
Pieteikšanās kārtība Babītes vidusskolas  
10.klasē   

2020./2021.mācību gadā 
 



Babītes vidusskola 2020./2021.mācību gadā 10.klasēm 

piedāvā trīs padziļināto kursu komplektus: 

 

1. EKSAKTĀ VIRZIENA IZVĒLE I - matemātika, 

fizika, programmēšana, angļu valoda; 

2. EKSAKTĀ VIRZIENA IZVĒLE II - bioloģija, 

ķīmija, ģeogrāfija, angļu valoda; 

3. HUMANITĀRĀ UN SOCIĀLĀ VIRZIENA 

IZVĒLE -  sociālās zinības, vēsture, dizains un 

tehnoloģijas, angļu valoda. 



EKSAKTĀ VIRZIENA IZVĒLE I 

Izglītojamajiem, kurus interesē inženierzinātnes, arhitektūra, būvinženierija, industriālais dizains, mehānika, enerģētika, programmēšana vai kuri 

vēlas darboties elektronikas, elektrotehnikas, IKT, telekomunikāciju, mašīnbūves nozarēs. 

PAMATPRIEKŠMETI PADZIĻINĀTO KURSU 

KOMPLEKTS 

SPECIALIZĒTAIS 

KURSS 

OBLIGĀTIE 

EKSĀMENI 

IZVĒLES EKSĀMENI 

Latviešu valoda I Svešvaloda II (C1) 

angļu valoda 

Uzņēmējdarbības 

pamati 

Latviešu valoda I Fizika II 

Literatūra I Matemātika II   Angļu valoda I(B2) vai 

Angļu valoda II (C1) 

Programmēšana II 

Svešvaloda I (B2) angļu 

valoda 

Programmēšana II   Matemātika I vai 

Matemātika II 

Iespēja kārtot pārējos 

mācību priekšmetus 

pamatkursā 

Svešvaloda B1 (krievu 

valoda vai vācu valoda) 

Fizika II       

Vēsture un sociālās zinības I         

Kultūras pamati         

Bioloģija I         

Ģeogrāfija I         

Ķīmija I         

Fizika I         

Programmēšana I         

Matemātika I         

Sports un veselība         

Projekta darbs         



EKSAKTĀ VIRZIENA IZVĒLE II 

Izglītojamajiem, kurus interesē medicīna, bioķīmija, veterinārija, farmācija, uztura zinātnes, skaistumkopšana, apģērbu un tekstila 

tehnoloģija vai kuri vēlas darboties vides zinātnēs, lauksaimniecībā, pārtikas industrijā, būvmateriālu un kokmateriālu ražošanā. 

PAMATPRIEKŠMETI 
PADZIĻINĀTO KURSU 

KOMPLEKTS 

SPECIALIZĒTAIS 

KURSS 
OBLIGĀTIE EKSĀMENI IZVĒLES EKSĀMENI 

Latviešu valoda I Svešvaloda II (C1) 

angļu valoda 

Uzņēmējdarbības 

pamati 

Latviešu valoda I Iespēja kārtot pārējos 

mācību priekšmetus 

pamatkursā 

Literatūra I Bioloģija II   Angļu valoda I(B2) vai 

Angļu valoda II (C1) 

  

Svešvaloda I (B2) angļu 

valoda 

Ķīmija II   Matemātika I   

Svešvaloda B1 (krievu 

valoda vai vācu valoda) 

Ģeogrāfija II   Ģeogrāfija II vai 

Bioloģija II vai Ķīmija II 

  

Vēsture un sociālās 

zinības I 

        

Kultūras pamati         

Bioloģija I         

Ģeogrāfija I         

Ķīmija I         

Fizika I         

Dizains un tehnoloģijas I         

Matemātika I         

Sports un veselība         

Psiholoģija         

Projekta darbs         



HUMANITĀRĀ UN SOCIĀLĀ VIRZIENA IZVĒLE 
Izglītojamajiem, kurus interesē uzņēmējdarbība, ekonomika, politoloģija, starptautiskās attiecības, tulkošana, digitālais dizains, 

reklāmas menedžments, poligrāfija, izdevējdarbība vai kuri vēlas darboties tūrisma industrijā, žurnālistikā, interaktīvajos medijos. 

PAMATPRIEKŠMETI 

PADZIĻINĀTO 

KURSU 

KOMPLEKTS 

SPECIALIZĒTAIS 

KURSS 

OBLIGĀTIE 

EKSĀMENI 

IZVĒLES 

EKSĀMENI 

Latviešu valoda I Svešvaloda II (C1) 

angļu valoda 

Uzņēmējdarbības 

pamati 

Latviešu valoda I Iespēja kārtot pārējos 

mācību priekšmetus 

pamatkursā 

Literatūra I Dizains un 

tehnoloģijas II 

  Angļu valoda I(B2) vai 

Angļu valoda II (C1) 

  

Svešvaloda I (B2) angļu 

valoda 

Sociālās zinībasII   Matemātika I vai 

Matemātika II 

  

Svešvaloda B1 (krievu 

valoda vai vācu valoda) 

Vēsture II   Dizains un tehnoloģijas 

II vai Sociālās zinības 

II vai Vēsture II 

  

Vēsture un sociālās 

zinības I 

        

Kultūras pamati         

Bioloģija I         

Ģeogrāfija I         

Ķīmija I         

Fizika I         

Dizains un tehnoloģijas I         

Matemātika I         

Sports un veselība         

Ekonomika         

Projekta darbs         



Pozīcija Termiņi 

Pieteikšanās izglītības 

programmā 
https://forms.gle/Cs37nr6pH5zcvUuS9 27.05.2020 – 12.06.2020 

Sekmju izraksts par periodu no 

01.09.2019. – 27.05.2020. (ar 

visiem vērtējumiem, vidējiem 

vērtējumiem un kavējumiem) 

iesūtīšana 

uznemsana@bvsk.lv 
27.05.2020 – 12.06.2020 

 

Pieteikumu apkopošana 13.06.2020 

Informācija par kombinētā 

iestājpārbaudījuma 2.daļu, kā 

arī  individuālā koda izsūtīšana 

14.06.2020 

Kombinētā iestājpārbaudījumu 

1.daļas iesūtīšana 
uznemsana@bvsk.lv 16.06.2020. 

Kombinētā iestājpārbaudījuma 

2.daļa 

Klātiene/attālināti 

 (ņemot vērā situāciju valstī) 

 

17.06.2020 – 19.06.2020 

Rezultātu apkopošana 19.06.2020 – 25.06.2020 

Rezultātu paziņošana www.babitesvidusskola.lv   Līdz 26.06.2020 

Dokumentu iesniegšana Klātienē 29.06.2020 – 01.07.2020 

https://forms.gle/Cs37nr6pH5zcvUuS9
mailto:uzņemasana@bvsk.lv
mailto:uznemsana@bvsk.lv
http://www.babitesvidusskola.lv/


Visi pretendenti no 27.05.2020. – 12.06.2020.  

uz e-pastu  

uznemsana@bvsk.lv 

iesūta Sekmju izrakstu par periodu no 

01.09.2019. – 27.05.2020.  

ar visiem vērtējumiem, vidējiem vērtējumiem un 

kavējumiem 

mailto:uznemsana@bvsk.lv


Izglītības iestāde organizē  

kombinētu iestājpārbaudījumu 
 

• 1.daļa – motivācijas vēstule /situācijas analīze/eseja 

(apjoms – 100 līdz 120 vārdi, noformējums – Times New 

Roman burti, burtu izmērs – 14, intervāls – 1,5), kas 

vienlaikus ir latviešu valodas zināšanu pārbaudījums; 

 

• 2.daļa – kombinēts pārbaudes darbs, kurā iekļauti jautājumi 

no pamatizglītības standarta – angļu valodā, Latvijas 

vēsturē, sociālās zinībās, matemātikā. 

 



Saskaņā ar «Kārtība, kādā reģistrē un uzņem izglītojamos 

Babītes vidusskolas vispārējās vidējās programmas 10.klasē»  

 

 

6. Bez iestājpārbaudījumiem Izglītības iestādē tiek uzņemti 

izglītojamie, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums sekmju 

izrakstā ir 7,00 balles un augstāks, kā arī sekmju izrakstā mācību 

sasniegumu vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks 

par 6,00 ballēm.  



Babītes vidusskolā 

• Izglītojamie, kuru mācību sasniegumu vidējā atzīme nav 

zemāka par  7, un kuriem nav zemāka vērtējuma par 6 

ballēm, neattaisnoti kavējumi, Iekšējās kārtību noteikumu 

pārkāpumi vai citi pārkāpumi, katru mēnesi saņem 

stipendiju. (no 15,00 līdz 55,00 eiro); 

 

• Ir iespēja izmantot pašvaldības apmaksātu auto transporta 

pakalpojumus novada teritorijas ietvaros nokļūšanai no 

dzīves vietas līdz izglītības iestādei vai Mārupes novada 

pašvaldības apmaksātu auto transporta pakalpojumu 

maršrutā ‘’Jaunmārupe - Babītes vidusskola - Skulte’’; 

 



 

• Reizi nedēļā var izmantot Babītes novada peldbaseinu; 

 

• Ir iespēja piedalīties ES līdzfinansētajos projektos, dažāda 

veida interešu izglītības pulciņos, EKO skolas un skolēnu 

pašpārvaldes darbā, kā arī iesaistīties un organizēt skolas 

un ārpusskolas pasākumus; 

 

• Uzņēmējdarbības kursa ietvaros izglītojamie apmeklē 

Panākumu Universitātes lekcijas, kuru noslēgumā saņem 

«Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību», kā arī 

piedalās «Junior Achievement Latvija» pasākumos. 



 

 

 

Kontakti papildus informācijai: 

 

• vidusskola@babite.lv 

• ilze.rozenberga@bvsk.lv 

• ilga.stasulane@bvsk.lv 

 

mailto:vidusskola@babite.lv
mailto:ilze.rozenberga@bvsk.lv
mailto:ilze.rozenberga@bvsk.lv
mailto:Ilga.stasulane@bvsk.lv
mailto:Ilga.stasulane@bvsk.lv

