
OLAINES 1.VIDUSSKOLA 

Uzņemšana 10.klasē

2023./2024.mācību gadā



OLAINES 1.VIDUSSKOLA

• VĒRTĪBAS

Attīstība. Atbildība. Sadarbība. Cieņa. Kvalitāte

• VĪZIJA 

Olaines 1. vidusskola - konkurētspējīga un inovatīva skola 
ikvienam skolēnam

• MĒRĶIS

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un 
audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmskolas izglītības 
vadlīnijās, pamatizglītības valsts standartā un vispārējās
vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu 
sasniegšanu.



Top 10 prasmes 2025. gadam
(avots-Pasaules ekonomikas forums (WEF) )

• Analītiskā domāšana un inovācijas

• Līderība un sociālā ietekme

• Aktīvā mācīšanās, mācīšanās stratēģijas

• Tehnoloģiju izmantošana, uzraudzība un kontrole

• Kompleksa problēmu risināšana

• Tehnoloģiju dizains un programmēšana

• Kritiskā domāšana un analīze

• Spēja pielāgoties, stresa izturība un elastība

• Radošums, oriģinalitāte un iniciatīva

• Argumentācija, problēmu risināšana, ideju ģenerēšana



MĀCĪBU SATURS VIDUSSKOLĀ

• Latvijā no 2020.gada mainījies veids, kā tiek organizētas mācības
vispārējā vidējā izglītībā

• Katra skola veido savu piedāvājumu vidusskolas izglītības
programmai ar 3 padziļinātiem kursiem katrā no tiem

• vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dod
skolēnam plašu redzesloku un plašas izvēles iespējas nākotnē

• jaunā pieeja vienlaikus paredz iespēju izvēlēties, kādā dziļumā, 
atkarībā no savām interesēm, katru mācību jomu apgūt



Vispārējās vidējās izglī ̄tības iegūšanai 
10.-12.klasē skolēns

• apgūs pamatkursus (pamata vai optimālajā līmenī) visās 
mācību jomās(10.-12.kl.)

• apgūs trīs padziļinātos kursus augstākajā līmenī un saistībā 
ar vienu no tiem veiks un aizstāvēs projektu darbu-
patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu 
(12.kl.) 

• kārtos valsts pārbaudes darbus (11.,12.kl.)

 vismaz optimālā līmenī- latviešu valodā; svešvalodā 
(angļu, vācu); matemātikā

 augstākajā līmenī- divos no trim apgūtajiem 
padziļinātajiem kursiem



Olaines 1.vidusskola vispārējās vidējās izglītības 
programmā piedāvā  

četrus mācību kursu komplektus (skolēns izvēlas 
vienu un norāda to, iesniedzot dokumentus)-

• TEHNOLOĢIJAS UN INŽENIERZINĀTNES

• MEDICĪNA UN VIDES ZINĀTNE

• DIZAINS, INTERAKTĪVIE MEDIJI UN KULTŪRA

• UZŅĒMĒJDARBĪBA UN SOCIĀLĀS ZINĀTNES

• Mk noteikumi Nr. 416
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 
vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (2019. gada 3. 
septembrī)





PREZENTĀCIJAS TURPINĀJUMĀ-

• nākotnes karjeras virzieni, kurus skolēns varētu 
izvēlēties tālākajai izglītībai pēc vidusskolas 
beigšanas

• mūsu skolas mācību kursu komplektu piedāvājums 
atbilstoši izvēlētajam virzienam



Tehnoloģijas un inženierzinātnes 

IT joma:

 Datu bāzu administrators

 Datorgrafiķis

 Datortehnikas inženieris

 Programmētājs

 Sistēmanalītiķis

 Mājaslapas administrators

 Datubāzu inženieris 

 u.c.

Būvniecība:

 Ainavu arhitekts

 Arhitekts

 Būvinženieris

 Ceļu, tiltu būvuzraugs

 Ģeodēzists

 Būvmateriālu tehnologs

 Restaurators

 u.c.

Elektrotehnika, elektronika, 

telekomunikācijas :

 Elektriķis

 Elektroinženieris

 Elektronikas mehāniķis

 Radio un televīzijas sakaru 

inženieris

 Telekomunikāciju speciālists

 Telesakaru inženieris

 u.c.

Kokapstrāde: 

 Kokapstrādes inženieris

 Kokapstrādes iekārtu mehāniķis

 Koka būvju restaurators

Rūpniecība: 

 Kuģu būves inženieris

 Konstruktors

 Mehatronikas inženieris

 u.c.





Medicīna un vides zinātne

Medicīna, ārstniecība:

 Anesteziologs

 Farmaceits

 Ergoterapeits

 Ģimenes ārsts

 Logopēds

 Masieris

 Medicīnas māsa

 Ķirurgs, neirologs, pediatrs u.c.

 Sporta ārsts

 Uztura speciālists

 Zobārsts

 Zobu tehniķis

 u.c.

Daba, vides zinātne:

 Astronoms

 Biofiziķis, fiziķis

 Biologs, botāniķis

 Dabas aizsardzības speciālists

 Ķīmiķis

 Mikrobiologs

 Statistikas matemātiķis

 Vides aizsardzības inspektors

 Agronoms

 Kinologs

 Veterinārārsts

 Mežzinis, mežsargs

 u.c.





Dizains, interaktīvie mediji un kultūra

Dizains:

 Multimediju dizaina speciālists

 Animators

 Interjerists, dizainers

 Vizuālā tēla stilists

 Modes, vides u.c. dizaineri

 Datordizainers

 u.c.

Interaktīvie mediji:

 Interneta portāla redaktors

 Mākslas izstāžu kurators

 Reklāmas konsultants

 Sabiedrisko attiecību speciālists

 TV ziņu raidījumu moderators

 Radošais(kreatīvais) direktors

u.c.

Kultūra:

 Tulks

 Literārais redaktors

 Filologs

 Producents

 Skaņu režisors

 Redaktors

 Režisors, aktieris

 Horeogrāfs u.c.





Uzņēmējdarbība un sociālās zinātnes

Uzņēmējdarbība: 

 Projektu vadītājs

 Menedžeris

 Personāla atlases vadītājs

 Uzņēmuma vadītājs

 Konferenču un pasākumu organizators

 Brokeris

 Banku speciālists

 Ekonomists, finansists

 Muitas eksperts

 Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

 u.c.

Sociālās zinātnes:

 Jurists

 Politologs

 Sociologs

 Statistiķis

 Žurnālists

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspektors

 Psihologs

 Sociālais darbinieks

 Zvērināts advokāts

 Zvērināts notārs

 Zvērināts tiesu izpildītājs

 Jaunatnes lietu speciālists

 u.c.





Sadarbības partneri padziļināto un 
specializēto kursu apguvē

• DATORIUM - programmēšanu apgūsi programmētāju vadībā

• RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES OTK - ķīmijas 
eksperimentus veiksi modernajās laboratorijās

• BANKU AUGSTSKOLA - piedāvā finanšu pratības un dizaina 
domāšanas konkursus

• UZŅĒMĒJDARBĪBAS SKOLA BA TURĪBA- projekts, kas veicina 
interesi par uzņēmējdarbību

• OLAINES NOVADA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS 
- sadarbība ar jaunajiem uzņēmējiem

• JUNIOR ACHIEVEMENT LATVIJA- uzņēmējdarbības pamati, 
biznesa konkursi



https://www.kalba.lv/lv/majas-lapa/
https://www.kalba.lv/lv/majas-lapa/


IESPĒJAS, MĀCOTIES
OLAINES 1.VIDUSSKOLĀ

• Olaines novada domes atbalsts- ikmēneša stipendija, mācību 
ekskursijas

• mūsdienīga, atbalstoša skolas vide, moderna skolas bibliotēka, tiek 
projektēta ventilācija lielajā korpusā

• iespēja gūt augstus sasniegumus mācību darbā

• plānot savu individuālās izaugsmes dinamiku-izaugsmes sarunas 

• skolēnu parlamenta aktivitātes - iespēja mainīt skolas dzīvi, 
pašapliecināties, aktīvi darbojoties 

• mūsdienīgs interešu izglītības nodarbību piedāvājums, olimpiādes, 
konkursi, sacensības

• iespēja darboties Olaines novada domes jauniešu projektos, ESF 
projektos, starptautiskajos skolu sadarbības projektos 

• kabinetos –interaktīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas ISKY mēbeles no 
Somijas



Noteikumi «Kārtība, kādā uzņem skolēnus Olaines 1. vidusskolas 
vispārējās vidējās izglītības programmā»

(pieejami www.o1vsk.lv )

5.punkts 

Izglītības programmā 10. klasē uzņem skolēnus, kuru mācību 
sasniegumi 9. klases noslēgumā atbilst šādiem kritērijiem:

5.1. ir saņemta apliecība par pamatizglītības ieguvi;

5.2. gada vērtējumi katrā no mācību priekšmetiem ir vismaz 4 
balles;

5.3. gadā saņemtais vidējais vērtējums ir 6,0 vai augstāks;

5.4. ja pretendē uz mācību kursu komplektu “Tehnoloģijas un 
inženierzinības” vai “Medicīna un vides zinātne” apguvi, gadā 
saņemtais vērtējums  matemātikā, latviešu valodā, angļu 
valodā, fizikā , ķīmijā, bioloģijā  ir vismaz  5 balles;

http://www.o1vsk.lv/


5.5. ja pretendē uz mācību kursu komplektu ”Dizains, 
interaktīvie mediji un  kultūra” vai “Uzņēmējdarbība un sociālās 
zinātnes” apguvi, gadā saņemtais vērtējums matemātikā, 
latviešu valodā, angļu valodā, sociālajās zinībās un vēsturē ir 
vismaz 5 balles.

6.punkts

Gadījumā, ja uz 10. klasi pretendē skolēns, kura sekmes kādā no 
5.4. un 5.5. punktā minētajiem mācību priekšmetiem ir zemākas 
par 5 ballēm, tad  komisijas norādītajā termiņā skolēns kopā ar 
vecāku pārstāvi tiek aicināts  uz individuālu  sarunu ar uzņemšanas 
komisiju, lai izvērtētu skolēna motivāciju mācīties izvēlētajā 
mācību kursu komplektā.

•



• Lasi un skaties video www.o1vsk.lv SKOLĒNU UZŅEMŠANA 10.KLASĒ 
 Kārtība, kādā uzņem skolēnus Olaines 1. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā
 Prezentācija par Olaines 1. vidusskolas mācību kursu komplektu piedāvājumu 
 Interaktīva karjeras stunda par Olaines 1. vidusskolas piedāvājumu (sadarbībā ar Olaines novada 

uzņēmējdarbības atbalsta centru)
 Informācija par mācību plānu un dokumentu iesniegšanu.

• Skolēnu uzņemšana 10.klasē-2023.gada 7.jūnijā(vecāku 
iesniegums,gada sekmju izraksts) 

• Pamatizglītības apliecības iesniegšana- līdz 30.jūnijam.

OLAINES 1.VIDUSSKOLA IR TAVS DINAMISKAIS CEĻŠ 

UZ STABILU IZGLĪTĪBU!

Uzņemšana Olaines 1. vidusskolā

http://www.o1vsk.lv/


Ko par savu skolu domā 12.klašu skolēni….



KARJERAS KONSULTĀCIJAS

Ilze Ušacka - Priekule

MN test practioner

+371 200 40 617

KALBA group

egoPERFECTUS Ltd.

5-5 Valnu Street, Riga, LV-1050, Latvia

www.egoperfectus.lv

www.kalba.lv

PIESAKIES UZ 30 MINŪŠU 

BEZMAKSAS SARUNU! 

http://www.egoperfectus.lv/
http://www.kalba.lv/
https://www.kalba.lv/lv/majas-lapa/
https://www.kalba.lv/lv/majas-lapa/


Vispārējās pamatizglītības ieguve

• VPD vērtējumu izsaka procentos no maksimāli 
iespējamā punktu skaita attiecīgajā pārbaudes darbā

• Valsts pārbaudes darbs ir nokārtots, ja iegūts ne 
mazāk kā 10 % no kopējā punktu skaita

• Elektroniskie sertifikāti par pamatizglītību būs 
pieejami 2023. gada 21. jūnijā



Par pamatizglītības programmas apguvi 
skolēnam izsniedz liecību, ja:

• nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem 
gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem iegūts mazāk 
par 10% 

• vērtējums divos vai vairāk mācību priekšmetos gadā ir 
nepietiekams

Piemērs-ja gadā matemātikā nepietiekams vērtējums 
un eksāmenā matemātikā mazāk par 10 %, tad skolēns 
saņem liecību.

SVARĪGI - MĀCĪTIES TAGAD!!!



JA TEV IR jautājumi par TĀLĀKĀ CEĻA izvēli  
pēc 9.klases....

Par uzņemšanu Olaines 1. vidusskolā un vispārējās vidējās izglītības programmas 

mācību kursu komplekta izvēli-

e-klasē vai 117.kabinetā 

uz jautājumiem atbildēs direktora vietniece mācību darbā 

Elita Kalnbērza (telefons 67147301, 29268624)

Par citu tālākizglītības izvēli pēc 9.klases –

e-klasē vai karjeras kabinetā konsultācijas  sniegs 

karjeras pedagoģe Svetlana Zabela

VĒLAM VEIKSMI 9.KLASES NOSLĒGUMĀ UN TIEKAMIES 10.KLASĒ

OLAINES 1.VIDUSSKOLĀ – VIENĀ NO LABĀKAJĀM 

LATVIJAS PILSĒTU VIDUSSKOLĀM ! 

Olaines 1.vidusskola ir Tavs dinamiskais ceļš uz stabilu izglītību! 


