
Par mācībām vidusskolā 
 

Vidusskolas mērķis – palīdzēt jaunietim 
apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties 
izglītības turpināšanai augstskolā vai savai 
profesionālai darbībai.  

Mainītais vidusskolas modelis dos skolēniem iespēju vairāk mācīties 
atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. To nodrošinās 
mazāks mācību priekšmetu skaits un iespēja 30 % mācību laika veltīt 
padziļinātiem un specializētiem kursiem.  

Mācoties to, kas interesē, skolēnam ir lielāka motivācija, veidojas 
dziļāka izpratne un labākas prasmes mācību priekšmetos.  

Svarīgākās pārmaiņas  

Skolēni mācīsies mazāku skaitu priekšmetu, bet atsevišķus 
priekšmetus, īpaši 12. klasē, pamatīgāk un dziļāk – atbilstoši 
savām interesēm un nākotnes studiju vai profesionālajiem 

plāniem. Vienlaikus iegūtās vispusīgās zināšanas un prasmes katrā 
mācību jomā veidos plašu redzesloku, lai neierobežotu nākotnes 
izvēles iespējas. 

Vidusskolā notiek mācīšanās iedziļinoties, lai veidotu noturīgākas 
zināšanas un izpratni, iegūtu prasmes pētīt un analizēt, radīt vēl 
nebijušus risinājumus jaunās un kompleksās situācijās.  

Mācību satura apguve turpmāk būs 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā 
un augstākajā). Mācību satura apguve optimālajā līmenī būs 
pietiekama, lai iestātos augstskolā.  

Valsts pārbaudījumus arī plānos atbilstoši līmeņiem: 

• latviešu valodā (optimālajā vai augstākajā līmenī)  

• svešvalodā (angļu vai vācu) optimālajā līmenī 

• matemātikā (optimālajā vai augstākajā līmenī) 

• divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī);  

• aizstāv/demonstrē pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu.   



Rēzeknes 2.vidusskolas kursu komplekti (izvēļu grozi) 

10.klasēm  

2021./2022. mācību gadam 

PAMATKURSI 
vispārīgajā vai optimālajā līmenī 

Valodu joma 

Latviešu valoda I Svešvaloda I (angļu B2) Svešvaloda I (vācu B1) 

Sociālā un pilsoniskā joma 

Sociālās zinības un vēsture / Vēsture un sociālās zinātnes I  

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma 

Literatūra I 
 Kultūras pamati  

Dabaszinātņu joma 

Fizika I  Ķīmija I Bioloģija I Ģeogrāfija I 

Matemātikas joma 

Matemātika I 

Tehnoloģiju joma 

Datorika vai Programmēšana I 

Veselības , drošības un fiziskās aktivitātes joma 

Sports un veselība 

Padziļinātie kursi 
augstākajā līmenī 

Matemātika un IKT 
Sociālās zinātnes un valodas vai 

kultūras pašizpausme 
Vides zinātnes, uzturzinātne 

un medicīna 

Svešvaloda II (C1) 

Matemātika II Sociālās zinātnes II Bioloģija II  

Programmēšana II 
Kultūra un māksla II 

vai 
Latviešu valoda un literatūra II 

Ķīmija II  
vai 

 Ģeogrāfija II 

Projektu darbs 

PĒTNIECĪBAS / JAUNRADES / SABIEDRĪSKAIS 

Specializētie kursi 

Valsts aizsardzības mācības (VAM) – 10.-11.klasē 

Mazākumtautību valoda un literatūra; Robotika; Uzņēmējdarbību pamati; Digitālais dizains; 

Publiskā uzstāšanas; Teātris un drāma; … 

Profesiju piemēri 

Ekonomists 
Finansists 

Grāmatvedis 
Inženieris 

IT speciālists 
Programmētājs  

Mākslīgā intelekta 
izstrādātājs 
Kriptogrāfs 

Matemātikas / datorikas 
skolotājs 

Visu veidu tulkojumu tulki  
Gids 

Skolotājs  
Tulkotāji 
Psihologs 

Jurists 
Sociologs 

Kulturologs 
Sabiedrisko attiecību speciālisti 

Politologs 
Mākslas kritiķis 

Reliģijas zinātnieks 

Sporta treneris 
Ārsts 

Farmaceits 
Medmāsa 
Dārzkopis 
Mežkopis 

Lauksaimnieks 
Vetārsts 

Uztura speciālists 
Pārtikas tehnoloģijas 

specialists 
Rehabilitologs 



 

Lai tava izvēle būtu apzināta: 

 

1) piesakies individuālai konsultācijai klātienē ar 

direktora vietnieci Svetlanu Meieri un karjeras 

konsultanti Kristīni Rimšu skolas 

mājas lapā www.r2vsk.lv vai pa tālruni 

29133911; 

2) nāc uz skolu, lai redzētu mācīšanās 

vidi un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. 

 

Tā var būt TAVA skola – pievienojies mums! 

 


