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Jaunais vidējās izglītības standarts

Nevis dažādas vidējās izglītības programmas, bet…

… viena vidējās izglītības programma

ar vairākiem, saturiski atšķirīgiem izvēļu groziem, kuru 

saturu [mācību priekšmetus] veido un piedāvā skola. 



Jaunais vidējās izglītības standarts nosaka:

7 mācību jomas
 Valodas

 Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma

 Kultūras izpratne un 

pašizpausme mākslā

 Dabaszinātnes

 Matemātika

 Tehnoloģijas

 Veselība, drošība un 

fiziskās aktivitātes

Katrā izvēles grozā jābūt 

vismaz 1 mācību 

priekšmetam 

(pamatkursā)

no katras mācību jomas

Starpdisciplinārajam 

kursam

vismaz

3 padziļinātajiem kursiem



Ikšķiles vidusskola piedāvā (padziļinātie kursi)

Dabaszinātnes

Latviešu valoda un literatūra II

Svešvaloda II (Angļu valoda)

Kultūra un māksla II

Fizika II

Bioloģija II

Kultūras izpratne un 
pašizpausme mākslā

2 izvēļu grozus



Ikšķiles vidusskola piedāvā (padziļinātie kursi)

Dabaszinātnes

Svešvaloda II (Angļu valoda)

Fizika II

Bioloģija II

Kultūras izpratne un 
pašizpausme mākslā

2 izvēļu grozus

Latviešu valoda un literatūra II

Svešvaloda II (Angļu valoda)

Kultūra un māksla II



Ikšķiles vidusskola piedāvā (specializētie kursi)

Dabaszinātnes

Matemātiskā analīze

Tehniskā grafika

Mehatronika

Komerczinības

Kultūras izpratne un 
pašizpausme mākslā

2 izvēļu grozus

Trešā svešvaloda

Publiskā uzstāšanās









Ieguvumi:             (1)

• 10. un 11.klasē

11 – 13 mācību pr.

• 12.klasē

9 mācību priekšmeti

• Šobrīd – 15 līdz 16 

mācību priekšmeti 

katrā mācību gadā



Ieguvumi:             (2)

• optimālā līmeņa eks.

11.klasē

• ir iespēja labāk 

sagatavoties padziļi-

nāto kursu eksāme-

niem 12.klasē

• ar salīdzinoši nelielu papildus darbu izvēles 

grozu var mainīt pat pēc 11.klases



Eksāmeni

Obligātie optimālā līmeņa eksāmeni:

• Latviešu valoda I

• Svešvaloda I

• Matemātika I

+ 2  padziļināto kursu eksāmeni (pēc izvēles)



Obligātie optimālā līmeņa eksāmeni (kārto pēc 11.klases):

Latviešu valoda I

Svešvaloda I

Matemātika I

+ 2 padziļināto kursu eksāmeni (kārto pēc 12.klases)

Latviešu valoda un literatūra II

Svešvaloda II

Kultūra un māksla II

Eksāmenu kombināciju piemērs: Ikšķiles vidusskolas
Kultūras izpratne un pašizpusme mākslā



Obligātie optimālā līmeņa eksāmeni (kārto pēc 11.klases):

Latviešu valoda I

Svešvaloda I

Matemātika I

+ 2 padziļināto kursu eksāmeni (kārto pēc 12.klases)

Latviešu valoda un literatūra II

Svešvaloda II

Kultūra un māksla II

Eksāmenu kombināciju piemērs: Ikšķiles vidusskolas
Kultūras izpratne un pašizpusme mākslā





Papildus izvēļu grozos iekļautajiem mācību 

priekšmetiem var apgūt                                        (1)

Fakultatīvus

• izvēles grozā neiekļautie specializētie kursi (vismaz 10 skolēni)

• citus mācību priekšmetus pēc skolēnu ierosinājuma, ja skolai ir

pieejami resursi šī mācību priekšmeta īstenošanai un vēlmi šo

priekšmetu apgūt ir izteikuši vismaz 10 skolēni

Fakultatīvi apgūtie mācību priekšmeti tiks fiksēti skolēnam 

izsniegtajā izglītības dokumentā



Papildus izvēļu grozos iekļautajiem mācību 

priekšmetiem var apgūt                                        (2)

Profesionāli orientētu interešu izglītību

• piemēram, Projektu vadība, Kolektīvā muzicēšana, 

Mākslinieciskā pašdarbība u.c.

Autovadītāja apmācības teorētisko daļu un pirmās palīdzības 

sniegšanu (uz vietas skolā 11.klasē, bez maksas)

Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu



Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana

Ikšķiles vidusskolas kancelejā

no 2020. gada 15. jūnija līdz 19. jūnijam

Iesniedzamie dokumenti:

Skat. Ikšķiles vidusskolas kārtība izglītojamo uzņemšanai vispārējās 

vidējās izglītības programmā





Sīkākai informācijai

Ikšķiles vidusskolas direktore

Ginta Liepiņa

Tālrunis darbā 65020992   E-pasts ginta.liepina@ikskile.lv

Ikšķiles vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Diāna Ganiņa

Tālrunis darbā 65055463   E-pasts diana.ganina@ikskile.lv



Uz tikšanos Ikšķiles vidusskolā…


