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Saturs

• Mācību satura ietvars

• Iespējamā bibliotekāra loma

• Mācību resursu krātuve



Mācību satura ietvars





Obligātā mācību satura ietvars

Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi

• Valodu

• Sociālā un pilsoniskā

• Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

• Dabaszinātņu

• Matemātikas

• Tehnoloģiju

• Veselības un fiziskās aktivitātes

• Kritiskā domāšana un 

problēmrisināšana

• Jaunrade un uzņēmējspēja

• Pašvadīta mācīšanās

• Sadarbība

• Pilsoniskā līdzdalība

• Digitālā

• Atbildība / Centība

• Drosme / Godīgums

• Gudrība / Laipnība

• Līdzcietība / Mērenība

• Savaldība / Solidaritāte

• Taisnīgums / Tolerance



Mācību saturs veidots, domājot par sasniedzamo 

rezultātu skolēnam.

Saturs veidots pēctecīgi un saskaņoti no pirmsskolas 

līdz vidusskolai, atbilstoši konkrētajam vecuma posmam 

izvirzītajiem mērķiem un saskaņots ar vienotām lielajām 

idejām katrā mācību jomā. 

Mērķis:

kompleksa prasme, lietpratība, pārnese.



Sasniedzamie rezultāti mācību jomās pamatizglītības 
standartā

1.lielā ideja. Visumā matērija sastāv no ļoti 
mazām daļiņām. 

1.1. Matērijas uzbūve, daudzveidība.
1.2. Vielu stāvokļi.
1.3. Matērijas īpašības
1.4. Procesi ar vielām.

2. lielā ideja. Objekti var attālināti 
iedarboties cits uz citu. 

2.1. Starojums – skaņas viļņi un 
elektromagnētiskie viļņi.
2.2. Fizikālie lauki – magnētiskais lauks, 
gravitācijas lauks un elektriskais lauks.
... 





Mācību satura un mācību 
darba organizācijas 
akcenti 

PAMATIZGLĪTĪBĀ



Būtiskākās pārmaiņas ”stundu sarakstā”

• Otrā svešvaloda no 4. klases (pašlaik no 6. klases).

• Sociālās zinības un vēsture - 4.- 6.klasē; Latvijas un pasaules 
vēsture kopā no 7.-9.klasei.

• Jauns mācību priekšmets – Teātra māksla.

• Sports un veselība.

• Tehnoloģiju mācību joma:

‒ Dizains un tehnoloģijas (1.-9.kl.);

‒ Datorika (1.-9.kl., t.sk. integrēti datorikas elementi 1.-3.kl.);

‒ Inženierzinības (7.kl.);

‒ Datorika; dizains un tehnoloģijas, programmēšana padziļinātai 
apguvei (10.-12.kl.).



Pamatizglītības programmas paraugs (1)
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Mācību joma Mācību priekšmets 1.-3. klase 4.-6. klase 7.-9. klase

Valodu

Latviešu valoda2 624 (18)1 490 (14) 315 (9)

Svešvaloda 1, Svešvaloda 

23 208 (6) 385 (11) 525 (15)

Sociālā un pilsoniskā

Sociālās zinības 104 (3) 105 (3)

Sociālās zinības un vēsture 245 (7)

Latvijas un pasaules 

vēsture 210 (6)

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

Vizuālā māksla 175 (5) 105 (3) 105 (3)

Mūzika 208 (6) 175 (5) 105 (3)

Literatūra2 140 (4) 210 (6)

Teātra māksla 70 (2) 35 (1)1 Iekavās norādīts ieteicamais mācību stundu skaits nedēļā trīs gados.
2 4.klasē vienu latviešu valodas stundu nedēļā ieteicams veltīt literatūras apguvei.
3 Stundu sadalījumu starp pirmo un otro svešvalodu nosaka izglītības iestāde atbilstoši tās attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. Otrās 

svešvalodas apguve tiek uzsākta 4.klasē.

MK noteikumi, 27.11.2018.



Pamatizglītības programmas paraugs (2)
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Mācību joma Mācību priekšmets 1.-3. klase 4.-6. klase 7.-9. klase

Dabaszinātņu

Dabaszinības 208 (6)1 210 (6)

Ķīmija 140 (4)

Fizika 140 (4)

Bioloģija 210 (6)

Ģeogrāfija 210 (6)

Matemātikas

Matemātika 420 (12) 570 (16) 525 (15)

Tehnoloģiju

Dizains un tehnoloģija 175 (5) 140 (4) 140 (4)

Datorika 105 (3) 175 (5)

Inženierzinības 35 (1)

Veselības un fiziskās 

aktivitātes

Sports un veselība2 280 (8) 315 (9) 315 (9)
1 Iekavās norādīts ieteicamais mācību stundu skaits nedēļā trīs gados.
2 Mācību priekšmetā Sports un veselība regulāri, katru nedēļu tiek plānotas 3 stundas visās klasēs, 1.klasē - 2 stundas nedēļā.

MK noteikumi, 27.11.2018.



Skolu brīvība un atbildība plānot
mācību saturu

Stundu skaits mācību priekšmetā noteikts 3 gadiem.

Katram semestrim, gadam, trim gadiem skola veido stundu

plānu.

Skolai ir iespēja mainīt stundu skaitu mācību priekšmetos

10% ietvaros (valsts ģimnāzijām – 25%).

1
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Skolēna snieguma vērtēšana, lai
uzlabotu mācīšanos

Galvenā uzmanība – vērtēšanai ikdienas mācību procesā, sniedzot skolēnam attīstošu 
atgriezenisko saiti, kas palīdz uzlabot mācīšanos. 

Kopsavelkošais skolēna snieguma vērtējums mācību gada noslēgumā:

• 1.–3. klasē - rakstiski četros apguves līmeņos;

• 4.–9. klasē - 10 baļļu skalā.

Diagnosticējošie pārbaudes darbi – informācija skolotājam, lai plānotu tālāko atbalstu 
skolēniem.

Četri obligātie valsts pārbaudījumi pamatskolu beidzot:

• 3 jau esošie - latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā;

• papildinās ceturtais – starpdisciplinārs pārbaudes darbs, kurā ietverts sociālās un 
pilsoniskās, dabaszinātņu un  tehnoloģiju mācību jomu saturs.

1
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2019./2020.

Pirmsskola

2020./2021.

1.kl.; 4.kl.;

7.kl.; 10.kl.

2021./2022.

2.kl.; 5.kl.;

8.kl.; 11.kl.

2022./2023.

3.kl., 6.kl.; 

9.kl.; 12.kl.

Jauno mācību saturu un pieeju
ieviesīs pakāpeniski



Skola2030 veidotie 
atbalsta materiāli



Pirmsskolas izglītības vadlīnijas

Pamatizglītības standarts

Vispārējās vidējās izglītības standarts 
(ietver sasniedzamos rezultātus mācību jomās; 

pašlaik – mācību priekšmetu standartus)

Mācību priekšmetu programmas
VISC paraugi, var veidot skolas, skolotāji

Tematiskie plāni mācību priekšmetā
veido skolas, skolotāji

Stundu plāni
veido skolotāji

Mācību satura plānošanas līmeņi



Skola2030 veidotie atbalsta materiāli
skolotājiem

• Mācību programma pirmsskolā – no 01.04.2019.

• Mācību priekšmetu programmas pamatizglītībā – no 01.09.2019. 

• Mācību līdzekļu piemēri visos mācību priekšmetos, tematos –

pakāpeniski no 2020.gada pavasara.

• Metodiskie līdzekļi – pakāpeniski no 2019.gada pavasara.



Mācību līdzekļu struktūra katram tematam

Skolēnam

• Temata atsegums

• Materiāli mācību procesa vizualizācijai

• Vingrināšanās uzdevumi

• Mācību aktivitātes un mācīšanās stratēģijas

• Materiāli vērtēšanai

• Vārdnīca

Skolotājam – metodisks komentārs



PIEMĒRS. Vingrināšanās uzdevuma piemērs Vizuālajā mākslā. 

Radi līdzīgu savas sejas mīmiku kā animācijas filmu tēliem. 
Salīdzini emociju izpausmes spogulī. Nosauc emociju.
Uzskicē, izmantojot emocijai atbilstošas krāsas

Avots:  https://projectedrealities.wordpress.com/2015/06/20/mental-wellness-in-movies-inside-out/ (skatīts 9.12.2017)

https://projectedrealities.wordpress.com/2015/06/20/mental-wellness-in-movies-inside-out/


Iespējamā bibliotekāra 
loma



Bibliotekāra loma skolā ir nozīmīga

Skolēns

Informācijas un mācību līdzekļu koordinēšana

Bibliotekārs                                                   Skolotājs

Attīsta informācijpratību Vada mācību procesu



Digitālo mācību 
resursu krātuve



Mācību resursu krātuve



Mācību un metodiskā līdzekļa lapa



Pedagogi mācību līdzekļus atrod ar filtru



Filtrs ir detalizēts un precīzi ļauj atlasīt vajadzīgo



Orientēšanās mācību 
resursu krātuvē



Obligātā mācību satura ietvars

Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi

• Valodu

• Sociālā un pilsoniskā

• Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

• Dabaszinātņu

• Matemātikas

• Tehnoloģiju

• Veselības un fiziskās aktivitātes

• Kritiskā domāšana un 

problēmrisināšana

• Jaunrade un uzņēmējspēja

• Pašvadīta mācīšanās

• Sadarbība

• Pilsoniskā līdzdalība

• Digitālā

• Atbildība / Centība

• Drosme / Godīgums

• Gudrība / Laipnība

• Līdzcietība / Mērenība

• Savaldība / Solidaritāte

• Taisnīgums / Tolerance

Saturs



Meklēt pēc jomas
Kur 

atrast



Sasniedzamie rezultāti mācību jomās 
pamatizglītības standartā

Saturs



Meklēt pēc sasniedzamā rezultāta
Kur 

atrast



Meklēt pēc sasniedzamā rezultāta
Kur 

atrast



Sasniedzamie rezultāti mācību jomās 
pamatizglītības standartā

Saturs



Meklēt pēc sasniedzamā rezultāta
Kur 

atrast



Meklēt pēc sasniedzamā rezultāta
Kur 

atrast



Mācību līdzekļu struktūra katram tematam

Skolēnam

• Temata atsegums

• Materiāli mācību procesa vizualizācijai

• Vingrināšanās uzdevumi

• Mācību aktivitātes un mācīšanās stratēģijas

• Materiāli vērtēšanai

• Vārdnīca

Skolotājam – metodisks komentārs

Saturs



Mācību līdzekļu struktūra katram tematam
Kur 

atrast



Obligātā mācību satura ietvars

Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi

• Valodu

• Sociālā un pilsoniskā

• Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

• Dabaszinātņu

• Matemātikas

• Tehnoloģiju

• Veselības un fiziskās aktivitātes

• Kritiskā domāšana un 

problēmrisināšana

• Jaunrade un uzņēmējspēja

• Pašvadīta mācīšanās

• Sadarbība

• Pilsoniskā līdzdalība

• Digitālā

• Atbildība / Centība

• Drosme / Godīgums

• Gudrība / Laipnība

• Līdzcietība / Mērenība

• Savaldība / Solidaritāte

• Taisnīgums / Tolerance

Saturs



Meklēšana pēc caurviju prasmēm
Kur 

atrast



Meklēšana pēc sasniedzamā rezultāta
Kur 

atrast



Mācību resursu krātuvē savu materiālus 
izvietos:

• izdevēji

• organizācijas

• skolu pedagogi

• skolu vadība

• Skola2030



Resursi darbam



Resursi mācību procesa un satura plānošanai

• Pirmsskolas izglītības vadlīnijas: 

https://likumi.lv/ta/id/303371 (spēkā 01.09.2019.)

• Valsts pamatizglītības standarts: 

https://likumi.lv/ta/id/303768 (spēkā no 01.09.2020.)

https://likumi.lv/ta/id/303371
https://likumi.lv/ta/id/303768


Cita noderīga informācija

• Skola2030:  www.skola2030.lv (raksti, tīmekļsemināri, 

youtube kanāls)

• Skola2030 Ziņu izdevums. Par pamatizglītību: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3e1e8c_67ca316aa2ef4

a1eb9f02d359281fd43.pdf

• Pirmsskolas izglītības konferences 14.03.2019.  

tiešraide Skola2030 Facebook lapā

http://www.skola2030.lv/
https://docs.wixstatic.com/ugd/3e1e8c_67ca316aa2ef4a1eb9f02d359281fd43.pdf


Paldies!
Zmartins.rozenbergs@skola2030.lv

www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030

mailto:Zane.olina@skola2030.lv

