
 

Topošo vidusskolēnu zināšanai, “iekāpjot vidusskolēna kurpēs” 
 

1. Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, Tu: 

 

1) apgūsi pamatkursus katrā mācību jomā;  

2) izvēlies un apgūsi trīs augstākā līmeņa padziļinātos kursus (saistībā ar vienu no 

tiem veic pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu;  

3) kārto valsts pārbaudes darbus: vismaz optimālajā līmenī latviešu valodā, angļu 

un matemātikā un augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem 

kursiem. 

 

2. Skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. 

un 12. klasē atbilstoši skolas veidotam stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts 

veltīt aptuveni 70% mācību laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 

30% mācību laika. 

 

3. Izvēlies 3 padziļinātos mācību priekšmetu kursus, kurus apgūsi vidusskolā! 

Izvēloties ņem vērā savas intereses, jo jāmācās būs Tev pašam, 30% no mācību laika veltot 
savu izvēlēto padziļināto kursu un specializēto kursu apguvei, kurus arī Tu varēsi izvēlēties 
no skolas piedāvājuma!  
Ņem vērā - vismaz divos no padziļinātās izvēles kursiem būs jākārto arī eksāmens 
augstākajā līmenī. 
 

4. Izvēlies pamatkursus, kurus mācīsies vispārīgajā vai optimālajā līmenī! 
Izvēlies viegli un mierīgi, jo tik un tā Tev jāapgūst mācību priekšmetu kursi visās 7 mācību 
jomās. Tikai sev interesējošās jomas varēsi mācīties dziļāk, vairāk un plašāk! 

 
5. Atceries, ka dažas izvēles Tev nemaz nebūs jāizdara, jo tās jau ir izdarītas! 

 
1) Ir noteikti mācību kursi, kuri jāapgūst ikvienam vidusskolēnam: 
2)  Latviešu valoda (I) un literatūra (I) jāmācās vismaz optimālā līmenī. 
3) Matemātika (I) jāmācās vismaz optimālā līmenī. 
4) Jāapgūst vismaz divas svešvalodas, viena no tām- vismaz līdz optimālajam līmenim 

(I). 
5) Sportam un fiziskajai veselībai paredzētas 3 mācību stundas nedēļā. 

 
6. Izvēlies eksāmenus, kurus kārtosi, atbilstoši savam izvēlētajam mācību kursu apguves 

līmenim! 



Noslēgumā Tev jākārto 3 līdz 5 centralizētie eksāmeni (eksāmenu skaits ir atkarīgs no 

Tavām padziļināto mācību priekšmetu kursu izvēlēm): 

 

1) latviešu valodā vismaz optimālajā līmenī, 

2) svešvalodā (angļu valodā) vismaz optimālajā līmenī, 

3) matemātikā vismaz optimālajā līmenī, 

4) divi eksāmeni jākārto augstākajā līmenī no Taviem izraudzītajiem mācību 

kursiem, ko izvēlējies apgūt augstākajā līmenī. 

 

Izvēlies sava projekta darba tēmu un veidu un kļūsti radītājs!  

 

Tas būs Tevis paša izvēlēts darbs Tavu interešu jomā, kuru veidosi un izstrādāsi Tu pats 

pētnieciskā darba, jaunrades darba vai sabiedriskā darba formā, šādā veidā apgūstot 

katram vidusskolēnam paredzēto starpdisciplināro kursu "Projekta darbs". 

 

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/VSK_kursi_isi%20apraksti_RED_gat_7_0

4_2020.pdf 

https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/kursi-vidusskola 

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skol%C4%93nu%20vsk%20modeli_A4_D

arba%20lapas.pdf 

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/VSK_kursi_isi%20apraksti_RED_gat_7_04_2020.pdf
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/VSK_kursi_isi%20apraksti_RED_gat_7_04_2020.pdf
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/kursi-vidusskola
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skol%C4%93nu%20vsk%20modeli_A4_Darba%20lapas.pdf
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skol%C4%93nu%20vsk%20modeli_A4_Darba%20lapas.pdf

