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Ievads

Mācību priekšmeta programmas struktūra

Mācību priekšmetu programmas (turpmāk – programma) paraugs veidots triju mācību 
priekšmetu apguvei: sociālās zinības 1.–3. klasei, sociālās zinības un vēsture 4.–6. klasei, 
sociālās zinības 7.–9. klasei, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 
27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un 
pamati zglītības programmu paraugiem” (turpmāk – standarts) noteiktos plānotos skolēnam 
sasniedzamos rezultātus sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. 

Programmā iekļauti: 
� mācību priekšmetu mērķis un uzdevumi;
� mācību saturs;
� mācību satura apguves norise;
� mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni;
� ieteikumi mācību darba organizācijai.

Katram programmas tematam piedāvāti gan plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, 
gan to apguvei aptuveni paredzētais laiks, izmantojamās mācību metodes un nepieciešamie 
mācību līdzekļi. Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu apkopojošs uzskaitī-
jums pievienots 6. pielikumā.

Programmā mācību saturs ir veidots atbilstoši standartā noteiktajiem sociālās un pilso-
niskās mācību jomas plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, no tiem atvasinot 
mācību priekšmetos apgūstamos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus katrā klasē. 

Mācību satura apguves norisē parādīts, kā pakāpeniski tiek sasniegtas standarta pra-
sības zināšanu apguvē, izpratnes veidošanā, kā arī prasmju un vērtībās balstītu ieradumu 
attīstīšanā. Ieteicamā mācību satura apguves norise veidota ar detalizētiem tematiem. Katrā 
tematā ir norādīti plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, to skaitā ziņas (apraksta nozī-
mīgākās temata apguves rezultātā iegūtās zināšanas un izpratni par mācību jomas lielajām 
idejām), prasmes, vērtībās balstīti ieradumi un kompleksi sasniedzamie rezultāti (raksturo 
skolēna spēju koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās situāci-
jās). Katra temata ietvarā iekļautas arī nozīmīgākās skolēna darbības, kas nepieciešamas šo 

rezultātu sasniegšanai. Sociālo zinību programmas tematu pārskats pievienots 4. pielikumā. 
Sociālās un pilsoniskās mācību jomas tematu pārskats pievienots 5. pielikumā. 

Programma veidota, paredzot, ka sociālo zinību apguvei 1.–3. klasē tiks atvēlētas 
104 mācību stundas, sociālo zinību apguvei 4.–6. klasē tiks atvēlētas 245 mācību stun-
das, savukārt sociālo zinību apguvei 7.–9. klasē tiks atvēlētas 105 mācību stundas. Taču 
skolai ir iespējams mācību darbu organizēt arī citādi – saskaņā ar standartu par 10 % (par 
25 % valsts ģimnāzijām) samazinot vai palielinot stundu skaitu mācību priekšmetā. Ieteiku-
mus mācību darba organizācijai skatīt programmas sadaļā “Ieteikumi mācību darba orga-
nizācijai”. 

Programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Skolotāji var izvēlēties šo programmu vai 
arī pēc šī parauga izstrādāt savu programmu.

Mācību satura un pieejas akcenti

Pamatizglītības satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš 
ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi 
un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un 
uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots. 

Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un 
paust attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās. Tā ir spēja adekvāti 
lietot mācīšanās rezultātu noteiktā kontekstā (izglītības, darba, personiskajā vai sabiedriski 
politiskajā). Lietpratība jeb kompetence ir kompleksa – tā ietver zināšanas, izpratni, pras-
mes un ieradumus, kas balstīti vērtībās.

Lai katrā mācību priekšmetā ikvienam skolēnam nodrošinātu mūsdienīgas lietpratības 
izglītību, būtiski ikvienam skolotājam neatkarīgi no mācību priekšmeta plānot un vadīt 
skolēna mācīšanos, izvirzot skaidrus sasniedzamos rezultātus, izvēloties atbilstošus un 
daudzveidīgus uzdevumus, sniedzot atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti un iespēju 
mācīties iedziļinoties – skaidrot darbību gaitu; domāt par mācīšanos un sasniegto rezul-
tātu; veidot fiziski un emocionāli drošu mācību vidi; regulāri sadarboties ar kolēģiem, 
kopīgi plānojot mācību satura īstenošanu un sekojot katra skolēna attīstības dinamikai; 
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veikt nepieciešamos uzlabojumus mācību procesā, ņemot vērā katra skolēna individuālās 
mācīšanās un attīstības vajadzības.

Sociālo zinību programma 1.–9. klasei veidota, ņemot vērā šādus mācību satura un pie-
ejas akcentus.
� Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā skolēni apgūst trīs savstarpēji saistītus mācību 

priekšmetus dažādās klašu grupās: 1.–3. klasē skolēni mācās mācību priekšmetu “Sociā-
lās zinības”, kura ietvaros apgūst savu sociālo lomu un prasmi rīkoties tai atbilstoši, 
mācās domāt par mācīšanos, kontrolēt savas emocijas, vēlmes, vajadzības un sadarbo-
ties ar visu klases kolektīvu, veikt uzdevumus pārī un grupā. Izzina savu un līdzcilvēku 
vērtību pasauli, saprot, ka vērtības ietekmē viņa un līdzcilvēku rīcību, mācās cienīt citādi 
domājošos, pieņemt un pamatot vērtībās balstītu viedokli; 4.–6. klasē skolēni mācās 
mācību priekšmetu “Sociālās zinības un vēsture”, kura ietvaros apgūst pirmās nepiecie-
šamās prasmes un zināšanas – laika skaitīšanu, dažādu vēsturisku priekšmetu un noti-
kumu salīdzināšanu ar mūsdienās sastopamajiem –, kā arī mācās atpazīt dažādus vēstu-
res avotu veidus; 7.–9. klasē skolēni mācās mācību priekšmetu “Sociālās zinības”, kura 
ietvaros pēta, kritiski analizē un interpretē dažādu veidu informācijas avotus, piemēram, 
likumus un plašsaziņas līdzekļus. Skolēni mācās ieņemt aktīvu pozīciju sabiedrībā, kļūt 
par līderiem savā dzīvē un sabiedrībā, izprast valsts iekšējās un ārējās funkcijas, eko-
nomikas un tirgus kā ekonomikas daļas likumsakarības, ievērot noteikumus, izvēlēties 
vērtībās balstītus lēmumus pretrunīgās situācijās.

� Ar sociālo zinību palīdzību skolēni nostiprina savu nacionālo un pilsonisko apziņu, kas 
ir cieši saistīta ar piederības sajūtu gan konkrētai vietai, gan valstij kopumā. Pilsonisko 
apziņu un piederības sajūtu ir iespējams nostiprināt ar skolēnam nozīmīgu, saprotamu 
saturu un piemēriem no ikdienas dzīves, kā arī nodrošinot iespēju mācīties, darot, prak-
tiski pielietojot apgūtās prasmes un zināšanas. Tādējādi mācību process noris arī ārpus 
skolas dažādās vidēs – vietējai kopienai nozīmīgās sabiedriskās vietās, pilsētvidē, valsts 
un pašvaldības iestādēs, uzņēmumos, vēsturiski nozīmīgās vietās, muzejos un arhīvos. 

� Pilsoniskās un nacionālās apziņas veidošana paredz arī uzskatu un viedokļu daudz-
veidību par dažādām sabiedriskām, politiskām un ekonomiskām norisēm, tas padara 
mācību procesu vairāk personiski nozīmīgu. Tādējādi mācību procesā ir pieņemami 
dažādi skolēnu viedokļi un dažāda vērtību orientācija (sociālo, etnisko un reliģisko grupu 
ietekme). Mācoties sociālās zinības, ir ļoti nozīmīgi atlasīt un izmantot tādus piemē-
rus, kuri palīdzētu skolēniem izpētīt un apzināties savu vērtību un unikalitāti, izteikt 

personisko viedokli, vadīt savas emocijas, pašizziņu un mācīšanās procesu, kā arī izprast 
savu lomu sabiedrībā un radīt vēlmi sadarboties.

� Sociālajās zinībās skolēni mācās izprast un arī risināt aktuālas sabiedriskas un ekono-
miskas problēmas, iedziļinoties un pētot dažādu gadījumu piemērus, meklējot atbildes 
uz jautājumiem kāpēc? un kā?, šauboties un pieņemot atbilstošus lēmumus, modelējot 
dažādus sadarbības un līdzdalības veidus. Tādējādi skolēni attīsta kritiskās domāša-
nas, problēmu definēšanas un risināšanas, cēloņu un seku izspriešanas, plānošanas un 
finanšu pratības prasmes.

� Mācīšanās procesā ir svarīgi veidot skolēnā izjūtu par tuvākās apkārtnes, apkārtējās 
sabiedrības un ģimenes vēstures nozīmīgumu, veidot izpratni par vēstures notikumu 
ietekmi uz mūsdienu apstākļiem un uzskatiem un apziņu par piederību vietai, dzim-
tai, tautai un valstij. Līdzās faktu apguvei, bez kuras vēstures sapratne nav iespējama, 
mācību procesā ļoti būtiski ir skolēnam veidot izpratni par vēstures procesiem un likum-
sakarībām. Noteikt cēloņsakarības starp dažādiem notikumiem un procesiem sabiedrībā 
ir ļoti nozīmīga prasme, kas ar laiku kļūst par plaši pielietotu domāšanas stratēģiju. To 
attīsta, salīdzinot dažādus notikumus un procesus sabiedrībā, meklējot līdzīgas pazīmes 
un cenšoties šīs pazīmes skaidrot. Mērķtiecīgi attīstot šo prasmi, skolēni neapjuks un 
tiem neradīsies grūtības iedziļināties un izprast arī iepriekš nepazīstamus kontekstus. 

� Veidojot nacionālo un pilsonisko apziņu, kā arī izpratni par sabiedriskajiem un ekono-
miskajiem procesiem, ir būtiski iemācīties saskatīt un izskaidrot likumsakarības starp 
dažādiem notikumiem, iegūstot informāciju no atšķirīgiem informācijas avotiem un 
attīstot dažādas prasmes – analizēt statistikas datus; ievākt, apstrādāt un analizēt datus, 
anketējot respondentus un izpētot sabiedrības viedokli; skaidrot sakarības starp lie-
lumiem un funkcijām ekonomiskajos modeļos; analizēt rakstītos informācijas avotus, 
nosakot informācijas drošticamību un salīdzinot ar informāciju no citiem avotiem.

� Nozīmīgs priekšmeta uzdevums ir veidot skolēna izpratni par ekonomiskajiem proce-
siem un uzņēmējdarbību. Uzņēmējspējas ir prasmju un personisku īpašību kopums, kuru 
attīstīšana prasa skolēna aktīvu, praktisku mācīšanos starpdisciplinārā vidē, mācību 
procesu saskaņojot ar dizaina un tehnoloģiju satura un prasmju apguvi. Lai paveiktu 
uzdevumu, skolēni pielieto un pilnveido jaunrades, pašvadības, sadarbības, problēmri-
sināšanas un līdzdalības prasmes. 
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Mērķis un uzdevumi

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas apguves mērķis skolēnam: skolēns domā un rīko-
jas atbildīgi, apzinoties savas rīcības sekas un cienot dzīvību kā vērtību; viņam ir izveido-
jušies noturīgi, labvēlīgi sociālie ieradumi saziņā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem, ir izkopta 
nacionālā, vēsturiskā un pilsoniskā apziņa un izpratne par sabiedriskajiem un ekonomiska-
jiem procesiem. 

Mācību priekšmeti sociālās zinības (1.–3. klase un 7.–9. klase) un sociālās zinības un 
vēsture (4.–6. klase) veido skolēna sociālo un pilsonisko pratību līdztekus Latvijas un pasau-
les vēstures mācību priekšmetam. 

Mācību priekšmetu sociālās zinības (1.–3. klase un 7.–9. klase) un sociālās zinības un 
vēsture (4.–6. klase) apguves mērķis skolēnam: nostiprināt labvēlīgus sociālos ieradumus 
saziņā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem, veidot izpratni par dažādiem sabiedriskiem, ekono-
miskiem un politiskiem notikumiem sabiedrībā, veidot skolēna nacionālo un pilsonisko 
apziņu un nostiprināt skolēna prasmi izvērtēt citu viedokļus un pamatot savējo.

Mācību priekšmetu sociālās zinības (1.–3. klase un 7.–9. klase) un sociālās zinības un 
vēsture (4.–6. klase) uzdevumi ir dot iespēju skolēnam
� sekot savai tikumiskajai izaugsmei, novērtēt ģimenes, skolas un valsts lomu savas per-

sonības tapšanā; 
� vadīt un pārraudzīt savas emocijas un mācīšanos, apzināties savas intereses, vajadzības; 
� apgūt un apzināties savas tiesības, pienākumus un uzvedības noteikumus; 
� izprast valsts funkcijas un diskutēt par demokrātiskas tiesiskas valsts būtību; 
� praktizēt un attīstīt sadarbības un pilsoniskās aktivitātes prasmes, risinot dažādas vie-

tējā sabiedrībā aktuālas problēmas; 
� apgūt privāto naudas līdzekļu plānošanu, izvērtēt vēlmes, vajadzības un iespējas; 
� vietējās nozīmes tirdzniecības pasākumos apgūt un praktizēt uzņēmējspējas un finanšu 

pratību; 
� izzināt vietējās kopienas vērtības, tradīcijas, kultūrvēsturiskos objektus un saimniecisko 

aktivitāti mūsdienās un pagātnē;
� patstāvīgi, argumentēti un radoši interpretēt pagātnes un mūsdienu notikumus novadā, 

Latvijā, Eiropā un pasaulē.
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Mācību saturs

Mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz skolēnam būtiskāko, lai veidotos lietpratība (kom
pe tence) kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts ilgākā periodā. Mācību saturs ir organizēts 
saskaņā ar mācību satura būtiskākajiem pamatjēdzieniem jeb lielajām idejām (Li), kas skolēnam 
jāapgūst, lai veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā. Lielās idejas veido 
obligātā mācību satura strukturālo ietvaru; tām atbilstoši aprakstītas prasības mācību satura 
apguvei jeb plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, pabeidzot noteiktu izglītības pakāpi.

Lielās idejas visiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā apgūstamajiem priekšme-
tiem – sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, Latvijas un pasaules vēsture – ir kopīgas. 
Tās atspoguļo izpratni par norisēm sabiedrībā Latvijā un pasaulē, mūsdienās un pagātnē, 
šīs norises aplūkojot no dažādiem skatpunktiem. Katra no lielajām idejām apkopo sasnie-
dzamos rezultātus, kas veido izpratni par sešiem nozīmīgiem pamatjēdzieniem – indivīds, 
sabiedrība, vara, resursi, kultūru daudzveidība, laika ritējums un pārmaiņas, ar kuru palīdzību ir 
iespējams izskaidrot sociālos, politiskos, ekonomiskos un vēsturiskos procesus sabiedrībā.

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas lielās idejas, par kurām skolēns veido izpratni arī 
sociālajās zinībās. 
1. Lielā ideja Katrs cilvēks ir unikāls un vērtīgs veido izpratni par to, ka personības veidošana 

ir sarežģīts un laikietilpīgs process, kuru ir nepieciešams vadīt un uzraudzīt. Veidojot 
savu personību, ir svarīgi izvērtēt un sekot savām vērtībām, plānot laiku, nospraust 
mērķus un sekot tiem, izvēlēties prioritātes. Lai iekļautos sabiedrībā, ir nepieciešams 
izvērtēt savu rīcību, prast kontrolēt savas emocijas un uzvesties atbilstoši situācijai. 
Katram cilvēkam ir tiesības uz savu viedokli. 

2. Lielā ideja Cilvēki veido attiecības ar citiem cilvēkiem veido izpratni par cilvēku rīcības morā-
lajiem aspektiem dažādās situācijās, prasmi sadarboties, vēlmi un prasmi gūt pilsoniskās un 
politiskās līdzdalības pieredzi, iesaistoties vietējai kopienai nozīmīgu jautājumu risināšanā 
vai lēmumu pieņemšanā, kā arī ieradumu veidot cieņpilnas attiecības ar citiem cilvēkiem. 

3. Lielā ideja Mūsdienu sabiedrības pašorganizācijas forma ir demokrātiska valsts. Demokrā-
tiskas valstis savstarpējo attiecību regulēšanai veido starpvalstu organizācijas cilvēktiesību 
lomu mūsdienu sabiedrībā veido izpratni par cilvēktiesību lomu mūsdienu sabiedrībā, 
demokrātiskas neatkarīgas valsts nozīmību, izprotot demokrātiskas sabiedrības un valsts 
vērtības un demokrātiskus valsts pārvaldes principus. 

4. Lielā ideja Uzņēmējspēju attīstīšana sekmē sabiedrībā izmantojamo resursu apvienošanu 
kopējam un individuālajam labumam veido izpratni par uzņēmējspēju nozīmi savas un 
sabiedrības kvalitātes uzlabošanā; šo spēju viena no izpausmēm ir uzņēmējdarbība. 

5. Lielā ideja Cilvēki apzinās alternatīvas, plānojot pieejamo resursu izlietojumu veido izpratni 
par izvēļu izdarīšanas un lēmumu pieņemšanas nozīmīgumu, kas veicinātu visefektīvāko 
resursu izmantošanu. Katrai izvēlei ir alternatīvās izmaksas, tādēļ ir svarīgi izvērtēt savas 
vēlmes un prast atteikties no nevajadzīgā. 

6. Lielā ideja Apzinoties un iepazīstot kultūru daudzveidību un globalizācijas procesus, izpro-
tot dažādu kultūru atšķirības un konfliktus, rodas cieņa starpkultūru komunikācijā veido 
izpratni par kultūras un reliģisko priekšstatu veidošanos un par faktoriem, kas ietekmē 
vēsturisko kultūras attīstību, kā arī attīsta prasmi un daudzveidīgu pieredzi iedziļināties 
un diskutēt par dažādiem pretrunīgiem sabiedriskiem un politiskiem jautājumiem, ievē-
rojot pieklājību, toleranci un pašcieņu, veido izpratni par cilvēcīgumu un taisnīgumu. 

7. Lielā ideja Laika gaitā sabiedrība daudzveidīgu cēloņu ietekmē piedzīvo pārmaiņas veido 
izpratni par to, kā laika gaitā notikušas pārmaiņas, lai secinātu, ka ikkatra indivīda 
pagātnē pie dzīvotie notikumi ir saistīti ar notikumiem Latvijā un pasaulē, kā arī par sa 
bied rībā un valstī notikušo pārmaiņu ietekmējošo faktoru un cēloņsakarību nozīmi, lai 
skaidrotu sabiedriskos procesus. 

8. Lielā ideja Informācijas avoti, kas atspoguļo norises sabiedrībā pagātnē un mūsdienās, ir izvērtē-
jami kritiski attīsta prasmi atlasīt, izvērtēt, salīdzināt un analizēt dažādus informācijas avotus, 
lai iegūtu informāciju, kritiski analizētu un veidotu argumentētus spriedumus par sabiedris-
kajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem, kā arī novērtētu informācijas ticamību.

Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību jomā un no tiem atvasinātie 
sa  sniedzamie rezultāti mācību priekšmeta programmā ir kompleksi – galarezultāts veidojas dar-
bībā, kura ietver gan mācību jomas zināšanas, izpratni un pamatprasmes, gan caurviju prasmes, 
gan vērtībās balstītus ieradumus. Katra mācību priekšmeta skolotāja uzdevums ir tos attīstīt. 

Caurviju prasmju apguve un izmantošana ikdienā ir nozīmīgs priekšnoteikums dziļākas 
izpratnes veidošanai mācību priekšmetā. Vingrinoties izmantot caurviju prasmes mācību 
priekšmetam specifiskos veidos un situācijās, skolēns vienlaikus ir ieguvis vispārīgas pras-
mes, kuras varēs izmantot visu dzīvi.

Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 3., 6. un 
9. klasi, pievienoti 2. pielikumā. Skolēnam attīstāmie ieradumi sociālajās zinībās pievienoti 
3. pielikumā.
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Mācību sasniegumu vērtēšanas formas 
un metodiskie paņēmieni

Vērtēšanas pieeja un pamatprincipi

Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, īstenojot mūsdienīgu izglītību, kuras rezul-
tāts ir patiesa izpratne, spēja izmantot skolā apgūto neierastās situācijās un lietpratība, ir 
esošās vērtēšanas prakses pārvērtēšana, atbilstoši saskaņojot vērtēšanas mērķi, formu un 
saturu.

Vērtēšanas uzsvars mainās no skolēna mācību sasniegumu novērtēšanas uz vērtēšanu, 
lai uzlabotu mācīšanos. Vērtēšana, lai uzlabotu mācīšanos, ir efektīvas atgriezeniskās saites 
sniegšana skolēnam, dodot viņam iespēju un laiku uzlabot savu sniegumu atbilstoši plāno-
tajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem un vērtēšanas kritērijiem. 

Vērtēšana primāri ir neatņemama mācīšanās sastāvdaļa, kas ļauj plānot gan skolotājam, 
gan skolēnam uzlabojumus mācību procesā, nevis tikai vērtējuma izlikšana, piemēram, atzī-
mes veidā.

Vērtēšanas uzsvaru maiņa ir svarīga arī skolas līmenī. Kļūst nozīmīgi veidot sistēmas, 
kas ļauj sekot līdzi katra skolēna izaugsmei un sniegt atbalstu tieši tajā laikā un vietā, kur 
tas ir nepieciešams.

Vērtēšanai standartā ir noteikti šādi pamatprincipi:

1) sistēmiskuma princips – mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo 
regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību kopums;

2) atklātības un skaidrības princips – pirms mācību snieguma demonstrēšanas skolēnam ir 
zināmi un saprotami plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa mācību snieguma vērtēša-
nas kritēriji;

3) metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus vēr-
tēšanas metodiskos paņēmienus;

4) iekļaujošais princips – mācību snieguma vērtēšana tiek pielāgota ikviena skolēna dažā-
dajām mācīšanās vajadzībām, piemēram, laika dalījums un ilgums, vide, skolēna snie-
guma demonstrēšanas veids, piekļuve vērtēšanas darbam;

5) izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma noslēgumā, 
tiek ņemta vērā skolēna individuālā mācību snieguma attīstības dinamika. 

Vērtēšanas norises laiku mācību procesā un biežumu, saturu, uzdevuma veidu, vērtē-
šanas formu un metodiskos paņēmienus, vērtēšanas kritērijus, vērtējuma izteikšanas veidu 
un dokumentēšanu izvēlas atbilstoši vienam no trim vērtēšanas mērķiem – diagnosticējošā, 
formatīvā vai summatīvā vērtēšana. Informācija par tiem ir apkopota tabulā.
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Vērtēšanas 
Vērtē-               veidi
šanas aspekti

Diagnosticējošā vērtēšana Formatīvā vērtēšana Summatīvā vērtēšana

Vērtēšanas mērķi Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, 
prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un 
kompleksus sasniedzamos rezultātus (turpmāk – 
plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus) 
mācību procesa plānošanai un pilnveidei, 
piemēram, turpmāko plānoto skolēnam 
sasniedzamo rezultātu precizēšanai, mācību 
uzdevumu izvēlei.

Noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos rezultātus 
atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnam 
un skolotājam, lai uzlabotu skolēna sniegumu 
un plānotu turpmāko mācību procesu.

Veicināt skolēna mācību motivāciju attīstīt 
pašvadītas mācīšanās prasmes, iesaistot viņu 
vērtēšanas procesā.

Noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos 
rezultātus mācību rezultāta novērtēšanai 
un dokumentēšanai.

Summatīvās vērtēšanas rezultātus var izmantot, 
piemēram, arī lai uzlabotu skolēna sniegumu, 
izvērtētu mācību procesā izmantotās metodes, 
pieņemtu lēmumus par turpmāko darbu.

Norises laiks 
mācību procesā 
un biežums

Ieteicams veikt temata, mācību kursa vai mācību 
gada sākumā.

Veic mācību procesa laikā. Skolotājs to organizē 
pēc nepieciešamības.

Veic mācīšanās posma (piemēram, temata, vairāku 
tematu vai temata loģiskās daļas, mācību gada, 
izglītības posma vai pakāpes) noslēgumā.

Vērtēšanas saturs Saturu veido iepriekšējā mācīšanās posmā 
plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, kuri 
nepieciešami turpmākā mācību satura apguvē.

Saturu veido plānotie skolēnam sasniedzamie 
rezultāti mācīšanās posma laikā.

Saturu veido plānotie skolēnam sasniedzamie 
rezultāti mācīšanās posma noslēgumā. 

Vērtēšanas 
uzdevumu veidi 

Uzdevuma veidu skolotājs izvēlas atbilstoši plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam. Tas var būt, piemēram, atbilžu izvēles uzdevums, īso atbilžu 
uzdevums, strukturēts uzdevums, esejas tipa uzdevums, uzdevums, kurā skolēns var demonstrēt savu sniegumu darbībā vai izstrādājot produktu. 

Vērtēšanas 
formas un meto 
diskie paņēmieni

Mutiski, rakstiski, praktiski vai kombinēti. 

Novērošana, saruna, aptauja, uzdevumu risināšana, darbs ar tekstu, demonstrējums, vizualizēšana, eseja, projekts, diskusija, etīde u. tml.

Vērtēšanas 
kritēriji, to izveide

Kritēriji nepieciešami vērtēšanas objektivitātes nodrošināšanai. Kritērijus izstrādā skolotājs atbilstoši plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam, 
vērtēšanas formai un metodiskajam paņēmienam. Kritēriju izstrādē un vērtēšanā var iesaistīt skolēnus, lai pilnveidotu skolēna pašvadītas mācīšanās prasmes.

Vērtējuma 
izteikšanas 
veids un 
dokumentēšana

Vērtējumu izsaka, dokumentē un komunicē atbilstoši mērķauditorijai (piemēram, skolēns, kolēģis, 
atbalsta personāls, skolas vadība, vecāks), lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi 
skolēna sniegumam ilgtermiņā. Vērtējumu var izteikt apguves līmeņos, procentos, punktos,  
ieskaitīts/neieskaitīts u. tml.

Vērtējumu 1.–3. klasē izsaka apguves līmeņos 
atbilstoši nozīmīgākajiem plānotajiem skolēnam 
sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomā, 
4.–9. klasē vērtējumu izsaka 10 ballu skalā katrā 
mācību priekšmetā.
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Vērtēšanas saturs, kritēriji, formas un metodiskie 
paņēmieni

Mācību priekšmeta programmā tematu ietvaros paredzēti četru veidu plānotie skolē-
nam sasniedzamie rezultāti: ziņas, prasmes, vērtībās balstīti ieradumi, komplekss sasnie-
dzamais rezultāts. Plānojot vērtēšanu, skolotājam svarīgi izvēlēties plānotajam skolēnam 
sasniedzamajam rezultātam atbilstošus kritērijus, metodiskos paņēmienus un uzdevumu 
vērtēšanas veidu. 

Ziņu apguve parāda skolēna izpratni. Tā attiecas uz standartā plānotajiem skolēnam 
sasniedzamajiem rezultātiem, kas parasti sākas ar darbības vārdiem “apraksta”, “skaidro”, 
“pamato” u. c. Piemēram, viens no skolēnam plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, 
beidzot 9. klasi, ir šāds: “Skaidro normatīvo aktu hierarhiju. Pamato viedokli par cilvēktie-
sību fundamentālo lomu mūsdienu tiesiskuma izpratnē. Atbilstoši noteiktiem kritērijiem 
atpazīst vardarbīgās ideo loģijas un skaidro to neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, cilvēktiesību un vispārējām demokrātiskas sabiedrības normām. Atpazīst cilvēk-
tiesību pārkāpumus, lai sekmētu to novēršanu ikdienā.” Plānoto skolēnam sasniedzamo 
rezultātu apguvi skolēns parāda, veicot uzdevumus, risinot problēmas, piedaloties sarunās 
vai diskusijās u. tml. To vērtē atbilstoši kritērijiem.

Prasmju apguvi skolēns demonstrē darbībā (piemēram, analizē, izvērtē, salīdzina, argu-
mentē); to vērtē, izmantojot snieguma līmeņa aprakstu. Piemēram: “Veido loģiskus sprie-
dumus, interpretējot likuma tekstu.”

Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; tos vērtē, novērojot skolēna 
darbību ilgākā laika posmā, īpaši situācijās, kas ietver izvēles iespējas. Piemēram: “Apzinās 
savas emocijas un vēlmes, uzturoties klasē un skolā, kā arī veicot mācību uzdevumus, kon-
trolē savu uzvedību un emocijas.” Ieradumus vērtē, izmantojot snieguma līmeņa ap rakstu.

Kompleksu sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns demonstrē darbībā. Piemēram: “Salī-
dzina dažādus avotus, lai secinātu, kā reliģija ietekmē politiku un politika – reliģiju.” Kom-
pleksa sasniedzamā rezultāta vērtēšanai izmanto dažādas formas – rakstveida, mutvārdu 
vai kombinēts pārbaudes darbs, individuāls vai grupas projekts u. c. Kompleksam sasnie-
dzamajam rezultātam raksturīgs vairāku pazīmju kopums, ko vērtē, izvirzot atbilstošas snie-
guma vērtēšanas dimensijas un ar katru dimensiju saistītus kritērijus. Kompleksu sasnie-
dzamo rezultātu vērtē, izmantojot snieguma līmeņa aprakstu.
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Ieteikumi mācību darba organizācijai

1. Satura starpdisciplinaritāte.
Mācību procesu sociālo zinību stundās vēlams organizēt sadarbībā ar Latvijas un pasau-

les vēsturi. Piemēram, 9. klasē 1. temata “Satversme un varas dalīšanas princips demokrā-
tiskā valstī” apguvi vēlams plānot kopīgi ar Latvijas un pasaules vēstures 9. klasē 1. temata 
“Pārmaiņas pasaulē pēc Pirmā pasaules kara” apguvi; 4. temata sociālajās zinībās “Kā 
ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus?” apguvi – ar Latvijas 
un pasaules vēstures 4. temata “Vēsture un mūsdienu pasaules izaicinājumi” apguvi. 

8. klasē 1. temats “Kā notiek ražošana?” ir mācāms paralēli ar dizaina un tehnoloģiju 
tematu “Kā modelē un izgatavo izstrādājumus ar programmvadāmiem darbgaldiem?” 
(1. variants) vai “Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai aksesuāru?” (2. variants). Šāds dalījums 

rodas tādēļ, ka dizaina un tehnoloģiju mācību process paredz skolēnu sadalīšanu grupās, 
taču tas neizslēdz iespēju sociālajās zinībās iegūtās teorētiskās zināšanas par ražošanas 
procesiem apvienot ar dizaina un tehnoloģiju stundās apgūtajām zināšanām un prasmēm. 

8. klasē 2. temats “Kā darbojas tirgus?” ir mācāms paralēli ar dizaina un tehnoloģiju 
tematu “Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai aksesuāru?” (1. variants) vai “Kā modelē un izga-
tavo izstrādājumus ar programmvadāmiem darbgaldiem?” (2. variants). Šāds dalījums rodas 
tādēļ, ka dizaina un tehnoloģiju mācību process paredz skolēnu sadalīšanu grupās, taču 
tas neizslēdz iespēju sociālajās zinībās iegūtās teorētiskās zināšanas par tirgus darbības 
pamatprincipiem apvienot ar dizaina un tehnoloģiju stundās apgūtajām zināšanām un 
prasmēm.

Piemērs tematu plānojumam, īstenojot starppriekšmetu saikni 8. klasē starp sociālajām zinībām un dizainu un tehnoloģijām

1. temats 2. temats

Sociālo zinību skolotājs  8.1. Kā notiek ražošana? (Visa klase)  8.2. Kā darbojas tirgus? (Visa klase)

Dizaina un tehnoloģiju 
skolotājs A

8.1. Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai aksesuāru? 1. VARIANTS 
(1. skolēnu grupa)

8.1. Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai aksesuāru? 2. VARIANTS 
(2. kolēnu grupa)

Dizaina un tehnoloģiju 
skolotājs B

8.2. Kā modelē un izgatavo izstrādājumus ar programmvadāmiem 
darbgaldiem? 1. VARIANTS 
(2. skolēnu grupa)

8.2. Kā modelē un izgatavo izstrādājumus ar programmvadāmiem 
darbgaldiem? 2. VARIANTS 
(1. skolēnu grupa)

Lai skolēni izprastu sabiedriskos, ekonomiskos un politiskos procesus, liela nozīme ir 
dažādiem uzdevumiem, kas saistīti ar tekstu lasīšanu, analīzi un jaunu tekstu radīšanu. Lai 
pēc iespējas veiksmīgāk izpildītu paredzētos sasniedzamos rezultātus, plānojot uzdevumus, 
kas ir saistīti ar tekstu veidošanu, vēlams tos saskaņot ar latviešu valodas mācību priekš-
meta stundās apgūto, lai pārliecinātos, ka skolēni ir apguvuši nepieciešamās tekstveides 
prasmes.
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2. Stundu sadalījums/grafiks.
Mācību process Latvijas un pasaules vēstures stundās vislabāk organizējams t. s. 

dubultstundu sistēmā, lai mērķtiecīgi ilgākā laika posmā varētu organizēt praktisku darbu 
ar dažādiem informācijas avotiem, realizētu sadarbību, organizētu domu apmaiņu, disku-
sijas u. c.

Lai īstenotu dažādus laikietilpīgus projektus vai piedalītos mācību ekskursijās, sociālās 
zinības iespējams mācīt pēc moduļu principa, kad sociālajām zinībām īsākā laika periodā 
tiek atvēlēts lielāks stundu skaits.

3. Dažādas mācību darba organizācijas formas.
Sociālo zinību mācību procesu nepieciešams organizēt dažādās mācību vidēs – ne 

tikai mācību kabinetā, bet arī, piemēram, datorklasē, skolas vai pilsētas bibliotēkā, skolas 
pagalmā, muzejā, vēsturisko notikumu vietās u. c. Situācijas izvēli nosaka sasniedzamais 
rezultāts un konkrēti jēgpilnie uzdevumi, kas veicami dažādās vietās.
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Mācību satura apguves norise

Mācību satura apguves norise ietver
1) katrā mācību gadā apgūstamos tematus;
2) tajos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus;
3) apguvei paredzēto laiku;
4) nepieciešamās skolēna darbības sasniedzamo rezultātu apguvei;
5) tematu apguvei izmantojamos mācību līdzekļus un metodiskos paņēmienus. 

Mācību saturs sociālajās zinībās ir veidots tā, lai tiktu apgūts cikliski – katrā klašu posmā 
padziļinot izpratni par dažādiem sabiedriskiem, ekonomiskiem un politiskiem procesiem 
un to kopsakarībām. Mācību tematus saturiski, pēc nepieciešamības, ir iespējams mainīt 
vietām, taču tad ir jāpievērš papildu uzmanība tematos paredzētajai prasmju attīstībai.

Šajā sadaļā ar detalizētu tematu ietvaru palīdzību parādīts, kā pakāpeniski tiek sasnieg-
tas standarta prasības zināšanu apguvē, izpratnes veidošanā, prasmju un vērtībās balstītu 
ieradumu attīstīšanā. 

Katra temata ietvaru parāda temata ietvara struktūras paraugs.
Programmā lietoto kodu skaidrojums pievienots 1. pielikumā.
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Temata ietvara struktūras paraugs

Temata numurs un nosaukums Temata numurs un nosaukums Temata numurs un nosaukums Temata numurs un nosaukums Temata numurs un nosaukums

Temata apguvei ieteicamais laiks

Temata apguves mērķis – tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu kopums un apguves pamatojums.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

Apraksta nozīmīgākās temata apguves rezultātā iegūtās zināšanas un izpratni par 
mācību jomas lielajām idejām. Iekavās norādīts kods standarta attiecīgās mācību 
jomas plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu tabulā, uz kuru lielo ideju attiecas 
konkrētā ziņa.

Mācību priekšmetam specifiskās un vispārīgās jeb caurviju prasmes, ko skolēns 
apgūs attiecīgajā tematā.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Skolēna spēja koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās 
situācijās. Iekavās norādīts kods no standarta attiecīgās mācību jomas plānoto skolē 
nam sasniedzamo rezultātu tabulas. Ja tematā tiek sasniegts tabulā minētais plānotais 
skolēnam sasniedzamais rezultāts pilnībā, pirms koda iekļauta vienādības zīme.

Vērtībās balstīti ieradumi, kuru attīstīšanai plānots pievērst pastiprinātu uzmanību 
attiecīgajā tematā.

Jēdzieni – nozīmīgākie jēdzieni, par kuriem skolēns gūs izpratni tieši šajā tematā.

Temata apguves norise

Temata vienuma nosaukums Tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvei nepieciešamās skolēna darbības. Tabula veidota, grupējot apgūstamos sasniedzamos 
rezultātus un katrai sasniedzamo rezultātu grupai jeb temata vienumam piedāvājot nepieciešamās skolēna darbības. Tabulā nav uzskaitītas 
visas iespējamās skolēna darbības, norādīts uzdevumu skaits, vingrināšanās ilgums vai intensitāte. Galvenā uzmanība pievērsta skolēna 
darbību veidiem un būtībai.

Temata vienuma nosaukums

Temata vienuma nosaukums

Mācību līdzekļi – tieši šī temata apguvei nepieciešamo mācību līdzekļu uzskaitījums.

Starppriekšmetu saikne – norāda, kā skolēns apgūs ar attiecīgo tematu saistītus sasniedzamos rezultātus kontekstā ar citiem mācību priekšmetiem.

Metodiskais komentārs – attiecīgā mācību priekšmeta nozīmīgu saturisku vai metodisku jautājumu skaidrojums, kas aktuāls tieši šī temata apguvē.

Papildiespējas – papildu idejas un ieteikumi, kā vēl paplašināt un padziļināt skolēna mācīšanās pieredzi attiecīgajā tematā, piemēram,  
ieteikumi mācību ekskursijām, pētniecības projektiem.



1. klase
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1.1. Ko nozīmē būt skolēnam? 1.2. Kā veidot sev un citiem 
drošas attiecības kopienā? 

1.3. Kā sadarboties, svinot svētkus, 
ģimenē un klasē?

1.4. Kādas prasmes un īpašības 
vajadzīgas mācoties un strādājot?

1.1. Ko nozīmē būt skolēnam?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 6 mācību stundas

Temata apguves mērķis: izpētīt klases telpu, skolu un tās apkārtni, iepazīties ar klases 
un skolas iekšējās kārtības noteikumiem, lai apgūtu savu jauno sociālo lomu – skolēns – un 
ar to saistīto uzvedību, pienākumus un tiesības.

Sasniedzamie rezultāti

 Ziņas Prasmes 

• Būt skolēnam nozīmē ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus un dienas režīmu, lai varētu veikt konkrētus pienākumus skolā 
un mājās. (S.Li.1.) 

• Cilvēks mācās pārvaldīt savas emocijas, lai varētu sadzīvot ar apkārtējiem, veikt pienākumus. (S.Li.1.)
• Skolas iekšējās kārtības noteikumus var izlasīt dienasgrāmatā un skolas mājaslapā, klasē var vienoties par saviem iekšējās kārtības 

noteikumiem. (S.Li.1.)
• Noteikumi ir jāievēro, lai justos drošāk un nenodarītu cits citam pāri. Datorklasē, bibliotēkā, sporta zālē ir jāievēro īpaši noteikumi. (S.Li.2.)
• Eklasē vai telefona aplikācijā katrs skolēns var redzēt savus mājasdarbus un mācību stundu sarakstu, ja zina savu lietotājvārdu; 

ja nezina, – jālūdz vecāku palīdzība. (S.Li.3.)
• Skolēns skolā un mājās darbojas ar dažādiem mācību līdzekļiem un ierīcēm, to skaitā datoru, lai apgūtu zināšanas un prasmes. (S.Li.1.)
• Ir svarīgi pareizi sākt un pabeigt darbu ar datoriem un programmvadāmajām ierīcēm. Izmantojot datoru, ir iespējams veikt dažādus 

mācību uzdevumus. (T.Li.2.) 

• Ar skolotāja atbalstu plāno savas dienas 
gaitas.

• Mācās pastāstīt par savām emocijām 
un pārvaldīt tās.

• Pēc pazīmēm salīdzina un atšķir darbam 
drošu un nedrošu vidi dažādās skolas 
telpās. 

• Atpazīst dažādus mācību līdzekļus 
un atrod konkrētas norādes un zīmes 
mācību kabinetā, bibliotēkā un datorklasē, 
uzskates līdzekļos, telefona aplikācijās. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Balstoties uz paša veidotu zīmējumu, stāsta par sevi skolā, salīdzina, ar ko skola atšķiras no iepriekšējās mācību pieredzes, mācās 
nosaukt savus pienākumus un tiesības, kontrolēt emocijas. (S.3.1.1., S.3.1.4.)

• Piedalās noteikumu un ar mācīšanos saistītu lēmumu pieņemšanā, sarunā ar klasesbiedriem vienojas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, 
lai veidotu drošu vidi sev un citiem. (S.3.2.5., S.3.3.2.)

Attīsta ieradumu apzināties savas emocijas 
un vēlmes, kontrolēt savu uzvedību un 
emocijas, uzturoties klasē un skolā un 
veicot mācību uzdevumus.

Jēdzieni: skola, skolēns, mācīšanās, pienākumi, noteikumi, dienas režīms.
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Temata apguves norise

Kas ir skola? Skolēni dodas ekskursijā pa skolu, lai ievērotu un atpazītu zīmes, kas ir skolas gaiteņos, un uzzinātu, ka skola ir liela un piedāvā dažādas iespējas.

Stāsta par ekskursijā redzēto: kāds ir īsākais ceļš no skolas ieejas līdz klases telpai; kā nokļūt uz citām telpām, kurās notiek mācību stundas 
(datorklase, bibliotēka u. c.); kur atrodas visas ikdienā nepieciešamās palīgtelpas (ēdamzāle, labierīcības, garderobe u. c.). 

Skolotāja vadītā diskusijā skolēni izsaka savu viedokli par to, kur skolā var meklēt palīdzību, piemēram, kad sāp galva, gribas izlasīt grāmatu 
par zirgiem, gribas iemācīties pareizi sēdēt pie datora, utt.

Katrs skolēns pabeidz teikumu “Skola ir...”, klausās citu skolēnu atbildes, atbild uz skolotāja uzdotajiem jautājumiem.

Ko nozīmē mācīties? Vēro dažādus mācību un uzskates līdzekļus, atbild uz skolotāja jautājumiem un izsaka viedokli, kas, viņaprāt, ir mācīšanās.

Skolotāja piedāvātās situācijās atpazīst darbības, kas saistītas ar mācīšanos (lasa, rēķina, plāno, domā, met bumbu, zīmē ar otu, zīmē datorā, klausās, runā).

Lai uzzinātu, ko mācīsies sociālajās zinībās, iepazīst skolotāja piedāvātos mācību līdzekļus, meklē tajos norādes, īpašas zīmes, kuras var palīdzēt 
mācību procesā. Izsaka viedokli, ko iemācīsies sociālajās zinībās.

Kādi ir noteikumi  
klasē un skolā?

Izsaka savas emocijas par skolu un sevi skolā.

Skolotāja vadībā vienojas par klases kolektīvā pieļaujamu un nepieļaujamu rīcību (ko skolēni drīkst un nedrīkst darīt, kādas ir viņu tiesības 
un pienākumi klasē).

Sarakstu ar iekšējās kārtības noteikumiem skolotājs novieto klasē pie sienas, lai varētu aktualizēt visos mācību priekšmetos.

Vērtējot skolotāja piedāvātās situācijas, mācās atpazīt emocionāli drošu un nedrošu vidi, skaidrot, kas pašam jādara, lai, piemēram, klasē visi varētu 
mācīties, lai kādam nebūtu skumji, bail uzstāties u. tml.

Izspēlējot dažādas lomu spēles un ejot rotaļās, mācās ievērot klases noteikumus, atpazīt un kontrolēt emocijas.

Izsaka pieņēmumus, kā viņa rīcība ietekmē citus cilvēkus.

Kas ir dienas režīms? Skolēni pēc skolotāja dotā parauga veido domu karti par savām ikdienas darbībām.

Skolēni ar skolotāja atbalstu plāno savu dienas kārtību, sarindojot ikdienas notikumus hronoloģiskā secībā.

Skolēni salīdzina bērnudārza audzēkņa un skolēna dienas režīmu, noskaidrojot kopīgo un atšķirīgo.

Skolēni izsaka savas domas, kāpēc skolēniem būtu jāievēro dienas režīms nopietnāk nekā pirmsskolēniem.

Skolotāja vadībā iepazīstas ar eklases izkārtojumu un tur pieejamo informāciju, mācās lietot eklases aplikāciju telefonā, lai saprastu, kā tas palīdz 
plānot laiku.

Ko nozīmē būt 
skolēnam?

Skolēni veido zīmējumu “Es skolā”, izmantojot datoru vai zīmuļus (sīkās motorikas attīstīšanai).

Ar skolotāja atbalstu veido stāstījumu par uzzīmēto. 

Piedalās skolotāja vadītā diskusijā, kurā stāsta par savu sagatavoto zīmējumu, kā arī atbild uz uzdotajiem jautājumiem un uzdod jautājumus klasesbiedriem.
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām [tiešsaiste]. Rīga: Valsts 
izglītības satura centrs [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/
saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html

Starppriekšmetu saikne: svešvaloda – iepazīstina ar sevi; sports un veselība – dro-
šība, noteikumi; vizuālā māksla – skolēni veido zīmējumu, lai skaidrotu savas izjūtas skolā. 

Metodiskais komentārs

Šis temats ir paredzēts, lai skolēns iepazītos ar skolas telpām un apkārtējo vidi, iekšējās 
kārtības noteikumiem un pieļaujamo uzvedību skolā. Šim tematam ir ļoti liela nozīme, lai 
palīdzētu skolēniem iejusties skolā un apzināties savu jauno sociālo lomu, kā arī pienāku-
mus un tiesības, tādēļ būtu vēlams, ja sociālo zinību stundu plānojums ļautu šo tematu 
apgūt pēc iespējas īsākā laikā, t.i., veidojot blokstundas pirmajās mācību gada nedēļās vai 
pat visas tematam paredzētās stundas ieplānojot vienā dienā.
Šī temata ietvaros ļoti nozīmīgi ir pievērst uzmanību datoru un dažādu citu ierīču izmanto-
šanai mācību procesā – kā lietot datoru, ievērojot pareizu datora ieslēgšanas un izslēgšanas 
kārtību, kā izmantot peli –, tādēļ vēlams ieplānot skolēnu aktivitātes un uzdevumus skolas 
datorklasē. Lai veicinātu skolēnu atbildību, ir svarīgi iepazīstināt skolēnus ar elektronisko 
dienasgrāmatu vai eklases aplikāciju telefonā un tur pieejamo informāciju; šis uzdevums 
vislabāk ir paveicams ar vecāku atbalstu.

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
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1.1. Ko nozīmē būt skolēnam? 1.2. Kā veidot sev un citiem 
drošas attiecības kopienā?

1.3. Kā sadarboties, svinot svētkus, 
ģimenē un klasē?

1.4. Kādas prasmes un īpašības 
vajadzīgas mācoties un strādājot?

1.2. Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8 mācību stundas

Temata apguves mērķis: skolēni mācās sadarboties, raksturojot sevi un kopienu, 
atšķirot drošas un nedrošas attiecības ar līdzcilvēkiem, bērniem un pieaugušajiem, lai varētu 
pasargāt sevi un citus un prognozētu savas rīcības sekas attiecībās ar līdzcilvēkiem.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Katrai mūsu izvēlei un rīcībai ir sekas, tāpēc attiecībās ar līdzcilvēkiem jārīkojas 
apdomīgi. (S.Li.2.)

• Draudzīga, izpalīdzīga, sirsnīga, atbildīga rīcība starp cilvēkiem veido drošas attiecības. 
Meli, dusmas, vardarbība veido nedrošas, bīstamas attiecības. (S.Li.1.)

• Skolā mācās dažādi skolēni, tāpēc ir noteikumi, kas palīdz sadzīvot. (S.Li.2.)
• Lai varētu kopīgi mācīties, skolēniem jāmācās klausīties vienam otrā un kontrolēt savas 

emocijas. (S.Li.2.)
• Ja kāds skolā dara pāri, jāmeklē palīdzība pie pieaugušajiem. (S.Li.2.)

• Ar skolotāja atbalstu raksturo dažādas cilvēku attiecības sadzīviskās situācijās.
• Pauž savas vajadzības un emocijas vārdos un sociāli pieņemamos veidos.
• Mācās ikdienas situācijās atpazīt un stāstīt par cilvēku rīcības sekām.
• Atšķir drošas un nedrošas situācijas attiecībās ar līdzcilvēkiem.
• Spriež par savu izvēli situācijās, kad apdraudēts pats vai līdzcilvēki, piedāvājot savu 

risinājumu.
• Mācās strādāt pāros, lai veiktu kopīgu uzdevumu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Stāstot par zīmējumos, fotogrāfijās vai videomateriālos redzamajām situācijām, izvērtē, 
kādas sekas sev un apkārtējiem var radīt konkrētā rīcība, lai atšķirtu labvēlīgas un 
nedrošas attiecības ar cilvēkiem. Skaidro, kā būtu jārīkojas nedrošās situācijās, kad tiek 
apdraudēts pats vai apkārtējie. (S.3.1.2., S.3.1.3., S.3.2.2., S.3.2.3., S.3.2.4.)

Veido cieņpilnas attiecības ar apkārtējiem, nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar 
citiem cilvēkiem, lai paveiktu kopīgu uzdevumu vai risinātu sadzīviskas problēmas. 

Jēdzieni: emocijas, attiecības, rīcība, sekas.
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Temata apguves norise

Kas ietekmē attiecības 
ģimenē un klasē?

Skolēni, balstoties uz savu pieredzi, nosauc un mācās raksturot savas attiecības ar vecākiem, draugiem un klasesbiedriem. Izsaka pieņēmumu: 
kas ietekmē attiecības?

Skolotāja izlasa pasaku “Sienāzis un skudra” vai citu līdzīgu un aicina skolēnus domāt un izteikt viedokli: kas ietekmēja attiecības starp pasakas 
varoņiem, kādas bija varoņu rīcības sekas, kā viņi jutās?

Atbildot uz skolotāja jautājumiem, pāros stāsta viens otram par savām emocijām priecīgos un skumjos brīžos, lai saprastu, ka jebkura rīcība ietekmē 
attiecības un pašsajūtu.

Pēc skolotāja dotā parauga skolēni pāros izdomā 1 situāciju, kurā izpaužas draudzīga, izpalīdzīga, sirsnīga, atbildīga rīcība starp cilvēkiem, un 
1 situāciju, kurā izpaužas meli, dusmas, vardarbība.

Skolēni stāsta situācijas klasē, klasesbiedri spriež, kā varēja justies situācijā iesaistītie cilvēki.

Ar skolotāja palīdzību skolēni piedāvā risinājumus, kā veidot pozitīvas attiecības klasē.

Kādas ir rīcības sekas? Skolēni tiek aicināti noskatīties fragmentu no multfilmas “SiSiDra”, lai spriestu, kā rīkojās Pēcis un kādas bija šīs rīcības sekas viņam un apkārtējiem.

Skolēni pāros vai mazās grupās izvērtē dažādas skolotāja piedāvātas ikdienas situācijas, kurās atspoguļotas cilvēku savstarpējās attiecības, un spriež 
par to sekām iesaistītajiem. Piedāvā pamatotus situāciju risinājumus. 

Skolēni ar skolotāja atbalstu apkopo dzirdēto un skaidro, kāpēc pastāv noteikumi un kāpēc brīvība nav visatļautība.

Ko nozīmē drošas 
attiecības?

Skolēni, balstoties uz savu pieredzi, nosauc vārdus, ar ko viņiem saistās drošība.

Skolēni, izmantojot skolotāja sagatavotu informāciju un savu pieredzi, izsaka viedokli, kā var atšķirt labvēlīgas attiecības no nedrošām attiecībām. 
Skaidro, kādi noteikumi jāievēro uz ielas, skolā, mājās. 

Pāros spriež par savu izvēli konkrētās situācijās, kad apdraudēts pats vai līdzcilvēki, piedāvājot savu risinājumu, piemēram, pazudis telefons, pagalmā 
uzbrūk svešs suns, sveši jaunieši prasa atdot kabatas naudu, klasesbiedru kautiņš. Skaidro, kur vērsties pēc palīdzības (piemēram, 112, bērnu un 
pusaudžu uzticības tālrunis 116111).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Tauriņa, A. Vēro, vērtē, rīkojies. Rīga: RaKa, 2019.
Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām [tiešsaiste]. Rīga: Valsts 
izglītības satura centrs [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/
saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html

Si-Si-Dra [tiešsaiste]. Rež. Burovs, A. Rīgas Kinostudija, 1977. [skatīts 10.08.2019.]. Pie-
ejams: https://www.youtube.com/watch?v=LnwmtRyhufs
Bērna personiskā drošība saskarsmē ar svešiniekiem uz ielas [tiešsaiste]. Centrs Dardedze, 
2012. [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=3bDnnc2VFV8

Starppriekšmetu saikne: svešvaloda – iepazīstina ar sevi; sports un veselība – dro-
šība, noteikumi.

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://www.youtube.com/watch?v=LnwmtRyhufs
https://www.youtube.com/watch?v=3bDnnc2VFV8
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1.1. Ko nozīmē būt skolēnam? 1.2. Kā veidot sev un citiem 
drošas attiecības kopienā?

1.3. Kā sadarboties, svinot svētkus, 
ģimenē un klasē?

1.4. Kādas prasmes un īpašības 
vajadzīgas mācoties un strādājot?

1.3. Kā sadarboties, svinot svētkus, ģimenē un klasē?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: skolēni dalās pieredzē un sadarbojas svētku svinēšanā, izzi-
not informāciju par dažiem skolā svinamiem svētkiem un tos piedzīvojot, lai apgūtu jaunas 
tradīcijas, sadarbības pieredzi ar klasesbiedriem un varētu apzināti līdzdarboties klasē, skolā 
un ģimenē.

Sasniedzamie rezultāti

 Ziņas Prasmes 

• Ģimenē un skolā tiek svinēti dažādi svētki; tie ir svarīgi, jo balstīti vērtībās, un ir interesanti līdzdarboties 
to organizēšanā. (S.Li.2., S.Li.6.)

• Piedalīties svētku svinēšanā ir izglītojoši un lietderīgi, jo cilvēki kopj tradīcijas un izmanto dažādus simbolus jeb zīmes, 
piemēram, 18. novembris ir svarīgākie valsts svētki, jo pirms vairāk nekā 100 gadiem radās neatkarīga Latvijas 
Republika. Šo svētku simboli ir karogs, himna, ģerbonis. (S.Li.3.)

• Ziemassvētki ir vieni no visvairāk svinētajiem svētkiem pasaulē un Latvijā, tajos cilvēki sniedz un saņem dāvanas, 
piedalās labdarības pasākumos, to simboli ir eglīte un Ziemassvētku vecītis. (S.Li.3.)

• Svētku svinēšanas tradīcijas skolā ir veidojušās ilgākā laika periodā, katra klase var veidot jaunas tradīcijas un kopt 
esošās. (S.Li.3.)

• Mācās pamatot viedokli par svētku svinēšanu 
un tradīcijām.

• Piedalās diskusijā, uzklausa klasesbiedru sacīto, 
komentē to.

• Ar skolotāja atbalstu nelielā grupā veic kopīgu 
uzdevumu.

• Mācās vērtēt savu un grupas biedru veikumu 
pēc paveiktā uzdevuma, izmantojot skolotāja 
piedāvāto paraugu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Atpazīst Latvijas valsts simbolus un ievēro ar tiem saistītos rituālus. Stāsta par tuvākajā kopienā pārstāvēto kultūru 
tradīcijām, svētkiem un simboliem. (S.3.3.5., S.3.6.1., S.3.6.2.)

• Līdzdarbojas Ziemassvētku/Jaunā gada apsveikumu un pasākuma sagatavošanā klasē un skolā. Stāsta par savu pieredzi 
un izjūtām svētkos. Sadarbojas ar citiem kopēju konstruktīvu uzdevumu veikšanai, uzņemas atbildību. (S.3.2.6., S.3.6.5.)

Attīsta ieradumu atbildīgi izturēties pret veicamajiem 
uzdevumiem gan individuāli, gan komandā, pieņemt 
kopīgus lēmumus un būt tolerantam pret atšķirīgo, 
līdzdarbojoties kopīgos klases pasākumos. 

Jēdzieni: ģimene, svētki, simboli, labdarība, līdzdalība.
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Temata apguves norise

Kādus svētkus svinam 
ģimenē un skolā?

Skolēni fotogrāfijās atpazīst zināmākos svētkus, nosauc zīmes/simbolus, kas saistās ar konkrētajiem svētkiem.

Pēc pedagoga dotā parauga grupās mācās stāstīt par svētku svinēšanu skolā, balstoties uz fotogrāfijām (piemēram, Zinību diena 1. septembrī, 
Lāčplēša diena 11. novembrī, Latvijas dzimšanas diena 18. novembrī, Ziemassvētki, Jaunais gads, Lieldienas).

Grupās stāsta par savu pieredzi svētku svinēšanā, uzklausa cits citu, ar skolotāja palīdzību veido mutisku kopsavilkumu.

Klausās skolotāja stāstu par Latvijas dzimšanas dienu, atbild uz jautājumiem, lai mācītos saprast tekstu un iegūt informāciju.

Vadoties pēc skolotāja norādījumiem un sadarbojoties ar vecākiem, atnes 1 fotogrāfiju, kurā ir redzams skolēns un/vai viņa ģimene, svinot svētkus, 
lai stāstītu par ģimenes svētku pasākumos redzēto, piedzīvoto. Tiek veidota fotogrāfiju izstāde klasē.

Kā sadarboties, svinot 
un palīdzot cits citam?

Izmantojot skolotāja sagatavotus materiālus, skolēni diskutē par ieguvumiem un zaudējumiem. 

Skolotājs piedāvā izspēlēt dažas sadarbības spēles, lai skolēni saprastu, ka, tikai sadarbojoties un ievērojot noteikumus, var izpildīt kopīgo uzdevumu.

Skolēni izsaka un pamato domas, kāpēc sadarboties un palīdzēt ir svarīgi un kas vajadzīgs, lai cilvēki varētu sadarboties. 

Pēc skolotāja ierosinājuma un norādījumiem skolēni mācās strādāt grupās, ievērot noteikumus, paveikt uzticēto darbu svētku pasākuma 
sagatavošanā, lai piedalītos kopīgā Ziemassvētku vai Jaunā gada pasākumā un līdzdarbotos pasākuma sagatavošanā.

Ko nozīmē izdevušies 
svētki?

Pēc svētku norises skolēni izvērtē svētkus saturiski un vērtē savu ieguldījumu pēc skolotāja piedāvātajiem kritērijiem. 

Skolēni vingrinās stāstīt par savām emocijām svētkos, nosauc darbības, kas veicināja un kavēja sadarbību grupā un svētku gaitā, lai apzinātos sava 
ieguldījuma vērtību un iespējamos uzlabojumus.

Ar skolotāja palīdzību skolēni secina, kā viena cilvēka lēmumi un rīcība var ietekmēt citus cilvēkus.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Tauriņa, A. Vēro, vērtē, rīkojies. Rīga: RaKa, 2019.
Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām [tiešsaiste]. Rīga: Valsts 
izglītības satura centrs [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/
saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html

Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda, dizains un tehnoloģijas, mūzika – kopīgs 
klases gada noslēguma sarīkojums. Šo sarīkojumu ar skolotāja atbalstu plāno un organizē 
skolēni, tādējādi attīstot sadarbības un līdzdalības prasmes un nostiprinot piederību klases 
kolektīvam. Latviešu valodas, dizaina un tehnoloģijas, mūzikas un sociālo zinību stundu 
laikā skolēniem ir iespējams plānot šo sarīkojumu un sagatavot nepieciešamos priekšnesu-
mus un dekorācijas. 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
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1.1. Ko nozīmē būt skolēnam? 1.2. Kā veidot sev un citiem 
drošas attiecības kopienā? 

1.3. Kā sadarboties, svinot svētkus, 
ģimenē un klasē?

1.4. Kādas prasmes un īpašības 
vajadzīgas mācoties un strādājot?

1.4. Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties 
un strādājot? 

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: izprast un noskaidrot mācīšanās un darba nozīmi vēlmju un 
vajadzību apmierināšanai, iepazīst vecāku profesijas, lai spriestu, kādas īpašības un prasmes 
jāattīsta mācību procesā un brīvajā laikā sevis pilnveidošanai.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Mēs katrs esam unikāls un īpašs, tāpēc mums ir atšķirīgi raksturi, mērķi, vajadzības un 
iespējas. Mācoties mēs varam pilnveidoties. (S.Li.1.) 

• Lai apmierinātu savas vēlmes un vajadzības, mēs strādājam un mācāmies. Darbs var 
sniegt gan materiālos labumus (naudu, dažādas lietas), gan sirdsprieku un jaunas 
zināšanas, prasmes. (S.Li.4.)

• Cilvēki mācās un pilnveido savu raksturu un prasmes, lai varētu strādāt dažādās 
profesijās, nodarboties ar vaļaspriekiem, ieņemt dažādus amatus. (S.Li.4.)

• Cilvēks mūža garumā var izmēģināt un izvēlēties dažādus nodarbošanās veidus 
atbilstoši savām interesēm un spējām. (S.Li.1.)

• Ar skolotāja atbalstu sagatavo un uzdod precīzus jautājumus, lai iegūtu informāciju. 
• Pēc skolotāja sagatavota parauga secīgi stāsta par iegūto informāciju.
• Mācās atrast tekstā atbildes uz konkrētiem jautājumiem.
• Izsaka un pamato savu viedokli.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Izmantojot intervijā iegūto informāciju, veido stāstījumu par cilvēkiem, kuru rakstura 
īpašības, zināšanas un prasmes ir pašam nozīmīgas, pamato savu izvēli. Atbildot uz 
jautājumiem, skaidro, kā jaunas zināšanas, prasmes un uzņēmība palīdz sasniegt mērķus 
un īstenot savas intereses un iespējas darba tirgū. (S.3.1.6., S.3.4.1.)

Attīsta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, iegūstot informāciju no 
dažādiem informācijas avotiem.

Jēdzieni: vēlmes, vajadzības, darbs, profesija, izvēle.
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Temata apguves norise

Ko cilvēki vēlas? Skolēni tiek aicināti uzzīmēt saldējumu, kuru visvairāk vēlas. Skolēni savā starpā salīdzina zīmējumus. Secina, kādēļ zīmējumi un vēlmes atšķiras, 
kaut arī uzdevums bija vienāds. 

Skolēni skaidro, ko gribētu paveikt skolā un ar ko gribētu nodarboties ārpus skolas, spriež, kas būtu jādara, lai to sasniegtu.

 Kā panākt to, 
ko vēlies?

Skolēni izsaka pieņēmumus, kas ir darbs un kas ir profesija, kāpēc tie ir vajadzīgi. 

Pētot informācijas avotus (profesiju apraksta kartītes), atpazīst un nosauc dažādas profesijas; izsaka domas, kādus darbus veic doto profesiju cilvēki 
un kādas rakstura īpašības viņiem vajadzīgas, strādājot nosauktajās profesijās.

Balstoties uz iegūto informāciju, skolēni secina, kas ir darbs un kāpēc cilvēki strādā.

Skolēni prāta vētrā prognozē, kādus darbus vai kādā profesijā gribētu strādāt nākotnē, kādas īpašības viņiem jāattīsta, lai tajās strādātu.

Kura ir interesantākā 
profesija?

Skolēnus uzrunā kāds no vecākiem, lai pastāstītu par savu profesiju un iedvesmotu skolēnus izzināt vecāku vai tuvu cilvēku profesijas un nodarbes.

Skolotājs piedāvā anketu ar jautājumiem pieaugušajam, lai skolēniem būtu vieglāk veidot stāstījumu. Anketas uzbūve un jautājumi tiek izskaidroti, 
dota instrukcija, kā veikt sarunu un to pierakstīt (sk. māc. līdz.).

Skolēni grupās stāsta par anketā apkopoto informāciju, izmanto savā stāstījumā šādus jēdzienus: zināšanas, prasmes, rakstura īpašības. 

Anketas tiek apkopotas izstādē, kur tās ir visiem jāizskata un jāizdara apkopojošie secinājumi. Ar skolotāja atbalstu skolēni secina, kādas ir izstādē 
pārstāvētās populārākās, retākās, savdabīgākās profesijas un vaļasprieki, kādas zināšanas un rakstura īpašības piemīt to pārstāvjiem.

Kā mācīšanās var 
noderēt nākotnē?

Veido pamatotu viedokli, kāpēc mūsdienās skolēni mācās konkrētus mācību priekšmetus.

Atbildot uz skolotāja jautājumiem un uzklausot klasesbiedru viedokļus, skaidro likumsakarību starp cilvēku prasmēm, interesēm, zināšanām, vēlmēm 
un nodarbošanos tagadnē un nākotnē.

Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem vērtē savu mācīšanās procesu un rezultātus, kā arī spriež, vai mācīšanās ir darbs.

Izvērtē dažādus apgalvojumus par mācīšanos un sevis pilnveidošanu; spriež par to patiesumu, izmantojot savu pieredzi.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Tauriņa, A. Vēro, vērtē, rīkojies. Rīga: Raka, 2019.

Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām [tiešsaiste]. Rīga: Valsts 
izglītības satura centrs [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/
saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
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2.1. Kā plānot savu laiku un mērķus, 
lai mācītos un nodarbotos 

ar vaļaspriekiem?

2.2. Kā atšķirt to, ko gribas,  
no tā, ko vajag?

2.3. Kādi noteikumi ir sabiedriskās 
vietās, un kāpēc tie jāievēro?

2.4. Kā pētīt un raksturot 
savu pilsētu un novadu?

2.1. Kā plānot savu laiku un mērķus, lai mācītos 
un nodarbotos ar vaļaspriekiem?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 7 mācību stundas

Temata apguves mērķis: skolēns, izmantojot dažādus informācijas avotus un savu 
pieredzi, uzzina un stāsta par dažādiem nodarbošanās veidiem, vaļaspriekiem, lai apzinātos 
savas prasmes un intereses un ar pieaugušā atbalstu izvirzītu īstermiņa mērķi un plānotu 
savas darbības tā sasniegšanai.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Skolēni un pieaugušie plāno laiku darbam un atpūtai, lai sasniegtu savus mērķus, uzrauga un vērtē savus 
sasniegumus. (S.Li.1.)

• Cilvēks pavada brīvo laiku atbilstoši savām spējām un interesēm. Katra aizraušanās un vaļasprieks ir nozīmīgs. (S.Li.1.) 
• Skolēni var pilnveidot sevi, attīstīt savas spējas un prasmes, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Ceļš uz mērķi katram 

ir atšķirīgs un individuāls. (S.Li.1.)
• Intereses var realizēt, nodarbojoties ar sportu, interešu pulciņos, mācoties mūzikas un mākslas skolās, atpūšoties 

kopā ar vecākiem un draugiem. (S.Li.1.)

• Pieņem lēmumu, izvēloties sev brīvā laika nodarbes, 
pamato savu lēmumu. 

• Ar skolotāja atbalstu izvirza mērķi un plāno tā sasniegšanas 
soļus atbilstoši savām interesēm un vajadzībām.

• Pēc dotajiem kritērijiem izvērtē savu sasniegumu un virzību 
uz nosprausto mērķi. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Izzina brīvā laika pavadīšanas veidus, patstāvīgi izvirza individuālo mērķi nedēļai vai mēnesim savu interešu 
attīstīšanai, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanai, seko līdzi tā izpildei. Ar skolotāja atbalstu plāno laiku mācībām 
un atpūtai, pastāsta par savām prasmēm, kas padodas vislabāk, kā arī kļūdām. (=S.3.1.4., S.3.8.1.)

Attīsta ieradumu plānot un vadīt savu izziņas procesu, stāstīt 
par to, izvirzot īstermiņa mērķus un plānojot savu laiku.

Jēdzieni: mērķis, prasmes, vaļasprieki, laika plānošana. 
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Temata apguves norise

Kas man patīk  
un kas padodas? 

Skolēni pāros vai nelielās grupās stāsta par interesantāko pieredzēto nodarbi vai vaļasprieku.

Kopā ar skolotāju apkopo dzirdēto domu kartē “Mūsu intereses un vaļasprieki”.

Spriež, kas ir prasme, un nosauc, kādas prasmes vajadzīgas, lai nodarbotos ar dažādiem skolēnu nosauktajiem hobijiem.

Kopā ar skolotāju izveido prasmju, kuras piemīt klases skolēniem, sarakstu; prognozē, kādas prasmes un zināšanas vēl būtu jāattīsta. 

Skolēni ar skolotāja palīdzību noskaidro, kur (iestāde, interešu pulciņš) var attīstīt savas intereses un spējas, apgūt jaunas prasmes, nodarboties 
ar vaļaspriekiem.

Skolēni pieņem lēmumu nodarboties vai nenodarboties ar kādu hobiju, stāsta par savas izvēles iespējamiem ieguvumiem.

Kā pavadīt brīvo laiku? Iepazīstoties ar skolotāja sagatavotiem materiāliem, skolēni izzina dažādus brīvā laika pavadīšanas veidus, piemēram, sports, grāmatu lasīšana, 
robotika, suņa dresēšana.

Pāros, atbildot uz jautājumiem, apspriež izlasīto, nosauc zināšanas un prasmes, kādas nepieciešamas norādītajos hobijos.

Pēc skolotāja piedāvātā plāna skolēni sarunā ar vecākiem uzzina, kādi ir vecāku vaļasprieki vai ar ko viņi gribētu nodarboties brīvajā laikā; veido 
zīmējumu vai no ģimenes arhīva palūdz fotogrāfiju, kurai pievieno mazu aprakstu par vaļasprieku.

Pārstāsta klasē informāciju par vecāku vai radinieku vaļaspriekiem, kopā ar skolotāju izveido fotogrāfiju/zīmējumu izstādi par vecāku/radinieku 
vaļaspriekiem.

Salīdzina domu karti “Mūsu intereses un vaļasprieki” un izstādi; izdara secinājumus, kā var pavadīt brīvo laiku un ko tas dod; spriež par 
likumsakarībām starp vecāku un saviem vaļaspriekiem.

Kā plānot savu mērķi? Skolēns, izmantojot skolotāja sagatavotos materiālus, noskaidro, kas ir mērķis, kā to izvirzīt un sasniegt.

Analizē situācijas, kurās skolēnivienaudži izvirza mērķus un mēģina tos sasniegt, lai novērtētu, cik lietderīgi bērni pavadīja laiku, kādas darbības 
izvēlējās mērķa sasniegšanai, vai tās bija atbilstošas mērķim.

Ar skolotāja atbalstu skaidro kopsakarības starp mērķi un darbībām, kas ved uz tā sasniegšanu.

Skolēni patstāvīgi izvirza individuālo īstermiņa mērķi nedēļai. 

Skolēni plāno savu laiku, pamatojoties uz izvirzīto īstermiņa mērķi. Ar skolotāja atbalstu izraugās kritērijus, pēc kuriem noteikt, cik veiksmīga  
ir virzība uz šo mērķi. 

Skolēni uzrauga savu sniegumu un darbības visu nedēļu, fiksē novērojumus, lai secinātu par laika plānošanu nedēļas garumā, spriestu par savām 
iespējām un spējām sasniegt mērķus.
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Tauriņa, A. Vēro, vērtē, rīkojies. Rīga: Raka, 2019.
Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām [tiešsaiste]. Valsts izglītības 
satura centrs [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/doku-
menti/metmat/vertibizglitiba/default.html
Iepazīsti profesijas. Spēle [tiešsaiste]. Valsts izglītības attīstības aģentūra [skatīts 10.08.2019.]. 
Pieejams: http://viaa.gov.lv/library/files/original/92892_Spele_iepazisiti_profesijas.pdf 

Starppriekšmetu saikne: sports un veselība – atbildīga un veselībai droša laika pava-
dīšana, veselīgs dzīvesveids; matemātika – dienas režīms, laika skaitīšana, pulksteņa laiks. 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
http://viaa.gov.lv/library/files/original/92892_Spele_iepazisiti_profesijas.pdf
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2.1. Kā plānot savu laiku un mērķus, 
lai mācītos un nodarbotos 

ar vaļaspriekiem?

2.2. Kā atšķirt to, ko gribas,  
no tā, ko vajag?

2.3. Kādi noteikumi ir sabiedriskās 
vietās, un kāpēc tie jāievēro?

2.4. Kā pētīt un raksturot 
savu pilsētu un novadu?

2.2. Kā atšķirt to, ko gribas, no tā, ko vajag?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot konkrētus gadījumus un izspēlējot lomu spēles, 
noskaidrot to, ka, savietojot vajadzības ar pieejamiem resursiem, cilvēki izdara izvēles; 
skaidrot naudas nozīmi ikdienā, lai skolēni spētu izdarīt atbildīgas un ilgtspējīgas izvēles, 
pērkot preces un pakalpojumus.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Cilvēkiem ir vēlmes un vajadzības. Daļu no tām var apmierināt, patērējot preces 
un pakalpojumus. (S.Li.5.) 

• Preces un pakalpojumus var nopirkt par naudu. Nauda jānopelna, tās daudzums 
ir ierobežots. (S.Li.5.)

• Kabatas nauda ir naudas daudzums, ko vecāki var piešķirt bērniem ikdienas tēriņiem. 
(S.Li.5.)

• Ikdienā jāizvērtē naudas tērēšanas nepieciešamība, lai vispirms varētu apmierināt 
vajadzības. (S.Li.5.)

• Pēc parauga grupē vēlmes un vajadzības svarīguma secībā.
• Skaita naudu iepērkoties.
• Ar skolotāja palīdzību mācās izstrādāt plānu pētījuma veikšanai veikalā un rezultātu 

par preču cenām apkopošanai.
• Mācās atrast un salīdzināt informāciju preču etiķetēs un cenu zīmēs.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Vērtē situācijas, kurās tiek iegūta un tērēta nauda, un to, kā nauda palīdz situācijā, kad 
pārdevējam vajag pārdot saražoto un pircējam – nopirkt nepieciešamo preci. Saviem 
vārdiem pastāsta par aizņemšanās un aizdošanas būtību, izmantojot pedagoga dotās 
situācijas. (=S.3.1.2., =S.3.5.2., S.3.5.1., =S.3.5.4.)

Attīsta ieradumu analizēt savas vēlmes un atteikties no nevajadzīgā, atbildīgi izmantojot 
pieejamos resursus.

Jēdzieni: preces, pakalpojumi, nauda, izvēle, kabatas nauda.
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Temata apguves norise

Kas ir vēlmes  
un vajadzības?  
Kā tās var apmierināt?

Skolēni nosauc savas vēlmes un vajadzības; pamato, kas, viņuprāt, ir vēlme un kas – vajadzība; salīdzina dažādas atbildes. 

Grupē savas vajadzības pēc svarīguma, pamato savu izvēli. Pāros izspriež, kā varētu apmierināt vēlmes un vajadzības, kādi resursi tam būtu 
nepieciešami.

Iepazīstoties ar skolotāja piedāvātiem piemēriem un uzklausot klasesbiedrus, skaidro, kādi ir iespējamie varianti vienādu vēlmju un vajadzību 
apmierināšanai un kā izdarīt atbildīgu izvēli. 

Izvērtējot skolotāja piedāvātās situācijas par dažādu lietu aizņemšanos un aizdošanu skolā, spriež, kā jārīkojas ar lietu, kuru esi aizņēmies. Izsaka 
pieņēmumus, kas jāievēro, ja tu kādam kaut ko aizdod (atbildīga rīcība).

Kā nauda palīdz 
ikdienā?

Noskatās filmiņu “Astoņi stāsti par eiro” vai “Ziņkārīgi jautājumi par naudu”, piedalās skolotāja vadītā diskusijā par naudu, skaidro naudas lomu ikdienā. 

Balstoties uz savu pieredzi un iepriekš aplūkotajiem piemēriem, skolēni nelielās grupās apspriež, vienojas un piedāvā veidus, kā iespējams iegūt 
naudu, spriež, kā naudu var krāt un kāpēc to vajadzētu darīt.

Kā izvēlēties preces 
un pakalpojumus?

Skolēni nosauc preces un pakalpojumus, kurus viņi izmanto ikdienā, izskaidro, kādas vēlmes un vajadzības tie palīdz apmierināt.

Grupē preces un pakalpojumus. 

Izpēta dažādu preču etiķetes, lai konstatētu, kāda informācija tur atrodama, un lai salīdzinātu vienādo preču cenas un iepakojumu svaru.

Balstoties uz informāciju, kas iegūta no etiķetēm, ar skolotāja palīdzību spriež, kāpēc patērētājiem ir svarīgi lasīt etiķetes, izvēloties preci.

Izspēlē pirkšanas un pārdošanas spēli; izvēlas izdevīgākās preces; aprēķina pirkuma summu, lai spriestu par izdevīgākajiem pirkumiem un sevi kā 
atbildīgu pircēju.

Lai izzinātu preču cenas realitātē, ar skolotāja atbalstu veic pētījumu veikalā un noskaidro 2 vai 3 dažādu pārtikas preču cenas un iesaiņojuma svaru. 

Pētījuma rezultātus apkopo tabulā, salīdzina ar klasesbiedriem; skaidro, cik maksā prece un kurā veikalā to šobrīd iegādāties ir izdevīgāk.

Ko darīt ar kabatas 
naudu?

Spriež, kas ir kabatas nauda un vai tā ir nepieciešama.

Nosauc piemērus, kā varētu lietot kabatas naudu; skaidro ieguvumus un zaudējumus katram izmantošanas veidam, lai saprastu, ka izvēle ir vienmēr.

Izvērtē situācijas, kurās skolēni izmanto savu kabatas naudu, lai skaidrotu, kādas ir neapdomīgas rīcības sekas.

Uzraksta ieteikumus sev un vienaudžiem, kā atbildīgi rīkoties ar naudu.
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Astoņi stāsti par eiro [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs [skatīts 10.08.2019.]. Pie-
ejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_citi.shtml
Finanšu pratība [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: 
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_visc.shtml
Ziņkārīgi jautājumi par naudu. Videomateriāls [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs, Lat-
vijas Komercbanku asociācija [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://www.youtube.com/
watch?v=aL5xaurnQPQ

Starppriekšmetu saikne: matemātika.

Metodiskais komentārs

Šī temata ietvaros, skolēniem mācoties par naudas vērtību un tās izmantošanu, ir būtiski 
zināšanas un prasmes apgūt reālajai videi pietuvinātos apstākļos, lai sniegtu skolēnam 
autentisku pieredzi, taču ļoti būtiski ir ievērot diskrētumu, uzdevumu veikšanas laikā un 
diskusijās apspriežot tēriņus un naudas lietojumu. Nepieciešams izvairīties no tādām akti-
vitātēm vai uzdevumiem, kas prasa skolēniem savā starpā salīdzināt kabatas naudas lielumu 
un tēriņus.
Lai mācību procesu tuvinātu reālajai dzīvei, temata ietvaros skolēni skolotāja vadībā un ar 
vecāku atbalstu veic pētījumu par veikalā nopērkamajām precēm un to cenām. Skolotāja 
atbildība ir noteikt preču loku (piemēram, sagrieztā baltmaize un sviests, rudzu rupjmaize 
un Doktora desa, cukurs un piens), kuru cena un uz etiķetes norādītais svars skolēnam 
jāpēta; tas nepieciešams tādēļ, lai skolēni neapjuktu plašajā veikalu preču klāstā. 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_citi.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_visc.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=aL5xaurnQPQ
https://www.youtube.com/watch?v=aL5xaurnQPQ
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2.1. Kā plānot savu laiku un mērķus, 
lai mācītos un nodarbotos 

ar vaļaspriekiem?

2.2. Kā atšķirt to, ko gribas,  
no tā, ko vajag?

2.3. Kādi noteikumi ir sabiedriskās 
vietās, un kāpēc tie jāievēro?

2.4. Kā pētīt un raksturot 
savu pilsētu un novadu?

2.3. Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās,  
un kāpēc tie jāievēro?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8 mācību stundas

Temata apguves mērķis: izlasot dažādus informācijas avotus un spēlējot lomu spēles, 
izzināt noteikumus un uzvedības etiķeti sabiedriskās vietās, lai to apzināti ievērotu ikdienā, 
rūpētos par savu un citu drošību un labklājību.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Cilvēku vienošanos par uzvedības un izturēšanās noteikumiem sauc par etiķeti. Mums ir pienākums 
to ievērot un tiesības prasīt, lai citi to ievērotu kopējai labklājībai. (S.Li.2.) 

• Teātrī, muzejā, uz ielas, viesos, bibliotēkā, lidostā ir dažādi uzvedības noteikumi, kuri jāievēro mūsu 
drošībai un citu cilvēku ērtībai. Tie ir uzrakstīti redzamās vietās vai pieklājīgas uzvedības grāmatās. 
(S.Li.3.)

• Mēs katrs gribam skolā justies droši un mācīties netraucēti, tāpēc ir svarīgas pozitīvas attiecības 
un uzvedības noteikumi, kurus visi ievēro. (S.Li.3.)

• Noteikumus var pilnveidot, ja tie neatbilst situācijai. (S.Li.3.)

• Nelielā grupā veic kopīgu uzdevumu, sadala pienākumus, kopīgi izvērtē 
grupas sniegumu un katra ieguldīto darbu.

• Izvērtē uzvedības situācijas un piedāvā vismaz divus dažādus 
risinājumus. 

• Ar skolotāja palīdzību izstrādā kritērijus un veic pašvērtējumu par 
uzvedību.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Izvērtējot informāciju, skolēni prot nosaukt grupas locekļu pienākumus un tiesības, stāsta, kā tie 
sasaucas ar uzvedības noteikumiem. Izsakot viedokli, pauž iejūtību pret citiem cilvēkiem, pazīstamās 
situācijās apsver savas rīcības ietekmi uz apkārtējiem. Sadarbojas grupās, lai sasniegtu kopīgu rezultātu, 
ievērojot grupas noteikumus un atpazīstot noteikumu pārkāpumus. (=S.3.1.3., =S.3.2.1., S.3.3.1.)

Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, sadarboties ar citiem 
cilvēkiem, ievērojot pieklājības normas un noteikumus.

Jēdzieni: noteikumi, etiķete, sabiedriska vieta.
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Temata apguves norise

Kāpēc vajadzīgi 
noteikumi?

Skolēni spēlē kādu sadarbības spēli, ievērojot noteikumus. Tad dažiem skolēniem skolotājs lūdz neievērot noteikumus, lai klase nonāktu 
pie secinājuma, ka noteikumi palīdz gan spēlē, gan ikdienā sadzīvot, bet, ja noteikumus neievēro, spēle nevar notikt.

Skolēni izpēta skolotāja sagatavotos materiālus un skaidro, kādi noteikumi jāievēro dažādās sabiedriskās vietās (iela, parks, veikals, jūrmala, skola, 
bibliotēka); pamato, kāpēc tie būtu jāievēro.

Skolēni atpazīst aizlieguma zīmes sabiedriskajās vietās, spriež par to nepieciešamību.

Skolēni nosauc savas, skolotāju un skolas apkopēju tiesības un pienākumus; spriež, kā tie savstarpēji ir saistīti un vai tiek ievēroti.

Skolēni, strādājot pārī, piedāvā risinājumus un noteikumus, kuri būtu vajadzīgi, lai skolā kā sabiedriskā vietā visi justos droši un ievērotu uzvedības 
noteikumus.

Kādi ir noteikumi 
sabiedriskās vietās 
un mūsu grupā?

Lai iemācītos mērķtiecīgi strādāt grupā un ievērot noteikumus, skolēni pēta informācijas avotus par uzvedības noteikumiem muzejā, teātrī un operā, 
baznīcā, sabiedriskajā transportā, peldbaseinā un prezentē tos klasesbiedriem. 

Tā kā noteikumi būs jāievēro, arī strādājot grupā, skolēni ar skolotāja palīdzību sadala pienākumus (procesa organizētājs, lasītājs, zīmētājs, rakstītājs, 
runātājs), vienojas par uzdevumam vajadzīgo laiku un grupas darba produktu – uz A3 lapas uzrakstītiem/uzzīmētiem noteikumiem vienā sabiedriskajā 
vietā. 

Skolēni pēta sagatavotos informācijas avotus; vienojas, kādus noteikumus rakstīs vai zīmēs uz lapas, kā tos prezentēs. 

Grupas prezentē savu darbu, klasesbiedri klausās, lai apgūtu uzvedības noteikumus, varētu tos ievērot un izmantot iegūto informāciju.

Pēc prezentācijas notiek grupas darba un katra atsevišķa dalībnieka ieguldījuma izvērtēšana pēc iepriekš zināmiem kritērijiem (sk. māc. līdz.).

Kā un kāpēc es ievēroju 
noteikumus?

Skolēni izsaka domas un pamato ar piemēriem, kāpēc jāievēro noteikumi skolā un jebkurā citā sabiedriskā vietā.

Atbildot uz skolotāja jautājumiem, veic pašvērtējumu, apsver savas rīcības ietekmi uz citiem cilvēkiem.

Skolēns individuāli aizpilda pašvērtējuma tabulu par uzvedību skolā un secina, kas viņam pašam jāuzlabo uzvedībā; ieliek to portfolio, lai būtu iespēja 
novērot savu uzvedību ilgtermiņā. Prognozē, ko darīs, lai pats ievērotu noteikumus.

Skolēni veido jaunu aizlieguma vai informatīvo zīmi, lai demonstrētu, kas viņus satrauc sabiedriskās vietās. Zīmes tiek izvietotas skolas gaiteņos, 
lai pievērstu sabiedrības uzmanību.
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājas lapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Brūvers, P. Labas uzvedības ābece. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
Kalniņa, I. Pie galda. Droši un koši, 2017.
Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 1.–4. klasē klases stundās [tiešsaiste]. 
Valsts izglītības satura centrs. 2011. [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/
vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/drosiba_1_4_klasei.pdf

Starppriekšmetu saikne: sports un veselība – noteikumu ievērošana saistās arī 
ar drošību; svešvaloda – pieklājības frāzes dažādās ikdienas situācijās.

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/drosiba_1_4_klasei.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/drosiba_1_4_klasei.pdf
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2.1. Kā plānot savu laiku un mērķus, 
lai mācītos un nodarbotos 

ar vaļaspriekiem?

2.2. Kā atšķirt to, ko gribas,  
no tā, ko vajag?

2.3. Kādi noteikumi ir sabiedriskās 
vietās, un kāpēc tie jāievēro?

2.4. Kā pētīt un raksturot 
savu pilsētu un novadu?

2.4. Kā pētīt un raksturot savu pilsētu un novadu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: izzināt novada/pilsētas simbolus, nozīmīgākos kultūrvēstu-
res objektus un cilvēku dzīvesstāstus, apmeklējot vietējos kultūrvēstures objektus, muze-
jus, lasot pazīstamu cilvēku dzīvesstāstus, lai varētu stāstīt par savu dzimto vietu, prognozēt 
iespējas piedalīties novada/pilsētas dzīvē, popularizēt to.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Katram novadam, pilsētai, valstij ir savi simboli: ģerbonis, karogs, dažreiz arī himna. (S.Li.3.) 
• Katrā novadā vai pilsētā ir interesanti, slaveni kultūrvēstures objekti: baznīcas, senas būves, pieminekļi, 

dabas objekti. (S.Li.6.)
• Par kultūrvēstures objektiem un cilvēkiem stāsta dažādi informācijas avoti: enciklopēdijas, grāmatas, 

avīzes, fotogrāfijas, zīmējumi, mājaslapas internetā. (S.Li.8.)
• Katrs var iesaistīties pilsētas/novada dzīvē, izzinot to, stāstot citiem par savu dzimto vietu, saudzējot 

vidi un piedaloties tradīciju saglabāšanā. (S.Li.3.)

• Ar skolotāja atbalstu īsā tekstā par savu novadu/pilsētu atrod 
atslēgvārdus. Izmantojot atrastos atslēgvārdus, pārstāsta tekstu. 

• Mācās salīdzināt kultūrvēstures objekta ārējo izskatu dažādos laikos, 
izsaka raksturojošus apgalvojumus. 

• Pēc skolotāja dota plāna atpazīst, nosauc un raksturo sava 
novada vai pilsētas simbolus (ģerbonis, karogs) un ievērojamākos 
kultūrvēstures objektus. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Apmeklē un līdzdarbojas skolas, pašvaldības kultūras pasākumos un valsts svētku svinību norisēs, atpazīst 
fotogrāfijās un ikdienā sava novada/pilsētas nozīmīgākos kultūrvēstures objektus un izmaiņu piemērus 
tuvākajā apkārtnē, piedāvā variantus, kā tos varētu popularizēt. (S.3.6.5., S.3.6.3., S.3.8.1.)

Attīsta ieradumu patstāvīgi veidot izpratni par pasauli, Latvijas 
un latviešu valodas nozīmi tajā, iepazīstot kultūrvēstures mantojumu.

Jēdzieni: informācijas avots, simbols, vēsture, kultūrvēstures objekts. 
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Temata apguves norise

Kādi ir mūsu novada 
simboli?

Skolēni pāros vai nelielās grupās aktualizē savu pieredzi un stāsta cits citam par savu novadu, tā simboliem, savu pieredzi novada svētku svinēšanā, 
par ceļojumiem pa novadu un atpazīstamām vietām.

Ar skolotāja atbalstu pāros vai nelielās grupās veido grafisko organizētāju, kas palīdz apkopot un izzināt informāciju par dzimto vietu un tās 
nozīmīgākajiem objektiem, piemēram, baznīcu, muižu, pili vai pilsdrupām, upurakmeni, pieminekli, dižkoku u. tml. kā novada simboliem, vērtībām.

Izmantojot izveidoto grafisko organizētāju, izpēta un grupē skolotāja piedāvāto informāciju par tuvējo apkārtni, pilsētām un simboliem. 

No apkopotās informācijas izveido stāstījumu.

Ar ko slavens mūsu 
novads/pilsēta?

Skolēni skolotāju vadībā dodas mācību ekskursijā pa pilsētu/novadu, apmeklē vietējos muzejus, novadpētniecības muzeju, bibliotēku vai citus iepriekš 
aplūkotos nozīmīgos objektus.

Pēc mācību ekskursijas skolēni sagatavo jautājumus par redzēto, kurus uzdot klasesbiedriem, salīdzina atbildes. 

Skolēni pāros pēc dota parauga sakārto skolotāja sagatavotus teksta fragmentus (teikumus) par novadā atpazīstamo cilvēku sasniegumiem, stāsta 
saviem vārdiem, ar ko šis cilvēks ir nozīmīgs novadā/pilsētā, lai saprastu, ka novads var būt slavens arī ar cilvēkiem, ne tikai ar vietām. 

Pēc mācību ekskursijas skolēni sagatavo jautājumus par redzēto, kurus uzdot klasesbiedriem, piedaloties skolotāja vadītā diskusijā. 

Skolotāja vadītā diskusijā, izmantojot iepriekš apkopoto informāciju, vienojas par to, ar ko ir slavens dzimtais novads/pilsēta.

Ko es varu dot savam 
novadam?

Grupās izvirza idejas, kā būtu iespējams popularizēt vietējo apkārtni, novadu un pilsētu, izmantojot iepriekš aplūkotos simbolus un vērtības.

Grupās veido tuvējo apkārtni, pilsētu vai novadu popularizējošu plakātu vai atklātni, kurā attēlota informācija, kas palīdzētu tūristam.

Plakātu un atklātnītes izstāda klasē vai skolas gaitenī.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Brūvers, P. Labas uzvedības ābece. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
Kalniņa, I. Pie galda. Droši un koši, 2017.
Stunda muzejā [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs, 2013. [skatīts 9.08.2019.]. 
Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/stunda_muzeja.pdf

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/stunda_muzeja.pdf


3. klase
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3.1. Kā atšķirt faktus  
un viedokļus ikdienā? 3.2. Kā pētīt un saglabāt tradīcijas? 3.3. Kā pētīt, ko dara uzņēmēji? 3.4. Kā raksturot Latviju?

3.1. Kā atšķirt faktus un viedokļus ikdienā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 7 mācību stundas

Temata apguves mērķis: ikdienišķās situācijās un lasot dažādus informācijas avotus, 
skolēni mācās atšķirt faktu no viedokļa un izvērtēt pieejamo informācijas drošticamību.

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Ikdienā mēs dzirdam un varam izlasīt dažādus faktus un viedokļus. Fakti ir patiesi, 
pārbaudāmi, viedokļi ir emocionāli, bieži izsaka vērtējumu. (S.Li.8.) 

• Faktus un viedokļus var meklēt arī tīmeklī, izmantojot pārlūkprogrammas. (T.Li.3.)
• Dažreiz informācijas avoti mums piedāvā maldīgus, nepatiesus faktus, tāpēc fakti 

ir jāpārbauda. (S.Li.8.)
• Dzimtas, ģimenes un skolas dzīve sastāv no notikumiem – faktiem, kurus var salikt 

laika secībā. (S.Li.7.)
• Fotogrāfijas, sadzīves priekšmeti, līdzcilvēku stāsti apliecina laika virzību no pagātnes 

uz nākotni. Cilvēkiem par notikumiem var būt dažādi viedokļi. (S.Li.7.)

• Prot atšķirt faktus un viedokļus par zināmiem notikumiem. 
• Prot atrast informācijas avotos faktus un viedokļus par dzimto novadu, tos grupēt. 
• Nosauc informācijas avotus (to skaitā tīmeklī), kuros var atrast informāciju – faktus 

un viedokļus. 
• Mācās salīdzināt divus informācijas avotus par skolu, lai pārbaudītu fakta ticamību. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Veido fotogrāfiju izstādi par nozīmīgākajiem notikumiem skolēnu ģimenes vai klases 
dzīvē (piemēram, pēdējo trīs gadu laikā). Izmantojot dažādus informācijas avotus, 
sagatavo stāstījumu par izstādi, skaidro atšķirību starp avotos sastopamajiem faktiem 
un viedokļiem. (S.3.3.3., S.3.7.1., S.3.7.2., S.3.7.3., =S.3.8.1., S.3.8.2., S.3.8.3.)

Attīsta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, izzinot faktus un atpazīstot 
viedokļus.

Jēdzieni: fakts, viedoklis, notikums, informācijas avots.
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Temata apguves norise

Kas ir fakts, un  
kas ir viedoklis?

Skolēni izvērtē, vai piedāvātā informācija ir fakts vai viedoklis, izmantojot dažādus skolotāja sagatavotus materiālus par skolu, tuvējo apkārtni, pilsētu. 

Skolēni pāros vai nelielās grupās vienojas un izveido kritērijus, pēc kuriem ir iespējams atšķirt un sagrupēt faktus un viedokļus, izmantojot iepriekš 
piedāvāto informāciju. Izveidotos kritērijus salīdzina ar citu grupu veikumu, vienojas par visveiksmīgāko piedāvājumu. Spriež, kāpēc rodas dažādi 
viedokļi.

Individuāli uzraksta trīs faktus un vienu viedokli par savu skolu/pilsētu, lai apliecinātu izpratni, kas ir fakts un kas ir viedoklis.

Kur var atrast faktus 
un viedokļus?

Skolotājs piedāvā dažādus informācijas avotus (mācību grāmata, stāsts, avīze, žurnāls, skolēna apliecība, eklase, skolas mājaslapa), lai rosinātu 
skolēnus secināt, kur var atrast faktus un viedokļus, spriestu par informācijas ticamību.

Skolēni stāsta par savu pieredzi ar dažādām tīmekļa lapām, meklējot informāciju; nosauc dažādas tīmekļa lapas adreses un pastāsta, kāda informācija 
tajās atrodama un kas ir nepieciešams, lai to atvērtu.

Skolēni izvēlas vienu informācijas avotu un atrod tajā faktu un viedokli par interesējošo tematu, izmantojot iepriekš izstrādātos kritērijus.

Ar skolotāja atbalstu spriež, kuri no faktiem varētu būt ticamāki, kuri ne un kāpēc. Skolotāja vadītā diskusijā spriež par nepieciešamību pārbaudīt 
informāciju un neuzticēties tikai vienam avotam.

Ar skolotāja palīdzību skolēni izvēlas vienu faktu/notikumu, par kuru ir dažādi viedokļi; vērtē tos, lai secinātu, ka viedokļi var būt gan pozitīvi, 
gan negatīvi, un spriež, kas to varētu ietekmēt.

Kādi ir svarīgākie 
fakti/notikumi 
manā ģimenē?

Skolēns individuāli sastāda sarakstu ar svarīgākajiem notikumiem savā dzīvē. Sarindo šos notikumus secībā no senākā uz nesenāko.

Ar radinieku atbalstu izvēlas 3–5 fotogrāfijas, kurās redzams skolēns dažādos vecumos un notikumos, veido aprakstu par fotogrāfijās redzamo. 
Izmantojot iepriekš izveidotos kritērijus, izvērtē, kas šajā gadījumā ir fakts un kas – viedoklis.

Prezentē fotogrāfiju kolekciju un to aprakstu. 

Skolēni pēc visu stāstu uzklausīšanas piedalās skolotāja vadītā diskusijā par faktu nozīmīgumu un to, kā veidojas viedokļi par faktiem.
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājas lapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām [tiešsaiste]. Rīga: Valsts 
izglītības satura centrs [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/
dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
Grēniņa, A. Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās [tiešsaiste]. 
Rīga, 2017. [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/
mediju_politika/medijprat%C4%ABba/Celojums_medijpratiba_lejupladei.pdf

Starppriekšmetu saikne: dizains un tehnoloģijas, datorika – informācijas iegūšana 
tīmeklī.

Metodiskais komentārs

Gatavojot tekstus un informācijas avotus, ir būtiski izvēlēties tādus, kas atspoguļo vietējā 
kopienā svarīgus notikumus, par kuriem ir dažādi viedokļi. Ieteicams izvēlēties tādus avo-
tus, kuri atspoguļo notikumus, kas ir plašāk pazīstami un būtiski vietējā kopienā, tādējādi 
skolēniem būtu atskaites punkts, pēc kura noteikt faktu ticamību. 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/mediju_politika/medijprat%C4%ABba/Celojums_medijpratiba_lejupladei.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/mediju_politika/medijprat%C4%ABba/Celojums_medijpratiba_lejupladei.pdf
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3.1. Kā atšķirt faktus  
un viedokļus ikdienā? 3.2. Kā pētīt un saglabāt tradīcijas? 3.3. Kā pētīt, ko dara uzņēmēji? 3.4. Kā raksturot Latviju?

3.2. Kā pētīt un saglabāt tradīcijas?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: pētot informācijas avotus, piedzīvojot tradīciju popularizē-
šanu, iepazīt dažādu tautu tradīcijas un svētkus skolā un tuvākajā kopienā, lai noskaidrotu 
to izcelsmi un secinātu, ka tradīcijas ir saistītas ar vērtībām un mijiedarbojas.

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Latvijā tiek svinēti dažādi svētki un koptas tradīcijas, jo Latvijā sastopami dažādu 
tautību un kultūru cilvēki. (S.Li.6.) 

• Par svētku tradīcijām var uzzināt no dažādiem informācijas avotiem (pieredzes 
stāstiem, fotogrāfijām, laikrakstiem, video), informāciju var meklēt interneta vietnēs. 
(S.Li.8.)

• Katrai ģimenei un skolai ir savās vērtībās balstītas tradīcijas, dažas no tām ir kopīgas 
visā Latvijā. (S.Li.6.)

• Cilvēkiem sadarbojoties, tradīcijas mainās un veidojas jaunas. (S.Li.6.)
• Ikviens cilvēks, kas dzīvo Latvijā, veido tās kultūru. (S.Li.1.)

• Novēro un nosauc tradīcijas tuvākajā kopienā un Latvijā. 
• Ar skolotāja atbalstu meklē, atrod un atlasa informāciju par konkrētām tradīcijām 

tīmeklī vai drukātos avotos. 
• Iesaistās sarunā par tradīciju nozīmību ikdienā, paužot savu viedokli. 
• Ar skolotāja palīdzību izvirza mērķi radoša darba veikšanai grupā un plāno darbības 

soļus. 
• Veicot uzdevumu grupā, vienojas un pieņem lēmumu par uzdevuma veikšanas gaitu. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Atpazīst un stāsta par tuvākajā kopienā pārstāvēto kultūru raksturīgākajām tradīcijām, 
svētkiem un simboliem. Radoši darbojoties, veido apkopojumu par tiem. (=S.3.6.1.)

• Atpazīst tradīcijas, kas ir ienākušas Latvijā no citām kultūrām, lai secinātu, kā dažādas 
kultūras savstarpēji mijiedarbojas. (=S.3.6.2., =S.3.6.4.)

Sekmīgi darbojas individuāli un komandā, risina sarunas, pieņem kopīgus lēmumus, 
ir tolerants pret atšķirīgo, strādājot grupās un piedaloties kopīgos pasākumos.

Jēdzieni: valsts svētki, ģimenes svētki, tradīcijas.
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Temata apguves norise

Kādus svētkus mēs 
esam piedzīvojuši?

Atpazīst svētkus un tradīcijas pēc skolotāja sagatavotiem materiāliem un fotogrāfijām. 

Skolēni nelielās grupās stāsta par svētkiem un tradīcijām, kuras ir piedzīvojuši; vienojas, kā apkopos grupas pieredzi un veidos kopīgu domu karti 
“Mūsu svētki”.

Balstoties uz grupu domu kartēm, klasē secina, kādi ir populārākie piedzīvotie svētki kolektīvā.

Kā atrast informāciju 
par tradīcijām kopienā 
un Latvijā?

Lai izzinātu tradīciju daudzveidību kopienā, pēta skolotāja sagatavotus informācijas avotus: fotogrāfijas un cilvēku atmiņas.

Ar skolotāja atbalstu izstrādā jautājumus, uz kuriem jāsameklē atbildes, lai izzinātu kādu konkrētu tradīciju dziļāk; izvēlas atbilstošus informācijas 
avotus.

Skolēni pēta vismaz divus informācijas avotus par izvēlēto tematu, piemēram, Ziemassvētku atzīmēšanas tradīcijas, Jāņu tradīcijas, Valentīndiena, 
Helovīns, Latvijas dzimšanas diena, Lieldienas, Zemes stunda, apkopo informāciju, komunicē par to grupā.

Uzdod jautājumus cits citam par uztverto informāciju, raksturo svētku, tradīciju un simbolu daudzveidību kopienā, spriež par tradīciju 
mijiedarbošanos.

Iesaistās sarunā, kāpēc cilvēki kopj tradīcijas; izsaka idejas, kādas jaunas tradīcijas var ieviest; pamato savas domas.

Kā parādīt un saglabāt 
tradīcijas kopienā?

Ar skolotāja palīdzību plāno kopīgu pasākumu tradīcijām “Svētku un tradīciju festivāls”.

Grupās/pāros tiek izlozētas kopienai raksturīgās svētku tradīcijas (vēlams izmantot tās, kuras skolēni pētīja), lai vizualizētu un piedzīvotu tās.

Grupas nodarbībās sagatavo lomu spēli tradīcijas vizualizēšanai/inscenēšanai, vēlams izmantot tehnoloģiju stundās gatavotās maskas un drāmas 
elementus no dzimtās valodas stundām. 

Festivāla laikā grupas prezentē darbu un izvērtē mācību sniegumu pēc kritērijiem.

Pēc festivāla apkopo savas zināšanas un izjūtas kolāžā “Tradīcijas manā kopienā”.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC mājas-
lapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām [tiešsaiste]. Rīga: Valsts 
izglītības satura centrs [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/
dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html

Metodiskais komentārs 

Šī temata ietvaros nopietnākais izaicinājums ir sarīkot svētku festivālu, kā arī radīt iespēju, 
lai šāds sarīkojums varētu notikt. Lai arī skolotājs ir atbildīgs par klasē notiekošo, ir svarīgi, 
lai pasākuma plānošana tiktu nodota skolēnu rokās, tādējādi gan attīstot skolēnu plāno-
šanas un sadarbības prasmes, gan veicinot skolēnu atbildības sajūtu. Lai veiksmīgi īste-
notu šo tematu, vēlams stundu plānojumā paredzēt iespēju, ka tas tiek īstenots īsākā laika 
nogrieznī. Svētku tematikai nav īpašas nozīmes.

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
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3.1. Kā atšķirt faktus  
un viedokļus ikdienā? 3.2. Kā pētīt un saglabāt tradīcijas? 3.3. Kā pētīt, ko dara uzņēmēji? 3.4. Kā raksturot Latviju?

3.3. Kā pētīt, ko dara uzņēmēji?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: satiekoties ar uzņēmēju, izzinot ražošanas procesu un pieda-
loties vietējā uzņēmējdarbības pasākumā, noskaidrot, kas ir un ko dara uzņēmējs, lai izmēģi-
nātu un attīstītu savas uzņēmējspējas skolas vai klases tirdziņos, stāstītu par uzņēmumiem 
savā novadā/pilsētā.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš organizē ražošanu un ir atbildīgs par darbu 
uzņēmumā. (S.Li.4.) 

• Katrā apdzīvotā vietā ir uzņēmumi, kas piedāvā preces vai pakalpojumus, lai gūtu 
peļņu. (S.Li.4.)

• No uzņēmēja prasmēm, zināšanām un rakstura īpašībām ir atkarīgs, cik veiksmīga būs 
uzņēmuma darbība. (S.Li.4.)

• Uzņēmējspējas ir dažādu prasmju kopums, ko katrs cilvēks var sevī attīstīt. (S.Li.2.)
• Skolēni var attīstīt uzņēmējspējas, izdomājot un izveidojot produktus, piedaloties 

vietējos tirdziņos. (S.Li.4.)

• Ar skolotāja atbalstu iegūst, apkopo un atlasa informāciju par uzņēmumiem tuvākajā 
apkārtnē.

• Ar skolotāja atbalstu plāno un uzrauga savas darbības mērķa sasniegšanai. 
• Pēc parauga aprēķina preces izgatavošanas izdevumus, pārdošanas ienākumus 

un peļņu.
• Salīdzina un grupē uzņēmumus pēc paša izvirzītiem kritērijiem. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Salīdzina uzņēmumus savā novadā un pilsētā, meklē informāciju par sava novada 
veiksmīgiem uzņēmumiem un stāsta par tiem. (=S.3.4.2.)

• Gūst pieredzi, piedaloties vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos, 
veic aprēķinus par ienākumiem, izdevumiem un peļņu. (=S.3.4.3., =S.3.5.1., S.3.5.3.)

Attīsta ieradumu pilnvērtīgi piedalīties ekonomiskajā dzīvē, kā arī rūpēties par savu 
un kopīgo labumu, sasniedzot izvirzīto mērķi un attīstot uzņēmējspējas.

Jēdzieni: uzņēmums, uzņēmējs, peļņa, uzņēmējspējas, izmaksas.
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Temata apguves norise

Kas ir un ko dara 
uzņēmēji?

Izmantojot skolotāja piedāvātos piemērus un uzņēmumu zīmolus, skolēni izsaka pieņēmumus, kas ir uzņēmums, un nosauc, kādus uzņēmumus viņi zina.

Atlasa un savieno uzņēmumu nosaukumus un produktus vai pakalpojumus.

Apmeklē uzņēmumu, vēro ražošanas procesu un sarunājas ar uzņēmēju, lai noskaidrotu, kā notiek kādas preces ražošana un ko dara uzņēmējs.

Uzdod jautājumus uzņēmējam, lai noskaidrotu jēdzienus “prece”, “peļņa”, “uzņēmums”, “uzņēmējs”, “uzņēmējspējas”, “izmaksas”.

Izmantojot pieredzi un/vai informācijas avotus, secīgi stāsta par kāda produkta/preces ražošanas gaitu, nosaucot nepieciešamos izejmateriālus, 
zināšanas, prasmes, pārdošanas/lietošanas iespējas (piemēram, putnu būrītis, maize, atklātnīte), lai izprastu, kādi resursi un prasmes ir vajadzīgas, 
lai prece nonāktu pie pircēja.

Kādi uzņēmumi ir mūsu 
novadā un pilsētā?

Meklē informāciju tīmeklī par sava novada uzņēmumiem un veido par tiem pases pēc skolotāja dotā parauga (uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma 
zīmols (ja ir), adrese, ko ražo/piedāvā, kam pārdod preci/pakalpojumu, uzņēmuma foto vai zīmējums). 

Stāsta par uzņēmumu mainīgās grupās (galerijas metode – katra grupa izvirza vienu runātāju, kas stāsta par grupas darbu, pārējie skolēni pārvietojas 
pa klasi un uzklausa, uzdod jautājumus, runātāju var nomainīt pēc 5–7 min), lai trenētu stāstītprasmi un sadarbību.

Secina, kādi uzņēmumi pastāv novadā vai pilsētā, ko tie ražo vai piedāvā. 

Izsaka pieņēmumus, ko uzņēmēji vēl varētu ražot un piedāvāt novadā.

Izsaka pamatotu viedokli, ko nozīmē veiksmīgs uzņēmējs.

Kā vērtēt uzņēmumus 
un uzņēmējspējas?

Sadarbojoties ar tehnoloģiju skolotāju un vecākiem, skolēni izlemj, ko paši varētu izgatavot un pārdot klases tirdziņā, veic aprēķinus pēc skolotāja 
dota parauga.

Secīgi sakārto darbības un plāno laiku, lai sasniegtu mērķi – piedalītos uzņēmējdarbības pasākumā. 

Klasē sarīko pašu izgatavoto produktu tirdziņu.

Pēc tirdziņa aprēķina izdevumus, ienākumus un peļņu, lai spriestu par tirdzniecības veiksmēm un neveiksmēm.

Izsaka domas par rakstura īpašībām, kuras nepieciešamas uzņēmējam; vērtē savas iespējas kļūt par uzņēmēju nākotnē.
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: tehnoloģijas un dizains.

Metodiskais komentārs 

Lielākais izaicinājums pedagogiem ir mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un mazo tirdziņu 
organizēšana vai tirdziņa simulācija klasē, jo prasa papildu sagatavošanos, laika saplāno-
šanu. Tirdziņu rīkošanā svarīgākais ir palīdzēt skolēniem izvēlēties preci, kuru ražos, palīdzēt 
saprast, cik maksā izejvielas, par cik preci var pārdot, kā arī analizēt, kā veicās pārdošana. Ja 
notiek tikai tirdziņa simulācijas, tad ražot nevajag, bet vajag veikt visus aprēķinus un izskatīt 
pārdošanas iespējas, reklamēt savu produktu.
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3.1. Kā atšķirt faktus  
un viedokļus ikdienā? 3.2. Kā pētīt un saglabāt tradīcijas? 3.3. Kā pētīt, ko dara uzņēmēji? 3.4. Kā raksturot Latviju?

3.4. Kā raksturot Latviju?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizēt un salīdzināt informācijas avotus par Latviju, radoši 
apkopot iegūtās zināšanas, raksturojot Latvijas savdabību Eiropā, lai lepotos un izjustu pie-
derību savai zemei.

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Latvija ir valsts ar robežām, simboliem un cilvēkiem, kas izjūt piederību šai 
valstij. (S.Li.3.) 

• Latviju veido četri kultūrvēsturiskie novadi – Kurzeme, Latgale, Vidzeme, 
Zemgale. Katram no tiem ir savas dabas un kultūras īpatnības. (S.Li.3.)

• Latvija ietilpst valstu apvienībā, ko sauc par Eiropas Savienību. Mēs esam 
Latvijas un ES iedzīvotāji. (S.Li.3.)

• Patriotisms ir pozitīva attieksme un lepnums par savu valsti un cilvēkiem, 
kuri te dzīvo. (S.Li.3.) 

• Mācās nolasīt konkrētu informāciju Latvijas un Eiropas politiskajā kartē (Latvijas valsts 
robežas, Latvijas kaimiņvalstis, Latvijas iedalījums kultūrvēsturiskajos novados, Latvijas lielākās 
pilsētas, sava dzimtā vieta). 

• Veido savu viedokli, balstoties uz atlasīto informāciju un personisko pieredzi. 
• Ar skolotāja atbalstu grupē un savieno informāciju no vairākiem informācijas avotiem. 
• Iesaistās grupas darbā, kopīgi veic uzdevumu, saskaņo viedokļus, vienojas par pienākumiem.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Atpazīst Latvijas valsts simbolus un ievēro ar tiem saistītos rituālus, apzinoties 
savu piederību Latvijas valstij. Prezentējot projektu, stāsta par Latvijas 
savdabību. Spriež, kas ir patriotisms un kā tas var izpausties. Izvērtējot dažādas 
ikdienišķas situācijas, izsaka domas, kāpēc cilvēki lepojas ar savu valsti. 
(=S.3.1.5., =S.3.3.4., =S.3.3.6., =S.3.7.2.)

Attīsta ieradumu patstāvīgi veidot izpratni par Latviju un latviešu valodas nozīmību tajā, 
iepazīstot kultūrvēsturisko mantojumu, darboties individuāli un komandā, risināt sarunas, 
pieņemt  kopīgus lēmumus, būt tolerantam pret atšķirīgo.

Jēdzieni: valsts, valsts simboli, patriotisms, tautība. 
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Temata apguves norise

Kas ir Latvija,  
kur tā atrodas?

Skolēni ar skolotāja atbalstu veido grafisku informācijas organizatoru “Katrai valstij ir...”. Izmantojot dažādus skolotāja sagatavotus informācijas avotus, 
skolēni apkopo svarīgāko informāciju par to, kas ir valsts un kādas ir valsts pazīmes. 

Izpēta Eiropas politisko karti un atrod tajā Latviju, Latvijas robežas, galvaspilsētu un kaimiņvalstis. 

Izmantojot Eiropas karti un skolotāja sagatavotus informācijas avotus un iepriekš apkopoto informāciju, skolēni noskaidro, kas ir Eiropas Savienība. 
Ar skolotāja atbalstu atzīmē ES dalībvalstis.

Atpazīst Latvijas valsts un ES simbolus (karogs, ģerbonis, himna) un stāsta par to lietojumu. 

Izmantojot iepriekš iegūto informāciju, skolēni piedalās diskusijā par kaimiņvalstu attiecībām un to, kāpēc Latvija ir ES dalībvalsts.

Kāda ir Latvijas novadu 
savdabība?

Skolēni nelielās grupās izpēta piedāvāto informāciju par vienu no Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem un papildina iepriekš iesākto grafisko 
informācijas organizatoru ar sadaļu “Latvijai ir...”. Grupas savā starpā apmainās ar apkopoto informāciju tā, lai beigās katram skolēnam būtu pārskats 
par katru Latvijas kultūrvēsturisko novadu. 

Balstoties uz informācijas avotiem, spriež par Latvijā dzīvojošām tautībām un to īpatnībām.

Sarunās izsaka pieņēmumus, kāpēc cilvēki lepojas ar Latviju. Balstoties uz savu pieredzi, izsaka domas, kas ir patriotisms, nosauc situācijas, kā tas 
izpaužas.

Ar ko var lepoties 
Latvijā?

Izmantojot iepriekš apkopoto informāciju, skolēni nelielās grupās veido vienu “Latvijas enciklopēdijas” šķirkli. Iespējamie šķirkļu temati (var būt arī citi):

Latvijas lepnums – daba;  
Latvijas lepnums – cilvēki; 
Latvijas lepnums – sasniegumi;  
Latvijas lepnums – notikumi. 

Skolēni, darbojoties nelielās grupās, patstāvīgi sadala pienākumus un uzrauga darbu gaitu. Skolēni veic uzdevumu, izmantojot skolotāja sniegtās 
norādes un kritērijus.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: dabaszinības – kartes lasīšana.



4. klase 
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4.1. Kā mēra laika 
ritējumu un noskaidro 

pārmaiņas tajā?

4.2. Kā darbojas sociālās 
grupas dažādos laikos?

4.3. Kā saglabāt tradīcijas 
un līdzdarboties kopienā?

4.4. Kā kļūt lepnuma 
vērtiem kopienā?

4.5. Kā plānot un patērēt 
resursus saprātīgi?

4.1. Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: no vēstures avotiem iegūstot informāciju par tehnoloģijām, 
notikumiem un norisēm, sakārtot notikumus/norises hronoloģiskā secībā, lai gūtu izpratni 
par vēsturiskā laika ritējumu un pārmaiņām, kas notiek laika gaitā, un secinātu, ka pagātnes 
notikumi un norises ietekmē tagadni un nākotni.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Visam – gan mums pašiem un citiem cilvēkiem, gan tehnoloģijām un ainavām – 
ir pagātne un tagadne. (S.Li.7.) 

• Salīdzinot personas, priekšmetus, notikumus un norises tagadnē un pagātnē, 
var noskaidrot, kādas pārmaiņas ir notikušas, laikam ritot. (S.Li.7.)

• Lai būtu vieglāk orientēties laikā, cilvēki to mēra un dala posmos jeb periodos 
pēc būtiskām pazīmēm. (S.Li.2.)

• Sāk apgūt prasmi analizēt vizuālos vēstures avotus – mācās salīdzināt 2 avotus 
pēc skolotāja dotajiem kritērijiem. 

• Salīdzinot divus vizuālos avotus vai avotu un pašreizējo situāciju, nosaka pārmaiņas, 
kas notikušas konkrētā laika periodā kādā objektā vai cilvēku dzīvē. 

• Sāk mācīties veidot laika līnijas, sarindojot vairākus attēlus, gadskaitļus, notikumus 
pēctecīgā secībā. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Salīdzina divus vizuālos avotus un nosaka pārmaiņas, kādas notikušas tehnoloģiju 
attīstībā vai apkārtējā ainavā; spriež par to cēloņiem un sekām. Liekot hronoloģiskā 
secībā gadskaitļus, notikumus un attēlus, veido laika līniju, lai izdarītu secinājumus  
par to, kā viens notikums ietekmē citu notikumu norisi (cēloņsakarības).  
(S.6.7.1., S.6.7.3.)

Veido izpratni par pasauli, vērtējot vēsturiskas norises attiecīgā laikmeta kontekstā 
un kopsakarībās. 

Jēdzieni: gadsimts, gadu tūkstotis, laika līnija. 
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Temata apguves norise

Kā noskaidrot 
atšķirības starp 
pagātni un tagadni?

Pārrunā, kādas pārmaiņas ir novērojamas skolā, klasē, tuvākajā apkārtnē kopš iepriekšējā mācību gada beigām, un skaidro to cēloņus. Nosauc 
piemērus, kā pārmaiņas iespējams konstatēt.

Ar skolotāja atbalstu salīdzina agrākos laikus un mūsdienas attēlojošus avotus (2 fotogrāfijas vai glezna un fotogrāfija, vai pastkarte un fotogrāfija, 
vai 2 video, vai situācija dabā un fotogrāfija), kur redzamas ēkas, pārvietošanās līdzekļi, cilvēku apģērbi. Pārrunā kopīgo un atšķirīgo. Secina, kādas 
kopīgas un atšķirīgas pazīmes ir iespējams konstatēt.

Lai noskaidrotu atšķirības un patstāvīgi secinātu, kādas pārmaiņas notikušas, pēc skolotāja ierosinātiem kritērijiem salīdzina 2 attēlus vai 
videomateriālus, kuros redzamas tehnoloģijas ar līdzīgām funkcijām (piemēram, pulksteņus, telefonus). Veido salīdzināšanas tabulu, kurā ieraksta 
pamanītās atšķirības attiecībā uz izvirzītajiem kritērijiem. 

Secina, kādu kritēriju izvirzīšana ļauj veiksmīgāk salīdzināt avotus un spriest par līdzīgo un atšķirīgo. Apspriež novēroto pārmaiņu cēloņus un sekas.

Kāpēc pētniekam ir 
nozīmīga notikumu 
pēctecība?

Ar skolotāja palīdzību skolēni sakārto hronoloģiskā secībā 3 vai 4 attēlus, kas parāda tehnoloģijas dažādās attīstības pakāpēs (piemēram, pulksteņus 
vai automobiļus). 

Spriež, kādas pārmaiņas tajos secīgi ir novērojamas.

Vērtē, vai pārmaiņas varētu izskaidrot, ja attēlu secība būtu cita.

Sameklē attēlus par kādas tehnoloģijas vēsturisko attīstību, sarindo tos secīgi un izveido stāstu par pārmaiņu gaitu. Ar skolotāja palīdzību izskaidro, 
kā norises ietekmējušas cita citu.

Secina, kā iespējams izskaidrot pārmaiņas, salīdzinot norises laikā.

Kāpēc un kā cilvēki 
sāka mērīt laiku?

Lasot skolotāja sagatavotus aprakstus par cilvēku dzīvi un aplūkojot attēlus, skolēni izsaka minējumus, kā un kādēļ cilvēki pakāpeniski sāka mērīt laiku 
un dalīt to posmos/periodos atbilstoši parādībām, kuras pēc noteikta laika atkārtojās dabā (dienas un nakts mija, Saules, Mēness un zvaigžņu stāvoklis).

Apkopo tabulā laika mērvienības, kuras lietojam mūsdienās; izsaka pieņēmumus, kāpēc salīdzinājumā ar agrākiem laikiem to ir vairāk.

Izmantojot iepriekš aplūkoto un apkopoto informāciju, skolēni patstāvīgi vadītā diskusijā nelielās grupās spriež par to, kāpēc, attīstoties sakariem 
starp dažādām kultūrām, ir svarīga vienota laika skaitīšanas sistēma.

Izmantojot iepriekš apkopoto informāciju un skolotāja piedāvātos materiālus, atpazīst katram laika periodam raksturīgās pazīmes, kas to atšķir no citiem.

Kā atspoguļot 
notikumu secību 
laika līnijā?

Skolēni izpēta dažādas skolotāja piedāvātas laika līnijas. Nelielās grupās spriež par to, kādi elementi veido laika līniju. 

Lai atspoguļotu pārmaiņas savā dzīvē, secīgi uzrakstot 5 nozīmīgus notikumus un pievienojot tiem norises gadus un, ja iespējams, fotogrāfijas, 
ar skolotāja atbalstu veido savu personīgo laika līniju. Izvirza kritērijus, pēc kuriem paskaidro pārmaiņas, kas notikušas, laikam ritot.

Apkopojot skolotāja sagatavo informāciju un informāciju tīmeklī, patstāvīgi, darbojoties nelielās grupās, izveido ilustrētu laika līniju, kurā ir iekļauti 
iepriekš aplūkotie elementi, par darbarīku (vai arī satiksmes līdzekļu, saziņas līdzekļu u. tml.) attīstību savā novadā/pilsētā 20.–21. gs.
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājas lapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Goldmanis, J., Klints, V., Klišāns, V. Latvijas vēstures ilustrēta hronoloģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2018.

Starppriekšmetu saikne: datorika – informācijas apkopošana no tīmekļa un laika līniju 
izveidošana, izmantojot datoru.

Metodiskais komentārs 

Lai skolēniem ilustrētu notiekošās pārmaiņas, ieteicams izmantot skolas un tuvējās apkārt-
nes piemērus. Šī temata ietvaros vēlams ieplānot skolēnu mācību ekskursiju uz vēstures 
vai novadpētniecības muzeju, tur pieejamā ekspozīcija ļauj uzskatāmi novērot hronoloģisku 
attīstību un pārmaiņas.
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4.1. Kā mēra laika 
ritējumu un noskaidro 

pārmaiņas tajā?

4.2. Kā darbojas sociālās 
grupas dažādos laikos?

4.3. Kā saglabāt tradīcijas 
un līdzdarboties kopienā?

4.4. Kā kļūt lepnuma 
vērtiem kopienā?

4.5. Kā plānot un patērēt 
resursus saprātīgi?

4.2. Kā darbojas sociālās grupas dažādos laikos?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12–14 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot situācijas un vizuālos informācijas avotus, izprast, 
ka sabiedrībā ir pastāvējušas un pastāv sociālās grupas jeb kopienas, kurām ir dažādas 
vērtības un intereses; ka cilvēks var ietilpt dažādās grupās jeb kopienās, lai izmantotu zinā-
šanas, veidojot attiecības ar līdzcilvēkiem un plānotu savas personības pilnveidošanu, kā arī 
veiksmīgāk iekļautos dažādās kopienās.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Cilvēks ir fiziska un garīga būtne ar savu raksturu, emocijām, vērtībām un interesēm, kura mijiedarbojas 
ar līdzcilvēkiem, tāpēc jāmācās pieņemt sevi un sadzīvot ar apkārtējiem. (S.Li.1.) 

• Laika gaitā sociālās grupas un to vērtības mainās, piemēram, bērni mūsdienās mācās un iesaistās dažādās 
interešu grupās, bet pirms 100 gadiem daudzi strādāja rūpnīcās vai veica lauku darbus, ne visi varēja 
apmeklēt skolu un organizēt savu brīvo laiku. (S.Li.1.) 

• Ir dažādas sociālās grupas: ģimene, draugi, klases kolektīvs, komanda, skolēni, bērni, ārsti utt. Katrs cilvēks 
savas dzīves laikā iekļaujas dažādās grupās. (S.Li.2.)

• Laika gaitā indivīdam, iekļaujoties dažādās sabiedrības grupās un kopienās, veidojas vērtības un uzvedības 
ieradumi. Katrā laikmetā ir dažāda izpratne par vērtīgo, labklājību un dzīves kvalitāti. (S.Li.1.)

• Pēc dotiem kritērijiem novēro un raksturo kādu konkrētu sociālo 
grupu.

• Nosauc, kādas vērtības, tikumi un ieradumi ir paša rīcības pamatā. 
• Mācās salīdzināt informācijas avotus, lai iegūtu faktus par 

sociālajām grupām, to mērķiem, izvirzītajiem ideāliem, interesēm 
un darbības piemēriem. 

• Veido un pamato viedokli par to, kā cilvēku uzvedību ietekmē 
dažādas vērtības.

• Ar skolotāja atbalstu veido paveiktā darba izvērtēšanas kritērijus. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Balstoties uz dažādiem informācijas avotiem un saviem novērojumiem, salīdzina cilvēku uzvedības normas, uzskatus 
un tikumus pagātnē un mūsdienās, secina, kādu ietekmi uz sabiedrību vēsturiski ir radījusi un rada dažādu grupu 
darbība. Veido prezentāciju par konkrētu sabiedrības grupu, paskaidrojot dažādu vērtību, tikumu, ieradumu un 
sabiedrībā atzīto uzvedības normu ietekmi uz cilvēka uzvedību un izvērtējot to. (S.6.1.1., S.6.1.3., S.6.1.2., S.6.2.2.)

Attīsta ieradumu apzināties savas emocijas, vēlmes, intereses, kā arī 
kontrolēt un vadīt savu uzvedību un emocijas, iesaistoties dažādās 
grupās un strādājot komandā.

Jēdzieni: vērtības, sociālās grupas.
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Temata apguves norise

Kādas ir sabiedrības 
grupas un to vērtības 
mūsdienās?

Skolēni izpēta skolotāja sagatavotus materiālus par dažādām sociālajām grupām vietējā sabiedrībā. Izveido pazīmju sarakstu, pēc kurām iespējams 
noteikt piederību pie sociālās grupas. Spriež par iespējamām vērtībām un uzvedības normām, kas piemīt konkrētas grupas dalībniekiem.

Balstoties uz pieredzi un aktualizētajām zināšanām, skolēni secina, pie kādām sociālajām grupām katrs pieder, nosauc un raksturo vērtības,  
kuras viņi gūst, atrodoties ģimenē, klasē, draugu kompānijā, interešu pulciņā, bērnu grupā, izsaka viedokli, kādas uzvedības normas tajās jāievēro. 

Skolēni pēc iepriekš definētajām pazīmēm izvēlas vienu sociālo grupu, kurā ietilpst, izveido kolāžu par saviem pienākumiem, tiesībām, vērtībām 
un uzvedību šajā grupā.

Kādās sabiedrības 
grupās bērni ietilpa 
agrāk? 

Skolēni pēta un salīdzina vizuālos informācijas avotus par sabiedrības grupām dažādos laikos (fotogrāfijas vai gleznu reprodukcijas, kurās redzama 
cilts, aristokrāti pilī, zemnieki 20. gs. sākumā, strādnieki 19. gs. beigās rūpnīcā, visur klātesoši ir arī bērni), lai spriestu, kādas vērtības, uzvedības 
normas, uzskati varētu būt bijuši dotajām grupām, kāds bija šo grupu uzskats par dzīves kvalitāti, kāda loma bija bērniem.

Salīdzina bērnu izteikumus par dzīvi 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā ar vēsturiskajās fotogrāfijās redzamo, lai atrastu un nosauktu faktus.

Salīdzina informācijas avotus ar savu pieredzi un uzskatiem, raksturo bērnu dzīvesveidu, vērtības un sapņus agrāk un tagad.

Kāpēc sabiedrībā 
pastāv dažādas 
kopienas un grupas?

Skolēni pāros, izmantojot iepriekš apkopoto informāciju un definētās sociālās grupas piederības pazīmes, sagatavo stāstījumu par kādu no sociālajām 
grupām: “Ko __________ grupa dod tās biedriem un sabiedrībai?” Ieteicamās grupas: ģimene, sporta pulciņš, folkloras kopa, klases kolektīvs, latvieši, 
draugi, dzīvnieku aizstāvju biedrība, floristu pulciņš, skolēnu pašpārvalde, skolotāji, karavīri u. tml.

Skolēni pāros ar skolotāja atbalstu vienojas un izstrādā kritērijus, pēc kuriem ir iespējams novērtēt veikumu, veidojot stāstījumu par sociālo grupu nozīmi.

Uzklausot citu grupu stāstījumus, skolēni piedalās skolotāja vadītā diskusijā par to, kādas uzvedības normas jāievēro, lai iekļautos sabiedrībā kopumā 
un arī būtu daļa no kādas mazākas sociālās grupas.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC mājas-
lapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām [tiešsaiste]. Rīga: Valsts 
izglītības satura centrs [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/
dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html

ES un manas vērtības. Mācību līdzeklis par ES Pamattiesību hartas vērtībām [tiešsaiste]. LR 
Ārlietu ministrija; Eiropas Parlamenta informācijas birojs Latvijā. Rīga, 2013. [skatīts 
09.08.2019.]. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropassavienibaarpolitika/
sabiedribasinformesanaesjautajumos/esinformacijassniedzeji/eiropaskolas/macies
pares/macibulidzeklisparespamattiesibuhartasvertibamesunmanasvertibas

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzeklis-par-es-pamattiesibu-hartas-vertibam-es-un-manas-vertibas
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzeklis-par-es-pamattiesibu-hartas-vertibam-es-un-manas-vertibas
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzeklis-par-es-pamattiesibu-hartas-vertibam-es-un-manas-vertibas
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4.1. Kā mēra laika 
ritējumu un noskaidro 

pārmaiņas tajā?

4.2. Kā darbojas sociālās 
grupas dažādos laikos?

4.3. Kā saglabāt tradīcijas 
un līdzdarboties kopienā?

4.4. Kā kļūt lepnuma 
vērtiem kopienā?

4.5. Kā plānot un patērēt 
resursus saprātīgi?

4.3. Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–16 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iepazīstot, analizējot un kopjot novadā un pilsētā esošās tradī-
cijas, skolēni aktīvi līdzdarbojas skolas, pašvaldības kultūras pasākumos un valsts svētku svinī
 bu norisēs, lai popularizētu un aizsargātu savas kopienas, novada un Latvijas kultūras vērtības.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Kultūra ir viss, ko cilvēks ir radījis un rada. Tradīcijas un svētki ir kultūras sastāvdaļa, tie balstās ģimenes, 
skolas, tautas un valsts vērtībās. Laika gaitā kultūra un tās izpausmes mainās. (S.Li.6.) 

• Informāciju par tradīcijām un svētkiem var iegūt sarunās ar tuviniekiem, skolasbiedriem, pētot plašsaziņas 
līdzekļus. Īpašā tīmekļa vietne par tradīcijām un kultūras vērtībām Latvijā ir Kultūras kanons. (S.Li.8., S.Li.6.)

• Svētkus var iedalīt vairākās grupās: personiskie, valsts, tautas (gadskārtu), reliģiskie svētki; tie liecina par 
mūsu kultūrvēsturisko mantojumu. (S.Li.7.) 

• Tradīcijas pastāv, ja tās tiek koptas. Piedaloties un līdzdarbojoties svētku pasākumos, izzinot tradīcijas, 
mēs pilnveidojam savu personību un saglabājam kultūras mantojumu. (S.Li.6.)

• Latvijā katram atkarībā no savām interesēm, vērtībām un pieredzes ir iespēja piedalīties dažādu svētku 
svinēšanā un tradīciju kopšanā. (S.Li.6.)

• Mācās grupēt un atlasīt informāciju par svētkiem pēc paša radītiem 
kritērijiem, raksturojot Latvijas kultūras savdabību. 

• Mācās veikt individuālu pētījumu, salīdzinot informācijas avotos 
iegūto informāciju un sarunās ar tuviniekiem uzzināto par tradīciju 
izpausmēm laika gaitā. 

• Mācās pieņemt lēmumu līdzdarboties kopīgā labuma vārdā, 
pat ja personīgais viedoklis nesakrīt ar kolektīva viedokli. 

• Mācās sadarboties grupās, sadalot lomas un atbildīgi veicot 
uzticēto pienākumu. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Raksturo Latvijas sabiedrību, tās kultūras un vēsturisko mantojumu, balstoties uz savu pieredzi un iepazīstot 
plašsaziņas līdzekļos pieejamo informāciju, gūst pieredzi kolektīvi nozīmīgu lēmumu pieņemšanā klasē 
un skolā, organizējot svētkus. (S.6.1.5., S.6.2.4., S.6.2.5., =S.6.6.5., S.6.8.2., S.6.8.4.)

Attīsta ieradumu piedalīties sociālajā un kultūras dzīvē, rūpēties par 
savu un kopīgo labumu, līdzdarbojoties svētku organizēšanā kopienā 
un kultūras mantojuma saglabāšanā.

Jēdzieni: kultūra, kultūras mantojums, tradīcijas, valsts svētki, līdzdalība. 
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Temata apguves norise

Kāpēc un kādus 
svētkus svin Latvijā?

Lai raksturotu Latvijas sabiedrību un kultūru daudzveidību, skolēni izstāsta savu pieredzi un salīdzina to ar fotogrāfijās redzamajiem faktiem par 
svētkiem un tradīcijām Latvijā, apraksta faktus stāstījumā “Svētki Latvijā”. 

Veicinot pašvadītu mācīšanos, skolēni atjauno tabulu par populārākajiem svētkiem Latvijā pēc pašu izveidotiem kritērijiem, lai mācītos grupēt lielu 
informācijas apjomu, kritiski izvērtēt informāciju un to papildināt. 

Skolēni grupās spriež par populārāko svētku un tradīciju izcelsmi (valsts svētki, zemkopju svētki, personīgie svētki, aizgūtie no citām tautām), raksturo 
tautas un valsts svētku tradīcijas kopienā.

Skolēni pēta tautasdziesmas, ticējumus un literāros darbus, lai secinātu, kādas tradīcijas Latvijā tika ievērotas senatnē, un spriestu par to saglabāšanu 
mūsdienās.

Ko par tradīcijām 
stāsta Latvijas 
kultūras kanons?

Izmantojot vietni www.kulturaskanons.lv, skolēni apkopo informāciju par tradīcijām Latvijas novados, salīdzina tās ar ģimenē esošajām līdzīgām 
tradīcijām, spriež par savas ģimenes pienesumu tradīciju un tradicionālās kultūras saglabāšanā.

Izsaka pieņēmumus, kāpēc pastāv kultūras kanons un kāpēc kultūras mantojums būtu jāsaglabā.

Skolēni izmanto piemērus par tradīcijām svētku svinēšanā ģimenē un skolā, lai pamatotu savas līdzdalības nepieciešamību un iespējas ģimenes 
un sabiedrības dzīvē.

Kā pieņemt lēmumu 
un organizēt svētkus?

Lai dziļāk izpētītu kādu konkrētu tradīciju, tiek veidots darbības plāns klasē “Mēs radām svētkus”.

Skolēni prāta vētras diskusijā izsaka viedokli un vienojas, kādu svētku pasākumu būtu nepieciešams organizēt klases ietvaros. 

Pēc diskusijas skolēni pieņem lēmumu, balsojot vismaz divās kārtās.

Nelielās grupās skolēni izstrādā dažādus pasākuma scenāriju piedāvājumus, vadoties pēc skolotāja izvirzītiem kritērijiem un izmantojot iepriekš 
apkopoto informāciju.

Lai izvēlētos atbilstošāko scenāriju, skolēni uzklausa katras grupas piedāvājumu. Pēc izvirzītajiem kritērijiem izvērtē piedāvājumus un pieņem lēmumu 
balsojot. 

Ar skolotāja palīdzību skolēni sadala pienākumus pasākuma organizēšanai, savā starpā vienojas par termiņiem, atbildībām un procesa virzīšanas 
un īstenošanas plānu.

Pēc pasākuma skolēni izvērtē tā norisi, savu individuālo un kolektīva sniegumu, izmantojot skolotāja piedāvātus izvērtēšanas kritērijus.

http://www.kulturaskanons.lv
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājas lapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: tehnoloģijas, vizuālā māksla, literatūra, teātra māksla, mūzika – 
sarīkojuma saturs un noformējums.

Metodiskais komentārs 

Svētku pasākuma organizēšanas mērķis ir nevis izklaide, bet skolēnu piedalīšanās lēmuma 
pieņemšanas un organizēšanas procesā. Lai vadītu procesu, ir nozīmīgi to sadalīt sīkākos 
posmos, pēc katra veicot refleksiju par paveikto un vienojoties par nākamajiem uzdevu-
miem. 
Šo tematu iespējams sadalīt divās daļās – informācijas iegūšana un apkopošana un pasā-
kuma organizēšana; tieši otrajai daļai būtu nepieciešams atvēlēt vairāk laika. Vēlams šī 
temata īstenošanai paredzēt lielāku stundu skaitu īsākā laika periodā.
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4.1. Kā mēra laika 
ritējumu un noskaidro 

pārmaiņas tajā?

4.2. Kā darbojas sociālās 
grupas dažādos laikos?

4.3. Kā saglabāt tradīcijas 
un līdzdarboties kopienā?

4.4. Kā kļūt lepnuma 
vērtiem kopienā?

4.5. Kā plānot un patērēt 
resursus saprātīgi?

4.4. Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: pētot dažādus informācijas avotus, iepazīt sava novada nozī-
mīgākās personības, analizēt viņu ieguldījumu sabiedrībā, lai rastu iedvesmu un pilnveidotu 
sevi, kā arī popularizētu nozīmīgo personību devumu.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Novadpētniecība ir sava novada pētīšana, ko veic vietējās sabiedrības pārstāvji, arī skolēni, 
lai apkopotu ziņas par novadu un tā nozīmīgākajiem cilvēkiem, saglabātu tā vērtības un 
izjustu patriotismu. (S.Li.1.) 

• Katrā novadā ir cilvēki – novadnieki –, kuri darbojušies sabiedrības labā gan mūsdienās, 
gan arī senāk; viņu devums ir jāpēta un jāpopularizē, lai kopiena ar viņiem var lepoties. 
(S.Li.1.)

• Pašvaldības un sabiedriskās organizācijas rīko dažādas aktivitātes nozīmīgu personību 
godināšanai, lai akcentētu viņu pienesumu kopīgā labuma veidošanā. Pasākumus var 
ierosināt sabiedriska organizācija vai jebkurš cilvēks. (S.Li.3.)

• Izzinot dažādu cilvēku dzīvesstāstus, mēs varam pilnveidot sevi un rast iedvesmu. (S.Li.1.)

• Mācās apkopot informāciju par personību no diviem dažādiem avotiem, izvērtējot 
viedokļus un atlasot faktus. 

• Kritiski izvērtē un izmanto dažādu plašsaziņas līdzekļu un vēstures avotu sniegto 
informāciju. 

• Mācās izvirzīt kritērijus, pēc kuriem var raksturot personības ieguldījumu 
sabiedrībā. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Iepazīst un izvērtē nozīmīgas Latvijas personības. Diskutē par šo personu paveikto un 
personīgajām īpašībām, kas nodrošinājušas panākumus. Izvērtē savu rīcību un piedāvā 
ieguldījumu kādas sabiedrībā sastopamas problēmas risināšanā. (=S.6.1.1., =S.6.1.6.)

Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, sadarboties ar citiem cilvēkiem, pētot 
personības ieguldījumu sabiedrības labā.

Jēdzieni: novadpētniecība, novadnieks, sabiedriskās organizācijas.
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Temata apguves norise

Kādas ir nozīmīgākās 
personības manā 
pilsētā/novadā?

Izpēta un salīdzina dažādus informācijas avotus par populāriem un slaveniem cilvēkiem skolā, novadā un valstī; skolēni spriež, kādas īpašības 
vai notikumi padara cilvēku atpazīstamu. 

Dotajos informācijas avotos atlasa faktus un viedokļus par atpazīstamajiem cilvēkiem. Izveido laika līniju, uz tās atliekot nozīmīgākos faktus 
par aplūkotajām personām.

Nelielās grupās vienojas par pazīmju sarakstu, kas raksturo slavenu un populāru cilvēku.

Izmantojot informācijas avotus, izpēta dažādu slavenu un ievērojamu sava novada un pilsētas vai valsts cilvēku biogrāfijas (dažādos laikos), izvērtē tās 
pēc iepriekš izveidotā pazīmju saraksta.

Kā mums var 
palīdzēt citu cilvēku 
dzīvesstāsti?

Izmantojot iepriekš apkopoto informāciju un sastādīto pazīmju sarakstu (ja nepieciešams, papildina to), skolēni nelielās grupās prognozē iespējamo 
savu un arī iepriekš apspriesto cilvēku rīcību dažādās sadzīviskās nestandarta situācijās, piemēram – uz ielas notikusi nelaime; žogā iesprūdis svešs 
suns; slīkst cilvēks; gaitenī mētājas svešs maks; akls cilvēks pārvietojas pa ceļu; draudzene pēc kritiena staigā ar ieģipsētu kāju u.tml. 

Spriež par vērtībām un uzvedības normām, kas dažādiem cilvēkiem iepriekš minētās situācijās liek pieņemt atbilstošus lēmumus.

Skolēni individuāli izvērtē savas vērtības, vadoties pēc iepriekš sastādītā pazīmju saraksta. 

Patstāvīgi vadītā diskusijā nelielās grupās spriež par izaicinājumiem un iespējām savas personības tapšanā, raksturo cilvēkus, kuri varētu būt vai ir 
paraugs viņiem personības tapšanā.

Ko sabiedrība un mēs 
varam darīt novada 
labā?

Analizē gadījumus par sociālās palīdzības (apgādības, labdarības) izpausmēm sabiedrībā vietējā kopienā, lai izmantotu pieredzi savu ierosmju 
izvirzīšanā un īstenošanā.

Skolēni pāros vai grupās, izmantojot visu iepriekš aplūkoto informāciju, pēc skolotāja dotajiem kritērijiem sagatavo rīcības plānu, kā rīkoties iepriekš 
aplūkotajās situācijās, lai atrisinātu attiecīgo problēmu.

Skolēni pēc iepriekš izmantotajiem kritērijiem izvērtē citu grupu sagatavotos plānus, spriež par to, kā katra rīcība ietekmē sabiedrību.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām [tiešsaiste]. Rīga: Valsts 
izglītības satura centrs [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/
saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
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4.1. Kā mēra laika 
ritējumu un noskaidro 

pārmaiņas tajā?

4.2. Kā darbojas sociālās 
grupas dažādos laikos?

4.3. Kā saglabāt tradīcijas 
un līdzdarboties kopienā?

4.4. Kā kļūt lepnuma 
vērtiem kopienā?

4.5. Kā plānot un patērēt 
resursus saprātīgi?

4.5. Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18 mācību stundas

Temata apguves mērķis: modelējot sadzīviskas situācijas, apzināties savu vēlmju un 
vajadzību neierobežotību un resursu (materiālo un cilvēku resursu) ierobežotību, lai taupītu 
un plānotu esošos resursus un rīkotos kā saprātīgs patērētājs.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Cilvēku vēlmes un vajadzības ir neierobežotas, bet resursi – ierobežoti. 
(S.Li.5.) 

• Cilvēks, kurš patērē preces un pakalpojumus, ir patērētājs. (S.Li.5.)
• Par precēm un pakalpojumiem norēķinās ar naudu, naudas veidi ir dažādi. 

Tie ir mainījušies laika gaitā tāpat kā cilvēku iepirkšanās ieradumi. (S.Li.5.)
• Saprātīgs patērētājs plāno savu budžetu – ienākumus un izdevumus, taupa 

resursus, izvērtē preces kvalitāti, rūpējas par apkārtējo vidi. (S.Li.5.) 
• Vajadzību un vēlmju apmierināšanai cilvēks rada jaunus produktus – preces 

un pakalpojumus. (S.Li.5.)

• Modelē un izvērtē sadzīviskas situācijas, skaidrojot cilvēkiem pieejamo resursu izlietojumu 
noteiktā laika posmā. 

• Grupē savas vēlmes un vajadzības pēc svarīguma, lai plānotu resursu sadalījumu un īstenotu 
vajadzības. 

• Novērtē noteiktas sabiedrības grupas budžetu no atbildīga patērētāja viedokļa. 
• Salīdzina un izvērtē preču cenas dažādās tirdzniecības vietās, pieņemot atbildīgus lēmumus. 
• Salīdzina dažādus norēķinu veidus dažādos laikos. 
• Izdara secinājumus par dažādu norēķinu veidu priekšrocībām un trūkumiem pagātnē un mūsdienās. 
• Skaidro jēdzienus, nosaucot pazīmes, kas konkrēto parādību atšķir no citām. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Izmantojot skolotāja dotos piemērus, modelē personas budžetu noteiktam 
laika posmam vai konkrētam pasākumam, analizē un secina naudas tēriņu 
pamatotību. Atšķir un stāsta par naudas funkcijām un naudas veidiem 
tagadnē un pagātnē. Vērtē savu patēriņu, pieņem lēmumu un rīkojas 
kā atbildīgs patērētājs. (=S.6.5.1., =S.6.5.2.)

Attīsta ieradumu analizēt savas vēlmes un atteikties no nevajadzīgā, plānojot pieejamo resursu 
izlietojumu un personīgo budžetu.

Jēdzieni: patērētājs, prece, pakalpojums, ienākumi, izdevumi, budžets, resursi, cena. 
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Temata apguves norise

Kā tiek apmierinātas 
cilvēku vēlmes 
un vajadzības?

Skolēni grupē dažādas vajadzības un vēlmes pēc svarīguma; izmantojot Ā. Maslova vajadzību piramīdu, nosaka primārās un sekundārās vajadzības. 
Paskaidro pielietoto grupēšanas paņēmienu. 

Izmantojot dažādus skolotāja sagatavotus materiālus, konstatē vajadzības un vēlmes ietekmējošus faktorus. 

Balstoties uz savu pieredzi, izsaka idejas, kā un kāpēc tiek radītas jaunas preces un pakalpojumi.

Patstāvīgi vai pārī apkopo idejas, modelē situācijas, kā cilvēks var apmierināt savas vēlmes un vajadzības. 

Izdara secinājumus, kāpēc nav iespējams apmierināt visas vēlmes un vajadzības.

Kādi bija un ir naudas 
veidi?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, salīdzina naudas veidus dažādos laikos. Vadoties pēc skolotāja noteiktiem kritērijiem, skolēni veido laika 
līniju, kurā attēlo naudas attīstību laika gaitā.

Nelielās grupās skolēni, modelējot atšķirīgas sadzīviskas situācijas, izvērtē dažādu naudas veidu priekšrocības un trūkumus. Kopīgi ar grupas biedriem 
pēc skolotāja norādījumiem veido vērtēšanas tabulu ar kritērijiem, pēc kuriem izvērtēt dažādu naudas veidu pielietošanu.

Izmantojot ikdienas dzīves pieredzi, izdara secinājumus par naudas lomu savā dzīvē.

Kā un kāpēc jāplāno 
savi ienākumi 
un izdevumi?

Analizē dažādas iespējamās situācijas, spriež par ienākumu avotiem un izdevumu veidiem, informāciju apkopo tabulā.

Izmantojot skolotāja dotos piemērus, modelē personīgo budžetu noteiktam laika posmam vai pasākumam, analizē un secina naudas tēriņu 
pamatotību.

Spriež, kas ir saprātīgs patērētājs.

Kā plānot pieejamos 
resursus?

Skolēni aplūko un izpēta dažādus tirgū pieejamus produktus, grupā apspriežas par to radīšanai nepieciešamajiem resursiem, apkopo rezultātus.

Izmantojot dažādus informatīvos avotus, salīdzina savus secinājumus ar resursu klasifikāciju ekonomikas zinātnē.

Izmantojot dažādus materiālus (PET pudeles, avīzes, žurnālus un citus resursus), skolēni rada jaunus produktus, prezentē un pamato 
to nepieciešamību.
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Astoņi stāsti par eiro [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs [skatīts 10.08.2019.]. Pie-
ejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_citi.shtml
Finanšu pratība [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: 
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_visc.shtml
Ziņkārīgi jautājumi par naudu. Videomateriāls [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs, Lat-
vijas Komercbanku asociācija [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://www.youtube.com/
watch?v=aL5xaurnQPQ

Starppriekšmetu saikne: matemātika, tehnoloģijas.

Metodiskais komentārs 

Jaunas preces radīšana no otrreiz lietojamiem materiāliem varētu būt labs veids problēmu 
risināšanas caurviju prasmju attīstīšanai, kā arī uzņēmējspēju attīstīšanai, jo nepieciešams 
izveidot kaut ko nebijušu un to pārliecinoši prezentēt. Tas apliecina, ka mēs paši varam radīt 
jaunas preces un pakalpojumus. Izaicinājums ir arī noskaidrot konkrētā produkta ražošanas 
resursu grupas, jo skolēniem pašiem jānonāk pie pareizās atbildes.
Cilvēki apmaiņā pret precēm un pakalpojumiem saņem naudu. Naudas vēsture ir sena, 
tāpēc skolotājs izvēlas stāstus, kuri ir piemērotāki konkrētai klasei. Skolotājs izvēlas jebkuru 
no www.naudasskola.lv pieejamām filmiņām par naudu (“Naudas vēsture”, “Naudas laiki 
Latvijā”, “Numismātika”, “Kā top eiro banknotes”).

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_citi.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_visc.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=aL5xaurnQPQ
https://www.youtube.com/watch?v=aL5xaurnQPQ
http://www.naudasskola.lv
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5.1. Kā pētīt un saglabāt 
vēstures liecības?

5.2. Kā izzināt sava novada, 
tuvākās apkārtnes vēsturi?

5.3. Kā novērst un risināt 
konfliktus vietējā kopienā?

5.4. Kā un kāpēc palīdzēt 
līdzcilvēkiem?

5.5. Kā darbojas 
pašvaldība? 

5.1. Kā pētīt un saglabāt vēstures liecības?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: apgūt vēstures avotu analīzes pamatprasmes, iepazīstot, 
analizējot un izvērtējot dažādu veidu vēstures avotus, lai atlasītu atbilstošākos no tiem sava 
vēstījuma par kādu vēstures notikumu vai procesu skolā, novadā/pilsētā radīšanai.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Par notikumiem pagātnē var spriest, lasot, pētot, klausoties, salīdzinot un vērtējot dažādu veidu 
vēstures avotus. (S.Li.7.)

• Vēstures avoti ir liecības, kas sniedz ziņas par cilvēku dzīvi pagātnē. (S.Li.7.)
• Vēstures avotus iedala lietiskajos, rakstītajos, vizuālajos, mutvārdu un fono jeb skaņas avotos. (S.Li.7.)
• Vēstures liecības glabājas muzejos, arhīvos, cilvēku atmiņā un citur. (S.Li.7.)
• Vēstures liecības ir vērtības, tās jāsaglabā nākamajām paaudzēm. (S.Li.7.)
• Vēstures fakts ir vēstures avotā atrodams notikums (konkrēts laiks/gads, gadsimts, vieta, notikuma 

formulējums). Fakts eksistē neatkarīgi no mūsu vēlmes vai attieksmes pret to. (S.Li.8.)
• Viedoklis ir uzskats, izpratne (par kaut ko), arī attieksme (pret ko), novērtējoša informācija, kuru nevar 

pārbaudīt tieši. Viedoklim vienmēr ir autors. (S.Li.8.)
• Par vienu un no pašu faktu var būt izteikti dažādi viedokļi. (S.Li.8.)

• Atpazīst un raksturo dažādus vēstures avotu veidus. 
• Pēc kritērijiem salīdzina dažādu veidu vēstures avotus, lai iegūtu 

faktus un atpazītu viedokļus. 
• Mācās formulēt savu viedokli, pamatojot to ar faktiem. 
• Veido faktos balstītu vēstījumu par vēsturiskiem notikumiem skolā. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Izvērtē un izmanto vēstures avotu sniegto informāciju (to skaitā muzejos un tuvākajā apkārtnē  
atrodamos vēstures avotus), salīdzina tur atrodamos faktus, lai meklētu līdzības un atšķirības.  
(S.6.7.2., S.6.7.3., S.6.8.1., S.6.8.3.)

Attīsta ieradumu patstāvīgi veidot izpratni par pasauli, saudzīgi izturēties 
pret vēstures liecībām. (Tikums – gudrība, vērtība – kultūra)

Jēdzieni: vēstures avots, vēstures literatūra, vēstures fakts, viedoklis.
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Temata apguves norise

Kas ir vēstures avoti, 
un kā tos var grupēt?

Skolēni izsaka pieņēmumus par to, kā cilvēki izzina pagātni un kas ir vēstures avots.

Lai apgūtu vēstures avotu veidus, skolēni izpēta, atbilstoši grupē un klasificē skolotāja izdalītas kartītes, uz kurām attēloti dažādu veidu vēstures avoti. 

Ar skolotāja atbalstu skolēni izdomā un izveido vēstures avotu veidu grupēšanas pazīmes.

Izmantojot dažādus skolotāja sagatavotus materiālus (mācību grāmata, vēstures avotu krājums, muzejs u. tml.) un iepriekš sastādīto vēstures avotu 
veidu grupēšanas pazīmju sarakstu, atrod piemērus dažādiem vēstures avotu veidiem.

Ko vēstures avots 
mums vēsta?

Aplūkojot dažādus vēsturiskus attēlus, skolēni izdomā un uzraksta jautājumus (Kas? Ko? Kur? Kad? Kāpēc?), kurus vēstures pētnieks varētu censties 
noskaidrot, iepazīstot vēstures avotu. 

Jautājumus un atbildes pieraksta tabulā, lai secinātu, uz kuriem jautājumiem varēja atbildēt, bet uz kuriem – ne. 

Izsaka pieņēmumus, kāda papildinformācija nepieciešama, lai atbildētu uz visiem jautājumiem.

Skolēni, kā atbalstu izmantojot jautājumus un atbildes, saviem vārdiem stāsta (interpretē) par pagasta skolas klasi pagātnē.

Lai iemācītos izmantot vēstures avotus sava viedokļa pamatošanai un vēstures notikumu interpretācijai, skolēni grupās analizē viena veida vēstures 
avotus, izmantojot skolotāja sagatavotu vēstures avotu izpētes plānu.

Skolēni saviem vārdiem skaidro, kādu vēstures notikumu aprakstīšanai katra vēstures avotu grupa vislabāk izmantojama.

Kā atšķirt faktu 
no viedokļa?

Skolotāja piedāvātajos tekstu fragmentos (oficiāls dokuments, atmiņas, daiļliteratūra) pasvītro faktus. 

Skolēni, izmantojot 3 faktus par skolas vēstures notikumiem, uzraksta 3–5 teikumus garu šo faktu interpretāciju. Rakstot izmanto frāzes:  
Es domāju, ka... Es uzskatu, ka... Manuprāt, ... Es apgalvoju, ka... Es esmu pārliecināts, ka... 

Skolēni salīdzina sevis uzrakstīto tekstu ar iepriekš izmantotajiem tekstiem, meklē kopīgās un atšķirīgās iezīmes.

Kopīgi izdomā un saviem vārdiem skaidro terminu “viedoklis” un to, kā tas veidojas.

Pēc iepriekšējā parauga skolēni salīdzina daiļliteratūras fragmentu ar rakstītu vēstures avotu fragmentiem, pievēršot uzmanību viedokļiem. 

Izmantojot savu uzrakstīto faktu interpretāciju un salīdzinātos avotu fragmentus, izdomā, kāpēc pastāv viedokļu dažādība. 

Saviem vārdiem skaidro, kā fakts atšķiras no viedokļa.
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Kā radīt savu 
vēsturnieka vēstījumu?

Skolēns patstāvīgi meklē un atlasa vismaz divu dažādu veidu vēstures avotus par kādu konkrētu notikumu skolā, apmeklējot muzeju, intervējot 
cilvēkus, izpētot dažādus informācijas avotus.

Izmantojot apkopoto informāciju un atlasītos vēstures avotus, uzraksta vēstījuma plānu, ievērojot darba veidošanas nosacījumus: informācijas 
iegūšanai izmantoti vismaz divi dažādu veidu vēstures avoti, notikuma vēstījumam un sava viedokļa pamatošanai izmantoti vismaz 5 avotos 
atrodamie fakti. 

Sadarbojoties ar klasesbiedriem un skolotāju, pārliecinās par atrasto vēstures avotu atbilstību izvēlētajam tematam un faktu pietiekamību sava 
viedokļa pamatošanai.

Uzrakstītajā vēstījumā ar dažādām krāsām pasvītro faktus un viedokļus.

Lai pārliecinātos par skolēna prasmēm atlasīt un izmantot vēstures avotus sava “vēsturnieka” vēstījuma veidošanai, skolēni pāros vai grupās izveido 
atgādni jaunajam vēstures pētniekam “Kas jādara (pa soļiem), lai, izmantojot vēstures avotus, uzrakstītu vēstījumu par kādu vēstures notikumu”.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Latvijas vēsture 6.–9. klasei. Attēli, kartes, ieteikumi [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs 
[skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/
vesture_6_9/bildes11.shtml
Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos [tiešsaiste]. Rīga: Valsts kanceleja, 2016. 
[skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vestu-
re100gadei.pdmetodiskais

Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda.

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesture_6_9/bildes11.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesture_6_9/bildes11.shtml
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdmetodiskais
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdmetodiskais
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5.1. Kā pētīt un saglabāt 
vēstures liecības?

5.2. Kā izzināt sava novada, 
tuvākās apkārtnes vēsturi?

5.3. Kā novērst un risināt 
konfliktus vietējā kopienā?

5.4. Kā un kāpēc palīdzēt 
līdzcilvēkiem?

5.5. Kā darbojas 
pašvaldība? 

5.2. Kā izzināt sava novada, tuvākās apkārtnes vēsturi?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–16 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iepazīt un izpētīt kultūras pieminekļus savā tuvākajā 
apkārtnē, lai izveidotu izstādi tuvākās apkārtnes vai novada kultūrvēsturiskā mantojuma 
iepazīšanai un popularizēšanai.

Sasniedzamie rezultāti

 Ziņas Prasmes

• Vēstures liecības palīdz izprast cilvēku ikdienas dzīvi un rīcību pagātnē. (S.Li.1.) 
• Sava novada vēstures liecību apzināšana ļauj secināt par kopīgo un atšķirīgo cilvēku ikdienā, 

dzīvesveidā, tradīcijās dažādos Latvijas vēstures periodos un kultūrvēsturiskajos novados. (S.Li.6.)
• Objektīvāku priekšstatu par vēstures notikumu un procesu iegūst, izmantojot vairākus dažādu 

veidu vēstures avotus, tos salīdzinot un analizējot. (S.Li.8.)
• Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 

Par kultūras pieminekļu bojāšanu jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. (S.Li.1.)
• Ikvienam vēstures notikumam ir cēloņi un sekas. (S.Li.7.)

• Plāno izstādes ekspozīciju par kultūras pieminekļiem. 
• Skaidro notikuma cēloņus un sekas.
• Pamato pārmaiņu cēloņus un sekas.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Izveido skolā izstādi, kurā hronoloģiskā secībā kārto nozīmīgākos sava novada vēstures,  
arhitektūras, zinātnes un tehnikas pieminekļus, ievērojamu personību veikumu un vēstures 
notikumus 20.–21. gadsimtā, lai secinātu, ka viens notikums ietekmē citu notikumu norisi 
(cēloņsakarības). Salīdzina dažādas pārmaiņas sabiedrībā un tehnoloģijās, lai secinātu, kādas līdzības 
un atšķirības ir novērojamas sabiedrībā pagātnē un mūsdienās. (S.6.7.1., =S.6.7.3., S.6.8.3.)

Attīsta ieradumu patstāvīgi veidot izpratni par savu novadu un 
tuvāko apkārtni un saudzīgi izturēties pret kultūras pieminekļiem. 
(Tikums – atbildība, vērtība – Latvijas valsts) 

Jēdzieni: kultūras piemineklis.
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Temata apguves norise

Kas ir kultūras 
pieminekļi, un kāpēc 
svarīgi tos saudzēt 
un saglabāt?

Skolēni izpēta dažādus skolotāja sagatavotus avotus par kultūras pieminekļiem un to veidiem, grupē tos – arheoloģiskie, arhitektūras 
un pilsētbūvniecības, mākslas, industriālie pieminekļi un vēsturisko notikumu vietas. 

Izmantojot tuvējās apkārtnes kartes un citus materiālus, atrod kultūras pieminekļus un grupē tos atbilstoši dalījumam.

Skolēni nelielās grupās diskutē par to, kādēļ ir nepieciešams saglabāt kultūras pieminekļus un kā to labāk paveikt.

Kā plānot, izveidot un 
iepazīstināt ar izstādi?

Skolēni mācību ekskursijā apmeklē iepriekš pieminētos kultūras pieminekļus un tuvāko muzeju. 

Izpētot muzeja ekspozīciju vai skolotāja norādītu virtuālo izstādi, skaidro, kas būtu jāņem vērā, atlasot eksponātus un noformējot izstādi.

Skolēni, izmantojot skolotāja sagatavotus kritērijus, nelielās grupās patstāvīgi plāno un pēc tam izveido izstādi (iespējams, arī virtuālu) par kultūras 
pieminekļiem un ar tiem saistītajiem vēstures notikumiem tuvākajā apkārtnē vai novadā.

Skolotāja vadītā diskusijā skolēni spriež par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nepieciešamību.

Ko par cilvēku 
dzīvesveidu un 
pārmaiņām stāsta 
izstādes eksponāti?

Skolēni tuvāk izpēta viena sagatavotajā izstādē minētā vēstures notikuma cēloņus. 

Skolēni nelielās grupās savstarpēji salīdzina identificētos cēloņus. Vienojas un saviem vārdiem skaidro, kas ir notikuma cēlonis.

Skolēni noskaidro izvēlētā notikuma sekas, meklē atbildi uz jautājumu: kādas pārmaiņas notika?

Noskaidro cēloņu un seku mijiedarbību, atrodot cēloņiem atbilstošās sekas, pamatojot apgalvojumus ar izstādes piemēriem. Akcentē, kā notikuma 
sekas ietekmēja apkārtnes vai novada cilvēku likteņus (mācību materiāls).

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC mājas-
lapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Latvijas vēsture 6.–9. klasei. Attēli, kartes, ieteikumi [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs 
[skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/
vesture_6_9/bildes11.shtml
Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos [tiešsaiste]. Rīga: Valsts kanceleja, 2016. 
[skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vestu-
re100gadei.pdmetodiskais
Stunda muzejā [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs, 2013. [skatīts 9.08.2019.]. 
Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/stunda_muzeja.pdf
Jurkons, I. Novadpētnieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.

Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda, datorika.

Metodiskais komentārs 

Temata apguvi vajadzētu organizēt kā blokstundas. Temata apguves laikā jāparedz gan 
muzeja apmeklējums, gan laiks objektu atrašanai dabā. Uzsākot temata apguvi, vēlams 
apmeklēt tuvāko muzeju, lai skolēni redzētu, kā izveidota muzeja ekspozīcija, un izjautātu 
muzeja darbiniekus par to, kas jāņem vērā, veidojot izstādi. Informācija par muzejiem atro-
dama saitē https://kulturasdati.lv/lv/muzeji.

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesture_6_9/bildes11.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesture_6_9/bildes11.shtml
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdmetodiskais
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdmetodiskais
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/stunda_muzeja.pdf
https://kulturasdati.lv/lv/muzeji
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5.1. Kā pētīt un saglabāt 
vēstures liecības?

5.2. Kā izzināt sava novada, 
tuvākās apkārtnes vēsturi?

5.3. Kā novērst un risināt 
konfliktus vietējā kopienā?

5.4. Kā un kāpēc palīdzēt 
līdzcilvēkiem?

5.5. Kā darbojas 
pašvaldība? 

5.3. Kā novērst un risināt konfliktus vietējā kopienā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–16 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot un izvērtējot gadījumus un problēmsituācijas, sko-
lēni raksturo savas attiecības ar līdzcilvēkiem, atpazīst stereotipus cilvēku rīcībā, konfliktus, 
spriež par to ietekmi uz savstarpējām attiecībām, lai mācītos risināt konfliktus un uzturētu 
cieņpilnas un labvēlīgas attiecības sabiedrībā.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Starp cilvēkiem pastāv privātās, lietišķās un tiesiskās attiecības; tās jānošķir, lai nerastos pārpratumi. Labvēlīgas 
attiecības var uzturēt un kopt, kontrolējot savas emocijas un uzvedību, cienot līdzcilvēkus un viņu vērtības. (S.Li.2.) 

• Cilvēku savstarpējās attiecības ietekmē dažādi aizspriedumi un stereotipi, tāpēc, pirms pieņemt lēmumu par 
attiecību veidošanu vai pārtraukšanu, jāizvērtē savu uzskatu atbilstība realitātei. (S.Li.6.)

• Cilvēkiem ir dažādas intereses, vajadzības, vērtības, tādēļ var rasties konflikti. Konflikts ir interešu sadursme. (S.Li.2.)
• Vārda un personas brīvība ir cilvēka pamatbrīvības, bet, tās izmantojot, nedrīkst ierobežot citu cilvēku cieņu. 

(S.Li.2.)
• Konfliktus var risināt, izmantojot dažādas stratēģijas. (S.Li.2.)

• Atpazīst un raksturo dažādus savstarpējo attiecību veidus.
• Mācās analizēt cilvēku uzvedības cēloņus un sekas dažādās 

problēmsituācijās.
• Mācās pieņemt lēmumu problēmas (konflikta) risinājuma 

izvēlē. 
• Izvērtē savu uzvedību, kontrolēti pauž savas emocijas.
• Ar skolotāja atbalstu sastāda anketu un veic aptauju.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Analizējot situācijas, skaidro stereotipu un aizspriedumu būtību un apzinās to ietekmi uz cilvēku savstarpējām 
attiecībām, piedāvā rīcības iespējas to negatīvās ietekmes mazināšanai. Atpazīst konfliktu cēloņus un izmanto 
dažādus konfliktu risināšanas paņēmienus. Atbilstoši pauž savas emocijas, uzskatus un uzvedību arī pretrunīgās 
situācijās. (=S.6.6.2., S.6.2.3.)

Attīsta ieradumu uzklausīt un iedziļināties dažādos viedokļos, 
pārliecībās un kultūrās, iejusties otra pārdzīvojumos un sniegt 
atbalstu problēmsituācijās. 

Jēdzieni: aizspriedums, stereotips, kompromiss, privātās attiecības, lietišķās attiecības, tiesiskās attiecības.
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Temata apguves norise

Kādas attiecības 
pastāv starp cilvēkiem?

Aktualizē skolēnu pieredzi, iesaistot sarunā par attiecībām. Kas ir attiecības? Kā tās veidojas? Kas nosaka, kādas attiecības izveidosies starp cilvēkiem, 
lai raksturotu labvēlīgu attiecību pazīmes?

Skolēni pēc dotajām pazīmēm (privātās, lietišķās un tiesiskās) fotogrāfijās atpazīst noteiktus attiecību modeļus, piemēram, ģimenē ir privātas, 
emocionālas attiecības, starp skolēnu un skolotāju ir lietišķas attiecības, starp uzņēmuma direktoru un darbiniekiem ir tiesiskas attiecības u. tml. 
Raksturo emocijas un uzvedības normas dažādos attiecību modeļos. 

Spriež un izsaka viedokļus, kas ir brīvība un kā attiecības ar cilvēkiem to ietekmē.

Kas ir aizspriedums 
un stereotips?

Skolēni analizē dažādus aizspriedumu un stereotipu gadījumus ikdienā, veido un izsaka viedokli par to cēloņiem un ietekmi uz cilvēku savstarpējām 
attiecībām (sekām).

Izspēlē didaktisko spēli “Ar ko es brauktu ceļojumā apkārt pasaulei?”, pārrunā katra izdarītās izvēles, to cēloņus un sekas, lai konstatētu stereotipu 
un aizspriedumu klātesamību katra attiecībās ar cilvēkiem. 

Grupās prognozē un izstrādā veidus, kā mazināt stereotipu negatīvo ietekmi sabiedrībā (klasē, vietējā kopienā, Latvijā).

Kā risināt konfliktus? Izmantojot savu pieredzi un skolotāja sagatavotus informācijas avotus, atpazīst dažādus konfliktu veidus, analizē to cēloņus un sekas.

Klasē izstrādā anketas jautājumus par tēmu “Konflikti mūsu klasē”; visi individuāli aizpilda aptaujas lapas (var izmantot interneta platformu). 

Analizē skolotāja/skolēna apkopotos aptaujas rezultātus, nosaka visbiežāk sastopamos konfliktu cēloņus klasē. 

Balstoties uz klasē veiktā pētījuma rezultātiem, grupās izstrādā un piedāvā konfliktu risināšanas paņēmienus.

Analizē problēmsituācijas, piedāvā dažādus konfliktu risināšanas veidus, vienojas par produktīvāko.

Izsaka domas, kā mazināt konfliktu skaitu un novērst vardarbību sabiedrībā, mazināt aizspriedumus. Piemēram, veido plakātus sociālajai akcijai skolā 
“Mēs pret vardarbību!” vai “Viņi ir tādi paši kā mēs!”.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
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5.1. Kā pētīt un saglabāt 
vēstures liecības?

5.2. Kā izzināt sava novada, 
tuvākās apkārtnes vēsturi?

5.3. Kā novērst un risināt 
konfliktus vietējā kopienā?

5.4. Kā un kāpēc palīdzēt 
līdzcilvēkiem?

5.5. Kā darbojas 
pašvaldība? 

5.4. Kā un kāpēc palīdzēt līdzcilvēkiem?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas

Temata apguves mērķis: pētot informācijas avotus un līdzcilvēku pieredzi, skolēni 
izzina un vērtē dažādus sociāli atbildīgas rīcības veidus, lai varētu apzināti piedalīties 
sabiedrībai nozīmīgās aktivitātēs.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Cilvēki ir savstarpēji saistīti, katram ir tiesības un pienākumi citam pret citu un 
pret sabiedrību kopumā. (S.Li.2., S.Li.3.) 

• Katra rīcība ietekmē apkārtējos cilvēkus un vidi. (S.Li.2.)
• Sociāli atbildīga rīcība veicina kopējo labklājību. (S.Li.2.)
• Katrs cilvēks var atrast veidus, kā palīdzēt apkārtējai videi, cilvēkiem vai dzīvniekiem. 

(S.Li.2.)
• Labdarība ir sociāli atbildīgas rīcības izpausme. (S.Li.2.)

• Pieņem lēmumu individuāli un grupā, izvirzot un īstenojot izvirzīto mērķi. 
• Ar skolotāja atbalstu formulē argumentus konkrēta viedokļa pamatošanai. 
• Izvērtē individuālo ieguldījumu kopīgā mērķa sasniegšanā – sociālās akcijas 

organizēšanā. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Izmantojot informācijas avotus un pieredzi, izzina iespējas un motīvus piedalīties 
sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanā un izvēļu izdarīšanā. Analizē piemērus par 
sociālās palīdzības (apgādības, jo īpaši labdarības) izpausmēm sabiedrībā mūsdienās 
un vēsturē, lai izmantotu pieredzi savu ierosmju izvirzīšanā un īstenošanā vietējā 
sabiedrībā sociālās akcijas formā. (=S.6.2.1., =S.6.2.4., =S.6.2.5., =S.6.2.6.)

Attīsta ieradumu pilnvērtīgi piedalīties sociālajā dzīvē, kā arī rūpēties par savu, 
citu un kopīgo labumu, izvirzot un realizējot īstermiņa mērķi.

Jēdzieni: sabiedrība, sociāli atbildīga rīcība, labdarība. 
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Temata apguves norise

Kā izpaužas rūpes 
par sabiedrību un vidi?

Izmantojot prāta vētras metodi, izsaka pieņēmumus, kā izpaužas rūpes par sabiedrību un vidi.

Skolēni izpēta skolotāja sagatavotus informācijas avotus par sociālās līdzdalības veidiem un izpausmēm, kā arī dažādu mecenātu un filantropu 
biogrāfijas un intervijas. 

Spriež par šo cilvēku devumu sabiedrībai, izsaka viedokli par savām vēlmēm un iespējām palīdzēt līdzīgā situācijā.

Skaidro likumsakarības starp cilvēka vērtībām un rīcību sabiedrībā.

Ko nozīmē darboties 
sabiedrības labā? 
Kas ir sociāli atbildīga 
rīcība?

Izmantojot vietējās pašvaldības mājaslapu un citus skolotāja sagatavotus informācijas avotus, noskaidro, kādi sociālās līdzdalības pasākumi tiek 
īstenoti vietējā kopienā, stāsta par vienu no tiem klasē. 

Izmantojot iepriekš izpētīto informāciju par dažādām sociālās līdzdalības izpausmēm, veido argumentus par to, ko nozīmē sociāli atbildīgi rīkoties.

Diskutē, kāpēc pienākumu izpildīšana un citu cilvēku tiesību ievērošana ir atbildīga rīcība. Izvērtē savu atbildību dažādās situācijās.

Kā es varu palīdzēt 
citiem?

Skolēni nelielās grupās, izmantojot iepriekš apkopoto informāciju, izvērtē nepieciešamību un iespējas, kā uzlabot apkārtējo vidi vai palīdzēt apkārtnes 
sabiedrībai.

Ar skolotāja atbalstu sastāda rīcības plānu (izvēlas mērķauditoriju, darbības laiku, izdomā nosaukumu, pamatojumu, palīdzības veidu, nepieciešamos 
resursus), pēc kura īstenot iepriekš izvēlēto sociālo palīdzību. 

Skolēni īsteno izstrādāto sociālās palīdzības plānu un dokumentē paveikto. Izvērtē savu un biedru ieguldījumu plāna īstenošanā, kā arī šīs sociālās 
palīdzības ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
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5.1. Kā pētīt un saglabāt 
vēstures liecības?

5.2. Kā izzināt sava novada, 
tuvākās apkārtnes vēsturi?

5.3. Kā novērst un risināt 
konfliktus vietējā kopienā?

5.4. Kā un kāpēc palīdzēt 
līdzcilvēkiem?

5.5. Kā darbojas 
pašvaldība? 

5.5. Kā darbojas pašvaldība? 

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas

Temata apguves mērķis: pētot informācijas avotus, apmeklējot pašvaldību un iesais-
toties sarunās ar amatpersonām, izzināt pašvaldības funkcijas un uzņēmumu specializāciju 
novadā, lai prognozētu iespējamos savas iesaistīšanās veidus skolas dzīvē un pašvaldībā, 
spriestu par pašvaldības attīstību.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Skolas pašpārvalde ir skolēnu veidota, ievēlēta organizācija, kura ietekmē un uzlabo skolas ikdienu. (S.Li.3.) 
• Pašvaldība ir noteiktās teritorijas iedzīvotāju ievēlēta vara. (S.Li.3.)
• Pašvaldība rūpējas par iedzīvotājiem, veicot dažādas funkcijas. (S.Li.3.)
• Katrā novadā un pilsētā darbojas uzņēmumi, kuri piedāvā preces un pakalpojumus. Viena no pašvaldības 

funkcijām ir atbalsts uzņēmējdarbībai. (S.Li.4.)
• Uzņēmumi nodrošina darba vietas, veicina novada attīstību un atpazīstamību. (S.Li.4.)
• Uzņēmumu specializācija ir atkarīga no pieejamajiem resursiem. (S.Li.4.)
• Ikviens cilvēks var iesaistīties savas pašvaldības darba uzlabošanā un attīstīšanā. (S.Li.3.)

• Sagatavo un uzdod amatpersonām jautājumus par konkrētu 
tematu. 

• Balstoties uz informāciju, patstāvīgi secina un izvirza 
pieņēmumus par uzņēmējdarbības attīstību. 

• Izsaka un pamato savu viedokli par pašvaldības ieguldījumu 
sabiedrības dzīvē. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Iepazīstot skolas, vietējās pašvaldības pārvaldi, nosaka pārvaldes institūciju funkcijas un savas iespējas ar tām 
sadarboties. (=S.6.3.4.)

• Analizējot pašvaldības publiski pieejamo informāciju, noskaidro, kādi uzņēmumi ir izplatīti novadā, kādās jomās 
tie darbojas, un izvirza savus pieņēmumus, kāpēc tieši šīs jomas ir pārstāvētas. (=S.6.4.2., S.6.8.2., S.6.8.4.)

Attīsta ieradumu sekmīgi darboties individuāli un komandā, 
risināt sarunas, pieņemt kopīgus lēmumus, būt tolerantam 
pret atšķirīgo.

Jēdzieni: pašvaldība, amatpersona, specializācija, uzņēmums, uzņēmējdarbība. 
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Temata apguves norise

Kas ir skolas 
pašpārvalde  
un tās uzdevumi?

Skolēni tiekas ar skolas pašpārvaldes pārstāvjiem un noskaidro/uzdod jautājumus par pašpārvaldes izveides mehānismu, funkcijām un aktivitātēm. 

Klasē apspriež iespējas piedalīties skolas pašpārvaldes darbā un izvirza priekšlikumus turpmākām tās aktivitātēm, līdzdarbojas skolas pašpārvaldes 
organizētajā pasākumā.

Kas ir pašvaldība,  
un kādas ir tās 
funkcijas?

Skolēni pēta Latvijas administratīvo karti un skaidro Latvijas iedalījumu pašvaldībās, to daudzumu, lielumu u. tml.

Izmantojot pašvaldības mājaslapu un pašvaldības pārvaldes shēmu, skolēni atbild uz jautājumiem, izskaidro pašvaldības izveides mehānismu. 

Skolēni individuāli sagatavo vismaz vienu jautājumu pašvaldības pārstāvjiem, kas varētu palīdzēt izprast pašvaldības darbības principus.

Piedalās mācību ekskursijā uz vietējo pašvaldību, uzdod jautājumu amatpersonai un pieraksta atbildi. 

Pēc ekskursijas skolēni apkopo iegūto informāciju. 

Skolēni pēc iepriekš sagatavotiem kritērijiem salīdzina skolas pašpārvaldes un pašvaldības darbības principus.

Kādi uzņēmumi ir mūsu 
novadā/pilsētā?

Skolēni pāros pašvaldības mājaslapā atrod informāciju par uzņēmumiem, kuri darbojas novadā vai pilsētā. Stāsta klasesbiedriem par paveikto uzdevumu.

Klasē apkopo visu skolēnu savākto informāciju vienotā uzņēmumu sarakstā. Secina par uzņēmumu specializāciju novadā, minot tās cēloņus un sekas.

Skolēni apmeklē kādu uzņēmumu vai tiekas ar uzņēmēju, lai noskaidrotu, kādas preces vai pakalpojumus piedāvā uzņēmums; noskaidro, kādas ir 
uzņēmējdarbības īpatnības, iespējas un riski novadā, valstī.

Kāpēc uzņēmējdarbība 
ir svarīga pašvaldībai?

Spriež, kā un kāpēc iedzīvotāji var sadarboties ar pašvaldības organizācijām, kāda loma pašvaldības dzīvē ir uzņēmējdarbībai.

Balstoties uz iegūto informāciju, skolēni grupās izstrādā un prezentē klasē savas pašvaldības attīstības scenāriju, minot konkrētas darbības,  
kas būtu jāveic pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem novada labklājības veicināšanai.

Savstarpēji izvērtē paveikto darbu pēc pašu izdomātiem un klasē iepriekš akceptētiem kritērijiem.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Metodiskais komentārs 

Šī temata īstenošanai ir svarīgi rast iespēju skolēniem tikties ar skolas pašpārvaldes pārstāv-
jiem un mācību ekskursijas laikā apmeklēt gan vietējo pašvaldību, gan tuvākajā apkārtnē 
esošu uzņēmumu. Pirms šīs mācību ekskursijas ieteicams sagatavot precīzu uzdevumu un 
grafisku organizatoru, kas palīdzētu skolēniem apkopot iegūto informāciju. Svarīgi iepriekš 
ar skolēniem pārrunāt, kas tiem būtu jāredz, ko viņi vēlētos noskaidrot un saprast mācību 
ekskursijas laikā. 



6. klase
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6.1. Kā veidojās 
Latvijas valsts?

6.2. Kā tiesības ir saistītas 
ar pienākumiem? 6.3. Kā plānot budžetu? 6.4. Kā raksturot 

uzņēmējdarbību?
6.5. Kā Latvija sadarbojas 

ar kaimiņvalstīm?

6.1. Kā veidojās Latvijas valsts?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 22–24 mācību stundas

Temata apguves mērķis: noskaidrot, kāpēc cilvēki veido valstis un kā dažādi vēstures 
notikumi spēj ietekmēt cilvēku likteņus. 

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes 

• 1918. gada 18. novembrī proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti. (S.Li.3.)
• Valsts pamatpazīmes ir teritorija, iedzīvotāji un suverēna vara. (S.Li.3.)
• Latvijas vēsturi veido arī cilvēku dzīvesstāsti, kas atsedz vēstures notikumu 

daudzšķautņainību, palīdz labāk izprast cilvēku rīcības iemeslus un novērtēt cilvēka 
dzīvību kā augstāko vērtību. (S.Li.7.) 

• Ar skolotāja atbalstu meklē informāciju adaptētos vai vecumposmam atbilstošā valodā 
uzrakstītos vēstures avotos un literatūrā.

• Ar skolotāja atbalstu tekstos meklē vēstures faktus un atšķir tos no viedokļiem.
• Salīdzina vēsturisko notikumu aculiecinieku individuālās atmiņas ar valsts vēstures 

notikumiem.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Izmantojot Latvijas iedzīvotāju vēsturiskajā pieredzē balstītus faktus, veido 
argumentus par neatkarīgas Latvijas valsts nepieciešamību. Skaidro patriotisma 
nozīmīgumu. (S.6.3.5.) 

• Analizējot dažādus informācijas avotus, skaidro, kāpēc Latvijā ir izveidojusies etniskā, 
lingvistiskā un reliģiskā daudzveidība. Atrod un raksturo šīs daudzveidības ietekmi 
uz mūsdienu sabiedrību. (S.6.6.4.)

• Lai secinātu, ka viens notikums ietekmē citu notikumu norisi, hronoloģiskā secībā 
kārto nozīmīgākos sava novada un Latvijas vēstures notikumus (cēloņsakarības). 
Salīdzina dažādas pārmaiņas sabiedrībā. (S.6.7.1., S.6.7.3.)

Attīsta ieradumu patstāvīgi veidot izpratni par Latvijas valsts nozīmību.

Jēdzieni: valsts, dziesmotā revolūcija, Tautas fronte, barikādes.



Sociālās zinības 1.–9. klasei

76© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Temata apguves norise

Kāpēc nepieciešama 
sava valsts?

Skolēni izsaka viedokļus par valsts nepieciešamību.

Izmantojot dažādus skolotāja sagatavotus vēstures un informācijas avotus, apkopo ziņas par valsts funkcijām un sameklē to izpausmju piemērus.

Lasot skolotāja piedāvāto tekstu fragmentus, secina, kāpēc bija iespējams proklamēt Latvijas valsti. 

Iepazīstas ar atsevišķiem Latvijas valsts dibinātājiem un viņu darbības motīviem. 

Izvērtē Latvijas valsts izveides nozīmi toreiz un tagad.

Skolēni, izmantojot iepriekš apkopoto informāciju un uzziņu literatūru, izveido Latvijas valsts dažādo vēstures periodu laika līniju.

Kā vēsturiskie notikumi 
ir ietekmējuši Latvijas 
iedzīvotāju dzīves?

Izmantojot dažādu cilvēku dzīvesstāstu fragmentus un iepriekš sagatavoto laika līniju, skolēni skaidro, izsaka minējumus par dažādu notikumu ietekmi 
uz valsts un cilvēku likteņiem.

Izpētot informāciju, kas iegūstama no statistikas par iedzīvotājiem dažādos periodos, saviem vārdiem skaidro, kā un kāpēc mainījās iedzīvotāju 
etniskais sastāvs. Nozīmīgākās pārmaiņas atzīmē iepriekš iesāktajā laika līnijā.

Kā noritēja Latvijas 
neatkarības atgūšana?

Izmantojot dažādus, skolotāja atlasītus 20. gadsimta beigu vēstures un informācijas avotus, skolēni meklē faktus, kas skaidro notikumus Latvijā, 
Eiropā un pasaulē, papildina iesākto laika līniju. 

Noskaidro Latvijas neatkarības atgūšanas cēloņus un atmodas procesa galvenos notikumus, skaidro, kas bija barikāžu laiks, papildina iesākto laika līniju. 

Diskusija klasē par tematu “Ko nozīmē izcīnīt/aizstāvēt neatkarību?” vai “Kas ir varonība un patriotisms?”.

Ko stāsta vēsturisko 
notikumu aculiecinieki?

Izmantojot iepriekš sagatavoto laika līniju, skolēni nelielās grupās izveido Latvijas vēstures notikumu sarakstu, kas atgādina par nozīmīgākajiem 
vēstures notikumiem. 

Skolēni spriež, kuri Latvijas vēstures notikumi joprojām ietekmē mūsu dzīvi, un kalendārā sameklē valsts svētku un atceres dienas. 

Ar skolotāja atbalstu meklē izvēlēto Latvijas vēstures notikumu aculiecinieku atmiņas gan piedāvātajos informācijas avotos, gan intervējot notikumu 
dalībniekus. 

Pēc skolotāja sagatavotiem kritērijiem skolēni veido 20. gadsimta vēstures notikumu aculiecinieku stāstu virtuālo grāmatu, kurā salīdzina atmiņas 
par vēstures notikumiem tuvākajā apkārtnē ar zināmajiem vēstures faktiem. 

Skolēni izvērtē citu klasesbiedru veikumu.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: literatūra, datorika, latviešu valoda.
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6.1. Kā veidojās 
Latvijas valsts?

6.2. Kā tiesības ir saistītas 
ar pienākumiem? 6.3. Kā plānot budžetu? 6.4. Kā raksturot 

uzņēmējdarbību?
6.5. Kā Latvija sadarbojas 

ar kaimiņvalstīm?

6.2. Kā tiesības ir saistītas ar pienākumiem? 

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–22 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot Bērnu tiesību aizsardzības likuma saturu, diskutē-
jot par pienākumu un tiesību ievērošanu ikdienā, skaidro tiesību un pienākumu savstarpējo 
saistību, lai apzinātos, kā likumā rakstītais attiecas uz katru cilvēku, un veidotu priekšliku-
mus likumu ievērošanas veicināšanai ikdienā.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Valsts institūcijas (Saeima, Ministru kabinets) un pašvaldības izdod likumus 
un noteikumus, lai sabiedrībā nodrošinātu taisnīgumu. (S.Li.3.) 

• Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka bērnu tiesības un pienākumus, garantē 
bērniem valsts aizsardzību. (S.Li.3.)

• Bērniem ir jāveic likumā noteiktie pienākumi, jo no tiem izriet bērnu tiesības. 
Situācijās, kad bērnu tiesības tiek pārkāptas, jāmeklē palīdzība pie pieaugušajiem, 
policijā, bāriņtiesā vai zvanot pa uzticības tālruni 116111. (S.Li.3.)

• Skolēni var iesaistīties dažādās sociālajās akcijās, lai pievērstu sabiedrības uzmanību 
bērnu tiesībām un pienākumiem. (S.Li.3.)

• Izvirza un pamato viedokli, kāpēc likumi rada gan iespējas, gan ierobežojumus, 
tomēr veicina cilvēku labklājību.

• Pierāda ar faktiem, ka katrai rīcībai ir sekas. 
• Saskata un piedāvā vairākus alternatīvus vienas problēmas risinājumus.
• Izvērtē savas iespējas ietekmēt sabiedrībā notiekošos procesus. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Stāsta, ka valsts institūcijas izdod cilvēku un organizāciju darbību regulējošus normatīvos 
aktus un rūpējas, lai tos ievērotu. Izvērtē Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpausmes 
dzīvē un veido priekšlikumu plānu, kuras bērnu tiesības un kurus pienākumus vajadzētu 
vairāk izmantot un ievērot. (=S.6.3.2., =S.6.3.1.)

Attīsta ieradumu kontrolēt un vadīt savu uzvedību un emocijas, kā arī veidot cieņpilnas 
attiecības ar apkārtējiem. 

Jēdzieni: Bērnu tiesību aizsardzības likums, taisnīgums, bāriņtiesa, uzticības tālrunis.
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Temata apguves norise

Kāpēc vajadzīgi likumi 
un noteikumi? 

Skolēni nelielās grupās, izmantojot skolotāja sagatavotus informācijas avotus, noskaidro un spriež, kāpēc vajadzīgi likumi.

Pētot informācijas avotus, skolēni secina, kas izdod likumus un noteikumus.

Skolēni individuāli skaidro, kas ir taisnīgums un ko likumi dod sabiedrībai un cilvēkam.

Skolēni nelielās grupās salīdzina citu klasesbiedru viedokļus, skaidro jēdzienu “taisnīgums”.

Ko nosaka Bērnu 
tiesību aizsardzības 
likums?

Grupās analizē BTAL (Bērnu tiesību aizsardzības likums) fragmentus, vienojas par atbildēm uz jautājumiem un prezentē tās klasesbiedriem. 

Apkopo informāciju domu kartē “Bērnu tiesību aizsardzības likums”.

Analizējot situācijas, attiecina likumā uzrakstīto uz savu ikdienu.

Kā rīkoties, ja ir 
pārkāpts Bērnu tiesību 
aizsardzības likums?

Izmantojot savu pieredzi un Bērnu tiesību aizsardzības likumu, analizē un izvērtē situācijas, secina, kādas bērnu tiesības visbiežāk tiek pārkāptas, 
kādi pienākumi netiek pildīti, spriež par pārkāpumu iemesliem. 

Pēc skolotāja norādēm skolēni atrod un iegaumē informāciju, kur var meklēt palīdzību, ja tiek pārkāptas bērna tiesības.

Kā nodrošināt tiesību 
ievērošanu un 
pienākumu izpildīšanu?

Skolotāja vadītā diskusijā skolēni pārspriež, kā pienākumi ir saistīti ar tiesībām un ko varētu darīt, lai tiktu pildīti pienākumi un ievērotas tiesības.

Konstatē konkrētus pārkāpumus, atpazīst to cēloņus un sekas.

Veido plakātus par izvēlēto likumpārkāpumu pret bērniem novēršanu, prezentē tos. 

Izvērtē savu un klasesbiedru plakātus pēc piedāvātajiem kritērijiem. Piedalās ar plakātiem sociālajā akcijā “Sargājiet bērnus!”.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)



Sociālās zinības 1.–9. klasei

79© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

6.1. Kā veidojās 
Latvijas valsts?

6.2. Kā tiesības ir saistītas 
ar pienākumiem? 6.3. Kā plānot budžetu? 6.4. Kā raksturot 

uzņēmējdarbību?
6.5. Kā Latvija sadarbojas 

ar kaimiņvalstīm?

6.3. Kā plānot budžetu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16–20 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidojot un analizējot dažādus budžetus, izvērtējot saim-
niekošanas modeļus, apgūt saprātīgas saimniekošanas pamatprincipus, kas veicina ilgt
spējīgāku resursu izmantošanu.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Saimniekot var atsevišķs cilvēks, ģimene, uzņēmums, iestāde, pašvaldība, valsts. 
Saprātīgi saimniekot ir jāmācās, pieejamie resursi ir jāplāno. (S.Li.5.) 

• Latvijā dažādos laikos bija atšķirīgas saimniekošanas tradīcijas un nodarbošanās veidi, 
tāpēc valsts labklājība veidojās pakāpeniski. (S.Li.5.)

• Budžets ir ienākumu un izdevumu plāns noteiktam laika posmam. Par saprātīgu 
saimniekošanu liecina budžeta veidošana, analīze un resursu izmantošanas plānošana. 
(S.Li.5.)

• Bankas kā finanšu iestādes ar kredītu palīdzību var novērst īslaicīgu naudas resursu 
trūkumu, kā arī dod iespēju veikt uzkrājumus jeb veidot “drošības spilvenu”. (S.Li.5.)

• Pēc kritērijiem analizē pašvaldības budžetu. 
• Ar skolotāja atbalstu analizē statistisko informāciju par budžeta ienākumiem 

un izdevumiem. 
• Izmantojot dažādus informācijas avotus, izdara secinājumus un pamato resursu 

taupīšanas nozīmi un nepieciešamību. 
• Veido anketu un veic aptauju, apkopo anketas rezultātus un izdara secinājumus. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Izmantojot aptaujā iegūtos datus un citus avotus, novērtē noteiktas sabiedrības grupas 
budžetu. Piedāvā priekšlikumus, kā sabiedrībā mainīt paradumus, lai taupītu pieejamos 
resursus tuvākajā kopienā un valstī. (S.6.4.1., S.6.5.3., =S.6.5.2.)

• Vērtē banku nozīmi sabiedrībā. Spriež par vajadzību veidot uzkrājumus nākotnei. 
(=S.6.5.4.)

Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi, būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, apgūstot 
ekonomikas likumsakarības.

Jēdzieni: sabalansēts budžets, budžets ar pārpalikumu, budžets ar iztrūkumu/deficītu, komercbanka, “drošības spilvens”.
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Temata apguves norise

Kas ir budžets?  
Kādi ir budžeta veidi?

Skolēni, izmantojot dažādus informācijas avotus, skaidro, kas ir budžets, budžeta ienākumu un izdevumu pozīcijas, sakārto piedāvātās pozīcijas 
atbilstoši savai izpratnei.

Skolēni izpēta informatīvo materiālu par budžeta veidiem, analizē dažādus budžetus pēc kritērijiem, piedāvā ieteikumus racionālākai ienākumu 
un izdevumu sadalei.

Kā plānot budžetu? Skolēni izpēta un, izmantojot skolotāja sastādītus kritērijus, analizē pašvaldības budžetu par attiecīgo vai iepriekšējo gadu, noskaidro, kurām jomām 
un kāpēc pašvaldība tērē visvairāk līdzekļu.

Skolēni pāros izstrādā sabalansēta budžeta plānu pasākumam (klases vakars, ekskursija), izmantojot skolotāja piedāvāto budžeta struktūru un kapitāla 
apjomu.

Kā un kāpēc ir jātaupa 
resursi?

Skolēni iepazīstas ar vairākiem informācijas avotiem par resursu taupīšanas nepieciešamību pasaulē un Latvijā.

Skolēni nelielās grupās veic pētījumu “Kā resursus taupa/netaupa skolā?”.

Izveido to problēmu sarakstu, kuras nepieciešams izpētīt, lai atbildētu uz iepriekš uzdoto jautājumu. 

Izmantojot iepriekš izveidoto sarakstu, sastāda anketu un veic aptauju, apkopo rezultātus un izdara secinājumus.

Skolēni izstrādā priekšlikumus, kā efektīvāk taupīt resursus skolā, un iepazīstina ar tiem skolas skolēnus un skolotājus.

Kas ir banka, un kāda 
ir tās loma saprātīgā 
saimniekošanā?

Skolēni diskutē, ko nozīmē saimniekot saprātīgi, izvirzot vairākus apgalvojumus un pamatojot tos ar faktiem.

No informācijas avotiem noskaidro, kas ir “drošības spilvens” un kāpēc tas ir vajadzīgs.

Analizē informāciju no dažādiem informācijas avotiem par finanšu plānošanu. 

Noskaidro, kādi ir banku veidi un pakalpojumi, secina par bankas lomu saimniekošanā.

Diskutē par uzkrājumu nozīmi nākotnē.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: matemātika, datorika.

Metodiskais komentārs 

Skolotājam ir jāatceras, ka nedrīkst jautāt un likt analizēt skolēna personīgo budžetu pub-
liski, to skolēni var darīt mājās savai zināšanai, izmantojot skolotāja piedāvātās stratēģijas.
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6.1. Kā veidojās 
Latvijas valsts?

6.2. Kā tiesības ir saistītas 
ar pienākumiem? 6.3. Kā plānot budžetu? 6.4. Kā raksturot 

uzņēmējdarbību?
6.5. Kā Latvija sadarbojas 

ar kaimiņvalstīm?

6.4. Kā raksturot uzņēmējdarbību?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 24 mācību stundas sociālajās zinībās (S), 8 mācību 
stundas dizainā un tehnoloģijās (T) 

Temata apguves mērķis: radot biznesa ideju, to realizējot vai gūstot dalības pieredzi 
uzņēmējdarbības pasākumā, attīstīt uzņēmējspējas un izprast produkta/pakalpojuma cenas 
un pieprasījuma veidošanos tirgū. Izmēģināt dažādas lietotāju izpētes metodes un analizēt 
iegūtos datus par lietotāju vēlmēm un vajadzībām, lai identificētu problēmu, ko risināt ar 
dizaina procesu un iepriekš apgūtajām praktiskajām iemaņām darbā ar dažādiem materiāliem. 
Testēt radīto risinājumu ar tā mērķauditorijas lietotājiem un aprakstīt iespējamos uzlabojumus. 

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Uzņēmējdarbība ir katras valsts saimniecības pamats, tā ļauj valstij attīstīties. (S.Li.4.) 
• Katrs uzņēmums sev rada zīmolu, kas veicina konkrētas preces vai pakalpojuma 

atpazīstamību. Zīmolam ir vērtība. (S.Li.3.)
• Uzņēmējdarbība saistīta ar intelektuālā īpašuma saglabāšanu un aizsargāšanu. 

(S.Li.3., T.Li.3.)
• Lai gūtu panākumus uzņēmējdarbībā, nepieciešams izpētīt sabiedrības vajadzību pēc 

produkta, tā izmaksas un cenu. (S.Li.4., T.Li.1.)
• Cilvēku vēlmes un vajadzības var noskaidrot, veicot aptaujas un novērojumus. (T.Li.1.)
• Lietotāji, testējot izstrādājumu, nosaka tā funkcionalitāti un nepieciešamos 

uzlabojumus. (T.Li.1.)
• Jaunas biznesa idejas rodas, kad nepieciešams atrisināt kādu problēmu vai attīstīt 

un pilnveidot jau esošu produktu. (S.Li.4., T.Li.1.)
• Produktu var radīt, izmantojot dažādus materiālus un tehnoloģijas. (T.Li.2.)
• Uzņēmējspējas piemīt mums katram, tās var attīstīt. (S.Li.4.)

• Mācās radīt biznesa ideju un jaunu produktu, izvērtēt to pēc kritērijiem. 
• Mācās prezentēt biznesa ideju un produktu. 
• Mācās plānot darbības biznesa idejas realizēšanai.
• Aprēķina produkta/pakalpojuma izmaksas, izmantojot algoritmu. 
• Rada dažādas idejas, kā ierosmes avotu izmantojot novērojumus un no lietotājiem 

ievāktās informācijas analīzi.
• Izvērtē nepieciešamību radīt jaunu, situācijai atbilstošu risinājumu, kā arī iespēju 

pielāgot jau esošu risinājumu.
• Plāno un apraksta dizaina risinājuma secīgu izstrādes procesu atbilstoši dizaina 

procesa soļiem. 
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Gūst pieredzi, piedaloties vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos un izstrādājot 
biznesa ideju. Rada produktu, balstoties uz izstrādāto biznesa ideju, skaidro, kā 
veidojas produkta cena, secina, kāda ir uzņēmuma konkurētspēja, nosaka produkta 
pievienoto vērtību. (S.6.1.4., =S.6.4.1., =S.6.4.3.)

• Skaidrojot jēdzienus “intelektuālais īpašums”, “autortiesības” un “rūpnieciskais 
īpašums”, spriež par to aizsargāšanu. (=S.6.3.3.)

• Pilnvērtīgi piedalās sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, kā arī rūpējas par savu un kopīgo 
labumu.

• Attīsta ieradumu atbildīgi un cieņpilni sadarboties ar citiem, ievēro pieklājības normas 
aptaujas izveidē un respondentu uzrunāšanā. 

Jēdzieni: biznesa ideja, ražošanas resursi, pievienotā vērtība, intelektuālais īpašums, autortiesības, rūpnieciskais īpašums.

Temata apguves norise

Ar ko atšķiras ideja 
no biznesa idejas? 
Dizaina pievienotā 
vērtība un lietotāju 
vēlmes

(S) Grupā apspriež un vienojas, kas ir ideja, kas ir biznesa ideja, kā novērtēt biznesa ideju. 

(S) Iepazīstina ar grupas viedokli klasesbiedrus; kopīgi vienojas par skaidrojumu, kas ir biznesa ideja.

(S) Skolēni grupās analizē skolotāja sagatavotus Latvijas uzņēmumu veiksmes stāstus un secina, kāda ir to biznesa ideja, kas ir uzņēmumu veiksmes 
atslēga.

(S) Skolēni grupās, izmantojot veiksmīgu uzņēmēju dzīvesstāstus, secina, kādas rakstura īpašības jāattīsta, lai būtu uzņēmējs, un kāpēc visās valstīs 
rūpējas par uzņēmējdarbības attīstīšanu.

(S) Secinājumus apkopo plakātprezentācijās, izvieto tās klasē.

(T) Pārrunā, kā mērķauditorija ietekmē uzņēmumu un produktus; apskata piemērus, kā produkti un risinājumi tiek veidoti konkrētām mērķauditorijām 
un kas par to liecina.

(T) Veido apkopojumu ar metodēm, kā var uzzināt lietotāju vēlmes un vajadzības.

(T) Izmēģina vairākas metodes – novērojumu, aptauju, interviju –, lai salīdzinātu dažādus vides risinājumus, noteiktu lietotāju vēlmes un vajadzības 
un modelētu to dzīves koptelpu atbilstoši arhitektūras pamatīpašībām.

(T) Apgūst, kā jāveido un jāstrukturizē jautājumi, lai noskaidrotu uzņēmumam svarīgu informāciju (pirktspēja, nepieciešamība pēc produkta, vēlamais 
produkta izskats, funkcijas u. c.).

Kas ir intelektuālais 
īpašums? 
Dizaina pievienotā 
vērtība un lietotāju 
vēlmes

(S) Izmantojot mācību materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”, skaidro intelektuālā īpašuma jēdzienu; skaidro, kādu preci un pakalpojumu 
aizsargā ar rūpnieciskā īpašuma tiesībām un kādu – ar autortiesībām.

(S) Skolēniem tiek piedāvāts izvērtēt dažādus izgudrojumus laika gaitā, lai secinātu, kāpēc cilvēki izgudro un pilnveido lietas. 

(T) Skolēni, balstoties uz informāciju, stāsta par Latvijā populāriem zīmoliem un atpazīst tos.

(T) Pārrunā, kāda ir izstrādājuma vērtība lietotājam un ko ir svarīgi ņemt vērā idejas koncepcijas izstrādē.
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Kas vajadzīgs, lai 
radītu biznesa ideju 
un jaunu produktu? 
Koncepcijas izstrāde

(S) Izmantojot Latvijā radīto biznesa ideju un projektu piemērus, skolēni grupās veido projektu “Mūsu biznesa ideja”. 

(T) Izvēlas sava produkta mērķauditoriju un pamato izvēli.

(S) Izstrādā un strukturē aptaujas jautājumus konkrētās mērķauditorijas viedokļa uzzināšanai.

(S) Veic aptauju, analizē iegūto informāciju un identificē problēmu. Analizē situāciju un izvēlas radīt jaunu izstrādājumu vai pielāgot jau esošu risinājumu. 

(S) Izdomā biznesa ideju, pamato tās nepieciešamību un novitāti.

(T) Nosauc konkrēta izstrādājuma īpašības, kādas nepieciešamas, lai tas atbilstu lietotāju vēlmēm un vajadzībām.  
(T) Izvēlas produkta izgatavošanai kādu no iepriekš apgūtām tehnikām un materiāliem, kas atbilstu idejas koncepcijai.

(T) Izstrādā idejas realizācijas plānu; apraksta nepieciešamos resursus, veicamās darbības; veido skices, iekļaujot paredzētās izstrādājuma īpašības. 

(S) Veic aprēķinus par izejmateriālu izmaksām.

(T) Rada uzņēmuma nosaukumu.

(T) Izmantojot interneta resursus, analizē radītā produkta konkurentu piedāvājumu.

(T) Apkopo un analizē iegūto informāciju un secina par situāciju tirgū un savas idejas dzīvotspēju.

Produkta izstrāde 
un testēšana 

(T) Sagatavo izejmateriālus.

(T) Izveido prototipu, sekojot iepriekš izstrādātam darba plānam un ievērojot drošības noteikumus. 

(T) Dod lietotājiem testēt prototipu, pārbauda, vai paredzētās īpašības atbilst lietotāja pieredzei.

(T) Uzzina un apkopo dažādu lietotāju viedokļus un analizē informāciju, lai noskaidrotu, kas izdevies un kas jāuzlabo izstrādājuma lietojamībā. 
Vērtē sava izstrādājuma atbilstību dizaina un savas izvēlētās tehnikas kritērijiem.

(T) Noformulē un veic uzlabojumus, izgatavo gala risinājumu.

(T) Prezentē klasesbiedriem savu dizaina risinājumu, stāsta par izstrādes procesu, sākot ar lietotāju izvēles un izpētes rezultātiem, izstrādes procesu 
un testēšanu un beidzot ar ieteicamajiem uzlabojumiem.

Kā nogādāt produktu 
līdz pircējam?

(S) Skolēni izstrādā reklāmu radītajam produktam, balstoties uz apgūtajiem reklāmas izveides principiem.

(S) Piedalās vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumā, iekārtojot stendu, prezentējot savu produktu potenciālajiem klientiem.

(S) Skolēni pēc darbības projekta īstenošanas, izmantojot skolotāja sagatavotus kritērijus, izvērtē savas uzņēmējdarbības iespējas un riskus.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Mācību vide
Dators, projektors, interaktīvā tāfele, tehnikai piemērota mācību telpa – mācību virtuve, darb nīca. 

Starppriekšmetu saikne: kopīgs temats sociālajās zinībās un dizainā un tehno loģijās. 
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6.1. Kā veidojās 
Latvijas valsts?

6.2. Kā tiesības ir saistītas 
ar pienākumiem? 6.3. Kā plānot budžetu? 6.4. Kā raksturot 

uzņēmējdarbību?
6.5. Kā Latvija sadarbojas 

ar kaimiņvalstīm?

6.5. Kā Latvija sadarbojas ar kaimiņvalstīm?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 13–15 mācību stundas

Temata apguves mērķis: izzināt Latvijas kaimiņvalstu – Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, 
Krievijas – kultūras, vēstures, saimniecības un valstiskās uzbūves pamatus.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

Valstis cita no citas atšķiras ar savu kultūru, valodu, saimnieciskām iezīmēm. Atšķirību 
cēloņi meklējami šo valstu vēsturē. (S.Li.3., S.Li.6.)

• Meklē un apkopo ģeogrāfiska rakstura informāciju par citām valstīm. 
• Dažādos informācijas avotos meklē un apkopo informāciju, kas raksturo Latvijas 

kaimiņvalstis. 
• Raksturo atšķirības Latvijas attiecībās ar ES kaimiņvalstīm un valstīm ārpus 

ES robežām. 
• Atpazīst Latvijas kaimiņvalstu simbolus: karogu un ģerboni.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Stāsta par Latvijas kaimiņvalstīm un Eiropas Savienības valstīm. Pamato, kādēļ valstīm 
ir jāuztur labas attiecības ar citām valstīm. Skaidro, kāpēc valsts ir aizsargājama. 
(=S.6.3.6., =S.6.6.1.)

Attīsta ieradumu veidot izpratni par pasauli, iepazīstot kaimiņvalstis, kā arī papildinot 
zināšanas par Eiropas Savienību. 

Jēdzieni: valsts robeža, robežkontrole, vīza, muita, galvaspilsēta, Eiropas Savienība, pilsonība, personas pase, diplomātija, starptautiskās attiecības. 
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Temata apguves norise

Ko var uzzināt 
par kaimiņvalstīm, 
pētot uzziņu literatūru?

Pētot karti “ES un tās kaimiņvalstis”, noskaidro Latvijas kaimiņvalstis, to galvaspilsētas, robežas garumu, simbolus, ir vai nav ES dalībvalsts.

Izmantojot Google map aplikāciju, dodas virtuālā ekskursijā uz vienu no kaimiņvalstīm, lai izpētītu un iegūtu pamatinformāciju par valsts lielumu, 
iedzīvotājiem, galvaspilsētu, ārējām robežām, valsts uzbūves pamatiem (valsti pārvalda parlaments vai prezidents), par to, kāda nauda tiek lietota, 
par galvenajām eksportprecēm, interesantākajiem kultūras un vēstures objektiem un par Latvijas attiecībām ar šo valsti. 

Skolēni, izmantojot apkopoto informāciju, veido pētāmās valsts vizītkarti.

Lai saprastu, kas jāievēro, apmeklējot kaimiņvalstis, iepazīstas ar ceļošanas noteikumiem LR Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā “Ceļošana”. 

Skaidro ceļošanas noteikumu atšķirību iemeslus.

Kas ir Eiropas 
Savienība?

Izmantojot pieredzi, izsaka viedokļus, kas ir Eiropas Savienība un ko tā nozīmē skolēnam.

Izpēta informāciju par ES vēsturi, konstatē tās izveides cēloņus.

Iepazīstas ar ES simboliem – moto, karogu, himnu –, Eiropas dienu. 

Apzina Latvijas kā ES dalībvalsts priekšrocības un secina, kā tās iespējams izmantot mūsdienās un nākotnē.

Ko par Latvijas 
attiecībām ar 
kaimiņvalstīm 
var secināt, 
izpētot vizītkartes 
un informāciju par ES?

Apkopo un salīdzina informāciju valstu vizītkartēs. 

Kuras Latvijas kaimiņvalstis teritoriāli un iedzīvotāju skaita ziņā ir lielākas par Latviju? 

Kuras Latvijas kaimiņvalstis teritoriāli un iedzīvotāju skaita ziņā ir mazākas par Latviju? 

Ar kurām kaimiņvalstīm Latvijai nav noslēgts bezvīzu režīms? Kādās iestādēs notiek robežas un muitas kontrole? 

Kā atrašanās ES sastāvā un Šengenas zonā ietekmē cilvēku pārvietošanās brīvību? Kādas atšķirības vērojamas cilvēku kustībā, ja salīdzina ar valstīm 
ārpus ES? 

Ar kurām kaimiņvalstīm ir visaktīvākie saimnieciskie sakari (eksports un imports)?

Izmantojot apkopoto informāciju, izsaka viedokli par tematu “Kāpēc ar kaimiņvalstīm svarīgi uzturēt lietišķas un draudzīgas attiecības?”.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Metodiskais komentārs 

Stundās par ES iespējams izmantot daudzveidīgus materiālus, kas atrodami Eiropas Savie-
nības oficiālajā tīmekļa vietnē https://europa.eu/europeanunion/index_lv.

https://europa.eu/european-union/index_lv
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7.1. Kā pilnveidot savu personību? 7.2. Kā vadīt stresu? 7.3. Kā ģimene ietekmē 
identitātes veidošanos?

7.4. Kā plānot un sasniegt 
mērķi ilgtermiņā?

7.1. Kā pilnveidot savu personību?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 6 mācību stundas

Temata apguves mērķis: attīstīt skolēnu vēlmi pilnveidoties; izvirzīt mērķus un būt 
atbildīgiem mijiedarbībā ar līdzcilvēkiem, aizstāvot savu viedokli un vērtības, iejūtoties otra 
uzskatos un izjūtās, pieņemot izsvērtus lēmumus mācību procesā un personīgajā dzīvē.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

•  Personība ir indivīda īpašību kopums, kam raksturīga aktīva, apzināta attieksme pret sabiedrību un 
dabu un kas ietekmē indivīda uzvedību dažādās situācijās. Personības iezīmes var pilnveidot. (S.Li.1.) 

•  Līderis ir cilvēks, kurš ietekmē citus pārliecinot, nevis piespiežot, kurš apzinās savas un citu vērtības, 
pulcē ap sevi pozitīvi domājošus cilvēkus, kas vēlas izmainīt pasauli sev apkārt. Līdera stiprās puses ir 
entuziasms, drosme, godīgums, cilvēcīgums, spēja pārliecināt, iedvesmot un veidot komandu. (S.Li.1.)

•  Mūsdienu dzīves temps liek pieņemt ātrus lēmumus, riskēt, būt elastīgam savās darbībās, būt līderim 
vai sekotājam. Katram lēmumam un izvēlei ir ieguvumi un alternatīvās izmaksas, kas ietekmē tagadni 
un nākotni. (S.Li.1.)

• Lai varētu pieņemt mērķtiecīgus lēmumus un ilgtspējīgas izvēles, jāizvērtē savas stiprās puses 
un jāapzinās izaicinājumi un vērtības. (S.Li.1.)

• Pēc kritērijiem salīdzina divu vai vairāku personisko izvēļu alternatīvās 
izmaksas.

• Spriež par savas personības izaugsmes iespējām, balstoties 
uz personības analīzes rezultātiem. 

• Pēc parauga izveido mērķa sasniegšanas stratēģiju, stāsta 
par pēctecīgām darbībām tā sasniegšanai. 

• Patstāvīgi veido kritērijus, kas liecina par mērķa sasniegšanu 
vai progresu, lai mērķtiecīgi mainītu darbību.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Skolēns veido personības izaugsmes portfolio pēc noteiktiem kritērijiem, lai varētu virzīties uz 
ilgtermiņa mērķiem, pat tad, ja šie mērķi vēl ir neskaidri, plānotu savu izaugsmi saistībā ar mācībām 
un vaļaspriekiem. Izvērtē un apzinās savas stiprās puses un izaicinājumus. (S.9.1.4., S.9.1.1.)

Attīsta ieradumu apzināties savas emocijas, vēlmes, intereses un dotības, 
kā arī kontrolē un vada savu uzvedību un emocijas, pieņemot lēmumus, 
izsakot pamatotu viedokli un pieņemot atšķirīgu viedokli.

Jēdzieni: personība, līderība, motivācija, griba, morālā atbildība, SVID (SWOT) analīze. 
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Temata apguves norise

Kā apzināties 
un raksturot savu 
personību?

Izmantojot dažādu gadījumu piemērus, skolēni spriež, kas ir personība, kas to raksturo, kas ietekmē viņu motivāciju mācīties un nodarboties 
ar vaļaspriekiem, lai izprastu rakstura, temperamenta, gribas nozīmi ikdienā. Secina, kas viņiem ir svarīgāks – ārējā vai iekšējā motivācija, diskutē 
par motivēšanas paņēmieniem un to saistību ar gribas un rakstura pilnveidošanu.

Skolēni individuāli, izmantojot skolotāja piedāvātus kritērijus, izvērtē savu personību, lai konstatētu savas stiprās un vājās puses.

Skolēni izsaka viedokļus, ko varētu darīt, lai gūtu labumu no savām stiprajām pusēm, un kā mazināt vai pārvarēt draudus.

Kādas ir lēmumu 
un izvēļu izmaksas?

Balstoties uz personisko pieredzi, dažādiem mākslas darbiem un informācijas avotiem, skolēni noskaidro, kā dažādas personības pieņem lēmumus, 
ka tie var būt atšķirīgi vērtējami no morāles viedokļa un tiem ir dažādas alternatīvās izmaksas. 

Analizējot piedāvātos gadījumus, skolēni izvērtē pieņemtā lēmuma ieguvumus un alternatīvās izmaksas, prognozē pieņemtā lēmuma sekas 
gan lēmuma pieņēmējam, gan līdzcilvēkiem īstermiņā un arī ilgtermiņā.

Izvērtējot informāciju, skolēni skaidro, kā notiek lēmuma pieņemšana dažādās situācijās, kāda nozīme lēmumu pieņemšanā ir katra indivīda vērtībām.

Skolēni nelielās grupās diskutē, kas ir līderis un kādas ir nepieciešamās prasmes un personības īpašības, lai būtu līderis (mērķtiecīgs, prot pārliecināt 
un aizraut).

Kā izdarīt personiskās 
izvēles un kļūt par līderi 
savā dzīvē?

Skolēni nelielās grupās diskutē par to, kādas ir katra svarīgākās individuālās morālās vērības, skaidro, kādēļ tās var atšķirties un kā rīkoties šādos 
gadījumos.

Skolēni, izmantojot iepriekš aplūkoto informāciju, izstrādā rīcības plānu pārskatāmam laika periodam, lai īstenotu savas vērtības un attīstītu savas 
spēcīgākās puses. Izstrādāto plānu salīdzina ar klasesbiedriem un uzlabo to, lai pārliecinātos, ka darbības patiešām ir pārbaudāmas.

Kad mērķis un darbības tā sasniegšanai ir skaidras, skolēns patstāvīgi veido kritērijus, kas liecina par katra soļa uz mērķi sasniegšanu vai progresu, 
lai mērķtiecīgi mainītu darbību.

Pārdomu rakstā (esejā) “Mans ceļš uz mērķi” skolēns veic pašvērtējumu, skaidrojot sava mērķa izvēles procesu, izvēļu alternatīvās izmaksas, ceļu 
uz mērķi, un pievieno kritērijus, lai pierādītu, ka plāno savu personības izaugsmi.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: literatūra – personību rīcības un izvēļu piemērus iespējams 
meklēt dažādos literārajos darbos.
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7.1. Kā pilnveidot savu personību? 7.2. Kā vadīt stresu? 7.3. Kā ģimene ietekmē 
identitātes veidošanos?

7.4. Kā plānot un sasniegt 
mērķi ilgtermiņā?

7.2. Kā vadīt stresu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot problēmsituācijas un uzvedības modeļus, apgūt 
stresa mazināšanas stratēģijas un pozitīvas uzvedības principus, lai mazinātu nevienlīdzību, 
emocionālo un fizisko vardarbību un risinātu konfliktus, uzturot cieņpilnas attiecības ar 
līdzcilvēkiem.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Emocionālā un fiziskā drošība ir cilvēka pamatvajadzības, tāpēc mēs mācāmies cienīt atšķirīgo cilvēkos un 
kultūrās, noraidīt provokācijas, sadarboties arī ar tiem, kuriem nepiekrītam, un, ja nepieciešams, meklēt 
palīdzību. (S.Li.1.) 

• Dzīves laikā rodas dažādi konflikti, kas ietekmē mūsu un līdzcilvēku labsajūtu. Tie ir jārisina, izprotot 
cēloņus un apzinoties sekas. (S.Li.2.)

• Mobings ir vienaudžu savstarpējā vardarbība: agresīva uzvedība, kas citiem nodara tiešu kaitējumu ar fiziskiem 
uzbrukumiem vai netiešu kaitējumu, traucējot vai apdraudot draudzību vai iekļaušanu grupā. (S.Li.2.)

• Stress (pozitīvais un negatīvais) ir neatņemama dzīves sastāvdaļa; jāmācās to kontrolēt un pārvarēt, 
lai saglabātu psihisko un fizisko veselību, kā arī attiecības ar līdzcilvēkiem. (S.Li.1.) 

• Atpazīst un piedāvā risinājumus situācijās, kurās tiek apdraudēta 
cilvēku fiziskā un emocionālā drošība. 

• Nosaka konflikta cēloņus un piedāvā vismaz 2 konflikta risināšanas 
scenārijus, izvērtējot citu cilvēku emocijas un rīcības motīvus. 

• Mācās pieņemt cita cilvēka redzējumu uz situāciju, iejūtoties viņa 
lomā un izsakot viedokli. 

• Uzklausījis un salīdzinājis savu un klasesbiedru pieredzi, izsaka 
un pamato savu viedokli. 

• Mācās patstāvīgi lietot stresa pārvaldīšanas paņēmienus. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Skaidro, kā cilvēku līdztiesības un vienlīdzības principu ievērošana veicina savstarpējo attiecību veidošanu, 
piedāvā uzvedības principus, kas palīdz mazināt nevienlīdzību, emocionālo un fizisko vardarbību, kā arī 
draudus un konfliktus, aicina sabiedrību lietot stresa pārvaldīšanas paņēmienus. (S.9.1.1., S.9.2.3., S.9.8.4.)

Attīsta ieradumu uzklausīt un iedziļināties dažādos viedokļos, 
pārliecībās, kultūrās, iejusties cita pārdzīvojumos un sniegt atbalstu, 
risinot stresa situācijas.

Jēdzieni: dzīvība, mobings, stress, fiziskā drošība, emocionālā drošība, vardarbība. 
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Temata apguves norise

Kas ir emocionālā 
un fiziskā drošība?

Skolēni analizē dažādus informācijas avotus, apkopo informāciju, atpazīst jēdzienus un grupē emocionālo un fizisko drošību veicinošos faktorus, 
spriež par drošības situāciju klasē, skolā, uz ielas un valstī. 

Balstoties uz pieredzi, spriež par draudiem pusaudža vecumā. Izmantojot skolotāja sagatavotus informācijas avotus, atpazīst mobinga izpausmes 
dažādos gadījumos. Diskutē par atbilstošu uzvedību, piedzīvojot vai novērojot mobingu.

Kāpēc notiek konflikti? 
Kā tos risināt?

Skolēni izpēta un izpilda R. Kilmana un K. Tomasa testu par konfliktu risināšanu, lai izprastu savu reakciju uz konfliktiem starp vienaudžiem. 

Izvērtē skolotāja piedāvātās konfliktu risināšanas stratēģijas, lai pieņemtu patstāvīgu lēmumu par savu reakciju uz konfliktu.

Veic dažādu konfliktu gadījumu izpēti, empātiski iedziļinās dažādu personāžu lomā un izstāsta notikumu no sava redzespunkta, nosaka konfliktu 
cēloņus un skaidro šī konflikta veidu – tas ir vērtību vai vajadzību konflikts. Modelē atbilstošas konfliktu risināšanas stratēģijas (kompromiss, 
izvairīšanās, sadarbība). 

Diskutē un spriež par risinājuma sekām visiem konfliktsituācijās iesaistītajiem, lai izprastu alternatīvas.

Kas izraisa stresu? 
Kā pārvarēt stresu?

Skolēni, izmantojot skolotāja piedāvātus kritērijus, atpazīst dažādas stresa pazīmes savā pieredzē, spriež par stresa cēloņiem.

Izmantojot informācijas avotus, izzina stresa mazināšanas stratēģijas un spriež, kura ir pieņemamākā tieši skolēnam. 

Vingrinās izmantot improvizāciju stresa mazināšanai.

Stāsta par personīgo stratēģiju, kā pārvarēt stresu ikdienā.

Pāros izdomā un uzraksta gadījumus, kuros cilvēki ir stresa situācijā, tiek apdraudēta viņu emocionālā vai fiziskā drošība; mainās ar situācijām starp 
klasesbiedriem un izstrādā risinājumus izveidotajām situācijām, lai izmantotu stresa mazināšanas stratēģijas.

Grupās vai pāros izveido videosižetu vai skeču, kurā parāda konfliktu un stresu, kas rodas tajā iesaistītajiem cilvēkiem, lai piedāvātu risināšanas 
stratēģijas, uzstājoties kā lietpratēji konfliktu risināšanā, tādējādi demonstrējot apgūto.

Visas grupas prezentē darbu, savstarpēji izvērtē to pēc iepriekš zināmiem kritērijiem.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC mājas-
lapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Mācību filma skolēniem “Roberts” ņirgāšanās profilaksei interneta vidē [tiešsaiste]. Slimību kon-
troles un profilakses centrs, 2016. [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://www.youtube.
com/watch?v=OvbNOHJ7hI

Mācību filma skolēniem “Katrīna” ņirgāšanās profilaksei skolas vidē [tiešsaiste]. Slimību kon-
troles un profilakses centrs, 2016. [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://www.youtube.
com/watch?v=lTGqR50Pfv0

https://www.youtube.com/watch?v=OvbNOHJ-7hI
https://www.youtube.com/watch?v=OvbNOHJ-7hI
https://www.youtube.com/watch?v=lTGqR50Pfv0
https://www.youtube.com/watch?v=lTGqR50Pfv0


Sociālās zinības 1.–9. klasei

91© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

7.1. Kā pilnveidot savu personību? 7.2. Kā vadīt stresu? 7.3. Kā ģimene ietekmē 
identitātes veidošanos?

7.4. Kā plānot un sasniegt 
mērķi ilgtermiņā?

7.3. Kā ģimene ietekmē identitātes veidošanos?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10–12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot likumu fragmentus par ģimenes tiesībām un vei-
dojot argumentus par ģimenes nozīmi sabiedrībā, skolēns izprot, ka cilvēka identitāte vei-
dojas ģimenē, ka valsts aizsargā ģimenes tiesības un laulību institūtu, lai tad spriestu par 
savām ģimeniskajām vērtībām un ģimenes un laulības lomu personības tapšanā.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Identitāte raksturo personas sevišķumu vai savdabību, kā arī norāda, pie kādām sociālajām grupām 
cilvēks apzinās sevi piederam, tāpēc tiek runāts par personisko identitāti, nacionālo identitāti, reliģisko 
identitāti, digitālo identitāti. (S.Li.1.) 

• Cilvēka identitāte veidojas gan ģimenē un vietējā kopienā, gan sociālajās grupās un digitālajā vidē. (S.Li.2.)
• Ģimenes ir dažādas, tajās starp cilvēkiem var būt atšķirīgi attiecību modeļi. Laulība nodrošina un aizsargā 

bērna un laulāto tiesības. (S.Li.2.)
• Emocionālā labsajūta, materiālais atbalsts, dzimtas turpināšana un socializācija ir ģimenes nozīmīgākās 

funkcijas. (S.Li.2.)
• Ģimenes veidošana ir process, kur atbildību par kopīgu mērķu sasniegšanu uzņemas katrs tās dalībnieks; 

ja kāds savus pienākumus nepilda, cieš visi. (S.Li.2.)

• Likumu fragmentos atlasa un izmanto mācību uzdevumam 
nepieciešamo informāciju. 

• Formulē apgalvojumu un sniedz tam argumentāciju (pamatojumu), 
balstoties uz likuma tekstu. 

• Salīdzina savu pieredzi ar likumos izlasīto, lai veidotu secinājumus 
par ģimenes nozīmi sabiedrībā. 

• Apkopo argumentus, lai veidotu pamatotu viedokli par ģimenes lomu 
sabiedrībā. 

• Atbildīgi un līdzvērtīgi iesaistās grupas darbā, veicot mācību uzdevumu. 
• Sadarbojas ar citiem, ievērojot viedokļu atšķirības.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Pamato viedokli par ģimenes un laulības nozīmīgumu sabiedrības ilgtspējai, izvērtē laulības priekšrocības 
salīdzinājumā ar nereģistrētām attiecībām. (=S.9.2.4.)
Secina, kādas vērtības, mērķi un intereses ir indivīdiem dažādās sociālajās grupās, lai atpazītu savas 
sociālās lomas vietējā kopienā un veicinātu sociāli atbildīgu un konstruktīvu sadarbību, balstoties uz visiem 
nozīmīgām vērtībām. (S.9.2.1., S.9.2.2.)

Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības ar līdzcilvēkiem, 
sadarboties, novērtēt ģimenes lomu un uzņemties atbildību ģimenē, 
diskutē par ģimenes locekļu pienākumiem un tiesībām.

Jēdzieni: ģimene, laulība, identitāte, civillaulība.
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Temata apguves norise

Kas ir identitāte? Atpazīst piemērus informācijas avotos un situācijās, kas demonstrē cilvēka identitāti.

Diskutē, ko par cilvēku pasaka viņa fotogrāfijas, ģērbšanās stils, izklaides un vaļasprieki, grupas, ar kurām viņš redzams kopā, lai provocētu skolēnus 
vērtēt savas aktivitātes digitālajā vidē.

Balstoties uz pieredzi un informācijas avotiem, spriež par ģimenes lomu identitātes tapšanā, par dažādiem attiecību modeļiem ģimenēs, 
lai noskaidrotu, ka nav pareizās vai nepareizās atbildes, bet ir dažādas līdzās pastāvošas pieredzes.

Kā ģimenes lomu 
un funkcijas nosaka 
LR likumdošanā?

Pētot likumu fragmentus, noskaidro jēdzienus “ģimene”, “laulība”, “bērni”, “pienākumi”, “tiesības”, “apgādība”. Izsecina ģimenes lomu un funkcijas, 
ģimenes locekļu tiesības un pienākumus, laulības noslēgšanas nosacījumus, salīdzina ar intervijas rezultātiem.

Balstoties uz likumu fragmentiem, veido argumentus par ģimenes un laulības nozīmīgumu sabiedrības ilgtspējai, laulības priekšrocībām salīdzinājumā 
ar nereģistrētām attiecībām.

Kāpēc ģimene ir 
sabiedrības vērtība?

Balstoties uz informācijas avotiem un pieredzi, noskaidro un izvērtē ģimenes locekļu tiesības un pienākumus citam pret citu.

Sadarbībā ar skolotāju formulē 3–5 intervijas jautājumus vecvecākiem vai citiem vecākiem cilvēkiem (ne vecākiem), lai noskaidrotu viņu izpratni 
par ģimenes un laulības lomu iepriekšējo paaudžu dzīvē. 

Intervijā iegūtās atbildes salīdzina ar savu viedokli par ģimeni. Ar rezultātiem dalās klasē, lai iegūtu pēc iespējas vairāk viedokļu.

Balstoties uz interviju rezultātiem, diskutē par partnerattiecību un laulības mērķiem, salīdzina tos ar citiem attiecību modeļiem.

Veido argumentus par un pret dzimumdzīves uzsākšanu pusaudža vecumā un pauž savu viedokli, izvērtējot piedāvātos argumentus.

Esejā pamato savu viedokli par laulības un ģimenes nozīmi un mērķiem sabiedrībā.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājas lapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Metodiskais komentārs 

Mācot šī temata saturu, ir svarīgi uzsvērt, ko likums saka par ģimeni, laulību, pienākumiem 
un tiesībām, lai skolotāja vai konkrētā bērna viedoklis nebūtu vienīgā patiesība. Ja skolēnus 
interesē, var pievērst uzmanību, ko likums saka par iespējām noslēgt laulību, par ierobežo-
jumiem laulības slēgšanai, par laulību līgumu.



Sociālās zinības 1.–9. klasei

93© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

7.1. Kā pilnveidot savu personību? 7.2. Kā vadīt stresu? 7.3. Kā ģimene ietekmē 
identitātes veidošanos?

7.4. Kā plānot un sasniegt 
mērķi ilgtermiņā?

7.4. Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 7 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot dažādu veidu informāciju, izvērtē savas vēlmes, 
spējas un izvēļu alternatīvās izmaksas, lai apzināti izvēlētos un plānveidīgi realizētu savu 
nākotnes izglītību, profesiju, piedalītos brīvprātīgajā darbā.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Mērķi palīdz efektīvi risināt problēmas, padarot dzīvi produktīvāku. Katram var būt 
savi personīgās dzīves mērķi, akadēmiskie mērķi un ar karjeru un darbu saistītie mērķi.

• Cilvēka dzīves laikā vajadzības un vēlmes mainās, mērķu izvirzīšana un darbu 
plānošana palīdz sasniegt iecerēto, apliecināt sevi. (S.Li.1.) 

• Ir īstermiņa un ilgtermiņa mērķi, un, lai tos realizētu, ir jābūt plānam un stratēģijai, 
kas katram cilvēkam var atšķirties. (S.Li.1.)

• Mācības un vaļasprieki, brīvprātīgais darbs un dažādas sociālās akcijas dod iespēju 
apzināties savas stiprās puses un iespējas, lai apzināti veiktu nākotnes karjeras izvēli. 
(S.Li.2.)

• Patstāvīgi formulē ilgtermiņa mērķus, izveido mērķa sasniegšanas stratēģiju. 
• Izvēloties mērķa sasniegšanas veidus, izvērtē alternatīvās izmaksas. 
• Skaidro savas rīcības sekas un uzņemas par to atbildību, piedaloties brīvprātīgajā darbā 

vai sociālajā akcijā. 
• Izvērtē savu darbu un plāno turpmākās darbības.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Izzina brīvprātīgā darba iespējas vietējā kopienā, iesaistās brīvprātīgajā darbā, 
lai izmēģinātu sevi interesējošo darbības jomu vai profesiju. Pēc kritērijiem izvērtē 
savu veikumu. (S.9.1.4., S.9.2.6.)

• Spriež par faktoriem, kas ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas un darbaspēka 
pietiekamību nākotnē. (S.9.4.1.)

Attīsta ieradumu analizēt savas vēlmes un atteikties no nevajadzīgā; vadīt savu 
izziņas procesu, izvirzot un plānojot ilgtermiņa mērķus. (Vērtība – darba tikums, 
tikums – atbildība, centība)

Jēdzieni: karjera, brīvprātīgais darbs, īstermiņa un ilgtermiņa mērķis.
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Temata apguves norise

Kā izvirzīt mērķi un 
plānot tā sasniegšanu?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, izpēta atšķirīgu jomu profesiju aprakstus, atlasa tās profesijas, kuras sakrīt ar skolēna individuālajām 
interesēm un spējām. 

Izvēlas vienu profesiju, izpēta tās aprakstu un izstrādā savas profesijas “karti”: kādi ir darba apstākļi, kādi ir darba pienākumi utt. 

Izvērtē savas iespējas un intereses strādāt konkrētajā profesijā.

Izstrādā vairākus variantus viena ilgtermiņa mērķa sasniegšanai, argumentēti izvēlas optimālo variantu un apspriež izvēles ieguvumus un alternatīvās 
izmaksas.

Ko es varu paveikt savā 
un kopienas labā?

Skolēni nelielās grupās ievāc informāciju par brīvprātīgā darba formām un izpausmēm, diskutē par brīvprātīgā darba iespējām tuvākajā apkārtnē.

Skolēni nelielās grupās pēc piedāvātiem kritērijiem izveido savu brīvprātīgā darba plānu, izvēloties mērķauditoriju, darbības ilgumu, darbības formu 
un paredzamo šīs rīcības rezultātu.

Īsteno iepriekš izstrādāto plānu, dokumentē darbības soļus un vāc pierādījumus par paveikto.

Kā izvērtēt savu 
sniegumu mērķa 
sasniegšanā?

Skolēni nelielās grupās, izmantojot ievāktos pierādījumus, pēc iepriekš izmantotajiem kritērijiem, izvērtē savu veikumu, īstenojot brīvprātīgā darba 
plānu.

Dalās ar savu brīvprātīgā darba pieredzi.

Skolēni diskutē par katra ieguldījumu sabiedrības labā un izvērtē savas alternatīvās izmaksas, veicot brīvprātīgo darbu.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
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8.1. Kā notiek ražošana? 8.2. Kā darbojas tirgus? 8.3. Kāda ir banku loma 
naudas apritē? 8.4. Kāpēc jāmaksā nodokļi? 

8.1. Kā notiek ražošana? (1. variants)

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–10 mācību stundas sociālajās zinībās (S), 
18 mācību stundas dizainā un tehnoloģijās (T) 

Temata apguves mērķis: analizējot tuvākajā apkārtnē esošos uzņēmējdarbības pie-
mērus, izveidot biznesa plānu vai skolēnu mācību uzņēmumu, lai iegūtu praktisku pieredzi 
uzņēmējdarbības uzsākšanā (konkrēta produkta ražošanā konkrētai mērķauditorijai). Salī-
dzināt ar rokām un ar tehnoloģijām izgatavotus izstrādājumus, to izgatavošanai nepiecieša-
mos resursus un izgatavot dizaina izstrādājumu.

Sasniedzamie rezultāti

 Ziņas Prasmes 

• Preču ražošanai un pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešami cilvēkresursi un 
kapitālresursi. Uzņēmējs apvieno resursus, lai radītu jaunas preces vai pakalpojumus un 
gūtu peļņu. (S.Li.4., T.Li.1.)

• Vieni no nozīmīgākajiem resursiem ir cilvēkresursi un zināšanas. Tehnoloģiju nodarbībās 
tie ir jāapvieno, lai radītu produktu. (S.Li.4.)

• Intelektuālais īpašums ir aizsargāts ar likumu. Mūsu biznesa un radošās idejas ir mūsu 
intelektuālais īpašums. (S.Li.3., T.Li.3.)

• Pastāv dažādas komercdarbības formas: IK, SIA, AS un citas. Skolēnu mācību 
uzņēmumā (SMU) ir iespēja vēl skolā apgūt uzņēmējdarbību. (S.Li.4.)

• Uzņēmējdarbībai ir jābūt mērķtiecīgai, rūpīgi saplānotai un aprakstītai biznesa plānā. 
Uzņēmējdarbību izvērtē pēc peļņas un ražīguma rādītājiem. (S.Li.4.)

• Tirgzinība ir neatņemama uzņēmējdarbības sastāvdaļa, kas palīdz pieņemt lēmumu, 
kā nogādāt preces no ražotāja līdz patērētājam, tāpēc ir svarīgi izprast mērķauditoriju, 
kurai preces tiek ražotas. (S.Li.4., T.Li.1.)

• Uzņēmējspēju attīstīšana un zinātniski tehniskais progress sekmē individuāla un kopīga 
labuma radīšanu. (S.Li.4.)

• Darbā ar tehnoloģiskām ierīcēm jāievēro darba drošība. (T.Li.3.)
• Gan roku darbs, gan tehnoloģiju izmantošana piešķir konkrētas īpašības izstrādājumam 

un tā izgatavošanas procesam. (T.Li.3.)
• Jaunu lietu radīšanai iespējams izmantot materiālus vai izstrādājumus, kas iepriekš 

pildījuši citu funkciju. (T.Li.2., T.Li.3.)

• Izvērtē pēc kritērijiem dažādu resursu pieejamību tuvākajā apkārtnē. 
•  Mācās plānot resursu savietošanu biznesa idejas realizēšanai. 
• Nosauc atšķirības starp rokām darinātiem un tehnoloģiski izgatavotiem izstrādājumiem. 
• Nosauc situācijas, kurās priekšroka tiktu dota roku darbam un kurās – tehnoloģiju 

izmantošanai. 
• Izstrādājuma izgatavošanā lieto materiālu, kas iepriekš izmantots ar citu funkciju. 
• Atlasa resursus savas biznesa idejas realizēšanai, veic ražošanas izdevumu aprēķinu. 
• Digitāli modelē izstrādājumu ar programmvadāmu darbgaldu saderīgā programmā. 
• Nostiprina materiālu programmvadāmajā darbgaldā. 
• Izgatavo un apstrādā izstrādājumu pēc izveidota plāna ar rokas un elektriskajiem 

instrumentiem, ierīcēm. 
• Iestata programmvadāmā darbgalda 0 punktu. 
• Izvēlas iekārtai atbilstošu faila formātu. 
• Dokumentē darba procesu, fiksējot būtiskākos starpposmus. 
• Mācās pieņemt ekonomiski izdevīgāko alternatīvu, potenciāli izvēloties komercdarbības 

formu savam uzņēmumam. 
• Argumentēti pamato intelektuālā īpašuma lomu uzņēmējdarbībā. 
• Veido kritērijus, ņemot vērā nepieciešamās zināšanas par materiāliem, izstrādes 

procesu un risinājuma pielietojamību, un izvērtē savu darbu. 
• Testē izstrādājumu un piemeklē tam piemērotākos materiālus un izstrādes tehnikas. 
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Balstoties uz konkrētiem piemēriem, analizē uzņēmēja lomu resursu organizēšanā, 
lai radītu jaunu preci vai pakalpojumu; analizē dažādas uzņēmējdarbības formas 
un to priekšrocības. (=S.9.4.2., =S.9.5.3.)

• Ievēro intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzības noteikumus un izvērtē 
šo noteikumu neievērošanas sekas. (S.9.3.3., T.9.3.3.6.)

• Skaidro darba ražīguma ietekmi uz ekonomisko situāciju un indivīda un sabiedrības 
labklājību. (S.9.4.1.)

• Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos gūst praktisku uzņēmējdarbības 
pieredzi, analizē sava mācību uzņēmuma darbību, nosakot tā peļņu, ražīgumu, 
kā arī izstrādā priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai. (S.9.4.3.)

• Salīdzina ar rokām un rūpnieciski radītus izstrādājumus, pēta, kā tie tiek izgatavoti 
un kādas ir šo izstrādājumu priekšrocības un trūkumi. (T.9.3.4.1.)

• Izmanto programmvadāmu darbgaldu, lai izgatavotu izstrādājumu, to vairākkārt 
testējot. (T.9.4.1.2.)

• Attīsta ieradumu plānot un vadīt savu izziņas procesu, ieviešot jaunus risinājumus, 
patstāvīgi veidojot biznesa ideju un produktu. 

• Attīsta ieradumu atbildīgi izmantot resursus (ieguldītais darbs, laiks, materiāls), 
izvērtējot roku darba vai rūpnieciski radītu risinājumu lietderību un izvēloties 
piemērotāko mērķim. (Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu plānot un vadīt savu izziņas procesu, veicot vairākkārtēju 
testēšanu, izmēģinot dažādu materiālu un tehniku saderību. (Tikums – centība, 
vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: ražošana, uzņēmējdarbība, tirgzinības, intelektuālais īpašums, programmvadāmie darbgaldi, kokapstrādes CNC, lāzergravēšana, tehnoloģiskā dokumentācija, 
mērinstrumenti (bīdmērs, mikrometrs), uzgriežņa atslēga, tehniskā apkope. 
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Temata apguves norise (dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības)

Kas ir ražošanas 
resursi, kādi ir to veidi?  
Materiālu un 
tehnoloģiju apzināšana 

(S) Izmantojot vizuālos informācijas avotus, grupē ražošanas resursus (cilvēkresursi, materiālie resursi, uzņēmējspējas). 

(S) Izvērtējot piedāvāto informāciju, spriež par resursu pieejamību tuvākajā apkārtnē un to izmantošanas iespējām.

(S) Pēta uzņēmējdarbības piemērus (tekstilapstrāde, kokapstrāde u. c.) tuvākajā apkārtnē, lai gūtu idejas savam produktam un apjaustu konkurenci.  
(T) Apskata piemērus, kādas preces tiek radītas vairākos vienādos eksemplāros un kā tās iegūst.

(T) Pēta un apkopo informāciju par dažādiem darbgaldiem, to skaitā CNC, kas nepieciešami kokasptrādes darbnīcā, lai veiktu ražošanu. 

(T) Veic vingrināšanās uzdevumu, izgatavojot izstrādājumu pēc parauga ar roku un ar CNC. Iepazīstas ar darba drošības nosacījumiem (detaļu 
nostiprināšana, aizsargierīču izmantošana), strādājot ar kokapstrādes ierīcēm, iepazīst programmvadāmu darbgaldu uzbūvi, apgūst, kā iestatīt 
0 punktu un kā izvēlēties iekārtai atbilstošu faila formātu.

(T) Salīdzina abu izstrādājumu izgatavošanas procesu pēc kritērijiem (patērētais laiks, ieguldītais darbs, kvalitāte, materiālu taupība u. c.).  
Secina par roku darba un tehnoloģiju priekšrocībām un trūkumiem.

(T) Iepazīstas ar pieejamo materiālu (iegūts no dažādiem izstrādājumiem, kas vairs nepilda savu funkciju). Rada idejas un skices, kādus izstrādājumus 
var izgatavot.

(S) Analizē dizaina un tehnoloģiju mācību stundās izgatavojamā produkta ražošanai vajadzīgos resursus, lai raksturotu visas nepieciešamās resursu 
grupas un to izmaksas. 

(S) Izvēlas resursus savas biznesa idejas realizēšanai, veic ražošanas izdevumu aprēķinu.

(S) Skolēni, izmantojot dažādus informācijas avotus, skaidro, kas ir intelektuālais īpašums, diskutē par tā aizsardzības nepieciešamību.

Kādi ir uzņēmēj-
darbības veidi?  
Darba plānošana 
un izstrāde 

(T) Formulē vērtēšanas kritērijus gala produktam un tā atbilstībai mērķim.

(T) Dokumentē darba procesu mācību portfolio, saglabājot pierādījumus par produkta izstrādes starpposmiem (skices, rasējumi, izstrādes process ar 
roku, izstrādes process ar darbgaldu, noformējums). Produkta rasēšanā izmanto kādu no rasēšanas programmām (piemēram, Autodesk 123D apps).

(T) Plāno un apraksta secīgi darba gaitu – nepieciešamās darbības un testēšanas veidus.

(S) Grupās iepazīstas ar Komerclikuma fragmentiem, noskaidro komercdarbības veidus un to īpatnības.

(S) Izmantojot zigzaga metodi, iepazīstina klasesbiedrus ar iegūto informāciju, lai pamatotu izdevīgāko komercdarbības juridisko formu savam 
uzņēmumam. 

(T) Sagatavo darba vidi un nepieciešamos resursus.

(T) Ar rokām izgatavo prototipu atbilstoši savam rasējumam. Pārliecinās, vai izvēlētais materiāls atbilst iecerētajai idejai. Reflektē par idejas 
realizēšanas iespējām, nosauc un veic nepieciešamos uzlabojumus.

(T) Ar programmvadāmo darbgaldu izstrādā prototipu un pārbauda tā kvalitāti (CNC piemērotību idejas realizēšanai), reflektē par nepieciešamajiem 
uzlabojumiem un veic tos.

(T) Veic detaļu apstrādi un pēc nepieciešamības lieto izstrādājuma konstrukcijai piemērotu detaļu savienošanas veidu, savieno ar citiem materiāliem 
(rotājot, papildinot ar citu materiālu, detaļām).
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Kā tiek organizēts 
ražošanas process? 
Ieviešana

(S) Grupās pēta noteiktu preci, piemēram, ziepes, izvirza idejas un veido loģisku ķēdi, kā prece nonāk līdz patērētājam. 

(T) Veido analogu darbību aprakstu par savu izstrādāto koka produktu.

(S) Prezentē grupu darba rezultātu. Salīdzina savus secinājumus ar tirgzinību elementu aprakstu.

(S) Individuāli, izmantojot INSERT metodi, klasē noskaidro nesaprotamus jautājumus un jēdzienus, izpēta biznesa plāna saturu. 

(S) Grupās veido biznesa plānu konkrētai precei vai pakalpojumam, prezentē to.

(S) Izmantojot piedāvātos piemērus, veic peļņas un zaudējuma aprēķinus.

(T) Izvērtē savu darbu pēc iepriekš izveidotiem kritērijiem. Novērtē darba procesu un produkta realizāciju atbilstoši sākotnējai idejai.

(S) Prezentē savu paveikto darbu un izstrādes procesu (kokapstrādes grupa šūšanas grupai), salīdzina kopīgo un atšķirīgo abos ražošanas veidos.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: kopīgs temats sociālajās zinībās un dizainā un tehnoloģijās. 

Metodiskais komentārs

Šis temats ir mācāms paralēli ar dizaina un tehnoloģiju tematu “Kā modelē un izgatavo 
izstrādājumus ar programmvadāmiem darbgaldiem?” (1. variants) vai “Kā šuj ar šujmašīnu 
apģērbu vai aksesuāru?” (2. variants). Šāds dalījums rodas tādēļ, ka dizaina un tehnoloģiju 
mācību process paredz skolēnu sadalīšanu grupās, taču tas neizslēdz iespēju sociālajās zinī-
bās iegūtās teorētiskās zināšanas par ražošanas procesiem apvienot ar dizaina un tehnolo-
ģiju stundās apgūtajām zināšanām un prasmēm.
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8.1. Kā notiek ražošana? 8.2. Kā darbojas tirgus? 8.3. Kāda ir banku loma 
naudas apritē? 8.4. Kāpēc jāmaksā nodokļi? 

8.1. Kā notiek ražošana? (2. variants)

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–10 mācību stundas sociālajās zinībās (S), 
18 mācību stundas dizainā un tehnoloģijās (T)

Temata apguves mērķis: analizējot tuvākajā apkārtnē esošos uzņēmējdarbības pie-
mērus, izveidot biznesa plānu vai skolēnu mācību uzņēmumu, lai iegūtu praktisku pieredzi 
uzņēmējdarbības uzsākšanā (konkrēta produkta ražošanā konkrētai mērķauditorijai). Salī-
dzināt ar rokām un ar šujmašīnu izgatavotus izstrādājumus, to izgatavošanai nepieciešamos 
resursus un izgatavot dizaina izstrādājumu.

Sasniedzamie rezultāti

 Ziņas Prasmes 

• Preču ražošanai un pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešami cilvēkresursi un kapitālresursi. 
Uzņēmējs apvieno resursus, lai radītu jaunas preces vai pakalpojumus un gūtu peļņu. (S.Li.4., T.Li.1.)

• Vieni no nozīmīgākajiem resursiem ir cilvēkresursi un zināšanas. Tehnoloģiju nodarbībās 
tie ir jāapvieno, lai radītu produktu. (S.Li.4.)

• Intelektuālais īpašums ir aizsargāts ar likumu. Mūsu biznesa un radošās idejas ir mūsu 
intelektuālais īpašums. (S.Li.3., T.Li.3.)

• Pastāv dažādas komercdarbības formas: IK, SIA, AS un citas. Skolēnu mācību uzņēmumā (SMU) 
ir iespēja vēl skolā apgūt uzņēmējdarbību. (S.Li.4.)

• Uzņēmējdarbībai ir jābūt mērķtiecīgai, rūpīgi saplānotai un aprakstītai biznesa plānā. 
Uzņēmējdarbību izvērtē pēc peļņas un ražīguma rādītājiem. (S.Li.4.)

• Tirgzinība ir neatņemama uzņēmējdarbības sastāvdaļa, kas palīdz pieņemt lēmumu, kā nogādāt 
preces no ražotāja līdz patērētājam, tāpēc ir svarīgi izprast mērķauditoriju, kurai preces tiek 
ražotas. (S.Li.4., T.Li.1.)

• Uzņēmējspēju attīstīšana un zinātniski tehniskais progress sekmē individuāla un kopīga labuma 
radīšanu. (S.Li.4.)

• Darbā ar tehnoloģiskām ierīcēm jāievēro darba drošība. (T.Li.3.)
• Gan roku darbs, gan tehnoloģiju izmantošana piešķir konkrētas īpašības izstrādājumam  

un tā izgatavošanas procesam. (T.Li.3.)
• Lietojot piegrieztni, iespējams izgatavot vairākus vienādus izstrādājumus. (T.Li.1.)
• Jaunu lietu radīšanai iespējams izmantot materiālus vai izstrādājumus, kas iepriekš pildījuši 

citu funkciju. (T.Li.2., T.Li.3.)
• Izstrādājuma apdare dažādo tā izskatu, lai atbilstu lietotāja vēlmēm un vajadzībām. (T.Li.1.)
• Šūšanā testēšanu veic, uzlaikojot apģērbu. (T.Li.1.)

• Izvērtē pēc kritērijiem dažādu resursu pieejamību tuvākajā apkārtnē. 
• Plāno resursu savietošanu biznesa idejas realizēšanai. 
• Nosauc atšķirības starp rokām darinātiem un tehnoloģiski izgatavotiem 

izstrādājumiem. 
• Nosauc situācijas, kurās priekšroka tiktu dota roku darbam un kurās – 

tehnoloģiju izmantošanai. 
• Izstrādājuma izgatavošanā lieto materiālu, kas iepriekš izmantots ar citu funkciju. 
• Atlasa resursus savas biznesa idejas realizēšanai, veic ražošanas izdevumu aprēķinu. 
• Šuj pārnesumdūrienu, slēpto atšuvumdūrienu. 
• Šuj ar šujmašīnu (overloku) vīles un detaļas (rāvējslēdzējs, kabatas, lences, 

aizdares) atbilstoši vajadzībai un pielietojumam. 
•  Skicē, modelē apģērbu vai aksesuārus. 
• Veic ķermeņa mērīšanu apģērba piegrieztnes izmēra izvēlei vai konstruēšanai. 
• Zīmē piegrieztni vai šablonu aksesuāru izgatavošanai vai konstruē apģērba piegrieztni. 
• Šuj apģērbu vai aksesuāru pēc piegrieztnes vai pārveido gatavu apģērbu 

(stila izmaiņas, detaļu nomaiņa/papildināšana, cita ģērba izveide). 
• Dokumentē darba procesu, fiksējot būtiskākos starpposmus. 
• Mācās pieņemt ekonomiski izdevīgāko alternatīvu, potenciāli izvēloties 

komercdarbības formu savam uzņēmumam. 
• Argumentē intelektuālā īpašuma lomu uzņēmējdarbībā. 
• Veido kritērijus, ņemot vērā nepieciešamās zināšanas par materiāliem, izstrādes 

procesu un risinājuma pielietojamību, izvērtē savu darbu. 
• Testē izstrādājumu, nosakot piemērotākos materiālus un tehnoloģijas. 
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Balstoties uz konkrētiem piemēriem, analizē uzņēmēja lomu resursu organizēšanā, lai radītu jaunu preci 
vai pakalpojumu, analizē dažādas uzņēmējdarbības formas un to priekšrocības. (=S.9.4.2., =S.9.5.3.) 

• Ievēro intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzības noteikumus un izvērtē šo noteikumu 
neievērošanas sekas. (S.9.3.3., T.9.3.3.6.)

• Skaidro darba ražīguma ietekmi uz ekonomisko situāciju un indivīda un sabiedrības labklājību. (S.9.4.1.)
• Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos gūst praktisku uzņēmējdarbības pieredzi, analizē sava 

mācību uzņēmuma darbību, nosakot tā peļņu, ražīgumu, kā arī izstrādā priekšlikumus uzņēmuma 
konkurētspējas uzlabošanai. (S.9.4.3.)

• Šuj paša konstruētu apģērbu vai pēc piegrieztnes darina aksesuāru, vai arī pārveido gatavu apģērbu, 
to vairākkārt testējot. (T.9.1.1.3., T.9.1.3.1., T.9.2.1.3., T.9.3.2.2., T.9.4.1.2.)

• Salīdzina ar rokām un rūpnieciski radītus izstrādājumus, pēta, kā tie tiek izgatavoti un kādas ir šo 
izstrādājumu priekšrocības un trūkumi. (T.9.3.4.1.)

• Attīsta ieradumu plānot un vadīt savu izziņas procesu, ieviešot jaunus 
risinājumus, patstāvīgi veidojot biznesa ideju un produktu. 

• Attīsta ieradumu atbildīgi izmantot resursus (ieguldītais darbs, laiks, 
materiāls), izvērtējot roku darba vai rūpnieciski radītu risinājumu 
lietderību un izvēloties piemērotāko mērķim. (Tikums – atbildība, 
vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu plānot un vadīt savu izziņas procesu, veicot 
vairākkārtēju testēšanu, izmēģinot dažādu materiālu un tehniku 
saderību. (Tikums – centība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: ražošana, uzņēmējdarbība, tirgzinības, intelektuālais īpašums, piegrieztne, slēptais atšuvumdūriens, konstruēšana, modelēšana, ķermeņa mērīšana, gurnģērbs, plecģērbs. 

Temata apguves norise (dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības)

Kas ir ražošanas 
resursi, kādi ir to veidi?  
Materiālu un 
tehnoloģiju apzināšana 

(S) Izmantojot vizuālos informācijas avotus, grupē ražošanas resursus (cilvēkresursi, materiālie resursi, uzņēmējspējas).
(S) Izvērtējot piedāvāto informāciju, spriež par resursu pieejamību tuvākajā apkārtnē un to izmantošanas iespējām.
(S) Pēta uzņēmējdarbības piemērus (tekstilapstrāde, kokapstrāde u. c.) tuvākajā apkārtnē, lai gūtu idejas savam produktam un apjaustu konkurenci.
(T) Apskata piemērus, kādas preces tiek radītas vairākos vienādos eksemplāros un kā tās iegūst.
(T) Pēta un apkopo informāciju par šujmašīnām un overlokiem, to veidiem un lietošanas iespējām.
(T) Atkārto šujmašīnas darbības principus, formulējot un grupējot darbības ar šujmašīnu, kas jāveic pirms šūšanas, sākot šūt un beidzot šūt. 
Šo instrukciju izmanto, darbojoties ar šujmašīnu.
(T) Veic vingrināšanās uzdevumu un izgatavo izstrādājumu pēc parauga, šujot ar roku un arī ar šujmašīnu (piemēram, somai piekaramu vai apģērbam 
piestiprināmu atstarotāju, tauriņu, matu rotu u. tml.). Dokumentē izgatavošanas procesu: patērētais laiks, ieguldītais darbs, izgatavošanas ātrums, kvalitāte, 
materiālu ekonomija utt. Salīdzina abu izstrādājumu izgatavošanas procesu. Secina par roku darba un tehnoloģiju priekšrocībām un trūkumiem.
(T) Iepazīstas ar pieejamo materiālu (dažādi tekstilizstrādājumi, kas vairs nepilda savu funkciju). Rada idejas un skices, kādus izstrādājumus var 
izgatavot (gurnģērbs, plecģērbs, aksesuāri – somas, jostas, cepures u. tml.).
(S) Analizē dizaina un tehnoloģiju mācību stundās izgatavojamā produkta ražošanai vajadzīgos resursus, lai raksturotu visas nepieciešamās resursu 
grupas un to izmaksas.
(S) Izvēlas resursus savas biznesa idejas realizēšanai, veic ražošanas izdevumu aprēķinu.
(S) Skolēni, izmantojot dažādus informācijas avotus, skaidro, kas ir intelektuālais īpašums, diskutē par tā aizsardzības nepieciešamību.
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Kādi ir uzņēmēj-
darbības veidi?  
Darba plānošana 
un izstrāde 

(T) Formulē vērtēšanas kritērijus gala produktam un tā atbilstībai mērķim.
(T) Dokumentē procesu mācību portfolio, saglabājot pierādījumus par produkta izstrādes starpposmiem (skices, piegrieztnes, šūšanas process ar roku, 
šūšanas process ar šujmašīnu, noformējums).
(T) Plāno un apraksta secīgi darba gaitu – nepieciešamās darbības un testēšanas veidus, piemēram, uzlaikošanu.
(T) Veic nozīmīgākos šūšanas priekšdarbus: nosaka, kuri mēri būs nepieciešami, un veic ķermeņa mērīšanu; konstruē apģērba piegrieztni, vadoties 
pēc konstruēšanas secības apraksta tabulā un pamatpiegrieztnes shēmas.
(S) Grupās iepazīstas ar Komerclikuma fragmentiem, noskaidro komercdarbības veidus un to īpatnības.
(S) Izmantojot zigzaga metodi, iepazīstina klasesbiedrus ar iegūto informāciju, lai pamatotu izdevīgāko komercdarbības juridisko formu savam uzņēmumam.
(T) Sagatavo darba vidi un nepieciešamos resursus.
(T) Nosaka auduma labo pusi, izvēlas atbilstošāko veidu, kā izklāt audumu, uz tā izvieto un piesprauž piegrieztnes, apvelk tām kontūras, ņemot vērā 
ierobežojumus (velku virziens, pūkojums, raksts u. c.), piegriež visas detaļas.
(T) Sagatavo (sasprauž, sadiedz) ģērbu laikošanai vai aksesuāru testēšanai, pēc tam veic labojumus.
(T) Šuj ģērbu vai aksesuāru, vairākkārt uzlaikojot/testējot.
(T) Ģērbu vai aksesuāru rotā, papildina ar detaļām, kas izgatavotas no cita materiāla. Veic noslēguma darbus – izvelk sadieguma diegus, gludina u. c.

Kā tiek organizēts 
ražošanas process? 
Ieviešana

(S) Grupās pēta noteiktu preci, piemēram, ziepes, izvirza idejas un veido loģisku ķēdi, kā prece nonāk līdz patērētājam. 
(T) Veido analogu darbību aprakstu par savu izstrādāto tekstilproduktu. 
(S) Prezentē grupu darba rezultātu. Salīdzina savus secinājumus ar tirgzinību elementu aprakstu.
(S) Individuāli, izmantojot INSERT metodi, klasē noskaidro nesaprotamus jautājumus un jēdzienus, izpēta biznesa plāna saturu.
(S) Grupās veido biznesa plānu konkrētai precei vai pakalpojumam, prezentē to.
(S) Izmantojot piedāvātos piemērus, veic peļņas un zaudējuma aprēķinus.
(T) Izvērtē savu darbu pēc iepriekš izveidotiem kritērijiem. Novērtē darba procesu un produkta realizāciju atbilstoši sākotnējai idejai.
(S) Prezentē savu paveikto darbu un izstrādes procesu (kokapstrādes grupa šūšanas grupai), salīdzina kopīgo un atšķirīgo abos ražošanas veidos. 
(T) Šūto izstrādājumu prezentēšanai rīko modes skati vai izstādi (reālu vai digitālu).

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: kopīgs temats sociālajās zinībās un dizainā un tehnoloģijās. 

Metodiskais komentārs

Šis temats ir mācāms paralēli ar dizaina un tehnoloģiju tematu “Kā modelē un izgatavo 
izstrādājumus ar programmvadāmiem darbgaldiem?” (1. variants) vai “Kā šuj ar šujmašīnu 
apģērbu vai aksesuāru?” (2. variants). Šāds dalījums rodas tādēļ, ka dizaina un tehnoloģiju 
mācību process paredz skolēnu sadalīšanu grupās, taču tas neizslēdz iespēju sociālajās zinī-
bās iegūtās teorētiskās zināšanas par ražošanas procesiem apvienot ar dizaina un tehnolo-
ģiju stundās apgūtajām zināšanām un prasmēm.
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8.1. Kā notiek ražošana? 8.2. Kā darbojas tirgus? 8.3. Kāda ir banku loma 
naudas apritē? 8.4. Kāpēc jāmaksā nodokļi? 

8.2. Kā darbojas tirgus? (1. variants)

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–10 mācību stundas sociālajās zinībās (S), 
18 mācību stundas dizainā un tehnoloģijās (T)

Temata apguves mērķis: analizējot tirgus situāciju gadījumus un oficiālos statistikas 
datus, raksturo pieprasījumu un piedāvājumu, tos ietekmējošos faktorus, lai prognozētu 
savu turpmāko ekonomisko rīcību tirgū. Veido idejas koncepciju, izgatavo un noformē 
izstrādājumu, kas atbilst konkrētai mērķauditorijai. 

Sasniedzamie rezultāti

 Ziņas Prasmes 

• Patērētāji un ražotāji apzinās pieejamos resursus un to izmantošanas alternatīvas, 
plāno savu rīcību tirgū. (S.Li.5.)

• Tirgus veidus nosaka dažādi kritēriji: konkurences līmenis, preču/pakalpojumu veids, 
ģeogrāfiskais izvietojums; tas jāņem vērā, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus. 
(S.Li.4.)

• Tirgus līdzsvara apstākļos optimāli tiek apmierinātas patērētāju un ražotāju vajadzības. 
(S.Li.5.) 

• Cenas un preču daudzuma izmaiņas tirgū ir likumsakarīgas, tās ietekmē dažādi faktori. 
(S.Li.5.)

• Mūsdienu demokrātijas apstākļos saglabājas nepieciešamība pēc valdības iejaukšanās 
tirgus mehānismā. (S.Li.5., S.Li.8.) 

• Darba tirgū cilvēki pārdod savas zināšanas un prasmes. Bezdarbs rada negatīvas sekas 
valstī, tāpēc cilvēkiem aktīvi jāiesaistās šīs problēmas risināšanā. (S.Li.4.)

• Ideju radīšanā jāņem vērā izstrādājuma pielietojamība un tā nozīme dažādiem 
lietotājiem (estētiskā, funkcionālā, emocionālā). (T.Li.1.)

• Izstrādājuma iepakojums/iesaiņojums var piešķir izstrādājumam pievienoto vērtību 
un padarīt to pievilcīgāku lietotājam. (T.Li.1.)

• Izstrādājuma apdare un papildu detaļas dažādo tā izskatu, kas atbilst dažādu lietotāju 
vēlmēm un vajadzībām. (T.Li.1.)

• Darbā ar elektriskajām ierīcēm un instrumentiem jāievēro darba drošība. (T.Li.3.)

• Atlasa, apkopo informāciju grafiskos modeļos, konstruē pieprasījuma un piedāvājuma 
līknes un interpretē tās. 

• Aprēķina ražotāja ienākumu, nosaka preču deficītu, preču pārpalikumu. 
• Skaidro pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbības likumsakarības, prognozē savu 

rīcību konkrētā tirgus situācijā. 
• Kritiski izvērtē valdības iejaukšanās nepieciešamību tirgū, balstoties uz gadījumu analīzi. 
• Analizē statistikas datus, preses publikācijas un citus avotus, lai izvērtētu konkrētus 

gadījumus ekonomikā un veiktu likumsakarību aprakstu/vispārinājumu. 
• Pārdod saražoto preci, izvērtē ekonomiskos ieguvumus un zaudējumus.
• Veido idejas koncepciju (izskats, stāsts, noformējums, dažādas mērķauditorijas) un 

attēlo to skicēs. 
• Plāno darba gaitu un nepieciešamos resursus paredzētajam izstrādājumam. 
• Digitāli modelē izstrādājumu ar programmvadāmu darbgaldu saderīgā programmā. 
• Nostiprina materiālu programmvadāmajā darbgaldā. 
• Izgatavo un apstrādā izstrādājumu pēc izveidota plāna ar rokas un elektriskajiem 

instrumentiem un ierīcēm. 
• Iestata programmvadāmā darbgalda 0 punktu. 
• Izvēlas iekārtai atbilstošu faila formātu. 
• Noformē izstrādājumu atbilstoši savai sākotnējai iecerei un paredzētajai 

mērķauditorijai. 
• Dokumentē darba procesu un rezultātu. 
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Atrod, apkopo un pēta pieejamo informāciju par konkrētās problēmas risināšanas 
iespējām un jau esošiem līdzīgiem risinājumiem. Novērtē sava risinājuma 
konkurētspēju ar esošiem risinājumiem. (=T.9.1.2.3.)

• Patstāvīgi īsteno dizaina risinājumu atbilstoši iepriekš radītam darba plānam 
un vērtēšanas kritērijiem. Īstenošanas procesā dokumentē un novērtē procesu 
un precizē vai maina resursus un pielāgo darba plānu. (=T.9.1.3.3.)

• Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos gūst praktisku uzņēmējdarbības 
pieredzi, analizē sava mācību uzņēmuma darbību, nosakot tā peļņu, ražīgumu, 
kā arī izstrādā priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai. Analizē cenu 
veidojošos faktorus. Apkopo un vizualizē tirgus datus ekonomisko modeļu veidā, 
interpretē tos. Atpazīst, skaidro un salīdzina tirgus mehānisma darbības īpatnības 
dažādās ekonomiskās sistēmās. (=S.9.4.3.)

• Argumentē, kādēļ ierobežoto resursu dēļ vajadzību apmierināšanai izvēles jāveic 
ne tikai mājsaimniecībām, bet arī uzņēmējiem un valstij. Izvērtē savā rīcībā esošos 
resursus, plāno saimnieciskās darbības alternatīvas. (=S.9.5.1.)

• Izmantojot dažādus informācijas avotus, izvērtē iegūtās izglītības līmeņa nozīmi 
dažādās sabiedrībās. Skaidro, kā rodas bezdarbs un kāda ir tā ietekme individuālā 
un valsts līmenī. Izvērtē dažādu faktoru ietekmi uz tirgus mehānismiem. (=S.9.4.1.)

• Attīsta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, sekmīgi darboties komandā, 
risināt sarunas un pieņemt kopīgus lēmumus, izprotot ekonomikas likumsakarības 
un prognozējot savu rīcību tirgū. (Tikums – tolerance, vērtība – cilvēka cieņa, darba 
tikums)

• Attīsta ieradumu atbildīgi izmantot resursus (intelektuālais īpašums, materiāli, laiks), 
izvērtē roku darbu un rūpnieciski radītu risinājumu nozīmi, lietderību un izvēlas 
piemērotāko mērķim. (Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: tirgus, piedāvājums, pieprasījums, bezdarbs, programmvadāmi darbgaldi, kokapstrādes CNC, lāzergravēšana, tehnoloģiskā dokumentācija, mērinstrumenti (bīdmērs, 
mikrometrs), uzgriežņa atslēga, tehniskā apkope.
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Temata apguves norise (dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības)

Kādi ir tirgus veidi? 
Idejas koncepcija

(S) Analizējot situācijas, atšķir tirgu no citiem saimnieciskās darbības veidiem, nosaka tā dalībniekus, veic tirgus klasifikāciju (preču, resursu, darba u. c.). 

(S) Grupās izpētot informāciju par konkurenci un tās veidiem (https://credpro.lv/konkurence/), izvērtē katra konkurences veida ietekmi uz tirgus 
dalībniekiem. 

(S) Katra grupa prezentē savu atbildi un secina, kādi ir izplatītākie konkurences veidi Latvijā.

(T) Diskutē par roku darba (rokas instrumentu) un tehnoloģiju izmantošanas priekšrocībām un izmantošanas iespējām.

(T) Apskata dažādu produktu piemērus un formulē produktu funkcijas, kas ir svarīgas lietotājam (izskats, funkcionalitāte, emocionālā vērtība). 

(T) Formulē vērtēšanas kritērijus gala produktam un tā atbilstībai mērķim. Izmanto otras grupas iepriekš radītos portfolio, lai apzinātu ierobežojumus 
darbā ar konkrēto materiālu un ierīcēm.

(T) Rada savas idejas koncepciju, stāsta par produkta nozīmi, pielietošanas iespējām, tam atbilstošo iepakojumu dažādām mērķauditorijām.

(T) Dokumentē darba izstrādes procesu mācību portfolio, saglabājot pierādījumus par produkta izstrādes starpposmiem (skices, idejas pamatojums, 
rasējumi, izstrādes process, noformējums).

Kādas ir darba tirgus 
īpatnības Latvijā? 
Darba plānošana

(S) Pāros analizē statistikas materiālus, veido secinājumus par darba tirgus īpatnībām Latvijā (bezdarba līmenis, nodarbinātības līmenis, vakances), 
mācās saskatīt likumsakarības.

(S) Izmantojot statistikas informāciju un salīdzinot to ar citiem informatīvajiem materiāliem, diskutē par bezdarba cēloņiem.  
(S) Pāros/grupā veido bezdarba risku analīzi, piedāvā idejas, kā samazināt bezdarbu Latvijā.

(T) Plāno un apraksta secīgu darba gaitu, paredzot nepieciešamos materiālus, instrumentus, darbības un testēšanas veidus.  
(T) Produkta rasēšanā izmanto kādu no rasēšanas programmām (piemēram, Autodesk 123D apps).

Kas ir piedāvājums, 
pieprasījums preču 
un pakalpojumu tirgū? 
Produkta izstrāde

(S) Izspēlē klasē lietišķo spēli “Iepirkšanās tirgū” un konstatē pieprasījuma izmaiņas preces cenu ietekmē, rezultātus apkopo tabulā. 

(S) Balstoties uz rezultātiem, konstruē un interpretē pieprasījuma grafisko modeli.

(S) Grupās veic piedāvājuma grafiskā modeļa interpretāciju. Balstoties uz grafiku analīzi, izsaka argumentētu viedokli par cenu izmaiņu iespējamiem 
cēloņiem.

(S) Izmantojot izdales materiālu, izveido pieprasījuma un piedāvājuma tabulu un grafisko modeli, veic iegūto rezultātu analīzi, lai noteiktu tirgus 
līdzsvaru un tā sekas.

(T) Sagatavo darba vidi un nepieciešamos resursus.

(T) Ar roku izgatavo prototipu atbilstoši savam rasējumam. Reflektē par idejas realizēšanas iespējām, nosauc un veic nepieciešamos uzlabojumus. 

(T) Ar programmvadāmo darbgaldu izveido vairākus vienādus izstrādājumus. Apstrādā detaļas un, ja nepieciešams, izvēlas izstrādājuma konstrukcijai 
piemērotu detaļu savienošanas veidu, savieno detaļas ar citiem materiāliem (rotājot, papildinot ar citu materiālu, detaļām).
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Kā darbojas tirgus 
mehānismi dažādās 
ekonomiskās sistēmās?  
Noformēšana un 
izvērtēšana

(S) Izmantojot informatīvos avotus, raksturo dažādas ekonomiskās sistēmas pēc pazīmēm. Secina, kāda ekonomiskā sistēma pastāv Latvijā, 
lai raksturotu likumsakarības tirgus mehānismā.

(S) Analizē gadījumus, izvērtē valsts iejaukšanos tirgū, tās motīvus un sekas, secina par komandekonomikas, brīvā tirgus, jauktās ekonomikas 
trūkumiem un priekšrocībām.

(T) Prezentē savu darbu un darba procesu, skaidro, kā atšķiras rezultāts (izskats), ja izmanto dažādus apdares līdzekļus.  
(T) Noformē izstrādājumu atbilstoši iecerei.

(T) Izvērtē savu darbu pēc iepriekš izveidotiem kritērijiem. Novērtē darba procesu un produkta realizāciju atbilstoši sākotnējai idejai.

Kādi faktori ietekmē 
situāciju tirgū?

(S) Vietējās uzņēmējdarbības pasākumā pārdod savu saražoto preci, aprēķina izdevumus, ienākumus un peļņu, izvērtē sava uzņēmuma ilgtspēju 
un raksturo faktorus, kas ietekmē preces atrašanos tirgū.

(S) Grupās analizē gadījumus un prognozē pieprasījuma/piedāvājuma iespējamās izmaiņas, pamato ražotāju un patērētāju rīcību ietekmējošos 
faktorus tirgū.

(S) Prognozē savu rīcību darba un preču/pakalpojumu tirgū brīvā tirgus apstākļos.

(S) Diskutē par abu ražošanas veidu (kokapstrāde, šūšana) līdzībām un atšķirībām.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: kopīgs temats sociālajās zinībās un dizainā un tehnoloģijās. 

Metodiskais komentārs

Šis temats ir mācāms paralēli ar dizaina un tehnoloģiju tematu “Kā modelē un izgatavo 
izstrādājumus ar programmvadāmiem darbgaldiem?” (1. variants) vai “Kā šuj ar šujmašīnu 
apģērbu vai aksesuāru?” (2. variants). Šāds dalījums rodas tādēļ, ka dizaina un tehnoloģiju 
mācību process paredz skolēnu sadalīšanu grupās, taču tas neizslēdz iespēju sociālajās zinī-
bās iegūtās teorētiskās zināšanas par ražošanas procesiem apvienot ar dizaina un tehnolo-
ģiju stundās apgūtajām zināšanām un prasmēm.
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8.1. Kā notiek ražošana? 8.2. Kā darbojas tirgus? 8.3. Kāda ir banku loma 
naudas apritē? 8.4. Kāpēc jāmaksā nodokļi? 

8.2. Kā darbojas tirgus? (2. variants)

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–10 mācību stundas sociālajās zinībās (S), 
18 mācību stundas dizainā un tehnoloģijās (T)

Temata apguves mērķis: analizējot tirgus situāciju gadījumus un oficiālos statistikas 
datus, raksturo pieprasījumu un piedāvājumu, tos ietekmējošos faktorus, lai prognozētu 
savu turpmāko ekonomisko rīcību tirgū. Veido idejas koncepciju, izgatavo un noformē 
izstrādājumu, kas atbilst konkrētai mērķauditorijai. 

Sasniedzamie rezultāti

 Ziņas Prasmes 

• Patērētāji un ražotāji apzinās pieejamos resursus un to izmantošanas alternatīvas, 
plāno savu rīcību tirgū. (S.Li.5.)

• Tirgus veidus nosaka dažādi kritēriji: konkurences līmenis, preču/pakalpojumu veids, 
ģeogrāfiskais izvietojums; tas jāņem vērā, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus. 
(S.Li.4.)

• Tirgus līdzsvara apstākļos optimāli tiek apmierinātas patērētāju un ražotāju vajadzības. 
(S.Li.5.) 

• Cenas un preču daudzuma izmaiņas tirgū ir likumsakarīgas, tās ietekmē dažādi faktori. 
(S.Li.5.)

• Mūsdienu demokrātijas apstākļos saglabājas nepieciešamība pēc valdības iejaukšanās 
tirgus mehānismā. (S.Li.5., S.Li.8.) 

• Darba tirgū cilvēki pārdod savas zināšanas un prasmes. Bezdarbs rada negatīvas sekas 
valstī, tāpēc cilvēkiem aktīvi jāiesaistās šīs problēmas risināšanā. (S.Li.4.)

• Modelējot apģērbu atbilstoši vēlmēm, cilvēks var mainīt vizuālo koptēlu. (T.Li.1.)
• Apģērbu un aksesuāru izgatavošana sastāv no tēla koncepcijas izstrādes un tās 

realizācijas, ņemot vērā mērķi, vajadzības, vēlmes un ierobežojumus. (T.Li.1.)
• Plānojot izstrādājumu, jāņem vērā ierobežojumi – laiks, pieejamie materiāli un 

tehnoloģijas, ģērba vai aksesuāra funkcionalitāte – lietošanas iespējas. (T.Li.1.)
• Ideju radīšanā jāņem vērā izstrādājuma lietošanas iespējas un tā nozīme dažādiem 

lietotājiem (estētiskā, funkcionālā, emocionālā). (T.Li.1.)
• Izstrādājuma iepakojums/iesaiņojums var piešķirt izstrādājumam pievienoto vērtību 

un padarīt to pievilcīgāku lietotājam. (T.Li.1.)
• Izstrādājuma apdare un papildu detaļas dažādo tā izskatu, kas atbilst dažādu lietotāju 

vēlmēm un vajadzībām. (T.Li.1.)
• Darbā ar elektriskajām ierīcēm un instrumentiem jāievēro darba drošība. (T.Li.3.)

• Atlasa, apkopo informāciju grafiskos modeļos, konstruē pieprasījuma un piedāvājuma 
līknes un interpretē tās. 

• Aprēķina ražotāja ienākumu, nosaka preču deficītu, preču pārpalikumu. 
• Skaidro pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbības likumsakarības, prognozē savu 

rīcību konkrētā tirgus situācijā. 
• Kritiski izvērtē valdības iejaukšanās nepieciešamību tirgū, balstoties uz gadījumu analīzi. 
• Analizē statistikas datus, preses publikācijas un citus avotus, lai izvērtētu konkrētus 

gadījumus ekonomikā un veiktu likumsakarību aprakstu/vispārinājumu. 
• Pārdod saražoto preci, izvērtē ekonomiskos ieguvumus un zaudējumus.
• Veido idejas koncepciju (izskats, stāsts, noformējums, dažādas mērķauditorijas) 

un attēlo to skicēs. 
• Šuj pārnesumdūrienu, slēpto atšuvumdūrienu. 
• Šuj ar šujmašīnu (overloku) vīles un detaļas (rāvējslēdzējs, kabatas, lences, aizdares) 

atbilstoši vajadzībai un pielietojumam. 
• Skicē, modelē apģērbu vai aksesuārus. 
• Veic ķermeņa mērīšanu apģērba piegrieztnes izmēra izvēlei vai konstruēšanai. 
• Zīmē piegrieztni vai šablonu aksesuāru izgatavošanai vai konstruē apģērba piegrieztni. 
• Šuj apģērbu vai aksesuāru pēc piegrieztnes vai pārveido gatavu apģērbu (stila izmaiņas, 

detaļu nomaiņa, papildināšana, cita ģērba izveide). 
• Plāno darba gaitu un nepieciešamos resursus paredzētajam izstrādājumam. 
• Izgatavo un apstrādā izstrādājumu pēc izveidota plāna ar rokas un elektriskajiem 

instrumentiem, ierīcēm. 
• Noformē izstrādājumu atbilstoši savai sākotnējai iecerei un paredzētajai 

mērķauditorijai. 
• Dokumentē darba procesu un rezultātu.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Atrod, apkopo un pēta pieejamo informāciju par konkrētās problēmas risināšanas 
iespējām un jau esošiem līdzīgiem risinājumiem. Novērtē sava risinājuma konkurētspēju 
ar esošiem risinājumiem. (=T.9.1.2.3.)

• Patstāvīgi īsteno dizaina risinājumu atbilstoši iepriekš radītam darba plānam un 
vērtēšanas kritērijiem. Īstenošanas procesā dokumentē un novērtē procesu un precizē 
vai maina resursus un pielāgo darba plānu. (=T.9.1.3.3.)

• Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos gūst praktisku uzņēmējdarbības 
pieredzi, analizē sava mācību uzņēmuma darbību, nosakot tā peļņu, ražīgumu, kā arī 
izstrādā priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai. Analizē cenu veidojošos 
faktorus. Apkopo un vizualizē tirgus datus ekonomisko modeļu veidā, interpretē 
tos. Atpazīst, skaidro un salīdzina tirgus mehānisma darbības īpatnības dažādās 
ekonomiskās sistēmās. (=S.9.4.3.)

• Argumentē, kādēļ ierobežoto resursu dēļ vajadzību apmierināšanai izvēles jāveic 
ne tikai mājsaimniecībām, bet arī uzņēmējiem un valstij. Izvērtē savā rīcībā esošos 
resursus, plāno saimnieciskās darbības alternatīvas. (=S.9.5.1.)

• Izmantojot dažādus informācijas avotus, izvērtē iegūtās izglītības līmeņa nozīmi 
dažādās sabiedrībās. Skaidro, kā rodas bezdarbs un kāda ir tā ietekme individuālā 
un valsts līmenī. Izvērtē dažādu faktoru ietekmi uz tirgus mehānismiem. (=S.9.4.1.)

• Attīsta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, sekmīgi darboties komandā, 
risināt sarunas un pieņemt kopīgus lēmumus, izprotot ekonomikas likumsakarības 
un prognozējot savu rīcību tirgū. (Tikums – tolerance, vērtība – cilvēka cieņa, darba 
tikums)

• Attīsta ieradumu atbildīgi izmantot resursus (intelektuālais īpašums, materiāli, laiks), 
izvērtē roku darbu un rūpnieciski radītu risinājumu nozīmi, lietderību un izvēlas 
piemērotāko mērķim. (Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: tirgus, piedāvājums, pieprasījums, bezdarbs, piegrieztne, slēptais atšuvumdūriens, konstruēšana, modelēšana, ķermeņa mērīšana, gurnģērbs, plecģērbs.
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Temata apguves norise (dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības)

Kādi ir tirgus veidi? 
Idejas koncepcija

(S) Analizējot situācijas, atšķir tirgu no citiem saimnieciskās darbības veidiem, nosaka tā dalībniekus, veic tirgus klasifikāciju (preču, resursu, darba u. c.). 

(S) Grupās izpētot informāciju par konkurenci un tās veidiem (https://credpro.lv/konkurence/), izvērtē katra konkurences veida ietekmi uz tirgus 
dalībniekiem. 

(S) Katra grupa prezentē savu atbildi un secina, kādi ir izplatītākie konkurences veidi Latvijā.

(T) Diskutē par roku darba (rokas instrumentu) un tehnoloģiju izmantošanas priekšrocībām un izmantošanas iespējām.

(T) Apskata dažādu produktu piemērus un formulē produktu funkcijas, kas ir svarīgas lietotājam (izskats, funkcionalitāte, emocionālā vērtība). Formulē 
vērtēšanas kritērijus gala produktam un tā atbilstībai mērķim. Izmanto otras grupas iepriekš radītos portfolio, lai apzinātu ierobežojumus darbā ar 
konkrēto materiālu un ierīcēm.

(T) Pārrunā cilvēku intereses apģērba izvēlē. Grupās pēta apģērbu stilus, apģērbu siluetus un to, kāda veida tērpi (siluets, proporcijas) katram auguma 
tipam piestāv.

(T) Analizē tēlu veidošanas paņēmienus tradicionālajā kultūrā un apģērba modes dizainā, saskatot ierosmes avotus, proporcijas un formas, novērtējot 
izmantotos materiālus, šūšanas un rokdarbu tehnoloģijas. Formulē tēla koncepciju, pēc kura tiks šūts vai pārveidots apģērbs vai aksesuārs: kam 
paredzēts, kā tiks šūts, kur lietos?

(T) Izveido vairākas tēla ideju skices.

1. variants. Modelē tēlu (apģērbs un aksesuāri) atbilstoši apģērba siluetam, izvēlētām dzīves situācijām.  
2. variants. Izvēlas dabas formas, salīdzina ar auguma tipu, pastiprina akcentus, maina tēla apģērba veidolu, lieto aksesuārus. 
3. variants. Izvēlas dabas ainavu, tipogrāfijas materiālus, sagatavo auguma tipa trafaretu un meklē tēla apģērba veidolu, lieto aksesuārus.

(T) Rada savas idejas koncepciju, veidojot stāstu par produkta nozīmi, pielietošanas iespējām, tam atbilstošo iepakojumu dažādām mērķauditorijām. 

(T) Definē ierobežojumus: izpildes laiks, izmantotie materiāli, pielietojuma nosacījumi u. c.

(T) Dokumentē darba izstrādes procesu mācību portfolio, saglabājot pierādījumus par produkta izstrādes starpposmiem (skices, piegrieztnes, šūšanas 
process ar roku, šūšanas process ar šujmašīnu, noformējums).

Kādas ir darba tirgus 
īpatnības Latvijā? 
Darba plānošana

(S) Pāros analizē statistikas materiālus, veido secinājumus par darba tirgus īpatnībām Latvijā (bezdarba līmenis, nodarbinātības līmenis, vakances), 
mācās saskatīt likumsakarības.

(S) Izmantojot statistikas informāciju un salīdzinot to ar citiem informatīvajiem materiāliem, diskutē par bezdarba cēloņiem. Pāros/grupā veido 
bezdarba risku analīzi, piedāvā idejas, kā samazināt bezdarbu Latvijā.

(T) Formulē vērtēšanas kritērijus gala produktam un tā atbilstībai mērķim.

(T) Plāno un apraksta secīgi darba gaitu – nepieciešamās darbības un testēšanas veidus, piemēram, uzlaikošanu.

(T) Veic nozīmīgākos šūšanas priekšdarbus: nosaka, kuri mēri būs nepieciešami, un veic ķermeņa mērīšanu; konstruē apģērba piegrieztni, vadoties 
pēc konstruēšanas secības apraksta tabulā un pamatpiegrieztnes shēmas.
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Kas ir piedāvājums/
pieprasījums preču un 
pakalpojumu tirgū? 
Produkta izstrāde

(S) Izspēlē klasē lietišķo spēli “Iepirkšanās tirgū” un konstatē pieprasījuma izmaiņas preces cenu ietekmē, rezultātus apkopo tabulā. 

(S) Balstoties uz rezultātiem, konstruē un interpretē pieprasījuma grafisko modeli.

(S) Grupās veic piedāvājuma grafiskā modeļa interpretāciju. Balstoties uz grafiku analīzi, izsaka argumentētu viedokli par cenu izmaiņu iespējamiem 
cēloņiem.

(S) Izmantojot izdales materiālu, izveido pieprasījuma un piedāvājuma tabulu un grafisko modeli, veic iegūto rezultātu analīzi, lai noteiktu tirgus 
līdzsvaru un tā sekas.

(T) Atkārto šujmašīnas darbības principus, formulējot un grupējot darbības ar šujmašīnu, kas jāveic pirms šūšanas, sākot šūt un beidzot šūt.  
Instrukciju izmanto, darbojoties ar šujmašīnu.

(T) Sagatavo darba vidi un nepieciešamos resursus.

(T) Nosaka auduma labo pusi, izvēlas atbilstošāko veidu, kā izklāt audumu, uz tā izvieto un piesprauž piegrieztnes, apvelk tām kontūras, ņemot vērā 
ierobežojumus (velku virziens, pūkojums, raksts u. c.), piegriež visas detaļas.

(T) Sagatavo (sasprauž, sadiedz) ģērbu laikošanai vai aksesuāru testēšanai, pēc tam veic labojumus. Šuj ģērbu vai aksesuāru, vairākkārt uzlaikojot/
testējot.

(T) Ģērbu vai aksesuāru rotā, papildina ar detaļām, kas izgatavotas no cita materiāla. Veic noslēguma darbus – izvelk sadieguma diegus, gludina u. c.

Kā darbojas tirgus 
mehānismi dažādās 
ekonomiskās sistēmās?  
Noformēšana un 
izvērtēšana

(S) Izmantojot informatīvos avotus, raksturo dažādas ekonomiskās sistēmas pēc pazīmēm. Secina, kāda ekonomiskā sistēma pastāv Latvijā, 
lai raksturotu likumsakarības tirgus mehānismā.

(S) Analizē gadījumus, izvērtē valsts iejaukšanos tirgū, tās motīvus un sekas, secina par komandekonomikas, brīvā tirgus, jauktās ekonomikas 
trūkumiem un priekšrocībām.

(T) Prezentē savu darbu un darba procesu, skaidro, kā atšķiras rezultāts (izskats), ja izmanto dažādus apdares līdzekļus.  
(T) Noformē izstrādājumu atbilstoši iecerei.

(T) Izvērtē savu darbu pēc iepriekš izveidotiem kritērijiem. Novērtē darba procesu un produkta realizāciju atbilstoši sākotnējai idejai.

Kādi faktori ietekmē 
situāciju tirgū?

(S) Vietējās uzņēmējdarbības pasākumā pārdod savu saražoto preci, aprēķina izdevumus, ienākumus un peļņu, izvērtē sava uzņēmuma ilgtspēju 
un raksturo faktorus, kas ietekmē preces atrašanos tirgū.

(S) Grupās analizē gadījumus un prognozē pieprasījuma/piedāvājuma iespējamās izmaiņas, pamato ražotāju un patērētāju rīcību ietekmējošos 
faktorus tirgū.

(S) Prognozē savu rīcību darba un preču/pakalpojumu tirgū brīvā tirgus apstākļos.

(S) Diskutē par abu ražošanas veidu (kokapstrāde, šūšana) līdzībām un atšķirībām.
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: kopīgs temats sociālajās zinībās un dizainā un tehnoloģijās. 

Metodiskais komentārs

Šis temats ir mācāms paralēli ar dizaina un tehnoloģiju tematu “Kā modelē un izgatavo 
izstrādājumus ar programmvadāmiem darbgaldiem?” (1. variants) vai “Kā šuj ar šujmašīnu 
apģērbu vai aksesuāru?” (2. variants). Šāds dalījums rodas tādēļ, ka dizaina un tehnoloģiju 
mācību process paredz skolēnu sadalīšanu grupās, taču tas neizslēdz iespēju sociālajās zinī-
bās iegūtās teorētiskās zināšanas par ražošanas procesiem apvienot ar dizaina un tehnolo-
ģiju stundās apgūtajām zināšanām un prasmēm.
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8.1. Kā notiek ražošana? 8.2. Kā darbojas tirgus? 8.3. Kāda ir banku loma 
naudas apritē? 8.4. Kāpēc jāmaksā nodokļi? 

8.3. Kāda ir banku loma naudas apritē?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 7–8 mācību stundas

Temata apguves mērķis: balstoties uz statistisko informāciju, ziņām plašsaziņas līdzekļos 
un audiovizuālajiem informācijas avotiem, izvērtē ekonomisko procesu, banku un patērētāju 
darbības ietekmi uz cenu stabilitāti, lai iemācītos saprātīgi rīkoties ar esošajiem resursiem.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Naudai ir jānodrošina ērta, ātra un droša preču un pakalpojumu apmaiņa, 
tāpēc ir dažādi naudas veidi. (S.Li.5.)

• Naudas vērtību nosaka preču daudzums, ko var par to iegādāties. (S.Li.5.)
• Inflāciju jeb naudas vērtības krišanos var izraisīt gan patērētājs, gan 

ražotājs; tā atšķirīgi ietekmē ekonomikas dalībniekus. (S.Li.5.)
• Centrālā banka spēj veicināt cenu stabilitāti Latvijā un eirozonā. (S.Li.5.)
• Nauda kalpo par uzkrāšanas līdzekli, komercbankas pilda starpnieka 

funkcijas starp noguldītājiem un aizņēmējiem. (S.Li.5.)
• Katra indivīda pieņemtie lēmumi ietekmē tautsaimniecību kopumā. 

(S.Li.5.)

• No specializētajām vietnēm un plašsaziņas līdzekļiem iegūst un analizē ziņas par ekonomiskiem 
procesiem valstī un Eiropas Savienībā. 

• Nosaka inflācijas cēloņus, prognozē tās radītās sekas tautsaimniecībai, analizējot konkrētus 
gadījumus ekonomikā. 

• Veic vienkāršo kredītprocentu un noguldījumu procentu aprēķinus, izvēlas izdevīgāko alternatīvu. 
• Pieņem atbildīgus lēmumus, izvērtējot dažādu finanšu institūciju piedāvāto pakalpojumu izdevīgumu.
• Mācās veidot loģiskās ķēdītes likumsakarību konstatēšanai starp objektiem/elementiem/parādībām, 

kas atrodas savstarpējās hierarhiskās attiecībās.
• Analizē sakarības starp nepieciešamajiem finanšu resursiem un iedzīvotāju vajadzībām un vērtībām, 

argumentēti pamato viedokli par finanšu pratības jautājumiem.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Analizē sakarības starp nepieciešamajiem finanšu resursiem un iedzīvotāju 
vajadzībām un vērtībām, kas nosaka noguldījumu un aizņēmumu iespējamību, 
veido sociālo reklāmu. Veidojot loģisko ķēdi, secina par inflācijas ietekmi uz 
dažādām sabiedrības grupām, analizē centrālās bankas darbību, īstenojot 
monetāro politiku Latvijā un eirosistēmā. (=S.9.5.2., =S.9.5.4.)

Plāno personīgo resursu izmantošanu, tādējādi attīstot ieradumu analizēt savas vēlmes un atteikties 
no nevajadzīgā. 

Jēdzieni: inflācija, deflācija, centrālā banka, kredīts, noguldījums, emisija, kriptovalūta. 
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Temata apguves norise

Kādas ir maiņas 
attiecības mūsdienu 
sabiedrībā? 

Skolēni no dažādiem informācijas avotiem apkopo skaidrās un bezskaidrās naudas īpašības, pēc skolotāja sagatavotiem kritērijiem izvērtē to 
priekšrocības un trūkumus. 

Izmantojot dažādus informācijas avotus, skolēni atlasa un apkopo informāciju par kriptovalūtu, tās līdzību un atšķirībām ar tradicionāliem naudas 
veidiem. Pēc skolotāja sagatavotiem kritērijiem izvērtē tās drošumu. Diskutē par riskiem un ieguvumiem tās lietošanā.

Skolēni veido argumentus, lai atbildētu uz šādiem jautājumiem. Kāpēc Latvijā visi uzņēmēji nevar maksāt vienādi lielas algas? Kāpēc cilvēks nevar 
nopirkt visu, ko vēlas? Kāpēc ne visi Latvijas pensionāri var saņemt lielas pensijas? Kāpēc es nevaru nopirkt visu, ko vēlos?

Kas ir inflācija, un 
kādas ir tās sekas?

Izmantojot skolotāja sagatavotus informācijas avotus, skolēni apkopo informāciju par to, kas ir inflācija un kas to izraisa. 

Nelielās grupās skolēni izpēta dažādu gadījumu piemērus un argumentēti spriež par inflācijas ietekmi uz atšķirīgām sabiedrības grupām.

Analizē Latvijas vai eirozonas statistikas datus, secina par inflāciju Latvijā iepriekšējā gadā un šobrīd. 

Veido loģisko ķēdīti par inflācijas cēloņiem un sekām.

Ar ko nodarbojas 
centrālā banka 
un komercbankas?

Skolēni pēta dažādu komercbanku mājaslapas un konstatē, kādus pakalpojumus sniedz komercbankas.

Izmantojot dažādus informācijas avotus, skolēni salīdzina centrālās bankas un komercbanku funkcijas. Skaidro, kāda ir banku loma naudas daudzuma 
regulēšanā un cenu stabilitātes nodrošināšanā. 

Tiekas ar komercbanku speciālistiem, lai noskaidrotu pusaudžiem un SMU pieejamos banku pakalpojumus.

Skolēni, balstoties uz komercbanku mājaslapās esošo informāciju, veic procentu aprēķinus noguldījumiem un kredītiem, analizē iegūtos rezultātus, 
lai izvēlētos ekonomiski izdevīgāko variantu. 

Diskutē par “drošības spilvena” (uzkrājuma) veidošanas nozīmi.

Veido informatīvu reklāmu par atbildīgu aizņemšanos vai uzkrājumu veidošanu, lai demonstrētu savu finanšu pratību.

Prezentē savu reklāmu un savstarpēji izvērtē to.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: matemātika.
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8.1. Kā notiek ražošana? 8.2. Kā darbojas tirgus? 8.3. Kāda ir banku loma 
naudas apritē? 8.4. Kāpēc jāmaksā nodokļi? 

8.4. Kāpēc jāmaksā nodokļi?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 7–8 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot statistikas rādītājus, noskaidro valsts budžeta 
struktūru, pamato nodokļu maksāšanas nepieciešamību.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Valsts budžets ir ienākumu un izdevumu plāns noteiktam periodam. Budžets var būt 
sabalansēts, ar deficītu, ar pārpalikumu. (S.Li.5.) 

• Nodokļi veido lielāko budžeta ienākumu daļu, tos maksā ikviens valsts iedzīvotājs, lai 
vairotu kopējo labumu. (S.Li.5.)

• Valsts budžeta izdevumi tiek izlietoti sabiedrības labumam: izglītība, medicīna, kultūra, 
drošība, sociālā palīdzība u. c. (S.Li.5.)

• Latvijā ir vairāki nodokļu veidi, tos maksā par saimniecisko darbību, ienākumiem un 
īpašumu. (S.Li.5.)

• Valsts budžets ietekmē iedzīvotāju labklājību. (S.Li.4.)

• Analizē statistikas datus, raksturo valsts budžeta struktūru. 
• Atlasa un apkopo informāciju par valsts budžeta līdzekļu sadalījumu konkrētam gadam, 

argumentēti izsaka viedokli par budžeta prioritātēm. 
• Argumentēti skaidro nodokļu maksāšanas ieguvumus un zaudējumus mājsaimniecībai 

un valstij. 
• Veido mērķtiecīgu informatīvo tekstu, lai pārliecinātu auditoriju par idejas svarīgumu. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Analizē valsts budžeta veidošanas pamatprincipus Latvijā. Spriež, kādi nodokļi veido 
valsts budžetu, un pamato ar argumentiem nepieciešamību tos maksāt. (=S.9.5.2.)

• Izmantojot oficiālo statistiku, analizē faktorus, kas ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas 
un darbaspēka pietiekamību nākotnē. (=S.9.4.1.)

Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, lemt godprātīgi 
un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, pamatojot nodokļu maksāšanas 
nepieciešamību valsts un sabiedrības pastāvēšanai.

Jēdzieni: valsts budžets, nodokļi, sociālā palīdzība.
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Temata apguves norise

Kāda ir valsts budžeta 
struktūra?

Skolēni, izmantojot dažādus informācijas avotus, apkopo ziņas par valsts budžetu veidojošajām pozīcijām.

Noskaidro valsts budžeta ienākumu avotus un izdevumu pozīcijas, secina par valsts budžeta ienākumu un izdevumu izmaiņu tendencēm un valsts 
nodokļu politikas radītajām sekām (demogrāfiskās situācijas uzlabošana, sociālā palīdzība, uzņēmējdarbības stimulēšana utt.).

Izmantojot skolotāja sagatavotus informācijas avotus, nosaka Latvijas valsts budžeta veidu, spriež par tā cēloņiem, lai raksturotu Latvijas labklājības 
līmeni un ekonomikas izaugsmes iespējas.

Kas ir nodokļi,  
kādi tie ir?

Izmantojot www.vid.gov.lv mājaslapu, atrod informāciju par nodokļiem, veido kopsavilkumu par nodokļu skaitu, apliekamajiem objektiem, nodokļu 
likmēm, lai spriestu par nodokļu apjomu un maksāšanas nepieciešamību. 

Skolēni secina, kādus nodokļus viņi var maksāt ikdienā, piemēram, PVN, IIN, sociālās apdrošināšanas iemaksas, paskaidro secinājumus ar piemēriem. 

Veicot dažādu nodokļu aprēķinu, kas jāmaksā iedzīvotājiem, skaidro ienākumu izmaiņas atkarībā no nodokļiem. 

Pēta statistiku un dažādu informāciju plašsaziņas līdzekļos par nodokļu ieņēmumiem, lai diskutētu par vērojamām tendencēm nodokļu ieņēmumu 
izmaiņās un prognozētu to ietekmi uz tautsaimniecības turpmāko attīstību.

Kāpēc jāmaksā 
nodokļi?

Balstoties uz iegūto informāciju, veido argumentus, kāpēc ir/nav jāmaksā nodokļi.

Diskutē par nodokļu maksāšanas nepieciešamību sabiedrības labklājībai, spriež par nodokļu ietekmi uz valsts labklājību. 

Pēc skolotāja izveidotiem kritērijiem skolēni nelielās grupās plāno sociālo reklāmu par nodokļu maksāšanu, lai pārliecinātu līdzcilvēkus maksāt 
nodokļus. Īsteno plānu, vienojas par labāko reklāmas publicēšanas veidu.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

http://www.vid.gov.lv
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9.1. Kāda ir Satversmes loma 
demokrātiskā valstī?

9.2. Kā un kādi likumi aizsargā 
cilvēktiesības?

9.3. Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz 
risināt pretrunas sabiedrībā 

informācijas laikmetā?

9.4. Kā ilgtspējīgi izmantot 
globalizācijas priekšrocības 

un mazināt draudus?

9.1. Kāda ir Satversmes loma demokrātiskā valstī?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot Satversmes tekstu, raksturo demokrātiskas valsts 
pazīmes, izprot tās funkcijas, lai varētu jēgpilni piedalīties valsts politiskajā un sabiedriskajā 
dzīvē, lai aizstāvētu demokrātiskās vērtības, paužot argumentētu viedokli.

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Satversme nosaka valsts uzbūvi un valsts varas īstenošanas kārtību, kā arī cilvēka 
pamattiesības un attiecības ar valsti. (S.Li.3.)

• Varas avots demokrātiskā valstī ir tauta, kas piedalās valsts pārvaldē. (S.Li.3.)
• Tiesiskā valstī likumdevējvara, izpildvara un tiesu vara ir savstarpēji nošķirtas. (S.Li.3.)
• Plašsaziņas līdzekļi demokrātiskā sabiedrībā stiprina valsts tiesiskumu, pārstāvot dažādus 

viedokļus. (S.Li.3.) Valsts institūcijas īsteno valsts iekšējās un ārējās funkcijas. (S.Li.3.)
• Katram iedzīvotājam ir pienākumi pret savu valsti un tiesības saņemt valsts atbalstu. 

(S.Li.3.)

• Veido loģiskus spriedumus, interpretējot likuma tekstu. 
• Veido un atlasa atbilstošākos argumentus sava viedokļa pamatošanai.
• Argumentētā pārspriedumā izvērtē savu pozīciju un iespējas demokrātisko vērtību 

saglabāšanā. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Pauž viedokli, kāpēc mūsdienu sabiedrībā nepieciešama demokrātiska valsts. Analizē 
valsts pamatlikumu (Satversmi) un skaidro likumdevējvaras, izpildvaras, tiesu varas 
un plašsaziņas līdzekļu (“ceturtās varas”) lomu un funkcijas mūsdienu demokrātiskā 
sabiedrībā. Izsaka savas domas par pilsonisko un nevalstisko iniciatīvu leģitīmajām 
iespējām un to lomu demokrātiskā sabiedrībā. (=S.9.3.1., S.9.3.2., =S.9.3.5.)

Attīsta ieradumu patstāvīgi veidot izpratni par pasauli, Latvijas un latviešu valodas 
nozīmību tajā.

Jēdzieni: Satversme, tiesiskums, tiesiska valsts, varas dalīšana.



Sociālās zinības 1.–9. klasei

118© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Temata apguves norise

Kā Satversme 
atspoguļo 
demokrātijas vērtības?

Skolēni aktualizē zināšanas par jēdzieniem “valsts”, “Satversme”, “likumdevējvara”, “izpildvara”, “tiesu vara”, “tiesības”, “patriotisms”, lai jēgpilni varētu 
lasīt Satversmes tekstu.

Pētot Satversmes tekstu, apkopo informāciju par Latvijas valsts pamatvērtībām, varas dalīšanas principiem un amatpersonu ievēlēšanas kārtību.

Balstoties uz iegūtajām zināšanām, skaidro likumdevējvaras, izpildvaras, tiesu varas funkcijas, veido loģiskus, Satversmes saturā balstītus spriedumus 
par tiesiskumu Latvijā.

Diskutē par pamatlikuma nozīmi demokrātiskā valstī un demokrātijas vērtībām, piemēram, vienlīdzība, brīvība, tiesiskums.

Kā izpaužas valsts 
funkcijas Latvijā?

Analizējot dažādus informācijas avotus, izzina valsts iekšējās un ārējās funkcijas. 

Meklē piemērus plašsaziņas līdzekļos, kā valsts funkcijas izpaužas reālajā dzīvē mūsdienās, diskutē par tām.

Atlasa faktus un piemērus, lai veidotu argumentus apgalvojumam “Demokrātiska valsts veicina sabiedrības attīstību”.

Kādi ir pilsoņu 
pienākumi un tiesības 
demokrātiskā valstī?

Balstoties uz informācijas avotiem, izzina iedzīvotāju juridisko statusu attiecībās ar valsti (pilsonis, nepilsonis, bezvalstnieks, patvēruma meklētājs u. c.), 
salīdzina šo grupu pienākumus un tiesības, to skaitā iespēju piedalīties vēlēšanās, izvērtē juridiskā statusa nozīmi demokrātiskā valstī.

Skolēni diskutē par iespējām līdzdarboties valsts pārvaldē, paust pilsonisko nostāju un, balstoties uz informācijas avotiem, vērtē pilsoniskās 
sabiedrības aktivitāti Latvijā.

Raksta pārspriedumu par vienu no tematiem “Pilsoņiem ir/nav pienākumi demokrātiskā valstī”, “Tautai ir/nav vara demokrātiskā valstī”, veido 
argumentus un pamato viedokli ar faktiem no Satversmes un citiem informācijas avotiem.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Vai Saeima ir valdība? [tiešsaiste]. Latvijas Republikas Saeima, 2017. [skatīts 10.08.2019.]. 
Pieejams: http://www.saeima.lv/lv/parsaeimu/informativiematerialiparsaeimu/
videoanimacijavaisaeimairvaldiba/

http://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/informativie-materiali-par-saeimu/video-animacija-vai-saeima-ir-valdiba/
http://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/informativie-materiali-par-saeimu/video-animacija-vai-saeima-ir-valdiba/
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9.1. Kāda ir Satversmes loma 
demokrātiskā valstī?

9.2. Kā un kādi likumi aizsargā 
cilvēktiesības?

9.3. Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz 
risināt pretrunas sabiedrībā 

informācijas laikmetā?

9.4. Kā ilgtspējīgi izmantot 
globalizācijas priekšrocības 

un mazināt draudus?

9.2. Kā un kādi likumi aizsargā cilvēktiesības?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot likumu fragmentus un likumpārkāpumu piemērus, 
izprast likumu hierarhiju un reglamentējamās jomas, valsts lomu likumības nodrošināšanā, 
lai atpazītu cilvēktiesību un likumu pārkāpumus un sekmētu to novēršanu ikdienā, mazinātu 
nevienlīdzību, emocionālo un fizisko vardarbību skolā, vietējā kopienā, valstī, pasaulē.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Valstī pastāv likumi, normatīvie akti, kas regulē dažādas dzīves jomas. Atbildību par nodarījumiem pret 
personu, valsti vai mantu nosaka Krimināllikums, Civillikums, Administratīvo pārkāpumu kodekss, Darba 
likums un citi likumi. (S.Li.3.)

• Likumi tiek veidoti un pastāv, lai aizstāvētu indivīdus, noteiktu viņu pienākumus un tiesības; tie regulē cilvēku 
attiecības un uzvedību sabiedrībā. Tie nedrīkst būt pretrunā ar Satversmi. (S.Li.3.)

• Cilvēktiesību deklarācija un LR Satversme nosaka cilvēka tiesības. (S.Li.3.)
• Cilvēktiesības aizsargā mūsu fizisko drošību un garīgo labklājību, sniedzot mums iespēju dzīvot kā brīvām 

personām un dodot iespēju sevi īstenot. (S.Li.2.)
• Cilvēktiesības var ierobežot, ja ir apdraudētas cita cilvēka tiesības. (S.Li.2.)

• Atpazīst un piedāvā risinājumus situācijās, kurās tiek 
apdraudēta cilvēku fiziskā un emocionālā drošība. 

• Nosaka cēloņsakarības, atpazīstot cilvēktiesību pārkāpumus. 
• Analizē gadījumus, kuros tiek apdraudētas cilvēktiesības, 

piedāvā vairākus ilgtspējīgus risinājumus. 
• Patstāvīgi plāno un realizē darbības projektu pret cilvēktiesību 

pārkāpumiem skolā, kopienā vai valstī, apliecinot savu 
pilsonisko līdzdalību un sadarbības prasmes. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Izveido un prezentē rīcības plānu, kā mazināt nevienlīdzību, emocionālo un fizisko vardarbību skolā, vietējā kopienā, 
valstī, pasaulē. Publicē to sociālajos tīklos vai organizē sociālo akciju, lai pievērstu sabiedrības uzmanību. Skaidro, 
kā konstitucionālās tiesības regulē cilvēka, pilsoņa un sabiedrības dzīves tiesiskos pamatus. (=S.9.1.3., =S.9.3.2.)

Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, sadarboties 
ar citiem cilvēkiem, aizstāvot cilvēktiesības savā ikdienā.

Jēdzieni: Satversmes tiesa, tiesībsargs, normatīvie akti.
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Temata apguves norise

Kādi normatīvie 
akti pastāv Latvijā, 
kādas dzīves jomas 
tie regulē?

Skolēni, izmantojot dažādus informācijas avotus, secina, kādi normatīvie akti ir Latvijā, kādas dzīves jomas tie regulē, kas tos izstrādā un pieņem, 
lai izprastu to hierarhiju un attiecinātu uz sevi.

Analizējot gadījumus, skolēni grupē pārkāpumus atbilstoši likumos noteiktajai atbildībai (kriminālatbildība, administratīvais pārkāpums, civiltiesiskā 
atbildība); izmantojot likuma tekstus, nosaka atbildības veidu un apjomu, lai izprastu atšķirību starp dažādām tiesību jomām.

Izvērtējot cilvēku uzvedību ikdienas situācijās, prognozē tiesiskās atbildības riskus un sekas, savu prognozi salīdzina ar atbilstošā likuma pantiem.

Kā cilvēktiesības 
atspoguļojas 
LR Satversmē  
un citos normatīvajos 
aktos?

Skolēni, salīdzinot fragmentus no Cilvēktiesību deklarācijas un LR Satversmes, secina, kas un kādas ir cilvēktiesības, ko tās aizstāv. 

Analizējot konkrētus gadījumus, skolēni atpazīst cilvēktiesību pārkāpumus, nosaka un vispārina likumsakarības starp cilvēku uzskatiem un vērtībām 
un uzvedību sabiedrībā.

Pētot ziņu portālus internetā, pašvaldības mājaslapu vai laikrakstu skolas bibliotēkā, atrod piemērus, kā Latvijas valsts un starptautiskās organizācijas 
nodrošina vai aizsargā cilvēktiesības, lai izvērtētu darbību rezultativitāti un sekas.

Kā var aizstāvēt  
savas un citu  
cilvēku tiesības?

Pētot www.tiesibsargs.lv, skolēni noskaidro, kur var vērsties pēc palīdzības tiesību pārkāpumu gadījumā.

Skolēni grupās apkopo informāciju par nevalstiskām organizācijām, kas sniedz palīdzību personām, kuras cieš no vardarbības vai kuru tiesības 
bija pārkāptas.

Izmantojot apkopoto informāciju, skolēni grupā izstrādā rīcības plānu, kā mazināt nevienlīdzību, emocionālo un fizisko vardarbību skolā, vietējā 
kopienā, valstī, pasaulē. 

Publicē rīcības plānu skolā vai sociālajos tīklos, pievērš sabiedrības uzmanību, organizējot flešmobu vai kādu citu sociālo akciju.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: Latvijas un pasaules vēsture.

http://www.tiesibsargs.lv
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9.1. Kāda ir Satversmes loma 
demokrātiskā valstī?

9.2. Kā un kādi likumi aizsargā 
cilvēktiesības?

9.3. Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz 
risināt pretrunas sabiedrībā 

informācijas laikmetā?

9.4. Kā ilgtspējīgi izmantot 
globalizācijas priekšrocības 

un mazināt draudus?

9.3. Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz risināt pretrunas 
sabiedrībā informācijas laikmetā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: nostiprināt zināšanas un prasmes atšķirt viltus ziņas, izzināt 
sabiedrībā aktuālus un pretrunīgus jautājumus, pētot to būtību un rašanās cēloņus, lai vie-
tējā kopienā izrādītu sabiedrisko iniciatīvu un iesaistītos problēmu risināšanā, izmantojot 
pilsoniskās kompetences un digitālos rīkus.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Katram cilvēkam ir sava dzīves pieredze, vērtības, tradīcijas, savi uzskati un attieksme pret sabiedrībā 
notiekošiem procesiem, tādēļ pastāv pretrunīgi viedokļi. (S.Li.1., S.Li.6.) 

• Plašsaziņas līdzekļi piedāvā konstruētas ziņas, lai aizstāvētu kādu no viedokļiem. Dažreiz apzināti tiek 
veidotas viltus ziņas, kuras ir jāatpazīst. (S.Li.8.) 

• Demokrātijā pretrunīgie jautājumi var radīt problēmas, kuras jārisina, aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties. 
(S.Li.2., S.Li.8.)

• Pastāv dažādi līdzdalības veidi (vēlēšanas, referendums, pikets, demonstrācija, parakstu vākšana, labdarības 
akcijas u. c.), kas ietekmē lēmumu pieņemšanu un sniedz iespēju piedalīties sabiedrības un valsts dzīvē. (S.Li.2.)

• Atpazīst ziņu konstruēšanas paņēmienus plašsaziņas līdzekļos. 
• Patstāvīgi izstrādā anketu, lai definētu aktuālās problēmas 

sabiedrībā. 
• Izvērsti un plānveidīgi raksturo anketēšanas rezultātus, lai izvēlētos 

vienu pētāmo problēmu. 
• Pēta informāciju par definēto problēmu plašsaziņas līdzekļos, 

izprot ziņu kontekstu. 
• Veido sabiedriskās problēmas aprakstu un risinājuma plānu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Gūst pieredzi izzināt sabiedrības viedokli anketējot, diskutē par pilsoniskās līdzdalības veidiem 
un pretrunīgiem sabiedriskiem jautājumiem, ievērojot pieklājību, toleranci un pašcieņu un veidojot  
izpratni par cilvēcīgumu un taisnīgumu. Izprot, ka dažādas vērtības var būt savstarpēji pretrunīgas.  
Piedalās vēlēšanu simulācijas sagatavošanā un norisē. (=S.9.1.2., =S.9.6.2., =S.9.2.5., =S.9.8.1.)

Attīsta ieradumu pilnvērtīgi piedalīties sociālajā, politiskajā, kultūras 
un ekonomiskajā dzīvē, rūpēties par savu, citu un kopīgo labumu, 
vērtējot ziņu ticamību, ierosinot pilsoniskās aktivitātes un piedaloties 
tajās.

Jēdzieni: pilsoniskā līdzdalība, referendums, pikets, demonstrācija. 
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Temata apguves norise

Kādi ir pretrunīgie 
jautājumi sabiedrībā 
un plašsaziņas 
līdzekļos?

Analizējot dažādus informācijas avotus, formulē, kādi pretrunīgie jautājumi ir aktuāli mūsdienu sabiedrībā (politiskie, ekonomiskie, ētiskie).  
Balstoties uz personīgo pieredzi, spriež par pretrunu rašanās būtību. 

Pētot informāciju plašsaziņas līdzekļos, noskaidro Latvijas/ES iedzīvotāju attieksmi pret šiem jautājumiem/problēmām; izvērtē argumentus,  
kā tiek pamatota attieksme. 

Izvēlas vienu pretrunīgo jautājumu klasē, katrs formulē un pamato savu attieksmi/viedokli par to. 

Pēc diskusijas spriež par viedokļu atšķirību cēloņiem, lai redzētu likumsakarību starp cilvēka vērtībām, uzskatiem un vajadzībām.

Kādi ir pretrunīgie 
jautājumi vietējā 
kopienā?

Klasē izstrādā anketu un veic aptauju vietējā kopienā, lai noskaidrotu, kādas problēmas ir aktuālas, kāda ir cilvēku attieksme pret tām, kāpēc. 

Apkopo anketēšanas rezultātus un noskaidro visaktuālāko problēmu, kuru būtu vērts pētīt un risināt dziļāk.

Pēta, kā definētā problēma ir atspoguļota vietējos plašsaziņas līdzekļos, salīdzina ar anketēšanas rezultātiem. Strādājot ar plašsaziņas līdzekļiem, 
izdara secinājumus par ziņu objektivitāti, iespējamām viltus ziņām.

Izsaka viedokli par to, kā plašsaziņas līdzekļi ietekmē cilvēka attieksmi pret notikumiem, pamato to ar faktiem un apspriež, kā šo problēmu var risināt.

Grupās veido apkopojumu par pētījumu, secina par pretrunīgo jautājumu rašanās cēloņiem un katra viedokļa svarīgumu demokrātiskā valstī.

Kādā veidā var 
piedalīties vietējās 
sabiedrības problēmu 
risināšanā?

Balstoties uz informācijas avotiem, noskaidro, ka pastāv dažādi sabiedriskās līdzdalības veidi: vēlēšanas, piketi, demonstrācijas, streiki u. tml.;  
atrod piemērus Latvijas vai Eiropas sociālpolitiskajā dzīvē, kad tika izmantoti konkrētie līdzdalības veidi, un spriež par to ietekmi uz lēmumu 
pieņemšanu kopienā, valstī.

Diskutē par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.

Simulē vēlēšanu vai referenduma norisi, lai veidotu vēlēšanu pratību un izprastu katras balss nozīmi vēlēšanās. 

Pēc vēlēšanām analizē procesu un rezultātus, identificē likumsakarības.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)

Starppriekšmetu saikne: Latvijas un pasaules vēsture.
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9.1. Kāda ir Satversmes loma 
demokrātiskā valstī?

9.2. Kā un kādi likumi aizsargā 
cilvēktiesības?

9.3. Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz 
risināt pretrunas sabiedrībā 

informācijas laikmetā?

9.4. Kā ilgtspējīgi izmantot 
globalizācijas priekšrocības 

un mazināt draudus?

9.4. Kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības 
un mazināt draudus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 9 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot informācijas avotus un savu pieredzi par globalizā-
cijas izpausmēm un procesiem, izprot tās iespējas un izaicinājumus, lai ilgtspējīgi izmantotu 
globalizācijas priekšrocības savā ikdienā un mazinātu tās radītos draudus.

Sasniedzamie rezultāti 

 Ziņas Prasmes 

• Globalizācija ir neatņemama mūsdienu pasaules parādība, kas skar ikviena cilvēka dzīvi. Tā izpaužas dažādās jomās 
(ekonomikā, tehnoloģijās, izglītībā, mākslā, politikā u. c.), sabiedrībām radot gan ieguvumus, gan izaicinājumus.  
(S.Li.3., S.Li.4.)

• Cilvēka un valsts digitālā identitāte ir viena no globalizācijas izpausmēm, kura ietekmē sociālās un ekonomiskās 
attiecības. (S.Li.8.)

• Globālais tirgus un valstu specializācija ir 21. gadsimta lielākie izaicinājumi, jo saistās ne tikai ar ekonomikas 
risinājumiem, bet arī ar ētiskām problēmām. (S.Li.4.)

• Lai veidotu labākas starpvalstu attiecības un risinātu kopīgas problēmas, valstis apvienojas starptautiskās organizācijās. 
Latvija ir daudzu starptautisko organizāciju dalībniece; nozīmīgākie ieguvumi ir no dalības ANO, ES, NATO. (S.Li.3.)

•  Atlasa, salīdzina un apkopo informāciju no dažādiem 
informācijas avotiem par globalizācijas iespējām un 
draudiem vietējai kopienai.

• Iegūst, analizē un izvērtē faktus no ticamības viedokļa 
dažādos informācijas avotos par starptautisko 
organizāciju lomu Latvijas ārpolitikā un iekšpolitikā. 

• Diskutē par Latvijas iespējām un izaicinājumiem 
globalizācijas laikmetā, pamato viedokli, reaģējot 
uz pretargumentiem. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Diskusijā argumentēti pamato viedokli par ieguvumiem un izaicinājumiem, veidojot starpvalstu attiecības globālā un 
starptautiskā vidē – Eiropas Savienībā un tādās starptautiskās organizācijās kā ANO un NATO. (=S.9.3.6., S.9.6.4., =S.9.8.2.)

• Analizē reģiona vai valsts konkurētspējas priekšrocības noteiktu nozaru attīstībā un produktu ražošanā, skaidro, kā valstu 
līmenī specializācija veicina labklājības līmeņa pieaugumu. Vērtē starptautiskās tirdzniecības lomu mūsdienās. (=S.9.4.2.)

Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi 
draudzīgi, lemt godprātīgi un uzņemties atbildību par 
saviem lēmumiem globalizācijas laikmetā.

Jēdzieni: globalizācija, starptautiskās organizācijas, ES, ANO, NATO, PTO.
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Temata apguves norise

Kas ir globalizācija, 
un kā tā izpaužas?

Izmantojot dažādus informācijas avotus un balstoties uz personisko pieredzi, skolēni nelielās grupās veido globalizācijas jēdziena definīciju.  
Piemeklē ilustratīvus piemērus. 

Diskutē par to, kādās dzīves jomās un kā izpaužas globalizācija, pamato savu viedokli, minot konkrētus piemērus no informācijas avotiem. 

Izvērtējot informācijas avotus, spriež par valsts, uzņēmuma un personas digitālās identitātes lomu globalizācijas laikmetā, vērtē ieguvumus 
un izaicinājumus.

Kāda ir starptautisko 
organizāciju loma 
globalizācijas procesā?

Atlasa dažādus informācijas avotus un izvērtē to ticamību pēc skolotāja sagatavotiem kritērijiem, apkopo informāciju par dažādām starptautiskajām 
organizācijām.

Skolēni diskutē, kāda ir starptautisko organizāciju loma globalizācijas laikmetā.

Izvērtējot informāciju, spriež par starptautisko tirdzniecību, valstu un reģionu ekonomiku specializāciju un šo parādību turpmāko ietekmi uz dažādu 
pasaules reģionu iedzīvotāju dzīvesveidu, kultūru un ētiku.

Kādi ir globalizācijas 
ieguvumi un 
izaicinājumi Latvijā?

Izmantojot iepriekš apkopoto informāciju, skolēni pēc kritērijiem izvērtē globalizācijas procesu ietekmi Latvijā.

Grupas veido un apspriež argumentus, kas apstiprina vai noliedz apgalvojumu “Globalizācijas ietekme Latvijā ir pozitīva”. 

Veidojot publicistisku rakstu, skolēni pauž savu viedokli un piedāvā idejas, kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus 
vietēja kopienā.

Macību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC mājas-
lapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Ieguvumi no Latvijas dalības ES [tiešsaiste]. LR Ārlietu ministrija, 2019. [skatīts 10.08.2019.]. 
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropassavienibaarpolitika/sabiedribas
informesanaesjautajumos/ieguvuminolatvijasdalibaseiropassavieniba
Latvija ANO [tiešsaiste]. LR Ārlietu ministrija, 2015. [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://
www.mfa.gov.lv/arpolitika/starptautiskasorganizacijas/latvijaapvienotonacijuorganizacija
Latvija un NATO [tiešsaiste]. LR Aizsardzības ministrija. [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: 
https://www.mod.gov.lv/lv/nato/latvijaunnato

Starppriekšmetu saikne: ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture.

https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/ieguvumi-no-latvijas-dalibas-eiropas-savieniba
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/ieguvumi-no-latvijas-dalibas-eiropas-savieniba
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/starptautiskas-organizacijas/latvija-apvienoto-naciju-organizacija
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/starptautiskas-organizacijas/latvija-apvienoto-naciju-organizacija
https://www.mod.gov.lv/lv/nato/latvija-un-nato
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Pielikumi
1. pielikums

Mācību priekšmetu programmu paraugos lietotie kodi

Atsaucei uz standartu1 mācību priekšmetu programmās izmantoti šādi plānoto skolēnam 
sasniedzamo rezultātu (SR) un lielo ideju (Li) kodi. (Standarta pielikumi, kuros lietoti šie kodi, 
atrodami Skola2030 tīmekļa vietnē.)

1 Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

VLM.
Mācību joma
(visu mācību  
jomu apzīmē
jumus sk. tabulā)

3.
Izglītības posma 
pēdējās klases 
numurs

2.1.9.
Mācību jomas SR kārtas numurs standartā

Li kodi
Piemērs: 

S.Li.8.

S.
Mācību joma

Li.
Lielā ideja

8.
Mācību jomas Li kārtas numurs standartā

VLM.3.2.1.9.
Mācību jomu apzīmējumi

V Valodu mācību joma

VL Latviešu valoda

VLM Latviešu valoda un literatūra izglītības 
iestādēs, kas īsteno mazākumtautību 
izglītības programmas

VS Svešvaloda

VM Mazākumtautības valoda

K Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 
mācību joma

S Sociālā un pilsoniskā mācību joma

D Dabaszinātņu mācību joma

M Matemātikas mācību joma

T Tehnoloģiju mācību joma

F Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
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2. pielikums

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 3., 6. un 9. klasi

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

1. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana

1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus 
jautājumus ar personisko pieredzi 
saistītās situācijās. Vienkāršu informāciju 
salīdzina, interpretē, novērtē, savieno un 
grupē pēc dotajiem kritērijiem. Meklē 
pārbaudītus faktus, pats tos pārbauda.

1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus 
situācijās ar dažādiem kontekstiem. Salīdzina, interpretē, 
novērtē, savieno informāciju, grupē to pēc dotajiem 
un paša radītajiem kritērijiem. Pārliecinās, vai iegūta 
pietiekami vispusīga un precīza informācija, pārbauda tās 
ticamību.

1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus problēmsituācijās 
un situācijās, kas ietver vairākas jomas. Izvērsti un plānveidīgi raksturo 
rezultātus, savu darbību. Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno 
dažādu veidu informāciju un situācijas, izprot to kontekstu. Tiecas iegūt 
vispusīgu un precīzu informāciju, nosaka atsevišķus faktorus, kas traucē 
iegūt patiesu informāciju.

1.2. Veido savā pieredzē un viedoklī 
balstītu argumentāciju. Formulē savus 
secinājumus pēc norādījumiem.

1.2. Spriež no konkrētā uz vispārīgo. Atšķir svarīgo no 
mazāk svarīgā, situācijai atbilstošo no neatbilstošā. Veido 
dotajā kontekstā faktos balstītu argumentāciju. Formulē 
tiešus, vienkāršus secinājumus.

1.2. Veido loģiskus spriedumus, spriež no konkrētā uz vispārīgo un no 
vispārīgā uz konkrēto. Abstrahē, vispārina vienkāršās situācijās. Atšķir 
faktos balstītu apgalvojumu no pieņēmuma, faktus no viedokļa. Izvirza 
argumentus un vērtē to atbilstību. Secina, vai argumentācija ir pietiekama 
un korekta. Formulē pamatotus secinājumus.

1.3. Atpazīst un formulē problēmu 
saistošā, ar personisko pieredzi saistītā 
kontekstā. Ar pedagoga atbalstu izvirza 
mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas labāko 
risinājumu.

1.3. Ar pedagoga atbalstu nosaka reālas vajadzības – 
atpazīst un formulē problēmu saistībā ar noteiktu lielumu 
(īpašībām, uzbūvi, darbību, izpausmēm u. tml.), parādību, 
procesu dotajā kontekstā, izsaka un skaidro idejas 
problēmsituācijās. Izvirza mērķi, piedāvā risinājumus, 
izvēlas labāko un nolemj to īstenot.

1.3. Nosaka reālas vajadzības un raksturo problēmas būtību – atpazīst 
un formulē problēmu kontekstā, kuru raksturo savstarpēji atkarīgi 
lielumi, aspekti, cēloņsakarības. Izsaka, skaidro un analizē idejas 
problēmsituācijās, formulē kontekstā balstītu un strukturētu pieņēmumu. 
Izvirza mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas labāko un nolemj to īstenot.
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2. pielikums

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

1.4. Raksturo savu pieredzi līdzīgās 
situācijās, izsaka idejas risinājumam. 
Ar pedagoga atbalstu veido izvēlētās 
problēmas risinājuma plānu, īsteno to, 
mācoties vairākas problēmrisināšanas 
stratēģijas, un izvērtē rezultātu.

1.4. Veido izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īsteno 
to, izmantojot situācijai piemērotas problēmrisināšanas 
stratēģijas, – eksperimentē domās un praktiski, veidojot 
reālus modeļus un objektus, izpētot īpašības un 
pārbaudot pieņēmumu, veic pilno pārlasi, sadala problēmu 
daļās, pāriet uz vienkāršāku problēmu, izvērtē paveikto 
pēc paša radītiem kritērijiem un iesaka uzlabojumus.

1.4. Veido izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īsteno to un, ja 
nepieciešams, darba gaitā plānu pielāgo situācijai. Kompleksās situācijās 
lieto piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas – veic plānveida 
eksperimentu pieņēmuma pamatošanai. Spriež “atpakaļgaitā”, atrod 
pretpiemēru, veido situācijas abstrakto, vispārīgo modeli, pārbauda 
iegūtos rezultātus problēmas kontekstā. Meklē citu pieeju, paņēmienu, 
ja tas nepieciešams. Izvērtē paveikto un plāno uzlabojumus turpmākajam 
darbam.

2. Jaunrade un uzņēmējspēja

2.1. Ir atvērts jaunai pieredzei. Ar prieku 
fantazē par iespējamiem neierastiem 
risinājumiem.

2.1. Nebijušas situācijas uztver ar ieinteresētību, izmanto 
iztēli un spontanitāti, lai veidotu neikdienišķas sakarības. 
Uzdrīkstas mēģināt paveikt kaut ko jaunu.

2.1. Uz pasauli raugās ar zinātkāri, iztēlojas nebijušus risinājumus. 
Ir gatavs pieņemt nenoteiktību un jaunus izaicinājumus.

2.2. Uzdod jautājumus par esošo 
situāciju un ar pieaugušā atbalstu 
izmanto vairākas radošās domāšanas 
stratēģijas. Lai radītu idejas, iedvesmojas 
no citu darbiem.

2.2. Izvērtē situāciju un izmanto radošās domāšanas 
stratēģijas, lai nonāktu pie idejām tās pilnveidei, 
iedvesmojas no citu idejām, tās papildina. Izzina 
pieejamos resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla, 
infrastruktūras) un rod jaunus, lai īstenotu ieceri.

2.2. Izzina situāciju no dažādiem skatpunktiem, lieto un pielāgo situācijai 
atbilstošas radošās domāšanas stratēģijas, lai nonāktu pie jaunām un 
noderīgām idejām, iedvesmojas no citu pieredzes. Elastīgi un izsvērti 
izmanto pieejamos resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla, infrastruktūras) 
un rod jaunus, lai īstenotu savu ieceri.

2.3. Ar pedagoga atbalstu nonāk pie sev 
jaunas un noderīgas idejas un īsteno 
to, nepadodas, ja neizdodas to īstenot, 
bet mēģina vēlreiz.

2.3. Viens vai grupā spēj jau esošiem risinājumiem vai 
produktiem vairot pievienoto vērtību, plāno darbu 
un apzina resursus, lai īstenotu radīto ideju. Saskaroties 
ar grūtībām, meklē atbalstu un izmanto to.

2.3. Viens vai grupā spēj radīt jaunu un sev vai citiem noderīgu produktu 
vai risinājumu, prot vadīt procesu no idejas radīšanas līdz tās īstenošanai. 
Saskaroties ar grūtībām, neatlaidīgi meklē un rod risinājumu.

3. Pašvadīta mācīšanās

3.1. Ar pieaugušā atbalstu izvirza mērķi 
mācību uzdevumā un plāno savas 
darbības soļus, lai to izpildītu.

3.1. Patstāvīgi izvirza vairākus mācīšanās mērķus 
un plāno, kā tos īstenot gan vienatnē, gan grupā.

3.1. Izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, plāno to īstenošanas soļus, 
uzņemas atbildību par to izpildi.
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2. pielikums

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

3.2. Pastāsta par savas mācīšanās 
progresu un prasmēm, kas padodas 
vislabāk, kā arī neizdošanos un kļūdām.

3.2. Nosauc savas darbības stiprās un vēl pilnveidojamās 
puses, analizē personiskās īpašības un uzvedību, kas 
ietekmē izvēli, panākumus vai neizdošanos. Prot pastāstīt 
par sava padarītā progresu, izmantojot vienotu kritēriju 
sistēmu.

3.2. Patstāvīgi analizē savas darbības saistību ar personiskajām īpašībām 
un uzvedību. Atpazīst savas darbības stiprās puses un ar pieaugušā 
atbalstu rod dažādus veidus, kā attīstīt savas domāšanas un uzvedības 
pilnveidojamās puses.

3.3. Nosauc un izmanto vairākas 
uzmanības noturēšanas, iegaumēšanas 
un atcerēšanās stratēģijas.

3.3. Lieto dažādas domāšanas stratēģijas atbilstoši mācību 
kontekstam.

3.3. Izmanto savas domāšanas stiprās puses un situācijai atbilstošas 
domāšanas stratēģijas, lai attīstītu savas spējas un uzlabotu sniegumu.

3.4. Skaidro dažādu emociju ietekmi uz 
savu domāšanu un uzvedību. Ikdienišķās 
situācijās emocijas pauž sociāli 
pieņemami.

3.4. Pauž savas emocijas sociāli pieņemami arī 
neikdienišķās situācijās. Skaidro faktorus, kas mācību 
situācijā rada dažādas emocijas, motivē sevi darbībai. 
Patstāvīgi lieto apgūtos stresa pārvaldīšanas paņēmienus.

3.4. Mācību procesa laikā vada emocijas un uzvedību sociāli pieņemami. 
Analizē domu un emociju ietekmi uz atbildīgu personisko lēmumu 
pieņemšanu.

3.5. Mācību procesā ar pedagoga 
atbalstu seko iepriekš izvirzītu snieguma 
kritēriju izpildei un novērtē savu mācību 
darbu un mācīšanās pieredzi.

3.5. Patstāvīgi seko iepriekš izvirzītu snieguma kritēriju 
izpildei un mācību procesā nosaka, vai un kā sniegumu 
uzlabot.

3.5. Patstāvīgi veido savus kritērijus, kas liecina par mērķa sasniegšanu, 
izzina sava padarītā progresu un nosaka, vai un kā uzlabot sniegumu. 
Kļūdas izmanto, lai mērķtiecīgi mainītu savu darbību. Mācīšanās gaitā 
pārplāno dažus soļus, lai nonāktu pie labāka risinājuma.

4. Sadarbība

4.1. Pauž vārdos savas vajadzības, domas 
un emocijas, kā arī skaidro, kā citu sejas 
izteiksme un ķermeņa valoda saistās 
ar konkrētu emociju un kā emocijas 
ietekmē attiecības ar citiem.

4.1. Ar pedagoga atbalstu aktualizējot savu rīcību, mācās 
patstāvīgi pārvaldīt savas emocijas un saglabā labvēlīgu 
attieksmi saskarsmē ar citiem.

4.1. Izvērtē citu cilvēku emocijas un rīcības iemeslus, izrāda empātiju 
un pielāgo savu uzvedību un komunikācijas veidu atbilstoši situācijai.
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2. pielikums

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

4.2. Pārliecinās, kā sarunas partneris 
ir sapratis teikto. Ar pedagoga atbalstu 
mērķtiecīgi virza sarunu, lai saprastos, 
un apzināti lieto savas sociālās prasmes, 
lai ar citiem nodibinātu un uzturētu 
pozitīvas attiecības un iesaistītos sociālās 
aktivitātēs.

4.2. Saziņā ar citiem atbilstoši situācijai lieto dažādus 
saziņas veidus un veido sarunu ar cilvēku, kuram ir 
atšķirīgs viedoklis. Atzīst un respektē viedokļu dažādību, 
pieņem kopējus lēmumus par piemērotāko rīcību un risina 
konfliktus pazīstamās situācijās.

4.2. Pauž savu un uzklausa otra viedokli, ievērojot cieņu pret sarunas 
partneri, rod vienojošu viedokli situācijā, kad pusēm ir atšķirīgi uzskati. 
Ja nepieciešams, uzņemas sarunas vadību. Sasniedz abpusēji pieņemamus 
kompromisus un tiecas pēc taisnīga risinājuma.

4.3. Sadarbojas ar citiem kopēju 
konstruktīvu uzdevumu veikšanai.

4.3. Strādā komandā, orientējas uz līdzvērtīgu 
ieguldījumu, pieņem un sadarbojas ar dažādiem cilvēkiem, 
lai sasniegtu konkrētu mērķi.

4.3. Sadarbojas ar citiem atbilstoši situācijai, kā arī veido un vada 
komandu, ievērojot citu cilvēku vajadzības.

5. Pilsoniskā līdzdalība

5.1. Saskata vienkāršas kopsakarības 
sabiedrībā (klasē, skolā, ģimenē un 
vietējā kopienā).

5.1. Saskata kopsakarības sabiedrībā, vidē un kopienā 
nacionālā mērogā, kā arī savu ietekmi, lomu un 
nepieciešamību iesaistīties savas kopienas dzīves 
uzlabošanā. Skaidro vienas rīcības dažādās sekas 
(to ietekmi uz citiem cilvēkiem, attiecībām, vidi).

5.1. Skaidro savu skatījumu par kopsakarībām sabiedrībā, vidē, kopienā 
Eiropas mērogā un pamato to, saistot ar dažādos avotos gūtu informāciju 
un statistikas datiem. Analizē, kā atsevišķu indivīdu rīcība ietekmē 
sabiedrību un vidi.

5.2. Ievēro, ka dažādiem cilvēkiem ir 
atšķirīgi viedokļi, nosauc savas vērtības. 
Ar pedagoga atbalstu rīkojas saskaņā ar 
savām vērtībām.

5.2. Meklē pamatojumu citu rīcībai un viedokļiem, nosauc 
un pamato savas, ģimenes locekļu, skolas vērtības. Rīkojas 
saskaņā ar savām vērtībām.

5.2. No pieredzes, kā arī analizējot dažādus avotus secina, kā vērtības 
laika gaitā var mainīties. Balstoties savās vērtībās, izvēlas pasākumus, 
kuros iesaistīties, un, ja nepieciešams, iesaista citus, paskaidro un pamato 
savu izvēli vai iemeslus neiesaistīties. Virza savu rīcību saskaņā ar savām 
vērtībām, pamato savas izvēles.

5.3. Piedalās noteikumu un ar mācīšanos 
saistītu lēmumu pieņemšanā un ar 
pedagoga atbalstu rīkojas atbilstoši 
sabiedrībā pieņemtajām normām. Veic 
uzticētos pienākumus, saskata, ka rīcībai 
ir sekas, un uzņemas atbildību par savu 
darbu.

5.3. Piedalās noteikumu un ar mācīšanos saistītu lēmumu 
pieņemšanā, mācību procesa plānošanā, pamato ar 
to saistītās izvēles, meklē visiem iesaistītajiem labāko 
risinājumu un ievēro sev izvirzītos noteikumus, lai uz viņu 
varētu paļauties. Uzņemas atbildību ģimenē un attiecībās 
ar draugiem, skaidro, kā rīkoties atbildīgi un veidot 
uzticēšanos.

5.3. Patstāvīgi ievēro sev izvirzītos noteikumus, lai būtu uzticams un uz 
viņu varētu paļauties. Analizē savu iesaisti globālos procesos un rīkojas 
atbildīgi. Skaidro savas rīcības sekas un uzņemas par to atbildību.
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Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

5.4. Ar pedagoga atbalstu iesaistās skolas 
dzīves uzlabošanā un nosaka, kas pēc 
tam ir mainījies.

5.4. Iesaistās vietējās kopienas dzīves uzlabošanā 
un analizē, vai un kā iesaiste mainījusi kopienas dzīvi.

5.4. Piedāvā īstenojamus un ilgtspējīgus risinājumus vietējās kopienas 
dzīves uzlabošanai. Sadarbībā ar citiem kādu no tiem īsteno un pamato 
savas iesaistes jēgu.

6. Digitālā pratība

6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas 
mācību uzdevumu veikšanai pēc 
norādījumiem.

6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas zināšanu ieguvei, 
apstrādei, prezentēšanai, pārraidei un pamato digitālo 
tehnoloģiju lietojuma nepieciešamību.

6.1. Izvēlas un izmanto iecerei vai uzdevumam piemērotākās digitālo 
tehnoloģiju sniegtās iespējas, lieto tās pašrealizācijai un daudzveidīga 
satura radīšanai.

6.2. Nosaka digitālās komunikācijas 
veidus.

6.2. Nosaka digitālās komunikācijas veidus, to mērķus, 
formātus un ietekmi uz auditoriju. Izmanto digitālās 
tehnoloģijas komunikācijai un sadarbībai.

6.2. Atbildīgi izmanto digitālo komunikāciju konkrētiem mērķiem, 
izvērtējot tās piemērotību mērķgrupas vajadzībām.

6.3. Atpazīst mediju radītus un 
popularizētus tēlus un simbolus.

6.3. Analizē mediju lomu realitātes konstruēšanā un 
novērtē dažādu informācijas avotu, to skaitā digitālā 
formā pieejamo avotu ticamību.

6.3. Kritiski analizē mediju radīto realitāti un informācijas ticamību, 
rada savu mediju saturu.

6.4. Skaidro, kā digitālās tehnoloģijas 
ietekmē ikdienu, ar pedagoga atbalstu 
veido veselīgus un drošus paradumus 
digitālo tehnoloģiju lietošanā.

6.4. Skaidro savu izpratni par digitālo tehnoloģiju lomu 
sabiedrībā un pašrealizācijā. Ievēro veselīgus un drošus 
tehnoloģiju lietošanas paradumus.

6.4. Analizē un novērtē tehnoloģiju ietekmi uz garīgo un fizisko veselību, 
sabiedrību un vidi. Ievēro veselīgus un drošus tehnoloģiju lietošanas 
paradumus, pamato to nepieciešamību. Konstruē, kontrolē un pārvalda 
savu digitālo identitāti.
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3. pielikums

Skolēnam attīstāmie ieradumi sociālajās zinībās

1. Pilnvērtīgi piedalās sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē, kā arī rūpējas par savu, citu un kopīgo labumu.
� Ievēro uzvedības noteikumus sabiedrībā. (Tikums – savaldība, vērtība – dzīvība, taisnīgums)
� Izvērtē savas iespējas ietekmēt norises klasē, skolā, novadā un Latvijā. (Tikums – atbildība, vērtība – cilvēka cieņa)
� Piedalās vietējās nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos. (Tikums – drosme, vērtība – darba tikums)
� Organizē un piedalās valsts, skolas un klases svētku pasākumos. (Tikums – solidaritāte, vērtība – Latvijas valsts)
� Piedalās un iniciē sociālās un labdarības akcijas. (Tikums – līdzcietība, vērtība – daba, kultūra, Latvijas valsts)

2. Apzinās savas emocijas, vēlmes, intereses, dotības, kā arī kontrolē un vada savu uzvedību un emocijas.
� Analizē un izvērtē savas vēlmes un vajadzības. (Tikums – mērenība, vērtība – darba tikums)
� Risina konfliktus. (Tikums – drosme, vērtība – cilvēka cieņa)
� Veic pašvērtējumu un koriģē savu uzvedību. (Tikums – atbildība, vērtība – brīvība)
� Palīdz līdzcilvēkiem. (Tikums – līdzcietība, vērtība – cilvēka cieņa)
� Iesaistās sabiedriskajā dzīvē. (Tikums – atbildība, vērtība – kultūra)

3. Veido cieņpilnas attiecības, sadarbojas ar citiem cilvēkiem.
� Iekļaujas dažādās sociālajās grupās, respektē konkrētās grupas vērtības. (Tikums –atbildība, vērtība – ģimene, Latvijas valsts)
� Diskutē un aizstāv viedokli, ievēro pieklājību, toleranci un pašcieņu. (Tikums – savaldība, vērtība – brīvība)
� Darbojas komandā, uzklausa citus, attīsta empātiju. (Tikums – laipnība, vērtība – cilvēka cieņa)

4. Sekmīgi darbojas individuāli un komandā, risina sarunas, pieņem kopīgus lēmumus, ir tolerants pret atšķirīgo.
� Veic mācību uzdevumus un darbības projektus. (Tikums – centība, vērtība – darba tikums)
� Iesaistās starpkultūru dialogā. (Tikums – tolerance, vērtība – cilvēka cieņa)
� Realizē savus īstermiņa un ilgtermiņa mērķus. (Tikums – drosme, taisnīgums, vērtība – ģimene, kultūra)

5. Patstāvīgi veido izpratni par pasauli un Latvijas nozīmību tajā.
� Rūpējas par kultūras pieminekļu saglabāšanu. (Tikums – centība, vērtība – Latvijas valsts)
� Pēta informācijas avotus un attīsta medijpratību. (Tikums – gudrība, godīgums, vērtība – brīvība)

6. Uzklausa un ieklausās dažādos viedokļos, pārliecībās, iejūtas cita cilvēka pārdzīvojumos un sniedz atbalstu.
� Iepazīst dažādu sociālo un kultūras grupu dzīvesveidu. (Tikums – gudrība, vērtība – kultūra)
� Veido izpratni par solidaritātes lomu jebkurā sabiedrībā. (Tikums – mērenība, vērtība – dzīvība)
� Uzklausa dažādus viedokļus, pārliecības intervijās un aptaujās. (Tikums – atbildība, vērtība – cilvēka cieņa)
� Sadarbojas dažādās darba grupās, mācoties komandā. (Tikums – savaldība, vērtība – brīvība)
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3. pielikums

7. Ir patiess, spēj dzīvot ar savām vērtībām.
� Pamato savu viedokli, izvēles un dzīves pozīciju. (Tikums – godīgums, vērtība – brīvība)
� Pieņem lēmumus personīgajā un profesionālajā dzīvē. (Tikums – atbildība, vērtība – cilvēka cieņa)

8. Plāno un vada savu izziņas procesu un reflektē par to.
� Aktīvi iesaistās pašizglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs. (Tikums – centība, vērtība – darba tikums)
� Izvirza mērķus un plāno darbības to sasniegšanai. (Tikums – atbildība, vērtība – cilvēka cieņa)

9. Ir zinātkārs un intelektuāli atvērts.
� Pēta norises sabiedrībā, ekonomikā, politikā. (Tikums – gudrība, vērtība – Latvijas valsts, kultūra)
� Akceptē demokrātijas vērtības un cilvēktiesības. (Tikums –taisnīgums, vērtība – dzīvība)

10. Analizē savas vēlmes un atsakās no nevajadzīgā.
� Praktizē un pilnveido savu finanšu pratību. (Tikums – mērenība, vērtība – brīvība)
� Attīsta un izmēģina uzņēmējspējas. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)
� Saimnieko ilgtspējīgi ikdienā. (Tikums – solidaritāte, vērtība – dzīvība)
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4. pielikums

Sociālo zinību programmas tematu pārskats

1. klase

1.1. Ko nozīmē būt skolēnam? 1.2. Kā veidot sev un citiem 
drošas attiecības kopienā?

1.3. Kā sadarboties, svinot 
svētkus, ģimenē un klasē?

1.4. Kādas prasmes un īpašības 
vajadzīgas mācoties un 
strādājot?

2. klase

2.1. Kā plānot savu laiku 
un mērķus, lai mācītos un 
nodarbotos ar vaļaspriekiem?

2.2. Kā atšķirt to, ko gribas, no 
tā, ko vajag?

2.3. Kādi noteikumi 
ir sabiedriskās vietās, 
un kāpēc tie jāievēro?

2.4. Kā pētīt un raksturot savu 
pilsētu un novadu?

3. klase

3.1. Kā atšķirt faktus un 
viedokļus ikdienā? 

3.2. Kā pētīt un saglabāt 
tradīcijas?

3.3. Kā pētīt, ko dara uzņēmēji? 3.4. Kā raksturot Latviju?

4. klase

4.1. Kā mēra laika ritējumu un 
noskaidro pārmaiņas tajā?

4.2. Kā darbojas sociālās grupas 
dažādos laikos?

4.3. Kā saglabāt tradīcijas un 
līdzdarboties kopienā?

4.4. Kā kļūt lepnuma vērtiem 
kopienā?

4.5. Kā plānot un patērēt 
resursus saprātīgi?

5. klase

5.1. Kā pētīt un saglabāt 
vēstures liecības?

5.2. Kā izzināt sava novada, 
tuvākās apkārtnes vēsturi?

5.3. Kā novērst un risināt 
konfliktus vietējā kopienā?

5.4. Kā un kāpēc palīdzēt 
līdzcilvēkiem?

5.5. Kā darbojas pašvaldība? 

6. klase

6.1. Kā veidojās Latvijas valsts? 6.2. Kā tiesības ir saistītas 
ar pienākumiem?

6.3. Kā plānot budžetu? 6.4. Kā raksturot 
uzņēmējdarbību?

6.5. Kā Latvija sadarbojas 
ar kaimiņvalstīm?
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4. pielikums

7. klase

7.1. Kā pilnveidot savu 
personību?

7.2. Kā vadīt stresu? 7.3. Kā ģimene ietekmē 
identitātes veidošanos?

7.4. Kā plānot un sasniegt mērķi 
ilgtermiņā?

8. klase

8.1. Kā notiek ražošana? 8.2. Kā darbojas tirgus? 8.3. Kāda ir banku loma naudas 
apritē?

8.4. Kāpēc jāmaksā nodokļi?

9. klase

9.1. Kāda ir Satversmes loma 
demokrātiskā valstī?

9.2. Kā un kādi likumi aizsargā 
cilvēktiesības?

9.3. Kā pilsoniskā līdzdalība 
palīdz risināt pretrunas 
sabiedrībā informācijas laikmetā?

9.4. Kā ilgtspējīgi izmantot 
globalizācijas priekšrocības 
un mazināt draudus?
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5. pielikums

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas tematu pārskats

1. klase Sociālās zinības

1.1. Ko nozīmē būt 
skolēnam?

1.2. Kā veidot sev un 
citiem drošas attiecības 
kopienā?

1.3. Kā sadarboties, svinot 
svētkus, ģimenē un klasē?

1.4. Kādas prasmes 
un īpašības vajadzīgas 
mācoties un strādājot?

2. klase Sociālās zinības

2.1. Kā plānot savu laiku 
un mērķus, lai mācītos 
un nodarbotos ar 
vaļaspriekiem?

2.2. Kā atšķirt to, ko 
gribas, no tā, ko vajag?

2.3. Kādi noteikumi ir 
sabiedriskās vietās, un 
kāpēc tie jāievēro?

2.4. Kā pētīt un raksturot 
savu pilsētu un novadu?

3. klase Sociālās zinības

3.1. Kā atšķirt faktus un 
viedokļus ikdienā? 

3.2. Kā pētīt un saglabāt 
tradīcijas?

3.3. Kā pētīt, ko dara 
uzņēmēji?

3.4. Kā raksturot Latviju?

4. klase Sociālās zinības un vēsture

4.1. Kā mēra laika ritējumu 
un noskaidro pārmaiņas 
tajā?

4.2. Kā darbojas sociālās 
grupas dažādos laikos?

4.3. Kā saglabāt tradīcijas 
un līdzdarboties kopienā?

4.4. Kā kļūt lepnuma 
vērtiem kopienā?

4.5. Kā plānot un patērēt 
resursus saprātīgi?

5. klase Sociālās zinības un vēsture

5.1. Kā pētīt un saglabāt 
vēstures liecības?

5.2. Kā izzināt sava 
novada, tuvākās apkārtnes 
vēsturi?

5.3. Kā novērst un risināt 
konfliktus vietējā kopienā?

5.4. Kā un kāpēc palīdzēt 
līdzcilvēkiem?

5.5. Kā darbojas 
pašvaldība? 
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5. pielikums

6. klase Sociālās zinības un vēsture

6.1. Kā veidojās Latvijas 
valsts?

6.2. Kā tiesības ir saistītas 
ar pienākumiem?

6.3. Kā plānot budžetu? 6.4. Kā raksturot 
uzņēmējdarbību?

6.5. Kā Latvija sadarbojas 
ar kaimiņvalstīm?

7. klase Sociālās zinības

7.1. Kā pilnveidot savu 
personību?

7.2. Kā vadīt stresu? 7.3. Kā ģimene ietekmē 
identitātes veidošanos?

7.4. Kā plānot un sasniegt 
mērķi ilgtermiņā?

8. klase Sociālās zinības

8.1. Kā notiek ražošana? 8.2. Kā darbojas tirgus? 8.3. Kāda ir banku loma 
naudas apritē?

8.4. Kāpēc jāmaksā 
nodokļi?

9. klase Sociālās zinības

9.1. Kāda ir Satversmes 
loma demokrātiskā valstī?

9.2. Kā un kādi likumi 
aizsargā cilvēktiesības?

9.3. Kā pilsoniskā 
līdzdalība palīdz risināt 
pretrunas sabiedrībā 
informācijas laikmetā?

9.4. Kā ilgtspējīgi izmantot 
globalizācijas priekšrocības 
un mazināt draudus?

7. klase Latvijas un pasaules vēsture

7.1. Sabiedrība aizvēsturē 7.2. Pirmās civilizācijas 7.3. Antīkās pasaules 
sasniegumi

7.4. Kristīgās un islāma 
pasaules rašanās

7.5. Sabiedrība viduslaikos 7.6. Krusta kari un Livonija

8. klase Latvijas un pasaules vēsture

8.1. Atklājumu un baznīcas 
reformu laikmets

8.2. Absolūtisms 8.3. Hercogistes un 
lielvalstu varas laiks 
Latvijas teritorijā

8.4. Revolūcijas un 
modernizācija

8.5. Latviešu nācijas 
veidošanās

9. klase Latvijas un pasaules vēsture

9.1. Pārmaiņas Pirmā 
pasaules kara iespaidā

9.2. No demokrātijas uz 
totalitārismu

9.3. Sašķeltā pasaule 9.4. Vēsture un mūsdienu 
pasaules izaicinājumi
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6. pielikums

Mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi

Izmantošanas 
nolūks

Mācību līdzekļu 
veids Mācību līdzekļi

Mācību stundu 
sagatavošanai un 
demonstrējumiem

Metodiskie 
materiāli

• Skola2030 mācību līdzekļi
• VISC izstrādātie metodiskie materiāli [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.shtml
• VISC apstiprinātā mācību literatūra [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/maclit.shtml 
• Grēniņa, A. Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās [tiešsaiste]. Rīga, 2017. [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/mediju_politika/medijprat%C4%ABba/Celojums_medijpratiba_lejupladei.pdf
• Jozus, A. Ceļojums rūpnieciska īpašuma pasaulē [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://visc.

gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/celojums_rupn_ipasuma_pasaule.pdf
• Martinsone, B., Niedra, R. Sociāli emocionālā audzināšana. Rokasgrāmata. Rīga, 2013.
• Astoņi stāsti par eiro [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/

metmat_citi.shtml
• ES un manas vērtības. Mācību līdzeklis par ES Pamattiesību hartas vērtībām [tiešsaiste]. LR Ārlietu ministrija; Eiropas Parlamenta 

informācijas birojs Latvijā. Rīga, 2013. [skatīts 09.08.2019.]. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropassavienibaarpolitika/
sabiedribasinformesanaesjautajumos/esinformacijassniedzeji/eiropaskolas/maciespares/macibulidzeklisparespamattiesibu
hartasvertibamesunmanasvertibas

• Finanšu pratība [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/
metmat_visc.shtml

• Iepazīsti profesijas. Spēle [tiešsaiste]. Valsts izglītības attīstības aģentūra [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: http://viaa.gov.lv/library/files/
original/92892_Spele_iepazisiti_profesijas.pdf

• Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos [tiešsaiste]. Rīga: Valsts kanceleja, 2016. [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://www.
mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdmetodiskais

• Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām [tiešsaiste]. Rīga: Valsts izglītības satura centrs [skatīts 9.08.2019.]. 
Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html

• Latvijas vēsture 6.–9. klasei. Attēli, kartes, ieteikumi [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://
visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesture_6_9/bildes11.shtml

• Stunda muzejā [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs, 2013. [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/
dokumenti/metmat/stunda_muzeja.pdf

• Vai Saeima ir valdība? [tiešsaiste]. Latvijas Republikas Saeima, 2017. [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: http://www.saeima.lv/lv/par
saeimu/informativiematerialiparsaeimu/videoanimacijavaisaeimairvaldiba/

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/maclit.shtml
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/mediju_politika/medijprat%C4%ABba/Celojums_medijpratiba_lejupladei.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/celojums_rupn_ipasuma_pasaule.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/celojums_rupn_ipasuma_pasaule.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_citi.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_citi.shtml
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzeklis-par-es-pamattiesibu-hartas-vertibam-es-un-manas-vertibas
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzeklis-par-es-pamattiesibu-hartas-vertibam-es-un-manas-vertibas
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzeklis-par-es-pamattiesibu-hartas-vertibam-es-un-manas-vertibas
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_visc.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_visc.shtml
http://viaa.gov.lv/library/files/original/92892_Spele_iepazisiti_profesijas.pdf
http://viaa.gov.lv/library/files/original/92892_Spele_iepazisiti_profesijas.pdf
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdmetodiskais
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdmetodiskais
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesture_6_9/bildes11.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesture_6_9/bildes11.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/stunda_muzeja.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/stunda_muzeja.pdf
http://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/informativie-materiali-par-saeimu/video-animacija-vai-saeima-ir-valdiba/
http://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/informativie-materiali-par-saeimu/video-animacija-vai-saeima-ir-valdiba/
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6. pielikums

Izmantošanas 
nolūks

Mācību līdzekļu 
veids Mācību līdzekļi

Darba piederumi Daudzveidīgi kancelejas piederumi (papīrs, līmlapiņas, šķēres u. c.)

Iekārtas Dators, datu kamera, projektors vai interaktīvā tāfele

Skolēniem darbam 
(individuālajam/
pāru/grupu 
darbam, piemēram, 
laboratorijas 
darbi, ...)

Mācību materiāli • Skola2030 mācību līdzekļi 
• VISC apstiprinātā mācību literatūra [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/maclit.shtml 

Darba piederumi Daudzveidīgi kancelejas piederumi (papīrs, līmlapiņas, šķēres u. c.)

Iekārtas Datori vai planšetdatori

Skolēniem 
informācijas 
ieguvei

Elektroniskie 
uzziņas avoti

• Ziņkārīgi jautājumi par naudu. Videomateriāls [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Komercbanku asociācija 
[skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=aL5xaurnQPQ

• Mācību filma skolēniem “Roberts” ņirgāšanās profilaksei interneta vidē [tiešsaiste]. Slimību kontroles un profilakses centrs, 2016. 
[skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=OvbNOHJ7hI 

• Mācību filma skolēniem “Katrīna” ņirgāšanās profilaksei skolas vidē [tiešsaiste]. Slimību kontroles un profilakses centrs, 2016. 
[skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=lTGqR50Pfv0 

Piederumi, iekārtas, ierīces mācību vides 
nodrošināšanai

Viegli pārveidojama klases telpa (viegli pārvietojami skolēnu darba galdi), datori vai planšetdatori, datu kamera, projektors 
vai interaktīvā tāfele 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/maclit.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=aL5xaurnQPQ
https://www.youtube.com/watch?v=OvbNOHJ-7hI
https://www.youtube.com/watch?v=lTGqR50Pfv0
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Valsts izglītības satura centra īstenotā 
projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 
mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi 
ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības 
saturu un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu 
dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un attieksmes.
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