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Par pilnveidoto mācību
saturu STEM un valsts
pārbaudes darbiem



Pilnveidotā mācību satura kontekstā Ministru 
kabinetā apstiprināti sekojoši dokumenti:

• Pirmsskolas izglītības vadlīnijas (2018):
https://likumi.lv/ta/id/303371-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam-un-
pirmsskolas-izglitibas-programmu-paraugiem

• Pamatizglītības standarts (2018)
https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas-
programmu-paraugiem

• Vispārējās vidējās izglītības standarts (2019)
https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-
visparejas-videjas-izglitibas-programmu-paraugiem

• Profesionālās vidējās izglītības standarts (2020)
https://likumi.lv/ta/id/315146-noteikumi-par-valsts-profesionalas-videjas-izglitibas-standartu-
un-valsts-arodizglitibas-standartu



Vispusīgs pamats un STEM jomu
nostiprināšana

Vispusīgs pamats visiem pamatizglītībā

Vidējās izglītības standartā:
• Visi jaunieši (gan vispārizglītojošajās, gan profesionālajās izglītības iestādēs) 

apgūst visu jomu sasniedzamos rezultātus vismaz vispārīgajā līmenī
• Mērķtiecīgi un vairāki izvēļu grozi. Katrā skolā vismaz divi izvēļu grozi (četri

padziļinātie kursi)
• Visi vispārizglītojošo skolu skolēni mācās un kārto valsts pārbaudes darbus

latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā vismaz optimālajā līmenī
• Visās skolās skolēnu izvēlei jāpiedāvā optimālā līmeņa priekšmeti: Fizika

I; Ķīmija I; Bioloģija I; Ģeogrāfija I
• Spēcīgs piedāvājums tehnoloģiju mācību jomā



Jauns vidusskolas modelis

Vidējās izglītības pakāpes loma ir iespēja iedziļināties 
atbilstoši jaunieša interesēm un nākotnes mērķiem

1. padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto 
(10./11. klase), 

2. mācoties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā 
(11./12. klase).



Sasniedzamie rezultāti
skolēnam veidoti
3 mācību satura
apguves līmeņos



Mācību satura
apguves līmeņi





Mācību stundu skaits, izvēloties padziļināto 
kursu

420

420 280

Matemātika

Fizika

315

245 210

Iepriekšējais standarts

Pamatkurss un padziļinātais 
kurss

Iepriekšējais standarts

Pamatkurss un padziļinātais 
kurss



Kvalitatīvāk sagatavoti vidusskolas
beidzēji, jo:

• dziļāka izpratne un labākas prasmes - mazāk priekšmetu
vienlaikus, vairāk stundu katram;

• lielāka mācību motivācija, interešu apzināšanās -
mērķtiecīga izvēle un specializācija;

• augstas prasības visās jomās - labāka kopējā
absolventu sagatavotība.
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Tiek mācīts kurss 
"Dabaszinības"

Tiek mācīts kurss 
"Fizika I"

Tiek mācīts kurss 
"Fizika II"

Izglītības iestažu 
skaits

Fizikas kursu skaits un īpatsvars vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs 2021./22. mācību gadā

Izglītības iestāžu skaits Izglītības iestāžu īpatsvars
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Mācās izglītības iestādē, kurā 
māca "Dabaszinības"

Mācās izglītības iestādē, kurā 
māca "Fizika I"

Mācās izglītības iestādē, kurā 
māca "Fizika II"

Vispārējās vidējās izglītības skolēnu īpatsvars, kuri mācās 
izglītības iestādē, kuros tiek piedāvāti noteiktie kursi 2021./22. 

mācību gadā



KURSA «FIZIKA II» ĢEOGRĀFISKĀ IZPLATĪBA VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 
2021./22. MĀCĪBU GADĀ



Padziļināto kursu piedāvājums skolēniem, kas uzsāka 
mācības 10.klasē 2020./21. mācību gadā
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Svešvaloda II (C1)
Bioloģija II

Sociālās zinātnes II
Latviešu valoda un literatūra II

Matemātika II
Ķīmija II
Fizika II

Vēsture II
Dizains un tehnoloģijas II

Programmēšana II
Kultūra un māksla II

Ģeogrāfija II

*VIIS dati, 2020.-21.mācību gads.



Skolēnu snieguma
vērtēšana. Plānotais
un priekšlikumi





Starpdisciplinārs eksāmens

1. daļa
Izpratne un pamatprasmes dabaszinātņu vai sociālās un 
pilsoniskās mācību jomā (pēc rotācijas principa)

2. daļa
Starpdisciplināro komplekso uzdevumu risināšana



Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

Latviešu valoda,

svešvaloda,

matemātika,

viens pēc skolēna izvēles.

Latviešu valoda vismaz 
optimālajā līmenī,

svešvaloda (angļu, vācu vai 
franču) vismaz optimālajā 
līmenī,

matemātika vismaz optimālajā 
līmenī,

divi no padziļinātiem kursiem 
augstākajā līmenī.

Agrāk Turpmāk



Skolēna snieguma vērtēšana

• Obligātie valsts pārbaudījumi optimālajā līmenī vispārējās vidējās
izglītības iestādēs: latviešu valoda, svešvaloda, matemātika
(indekss iestājai augstskolās)

• Valsts pārbaudījumi vismaz divos padziļinātajos kursos (augstākajā
līmenī) (profilējoša padziļināta kursa apguve kā papildu priekšrocība
iestājai)

• Monitoringa darbi rīcībpolitikas mērķiem, kurā (izlases kārtībā) ik
gadu izvērtē skolēnu sagatavotību.



Bērna un jaunieša snieguma vērtēšanas sistēma



Par mācību un 
metodiskajiem
līdzekļiem



Skola2030 pēctecīgs mācību satura
dokumentu komplekts
Sasniedzamie rezultāti dabaszinātņu mācību jomā.
Priekšmetu/kursu programmu paraugi:

Fizika
(pamatskola): https://mape.skola2030.lv/materials/7
FQhp4hAuiSJX4sSBzQjfH
Fizika I (optim. 
līmenis): https://mape.skola2030.lv/materials/Ei98rfs
gT9iT8JaJdbpBkd
Fizika II (augstākais
līmenis): https://mape.skola2030.lv/materials/KiuoTs
skbtAMysiDYR7SdK

Mācību līdzekļu piemēri visos tematos
mape.skola2030.lv 
E-kursa paraugi (piemēram, Fizika
8.klasei: https://skolo.lv/course/index.php?categoryid=36
5 ; Fizika I: https://skolo.lv/course/view.php?id=4730
Top digit. mācību līdzekļi augstākajam līmenim Fizika II

Top eksāmenu programma un eksāmena paraugs
augstākajam līmenim. 



Mācīšanās platforma skolotāja un skolēna 
ikdienas darbam skolā, mācību plānošanai un 
vadīšanai – klātienē, attālināti un īstenojot 
kombinētas mācības.

Izzini, darbojies, vērtē, dalies un sadarbojies!



skolo.lv uzsākusi lietot
491 izglītības iestāde

Lietotāji
skolo.lv uzsākušas lietot

18 profesionālās izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes     
Vispārizglītojošās skolas                
Profesionālās izglītības iestādes   

Cits                                                 

18 skolas 37 skolas

Profesionālās izglītības iestādes, kas 
pieteikušās skolo.lv lietošanai

Pārējās profesionālās izglītības iestādes

18

37

68
374
18
31



Lietotāju atbalsts

Individualizētas konsultācijas un ievadsemināri izglītības 
iestādes skolotājiem 

Video pamācības par skolo.lv izmantošanu

Virtuāla lietotāju pieredzes kopiena jeb forums

Ievadkursi izglītības tehnoloģiju mentoriem (ITM)



Lietotāju atbalsta dienests

info@skolo.lv
660 519 08



Iespējamie risinājumi



Digitāla mācību līdzekļu komplektu
izveide, aprobācija, ieviešana

• Mācību satura līmeņi:
• Pamatizglītība – 8.-9.klase

• Fizika I optimālā līmeņa kurss

• Fizika II augstākā līmeņa kurss

• Stratēģiskā partnerība : 
• Mācību lidzekļu komplektu izstrādei: LU/RTU, LETERA, Fizikas skolotāju

asociācija, FIZMIX, VISC (Skola2030), izdevniecība / izglītības tehnoloģiju
uzņēmums...

• Atbalsts skolām STEM priekšmetu īstenošanai, skolēnu mācību projektu
izstrādei augstākajā līmenī (prof. ievirze, temati, mentorings).



Līdztekus mācību līdzekļiem, 
skolotāju profesionālā pilnveide

• Profesionālā atbalsta sistēma:
• 3 līmeņos visā teritorijā: izglītības iestāde, pašvaldība, VISC – mācību jomas

koordinatori; mācību priekšmeta metodiķis VISC

• Atbalsts profesionālajiem tīklojumiem (skolotāju asociācijas)

• Lietišķie pētījumi / metodiskās izstrādnes

• Digitālo risinājumu uzturēšana

• Profesionālā pilnveide mācību jomu un priekšmetu skolotājiem



Par nepieciešamajiem
strukturālajiem / 
ilgtermiņa risinājumiem



Skolotāju piesaiste un motivēšana
• Īstermiņā - piemaksas STEM jomu skolotājiem
• Strukturālas izmaiņas skolu tīklā (skolotāju [pieejamības, slodžu, 

algas lieluma, materiāltehniskā nodrošinājuma, konkurētspējīga
piedāvājuma jautājumi):
• Jauns skolu tips – lielas, jaudīgas vidusskolas, kurās mācās 10.-12.klašu 

skolēni

• Spēcīgas pamatskolas, kurām pievienojas 7.-9.klašu skolēni, lauku teritorijās –
sākumskolas 1.-6.klase

• Skolu struktūrai atbilstoša skolotāju sagatavošanas programmu
struktūra – pamatskolas skolotājs, kas var padziļināti mācīt vismaz
divus dabaszinātņu mācību jomas priekšmetus; vidusskolas
skolotājs, kas sagatavots mācīt visus mācību satura apguves
līmeņus



Modeļa īstenošana dažāda lieluma skolās
• Latvijas vidusskolas ir dažādas:

• 30% skolu ir ļoti mazas (mazāk kā 46 skolēni vidusskolā), tajās mācās 10% 
vidusskolēnu;

• 30% skolu ir mazas (no 46 līdz 90 skolēni vidusskolā), tajās mācās 20% 
vidusskolēnu;

• 40% skolu ir vairāk nekā 90 skolēnu vidusskolā, tajās mācās 70% vidusskolēnu.   

• Piedāvātie principi labi darbojas vidusskolās ar vismaz divām paralēlklasēm.

• Jo lielāka skola, jo lielāku izvēli un dziļāku specializāciju iespējams piedāvāt.



Paldies!

www.skola2030.lv
info@skola2030.lv
www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030


