
Iespējas un izaicinājumi  
 

Babītes vidusskolas 10.klasē 



Jaunais vidusskolas modelis paredz: 
● Mācību satura apguvi 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un 

augstākajā) 

● valsts pārbaudījumus atbilstoši mācību satura apguves līmenim. 

● mācību priekšmetu apguvi kursu veidā – pamata, padziļinātos un 

specializētos kursos. 



Babītes vidusskola 10.klasēm piedāvā trīs 

izvēļu grozus ar padziļinātiem kursiem: 

 

 
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 - matemātika, fizika, 
programmēšana, angļu valoda; 

Skolēniem, kuri plāno studēt - fiziku, optometriju, IT, inženierzinātnes, 

astronomiju, enerģētiku, būvniecību, pedagoģiju. 





EKSAKTĀ VIRZIENA IZVĒLE II - bioloģija, ķīmija, 
ģeogrāfija, angļu valoda; 
 

Skolēniem, kuri plāno studēt - ķīmiju, medicīnu, farmāciju, veterināriju, 

materiālzinātnes, uzturzinātnes, kosmetoloģiju, pedagoģiju, bioloģiju, vides 

zinātnes, lauksaimniecību, ģeogrāfiju, ģeoloģiju, arheoloģiju, meteroloģiju, 

tūrismu, socioloģiju. 





HUMANITĀRĀ UN SOCIĀLĀ VIRZIENA IZVĒLE -  sociālās 
zinības, vēsture, dizains un tehnoloģijas, angļu valoda. 
 
Skolēniem, kuri plāno studēt - žurnālistiku, 

tūrismu, starpkultūru attiecības, sociālo 

atropoloģiju, diplomātiju, jurisprudenci, 

vēstures pētniecību, politiku, mārketingu, 

sociālo dizainu, uzņēmējdarbību, digitālās 

tehnoloģijas. 



Specializētais kurss -  

Valsts aizsardzības mācības  

 
Galvenais šī mācību priekšmeta mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu 

un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un 

prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas 

ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā. 

 

Mācību priekšmets tiek īstenots nodarbību blokā (8 mācību stundas) 

1 reizi mēnesī (septembris – maijs) un VAM izglītojamajiem vasarā tiek 

piedāvāta bezmaksas brīvprātīga 11 dienu nometne. 



Psiholoģija 
Skolēniem ir iespēja padziļināti un koncentrēti apgūt konkrētajai zinātnes 

disciplīnai specifiskās zināšanas un pētniecības prasmes. 

 

 

Skolēni apgūs praktiskas iemaņas sadarbībai ar auditoriju, retorikā, 

improvizācijā, tehnoloģiju (skaņas pastiprinošo, vizuāli papildinošo) 

izmantošanā atbilstoši publiskas uzstāšanās mērķiem (zinātniska vai lietišķa 

prezentācija, ceremonija, procesa vadīšana auditorijā). 

 

Publiskā uzstāšanās 



Projekti 
 

● ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” 

● ESF projektā “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstība” 

● “Latvijas skolas soma” 
● “Junior Achievement Latvia”  
● Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas 

veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija” 

● “Gudrs, vēl gudrāks”  
● Erasmus + “Learning in circles” 
● Baltijas jūras projekts 

 



Skolēnu pašpārvalde 
Skolēnu Pašpārvalde palīdz padarīt skolas dzīvi interesantāku, 

neaizmirstamāku un krāsaināku.  

Skolēnu Pašpārvaldē var iesaistīties jebkurš 7. – 12. klases skolēns. 

https://babitesvidusskola.lv/wp-content/uploads/2021/03/BVSKA.pdf 
 

https://babitesvidusskola.lv/wp-content/uploads/2021/03/BVSKA.pdf
https://babitesvidusskola.lv/wp-content/uploads/2021/03/BVSKA.pdf
https://babitesvidusskola.lv/wp-content/uploads/2021/03/BVSKA.pdf


Grozu konstruktors 

https://bvsk.lv/konstruktors/  

 

https://bvsk.lv/konstruktors/


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. 



Saskaņā ar «Kārtība, kādā reģistrē un uzņem izglītojamos 
Babītes vidusskolas vispārējās vidējās programmas 10.klasē» 

Bez iestājpārbaudījumiem Izglītības iestādē tiek uzņemti izglītojamie, 

kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums sekmju izrakstā ir  

7 balles un augstāks,  

kā arī sekmju izrakstā mācību sasniegumu vērtējums nevienā 

mācību priekšmetā nav zemāks par 6. 



Uzņemšana Babītes vidusskolā 

Pieteikšanās izglītības programmā un sekmju izraksta iesūtīšana no 24.05. līdz 

10.06. 

Iestājpārbaudījums: 

 

1.daļa – angļu valodas mutvārdu daļa 14.06. un 15.06.; 

2.daļa – kombinēts pārbaudes darbs, kurā iekļauti jautājumi no 

pamatizglītības standarta – angļu valodā, sociālās zinībās, matemātikā un 

latviešu valodā 16.06. 

 




