
Iespējas un izaicinājumi  
Babītes vidusskolas 10.klasē 

 



MISIJA 

Iedvesmot un nodrošināt radošas, daudzpusīgi attīstītas personības izaugsmi, piedāvājot katra 
spējām atbilstošu izglītību modernā un drošā vidē. 

 VĪZIJA  

Izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbībā balstīta progresīva skola. 

 VĒRTĪBAS 

IZAUGSME       LĪDZATBILDĪBA       RADOŠUMS       SADARBĪBA 
 



2021./2022.m.g. valsts pārbaudes darbu norise 

5. Eksāmeni notiek: 
5.1. latviešu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 24. maijā, 
mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā; 
5.2. matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā; 
5.3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 
2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa - 1. un 2. jūnijā; 
5.4. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 7. jūnijā. 
 
Izlaidums 15.jūnijā. 



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, staprkultūru 
attiecības, sociālo atropoloģiju, 
diplomātiju, jurisprudenci, 
vēstures pētniecību, politiku, 
mārketingu, sociālo dizainu, 
uzņēmējdarbību, digitālās 
tehnoloģijas. 



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’’; 

 

● “Sports un veselība” 



Projekti 
 

● 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 

 



Pārmaiņu process izglītībā ‘‘Līderis manī’’ ,kas  

balstīts uz veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem   
 



Eksāmeni 
● latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī); 
● svešvalodā – angļu (vismaz optimālajā līmenī); 
● matemātikā (vismaz optimālajā līmenī). 

divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī). 

 

Ja svešvalodu, matemātiku mācās optimālajā vai augstākajā līmenī, valsts pārbaudes 
darbu kārto tikai vienreiz – optimālajā vai augstākajā līmenī. 

Pieļaujamais valsts pārbaudes darbu skaits ir no 3 līdz 5, bet iespējami arī izņēmumi. 

 



Grozu konstruktors 

https://bvsk.lv/konstruktors/  

 

https://bvsk.lv/konstruktors/


Saskaņā ar «Kārtība, kādā Babītes vidusskolā tiek 
organizēta uzņemšana vispārējās vidējās izglītības 

programmās» 

Bez iestājpārbaudījumiem Izglītības iestādē tiek uzņemti 
izglītojamie, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums  

apliecībā ar sekmju izrakstu  7 balles un augstāks,  

kā arī sekmju izrakstā mācību sasniegumu vērtējums nevienā 
mācību priekšmetā nav zemāks par 6. 



Uzņemšana Babītes vidusskolā 
Pieteikšanās izglītības programmā, dokumentu iesniegšana 

 15.,16.,17. jūnijs elektroniski 

Kombinēts iestājpārbaudījums    -    20.jūnijs plkst.10.00 

Kurā iekļauti jautājumi no pamatizglītības standarta – matemātika, 
latviešu valoda, angļu valoda, dabaszinātņu joma un sociālās zinības. 

 



 
 

 
Paldies! 

 
Kontakti papildus informācijai:  
• babitesvidusskola@marupe.lv 

 • ilze.rozenberga@bvsk.lv  
 • monta.kucere@bvsk.lv 

 
 
  

Cerot arī turpmāk uz veiksmīgu sadarbību,  
Babītes vidusskolas administrācija 

 
 

https://babitesvidusskola.lv/ 

mailto:ilze.rozenberga@bvsk.lv
mailto:monta.kucere@bvsk.lv
https://babitesvidusskola.lv/

