
IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ 
PĒC 9. KLASES



LAI IZDARĪTU PAREIZO IZVĒLI, 
SVARĪGAS IR:

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

zināšanas par izglītības iestādēm (kur iespējams mācīties pēc 9. klases

beigšanas)

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?)



LATVIJĀ IR TRĪS IZGLĪTĪBAS VEIDI:

• vispārējā izglītība – apgūst pirmskolas, pamatizglītības, un vispārējā 

izglītības pakāpē

• profesionālā izglītība – apgūst pamatizglītības, vidējās izglītības un 

augstākās izglītības pakāpē

• akadēmiskā izglītība – apgūst augstākās izglītības pakāpē

https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/jedzieni/

https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/jedzieni/


LATVIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA IR 
ORGANIZĒTA ČETROS SECĪGOS POSMOS 

JEB IZGLĪTĪBAS PAKĀPĒS:

✓pirmskolas izglītība

✓pamatizglītība

✓vidējā izglītība

✓augstākā izglītība



MĀCĪBU IESPĒJAS PĒC 9.KLASES (PAMATIZGLĪTĪBAS)

Uzņemot izglītojamos vidējās pakāpes izglītības programmās, izglītības iestādes ir tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus

atbilstoši pamatizglītības standartam, izņemot mācību priekšmetus, kuros izglītojamie saņēmuši pamatizglītības sertifikātu.

Vidējā izglītības pakāpe

Vispārējās vidējās 

izglītības programma

Vispārējās vidējās izglītības 
programmas ir akadēmiski 

orientētas, to pamatuzdevums ir 
sagatavot tālākām studijām

Profesionālās izglītības 

programma

Profesionālās vidējās izglītības 
programmas ir vairāk orientētas uz 
profesionālās kvalifikācijas ieguvi, 

t.i. ieejai darba tirgū.

http://www.niid.lv/izlgsist

http://www.niid.lv/izlgsist


http://www.niid.lv/izlgsist

Vispārējās vidējās 

izglītības programma
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i Vispārizglītojošais virziens, ko nosaka izglītības programmu grupa bez īpaši akcentētiem mācību 

priekšmetiem

Humanitārais un sociālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši

akcentētiem humanitāro un sociālo zinību mācību priekšmetiem;

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar 
īpaši akcentētiem matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību mācību priekšmetiem

Profesionālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētu profesionālo 
ievirzi (piem. mākslā, mūzikā, komerczinībās, sportā).

Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu

nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts

http://www.niid.lv/izlgsist


Vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

nosaukumi

Vidusskola

Vidusskolas ir mācību iestādes, kurās 
īsteno arī pilnu pamatizglītības 

programmu

Ģimnāzija 

Ģimnāzija pamatā īsteno tikai vispārējās 
vidējās izglītības programmas, taču tā var 

īstenot arī daļu no pamatizglītības 
programmas, sākot no 7.klases

Ģimnāzijām obligāti ir jāpiedāvā vismaz 2-
3 izglītības programmu virzieni. Vienas 

klases skolēni apgūst viena virziena 
izglītības programmu

http://www.niid.lv/izlgsist

http://www.niid.lv/izlgsist


http://www.niid.lv/izlgsist
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radīt iespējas izglītības iegūšanai ar nepabeigtu pamatizglītību, kad audzēknis
paralēli apgūst profesiju un iegūst pamatizglītību

radīt iespējas izglītības turpināšanai pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas, lai
apgūtu sākotnējo profesionālo kvalifikāciju, attīstītu spējas profesionālajai
tālākizglītībai, iegūtu tiesības izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē

Profesionālās vidējās izglītības programmas saturu nosaka valsts

profesionālās vidējās izglītības standarts un profesijas standarts.

Profesionālās vidējās izglītības programmas tiek izstrādātas un īstenotas

atbilstoši visiem tautsaimniecības nozaru darbības virzieniem Latvijā

Profesionālās izglītības 

programma

http://www.niid.lv/izlgsist


Profesionālās izglītības iestāžu nosaukumi

Profesionālā 
pamatskola 

īsteno profesionālās 
pamatizglītības 

programmas, kas dod 
iespēju iegūt pirmo 

profesionālās 
kvalifikācijas līmeni

Arodskola 

īsteno arodizglītības 
programmas, kas dod 

iespēju iegūt otro 
profesionālās 

kvalifikācijas līmeni

Profesionālā 
vidusskola 

īsteno profesionālās 
vidējās izglītības 

programmas, kas dod 
iespēju iegūt trešo 

profesionālās 
kvalifikācijas līmeni

Tehnikums

īsteno profesionālās 
vidējās izglītības 

programmas, kas dod 
iespēju iegūt trešo 

profesionālās 
kvalifikācijas līmeni, 
un kurai ir piešķirts 

profesionālās izglītības 
kompetences centra 

statuss

Koledža 

īsteno pirmā līmeņa 
profesionālās 

augstākās izglītības 
(koledžas izglītības) 
programmas un dod 
iespēju iegūt ceturto 

profesionālās 
kvalifikācijas līmeni

http://www.niid.lv/izlgsist

http://www.niid.lv/izlgsist


PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
UN IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

• Profesionālās pamatizglītības un arodizglītības programmās persona tiek uzņemta bez

iepriekšējās izglītības ierobežojuma un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit

15 gadi.

• Profesionālās pamatizglītības ieguves ilgums — ne vairāk kā divi gadi.

• Arodizglītības ieguves ilgums — ne vairāk kā trīs gadi.

• Profesionālās vidējās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc vispārējās

pamatizglītības vai profesionālās pamatizglītības ieguves.

• Profesionālās vidējās izglītības ieguves ilgums pēc pamatizglītības ieguves — trīs līdz

četri gadi, pēc arodizglītības ieguves — viens līdz divi gadi;

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc

vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Pirmā līmeņa

profesionālās augstākās izglītības ieguves ilgums — divi līdz trīs gadi.
http://www.niid.lv/izlgsist

http://www.niid.lv/izlgsist


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

