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Tevi interesē viesmīlība, komunikācija,
radošā pašizpausme un sociālās zinātnes?
Programma Viesmīlības pakalpojumi radīta tieši tev.
Iegūsti vispārējo vidējo izglītību un pilnveidojies profesionāli,
paplašini savu redzējumu, iesaistoties neformālās izglītības
meistarklasēs, un nostiprini teoriju praksē.

“

Esi viesmīlīgs mājās, darbā un dzīvē – tver pasauli
mirklī un perspektīvā! Viesmīlība prot atvērt durvis
pat uz cietākajām sirdīm. Darbs viesmīlībā kļūst
par jaunu zināšanu avotu – ikdienas neparedzamās
situācijas un darbs ar cilvēkiem norūda personību,
kā arī iemāca komunicēt, prasmīgi lietojot valodas,
žestus un “sesto maņu”.
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Optimālais un
vispārējais līmenis

X

Padziļinātais līmenis

X

Fakultatīvs kurss

Nodarbību skaits nedēļā
10. kl.

11. kl.

Valodas struktūra. Stilistika. Mediji. Kritiskā
domāšana. Jaunrade. Tekstveide. Dažādu laikemtu
literatūra. Radošā rakstīšana. Radošais process.
Emocionālā inteliģence.
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Angļu val.
padziļinātais līmenis

Valodas sistēma. Teksts un tekstveide. Mutiska,
rakstiska saziņa starptautiskā vidē. Viedoklis,
diskusija, debates. Sarežģītas informācijas uztvere.
Paplašināts vārdu krājums. Oriģinālliteratūra.
Prezentācija. Valodas apguve caur obligāto praksi,
ārzmeju apmaiņas programmām.
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Krievu val.
optimālais līmenis

Valodas sistēma. Teksts un tekstveide. Mutiska,
rakstiska saziņa starptautiskā vidē. Viedoklis,
diskusija, debates. Sarežģītas informācijas uztvere.
Paplašināts vārdu krājums. Oriģinālliteratūra.
Prezentācija. Valodas apguve caur obligāto praksi,
ārzmeju apmaiņas programmām.
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Jomas

Mācību priekšmeti

Prasmes un iemaņas

Valodu
mācību joma

Latviešu valoda, literatūra
optimālais līmenis

12. kl.
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X

Sociālā un
pilsoniskā
mācību joma

Kultūras
izpratnes un
pašizpausmes
mākslā mācību
joma

Dabaszinātņu
mācību joma

Optimālais un
vispārējais līmenis

X

Padziļinātais līmenis

X

Fakultatīvs kurss

Vēsture un
sociālās zinātnes
optimālais līmenis

Vēsturiskās likumsakarības. Vēstures kultūras
mantojums. Sabiedrības un indivīda attiecības, to
regulējums. Sabiedrības procesi. Demokrātiska
sabiedrība. Valsts pārvalde, politika, tiesības.
Starpvalstu attiecības. Ekonomika. Komerczinības.
Ilgtspējīga saimniekošana. Individuālais
uzņēmējdarbības plāns. Informācijas avotu kritiskā
analīze. Novada mācība.

Vēsture
padziļinātais līmenis

Nozīmīgākie vēsturiskie notikumi, to cēloņsakarības.
Vēstures avotu analīze. Identitātes veidošana.
Ideoloģija. Kari un konflikti. Kultūras mantojuma
daudzveidība. Reliģija. Pētniecība.
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Sociālās zinātnes
padziļinātais līmenis

Politika. Tiesības. Ekonomika. Valsts pārvaldes
likumdošanas mehānisms. Demokrātija.
Cilvēktiesības. Politiskie, ekonomiskie notikumi.
Informācijas avotu kritiskā izvērtēšana. Mūsdienu
ekonomika. Uzņēmējdarbība. Pilsoniskā aktivitāte,
praktiskā līdzdarbība.
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Filozofija
optimālais līmenis

Filozofijas zinātne. Filozofijas virzieni, problemātika.
Ētikas izkopšana. Tolerance. Viedokļu un vērtību
dažādība. Kritiskā domāšana. Argumentēšana.
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Psiholoģija
vispārējais līmenis

Ievads psiholoģijas zinātnē. Attīstības psiholoģija.
Perosnības psiholoģija. Saskarsmes psiholoģija.
Ģimenes psiholoģija. Veselības psiholoģija. Ētika.

Uzņēmējdarbības
pamati optimālais līmenis

Ekonomiskās attīstības likumsakarības. Arumentēti
lēmumi, diskusijas. Mērķi uzņēmējdarbības vadīšanā.
Problemrisinājumi. Informācijas analīze. Juridiskā
atbildība. Tiesiskie regulējumi. Budžets. Personiskā
izaugsme. Atbildība, darbs komandā. Darba efektīva
organizācija. Atbildība. Uzņēmuma darbības modelēšana.

Kultūra un
teātra māksla
optimālais līmenis

Mākslas attīstības priekšnoteikumi un kopsakarības.
Kultūras mantojuma daudzveidība. Mākslas darbu
analīze. Kultūras notikumi klātienē. Teorētiskās
zināšanas. Padziļināta izpratne par kultūras nozīmi.
Radošu ideju īstenošana. Aktiermeistarības pamati.

Kultūra un māksla
padziļinātais līmenis

Kultūras procesu analīze, pētniecība. Kultūras
tipoloģija. Radošs process kultūras produkta
īstenošanā. Autentiskie izziņas avoti.

Publiskā uzstāšanās
vispārējais līmenis

Publiskās uzstāšanās prasmes. Atbilstoši izteiksmes
līdzekļi. Reglamentētas ceremonijas, dažādu veidu
runas. Procesu vadīšana auditorijā. Pieredze, publiski
uzstājoties. Improvizācija radošajos uzdevumos.

Dabaszinības
vispārējs līmenis

Padziļināta izpratne par dabas daudzveidību, vienotību.
Dabas parādības un procesi, to cēloņi un likumsakarības.
Matērijas uzbūve. Ķīmiskie, bioloģiskie un fizikālie
procesi. Elektromagnētiskie viļņi. Kustība. Spēks.
Sabiedrības ilgtspējīga attīstības. Ilgtspējīga resursu
izmantošana. Saules sistēma. Šūnas uzbūve, veilmaiņas
procesi. Veselīgs dzīvesveids. Ekosistēmas. Ģenētiskās
likumsakarības. Evolūcijas teorijas. Pētnieciskais process.
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X

Optimālais un
vispārējais līmenis

X

Padziļinātais līmenis

X

Fakultatīvs kurss

Matemātikas
mācību joma

Matemātika
optimālais līmenis

Algebra. Ģeometrija. Varbūtību teorija.
Statistika. Matemātiskie modeļi. Matemātiskā
valoda, jēdzieni, idejas.
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Tehnoloģiju
mācību joma

Dizains un tehnoloģijas
optimālais līmenis

Dokumentu, tabulu, infografiku veidošana.
Darba organizācijas digitālie rīki un lietotnes.
Programmvadāmu ierīču lietošana. Informācijas
dizaina pamatelementi. Dizaina nozare. Dizaina jomas.
Digitālais mārketings. Aktuālās tendences, risinājumi.
Intelektuālais īpašums. Dizaina procesa patstāvīga
īstenošana. Datu ieguve, apstrāde, stukturēšana.
Valsts informācijas sistēmas, e-pakalpojumi.
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Regulāras, daudzveidīgas fiziskās aktivitātes. Veselīgs
dzīvesveids. Fizisko spēju attīstiba. Drošība. Komandu
spēles. Vienspēles. Vingrošana. Fitness. Deja. Vieglatlētika.
Orientēšanās. Nūjošana. Pārgājieni. Ziemas sports.
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Veselības, drošības
un fiziskās aktivitātes
mācību joma

Sports un veselība
optimālais līmenis

Starpdisciplinārs
kurss

Projekta darbs

Fakultatīvais mācību
priekšmets

Komunikācija

Vieslekcijas,
meistarklases (Var
būt iesaistītas
mācību procesā,
atkarībā no konkrētā
piedāvājuma. Reizi
mēnesī nesaistīts ar
mācību saturu.)

Dejas māksla
Pavārmāksla
Dzīves pieredze
Dārzkopība, ainavu veidošana
Ceļošana, dažādas kultūras
Lekcijas par dzīvniekiem
Pašaizsardzība
Lietišķā etiķete
1.medicīniskā palīdzība
Drošas braukšanas skola
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Jauno Līderu vidusskola
Juridiskā adrese: Strautu iela 4
Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
skola@jaunielideri.lv
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mēnesī mēnesī mēnesī

Nedēļas stundu skaits
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visas tiesības aizsargātas.
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