
KURSU IZVĒLE
1. Apvelc 3 padziļinātos kursus (+), ko gribi apgūt augstā-
kajā līmenī. 
2. Apvelc pamatkursus (+), ko vēlies mācīties vispārīgajā 
vai optimālajā līmenī. | Izvēle jāveic visās mācību jomās 
atbilstoši nosacījumiem!
3. Apvelc kursus (x), kuru noslēgumā kārtosi valsts pārbau-
des darbu.* ** | Atbilstoši apgūtajam līmenim.

Mācību joma Kursi
V O A VPD

Literatūra I (ir obligāts optimālajā līmenī)

Valodas

Latviešu valoda I (ir obligāts optimālajā līmenī)

Latviešu valoda un literatūra II

* Valsts pārbaudes darbi obligāti jākārto (vismaz optimālajā līmenī)  – 
latviešu valodā, svešvalodā (B2) un matemātikā.
** Valsts pārbaudes darbi jākārto divos no padziļinātajiem kursiem.

Svešvaloda I angļu vācu franču

Svešvaloda angļu vācu franču

UN

krievu

Svešvaloda II angļu vācu franču krievu

Sociālā un 
pilsoniskā

Sociālās zinības un vēsture

Vēsture un sociālās zinātnes I

VAI

Sociālās zinātnes II

Vēsture II

UN/VAI

Kultūras izpratne 
un pašizpausme 
mākslā
(izvēloties optimālo 
līmeni, apvelc arī mākslas 
veidu)

Kultūras pamati

Kultūra un māksla I vizuālā māksla mūzika teātra māksla

VAI

Kultūra un māksla II

V - Vispārīgais līmenis O - Optimālais līmenis A - Augstākais līmenis VPD - Valsts pārbaudes darbs

Līmeņi

UN

Šajā lapā doti visi iespējamie pamatkursi un padziļinā-
tie kursi, kurus kāda skola Latvijā varētu piedāvāt. Taču 
neviena skola nepiedāvās visus no uzskaitītajiem kursiem. 
Interesējies par tev interesējošo skolu piedāvājumu.

(apvelc izvēlēto 
valodu kursā)



Mācību joma Kursi V O A VPD

Dabaszinātnes

Dabaszinības

vai visi 4 pamatkursi optimālajā līmenī

Matemātika

Tehnoloģijas

Datorika

Dizains un tehnoloģijas I

VAI

Matemātika I

Dizains un tehnoloģijas II

Programmēšana I 

UN/VAI

Programmēšana II 

Veselība, drošība 
un fiziskā aktivi-
tāte

Sports un veselība (ir obligāts optimālajā līmenī)

Starpdisciplinārs 
kurss Projekta darbs (ir obligāts)

Fizika I

Fizika II

Ķīmija I

Ķīmija II

Bioloģija I

Bioloģija II

Ģeogrāfija I

Ģeogrāfija II

Matemātika II

V - Vispārīgais līmenis O - Optimālais līmenis A - Augstākais līmenis VPD - Valsts pārbaudes darbs


