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Programmas – vidējā izglītība:
 Matemātikas, dabaszinību un tehnikas
izglītības programma (MDT)

 Humanitārā un sociālā izglītības programma
(HS)
 Vispārizglītojošā izglītības programma ar
padziļinātu valodu apguvi (angļu un latviešu
valoda)(V)

Nākotnes perspektīva (MDT)

Arhitektūra, Būvniecība,
Datorzinības, Elektronika,
Enerģētika, Mašīnzinības,
Aeronautika,
Materiālzinātne,
Inženierekonomika,
Lauksaimniecība,
Mežzinātne, Kokapstrāde,
Veterinārmedicīna, Ainavu
arhitektūra,
Vide un ūdenssaimniecība,
Komercdarbība, Bioloģija,
Fizika, Matemātika,
Medicīna, Dizains,
Fotomāksla, IT, Jauno
mediju māksla, Mehatronika

 CE Matemātika/ CE
Fizika vai Svešvaloda
 CE Matemātika vai
ķīmija/ CE Fizika vai
Svešvaloda
 Divi CE no:
Matemātika, Fizika,
Latviešu valoda,
Svešvaloda

Konkurētspējas paaugstināšana
*Angļu valodā iekļauta dabaszinību tēmu apguve
* 2. svešvalodu skolēns var izvēlēties apgūt ar vai
bez priekšzināšanām (krievu, vācu, spāņu)
* Sākot ar 11. klasi padziļinātai programmas apguvei
jāizvēlas kāds no fakultatīviem: eksperimentālā
ķīmija, praktiskā fizika, praktiskā bioloģija
*Tiek nodrošināta iespēja apgūt 3. svešvalodu
(krievu, vācu, spāņu)
* Skolēnam, atbilstoši interesēm, dota iespēja
nodarboties ar māksliniecisko pašdarbību,
piedalīties ekodiskusijās, debašu klubā latviešu un
angļu valodā, Junior achievement programmā –
skolēnu uzņēmuma veidošanā u.c. fakultatīvajās
nodarbībās.

Humanitāro zinātņu, ekonomikas
un vadības fakultāte;
Psiholoģijas, pedagoģijas un
mākslas fakultāte; Sociālo
zinātņu fakultāte; Filozofijas un
vēstures fakultāte, vadības
zinības (studijas latviešu un angļu
valodā), Kultūras vadība,
Logopēdija, Eiropas valodu un
kultūras studijas, Sociālais
darbinieks, Tūrisma vadība un
rekreācija, Tulkošanas studiju
fakultāte, Tradicionālā kultūra
un latviešu folklora, Dramatiskā
teātra aktiera māksla,
Starpkultūru sakari, Audiovizuālā
māksla Tiesību zinātnes, Lietišķo
un rekreatīvo pasākumu vadība,
Sabiedriskās attiecības,
Žurnālistika un mediji,
Starptautiskās komunikācijas
vadība

Nākotnes perspektīva (HS)

 2 CE no Latviešu
valoda un
Svešvaloda,
Matemātika, Fizika

Konkurētspējas paaugstināšana
*Angļu valodā iekļauta literāru darbu, tekstu saistībā ar
kultūru un vēsturi lasīšana angļu valodā
* Pasaules literatūras programma tiek saskaņota ar
vēstures programmu.
* Kā 3. svešvalodu skolēns var izvēlēties apgūt krievu,
vācu vai spāņu valodas
* Sākot ar 11. klasi padziļinātai programmas apguvei
jāizvēlas viens no fakultatīviem: publiskā runa (retorika),
debašu klubs, skolēnu uzņēmumu veidošana, Eiropas
klubs.
* Skolēnam, atbilstoši interesēm, dota iespēja dziedāt
skolas Jauktajā korī, piedalīties darbā skolēnu
pašpārvaldē, ekodiskusijās, padziļināti apgūt kādu no
dabaszinību bloka priekšmetiem kā eksperimentālā
ķīmija, praktiskā fizika, praktiskā bioloģija, mākslas vai
dizaina studijā, vai sporta nodarbībās,piem., frisbijā u.c.

Nākotnes perspektīva (V)

skolēna izvēlētajā jomā

kvalitatīvi
sagatavoti CE
Latviešu
valodā, CE
Matemātikā,
CE Svešvalodā

Konkurētspējas paaugstināšana
* 2. svešvalodu skolēns var izvēlēties apgūt ar vai bez
priekšzināšanām (krievu, vācu, spāņu)
* iespēja apgūt 3. svešvalodu (krievu, vācu, spāņu)
* Skolēni, atbilstoši interesēm, izvēlas kādu no fakultatīvajām
nodarbībām : ekodiskusijas, skolas Jaukto koris, darbs skolēnu
pašpārvaldē, mākslas vai dizaina studijā, vai sporta
nodarbībās,piem., frisbijā, volejbolā u.c. Skolēniem, kuri
darbojas sporta klubos, fakultatīvās nodarbības nav jāizvēlas.
*Sākot ar 11.klasi padziļinātai programmas apguvei jāizvēlas:
dabaszinību bloka priekšmetiem kā eksperimentālā ķīmija,
praktiskā fizika, praktiskā bioloģija vai arī kādu no humanitārā
bloka priekšmetiem kā debašu klubs latviešu un angļu valodā,
Junior achievement programmā – skolēnu uzņēmuma
veidošanā, Eiropas klubs, publiskā runa (retorika)
*Angļu valodas stundu skaitā iekļauta stunda literāru darbu,
tekstu saistībā ar kultūru un vēsturi lasīšanai angļu valodā
* Pasaules literatūras programma tiek saskaņota ar vēstures
programmu.
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