritorijā/reģionā.



Programmēšana II



Fizika II



Kopsavilkumā - aicinām:

• 9.klašu skolēnus un viņu

vecākus apzināt savas

intereses, iedziļināties

savas un apkārtējo skolu

piedāvājumā;

• skolas plaši komunicēt

savu piedāvājumu, 

atbalstīt skolēnus viņu

izvēlēs;

• pašvaldības pārliecināties

par izsvērtu un 

sabalansētu piedāvājumu.



Gatis Narvaišs
Edurio

skolu izaugsmes vadītājs Latvijā



Laika posms:

Oktobris 2019 – Marts 2020

103 izglītības iestādes 

18 Latvijas pašvaldībās 

Edurio platformā veica 

aptaujas, lai uz datiem 

balstītu savu kursu 

komplektu piedāvājumu 

vidusskolās.

Respondenti:

Vairāk nekā 4400 skolēnu,

pārsvarā no 9. klases.







- Angļu valoda
- Matemātika

- Dizains un tehnoloģijas

- Latviešu valoda un literatūra

- Programmēšana

Skolēnu vēlmes/skolu iespējas



• “Vēsture ir nepieciešama katram skolēnam. Filoloģiju 

mazāk gribas.“

• “Jā, noteikti gribu, bet bez vēstures” 

(atzīmēts - filoloģija un tulkošana) “Bet ne tulkošanu”

• “Izpildītājmākslu gribētu, taču vizuālā māksla prasa

lielu interesi un talanta, kura man nav”

• “TIKAI FIZIKA. BEZ ĶĪMIJAS!”

• “Химия, но не физика ” (tulk. Ķīmija, bet ne fizika)

• “Es gribu apgūt matemātiku, bet fiziku un ķīmiju nē”

• “Atbilde ir ''Drīzāk gribētu’’ tāpēc, ka vienīgais

priekšmets, kas man nepatīk, ir bioloģija.”

Daļa skolēnu vēlas 

savus kursu komplektus



“Domāju, ka vajag mācīties pamatlīmenī visu, jo jebkuram cilvēkam 

pēkšņi var iepatikties cita profesija, bet nevar iestāties universitātē, jo 

vidusskolā nav izvēlējies šos priekšmetus.”

“Es jau esmu izlēmusi, kāda būs mana nākotnes profesija, un es ceru, 

ka varēšu mācīties šajā nozārē.”

“Vajadzētu mācīšanās programmu ieviest tādu, lai skolēni varētu

izvēlēties savu bloku ar mācībām un mācītos tos priekšmetus, kurus

patiešām vēlas apgūt.”

Skolēnu komentāri



Gunta Auza

Jelgavas izglītības pārvaldes 

vadītāja



Paldies!



Jautājumi


