
IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS 
PĒC 9. KLASES LATVIJĀ



LAI IZDARĪTU PAREIZO IZVĒLI, SVARĪGAS IR:

1) zināšanas par sevi (ko es gribu un spēju darīt nākotnē),

2) zināšanas par skolām (kur iespējams mācīties pēc 9. klases beigšanas),

3) reālās iespējas (tālāka mācīšanās saistīta ar izdevumiem. Vai ģimene spēs

maksāt par izdarīto izvēli? Varbūt ir jādomā, kā pašam nopelnīt naudu?

Varbūt izvēlēties kādu šobrīd ļoti nepieciešamu profesiju, kuru apgūstot,

audzēkņi saņem īpašas piemaksas?)



MĀCĪBU IESPĒJAS PĒC 9.KLASES

• Vispārējā vidējā izglītība.

• Dažāda līmeņa profesionālā izglītība.

• Šajā shēmā atspoguļotas mācību iespējas pēc 9.klases un

tālākās izglītības varianti.



VISPĀRĒJO VIDĒJO IZGLĪTĪBU VAR 
IEGŪT TRĪS VEIDU MĀCĪBU IESTĀDĒS:

• vidusskolās

• vakara (maiņu) vidusskolās

• ģimnāzijās.

• vidusskola (1. – 12.klase) piedāvā pamatizglītību un vismaz vienu vispārējās vidējās izglītības

programmu. Ģimnāzija (7. – 12.klase) īsteno ne mazāk par divu virzienu vispārējās vidējās izglītības

programmām.

• valsts ģimnāzija (7. – 12.klase) papildus vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai darbojas

arī kā reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs. Valsts ģimnāzijas piedāvā ne

mazāk par trīs virzienu vispārējās vidējās izglītības programmām.

• vakara (maiņu) vidusskolā mācības notiek dažādos laikos (ir dienas un vakara grupas), tāpēc tās

iespējams apvienot ar darbu. Līdzīgi kā vidusskolas, arī vakara (maiņu) skolas piedāvā kādu no izglītības

programmu virzieniem. Svarīgi atcerēties – lai pabeigtu vakarskolu vai neklātienes programmu un iegūtu

vispārējo vidējo izglītību, jākārto centralizētie eksāmeni, un prasības ir tādas pašas kā parastajās

vidusskolās vai ģimnāzijās.



PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
PĒC PAMATSKOLAS PIEDĀVĀ IEGŪT DIVU 

VEIDU IZGLĪTĪBU: 

• Arodizglītību (2-3 gadi)

• Šajās programmās var iestāties ar pamatskolas 

izglītību un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, 

kad paliek 15 gadi. 

• Arodizglītības programmas ietvaros profesijas

apguvei līdztekus tiek iegūta daļēja vispārējās 

vidējās izglītības programma. 

• Arodizglītības programmās apgūst 2. 

profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas. 

• Profesionālo vidējo izglītību (4 gadi). 

• Šajās programmās var iestāties ar pamatskolas 

izglītību un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, 

kad paliek 15 gadi. 

• Profesionālās vidējās izglītības programmā tiek 

apgūta gan vidusskolas izglītība, gan profesija, 

• kas atbilst 3. profesionālās kvalifikācijas 

līmenim.

Pavisam Latvijā ir 92 skolas, kur apgūt vidējo izglītību.



Profesionālās izglītības iespējas pēc 
pamatizglītības:

Arhitektūra un civilā celtniecība
Datorsistēmas
Enerģētika, elektronika un automātika
Kokapstrādes tehnoloģijas
Komerczinības un administrēšana
Ķīmija un biotehnoloģijas
Mašīnzinības, transports un poligrāfija
Māksla un dizains
Metālapstrāde
Mežsaimniecība, lauksaimniecība un lopkopība
Mūzika
Pārtikas produkti un to ražošanas tehnoloģijas
Skaistumkopšana
Tekstiliju ražošanas tehnoloģija
Tūrisma organizācija, viesnīcu un restorānu pakalpojumi
Izglītības iespējas ar nepabeigtu pamatizglītību
Profesionālās izglītības iespējas personām ar īpašām vajadzībām

http://www.niid.lv/files/arhitekt_civilceltn_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/datorsistemas_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/energ_elektron_automat_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/kokapstrade_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/komerc_admin_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/kimija_bioteh_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/masin_transp_poligr_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/maksla_dizains_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/metalapstrade_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/mezi_lauks_lopk_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/muzika_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/partika_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/skaistumkopsana_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/tekstil_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/turism_viesn_resto_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/nepab_prof2011.pdf
http://www.niid.lv/files/ipas_vajadz_prof2011.pdf


par izglītības iespējām 

http://www.niid.lv/niid_search?ct=&qy=&tg=

par izglītības iestādēm

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&ct=&tg=&v=prov

par sevis izzināšanu (testi)

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

par atvērto durvju dienām

http://www.niid.lv/infodienas

tālākās izglītības ceļiem (infografika)

https://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp.

pdf

ko ņemt vērā, izvēloties izglītības iestādi (infografika)

https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika03_ka_iz

veleties_skolu_150x297mm_screen.pdf

Informācija:

http://www.niid.lv/niid_search?ct=&qy=&tg
http://www.niid.lv/niid_search?qy=&ct=&tg=&v=prov
http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
http://www.niid.lv/infodienas
https://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp.pdf
https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika03_ka_izveleties_skolu_150x297mm_screen.pdf

