
 

 

     
 

  Vaiņodes vidusskola 2021./2022. m. g. 
 10. klases skolēniem piedāvā apgūt 

 
    

 

 dabaszinātņu “grozu” – 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 kultūrizglītības “grozu” – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 iespēju katram veidot harmonisku un vispusīgu savu personību, veidot pamatu savai karjerai kā dzīvei modernos un labiekārtotos kabinetos  

 nodarbības (1x mēnesī) RSU Liepājas filiālē programmā “Mana izvēle - medicīna”  

 karjeras izglītības stundas  (absolventu karjeras veiksmes stāsti) 

 ārpusstundu nodarbības EKO skolā 

 darbība skolas realizētajos ESF projektos 

 klases ekskursijas (2x) mācību gadā 

 regulāru Liepājas teātra un Latvijas teātru jaunāko izrāžu apmeklējums 

 interešu izglītību – koris, ansamblis, tautas deju kolektīvs, elektronikas pulciņš, jaunsargi, Vaiņodes kultūras nama deju kolektīvs “Vaiņodes 

dancātāji” nodarbības  

 B kategorijas autovadītāju tiesību ieguve 

 treniņus Liepājas rajona Sporta skolas handbola nodaļā un futbola nodaļā 

 skolēni veiksmīgi apvieno mācības Vaiņodes vidusskolā  un nodarbības Vaiņodes mūzikas skolā 

 atbalsta personāla pakalpojumi (medmāsa, psihologs, logopēds, sociālais pedagogs) 

 naktsmītnes 

 Vaiņodes vidusskolas absolventi katru gadu izvēlas studēt dabaszinātnes RSU, LU, LSPA, LLU (medicīna, ķīmija, bioloģija, fizika) 

2020./2021. 2018./2019. 2017./2018. 2015./2016. 2014./2015 2013./2014. 

4 4 4 1 2 2 

o 2020./2021. m. g.  – 3. pakāpes diploms (medicīnas un veselības zinātnes) Latvijas Skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferences 

Kurzemes posmā 

o 2019./2020. m. g.  – 1. pakāpes diploms (medicīnas un veselības zinātnes) Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences 

valsts posmā 

o 2018./2019. m. g.  – 1. pakāpes diploms (medicīnas un veselības zinātnes) Latvijas Skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences 

valsts posmā 

pamatkursā    padziļinātajā kursā    specializētajā kursā 

 latviešu valoda 

 angļu valoda 

 vācu/krievu valoda 

 vēsture un sociālās zinātnes 

 literatūra 

 fizika 

 ķīmija 

 bioloģija 

 ģeogrāfija 

 matemātika 

 datorika 

 sports un veselība 

 fizika 

 ķīmija 

 bioloģija 

 matemātika 

 projekta darbs 
 

 valsts aizsardzības mācība (VAM) 

 publiskā uzstāšanās  

pamatkursā 
 

padziļinātajā kursā specializētajā kursā 

 latviešu valoda 

 angļu valoda 

 vācu/krievu valoda 

 sociālās zinības un vēsture 

 kultūra un māksla (vizuālā māksla) 

 literatūra 

 fizika 

 ķīmija 

 bioloģija 

 ģeogrāfija 

 matemātika 

 dizains un tehnoloģijas 

 sports un veselība 

 latviešu valoda un 
literatūra 

 angļu valoda 

 kultūra un māksla 

 projekta darbs 
 

 valsts aizsardzības mācība (VAM) 

 publiskā uzstāšanās 


