
2020. gada 1. septembrī Daugavpils 9. vidusskola 10. klases skolēniem piedāvās 3 vidējas izglītības komplektus! 

 

Ja Tu vēlies saistīt savu turpmāko dzīvi ar sociālām zinātnēm un/vai valodām - 

 

Šajā programmā 10. uz 11. klasēs tu apgūsi pamatkursus latviešu valodā, angļu valodā, vācu vai franču valodā, vēsture un sociālajās zinātnes, literatūrā, teātra mākslā, dabas 

zinībās, matemātikā, datorikā, sportā un veselībā. 12 klasē Tev būs padziļināti kursi latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā un sociālajās zinātnēs. Gadījumā, ja Tu gribi 

nedaudz mainīt savu specializāciju līdz 12. klases sākumam, Tev būs iespēja mainīt padziļināto kursu latviešu valodā un literatūrā uz matemātiku un analīzi vai svešvalodu uz 

matemātiku un analīzi. Vidusskolas laikā Tev būs iespēja apgūt arī specializētos kursus krievu valodā un literatūrā, trešajā svešvalodā (spāņu) , filozofijā un publiskajā 

uzstāšanās, kā arī Tu izstrādāsi darbu sociālo zinātņu vai valodas jomā. 

Vidusskolas beigās Tev būs jākārto eksāmeni latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā (C1 līmenī) un matemātikā (tas ir minimālais eksāmenu skaits) vai arī būs iespēja 

nokārtot latviešu valodu, matemātiku, angļu valodu pamatkursa līmenī un 2 eksāmenus padziļinātajos kursos, kurus esi apguvis. 

 

Komplekta nosaukums

Virzienu pieeja
Individualizācija 

virzienu pieejā NR.1

Individualizācija virzienu 

pieejā Nr.2

Valodu joma

Latviešu valoda
Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda un literatūra
Mazakumtautību valoda un 

literatūra

Svešvaloda (Ang ļu valoda) Svešvaloda (C1) Svešvaloda (C1) Svešvaloda (C1)

Otrā svešvaloda (Vācu vai Franču) Trešā svešvaloda

Sociālā un pilsoniskā

Vēsture un sociālās zinātnes Sociālās zinātnes Sociālās zinātnes Filozofija

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

Literatūra Publiskā uzstāšanas

Kultūra un māksla (Teātra māksla)

Dabaszinātņu

Dabaszinības

Matemātikas

Matemātika Matemātika un 

analīze

Matemātika un analīze

Tehnoloģiju

Datorika

Veselības , drošības un fiziskās aktivitātes

Sports un veselība

Starpdisciplinārs kurss  

Skola Pamatkursi apguves līmenī 7 jomās (v, o)

Padziļinātie kursi (skolēns izvēlās vienu no  kolonnam)

Specializētie kursi Piezīmes

Projektu darbs Sociālo zinātņu un valodas jomā

Minimālais eksāmenu skaits:

3
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Ja Tevi interese medicīna, farmācija vai veterinārija, Tev būs piemērots 

 

Šajā programma 10. uz 11. klasēs tu apgūsi pamatkursus latviešu valodā, angļu valodā, vācu vai franču valodā, vēsturē un sociālajās zinātnēs, literatūrā, vizuālajā mākslā, 

ķīmijā, fizikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, matemātikā, programmēšanā, sportā un veselībā. 12 klasē Tev būs padziļināti kursi sociālajās zinātnēs, ķīmijā un bioloģijā. Gadījumā ja Tu 

gribi nedaudz mainīt savu specializāciju līdz 12. klases sākumam, Tev būs iespēja mainīt padziļināto kursu bioloģijā uz fiziku vai ķīmiju uz fiziku. Vidusskolas laikā Tev būs 

iespēja apgūt arī specializētus kursus psiholoģijā, filozofijā un publiskajā uzstāšanās. Kā arī Tu izstrādāsi darbu dabaszinību jomā. 

Vidusskolas beigās Tev būs jākārto eksāmeni latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā pamatkursa līmenī un 2 eksāmenus no padziļinātajiem kursiem, kurus esi apguvis. 

 

 

 

 

 

Komplekta nosaukums

Virzienu pieeja
Individualizācija 

virzienu pieejā NR.1

Individualizācija virzienu 

pieejā Nr.2

Valodu joma

Latviešu valoda

Svešvaloda (Ang ļu valoda)

Otrā svešvaloda (Vācu vai Franču)

Sociālā un pilsoniskā Psiholoģija

Vēsture un sociālas zinātnes Sociālās zinātnes Sociālās zinātnes Sociālās zinātnes Filozofija

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

Literatūra Publiskā uzstāšanas

Kultūra un māksla (Vizuālā māksla)

Dabaszinātņu

Fizika Fizika Fizika

Ķīmija Ķīmija Ķīmija

Bioloģija Bioloģija Bioloģija

Ģeogrāfija

Matemātikas

Matemātika

Tehnoloģiju

Programmēšana

Veselības , drošības un fiziskās aktivitātes

Sports un veselība

Starpdisciplinārs kurss 

Specializētie kursi PiezīmesSkola Pamatkursi apguves līmenī 7 jomās (v, o)

Padziļinātie kursi (skolēns izvēlās vienu no  kolonnam)
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Projektu darbs  dabaszinātņu jomā

Minimālais eksāmenu skaits:

5



Ja gribi sapņo par savu biznesa uzsākšanu vai plāno saistīt turpmāko dzīvi ar tehnoloģiju jomu 

 

Šajā programma 10. uz 11. klasēs tu apgūsi pamatkursus latviešu valodā, angļu valodā, vācu vai franču valodā, vēsturē un sociālajās zinātnēs, literatūrā, vizuālajā mākslā, 

ķīmijā, fizikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, matemātikā, programmēšanā, sportā un veselībā. 12 klasē Tev būs padziļināti kursi sociālajās zinātnēs, fizikā un matemātikā un analīzē. 

Gadījumā, ja Tu gribi nedaudz mainīt savu specializāciju līdz 12. klases sākumam, Tev būs iespēja mainīt padziļinātu kursu fizikā uz ķīmiju vai fizikā uz bioloģiju. Vidusskolas 

laikā Tev būs iespēja apgūt arī specializētus kursus uzņēmējdarbībās pamatos, filozofijā un publiskajā uzstāšanās. Kā arī Tu izstrādāsi darbu tehnoloģiju vai uzņēmējdarbības 

jomā. 

Vidusskolas beigās Tev būs jākārto eksāmeni latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā un analīzē un vēl vienā no padziļinātājiem kursiem (tas ir minimālais eksāmenu 

skaits) vai arī latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā pamatkursa līmenī un 2 eksāmenus no padziļinātajiem kursiem, kurus esi apguvis. 

Ja Tev rodas jautājum,i droši zvani 65421458 vai raksti 9.vsk@inbox.lv! Mēs atbildēsim! 

 

Līdz tikšanās Daugavpils 9. vidusskolā! 

Komplekta nosaukums

Virzienu pieeja
Individualizācija 

virzienu pieejā NR.1

Individualizācija virzienu 

pieejā Nr.2

Valodu joma

Latviešu valoda

Svešvaloda (Ang ļu valoda)

Otrā svešvaloda (Vācu vai Franču)

Sociālā un pilsoniskā Uzņemējdarbības pamati

Vēsture un sociālas zinātnes Sociālās zinātnes Sociālās zinātnes Sociālās zinātnes Filozofija

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

Literatūra Publiskā uzstāšanas

Kultūras pamati

Dabaszinātņu

Fizika Fizika

Ķīmija Ķīmija

Bioloģija Bioloģija

Ģeogrāfija

Matemātikas

Matemātika Matemātika un analīze Matemātika un 

analīze

Matemātika un analīze

Tehnoloģiju

Programmēšana

Veselības , drošības un fiziskās aktivitātes

Sports un veselība

Starpdisciplinārs kurss 

Piezīmes
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Skola Pamatkursi apguves līmenī 7 jomās (v, o)

Padziļinātie kursi (skolēns izvēlās vienu no  kolonnam)

Specializētie kursi 

Projektu darbs  Tehnoloģiju vai Uzņēmējdarbības jomā

Minimālais eksāmenu skaits:

4

mailto:9.vsk@inbox.lv

