
Ienāc izglītības gaismā
Informatīva prezentācija par uzņemšanu 10.klasēs Ogres Valsts ģimnāzijā 
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Saturs

▪ Ogres Valsts ģimnāzijas priekšrocības

▪ Ogres Valsts ģimnāzijas piedāvājums vidusskolas posmam 10.-
12. klase

▪ Uzņemšanas kārtība un iestājpārbaudījumu norise OVĢ

▪ Ārpusstundu piedāvājums

▪ Skolas nākotnes ieceres, sadarbība ar vecākiem
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Ogres Valsts ģimnāzija
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Augsti profesionāls vairāk nekā 50 skolotāju sastāvs

Valsts ģimnāzijas statuss jau 10 gadus - mērķtiecīgas 
skolotāju ieguldījuma un skolēnu sasniegumu sintēzes 
rezultāts, kas pierādīts CE par 10% augstākos rādītājos  
nekā vidēji valstī

Mūsdienīgs risinājums, virzīts uz izglītības kvalitāti, 
paralēli mācībām atbalstot skolēnu izcilību arī ārpus 
stundām

Ģimnāzists - izcilība, mērķtiecība un cilvēcība
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Mēs piedāvājam

KVALITĀTI

DAUDZ-
VEIDĪBU

STARP-
TAUTISKU 
PIEREDZI

SPĒCĪGAS 
TRADĪCIJAS

MŪSDIENĪGU 
MĀCĪBU 

PROCESU

IZCILĪBU



Lepojamies ar skolēnu sasniegumiem Valsts 
pārbaudes darbos!
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OVĢ rezultātu % 
salīdzinājums
2019./2020.mg
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69.99%

35.3%
52.79%

+10.42%

+13.46%

+17.9%

Angļu valoda Matemātika Latviešu valoda

Valsts



Attālinātā mācību procesa organizēšana
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Ogres Valsts ģimnāzija piedāvā izvēlēties

Dabaszinātņu 

komplektu

Inženierzinātņu 

komplektu

Valodu un sabiedrisko 

attiecību komplektu
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Dabaszinātņu komplekts
https://ovg.lv/izglitibas-programmas/

Pamatkursi

Latviešu valoda un literatūra
Matemātika

Svešvalodas (angļu un otrā 
izvēles)

Sports un veselība
Ķīmija
Fizika

Bioloģija
Datorika

Sociālās zinības un vēsture
Ģeogrāfija

Projekta darbs

Padziļinātie kursi (trīs 
no piedāvātajiem pēc 

izvēles)

Matemātika II
Ķīmija II
Fizika II

Bioloģija II
Ģeogrāfija II

Izvēles
priekšmeti

Valsts aizsadzības mācība vai
filozofija un psiholoģija

Vides zinātne
Psiholoģija

Uzturzinātne
Cilvēka bioloģija

Lietišķā angļu valoda
Sociālā ģeogrāfija
Bioķīmijas pamati

https://ovg.lv/izglitibas-programmas/
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Inženierzinātņu komplekts
https://ovg.lv/izglitibas-programmas/

Izvēles
priekšmeti

Valsts aizsadzības mācība vai
uzņēmējdarbības pamati, filozofija

un lietišķā angļu valoda
Uzturzinātne

Lietišķā angļu valoda
Tehniskā grafika (rasēšana, 

Autocad)

Pamatkursi

Latviešu valoda un literatūra
Matemātika

Svešvalodas (angļu un otrā
izvēles)

Sports un veselība
Ķīmija
Fizika

Bioloģija
Programmēšana

Sociālās zinības un vēsture
Ģeogrāfija

Projekta darbs

Padziļinātie kursi 
(matemātika obligāti 

un 2 pēc izvēles))

Matemātika II
Ķīmija II
Fizika II

Bioloģija II
Ģeogrāfija II

Programmēšana II

https://ovg.lv/izglitibas-programmas/
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Valodu un sabiedrisko attiecību
komplekts
https://ovg.lv/izglitibas-programmas/

Pamatkursi

Latviešu valoda un literatūra
Matemātika

Svešvalodas (angļu, otrā un 
trešā pēc izvēles)

Vēsture un sociālās zinātnes
Dabaszinības

Sports un veselība
Mūzika

Filozofija
Kultūras pamati

Lietišķā rakstīšana

Padziļinātie kursi

Latviešu valoda un literatūra II
Pirmā svešvaloda II
Sociālās zinātnes II

Izvēles 
priekšmeti

Sociālā ģeogrāfija
Publiskā uzstāšanās

Uzņēmējdarbības pamati
Pasaules literatūra un māksla

Radošā rakstīšana

https://ovg.lv/izglitibas-programmas/


Priekšrocības
▪ Katram vidusskolēnam portatīvais dators no skolas

▪ Plaša otrās un trešās svešvalodas izvēle: vācu, franču, krievu

▪ Jaunums - Valsts aizsardzības mācība
▪ ZPD un projekta darbu izstrāde profesionālu skolotāju vadībā

▪ Iespēja veidot izglītības iestādes vidi kopā ar pedagogiem un 

administrāciju, pierādot sevi skolēnu pašpārvaldē

▪ Atrašanās vieta - pilsētas sirdī, dažu minūšu attālumā no 

svarīgākajiem kultūrekonomiskajiem objektiem
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Iepazīsties ar uzņemšanas kārtību

Dabaszinātnes

Iestājpārbaudījums jākārto, ja  

zemāk kā 6 balles matemātikā un 

dabaszinātņu priekšmetos (fizika, 

ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija).

Inženierzinātnes

Iestājpārbaudījums jākārto, ja zemāk 

kā 6 balles matemātikā un 

dabas/inženierzinātņu priekšmetos 

(bioloģija, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, 

datorika).

Valodas un 
sabiedriskās
attiecības

Iestājpārbaudījums jākārto, ja  

zemāk kā 6 balles latviešu un angļu 

valodā, vēsturē.
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Uzņemšanas kārtība 10.klasēs 

Informācija par 
iestājpārbaudījuma 

rezultātiem, 
uzņemšanas 

apstiprinājums (arī, 
ja nav kārtots 

iestājpārbaudījums)

Iestājpārbaudījums
klātienē (pēc

nepieciešamības)

18.jūnijs

Iesnieguma 
oriģināla un 

izglītības 
dokumentu kopiju 
iesniegšana skolas 

kancelejā un 
individuāla saruna 

ar direktori

14.-17. 
jūnijs

Pierakstīšanās uz 
dokumentu 
iesniegšanu/
tikšanos ar 

direktori zvanot pa 
tel.

65044522

28. 
maijs-

11.
jūnijs

14.;17. 
jūnijs



Iesniegšanai nepieciešamie dokumenti:
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▪ 9.klases sekmju izraksta un apliecības par pamatizglītību
kopija

▪ Iesniegums par uzņemšanu OVĢ
▪ Vecāku un skolēnu personu apliecinošs dokuments

uzrādīšanai (dzimšanas apliecība, pase vai ID)
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Uzņemšanas kārtība (2.daļa)

Papildus uzņemšana 
20.augustā

Klašu komplektāciju 
apstiprināšana

23.augustā



Citas OVĢ priekšrocības
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Atbalsta personāls

▪ Psihologs

▪ Sociālais pedagogs

▪ Direktores vietniece 
audzināšanas jautājumos
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Atbalsta programmas
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Atbalsts priekšlaicīgas

mācību pārtraukšanas

samazināšanai

Darbs ar talantīgajiem Karjeras izglītība



Aicinām sevi turpināt attīstīt
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Solo-
dziedāšanā

Debašu 
klubā

Ansamblī

Korī

Deju 
kolektīvos

Teātrī



Turpinām paplašināt piedāvājumu
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▪ Programmēšana

▪ Tehnoloģiju dizains

▪ Loģikas trenēšana

▪ Debašu klubs latviešu un 
angļu valodā
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Mūsu lepnums - skolas tradīcijas 

▪ Klašu dalība “Lāpu gājienā”

▪ Patriotisko dziesmu konkurss

▪ Valsts svētkiem veltītie koncerti skolēniem un vecākiem

▪ “Labinieku ekskursija” 50 labākajiem skolēniem

▪ Olimpiāžu un konkursu laureātu pieņemšana pie direktores

▪ Karjeras dienas

▪ Aktīva “Skolas soma” piedāvāto pasākumu apmeklēšana



No jaunā mācību gada arī…

▪ Mācību darbs pēc modulārā 
principa

▪ Datorium (ar pašvaldības 
līdzfinansējumu*)

▪ OVĢ ”Gudrs un vēl gudrāks” 
un citi erudīcijas pasākumi

▪ Ārpustelpu/skolas mācību 
process - jauno kompetenču 
attīstīšanai

▪ CLIL
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CLIL- Content Language Learning 

Mācību priekšmeti, kuros tiks īstenota 
CLIL metode:

• ģeogrāfija

• mūzika

• sports un veselība

CLIL pieeja koncentrējas ne tikai uz 
valodu prasmēm un mācību priekšmetu 
lokālu pasniegšanu, tā var veicināt arī 
universālu prasmju pilnveidošanu: 
sadarbību, radošumu, pilsoniskumu, 
kritisku domāšanu, kā arī citas. Tās ir 
eksistenciāli nozīmīgas prasmes 21. 
gadsimta skolēniem – pasaules 
pilsoņiem.
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Jaunā ģimnāzijas ēka - nākotnes skola 
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Veiksmīgai sadarbībai…



…ieteikumi vecākiem

▪ Veidojiet pozitīvu attieksmi un atbildību pret mācīšanos un 
skolu

▪ Iedrošiniet un atbalstiet jaunu zināšanu apguvē

▪ Esiet klātesoši, motivējoši

▪ Māciet, kā sabalansēt skolas un brīvo laiku, kā rast laiku 
hobijiem, draugiem un veselīgam dzīvesveidam

▪ Palīdziet saprast, kā pārvarēt grūtības, trauksmi, neizdošanos

▪ Apmeklējiet vecākiem skolas organizētos pasākumus
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Jautājumi

65035690

inna.zenkevica@ovgimnazija.com



Uz tikšanos Ogres Valsts ģimnāzijā!!!
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