
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 2020./ 2021. mācību gadā  
10. klašu skolēniem piedāvā izvēles mācību jomu 

“MATEMĀTIKA” 
 

Izvēlies šo jomu, ja Tevi saista matemātika un studēsi kādā eksakto zinātņu 
mācību jomā, kur nozīmīga ir izpratne par rēķiniem un loģikas prasmes. 

 

Iestāšanās prasības 
Apliecība par pamatizglītību ar nosacījumu, ka 9. klases gada vērtējumi matemātikā, 

angļu valodā un latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm. 

 

Tu mācīsies* šādus: 
 

pamatkursus  
10. un 11. klasē: 12. klasē: 

latviešu valoda un literatūra (12), angļu valoda (8), 
krievu vai vācu valoda (4), matemātika (12), 
vēsture un sociālās zinības (4), fizika (7), ķīmija (6), 
bioloģija (3), ģeogrāfija (3), kultūras pamati (3), 
sports un veselība (6), programmēšana (4) 

vēsture un sociālās zinības (3),  
sports un veselība (3), 
programmēšana (2) un  
projekta darbs (2) 

 
 

un apgūsi** 
padziļinātos kursus:  specializētos kursus:  

• angļu valodā (6),  

• matemātikā (8), 

• fizikā vai ķīmijā, vai  
bioloģijā, vai ģeogrāfijā (6) 

• psiholoģijā (2) vai 

• publiskajā uzstāšanās (2), vai  
• uzņēmējdarbības pamatos (4) 

 

*Divos no trim padziļinātajiem kursiem būs jākārto eksāmens. Ja kādu no izvēlētajiem padziļinātajiem vai 

specializētajiem kursiem nav iespējams apgūt, piedāvāsim citu kursu izvēlēto prioritāšu secībā.  

 

Jautājumi? Sazinies ar mums! 

 admin@auv.skriveri.lv        26797661 
 

Izvēlies kvalitatīvu vidējo izglītību!  
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola –  

vieta Tavai izaugsmei! 
  

*iekavās norādīts kopējais stundu skaits nedēļā 
 



Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 2020./ 2021. mācību gadā  
10. klašu skolēniem piedāvā izvēles mācību jomu 

“VALODAS” 
 

Izvēlies šo jomu, ja Tevi interesē valodas un vēlies studēt kādā no 
humanitāro vai sociālo zinātņu jomām, kur nozīmīga ir komunikācija 

 

Iestāšanās prasības 
Apliecība par pamatizglītību ar nosacījumu, ka 9. klases gada vērtējumi matemātikā, 

angļu valodā un latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm. 

 

Tu mācīsies* šādus: 
 

pamatkursus  
10. un 11. klasē: 12. klasē: 

latviešu valoda un literatūra (12), angļu valoda (8), 
krievu valoda vai vācu valoda (4),  matemātika (12), 
vēsture un sociālās zinības (4), fizika (7), ķīmija (6), 
bioloģija (3), ģeogrāfija (3), kultūra un māksla (4), 
sports un veselība (6), datorika (3) 

vēsture un sociālās zinības (3),  
kultūra un māksla (2),  
sports un veselība (3), 
projekta darbs (2) 

 

un apgūsi** 
padziļinātos kursus:  specializētos kursus:  

• latviešu valodā un literatūrā (6),  

• angļu valodā (6) 

• fizikā vai ķīmijā, vai  
bioloģijā, vai ģeogrāfijā (6) 

• psiholoģijā (2) vai 

• publiskajā uzstāšanās (2), vai  
• uzņēmējdarbības pamatos (4) 

 

*Divos no trim padziļinātajiem kursiem būs jākārto eksāmens. Ja kādu no izvēlētajiem padziļinātajiem vai 

specializētajiem kursiem nav iespējams apgūt, piedāvāsim citu kursu izvēlēto prioritāšu secībā.  

 

Jautājumi? Sazinies ar mums! 

 admin@auv.skriveri.lv        26797661 
 

Izvēlies kvalitatīvu vidējo izglītību!  
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola –  

vieta Tavai izaugsmei! 
  

*iekavās norādīts kopējais stundu skaits nedēļā 
 



Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 2020./ 2021. mācību gadā  
10. klašu skolēniem piedāvā izvēles mācību jomu 

“KONSERVATĪVAIS” 
 

Izvēlies šo programmu, ja Tev padodas gan humanitārie, gan eksaktie 
mācību priekšmeti un pašlaik vēl neesi izlēmis/-usi, kurā jomā studēt 

 

Iestāšanās prasības 
Apliecība par pamatizglītību ar nosacījumu, ka 9. klases gada vērtējumi matemātikā, 

angļu valodā un latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm. 

 

Tu mācīsies* šādus: 
 

pamatkursus  
10. un 11. klasē: 12. klasē: 

latviešu valoda un literatūra (12), angļu valoda (8), 
krievu vai vācu valoda (4), matemātika (12), 
vēsture un sociālās zinības (4), fizika (7), ķīmija (6), 
bioloģija (3), ģeogrāfija (3), sports un veselība (6), 
kultūra un māksla (4) un datorika  (3) vai kultūras 
pamati (3) un programmēšana (4) 

vēsture un sociālās zinības (3),  
projekta darbs (2),  
sports un veselība (3), 
kultūra un māksla (2) vai  
programmēšana (2) 

 

un apgūsi** 
padziļinātos kursus:  specializētos kursus:  

• latviešu valodā un literatūrā (6), 

• angļu valodā (6),  

• matemātikā (8) 

• psiholoģijā (2) vai 

• publiskajā uzstāšanās (2), vai 
• uzņēmējdarbības pamatos (4) 

 

*Divos no trim padziļinātajiem kursiem būs jākārto eksāmens. Ja kādu no izvēlētajiem padziļinātajiem vai 

specializētajiem kursiem nav iespējams apgūt, piedāvāsim citu kursu izvēlēto prioritāšu secībā.  

 

Jautājumi? Sazinies ar mums! 

 admin@auv.skriveri.lv        26797661 
 

Izvēlies kvalitatīvu vidējo izglītību!  
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola –  

vieta Tavai izaugsmei! 

*iekavās norādīts kopējais stundu skaits nedēļā 
 


