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Kas mainās vidusskolas programmās
• Nosaukums: Vispārējās vidējās izglītības programma

• Priekšmetu apguve sadalīta pa līmeņiem:

• vispārizglītojošs,

• optimālais (I), 

• augstākais (II);

• Obligāti – jāapgūst 3 padziļinātus kursus (augstākajā līmeni (II));

• Obligāti – 2.svešvaloda (vācu vai franču);

• Priekšmetu kurss: fizika+ķīmija+bioloģija+ģeogrāfija vai dabaszinības;

• Obligāti – projektu darbs;

• Specializētie kursi.

Kas mainās vidusskolas programmās



Kas būtiski nemainās vidusskolas programmās

• Skolēnu slodze (~36 stundas nedēļā);

• Skola īsteno pamatkursus visās mācību jomās:
• Valodu mācību joma;

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma;

• Tehnoloģiju mācību joma;

• Dabas zinātņu mācību joma;

• Sociāla un pilsoniskā mācību joma;

• Matemātikas mācību joma.



VPD (eksāmeni)

•Latviešu valodā (vismaz optimālā līmenī);

•Svešvalodā – angļu (vismaz optimālā līmenī);

•Matemātikā - (vismaz optimālā līmenī);

•Divos priekšmetos no padziļinātajiem kursiem 
(augstākajā līmenī)



Mācību joma – programmas kurss

Pamatkursi

Padziļinātie kursi

Specializētie kursi

Lai mācītos padziļināto kursu, skolēniem jāapgūst atbilstošais optimālā līmeņa pamatkurss



Mūsu skola piedāvā četras vidusskolas programmas –

aicinām izvēlēties 
sev piemērotāko virzienu…

Virziens «Medicīna, farmācija, veterinārija, bioloģija»

Virziens «IT un matemātika»

Virziens «Uzņēmējdarbība, ekonomika un finanses»

Virziens «Jurisprudence, diplomātija un sociālās zinības»



Ja vēlies nākotnē studēt bioloģiju, medicīnu, 

farmāciju un veterināriju

https://twitter.com/OntVetCollege/status/714833052585881

600

https://zen.yandex.ru/media/id/5beca121dc8f3900aae7a321/podumaesh-sdelali-

zapis-v-medkarte-vam-chto-jalko-a-vrach-za-eto-dengi-poluchit-

5ccd30c7cecf8300b33469fa



Ja esi nolēmis palīdzēt cilvēkiem, rūpēties par 

viņu veselību un kļūt par ārstu, veterināru vai 

farmaceitu

https://liqmed.ru/doctor/stomatolog-

gigienist/

https://www.thepreregmanual.com/courses/symptoms

-in-pharmacy-otc-notes-worksheets/



Programmas izklāsts – kursu komplekts
Virziens «Medicīna, farmācija, veterinārija, 

bioloģija»

Pamatkursi

Latviešu valoda un literatūra I

Svešvaloda I (B2) Angļu

Svešvaloda I (B1) Vācu vai Franču

Vēsture un sociālās zinātnes I

Kultūras pamati (Mūzika)

Fizika I

Ķīmija I

Bioloģija I

Ģeogrāfija I

Matemātika I

Datorika

Sports un veselība

Padziļinātie kursi

Sociālās zinātnes II

Bioloģija II

Ķīmija II

Projekta darbs

Specializētie kursi

Uzņēmējdarbības pamati

“Es esmu nolēmusi kļūt par ārsti un jau 9. klasē 
zināju, ka izvēlēšos programmu, kura saistīta ar 
medicīnu. Man patīk apgūt šo programmu mūsu 
skolā”.

Agajeva Šovketa 10.a klases skolniece





Tev interesē IT un matemātika? 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d3566f7a1b4f100ad6d6244/

skolko-platiat-programmistam-v-rossii-

5d35c9cd43863f00ad3adc7a

https://www.seaglasstechnology.com/managed-it-services/brooklyn-ny/



Gribi kļūt par datordizaineri, datorsistēmu 

administratoru, programmētāju vai 

komunikācijas speciālistu?

https://artforlife.ru/prochie-tematiki/dizajnery-i-illyustratory-rekomenduyut-svoi-lyubimye-monitory-

novosti.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-

1363658/Number-female-headteachers-rising--

getting-younger.html?ico=amp-comments-viewall



Programmas izklāsts – kursu komplekts
Virziens «IT un matemātika»

Pamatkursi

Latviešu valoda un literatūra I

Svešvaloda I (B2) Angļu

Svešvaloda I (B1) Vācu vai Franču

Sociālās zinības un vēsture

Kultūras pamati (Mūzika)

Dabaszinības

Matemātika I

Programmēšana I

Sports un veselība

Padziļinātie kursi

Programmēšana II

Matemātika II

Svešvaloda II (C1)

Projekta darbs

Specializētie kursi

Projicēšanas metodes

Digitālais dizains

Uzņēmējdarbības pamati

“Tā ka es nākotnē esmu nolēmusi kļūt par webdizaineri, 
izvelējos IK programmu. Šī programma man palīdzēs ne tikai 
pietuvoties savam mērķim, bet apgūt padziļināti matemātiku 
un angļu valodu, kas man ir ļoti svarīgi.”

Labugina Milana10.a klases skolniece





Tu plāno nodarboties ar uzņēmējdarbību un kļūt 

par uzņēmēju?

https://obzor-top.ru/kakoy-noutbuk-dlya-raboty-buhgaltera-luchshe-

kupit

https://mycalling.ru/nalogovyj-

konsultant.html



Programmas izklāsts – kursu komplekts
Virziens «Uzņēmējdarbība, ekonomika un 

finanses»

Pamatkursi

Latviešu valoda un literatūra I

Svešvaloda I (B2) Angļu

Svešvaloda I (B1) Vācu vai Franču

Vēsture un sociālās zinātnes I

Kultūras pamati (Mūzika)

Dabaszinības

Matemātika I

Programmēšana I

Sports un veselība

Padziļinātie kursi

Sociālās zinātnes II

Matemātika II

Svešvaloda II (C1)

Projekta darbs

Specializētie kursi

Uzņēmējdarbības pamati

Digitālais dizains

“Es jau 9.klasē biju pārliecināts, ka mācības turpināšu 
savā skolā. Iepazīstoties ar visām programmām, es 
izvēlējos ekonomiska virziena programmu. Šī 
programma dod iespēju turpināt apgūt izglītību 
matemātikā un sociālajās zinībās.”

Salarjovs Ņikita 10.a klases skolnieks 





Vēlies studēt jurisprudenci, diplomātiju un 

sociālās zinības?

https://zen.yandex.ru/media/id/5b3becbcf5e90e00aab7a8b9/s-kem-priiatnee-rabotat-s-
kitaicami-ili-russkimi-5d9b6ddd5eb26800ad096906

https://bridge-group.ru/autsorsing/autstaffing/



Programmas izklāsts – kursu komplekts
Virziens «Jurisprudence, diplomātija un 

sociālās zinības»

Pamatkursi

Latviešu valoda un literatūra I

Svešvaloda I (B1) Vācu vai Franču

Svešvaloda I (B2) Angļu

Vēsture un sociālās zinātnes I

Kultūras pamati (Mūzika)

Dabaszinības

Matemātika I

Datorika

Sports un veselība

Padziļinātie kursi

Projekta darbs

Svešvaloda II (C1) Angļu

Vēsture II

Sociālās zinātnes II

Specializētie kursi

Mazākumtautības valoda un literatūra

Uzņēmējdarbības pamati

• Valsts aizsardzības mācība (10.,11.kl.)

“Es savu nākotni vēlos saistīt ar jurisprudenci. Es 
izvēlējos studēt politiskā virziena programmu. Man 
svarīgi apgūt valodas un oratora prasmi. Man ļoti patīk 
apgūt šo programmu.”

Moisejenko Valerija 10.a klases skolniece 



Specializētais kurss ”Valsts aizsardzības mācībā”, ja ir 

vēlme saistīt savu nākotnes karjeru ar nacionāli bruņotiem 

spēkiem un iekšlietu struktūrām





Liepāja, Celmu 6

Lai sapņi īstenojas – tiekamies 

Liepājas 7.vidusskolā!

7vsk@liepaja.edu.lv

63442710, 27899801

www.7vsk.liepaja.edu.lv

Liepajas7vidusskola

@Liepajas7vidusskola




