
 

 

 

 

1.grozs   „Matemātika un IKT” 

Skolēniem, kurus interesē matemātika kā 

nozare, darbs ar skaitļiem, informācijas 

tehnoloģijas un IT nozare. 

Padziļinātie kursi: svešvaloda, mate-

mātika, programmēšana. 

Nākotnes profesijas: programmētājs, 

programmēšanas inženieris,  datortīklu administrators, datorgrafi-

ķis, matemātiķis-statistiķis. 

Profesiju var iegūt: Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas 

Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Biznesa augst-
skolā „Turība” u.c. 

2. grozs  „Medicīna, uzturzinātne un vides zināt-

nes” 

Skolēniem, kurus interesē bioloģija, medi-

cīna, veterinārija, farmācija, uzturzinātne 

kā nozares. 

Padziļinātie kursi: svešvaloda vai 

sociālās zinātnes, bioloģija, ķīmija.   

Nākotnes profesijas: ārsts, fizioterapeits, ergoterapeits, ķī-

miķis, farmaceits, mikrobiologs, veterinārārsts, vides inženieris.  

Profesiju var iegūt: Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas 

Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Daugav-

pils Universitātē u.c.  

3. grozs  „Kultūra un radoša pašizpausme” 

Skolēniem, kurus interesē radošs darbs, 

darbība kādā no radošās pašizpausmes 

veidiem – izpildītājmāksla (teātris, sce-

nogrāfija, aktiermāksla, deja, mūzika) 

vizuālā māksla (glezniecība, tēlniecība)  

Padziļinātie kursi: svešvaloda, soci-

ālās zinātnes, kultūra un māksla.   

Nākotnes profesijas: režisors, aktieris, scenārists, producents, 

horeogrāfs, uzņēmējs, gleznotājs, rakstnieks u.c. 

Profesiju var iegūt : Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Uni-

versitātē, Latjas Mākslas akadēmijā, Liepājas Universitātē, Jāzepa 

Vītola  Latvijas Mūzikas akadēmijā,  Daugavpils Universitātē, 

Ventspils Augstskolā u.c. 

P A M A T K U R S I  

Valodas 
Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

Kultūras izpratne un pašiz-

pausme mākslā 
Dabaszinātnes Matemātika Tehnoloģijas Veselības 

• Latviešu valoda I  

• Svešvaloda I (B2) 
angļu  

• Svešvaloda  (B1) vā-
cu vai franču  

• Sociālas zinības un 
vēsture  

vai 

• Vēsture un sociālās 
zinātnes  

• Literatūra I  

• Kultūras pamati  

 vai kultūra un māksla I  

• Fizika I  

• Ķīmija I  

• Bioloģija I  

• Ģeogrāfija I  

• Matemātika I  • Datorika   

vai 

• Dizains un tehnoloģijas  

vai 

• Programmēšana I  

• Sports un veselī-
ba  

4.grozs  „Politika,   jurisprudence un sociālās zināt-

nes” 

Skolēniem, kurus interesē darbs ar cilvēkiem, 

sabiedrības izpēte, vēlas studēt politiku, juris-

prudenci, diplomātiju, sociālās zinātnes. 

Padziļinātie kursi: svešvaloda, sociālās 

zinātnes, ģeogrāfija.   

Nākotnes profesijas: politologs, jurists, diplo-

māts, notārs, sociologs, vēsturnieks, skolotājs, 

psihologs u.c. 

Profesiju var iegūt: Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa univer-

sitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātē, Daugavpils Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju aka-

dēmijā u.c.  

5.grozs  „Filoloģija,   tulkošana, vēsture” 

Skolēniem, kurus interesē vēsture, filozofi-

ja, filoloģija, teoloģija, kultūras mantojums 

kā nozare. 

Padziļinātie kursi: svešvaloda vai lat-

viešu valoda un literatūra, kultūra un 

māksla, vēsture.   

Nākotnes profesijas: politologs, vēsturnieks, skolotājs, tulks, 

tulkotājs, muzeju speciālists u.c. 

Profesiju var iegūt : Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa uni-

versitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Daugavpils Universitā-

tē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā u.c.  

6.grozs „Filoloģija un kultūras pašizpausme” 

Skolēniem, kurus interesē darbs ar cil-

vēkiem, iespēja komunicēt ar cilvēkiem 

dažādās valodās, sabiedrības procesu 

izpēte. 

Padziļinātie kursi: svešvaloda, 

latviešu valoda un literatūra, kultūra 

un māksla vai sociālās zinātnes.   

Nākotnes profesijas: žurnālists, redaktors, tulks, tulkotājs, 
sabiedrisko attiecību speciālists, multimediju komunikācijas 
speciālists, digitālo mediju plānotājs u.c.  

Profesiju var iegūt: Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas 
Universitātē, Daugavpils Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā u.c.  


