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Ievads

Mācību priekšmeta programmas struktūra

Mācību priekšmeta programmas (turpmāk – programma) paraugs Latvijas un pasaules 
vēsturē ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. no 
vembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatiz
glītības programmu paraugiem” (turpmāk – standarts) noteiktos plānotos skolēnam sasnie
dzamos rezultātus sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. 

Programmā iekļauti: 
• mācību priekšmeta 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 priekšmetā 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 
nozīmīgākās temata apguves rezultātā iegūtās zināšanas un izpratni par mācību jomas liela
jām idejām), prasmes, vērtībās balstīti ieradumi un kompleksi sasniedzamie rezultāti (rak
sturo skolēna spēju koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās 
situācijās). Katra temata ietvarā iekļautas arī nozīmīgākās skolēna darbības, kas nepiecieša
mas šo rezultātu sasniegšanai. Latvijas un pasaules vēstures programmas tematu pārskats 

pievienots 4. pielikumā. Sociālās un pilsoniskās mācību jomas tematu pārskats pievienots 
5. pielikumā. 

Programma veidota, paredzot, ka mācību priekšmeta apguvei 7.–9. klasē tiks atvēlētas 
210 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. Ieteikumus mācību darba organizācijai skatīt programmas sadaļā “Ietei
kumi mācību darba organizācijai”. 

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 reālās dzīves mainīgās 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 sko
lēna mācīšanos, izvirzot skaidrus sasniedzamos rezultātus, izvēloties atbilstošus un daudz
veidīgus uzdevumus, sniedzot atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti un iespēju mācīties 
iedziļinoties – skaidrot darbību gaitu, domāt par mācīšanos un sasniegto rezultātu; veidot 
fiziski un emocionāli drošu mācību vidi; regulāri sadarboties ar kolēģiem, kopīgi plānojot 
mācību satura īstenošanu un sekojot katra skolēna attīstības dinamikai; veikt nepiecieša
mos uzlabojumus mācību procesā, ņemot vērā katra skolēna individuālās mācīšanās un 
attīstības vajadzības.
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Latvijas un pasaules vēstures programma 7.–9. klasei veidota, ņemot vērā šādus mācību 
satura un pieejas akcentus.

• Latvijas un pasaules vēsture ir vienots mācību priekšmets, lai skolēni spētu labāk izprast 
Latvijas un pasaules vēstures kopējo vēstures procesu un tā cēloņsakarības un lai vei
dotu izpratni par to, ka Latvijas vēsture ir kopējās Eiropas un pasaules vēstures unikāla 
un vienlaikus arī neatņemama daļa.

• Vēstures izzināšanas process ir organizēts pēc principa – no tuvākā uz tālāko: no tuvā
kās apkārtnes, vides un ģimenes uz novada, valsts, Eiropas un pasaules līmeni. Skolēns 
veido izpratni par vēstures notikumu ietekmi uz mūsdienām, izmantojot dažādu veidu 
vēstures un informācijas avotus: gan lietiskos avotus – darbarīkus, saimniecības priekš
metus, ģimenes relikvijas, gan dažādus rakstītos vēstures avotus un attēlus, gan arī 
mūsdienu plašsaziņas līdzekļu piedāvātās ziņas par aktuālajiem notikumiem. Mācību 
procesa laikā ar vēstures piemēru palīdzību veido savus uzskatus un apziņu par piede
rību vietai, dzimtai, tautai un valstij. 

• Skolēniem, veidojot savu vēsturisko apziņu un izpratni par vēsturiskajiem notikumiem, 
ļoti būtiski ir veidot izpratni par hronoloģiju, pārmaiņām, pēctecību, dažādu notikumu 
cēloņu un seku attiecībām, kā arī par dažādiem vēsturiskās empātijas aspektiem. Lai to 
paveiktu, skolēni vērtē, salīdzina un raksturo dažādus vēsturiskus notikumus, balstoties 
uz atbilstošiem vēstures un informācijas avotiem. 

• Vēstures kursa ietvaros skolēni apgūst konkrētas, vēstures izziņai svarīgas prasmes un 
domāšanas stratēģijas: 
– vēstures un informācijas avotu analīze un kritika – skolēni iemācās iegūt un apstrādāt 

informāciju no vēstures un citiem informācijas avotiem, noteikt informācijas drošti
camību un to salīdzināt ar informāciju no citiem avotiem, tādējādi tos konfrontējot; 

– hronoloģiskā domāšana – ļoti būtiska sastāvdaļa, bez kuras grūti izveidot plašāku 
izpratni par vēstures notikumiem. Lai to attīstītu, skolēni veido laika līnijas un nozī
mīgāko faktu apkopojumus. Šajā programmā piedāvātais saturs ir strukturēts, izman
tojot hronoloģisko pieeju; 

– argumentācijas prasme – vēsturisko apziņu ir iespējams izveidot tikai tad, ja tai ir 
personīga nozīme. Pamatojot un aizstāvot savu viedokli par dažādiem vēstures noti
kumiem, vēsture tiek padarīta mazāk abstrakta.

• Līdzās vēstures faktu apguvei, bez kuras vēstures sapratne nav iespējama, mācību pro
cesā ļoti būtiski ir skolēnam veidot izpratni par vēstures procesiem un likumsakarībām. 
Noteikt cēloņsakarības starp dažādiem vēstures notikumiem ir ļoti nozīmīga prasme, 
kas ar laiku kļūst par plaši pielietotu domāšanas stratēģiju. To attīsta, salīdzinot dažādus 
vēstures notikumus, meklējot tajos līdzīgas pazīmes un cenšoties šīs pazīmes skaidrot. 
Mērķtiecīgi attīstot šo prasmi, skolēni neapjuks un tiem neradīsies grūtības iedziļināties 
un izprast arī iepriekš nepazīstamus vēstures kontekstus. 

• Vēstures izpratnes veidošana paredz arī uzskatu un viedokļu daudzveidību par dažā
diem vēstures procesiem, tas padara mācību procesu vairāk personiski nozīmīgu. Tādē
jādi mācību procesā ir pieņemami dažādi skolēnu viedokļi un dažāda vērtību orientācija 
(sociālo, etnisko un reliģisko grupu ietekme). Mācoties vēsturi, ļoti nozīmīgi ir atlasīt un 
izmantot tādus piemērus, kuri skolēniem palīdzētu 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.

• Latvijas vēstures nozīmīgākie notikumi ir cieši saistīti ar norisēm Eiropā un arī pasaulē. 
Šo notikumu liecības ir atrodamas apkārtējā vidē – vēsturisku notikumu norises vietas, 
piemiņas vietas, vēstures un arhitektūras pieminekļi, arī muzeji, arhīvi, bibliotēkas un 
valsts iestādes. Apgūstot vēsturi dažādās vidēs, skolēniem tiek dota iespēja nepastarpi
nāti mācīties, aptaustīt un saprast vēsturi.
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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.

Latvijas un pasaules vēstures mācību priekšmets veido skolēna sociālo un pilso
nisko pratību līdztekus sociālo zinību (1.–3. klasē; 7.–9. klasē), sociālo zinību un vēstures  
(4.–6. klasē) mācību priekšmetiem. 

Latvijas un pasaules vēstures mācību priekšmeta apguves mērķis skolēnam: veidot sko
lēna izpratni par vēsturiskajiem procesiem, laika ritējumu un pārmaiņām cilvēku sabiedrībā, 
veidot vēsturisko apziņu un nostiprināt skolēna prasmi izvērtēt citu viedokļus un pamatot 
savējo.

Latvijas un pasaules vēstures mācību priekšmeta uzdevumi ir dot iespēju skolēnam
• iegūt zināšanas par savas tuvākās apkārtnes, Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures 

gaitu un cēloņsakarībām no senākajiem laikiem līdz mūsdienām;
• apgūt un pilnveidot dažādu vēstures avotu veidu analīzes un interpretācijas prasmes, 

izprotot vēstures avotu būtību; 
• patstāvīgi, argumentēti un radoši interpretēt pagātnes un mūsdienu notikumus novadā, 

Latvijā, Eiropā un pasaulē;
• izkopt nacionālo, vēsturisko un pilsonisko apziņu un izpratni par sabiedriskajiem un 

ekonomiskajiem procesiem.
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Mācību saturs

Mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz skolēnam būtiskāko, lai veidotos lietpratība 
(kompetence) 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 
Latvijas un pasaules vēsturē.
1. Lielā ideja Katrs cilvēks ir unikāls un vērtīgs veido izpratni par vēsturisko personību lomu 

dažādos vēstures posmos, lai izvērtētu viņu rīcību un apzinātos, ka jebkuram indivīdam 
ar savu darbību ir un būs iespēja ietekmēt vēstures notikumus. Salīdzinot dažādu cil
vēku pieredzētos notikumus ar atbilstošā laika Latvijas, Baltijas reģiona, Eiropas noti
kumiem, iegūst vispusīgāku vēstures notikumu un procesu raksturojumu un vērtējumu. 

2. Lielā ideja Cilvēki veido attiecības ar citiem cilvēkiem veido izpratni par cilvēku rīcības 
morālajiem aspektiem dažādās vēsturiskās situācijās, prasmi sadarboties, vēlmi un 
prasmi gūt pilsoniskās un politiskās līdzdalības pieredzi, iesaistoties vietējai kopienai 
nozīmīgu jautājumu risināšanā vai lēmumu pieņemšanā. 

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 demokrātiskas neatkarīgas valsts nozīmību, 
izprotot demokrātiskas sabiedrības un valsts vērtības un demokrātiskus valsts pārval
des principus. 

4. 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 dažādos vēstures laikmetos 
un par faktoriem, kas ietekmē vēsturisko kultūras attīstību, prasmi un daudzveidīgu 
pieredzi iedziļināties un diskutēt par dažādiem pretrunīgiem sabiedriskiem, politiskiem 
un vēstures jautājumiem, ievērojot pieklājību, toleranci un pašcieņu, veido izpratni par 
cilvēcīgumu un taisnīgumu. 

5. Lielā ideja Laika gaitā sabiedrība daudzveidīgu cēloņu ietekmē piedzīvo pārmaiņas veido 
izpratni par to, kā laika gaitā notikušas pārmaiņas, lai secinātu, ka ikkatra indivīda pie
dzīvotie notikumi pagātnē ir saistīti ar notikumiem Latvijā un pasaulē; par pārmaiņas 
ietekmējošiem faktoriem un cēloņsakarību nozīmi vēstures procesos, lai izmantotu tās 
sabiedrisko procesu skaidrošanai, veidotu savas un vērtētu citu, to skaitā vēsturnieku 
un sadzīvē izplatītās vēsturiskās rekonstrukcijas, pamatojoties uz faktiem un atklājot 
atšķirīgo viedokļu cēloņus. 

6. Lielā ideja Informācijas avoti, kas atspoguļo norises sabiedrībā pagātnē un mūsdienās, ir 
izvērtējami kritiski attīsta prasmi atlasīt, izvērtēt, salīdzināt un analizēt dažādus infor
mācijas avotus, lai iegūtu, kritiski analizētu un veidotu argumentētus spriedumus par 
sabiedriskajiem procesiem pagātnē un mūsdienās, novērtētu informācijas ticamību. 

Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību jomā un no tiem atvasinātie 
sasniedzamie rezultāti mācību priekšmeta programmā ir kompleksi – galarezultāts veidojas 
darbībā, 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 Latvijas un pasaules vēsturē 
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  
vērtēšanas 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, laboratorijas darbs, 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: “Izvērtē politiskos veidojumus Latvijas teritorijā dažādos vēstu
res periodos un to mantojuma nozīmi Latvijas valstiskuma tapšanā. Skaidro Latvijas valstis
kuma idejas attīstību un valsts izveidošanos. Pauž viedokli par pilsonību, pilsoņu tiesībām 
un pienākumiem.” 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: “Analizē karikatūru, 
fotogrāfiju un citu vizuālo vēstures avotu saturu, izgatavošanas mērķus un drošticamību.”

Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; tos vērtē, novērojot skolēna 
darbību ilgākā laika posmā, īpaši situācijās, kas ietver izvēles iespējas. Piemēram: “Izvērtē 
dažādu viduslaiku kārtu pārstāvju dzīvesveidu un vērtību sistēmas, lai veidotu ieradumu 
iedziļināties dažādos viedokļos, pārliecībās, kultūrās un iejustos cita cilvēka pārdzīvojumos.”  
Ieradumus vērtē, izmantojot snieguma līmeņa aprakstu.

Kompleksu sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns demonstrē darbībā. Piemēram: 
“Skolēns, sastopoties ar dažādu kultūru pārstāvjiem, kā arī sociālajiem konfliktiem vēstu
res materiālos vai mūsdienās, iejūtas dažādās sociālajās lomās, aplūko konfliktu no vairāku 
pušu viedokļa, saprotot katras puses motivāciju.” Kompleksa sasniedzamā rezultāta vēr
tēšanai izmanto dažādas formas – rakstveida, mutvārdu vai kombinēts pārbaudes darbs, 
individuāls vai grupas projekts u. c. Kompleksam sasniedzamajam rezultātam raksturīgs 
vairāku pazīmju kopums, ko vērtē, izvirzot atbilstošas snieguma vērtēšanas dimensijas un 
ar katru dimensiju saistītus kritērijus. Kompleksu sasniedzamo rezultātu vērtē, izmantojot 
snieguma līmeņa aprakstu. 
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Ieteikumi mācību darba organizācijai

1. Satura starpdisciplinaritāte. 
Mācību procesu Latvijas un pasaules vēstures stundās vēlams organizēt sadarbībā ar 

sociālajām zinībām. Piemēram, 9. klasē 1. temata “Pārmaiņas pasaulē pēc Pirmā pasaules 
kara” apguvi vēlams plānot kopīgi ar sociālo zinību 9. klasē 1. temata “Satversme un varas 
dalīšanas princips demokrātiskā valstī” apguvi; 4. temata Latvijas un pasaules vēsturē “Vēs
ture un mūsdienu pasaules izaicinājumi” apguvi – ar sociālo zinību 4. temata “Kā ilgtspējīgi 
izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus?” apguvi. 

Lai skolēni veidotu izpratni par vēstures notikumiem, ļoti 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.

Lai atvieglotu satura apguvi Latvijas un pasaules vēsturē un dažādos kultūras izprat
nes un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetos, iespējams ieplānot skolas līmeņa 
radošo projektu.

2. Stundu sadalījums/grafiks. 
Mācību process Latvijas un pasaules vēstures stundās vislabāk organizējams t. s. 

dubultstundu sistēmā, lai mērķtiecīgi ilgākā laika posmā varētu veikt darbu ar vēstures 
avotiem, realizētu sadarbību, organizētu domu apmaiņu, diskusijas u. c.

3. Dažādas mācību darba organizācijas formas. 
Latvijas un pasaules vēstures apguves procesu nepieciešams organizēt dažādās mācību 

vidēs – ne tikai mācību kabinetā, bet arī, piemēram, datorklasē, skolas vai pilsētas bib
liotēkā, skolas pagalmā, muzejā, vēsturisko notikumu vietās u. c. Situācijas izvēli nosaka 
sasniedzamais rezultāts un konkrēti jēgpilni uzdevumi, kas veicami dažādās mācību vidēs.
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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 Latvijas un pasaules vēsturē veidots pēc hronoloģiskā principa: no aiz
vēstures līdz mūsdienām. Skolēni 4.–6. klasē ir apguvuši vēstures avotu analīzes pamatie
maņas, izpratni par laika skaitīšanu, pētījuši atsevišķu pagastu, novadu un Latvijas vēstures 
jautājumus. 

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.



7. klase
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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

7.1. Sabiedrība aizvēsturē 

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10–12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: izpētīt un analizēt garākā vēstures perioda – aizvēstures – 
cilvēku dzīvesveidu, lai secinātu, kā un kāpēc mainījās cilvēku ikdiena un sabiedrības orga
nizācija.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes 

• Informāciju aizvēstures perioda cilvēku dzīves izzināšanai var iegūt, apskatot un pētot 
lietiskos vēstures avotus, analizējot aizvēstures cilvēku zīmējumus uz alu sienām, 
mūsdienu rekonstrukcijas zīmējumos. (S.Li.6.)

• Vēsturiskās rekonstrukcijas zīmējumus veido, pamatojoties uz vēstures liecībām/
avotiem. (S.Li.6.)

• Cilvēku dzīvi tālā senatnē palīdz pētīt citas zinātnes, piemēram, arheoloģija, 
etnogrāfija, hronoloģija. (S.Li.6.)

• Vide/dabas apstākļi ietekmēja senāko cilvēku ikdienu un sabiedrības organizāciju. 
(S.Li.7.)

• Senāko cilvēku kolektīvu dēvē par barības augu vācēju un mednieku grupu. Tagadējās 
Latvijas teritorijas senākie iedzīvotāji bija ziemeļbriežu mednieki.

• Dzimta (arī ģints) bija cilvēku kopums, kas cēlies no kopīga senča vai ko vieno kopējas 
radniecības izjūta. Dzimtai bija kopīga saimniecība un paražas. (S.Li.7.)

• Vairākas vienā apvidū dzīvojošas dzimtas veidoja cilti. Tai parasti bija savs nosaukums, 
kopēja teritorija, valoda vai dialekts un paražas. (S.Li.7.)

• Laika gaitā notika pāreja no savācējsaimniecības uz ražotājsaimniecību, tāpēc radās 
jauni nodarbes veidi, mainījās dzīvesveids un cilvēku pielūgsmes objekti. (S.Li.7.)

• Nostiprina prasmi formulēt jautājumus par cilvēku dzīvi aizvēsturē.
• Mācās lasīt informāciju no zīmējumavēsturiskas rekonstrukcijas, izmantojot dotos 

kritērijus.
• Salīdzina divus zīmējumusrekonstrukcijas, lai saskatītu kopīgo un atšķirīgo.
• Raksturo senāko cilvēku kolektīvus un skaidro, kā tie atšķiras.
• Pamato, kāpēc cilvēki tagadējo Latvijas teritoriju sāka apdzīvot daudz vēlāk nekā 

Āfrikā un mūsdienu Eiropas dienvidos.
• Skaidro jēdzienu “neolītiskā revolūcija” un raksturo tās pazīmes.
• Pēc kritērijiem salīdzina senāko cilvēku ikdienas dzīvi dažādos aizvēstures periodos/

posmos pasaulē, Eiropā un tagadējā Latvijas teritorijā.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes par cilvēku dzīvi aizvēsturē pasaulē un Eiropā, 
izpētot dažādu veidu informācijas avotus, salīdzinot un saskatot kopīgo un atšķirīgo 
procesos aizvēsturē pasaulē, veido savu interpretāciju par cilvēku dzīvi aizvēsturē 
tagadējās Latvijas teritorijā un ar argumentiem pamato tās atbilstību izvēlētajam laika 
periodam. (S.9.7.2.) 

Attīsta ieradumu patstāvīgi veidot izpratni par pasauli, rūpējoties par arheoloģisko 
pieminekļu saglabāšanu. (Vērtība – Latvijas valsts, tikums – gudrība)

Jēdzieni: aizvēsture, neolītiskā revolūcija, auglīgais pusmēness, savācējsaimniecība, ražotājsaimniecība, vietsēži, nomadi.

Temata apguves norise 

Kā iegūt informāciju 
par aizvēstures 
sabiedrību? 

Prāto par mūsdienu cilvēku iespējamo saistību/līdzību ar aizvēstures perioda cilvēku ikdienu, noskatoties videofragmentu vai aplūkojot fotogrāfiju 
par cilvēku dzīvi mūsdienu primitīvajās sabiedrībās.

Veido jautājumus, kas ļautu izzināt aizvēstures perioda cilvēku dzīvi.

Secina, kurus vēstures avotus un kuras vēstures palīgzinātnes var izmantot senāko cilvēku dzīves pētīšanai. 

Izspriež, kādu informāciju par cilvēkiem un to dzīvesveidu var iegūt un kādu nevar.

Noskaidro, kuras citas zinātņu nozares mūsdienās palīdz izzināt senāko cilvēku dzīvi.

Kā iepazīt senāko 
cilvēku dzīvi, 
izmantojot zīmējumus-
vēsturiskas 
rekonstrukcijas?

Pēc skolotāja dotajiem jautājumiem vai atgādnes mācās vēstures zināšanu apguvei izmantot zīmējumurekonstrukciju par cilvēku dzīvi.

Izmantojot formulētos jautājumus, salīdzina divus zīmējumusrekonstrukcijas, lai izveidotu pārskatu par cilvēku dzīvi un pārmaiņām 
(apmešanās vietas, mājokļi, apģērbs, pārtika, nodarbošanās, darbarīki, saimniekošanas veids) dažādos aizvēstures periodos. 

Atrod kopīgo un atšķirīgo dažādos aizvēstures periodos. 

Secina, kur, kad un kāpēc cilvēki veidoja apmetnes.

Salīdzina, kā tika organizēta ikdiena barības augu vācēju un mednieku grupā ar norisēm ģintī, izmantojot mūsdienu vēsturnieku darbu fragmentus.

Salīdzina mūsdienu zīmējumusrekonstrukcijas ar aizvēstures cilvēku zīmējumiem uz alu sienām, lai mēģinātu izprast, kādus vēstījumus par pagātni 
tie sūta.
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Kāpēc notika pāreja no 
savācējsaimniecības uz 
ražotājsaimniecību? 

Izmantojot izveidotos salīdzinošos pārskatus, mācību literatūrā identificē savācējsaimniecības un ražotājsaimniecības pazīmes.

Salīdzina kopīgo un atšķirīgo abos saimniekošanas veidos.

Izsaka pieņēmumus par saimniekošanas veida izmaiņu cēloņiem un sekām.

Zīmējumosrekonstrukcijās, kartēs un mācību literatūrā atrod faktus pieņēmumu un pazīmju pamatošanai.

Ko esmu uzzinājis 
un sapratis par 
aizvēstures cilvēku 
ikdienu tagadējās 
Latvijas teritorijā?

Pētot zīmējumus, pārskata tabulas par augu un dzīvnieku valsti, tekstus un noskaidro, kā dzīvoja senākie iedzīvotāji tagadējā Latvijas teritorijā.

Izmantojot izpētīto/iegūto informāciju, rada savu zīmējumuvēsturisku rekonstrukciju par viena aizvēstures perioda cilvēku dzīvi tagadējās Latvijas 
teritorijā tā, lai būtu attēloti perioda mājokļi, tipiskie nodarbošanās veidi, darbarīki, apģērbs.  Zīmējumu papildina ar īsiem precizējošiem tekstiem.

Sakārto zīmējumusrekonstrukcijas hronoloģiskā secībā, tā izveidojot noslēguma darbu izstādi. 

Prezentējot darbus, autori pamato izvēlētās informācijas atbilstību vēstures periodam. 

Klausoties prezentācijas, secina, kuras prasmes un izgudrojumus senākie cilvēki atstāja mantojumā nākamajām paaudzēm un kuras prasmes 
un izgudrojumi pārveidojās vai kļuva nevajadzīgi.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
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.pdf
Latvijas arheoloģijas leksikons [tiešsaiste]. LU Latvijas vēstures institūts [skatīts 9.08.2019.]. 
Pieejams: http://en.lulfmi.lv/?kopa=1

Starppriekšmetu saikne: vizuālā māksla

Metodiskais komentārs

Vēlams akcentēt arheoloģijas lomu vēstures pētniecībā un iepazīties ar arheologa darbu. 
Skolēnus iepazīstina arī ar citu zinātņu sasniegumu izmantošanu vēsturē, piemēram, radio
aktīvā oglekļa (14C) datēšanas metodi, kas palīdz noteikt priekšmeta/personas senumu.

Temata ievadā vai noslēgumā vēlama diskusija par vēstures pieminekļu saglabāšanu/
sargāšanu un atbildību. (Kas ir “melnā arheoloģija”, un kādas ir tās radītās sekas, cilvēka 
atbildība.)

https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdf
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdf
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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

7.2. Pirmās civilizācijas

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12–14 mācību stundas

Temata apguves mērķis: pamatojoties uz civilizāciju pazīmēm, analizēt seno Aust
rumu civilizāciju sasniegumus un to radīto progresu.

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Neolītiskās revolūcijas laika izgudrojumi un attīstījusies darba dalīšana bija pamats 
civilizāciju izveidei. (S.Li.7.)

• Civilizācijas galvenās pazīmes ir rakstība, valsts vara, pilsēta, attīstīta ražošana, 
sabiedrības dalījums kārtās un reliģija. (S.Li.6.)

• Ģeogrāfiskā vide nosaka saimniecības modeļus. (S.Li.7.)
• Valstis attīstījās no pilsētvalstīm līdz teritoriālajām valstīm un impērijām. (S.Li.7.)
• Ekoloģiski ģeogrāfiskās vides dēļ daudzviet arī vēlāk saglabājās pilsētvalstis. (S.Li.7.)
• Valdniekiem un reliģijai bija liela loma seno civilizāciju veidošanā. (S.Li.4.)
• Seno Austrumu civilizācijas likušas pamatus mūsdienu sabiedrības sasniegumiem, 

tomēr tās būtiski atšķīrās no mūsdienu civilizācijas. (S.Li.8.)
• Seno un mūsdienu cilvēku priekšstati par pasauli ir atšķirīgi, tomēr pamatvērtības – 

līdzīgas. (S.Li.8.)

• Strādājot ar karti (fiziski ģeogrāfiskā; politiskā), mācās izdarīt tiešus un vispārinātus 
secinājumus. 

• Lasot un aplūkojot avotu informāciju par civilizāciju pazīmēm, sabiedrības grupu 
statusu un reliģiju, to analizē, salīdzina. 

• Izvērtējot dažādu sociālu grupu statusu (zemnieki, priesteri, valdnieki), spēj secināt 
par to vērtībām, interesēm un lomu sabiedrībā. 

• Salīdzinot dažādu laikmetu kultūras un sabiedrības, saskata, novērtē un pieņem 
dažādus indivīdu rīcības motīvus. 

• Salīdzinot valsts pārvaldes modeļus senajos Austrumos un mūsdienās, spēj izdarīt 
secinājumus par politisko režīmu ietekmi uz indivīdu un sabiedrību. 

• Pētot pirmo civilizāciju reliģiju izpausmes, mācās spriest par reliģiju vietu un nozīmi 
sabiedrības dzīvē. 

• Apgūstot seno civilizāciju rašanās cēloņus un sekas, saskata to mainību un pēctecību.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Analizē ekoloģiski ģeogrāfiskās vides ietekmi uz saimniekošanas modeļiem, cilvēku 
nodarbošanos un sabiedrības organizāciju. Apzinās indivīda lomu sabiedrības veidošanā. 
(S. 9.7.3., S. 9.2.1.). 

Lai attīstītu ieradumu uzklausīt un iedziļināties dažādos viedokļos, pārliecībās, kultūrās, 
iejusties cita pārdzīvojumos un sniegtu atbalstu, iepazīst dzīvesveidu no mūsdienu 
sabiedrības un mūsu ekoloģiski ģeogrāfiskās vides atšķirīgajās seno Austrumu 
civilizācijās, veidojot izpratni par solidaritātes lomu jebkurā sabiedrībā. (Vērtības – cilvēka 
cieņa un dzīvība)

Jēdzieni: civilizācija, valsts, valdnieks, reliģija.

Temata apguves norise 

Kas ir civilizācija? Lai noteiktu civilizācijas jēdziena saturu, izmanto informācijas avotus (attēli, filmu fragmenti, avotu tekstu fragmenti), atrod galvenās civilizāciju 
iezīmes (valsts vara, rakstība, reliģija, attīstīta ražotājsaimniecība, sabiedrības dalījums pēc nodarbošanās).

Lai izprastu, ka pazīmes pastāv kā kopums, veido shēmu, savstarpēji saistot pazīmes. 

Lai izprastu klimata, ģeogrāfisko un dabas resursu nozīmi civilizāciju veidošanās procesā, izmanto dažādus avotus, to skaitā kartoshēmas, nosaka 
kopīgo un atšķirīgo, izdara secinājumus. 

Lai izprastu vēstures apgūšanas nozīmi un saistību ar mūsdienu sabiedrības norisēm, nosaka šodienas civilizāciju pazīmes, salīdzina ar seno Austrumu 
civilizācijām. 

Kā saimniekoja un 
pārvaldīja sabiedrību 
senajos Austrumos?

Lai izdarītu secinājumus par dažādu sabiedrības grupu lomu sabiedrībā, indivīdu nelielo iespēju mainīt statusu Austrumu despotijās, izlasa avotu 
“Rakstveža pamācība dēlam”, analizē sabiedrības slāņu piramīdas attēlu. 

Lai salīdzinātu, spriež par statusa veidošanos un indivīda iespējām mūsdienās. 

Lai izprastu valdnieka varas un valsts ietekmes izmaiņas vēstures gaitā, izsaka viedokļus par to, kādas ir mūsdienu valsts funkcijas. Izmantojot dažādus 
avotus (attēlus ar valdnieka atveidojumu, skulptūras, tekstus), izdara secinājumus par valdnieka lomu. Salīdzina ar mūsdienām. 

Lai izprastu pārmaiņas sabiedrībā vēstures gaitā, modelē situāciju mūsdienās, kad kādam indivīdam piešķirta pārāk liela vara.

Lai argumentēti spriestu par pienākumu un atbildības īpatsvaru, izsaka viedokļus par valdnieka lomu sabiedrībā.
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Kāda bija cilvēku 
sadzīve un priekšstati 
par pasauli?

Lai rosinātu izprast vērtību sistēmu seno Austrumu civilizācijās, noskatās filmu par Ēģiptes piramīdām, izsaka secinājumus un viedokļus 
par to izmantošanas un būvēšanas apsvērumiem. 

Lai izprastu reliģiju daudzveidības cēloņus, to saistību ar vidi un dzīvesveidu, izmantojot vizuālos avotus un aprakstus par Ēģiptes reliģiju, skaidro 
atsevišķu dievību atveidojuma un pienākumu racionālos apsvērumus, izdara secinājumus.

Izmantojot rakstītā avota informāciju par priesteriem un reliģiska rituāla veikšanu, raksta radošu skaidrojumu par viņu statusu un lomu sabiedrībā. 

Lai veicinātu tolerantu attieksmi pret dažādiem viedokļiem īpaši sensitīvajā ticības jomā, spriež par to, kādas indivīdu problēmas reliģija palīdz risināt.

Kādi bija seno  
Austrumu civilizāciju 
sasniegumi?

Lai izprastu informācijas pierakstīšanas un saglabāšanas nozīmi cilvēces pastāvēšanā un attīstībā, veido SVID analīzes tabulu (ieguvumi, zaudējumi, 
draudi un iespējas) par tematu “Informācijas pierakstīšanas iespējas”, analizē rezultātus.

Lai izprastu dažādu rakstību pastāvēšanu, to saistību ar vidē pieejamiem materiāliem (māla plāksnītes, papirusa niedres u. c.), izpēta attēlus un 
vērtē to, kā attīstījās rakstība. Grupās sagatavo tūristu gida stāstījumu par apskates objektiem Ēģiptē (Divupē), akcentējot visas civilizāciju pazīmes 
(rakstība, reliģija u. c.).

Mācību līdzekļi 

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

Metodiskais komentārs 

1) Beidzot 3. klasi, skolēni ir ieguvuši izpratni par dabas resursu nozīmi, to izmantošanu 
ikdienā, bet pēc 6. klases spēj izprast dabas apdraudējumu (piem., plūdu) cēloņus. Izpratne 
par dabas resursu nozīmi tiks padziļināta ar piemēriem no seno Austrumu civilizāciju vides 
raksturojuma.

6. klasē skolēni ir apguvuši atziņu, ka sabiedrības attīstību nosaka pašu pieņemtie 
likumi, kas rada gan iespējas, gan ierobežojumus. Cilvēki vienojas veidot dažādas insti
tūcijas, lai nodrošinātu sabiedrības attiecību regulēšanu. Prasme būs noderīga, lai apgūtu 
svarīgo valstiskuma tēmu un spriestu par dažādu sabiedrības grupu lomu un uzdevumiem.

Beidzot 6. klasi, skolēni būs iemācījušies kritiski izvērtēt un izmantot dažādu avotu 
sniegto informāciju; tas ir būtiski, lai gūtu adekvātu skatījumu uz vēstures norisēm.

Skolēni kultūras pašizpausmes blokā ir apguvuši prasmi uzstāties auditorijas priekšā, 
6.–9. klasē turpina mērķtiecīgi izmantot uzstāšanās prasmes un izvērtē savu un citu 

snieguma kvalitāti. Šīs prasmes tiks izmantotas un pilnveidotas, izstrādājot temata noslē
guma darbu.

 
2) Temata apguve notiek secīgi, izmantojot iepriekš apgūto. Skolotājam vēlams krasi 

nenodalīt civilizāciju “vēstures” laikmetu no aizvēstures (tas varētu traucēt patiesai cēloņ
sakarību izpratnei), bet parādīt, kā aizvēsturē – neolītiskās revolūcijas laikmetā – veidojās 
civilizāciju iezīmes.

Būtiski ir skolēnus mudināt izprast kopsakarības, tvert situāciju kompleksi, tādēļ svarīgi 
uzsvērt visas civilizāciju pazīmes un to savstarpējo saistību: rakstības un reliģijas izveidoša
nās, valsts pastāvēšana, sabiedrības dalījums kārtās ar nepārkāpjamām robežām un attīstī
tas ražotājsaimniecības pastāvēšana.

Būtiski ir veicināt izpratni par civilizāciju kā cilvēces sasniegumu – kā par kaut ko prāta, 
nevis dabas radītu (pilsētām, valstīm, valdniekiem, reliģiju, rakstību), tomēr nebūtu pareizi 
atbalstīt jauno laiku filozofu ideju par dabisko kā mežonību iepretim civilizētajam indivīdam.

Argumentus viedokļu apmaiņai par valdnieka lomu sabiedrībā gatavo visi. Bet pēc vie
dokļa izteikšanas pārējie uzdod jautājumus un/vai novērtē sniegumu.

Svarīgs virsuzdevums, izmantojot empātiju tekstu lasīšanā, ir izprast galvenās cilvē
ciskās vērtības (dzīvība, veselība, drošība, ģimene). Senajos laikos tās bija identiskas kā 
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mūsdienās, bet dzīvesveids bija atšķirīgs, jo tajā sabiedrībā maza loma bija indivīda tiesībām 
un iespējām. Šis temats īpaši atklāts sadaļā par sadzīvi un pārvaldīšanu, kā arī par reliģiju.

Skolotājam mērķtiecīgi jāveido priekšstats par seno Austrumu civilizāciju sasniegumiem, 
jo tiem ir būtiska nozīme antīko civilizāciju izgudrojumu tapšanā, kas ir mūsdienu Eiropas 
civilizācijas pamats.

 
Papildiespējas: iespēja izmantot dokumentālu filmu vai ceļojumu videofragmentus.
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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

7.3. Antīkās pasaules sasniegumi

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: analizējot informācijas avotus par antīkās pasaules sasnie
gumiem, secināt, kā tika likti pamati mūsdienu Rietumu kultūras un politikas tradīcijām, 
valsts pārvaldes sistēmai un izpratnei par pasauli.

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Demokrātiska pārvalde, respektējot pilsoņu vienlīdzību un brīvību, veicināja pilsoņu iniciatīvas, 
kultūras, mākslas un filozofiskās domas uzplaukumu. (S.Li.3.)

• Indivīds, ja viņš bija pilsonis, ar savu iniciatīvu un darbību varēja ietekmēt norises valstī. (S.Li.1.) 
• Mūsdienu demokrātiskās pārvaldes institūcijas ir pārņēmušas no antīkās demokrātijas vairākus 

principus – lēmumu pieņemšanu balsojot, varas dalīšanu un to, ka balsstiesības ir pilsoņiem. 
(S.Li.7.)

• Sengrieķu un romiešu civilizācijās tika likti pamati mūsdienu Rietumu kultūras un politikas 
tradīcijām, valsts pārvaldes sistēmai un izpratnei par pasauli. (S.Li.3., S.Li.7.)

• Pilnveido prasmi izmantot ģeogrāfijas kartes secinājumu izdarīšanai par 
ģeogrāfiskās vides ietekmi uz sabiedrības attīstību.

• Turpina apgūt prasmi atlasīt, apkopot, salīdzināt un interpretēt informāciju 
no vēstures avotiem.

• Mācās salīdzināt mītu ar vēstures faktiem un prot noteikt, kas mītā atbilst 
realitātei un kas ir izdomāts.

• Izmantojot iegūtās zināšanas un empātiju, mācās interpretēt informāciju 
no vēsturiska personāža skatpunkta.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Gan individuāli, gan sadarbojoties grupā, atlasot un kritiski izvērtējot informāciju un pieņemot 
lēmumus, salīdzinot demokrātiju antīkajā pasaulē un mūsdienās, skaidro demokrātiskas 
sabiedrības un valsts vērtības un nozīmīgumu. 

• Strādājot mācību pieturās, ievēro sev izvirzītos noteikumus, lai būtu uzticams un uz viņu varētu 
paļauties. (S.9.3.4.)

Lai attīstītu ieradumu pilnvērtīgi piedalīties sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā 
un kultūras dzīvē, izvērtē pilsoņa iespējas ietekmēt norises antīkajā sabiedrībā 
un mūsdienu Latvijā. (Tikums – atbildība, vērtība – cilvēka cieņa)

Jēdzieni: pilsonis, republika, demokrātija, impērija.
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Temata apguves norise 

Kā izvērtēt 
demokrātijas ietekmi 
uz Grieķijas polisu 
kultūrvēsturisko 
attīstību? 

Noskaidro, ko vēsturē saprot ar terminu “antīkā pasaule”.

Pēta pasaules vēstures atlantu un karti, kurā attēlots Grieķijas reljefs, lai secinātu, kāpēc Grieķijā nevarēja izveidoties teritoriāla valsts, bet veidojās 
atsevišķas polisas, līdz ar to arī atšķirīgas pārvaldes sistēmas Grieķijas teritorijā.

Pēc mācību literatūrā un vēstures avotos sniegtās informācijas noskaidro Atēnu un Spartas polisu galvenās vērtības, lai secinātu, kāpēc Atēnās 
izveidojās demokrātiska pārvalde, uzplauka kultūra, radās mākslas vērtības.

Uzraksta dialogu starp Atēnu un Spartas pilsoni, lai noskaidrotu izpratni par polisu pilsoņu svarīgākajām vērtībām.

Kā noskaidrot un 
analizēt cēloņsakarības 
Romas valstiskuma 
attīstības procesos?

Analizē mītu par Romas rašanos kā vēstures avotu, salīdzinot to ar citiem avotiem par Romas rašanos un sākotnējo pārvaldi.

Noskaidro, kādu informāciju sniedz mīts par Romas pārvaldes pirmsākumiem, pilsētas nosaukuma rašanos un simboliem, lai secinātu, kāda nozīme 
mītiem ir vēstures izpētē un kāpēc pret tiem jāizturas kritiski.

Romas valstiskuma posmu (pilsētvalsts→republika→impērija) izpētei veido laika līniju par Romas valstiskuma attīstības posmiem un pievieno katram 
posmam tā veidošanās cēloņus un sekas, lai izskaidrotu demokrātijas rašanās priekšnoteikumus: kādēļ pēc valdnieku perioda Romā izveidojās 
republika, kas balstījās uz demokrātiskiem principiem, bet to nomainīja Romas impērija, kur demokrātija izzuda.

Kā izpētīt un izskaidrot 
klasesbiedriem demo-
krātiskas sabiedrības 
un valsts vērtības, de   -
mo  krātiskus valsts pār   -
valdes principus un pil-
soņa lomu valsts norisēs 
antīkajā pasaulē?

Darbojoties mācību pieturās, izpēta vēstures avotus par Atēnu un Romas republikas pilsoņu politisko lomu un demokrātijas darbību, atlasa 
informāciju un izvērtē tās lietderīgumu, lai prezentētu savu tematu pārējiem grupas dalībniekiem. 

Izpētot un salīdzinot pilsoņa politisko lomu senajās Atēnās un Senās Romas republikā, noskaidro, kā indivīds antīkajā pasaulē varēja ietekmēt norises 
savā valstī.

Izvērtē antīkās demokrātijas plusus un mīnusus un uzraksta ieteikumus jaunam politiķim demokrātijas īstenošanai.

Kuriem mūsdienu 
demo  krātijas prin cipiem 
aizsākumi ir atrodami 
antīkajā pasaulē?

Izmantojot jau iepriekš iegūtās zināšanas par demokrātiju Latvijas Republikā un pievienojot jauniegūtās zināšanas par antīko demokrātiju, veido 
Venna jeb kopu diagrammu, lai atspoguļotu kopīgo un atšķirīgo Senās Grieķijas, Senās Romas un mūsdienu Latvijas demokrātijā, secinātu, kuras 
pazīmes mūsdienu demokrātija ir mantojusi no antīkās demokrātijas, un nostiprinātu izpratni par sabiedrības attīstības cēloņsakarībām.
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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”)
Ījabs, I. Politikas teorija: pirmie soļi. Rīga: Lasītava, 2017. 278 lpp. 
Athenian Democracy. SAC [tiešsaiste] – [skatīts 11.09.2018.]. Pieejams: https://sheg.stan
ford.edu/historylessons/atheniandemocracysac 
Primary History. Ancient Greeks: Teacher’s Resources [tiešsaiste] – [skatīts 12.09.2018.]. 
Pieejams: http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/ancient_greeks/sparta/teachers_
resources.shtml 
Roman Republic. Stanford History Education Group [tiešsaiste] – [skatīts 11.09.2018.]. 
Pieejams: https://sheg.stanford.edu/historylessons/romanrepublic 
Tumans, H. Antiquitas.lv [tiešsaiste] – [skatīts 11.09.2018.]. Pieejams: http://www.antiqui
tas.lv/author/harijstumans/ 

Starppriekšmetu saikne: ģeogrāfija, vizuālā māksla, sports, literatūra, sociālās zinības

Metodiskais komentārs

Tematā kā viena no stratēģijām tiek izmantota mācīšanās pieturu metode, mācīšanās sadar
bojoties (collaborative learning). Skolēni grupās pa 5 (atkarībā no skolēnu skaita klasē, skolo
tājs var variēt ar grupu lielumu un mācīšanās pieturu skaitu). Vērtēšana: ir iespējams veidot 
apkopojošu vērtējumu par temata sadaļās veiktajiem uzdevumiem.

Papildiespējas: mācību ekskursija uz Atēnām, e-Twinning projekts ar kādu Grieķijas 
skolu.
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7.4. Kristīgās un islāma pasaules rašanās

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: apgūt pasaules reliģiju – jūdaisma, kristietības un islāma – 
pamatus, lai izprastu mūsdienu pasaules civilizācijas pamatus, daudzveidību un konfliktus.  

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Daudzdievība ir senāka un vienkāršāka reliģijas forma nekā viendievība. (S.Li.6.)
• Jūdaisms, kristietība un islāms ir savstarpēji radniecīgas reliģijas. Uz to pamata 

veidojušās ebreju, kristīgā un islāma kultūras. (S.Li.6.)
• Kristīgās un islāma pasaules savstarpējās attiecības kopš viduslaikiem līdz mūsdienām 

bijušas un ir ļoti pretrunīgi vērtējamas. (S.Li.6.)

• Salīdzina un atšķir daudzdievību no viendievības.
• Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā. 
• Diskutē, kāpēc cilvēkiem bija nepieciešama reliģija.
• Analizējot un izvērtējot dažādu veidu informācijas avotus (t. sk. svēto rakstu 

fragmentus), raksturo jūdaisma, kristietības un islāma pamatidejas un kultūras iezīmes. 
• Gūst pieredzi formulēt reliģisko mācību galvenās atziņas. 
• Attīsta vēsturisko notikumu simulācijas prasmes. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Skolēns, sastopoties ar dažādu kultūru pārstāvjiem, kā arī sociālajiem konfliktiem 
vēstures materiālos vai mūsdienās, iejūtas dažādās sociālajās lomās, aplūko konfliktu 
no vairāku pušu viedokļa, saprotot katras puses motivāciju. (S.9.6.1.)

Ieklausīties dažādos viedokļos, iejusties citā kultūrā. 

Jēdzieni: reliģija, daudzdievība, svētie raksti, viendievība, mesija, baznīca, bīskaps.
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Temata apguves norise 

Kāpēc cilvēkiem 
nepieciešama reliģija?  
Kas ir daudzdievība un 
viendievība?

Izmantojot sadzīviskus mūsdienu un vēstures piemērus, skolēni apgūst reliģijas jēdzienu.

Atbildot uz jautājumiem, mācās izskaidrot, kāpēc cilvēkiem bija nepieciešama reliģija.

Lai gūtu izpratni par daudzdievību, izveido pārskatu par seno ēģiptiešu un sengrieķu dieviem (izskats, dieva funkcijas, attiecības ar citiem dieviem 
un cilvēkiem). Izpratni par viendievību apgūst, lasot Bībeles Vecās Derības adaptētos tekstus par pasaules un cilvēka radīšanu. 

Salīdzina daudzdievību ar viendievību, apskatot seno ēģiptiešu dievu un jūdu/kristiešu Dieva lomu un varu pār cilvēku sabiedrību un pasauli,  
dievu un Dieva izskatu.

Skaidro viendievības atšķirības no daudzdievības. 

Kā jūdaisma un 
kristīgās ticības svētie 
raksti ietekmēja 
vēstures gaitu?

Skolēni sāk gatavot laika līniju, kurā iekļauj pašus svarīgākos senebreju vēstures notikumus, kas aprakstīti Vecajā Derībā/Torā.

Skolēni diskutē ar saviem klasesbiedriem par Vecās Derības baušļu nozīmi viņu un citu cilvēku dzīvē, lai saprastu, kā reliģija mainīja sabiedrības 
vērtības un kā tā joprojām ietekmē mūsu dzīvi.  

Lai saprastu kristīgās ticības izcelsmi, skolēni papildina iesākto laika līniju, fiksējot Jaunajā Derībā aprakstītos Jēzus dzīves nozīmīgākos notikumus, 
un iepazīstas ar Jēzus mācības galvenajām tēzēm.

Lai saprastu kristīgās ticības izcelsmi un nostiprinātu kolektīvās mācīšanās prasmes, skolēni izvēlas un sagatavo īsu informāciju par vienu no Jēzus 
mācekļiem jeb apustuļiem, ar ko iepazīstina pārējos klasesbiedrus.  

Kā reliģija ietekmēja 
valsts varu un valsts 
vara – reliģiju?

Skolotāja vadībā klasē tiek izspēlēta simulācija, kas skolēniem ļauj izprast,

• kā un kāpēc kristīgās ticības pamatprincipi ietekmēja dažādus Senās Romas sabiedrības slāņus;
• kā un kāpēc kristīgā reliģija mainīja cilvēku attieksmi citam pret citu;
• kāpēc Romas impērija pieņēma kristietību un atzina to par vienīgo valsts reliģiju; 
• kā, mainoties reliģijas statusam valstī, mainījās cilvēku attiecības.

Kāda loma Eiropas 
vēsturē bija kristīgajai 
baznīcai?

Pēta kristīgās baznīcas shēmu, kurā parādīta baznīcas varas  “piramīda”, lai izprastu baznīcas (šī vārda plašākajā nozīmē) būtību. 

Lai izveidotu izpratni par to, ka kristietības  “vecums” dažādās zemēs ir atšķirīgs, skolēni, izmantojot Vikipēdijas ziņas, iezīmē kartē kristietības 
izplatības virzienus un aptuveno laiku, kad dažādas Eiropas zemes pieņēma kristīgo ticību (4.–11. gadsimtā), ar šo informāciju papildina jau iesākto 
laika līniju. 
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Ko jaunu ienesa arābi 
un islāms, kāda bija 
islāma mācības un 
arābu ietekme Eiropā?

Izmantojot skolotāja piedāvātos informācijas un vēstures avotus, skolēni noskaidro, kas bija Muhameds, kur un kad viņš dzīvoja, kādas idejas 
sludināja, kā arī papildina iesākto laika līniju. 

Lai saprastu islāma reliģijas senās saknes un jaunievedumus, skolēni iepazīstas ar islāma galvenajām mācībām un noskaidro, kāda bija musulmaņu 
attieksme pret Veco un Jauno Derību, kas ir Korāns.

Lai iegūtu zināšanas par musulmaņu pasaules telpu, skolēni, izmantojot Vikipēdijas ziņas, iezīmē kartē informāciju par islāma izplatības virzieniem 
6.–11. gs. 

Sagatavo islāma pasaules (arābu/persiešu) zinātnes un kultūras sasniegumu sarakstu viduslaikos.

Izmantojot dažādus skolotāja piedāvātus avotus, noskaidro, ko eiropieši aizguva no arābiem un kurus aizguvumus mēs izmantojam līdz pat 
mūsdienām.

Skolotāja vadībā skolēni diskutē par islāma un kristīgās pasaules attiecībām mūsdienās un vēsturē, lai saprastu to pretrunīguma cēloņus.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Bībele bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 352 lpp.
Ilustrētā ģimenes Bībele, Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 384 lpp.
Reliģijas. Ilustrēta enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 128 lpp.

Starppriekšmetu saikne: sociālās zinības – ticība, reliģija, baznīca; latviešu valoda – 
teikas, mitoloģija, Bībeles teksti 

Metodiskais komentārs

Izmantojot dažādus piemērus, skolēni gūs izpratni par reliģijas nozīmi cilvēces vēsturē 
un par to, kas ir daudzdievība un viendievība. Lasot un analizējot nelielus Bībeles un Korāna 
tekstu fragmentus, skolēniem veidosies izpratne par jūdaisma, kristietības un islāma gal
venajām atziņām, par kopīgo un atšķirīgo lielajās reliģijās. Veicot simulācijas, skolēni gūs 
iespēju saprast, kā kristīgā ticība mainīja sabiedrību un valsts varu. 

Temata ietvaros skolēni pirmo reizi tik lielā apjomā saskarsies ar reliģijas jautājumiem. 
Lai gan vēstures kursa ietvaros tie skatīti no laicīgām pozīcijām, skolēni un viņu vecāki šī 

mācību satura apguvi var uztvert saasināti, sevišķi tad, ja ir dziļi ticīgi. Pedagogiem ietei
cams rūpīgi sekot līdzi skolēnu izteikumiem un diskusijām un reaģēt neiecietības gadījumos. 

Skolotājam jābūt gatavam reaģēt uz skolēnu stereotipiskiem priekšstatiem par jēdzie
niem “Dievs”, “baznīca”, “musulmaņi”. 

Temata apguvē pirmo reizi skolēni mācās izspēlēt vēsturisko simulāciju – mēģinājumu 
atdarināt un atkārtot vēsturisku situāciju vai procesu, lai labāk izprastu cilvēku rīcības motī
vus. Lai simulācija būtu sekmīga un palīdzētu apgūt vēsturi, skolēniem jāmēģina ievākt 
un apkopot pēc iespējas vairāk informācijas par cilvēku vai sabiedrisku grupu, kuru viņi 
simulē; jāmēģina iejusties uzticētajā vēsturiskajā lomā un jācenšas domāt un rīkoties tā, kā, 
viņuprāt, būtu rīkojušies viņu atdarinātie vēsturiskie personāži vai cilvēku grupas. Simulā
cijas laikā jācenšas nedomāt kā mūsdienu cilvēkiem; skolēni jāmotivē nebaidīties un būt 
oriģināliem savā rīcībā un lēmumos. Skolotājiem tajos gadījumos, kad skolēnam uzticēts 
simulēt negatīvu personāžu, jāprot novadīt situāciju, lai skolēns neapvainotos par šo lomu. 
Pabeidzot simulāciju ar kopējās situācijas apzināšanu, jāmēģina izdarīt kopīgi secinājumi 
un tie jāsalīdzina ar vēstures faktiem un vērtējumiem, kopā jāanalizē un jāmēģina saprast, 
kāpēc simulācijas un patieso notikumu gaita atšķīrās.  

Summatīvais pārbaudes darbs temata noslēgumā par kopīgo un atšķirīgo jūdaismā, kris
tietībā un islāmā. Skolēniem jāprot noteikt reliģiju pazīmes, kas raksturo tikai vienu, divas 
vai visas trīs reliģijas. 
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7.5. Sabiedrība viduslaikos 

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10–12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: izpētot daudzveidīgus avotus par viduslaiku sabiedrību, 
veidot prasmi argumentēti izskaidrot kristīgās baznīcas varas, kārtu sistēmas un feodālās 
sistēmas atbilstību toreizējās sabiedrības interesēm.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes 

• Kristīgā baznīca viduslaiku Eiropā ietekmēja visas dzīves jomas – cilvēku iedalījumu kārtās, 
valsts pārvaldi, mākslu, arhitektūru, zinātni, izglītību, ceļošanu, karošanu. (S.Li.6.)

• Lai arī, no mūsdienu cilvēktiesību viedokļa raugoties, kārtu sistēma šķiet netaisnīga, tomēr 
viduslaikos tā nodrošināja stabilitāti, savstarpēju izdevīgumu un attīstību. (S.Li.2., S.Li.3.)

• Senjoru un vasaļu attiecības, kuras pamatojās uz abpusēju atbildību, nodrošināja zemju 
apsaimniekošanu un garantēja drošību un stabilitāti viduslaiku sabiedrībā. (S.Li.4.)

• Mūsdienu Rietumu kultūrvēsturiskajā mantojumā ir iespējams saskatīt arī viduslaiku 
ieguldījumu. (S.Li.7.)

• Analizē viduslaikos tapušus vizuālos avotus.
• Mācās interpretēt informāciju, pārveidojot to no rakstītas informācijas vizuālā 

informācijā.
• Vingrinās vērtēt indivīda rīcību gan no mūsdienu, gan konkrētā laikmeta 

skatpunkta.
• Izmantojot avotus par cilvēku ikdienas dzīvi, izvērtē attiecīgā laika tradīcijas 

un norises.
• Apgūst lomu spēles elementus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Salīdzina viduslaiku cilvēku rīcības morālos un tiesiskos aspektus pēc taisnīguma, godīguma, 
atbildības un brīvprātības kritērijiem. Analizējot dažādu veidu avotus, secina, kā laika gaitā 
var mainīties vērtības. (S.9.2.1.)

• Izvēlas un izmanto viduslaiku kārtu pārstāvju ikdienas dzīves raksturošanai piemērotākās 
digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas. (S.9.2.1.)

Izvērtē dažādu viduslaiku kārtu pārstāvju dzīvesveidu un vērtību sistēmas, lai 
veidotu ieradumu iedziļināties dažādos viedokļos, pārliecībās, kultūrās un iejustos 
cita cilvēka pārdzīvojumos. (Tikums – tolerance, vērtība – cilvēka cieņa)

Jēdzieni: kārta, landtāgs, naturālā saimniecība, rāte.
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Temata apguves norise 

Kā izvērtēt kristīgās 
baznīcas nozīmi viduslaiku 
sabiedrības vērtību 
sistēmā un dalījumu 
kārtās? 

Apspriež, kā viduslaiku katedrāļu arhitektūrā un sakrālajā mākslā (izmanto Latvijas teritorijā saglabājušos piemērus) ir atspoguļota kristīgās 
baznīcas ietekme uz sabiedrību.

Analizējot rakstītos un vizuālos avotus, izvērtē, kādas prasības bija kristīgās morāles pamatā, salīdzina ar mūsdienu morāles principiem, skaidro, 
vai, laikam ritot, ir notikušas izmaiņas.

Izmantojot skolotāja sagatavotus dažādu veidu avotus, diskutē par to, kā baznīca pamatoja iedzīvotāju dalījumu kārtās viduslaikos un šo kārtu 
pienākumus, lai secinātu, kāpēc viduslaiku cilvēki nepretojās kārtu sistēmai.

Kāds bija viduslaiku kārtu 
dzīvesveids, un kādas bija 
attiecības starp kārtām?

Izmantojot mācību literatūru un patstāvīgi sameklētu informāciju, raksturo bruņinieku, garīdzniecības, zemnieku un pilsētnieku dzīvesveidu 
un vērtības, salīdzina tās ar mūsdienu vērtībām.

Pamatojoties uz atlasītajiem faktiem un pieejamajām rekonstrukcijām, vizualizē viduslaiku ciemu, viduslaiku pilsētu, bruņinieku pili un klosteri, 
lai skaidrotu, kādā vidē dzīvoja un ar ko nodarbojās viduslaiku vīrieši, sievietes un bērni. 

Salīdzina viduslaiku pilsētu un mūsdienu pilsētu, viduslaiku ciemu un mūsdienu lauku ciemu, lai secinātu, kādas pārmaiņas notikušas, laikam ritot.

Kādas bija senjoru un 
vasaļu attiecības un 
viduslaiku saimniekošanas 
formas? 

Pamatojoties uz vēstures avotos noskaidroto informāciju, uzraksta vasaļa un senjora vienošanās tekstu, lai izskaidrotu abu pušu izdevīgumu šajās 
attiecībās.

Veido pārskatu par saimniecības attīstību viduslaiku pilsētā un laukos, argumentējot iekļaujamo faktu izvēli, lai izprastu dažādu sabiedrības kārtu 
lomu saimnieciskajā dzīvē.

Kā salīdzināt vēsturiski 
nozīmīgas personības, ku -
ras viduslaikos dar   bo  ju  šās 
Livonijas teri  to rijā un citur 
Eiropā, lai izdarītu seci-
nājumus par šo personību 
pa  veikto un īpašībām, kas 
nodrošinājušas panākumus 
viduslaikos?

Patstāvīgi atlasot, apkopojot un sistematizējot informāciju, izveido viduslaiku sabiedrības pārstāvja sociālo profilu vietnē Fakebook  
(https://www.classtools.net/FB/homepage), raksturojot šīs personas vērtību sistēmu, ikdienas dzīvi un sociālo statusu.

https://www.classtools.net/FB/home-page
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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”)

Darba piederumi
Dators ar interneta pieslēgumu, projektors

Starppriekšmetu saikne: sociālās zinības, ģeogrāfija, māksla, literatūra, mūzika, 
vācu valoda

Metodiskais komentārs 

Tradicionāli, aplūkojot ar viduslaikiem saistītus jautājumus, tiek uzsvērts sabiedrības ieda
lījums trīs kārtās, taču tas nav attiecināms uz visu viduslaiku periodu un nav vienīgais 
sabiedrības iedalījuma kritērijs. Galvenā uzmanība jāpievērš sabiedrības daudzveidībai un 
attīstībai. Pētot viduslaiku iedzīvotāju dzīvesveidu, iespējams veltīt laiku, lai pagatavotu 
viduslaiku ēdienus, atrastu informāciju par visdažādākajiem sadzīves elementiem, piemē
ram, bērnu spēlēm un rotaļlietām, modi un frizūrām, svētkiem un tradīcijām. Veicot noslē
guma darbu – izveidojot viduslaiku cilvēka sociālo profilu vietnē Facebook, ieteicams skolē
niem piedāvāt veidot dažādu kārtu, dzimumu, vecumu cilvēku profilus un atspoguļot tajos 
pēc iespējas detalizētu informāciju, ar kuras palīdzību raksturot šīs personas dzīvesveidu, 
nodarbošanos, uzskatus un vērtību sistēmu. Tematā uzmanība tiek pievērsta Eiropas, precī
zāk – Rietumeiropas, sabiedrībai, taču jāatceras, ka pastāvēja pasaule arī ārpus Eiropas, kur 
sabiedrība šajā laikā bija atšķirīga. Temata apguvē galvenā loma ir avotu analīzei un prasmei 
iedziļināties dažādos viedokļos.
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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

7.6. Krusta kari un Livonija

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par kristīgās un islāma pasaules (civilizā
ciju) attiecībām un mijiedarbību – izskaidrot viduslaiku Eiropas kristīgās civilizācijas ietekmi 
uz Latvijas vēstures procesiem.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes 

• Krusta kari bija nekristiešu zemju iekarošana un nekristīgo tautu pakļaušana kristīgās 
ticības vārdā. (S.Li.7.)

• Mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorija krusta karu rezultātā tika iekarota un tās 
iedzīvotāji tika kristīti  un nonāca Rietumeiropas kultūras ietekmē. (S.Li.7.)

• Krusta karu rezultātā kopš 13. gs. Latvijas un Igaunijas teritoriju turpmākā vēsture 
ir līdzīga, atšķirīga no Lietuvas vēstures. (S.Li.7.)

• Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā. 
• Diskutē par Eiropas kultūras pretrunīgo mantojumu,  par tā ietekmi Latvijas vēsturē.
• Veic tekstuālo (stilistiski atšķirīgo) vēstures avotu analizēšanu. 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Salīdzina dažādus avotus, lai secinātu, kā reliģija ietekmē politiku un politika – reliģiju. 
(S.9.6.1., S.9.6.2.) Pēc kritērijiem izvērtē Livonijas mantojumu Latvijas valstiskuma 
tapšanā. (S.9.3.5.)

Diskutējot par pretrunīgiem vēstures notikumiem, ievēro pieklājību, toleranci un 
pašcieņu, veido izpratni par cilvēcīgumu un taisnīgumu.  (Tikums – tolerance,  
vērtība – brīvība) 

Jēdzieni:  krusta karš, krustnesis, bruņinieku ordenis, mestrs, Hanza.
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Temata apguves norise  

Kāpēc eiropieši devās 
krusta karos?

Lai secinātu, kas un kā mainīja kristiešu uzskatus par karu, skolēni izpēta un salīdzina dažādos avotos izteiktās idejas. Analizē situāciju, kurā radušies 
konkrētie avoti un idejas.

Lai noskaidrotu, kuru teritoriju attīstību ietekmēja krusta kari, skolēni izpēta un salīdzina dažādas kartoshēmas, meklē un anotē (īsi raksturo) attēlus, 
kas ataino krusta karu radīto mantojumu.

Lai secinātu par krusta karu kopīgajiem cēloņiem, skolēni apkopo informāciju no avotiem, analizē faktus un grupē atklātos cēloņus pēc dotajām 
pazīmēm.

Iegūto informāciju attēlo uz laika līnijas “Krusta kari”.

Kā tika īstenoti krusta 
kari uz Palestīnu?

Lai krusta kari skolēnu apziņā tiktu saistīti ar konkrētu telpu, skolēni kartēs sameklē vietas, kas saistītas ar pirmajiem krusta kariem, aprēķina pirmo 
krusta karu maršrutu attālumus.  

Lai iegūtu argumentus diskusijai par krusta karu ietekmi uz kristiešu un musulmaņu attiecībām, skolēni salīdzina krusta karu laiku avotos izteiktās 
idejas un analizē politisko situāciju, kuros avoti radušies.

Lai izprastu krusta karu norises pretrunīgo raksturu un to novērtējuma  dažādību, skolēni analizē pretējo pušu – musulmaņu un kristiešu – tekstus. 
Salīdzina informāciju no šiem tekstiem, skaidro kopīgo un atšķirīgo.

Diskutē par krusta karu pretrunīgajām sekām Tuvo Austrumu un Eiropas vēsturē.

Kā norisinājās krusta 
kari Baltijā, un kādi bija 
to rezultāti?

Skolēni papildina iesākto laika līniju ar informāciju par Baltijas cilšu/maztautu cīņu un pakļaušanu 12. gs. beigās un 13. gadsimtā.  

Lai izvērtētu spēku samēru, skolēni diskusijā apspriež jautājumus par krustnešu interesēm Baltijā, krustnešu resursiem, vietējo maztautu 
un to vadoņu interesēm, maztautu resursiem, kara tehnikas un paņēmienu atšķirībām.

Kāda ir Livonijas 
mantojuma izcelsme, 
un kāpēc tas tiek 
pretrunīgi vērtēts?

Izmantojot dažādus skolotāja sagatavotus informācijas un vēstures avotus, skolēni veido Livonijas valstiņu vizītkartes, tādējādi iepazīstot Livonijas 
uzbūvi un nozīmīgākos terminus, kas saistīti ar Livonijas valstīm.

Skolēni analizē faktus par varas un ietekmes avotiem Livonijā. Vērtē un skaidro ietekmes sadalījumu starp Livonijas valstīm un valdniekiem. 

Lai secinātu par Livonijas lomu Latvijas zemju attīstībā, skolēni argumentēti vērtē faktus par pārmaiņām, kuras radīja Livonija.

Kur apkārtnē (pilsētā/
novadā) sastopams 
Livonijas mantojums?

Skolēni izvēlas kādu no tuvākas vai tālākas apkārtnes viduslaiku objektiem (viduslaiku pilsētas daļa, pils, pilsdrupas) un veic izraudzītā objekta 
vēstures izzināšanu, izmantojot iepriekš apkopoto informāciju un skolotāja piedāvātos vēstures un informācijas avotus. 

Izpētes procesa laikā  atklāj objekta pastāvēšanas mērķi un jēgu, kā arī noskaidro, kas un kad to būvējis, kurā Livonijas valstī tas atradās. 
Iepazīst objekta vēsturi, nosakot arī neskaidros jautājumus. 

Lai apzinātu un vērtētu Livonijas mantojumu un tā sniegto potenciālu tūrismā, skolēni veido gida mapi dzīvesvietai tuvākajam Livonijas laika objektam.
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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”)

Metodiskais komentārs

Skolotājam jāpievērš uzmanība temata reliģiski sensitīvajam raksturam. Klasē, iespē
jams, mācās skolēni ar dažādu reliģisko pārliecību: radikāli kristieši, musulmaņi, jūdaisti, 
dievturi. Skolotājam vienkāršā un skolēniem saprotamā valodā jāpaskaidro, ka temats tiek 
apgūts vēstures kā laicīgas zinātnes interpretācijā.

Lai atklātu krusta karu pretrunīgo vērtējumu, var novadīt nelielu diskusiju starp divām 
grupām.

Skolēni sadala lomas: “krustnesis” un “musulmanis”. Katras lomas pārstāvji iepazītas ar 
“savas puses” tekstiem, kuros atspoguļota krusta karu norise Palestīnā.

Katras lomas pārstāvji, izmantojot mācību grāmatas un interneta resursus, patstāvīgi 
meklē atbildes uz šādiem jautājumiem.
• Kāpēc Palestīna un Jeruzaleme bija nozīmīga “manas ticības” cilvēkiem?
• Kāda bija “manas ticības” pārstāvju rīcība krusta karu laikā?
• Kas bija ievērojamākie “manas ticības” pārstāvju vadoņi krusta karu laikā?
• Kāda bija “manu pretinieku” rīcība krusta karu laikā?

Seko darbs ar iegūtajiem rezultātiem un vēsturisko saskarsmes punktu meklēšana.  
 
Skolēni šī temata ietvaros sastapsies ar viduslaiku tekstu fragmentiem, kas valodas 

formas un satura ziņā ievērojami atšķiras no mūsdienu tekstiem. Tekstu jēgas sapratnei 
jāpievērš īpaša uzmanība, paskaidrojot, ko tekstu autors vēlējies pateikt, kādus izteiksmes 
līdzekļus lietojis.  

 
Papildiespējas: ekskursija uz kādu no viduslaiku pieminekļiem (pili, pilsdrupām, senu 
baznīcu, vecpilsētu).



8. klase 
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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

8.1. Atklājumu un baznīcas reformu laikmets

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12–14 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iepazīt un vērtēt renesanses laika humānistu atziņas, atklā
jumus zinātnē, mākslā, lai raksturotu un skaidrotu to ietekmi uz izmaiņām sabiedrības 
uzskatos un rīcībā.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes 

• Atklājumi zinātnē un ietekmes zudums Vidusjūras reģionā spieda eiropiešus meklēt  
jaunus tirdzniecības ceļus, preces, resursus un tirdzniecības partnerus. (S.Li.5.)

• Humānistu uzskatu sistēma bija centrēta uz cilvēku, tā vērtībām, prasībām – pretēji 
viduslaiku uzskatu sistēmai, kuras centrā bija Dievs. (S.Li.6.)

• Humānistu uzskati veicināja zinātnes, mākslas un politiskās domas attīstību. (S.Li.6.)
• Reformācijas ietekmē kristīgā sabiedrība kļuva daudzkonfesionāla. (S.Li.6.)

• Ar jautājumu palīdzību analizē humānistu darbu fragmentus.
• Saskata jaunievedumus humānistu uzskatos par cilvēka lomu/vietu salīdzinājumā 

ar viduslaiku uzskatiem.
• Prezentē, analizē un pamato ar argumentiem  jaunievedumu  ietekmi uz  sabiedrības 

uzskatiem un cilvēku rīcību. 
• Atšķir dažādu konfesiju baznīcas savā apkārtnē un skaidro to rašanās iemeslus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Izpētot humānistu atziņas, izgudrojumus un atklājumus, novērtē, kā un kāpēc jaunajos 
laikos pakāpeniski mainījās cilvēku dzīvesveids, saimniekošanas organizācija, sabiedrības 
vērtības un attieksme pret reliģiju. (S.9.6.1.)

Attīsta ieradumu ar iecietību izturēties pret dažādiem uzskatiem. (Tikums – tolerance, 
vērtība – brīvība)

Jēdzieni:  renesanse, humānisms, Lielie ģeogrāfiskie atklājumi, reformācija, protestantisms, kolonijas/koloniālisms.
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Temata apguves norise 

Kādi bija humānistu 
uzskati par zināšanu 
nozīmi cilvēka dzīvē?

Lasa humānistu  F. Rablē darba “Gargantija un Pantagriels” un M. de Monteņa esejas “Par bērnu audzināšanu” fragmentus, lai diskutētu par zināšanu 
un izglītības nozīmi: kā zināšanas maina cilvēka dzīvi pretstatā viduslaiku uzskatam, ka galvenais ir ticēt Dievam un paļauties uz baznīcā sludināto?

Apspriež humānistu ideju aktualitāti  mūsdienās un apkopo “par” un “pret” argumentus humānistu ideju aktualitātei mūsdienās.

Kādas pārmaiņas 
notika jauno laiku 
sākumā?

Izmantojot mācību grāmatas tekstu, noskaidro, kas veicināja atklājumus zinātnē un mākslā.

Iepazīstas ar konkrētiem atklājumiem zinātnē, lai secinātu, kā tie mainīja cilvēku sadzīvi un ikdienu, veicināja jaunu nodarbošanās veidu rašanos, 
mainīja uzskatus par pasauli.

Izmantojot dažādus avotus un karšu materiālu, izpēta Lielo ģeogrāfisko atklājumu norisi un rezultātus. Diskutē par to ietekmi un nozīmi.

Pētot vizuālos vēstures avotus un karti, analizē un vērtē cilvēku tirdzniecības aizsākumus un tās radītās sekas.

Kāpēc sākās 
reformācija, un kādas 
bija tās sekas?

Izmantojot fragmentus no Roterdamas Erasma darba “Muļķības slavinājums” un M. Lutera “95 tēzes”, diskutē par humānistu idejām un reformācijas 
cēloņiem.

Izmantojot dažādus skolotāja sagatavotus avotus (t. sk. karšu materiāls, kurā attēlotas reliģiskās konfesijas Eiropā 16. gs.), izvērtē reformācijas norisi, 
rezultātus un sekas Eiropā. 

Kā reformācijas 
notikumi norisinājās 
Livonijā?

Lasot mācību grāmatu, noskaidro, kā sākās reformācija Livonijā.

Izpēta Rīgas nozīmi reformācijas procesā.

Skaidro, kāpēc reformācija Livonijā guva atbalstu, to skaitā arī latviešu vidū.

Izmantojot dažādus informācijas avotus, izpēta reformācijas rezultātus Baltijā.

Klātienē vai virtuāli izpēta vienu protestantu baznīcu un vienu katoļu baznīcu, salīdzina arhitektūru, iekārtojumu, ceremoniju norisi. Skaidro kopīgo un 
atšķirīgo.

Lai nostiprinātu izpratni par pārmaiņām jaunajos laikos, skolēni veido stenda prezentāciju, kurā ataino vienu tikai jaunajiem laikiem raksturīgu iezīmi 
un analizē tās ietekmi.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Luters. Pagrieziens [tiešsaiste] – [skatīts 19.08.2019.]. Pieejams: http://www.luters.lv
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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

8.2. Absolūtisms

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10–12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: apgūt Eiropas absolūto monarhiju veidošanās un uzbūves 
pamatprincipus, lai saprastu, kā radās teritoriāla valsts, un izpētīt absolūtās monarhijas rak
sturīgākās izpausmes mākslā un arhitektūrā.

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Absolūtisms bija mēģinājums vienot vienas valsts iedzīvotājus, izmantojot 
neierobežotu valdnieka varu. (S.Li.3.)

• Absolūtisma laikmetā izveidojās teritoriāla valsts un tai raksturīgā centralizētā 
pārvalde. (S.Li.3.)

• Absolūtisms atbalstīja zinātni, mākslu un arhitektūru un izmantoja tās kā valdnieka 
varas balstu. (S.Li.6.)

• Pēc absolūtisma tradīcijām pārvaldītas valsts attīstību būtiski ietekmēja valdnieka 
personība. (S.Li.1.) 

• Analizē valsts varas un pavalstnieku attiecības.
• Vērtē valdnieka personības ietekmi uz sabiedrību.
• Diskutē par to, kā valdīšanas forma ietekmē un izmanto savā labā kultūru (materiālo, 

piemēram, arhitektūru u. c.; nemateriālo, piemēram, reliģiju, mākslu u. c.).

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Apgūstot absolūtisma izpausmes dažādās Eiropas valstīs, veido izpratni par daudzveidīgu 
valsts varas ietekmi uz sabiedrību un indivīdu, kultūru un zinātni, antidemokrātisku 
sabiedrību rašanās cēloņiem un trūkumiem. (S.9.6.4)

Attīsta ieradumu saskaņot savas un sabiedrības intereses. (Tikums – atbildība, 
vērtība – cilvēka cieņa)

Jēdzieni: centralizācija, absolūtisms/absolūtā monarhija, galms, muižniecība, parlamentārā monarhija, baroks, merkantilisms, manufaktūra.
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Temata apguves norise 

Kāpēc un kā Eiropā 
notika valstu 
centralizācija? 

Skolēni atkārto un apkopo informāciju par viduslaiku kārtām un feodālas valsts uzbūvi.

Sagatavo dažādu viduslaiku kārtu aprakstus.

Izmantojot apkopoto informāciju, skaidro centralizācijas cēloņus.

Lai izprastu, kas mudināja dažādas sabiedrības kārtas atbalstīt varas centralizāciju viena valdnieka rokās, skolēni iejūtas dažādu kārtu pārstāvju lomās 
un, izmantojot informācijas avotus, identificē tās feodālās valsts nepilnības, kas traucē sekmīgu šo kārtas pārstāvju interešu īstenošanu.

Kā funkcionēja 
absolūtās monarhijas 
valsts modelis?

Lai izprastu, kas ir absolūtisms un kā valdnieks tajā nodrošina varu, skolēni, izmantojot skolotāja sagatavotus informācijas un vēstures avotus, analizē 
absolūtisma valsts modeli un salīdzina to ar feodālas valsts modeli.

Lai identificētu dažādu sabiedrības grupu attiecības ar valsti un attīstītu kooperatīvās mācīšanās prasmes, skolēni, iejūtoties kārtu pārstāvju lomās, 
izmantojot dažādu veidu avotus un iepriekš apkopoto informāciju, prognozē, kādu valsts politiku kārtas varētu atbalstīt un kādu – ne.

Kā absolūtā monarhija 
izpaudās dažādās 
Eiropas valstīs?

Lai izprastu to, ka absolūtajai monarhijai dažādās valstīs bija gan kopīgas, gan arī atšķirīgas izpausmes, skolēni izpēta kādu atsevišķas valsts vai 
monarha piemēru, pievēršot uzmanību monarhu personībām un valsts kultūras un izglītības centriem, monumentālās celtniecības, koloniālās politikas 
un šī laikmeta atbalsīm mūsdienās. 

Lai radītu izpratni, ka Eiropa bija dažāda un ne visur izveidojās absolūtā monarhija, kā arī pilnveidotu kooperatīvās mācīšanās prasmes, skolēni grupās 
pēc dotajiem kritērijiem izvērtē dažādu Eiropas valstu pārvaldes iezīmes un attīstību, nosakot un argumentēti skaidrojot, kurās valstīs pastāvēja 
absolūtisms un kurās – ne.

Skolēni diskutē par tematu “Kuras sabiedrības bija ieguvējas – tās, kas veidoja absolūto monarhiju, vai tās, kas vērsās pret absolūtismu?”.

Kāda bija karaļa 
personības loma 
absolūtisma apstākļos?

Lai gūtu izpratni par atsevišķa indivīda (karaļa) iespēju/nespēju mainīt sabiedrību, skolēni iegūst informāciju un apspriež, kas un kā kļuva par karali, 
kā nākamais karalis tika audzināts bērnībā, kāda bija karaļa vara, cik liela bija viņa izvēles brīvība, kas ierobežoja karali, kāda bija karaļa atbildība 
valsts/sabiedrības priekšā, kāds liktenis varēja piemeklēt karali un valsti viņa neveiksmīgas politikas rezultātā. 

Lai gūtu izpratni par atsevišķa indivīda (karaļa) lomu absolūtā monarhijā, skolēni vērtē faktus, kas raksturo Francijas karaļa Luija XIV starptautisko 
politiku, iekšpolitiku, saimniecības, kultūras un zinātnes politiku, atklājot sasniegumus un trūkumus. 

Lai nostiprinātu iegūto izpratni par karaļa lomu absolūtās monarhijas apstākļos, skolēni diskutē, kā vajadzētu vērtēt Luijam XIV piedēvēto izteicienu 
“Valsts esmu es!”: vai tas atspoguļo realitāti vai tikai karaļa centienus?



Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei

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

Mācību līdzekļi 

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

Starppriekšmetu saikne: māksla – absolūtisma laikmeta tēlotājmāksla, glezniecība un 
tēlniecība, baroka mūzika 

Metodiskais komentārs 

Ar skolotāja vadītas simulācijas palīdzību skolēni noskaidro, kāpēc un kā notika centrali
zācija un izveidojās absolūtā monarhija. Skolēni izstrādā absolūtās monarhijas modeli un 
aplūko tās izpausmes dažādās Eiropas valstīs, kā arī dažādus piemērus cīņai pret absolūto 
monarhiju.

Ieteikumi simulācijas par feodālismu un centralizāciju novadīšanai.
Skolēni klasē sadalās 3 grupās – X teritorijas “feodālās valstīs”: A, B un C (ja klasē ir 

mazāk par 20 skolēniem: A un B).
1. Katras “valsts” (A, B, C) ietvaros tiek sadalītas lomas “grāfs/hercogs”, “barons”, “bīskaps”, 

“pilsētnieksamatnieks”, “pilsētniekstirgotājs”, “zemnieks”.
2. Klasē tiek ievēlēts/izraudzīts A, B un C kopējs X valsts “karalis”.
3. Katras lomas pārstāvis patstāvīgi noskaidro savu kārtas (garīdzniecība, bruņniecība, 

strādātāji) piederību, intereses un varas pakāpi, ja dzīvotu 15. un 16. gs. 
4. Ar skolotāja palīdzību skolēni noskaidro, kā sadalītās lomas savstarpēji veido sen joru

vasaļu piramīdu teritorijā X .
5. Ar skolotāja palīdzību tiek noskaidrots, ar kādām problēmām sastopas katras kārtas pār

stāvji, piemēram, organizējot tirdzniecību, mēģinot veidot kopīgu politiku karaļa vadībā, 
u. c. Tiek noskaidrots, kuras kārtas pārstāvji bija ieinteresēti kopīgās X valsts vienotībā, 
bet kuras kārtas un kāpēc tam pretojās. 

6. Ar skolotāja palīdzību “karalis” organizē reformas X valstī, veidojot galmu, ieviešot 
nodokļu sistēmu, atceļot iekšējās robežas un muitas.

Ieteikumi simulācijas novadīšanai par dažādu sabiedrības grupu dalību absolūtismā. 
1. Ievērojot iepriekšējās lomas, skolēni izveido nelielas darba grupas (vai pārus – atkarībā 

no skolēnu skaita klasē): karaļa galms/ierēdniecība, garīdzniecība/muižniecība, pilsēt
nieki/zemnieki.  

2. Katra grupa (vai pāris) patstāvīgi izveido savas jaunās lomas portretu (tekstuāli vizuālu 
aprakstu), tajā iekļaujot informāciju par aptuveno skaitlisko īpatsvaru valstī, nodarboša
nos, attieksmi pret citām sabiedrības grupām, valsti un karali, apģērbu un modi u. c.

 Par piemēru tiek ņemta Francija.
3. Karaļa lomas pārstāvis izstrādā un prezentē Luija XIV portretu.
4. Grupas prezentē “savus portretus” klasē.
5. Ar skolotāja palīdzību klase frontālas diskusijas veidā nosaka absolūtās monarhijas 

saimniecības un valsts pārvaldes pamatprincipus (modeli).
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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

8.3. Hercogistes un lielvalstu varas laiks Latvijas teritorijā

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–16 mācību stundas

Temata apguves mērķis: saskatīt un raksturot teritoriālās pārmaiņas Livonijā  
16.–18. gs., salīdzinot vairāku vēstures periodu kartes, rakstītos un vizuālos vēstures avo
tus un daiļliteratūras fragmentus. 

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes 

• Sākot ar 16. gadsimtu, Livonijas kaimiņvalstu cīņa par kontroli Baltijas jūras reģionā padarīja tagadējās 
Latvijas un Igaunijas teritorijas par lielvalstu (PolijasLietuvas, Zviedrijas, Dānijas, Krievijas) cīņas objektu 
uz vairāk nekā divsimt gadiem. (S.Li.7.)

• Ilgstošā atrašanās PolijasLietuvas varā noteica/veicināja katolicisma dominanti Latgalē. (S.Li.6.)
• Vidzemē un Kurzemē nostiprinājās luterānisms/luterisms. (S.Li.6.)
• Baznīca un reliģija atstāja iespaidu uz cilvēku garīgo pasauli un tradīcijām, kā arī sekmēja latviešu rakstu 

valodas attīstību. (S.Li.6., S.Li.7.)
• KurzemesZemgales hercogistes vairāk nekā 200 gadus ilgā pastāvēšana (kaut arī lēņu attiecībās ar Poliju

Lietuvu) reprezentēja modernā valstiskuma aizmetņus tagadējās Latvijas teritorijā. (S.Li.3., S.Li.7.)
• Sākot ar 16. gadsimtu, tagadējā Latvijas teritorijā sāka ieplūst arī citas reliģiskās un etniskās grupas: ebreji – 

KurzemesZemgales hercogistē un Latgalē, vecticībnieki – Latgalē, Kurzemē un vēlāk Rīgā. (S.Li.6., S.Li.7.)

• Analizē dažādus vēstures un informācijas avotus (t.sk. kartes) 
un skaidro iekšējos un ārējos cēloņus teritoriālajām pārmaiņām 
Baltijā.

• Formulē un pamato viedokli par lielvalstu un monarhu politiku 
katrā iekarotajā tagadējās Latvijas teritorijas daļā.

• Salīdzina tradīcijas un informāciju dažādos avotos, pamato kopīgo 
un atšķirīgo.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Izmantojot daudzveidīgus informācijas avotus, izveido laikraksta lappusi (18. gs. beigas), kurā izvērtē 
pārmaiņas Vidzemē, Latgalē un KurzemēZemgalē 16.–18. gs., lai atpazītu katra laikmeta kultūrai raksturīgās 
liecības, piemēram, zīmes un simbolus, un gūtu starpkultūru mijiedarbības pieredzi, lai skaidrotu dažādu 
kultūras atšķirību cēloņus un izpausmes. (=S.9.6.1.) 

Attīsta ieradumu uzklausīt un iedziļināties dažādos viedokļos, 
sadarboties ar citiem. (Tikums – tolerance, vērtība – brīvība)

Jēdzieni: hercogiste.
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Temata apguves norise 

Kādas teritoriālas 
izmaiņas notika 
tagadējā Latvijas 
teritorijā pēc Livonijas 
kara?

Izpēta skolotāja sagatavotus dažādu vēsturnieku darbu fragmentus par Livonijas novājināšanās cēloņiem un sekām, lai saprastu Livonijas bojāejas 
neizbēgamību.

Izpēta un salīdzina kartes par teritoriālām izmaiņām pēc Livonijas kara, PolijasLietuvas un Zviedrijas kara un Lielā Ziemeļu kara.

Vēsturnieku viedokļus un iegūto informāciju no karšu materiāla par teritoriālajām un politiskajām izmaiņām Livonijā apkopo pārskata tabulā.

Atlasa informāciju, apkopo un veido savu versiju par notikumiem un procesiem tagadējās Latvijas teritorijā 16.–18. gadsimtā.

Izdara secinājumus un pamato savu viedokli par lielvalstu mērķiem iekarotajās teritorijās.

Kā noritēja dzīve muižā 
un zemnieku sētās?

Skolēni pēta Gaujienas muižas kartoshēmas, lai iegūtu informāciju par muižas saimniecības saražotās produkcijas daudzveidību un darba pienākumu 
sadalījumu muižā.

Lasot daiļliteratūras fragmentu, skolēni papildina zināšanas un gūst iespaidus par dzīvi kādā citā muižā.

Skaidro, kā daiļliteratūras fragments papildina informāciju par muižnieku. 

Iepazīstas ar daiļdarba fragmentu par latviešu zemnieka izjūtām muižā.

Izlasa vēsturnieka aprakstu par latviešu zemnieku pienākumiem pret muižnieku.

Mācību literatūrā atrod informāciju par zemnieku dzīvi Vidzemē, KurzemēZemgalē un Latgalē. Saskata un skaidro kopīgo un atšķirīgo.

Kas bija kopīgs un 
kas – atšķirīgs Latgalē, 
Kurzemē-Zemgalē 
un Vidzemē  
16.–18. gadsimtā?

Izmantojot skolotāja sagatavotus vēstures un informācijas avotus, izzina Latvijas teritorijas dažādu reģionu reliģisko un etnisko situāciju. 

Izpēta šo teritoriju iedzīvotāju valstisko piederību 16.–18. gs., izdara secinājumus un pamato viedokli par to, kā atrašanās tās vai citas valsts 
pakļautībā ietekmēja reģionu turpmāko attīstību un iezīmes.

Iepazīst vismaz vienu personību, kas ietekmēja teritorijas attīstību.

Atrod uzziņu literatūrā vienu ievērojamu 16.–18. gs. celtni un novērtē tās esamību vai neesamību mūsdienās. 

Formulē un pamato viedokli par PolijasLietuvas, Zviedrijas, Krievijas atstāto mantojumu un ietekmi Vidzemes, KurzemesZemgales un Latgales 
vaibstos.

Izmantojot iepriekš apkopoto informāciju, sagatavo avīzes reportāžu par redzēto ceļojumā no Pēterburgas/Kēnigsbergas/Viļņas līdz Rīgai. 
Šajā reportāžā attēlo ceļojuma maršrutu, katrai vietai īpašās celtnes un personības, izskaidro nozīmīgākās pārmaiņas 16.–18. gs., apraksta, 
kas raksturīgs pētāmajai teritorijai un kādas interesantas iezīmes ceļā bija sastopamas.
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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”)
Gaujienas muižas ansamblis [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: http://www.vitoleni.
lv/?page_id=1070

Metodiskais komentārs

Uzsākot izzināt situāciju pēc Livonijas kara, skolēni saņem uzdevumu. 
Situācija: “Trīs studiju laika draugi nolēma 1770. gadu sagaidīt lielākajā pilsētā pie Baltijas 
jūras. Pēc Kēnigsbergas Universitātes beigšanas Hanss bija kļuvis par mājskolotāju Krievijas 
galmā Sanktpēterburgā, Heinrihs darbojās turpat Kēnigsbergas Universitātē, bet Jans bija 
Viļņas Universitātes pasniedzējs. Vēstuļu sarakstē studiju draugi nolēma, ka ceļojuma laikā 
pētīs pārmaiņas Livonijā no 16. līdz 18. gadsimtam un par svarīgāko, pārdzīvoto un intere
santāko draugi tiekoties rakstīs vietējam laikrakstam. 

http://www.vitoleni.lv/?page_id=1070
http://www.vitoleni.lv/?page_id=1070
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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

8.4. Revolūcija un modernizācija

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12–14 mācību stundas

Temata apguves mērķis: ar Franču revolūcijas piemēra palīdzību skolēni mācās 
izprast jebkuras politiskas/sociālas revolūcijas būtību, tās pozitīvās un negatīvās izpaus
mes. Apgūst industrializācijas un modernizācijas jautājumus, lai saprastu, kāda mijiedarbība 
pastāv starp zinātni, tehnoloģijām un sabiedriskajiem procesiem. 

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Pārmaiņas sabiedriskajā dzīvē iespējamas gan ilgstošas un pakāpeniskas evolūcijas 
ceļā, gan straujā – revolucionārā veidā. (S.Li.7.)

• Jebkura revolūcija sabiedrībai vienlaikus nes gan progresu un jaunas iespējas, 
gan postu un iznīcību. (S.Li.3., S.Li.7.)

• Revolūcija parasti iznīcina pati savus izraisītājus un atbalstītājus. (S.Li.7.)
• Revolūcijas un modernizācija lika pamatus mūsdienu modernajai sabiedrībai un tik 

straujajai zinātnes un tehnoloģiju attīstībai turpmāko divu gadsimtu garumā, kāda 
nebija vērojama visās iepriekšējās tūkstošgadēs. (S.Li.7.) 

• Analizē valsts varas un pavalstnieku attiecības.
• Vērtē valdnieku, politiķu un sabiedrībā nozīmīgu personu ietekmi uz sabiedrību.
• Diskutē un aizstāv savu viedokli par revolūcijas nestajiem ieguvumiem un 

zaudējumiem. 
• Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā, atliekot vairākus dažāda ilguma, paralēli 

notikušus vēstures procesus uz vienas laika līnijas.
• Skaidro, kā un kāpēc zinātnes un tehnikas atklājumi ietekmēja vēstures gaitu Latvijā, 

Eiropā un pasaulē.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Salīdzina cilvēku rīcības morālos un tiesiskos aspektus pēc taisnīguma, godīguma, 
atbildības un brīvprātības kritērijiem dažādās kultūrās un sabiedrībās. (S.9.2.1.)

• Skaidro cilvēku līdztiesības un vienlīdzības principus. (S.9.2.3.)

• Attīsta ieradumu saudzīgi attiekties pret seniem tehnikas pieminekļiem. 
• Vēlme noskaidrot un saprast dažādu vecu tehnoloģiju, darbarīku vai detaļu kādreizējo 

pielietojumu.

Jēdzieni: revolūcija, terors, modernizācija, politiska partija, patriotisms, industrializācija, fabrika, urbanizācija.
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Temata apguves norise 

Kāpēc un kā izcēlās 
revolūcija Francijā?

Izmantojot dažādus skolotāja sagatavotus materiālus, skolēni izpēta apgaismības idejas. Skaidro Franču revolūcijas ideoloģiskos cēloņus.

Apkopo iegūto informāciju par apgaismības idejām, argumentē, kā tās varēja ietekmēt sabiedrības dažādo kārtu noskaņojumu.

Izmantojot iepriekš iegūto informāciju, skolēni klasē veic simulāciju  “Lielā franču revolūcija”, diskutē par revolūcijas sociālajiem cēloņiem, revolūcijas 
attīstības “loģiku” un pilsoniskas sabiedrības veidošanās pamatprincipiem. 

Izmantojot 1789. gada “Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarāciju”, simulācijā izspēlē, kā Francijas kārtu sabiedrība uztvēra karaļa Luija XVI varu, kārtu 
sabiedrības likvidāciju, tās veidus un sekas.

Ko mums vēsta 
Franču revolūcijas 
vadītāju likteņi 
un revolucionārie 
notikumi?

Apkopo informāciju par Franču revolūcijas gaitu, veido laika līniju ar nozīmīgākajiem notikumiem.

Apkopo informāciju (izcelsme, izglītība, profesija, revolucionārie ideāli un centieni, rīcība revolūcijas laikā un personas liktenis) par pazīstamākajām 
Franču revolūcijas laika personībām (Luijs XVI, Marija Antuanete, Dantons, Robespjērs, Napoleons). Papildina iepriekš sagatavoto laika līniju, uz tās 
atliekot šo personu darbības laiku un ilgumu.

Izvērtē Luija XVI un Marijas Antuanetes rīcību un likteni revolūcijas laikā, diskutē par valdnieka pienākumiem pret pavalstniekiem. 

Kāpēc revolūcija 
attīstījās radikālisma 
virzienā?

Domu apmaiņa par to, vai visi revolūcijas ideāli un mērķi bija reāli sasniedzami dzīvē un kas vainīgs vai uz ko varēja novelt vainu.

Izmantojot iepriekš apkopoto informāciju, veido laika līniju. Izmantojot skolotāja sagatavotus vēstures avotus, skolēni analizē, kāda loma revolūcijā 
bija revolucionāru personībām, revolucionārajai propagandai un pūļa uzvedībai.

Skolēni diskutē par to, kāpēc “revolūcija aprij savus bērnus” (Ž. Dantons).

Kuri Franču revolūcijas 
un Napoleona laika 
jaunievedumi bija 
dzīvotspējīgi un 
tiek izmantoti arī 
mūsdienās?

Skolēni, izmantojot mācību grāmatu un interneta resursus, noskaidro, kādus Franču revolūcijas un Napoleona laika jaunievedumus mēs izmantojam 
mūsdienās.

Analizē, kāpēc vieni jaunievedumi bija, bet citi nebija ilgtspējīgi.

Kādi faktori un cēloņi to noteica?

Kā notika un kādas  
sekas radīja zinātnes  
un tehnikas progresa  
un sabiedrības attīs-
tības mijiedarbība?

Skolēni iepazīstas ar nozīmīgākajiem atklājumiem, izgudrojumiem un izmaiņām dažādās nozarēs 19. gadsimta gaitā. 

Lai veidotu izpratni par zinātnes un tehnikas progresa un sabiedrības izmaiņu (modernizācijas) mijiedarbību, skolēni veic pētījumu par dzelzceļa 
attīstību Latvijas teritorijā un Eiropā 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā.

Skolēni noskaidro, kuri zinātnes un tehnikas atklājumi un jaunievedumi ļāva izveidot dzelzceļu, kā dzelzceļš izmainīja cilvēku pasaules uztveri, 
redzesloku, kā mainīja sabiedrību un saimniecību. Skolēni noskaidro, kā dzelzceļa attīstība iespaidoja urbanizāciju, fabriku veidošanos. 



Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei

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

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Krievijas impērijas dzelzceļu kartes [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: http://andc
vet.narod.ru/DR/12/sam.html
Krievijas impērijas dzelzceļa līniju kustību saraksti [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: 
http://www. pskovrail.ru/novosti/raspisanie_leto_1904.html

Metodiskais komentārs

Skolēnu pētījumā par dzelzceļa tīkla un satiksmes ātruma attīstību Latvijas teritorijā 
jāizmanto internetā atrodamās Krievijas impērijas kartes un pasažieru vilcienu kustību 
saraksti Baltijas guberņās. Tajos lietoti vecie vācu valodā un kirilicā pierakstītie Baltijas 
guberņu staciju un apdzīvoto vietu nosaukumi, tāpēc skolotājam vajadzētu palīdzēt to tul
košanā un identificēšanā. Arī karšu un sarakstu meklēšanā internetā nepieciešamas krievu 
valodas zināšanas, tāpēc vēlams šos resursus sameklēt pašam skolotājam jau pirms temata 
apguves uzsākšanas. Izmantojiet Yandex ru meklētājprogrammu, lietojot atslēgas vārdus 
krievu valodā “Krievijas impērijas dzelzceļš”, “Krievijas impērijas kartes”, “Vilcienu saraksti 
Krievijas impērijā”.  

Lietojiet Google maps, lai noteiktu aptuvenos attālumus starp stacijām. 
Lieciet skolēniem salīdzināt preču (piemēram, Ukrainas dienvidos audzēto arbūzu, apri

kožu u.c. dienvidu augļu) transportēšanas iespējas uz Baltijas pilsētām pirms un pēc dzelz
ceļa izveidošanas. Uzmanību: zirgu transporta vidējais ātrums ir 40–60 km diennaktī! 
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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

8.5. Latviešu nācijas veidošanās

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–16 mācību stundas

Temata apguves mērķis: atklāt latviešu nācijas veidošanās procesus un iegūt izpratni 
par nacionālās apziņas nozīmi, sagatavojot un prezentējot virtuālu izstādi par jaunlatviešu 
kustību un tās dalībnieku veikumu.

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Kad latvieši bija ieguvuši lielāku saimniecisko brīvību, viņiem radās iespēja iegūt 
izglītību un kļūt ekonomiski neatkarīgākiem/turīgākiem. (S.Li.7.)

• Tā kā politiskā darbība Krievijas impērijā bija ierobežota, galvenie latviešu nācijas 
tapšanas procesi bija saistīti ar nacionālās kultūras izkopšanu. (S.Li.7.)

• Jaunlatviešu kustība veicināja latviešu nacionālās pašapziņas veidošanos.  
(S.Li.6., S.Li.7.)

• Veido patstāvīgu, informācijas un vēstures avotos balstītu viedokli par izglītības lomu 
un nozīmi nacionālās apziņas veidošanā, pamato un aizstāv to diskusijā.

• No dažādiem avotiem atlasa, apkopo un izvērtē informāciju par jaunlatviešiem. 
Izvērtē un pamato šīs informācijas drošticamību.

• Salīdzina divus vai vairākus vēstures notikumus ar līdzīgām pazīmēm 
(piemēram, 1905. gada revolūciju un Franču revolūciju).

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Skaidro tuvākajā apkaimē notikušās pārmaiņas jaunlatviešu kustības un 1905. gada 
notikumu laikā, lai secinātu, ka ikkatra indivīda piedzīvotie notikumi pagātnē ir saistīti 
ar notikumiem Latvijā un pasaulē. Veido ceļvedi ekskursijas maršrutam, analizējot 
pārmaiņas ietekmējošus faktorus. Saskata, atklāj un analizē cēloņsakarības vēstures 
procesos un izmanto tās sabiedrisko procesu skaidrošanai. (S.9.7.1.)

Attīsta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, pētot personību veikumu 
nacionālās pašapziņas nostiprināšanai. (Tikums – gudrība, vērtība – Latvijas valsts)

Jēdzieni: jaunlatvieši, autonomija, nacionālisms, sociālisms, nācija.
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Temata apguves norise 

Kādas bija 
dzimtbūšanas 
atcelšanas sekas?

Izpētot dažādus skolotāja sagatavotus vēstures un informācijas avotus, diskutē par dzimtbūšanas izpausmēm un ietekmi uz zemnieku ikdienu 
un iespējām.

Izdara secinājumus un pamato, kā mainījās zemnieku stāvoklis pēc dzimtbūšanas atcelšanas.

Analizē faktorus, kas veicināja akadēmiski izglītotu latviešu skaita vairošanos.

Apkopo informāciju par latviešu uzņēmēju paveikto.

Kā aizsākās 
jaunlatviešu darbība?

Skolēni izpēta dažādus informācijas avotus un noskaidro, kā un kāpēc 19. gadsimtā veidojās nacionālās kustības Eiropā.

Iepazīstas ar nacionālo kustību darbības mērķiem un rezultātiem.

Lasot un analizējot vēstures avotus un vēsturnieku tekstu fragmentus, izpēta un apkopo informāciju par jaunlatviešu kustības pirmsākumiem 
Rīgā un Tērbatā.

Pēc kritērijiem izvērtē un pamato izmantoto informācijas un vēstures avotu drošticamību.

Ko jaunlatvieši 
paveica?

Pēta jaunlatviešu veikumu valodniecībā, grāmatniecībā, izglītībā (iegūst informāciju, atlasa un izvēlas atbilstoši tematam, apkopo un salīdzina vairāku 
autoru domas, novērtē paveiktā nozīmību). 

Iepazīstina ar izpētīto klasesbiedrus, lai secinātu, kāda bija jaunlatviešu vieta un loma Latvijas vēsturē.

Izmantojot iepriekš apkopoto informāciju (par dzimtbūšanas atcelšanu, nacionālajām kustībām un jaunlatviešu veikumu), skolēni piedalās skolotāja 
sarīkotā diskusijā par izglītības nozīmi latviešu nacionālās pašapziņas veidošanā un tās sniegtajām iespējām mainīt savu sabiedrisko un ekonomisko 
stāvokli.

Kādi bija 1905. gada 
revolūcijas cēloņi 
un sekas?

Veido skaidrojumu jēdzienam “rusifikācija”.

Dažādos informācijas avotos atrod rusifikācijas izpausmes. Skaidro rusifikācijas sekas.

Analizē un salīdzina 1905. gada revolūcijas cēloņus un sekas Krievijā un Latvijas teritorijā. Skaidro 1905. gada revolūcijas īpatnības Latvijas teritorijā.

Izvērtē 1905. gada revolūcijas ietekmi uz politiskajām un ekonomiskajām norisēm Latvijas teritorijā. Salīdzina 1905. gada revolūcijas gaitu 
un rezultātus ar Franču revolūcijas gaitu un rezultātiem.

Izveido ceļvedi ekskursijas maršrutam pa jaunlatviešu darbības vai 1905. gada revolūcijas norises vietām.

Mācību līdzekļi 

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



9. klase
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9.1. Pārmaiņas Pirmā pasaules 
kara iespaidā

9.2. No demokrātijas uz totalitārismu 9.3. Sašķeltā pasaule
9.4. Vēsture un mūsdienu pasaules 

izaicinājumi

9.1. Pārmaiņas Pirmā pasaules kara iespaidā

Ieteicamais laiks temata apguvei: 17–20 mācību stundas

Temata apguves mērķis: atklāt Pirmā pasaules kara cēloņus, atšķirību no iepriek
šējiem kariem un kara izraisītās kardinālās izmaiņas, kuras skāra visas sabiedrības dzīves 
jomas, to skaitā arī cilvēku domāšanu un attieksmi pret apkārtējo pasauli. Analizēt Pirmā 
pasaules kara radītās politiskās, ekonomiskās, sadzīviskās pārmaiņas un secināt par apstāk
ļiem, kas deva iespēju latviešu nācijai izveidot un aizstāvēt neatkarīgu Latvijas valsti.

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Lielvalstu cīņa par ekonomisko un politisko ietekmi noveda līdz pirmajam pasaules 
karam cilvēces vēsturē. (S.Li.3.)

• Pirmo pasaules karu raksturo ne tikai plaša tehnikas un zinātnes sasniegumu 
izmantošana, bet arī nozīmīgas izmaiņas daudzās sabiedrības dzīves jomās jau kara 
laikā. Tas skāra arī Latvijas teritoriju (karadarbības, bēgļi, strēlnieku bataljonu izveide). 
(S.Li.3.)

• Pēc Pirmā pasaules kara tika pārskatītas starptautisko attiecību veidošanas un 
regulēšanas iespējas, sabruka impērijas, “dzima” jaunas valstis, mainījās sabiedrību 
politiskā, ekonomiskā, sociālā dzīve, kā arī cilvēku domāšana; kultūrā ienāca jaunas 
vēsmas. (S.Li.3.)

• Izmantojot politisko situāciju, pēc Pirmā pasaules kara pirmo reizi vēsturē 1918. gada 
18. novembrī tika proklamēta neatkarīga Latvijas valsts. (S.Li.3.)

• Latvijas valsts bija spiesta aizstāvēt savu pastāvēšanu Neatkarības kara laikā, 
kad izveidojās Latvijas armija. (S.Li.3.)

• 1921. gada 26. janvārī Latvija panāca atzīšanu de iure. 

• Strādājot ar rakstītiem un vizuāliem avotiem un kartēm, atlasa, analizē, izvērtē un 
savstarpēji konfrontē dažādu veidu informāciju par lielvalstu ekonomisko attīstību 
un mērķiem Pirmā pasaules kara laikā.

• Analizē karikatūru, fotogrāfiju un citu vizuālo vēstures avotu saturu, izgatavošanas 
mērķus un drošticamību.

• Salīdzina vairāku vēsturnieku viedokļus par Pirmā pasaules kara izcelšanās cēloņiem  
un latviešu strēlnieku nozīmi tajā. Izvērtē šo viedokļu argumentus.

• Analizē Latvijas tautsaimniecības situāciju, izmantojot statistikas datus.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Pēta vēsturiski nozīmīgas personības Latvijas valsts proklamēšanas un neatkarības 
aizstāvēšanas laikā, lai izdarītu secinājumus par šo personu paveikto un rakstura 
īpašībām, kas nodrošinājušas panākumus. Spriež, ka jebkuram indivīdam ar savu darbību 
ir un būs iespēja ietekmēt vēstures notikumus. (=S.9.1.6.) 

Skaidro Latvijas valstiskuma idejas attīstību un valsts izveidošanos. (=S.9.3.5.)

Attīsta ieradumu patstāvīgi veidot izpratni par Latvijas valsts nozīmību. 
(Tikums – drosme, vērtība – Latvijas valsts)

Jēdzieni: valsts, Tautas padome, atzīšana de iure, Neatkarības karš, agrārā reforma, Satversme, demokrātija, Tautu savienība.

Temata apguves norise 

Kā cilvēki izjuta karu 
(kara sākšanos un 
gaitu)?

Noskaidro Pirmā pasaules kara cēloņus (koloniālā politika, lielvalstu cīņa par ekonomisko un politisko ietekmi, militarizācija u. c.), pētot dažādu 
vēsturnieku viedokļus.

Izvērtē piedāvātos vēsturnieku viedokļus, pamato, kurš no tiem ir labāk pamatots.

Identificē Pirmā pasaules kara īpatnības/iezīmes, pētot fotogrāfijas un karavīru atmiņu fragmentus. 

Pēc kritērijiem izvērtē fotogrāfiju kā vēstures avota drošticamību. Skaidro, kādā veidā fotogrāfijas var tikt izmantotas propagandas nolūkiem. 

Izpēta situāciju, kas notika ar tagadējās Latvijas teritorijas iedzīvotājiem. 

Analizē uzsaukumu stāties strēlniekos, izmantojot Nacionālās enciklopēdijas šķirkli “Latvija Pirmā pasaules kara laikā”, un iegūst informāciju  
par latviešu strēlniekiem, lai diskutētu par viņu lomu Pirmā pasaules kara laikā.

Kā mainījās Eiropa pēc 
kara?

Salīdzinot kartes “Eiropa pirms Pirmā pasaules kara” un “Eiropa pēc Pirmā pasaules kara”, analizējot Versaļas miera līguma fragmentus, konstatē 
teritoriālās izmaiņas un to sekas.

Darbojoties ar karikatūrām, analizē Eiropas lielvalstu attieksmi pret Pirmo pasaules karu un Parīzes Miera konferences lēmumiem.

Pēc kritērijiem izvērtē karikatūru kā vēstures avota drošticamību. Skaidro, kādā veidā karikatūras var tikt izmantotas propagandas nolūkiem. 

Pēta modē, arhitektūrā, mākslā, kā arī attieksmē pret apkārtējo pasauli notikušās pārmaiņas un pamato šo izmaiņu būtību.
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Kā izveidoja un 
aizstāvēja neatkarīgo 
Latvijas valsti? 

Izmantojot dažādus vēstures un informācijas avotus, konstatē Latvijas Tautas padomes izveidošanas cēloņus un Latvijas Republikas proklamēšanas 
norisi. 

Pēc dotajiem jautājumiem analizē Tautas padomes pieņemto politisko platformu. 

Lasot vēsturnieku pētījumu fragmentus, gūst informāciju par Neatkarības kara notikumiem un Latvijas armijas lomu Latvijas valsts neatkarības 
aizstāvēšanā.

Apkopo vēsturnieku viedokļus, pēc kritērijiem izvērtē šo viedokļu argumentus.

Ko valsts deva 
sabiedrībai? Iespējas 
personības izaugsmei.

Atrod informāciju par Latvijas atzīšanas de iure iegūšanas apstākļiem un nozīmi.

Noskaidro, kā Latvija vienojās ar kaimiņvalstīm par robežām un kā atrisināja strīdīgos jautājumus.

Izpēta agrārās reformas ietekmi uz Latvijas sabiedrību.

Analizē statistikas datus par Latvijas ekonomisko izaugsmi.

Izmantojot iepriekš apkopoto informāciju no rakstītajiem un vizuālajiem vēstures avotiem un vēsturnieku viedokļiem, raksturo vienas personības 
lomu Latvijas valsts izveidē un aizstāvēšanā, veido faktos balstītu viedokli.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
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.pdf
Jēkabsons Ē. Pirmais pasaules karš. Nacionālā enciklopēdija [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.]. 
Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/2578Pirmaispasauleskar%C5%A1
Latviešu strēlnieki pēc kara [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://www.
dveseluputenis.lv/lv/laikaskala/notikums/129/latviesustrelniekipeckara/
Šiliņš J. Pirmais pasaules karš Latvijā. Nacionālā enciklopēdija [tiešsaiste] –  
[skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/20833Pirmaispasaules
kar%C5%A1Latvij%C4%81

Metodiskais komentārs 

Temata apguvi vēlams saskaņot ar sociālo zinību mācību priekšmeta tematu “Satversme un 
varas dalīšanas princips demokrātiskā valstī”.

https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdf
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdf
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9.1. Pārmaiņas Pirmā pasaules 
kara iespaidā

9.2. No demokrātijas uz totalitārismu 9.3. Sašķeltā pasaule
9.4. Vēsture un mūsdienu pasaules 

izaicinājumi

9.2. No demokrātijas uz totalitārismu

Ieteicamais laiks temata apguvei: 17–20 mācību stundas 

Temata apguves mērķis: izskaidrot politisko režīmu ietekmi uz indivīdu un sabiedrību 
Latvijā un pasaulē īstermiņā un ilgtermiņā, analizējot paņēmienus, ar kādiem autoritārie 
un totalitārie režīmi nodrošināja savu varu, un secināt, kādas ir demokrātiskas pārvaldes 
priekšrocības.

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Nedemokrātiski politiskie režīmi veidojās, izmantojot sabiedrības apjukumu un cerības 
ātri pārvarēt grūtības, bet šo režīmu veidotāju politika radīja jaunas saimnieciskās 
grūtības, represijas, agresiju un noziegumus pret cilvēci. (S.Li.7.)

• Autoritārisma un totalitārisma iekārtu veido ne tikai valsts vadītāji, bet arī pilsoņi, kuri 
viņus atbalsta. (S.Li.7.)

• Demokrātijas pieredzes trūkums un starptautiskais stāvoklis veicināja autoritāra režīma 
veidošanos Latvijā. (S.Li.7.)

• Politiskā propaganda ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā izplatīt kādas ideoloģijas 
principus un pamatnostādnes. Visiedarbīgākais līdzeklis šāda veida informācijas 
popularizēšanai ir sabiedrības uzmanības pievēršana ar spilgtiem vizuālajiem līdzekļiem, 
piemēram, politiskiem plakātiem. (S.Li.7.)

• Pēc kritērijiem salīdzina dažādu politisko režīmu raksturīgākās iezīmes.
• Diskutē par autoritārā režīma vietu un ietekmi uz Latvijas sabiedrību.
• Analizē politiskās propagandas saturu, mērķus un iespēju to izmantot kā vēstures 

avotu.
• Analizē dažādus avotus, kas atspoguļo sabiedrisko domu, vērtē propagandas nozīmi 

tās ietekmēšanā.
• Analizē vēsturisku personību biogrāfijas, to drošticamību un iespējas tās izmantot 

kā vēstures avotu. 
• Veido mērķa diagrammas.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Salīdzina cilvēku rīcības morālos un tiesiskos aspektus nedemokrātisko režīmu 
apstākļos. Atbilstoši noteiktiem kritērijiem atpazīst vardarbīgās ideoloģijas un skaidro 
to neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, cilvēktiesībām un vispārējām 
demokrātiskās sabiedrības normām. Pauž un pamato viedokli, kāpēc mūsdienu 
sabiedrībā nepieciešama demokrātiska valsts. (=S.9.2.1., =S.9.3.1., =S.9.3.2.)

Attīsta ieradumu, pētot pretrunīgos vēstures jautājumus, veidot izpratni par pasauli, 
Latvijas un latviešu valodas nozīmi tajā.

Jēdzieni: politiskais režīms, represijas, komandekonomika, GULAG, PSRS, fašisms, nacionālsociālisms, antisemītisms, holokausts, kolaboracionisms.

Temata apguves norise 

Kā vēstures avoti 
skaidro demokrātijas 
vājuma cēloņus Eiropā 
un Latvijā 20. gs. 
20.–30. gados?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, veido pārskatu par demokrātiju, autoritārismu un totalitārismu, apkopojot šo režīmu raksturīgākās pazīmes 
un atzīmējot vienu raksturīgu vēsturisko piemēru katram.

Izmantojot apkopoto informāciju un dažādus vēstures avotus, izvērtē būtiskākās atšķirības indivīda dzīvē autoritārisma, totalitārisma un demokrātijas 
apstākļos, raugoties no indivīda brīvības viedokļa.

Avotu analīzes rezultātā veido demokrātijas vājuma cēloņu hierarhiju Eiropā un Latvijā, skaidro, kādi faktori rada draudus demokrātisku režīmu 
pastāvēšanai.

Izvērtē izmantoto vēstures avotu drošticamību. 

Kā dažādos laikos 
Latvijas sabiedrība 
vērtē K. Ulmaņa 
autoritāro režīmu?

Izmantojot dažādus vēstures un informācijas avotus, apkopo informāciju par K. Ulmaņa autoritārā režīma nepieciešamību.

Izvērtē K. Ulmaņa autoritārā režīma darbību sociālajā, ekonomiskajā, kultūras un izglītības un politiskajā jomā, secina, kādi bija sabiedrības ieguvumi 
un kādi bija zaudējumi; veido mērķa diagrammu. 

Izmantojot iepriekš apkopoto informāciju, diskusijā atbalsta/apstrīd K. Ulmaņa viedokli par autoritārā režīma nepieciešamību Latvijā, lai izvērtētu, 
cik pamatoti ir K. Ulmaņa minētie cēloņi.

Diskutē par to, kāpēc ulmaņlaikus daudzi joprojām mēdz uzskatīt par “zelta” laikiem.
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Kas ir līdzīgs un 
kas – atšķirīgs 
nacionālsociālistu un 
padomju okupācijas 
režīmu ietekmei uz 
sabiedrību?

Apkopo informāciju no dažādiem informācijas avotiem, veido laika līniju, kas ataino galvenos notikumus okupācijas režīmu maiņas laikā Latvijā 
Otrā pasaules kara priekšvakarā un kara laikā.

Salīdzina okupācijas režīmu izpausmes sabiedrības dzīves organizēšanā, politikā, kultūrā/izglītībā un ekonomikā, lai noskaidrotu līdzīgo un atšķirīgo.

Ar vizuālo un audiovizuālo vēstures avotu palīdzību salīdzina abu totalitāro režīmu lietoto propagandu, lai secinātu, kādus simbolus un paņēmienus 
katrs režīms izmantoja, propagandējot savas vērtības un idejas, un kādi bija šīs propagandas mērķi.

Analizē totalitāro režīmu represiju upuru atmiņas un vēsturnieku pētījumus, veido pārskatu, salīdzinot dažādu iedzīvotāju grupu likteņus padomju 
okupācijas un nacistu okupācijas laikā, lai noskaidrotu līdzīgo un atšķirīgo.

Kāda bija indivīdu 
reakcija pret 
nedemokrātiskajiem 
režīmiem Latvijas 
teritorijā?

Analizē kāda disidenta biogrāfiju un kāda kolaboracionista biogrāfiju, diskutē par viņu rīcības cēloņiem un sekām, lai varētu izvērtēt indivīda rīcības 
motīvus un cēloņus sarežģītās vēsturiskās situācijās.

Izvērtē trimdas latviešu attieksmi pret Latviju padomju okupācijas laikā.

Apkopo materiālus un ar vēsturiskiem piemēriem izskaidro, kā Latvijas neatkarības ideja tika saglabāta nacistu un padomju okupācijas laikā.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta internetā VISC 
mājaslapas sadaļā “Mācību literatūra”)
Latvija. Ulmaņlaiki. Videomateriālu sērija (14 sērijas) [tiešsaiste] – [skatīts 10.08.2019.]. 
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=KQODUEkwVcw&list=PLAfsRi
JAMfqE9NHwqyOUa0E06pSZbywc&ab_channel=%C4%92riksNiedra 

Starppriekšmetu saikne: literatūra, mūzika, māksla, ģeogrāfija 

Metodiskais komentārs 

Šajā tematā jāparedz laiks individuālām avotu studijām un tam, lai noskatītos video, kā arī 
diskusijām. Jārēķinās, ka klasē var būt skolēni no ģimenēm ar atšķirīgu vēsturisko likteni un 
pieredzi. Ļoti svarīga ir prasme diskutēt, kontrolējot emocijas. Analizējot totalitāro režīmu 
represijas, jāpievērš uzmanība, ka tajās cieta ne tikai Baltijas tautas.
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9.1. Pārmaiņas Pirmā pasaules 
kara iespaidā

9.2. No demokrātijas uz totalitārismu 9.3. Sašķeltā pasaule
9.4. Vēsture un mūsdienu pasaules 

izaicinājumi

9.3. Sašķeltā pasaule

Ieteicamais laiks temata apguvei: 15–18 mācību stundas

Temata apguves mērķis: kritiski izvērtēt Austrumu bloka un rietumvalstu konfrontā
cijas mērķus, izpausmes un ietekmi uz sabiedrību, lai noskaidrotu mūsdienu Latvijas sabied
rības daudzveidīguma un pretrunīguma cēloņus un veicinātu uz demokrātijas un valstiskās 
neatkarības vērtībām balstītu sabiedrības saliedētību.

Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes 

• Aukstais karš sašķēla Eiropu un pasauli divās konfliktējošās nometnēs, uzturot politisku 
saspīlējumu pasaulē un ietekmējot cilvēku ikdienas dzīvi un mentalitāti vairākās paaudzēs. 
(S.Li.7.)

• Pārmaiņas PSRS un komunistiskās sistēmas sabrukums sekmēja aukstā kara beigas. (S.Li.7.)
• Latvijas neatkarības atjaunošana notika masveidā nevardarbīgas pretošanās ceļā. (S.Li.7.)
• Latvijas neatkarības atgūšanu sekmēja neatkarības idejas un demokrātijas pieredzes 

saglabāšanās sabiedrības daļas sociālajā atmiņā. (S.Li.7.) 

• Kritiski un patstāvīgi izvērtē vēsturnieku un dažādu sabiedrības grupu pārstāvju 
viedokļus, veidojot savu argumentētu viedokli par Latvijas sabiedrības sašķeltības 
cēloņiem un iespējām tos mazināt.

• Patstāvīgi salīdzina un saista piemērus no dažādu valstu pieredzes un izdara 
vispārinājumus par atšķirīgiem valstu attīstības modeļiem.

• Argumentēti pierāda, ka mūsdienu politiķi ietekmē pretrunīgo vēstures notikumu 
interpretācijas un izmanto tās manipulācijām ar sabiedrību.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

Pētot aukstā kara norises un sekas un izmantojot piedāvātos kritērijus, izvērtē dažādu 
vēstures avotu ticamību, lai tos izmantotu argumentācijā. Skaidro, kādi faktori ietekmē 
vēstures avotu ticamību. Analizē dažādu sabiedrības grupu izteiktos vēstures norišu 
vērtējumus un pārmaiņas sabiedrības grupu vēsturiskajā atmiņā, meklējot vērtējumos 
un vēsturiskajā atmiņā kopīgo un izprotot atšķirību cēloņus. (S.9.8.3.)

Attīsta ieradumu piedalīties savas pilsētas/ciema sociālajā, politiskajā un kultūras 
dzīvē, cienīt nozīmīgu vēsturisku notikumu piemiņu. (Tikums – drosme, godīgums; 
vērtība – Latvijas valsts)

Jēdzieni: aukstais karš, dzelzs priekškars, trešās pasaules valstis, perestroika, glasnostj, Trešā atmoda, dziesmotā revolūcija, Baltijas ceļš.
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Temata apguves norise 

Kā, pētot oficiālos 
dokumentus 
un vēsturnieku 
interpretācijas, 
tiek izskaidroti 
lielvalstu mērķi pēc 
Otrā pasaules kara, 
konfrontācijas cēloņi 
un aukstā kara norise?

Izmantojot politisko karti, raksturo situāciju Eiropā pēc Otrā pasaules kara, lai izskaidrotu PSRS un rietumvalstu intereses attiecībā uz Eiropas nākotni.

Veido kritērijus, pēc kuriem ir iespējams izvērtēt dažādus vēstures un informācijas avotus – oficiālus dokumentus, vēsturnieku viedokļus, laikrakstu 
rakstus u.c.

Kritiski analizējot oficiālos dokumentus un vēsturnieku interpretācijas, veido lielvalstu raksturojumu: salīdzina ideoloģiju, politiku un saimniecisko 
attīstību, lai secinātu, kā un kāpēc atšķīrās cilvēku dzīve abpus dzelzs priekškaram.

Veido salīdzinošu laika līniju par lielvaru veiktajiem pasākumiem aukstā kara laikā, lai secinātu, kā notika sāncensība.

 Kā tiek izvērtēta 
informācijas avotu  
objektivitāte par 
dažādu iedzīvotāju 
grupu dzīvi un 
iespējām Latvijā un 
Baltijas reģionā aukstā 
kara periodā?

Izmantojot iepriekš izveidotos kritērijus, konfrontē padomju vēsturnieku rakstīto informāciju ar rietumvalstu un mūsdienu Latvijas vēsturnieku darbu 
fragmentiem par dzīvi Latvijā un Baltijas reģionā aukstā kara laikā, skaidro, kādi faktori ietekmē avotu ticamību.

Veido pārskatu par dažādu iedzīvotāju grupu dzīvi un iespējām aukstā kara gados Latvijā/Baltijā (piemēram, strādnieki, kolhoznieki, zemnieki, 
kuri neiestājās kolhozos, padomju armijas virsnieki, padomju nomenklatūras darbinieki, radošo profesiju pārstāvji u. tml.), lai izprastu, ka dažādām 
iedzīvotāju grupām ir bijusi atšķirīga pieredze aukstā kara laikā.

Izmantojot iepriekš sagatavoto laika līniju, secina, kādi vēsturiskie faktori noteica paaudžu uzskatu atšķirības. 

Salīdzinot dažādu iedzīvotāju grupu atmiņu stāstus, skaidro, kas ietekmē atmiņu kā vēstures avota objektivitāti.

Kā iespējams, praktiski 
līdzdarbojoties, risināt 
aukstā kara laika 
atstātās problēmas 
Latvijas sabiedrībā 
un rūpēties par 
demokrātijas un 
valstiskās neatkarības 
vērtību skaidrošanu 
un nostiprināšanu?

Izmantojot masu mediju informāciju un iepriekš sagatavoto laika līniju, identificē problēmsituācijas, kuras Eiropā un Latvijā izveidojušās aukstā kara 
rezultātā, diskutē par tām, ierosinot priekšlikumus rīcībai, kas varētu sekmēt Latvijas sabiedrības integrāciju.

Apkopo informāciju un papildina iepriekš izveidoto laika līniju ar nozīmīgākajiem notikumiem Eiropā un Latvijā, mūsu valsts neatkarības atjaunošanas 
laikā, lai secinātu, ar kādiem paņēmieniem iedzīvotāji atjaunoja Latvijas neatkarību, kādi apstākļi to veicināja, kādas bija problēmas un kādi bija 
ieguvumi.  

Izstrādā projektu LR neatkarības atjaunošanai veltīta memoriāla izveidei savā pilsētā/ciemā, pielietojot dizaina domāšanas metodi.
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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”)

Darba piederumi 
Tehniskie līdzekļi intervēšanai un filmēšanai, iespēja kopīgi skatīties videomateriālus, mate
riāli memoriāla maketu izveidei.

Starppriekšmetu saikne: mūzika, vizuālā māksla, literatūra, ģeogrāfija

Metodiskais komentārs  

Šajā tematā vienā no posmiem tiek pielietota dizaina domāšana (design thinking). Dizaina 
domāšana ir stratēģija, kas nodrošina uz risinājumiem balstītu pieeju problēmu atrisināša
nai. Tā ir ļoti piemērota kompleksu problēmu risināšanai. Stratēģija ietver cilvēku vajadzību 
noskaidrošanu, problēmas definēšanu iedzīvotājiem pieņemamā veidā, daudzu ideju izvirzī
šanu un prāta vētras, prototipu veidošanu un izmēģināšanu pirms galvenā lēmuma pieņem
šanas. Šajā gadījumā tas nozīmē vēsturiskās informācijas apkopošanu par Latvijas valstiskās 
neatkarības atjaunošanu un aktivitātēm pilsētā/novadā, iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu 
par iespējamo memoriālu, ideju izvirzīšanu un apspriešanu, prototipu praktisku izveidošanu 
un izmēģināšanu (publisku demonstrēšanu) pirms galvenās izvēles izdarīšanas, kurš memo
riāls būtu vispiemērotākais. Šī darba gaitā kā papildu tēma var būt diskusija par memoriālu/
pieminekļu vēsturisko nozīmi un attieksmi pret tiem.
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9.1. Pārmaiņas Pirmā pasaules 
kara iespaidā

9.2. No demokrātijas uz totalitārismu 9.3. Sašķeltā pasaule
9.4. Vēsture un mūsdienu pasaules 

izaicinājumi

9.4. Vēsture un mūsdienu pasaules izaicinājumi

Ieteicamais laiks temata apguvei: 15–18 mācību stundas

Temata apguves mērķis: nostiprināt izpratni par vēstures procesu ietekmi uz mūsdie
nām un gūt pieredzi, analizējot mūsdienu starptautiskos konfliktus, kā arī veicināt zināšanās 
balstītu, argumentētu un aktīvu pilsonisko pozīciju Latvijas interešu aizstāvībā.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes 

• Visiem mūsdienu starptautiskajiem un iekšpolitiskajiem konfliktiem cēloņi meklējami 
pagātnē, tiem ir vēsturisks raksturs. (S.Li.6.)

• Konflikta atrisinājums iespējams tikai tad, ja ir ieinteresēts vairums tajā iesaistīto 
cilvēku. (S.Li.2.)

• Ja cilvēks neinteresējas par vēsturi, viņš tāpat atrodas vēstures interpretāciju ietekmē. 
(S.Li.8.)

• Analizē dažādu plašsaziņas līdzekļu saturu, izveidošanas mērķus un iespēju tos 
izmantot kā vēstures avotus. Izvērtē šādu informācijas avotu drošticamību.

• Veido un pamato uz faktiem balstītu viedokli, izmantojot savas zināšanas vēsturē. 
• Veido aptauju, kas atspoguļo sabiedrisko domu; izvērtē sabiedriskās domas 

ietekmējošos faktorus.
• Identificē mūsdienu pasaules redzamākos starptautiskos vai iekšpolitiskos konfliktus, 

nosaka konfliktējošās puses, to ideoloģijas pamatvirzienus, galvenos mērķus 
un uzdevumus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Analizē un skaidro plašsaziņas līdzekļu iespējas atspoguļot un ietekmēt cilvēku 
politiskos, sabiedriskos, estētiskos priekšstatus un uzskatus, manipulēt ar personisko 
un kultūras identitātes izpratni, priekšstatiem par kultūras mantojumu un vērtībām. 
(=S.9.8.1., S.9.8.2) 

• Analizē dažādu sabiedrības grupu izteiktos vēstures norišu vērtējumus un pārmaiņas 
sabiedrības grupu vēsturiskajā atmiņā, meklējot vērtējumos un vēsturiskajā atmiņā 
kopīgo un izprotot atšķirību cēloņus. (=S.9.8.3.)

Veido cieņpilnas attiecības ar citiem cilvēkiem, uzklausa un iedziļinās dažādos viedokļos. 
(Tikums – tolerance, vērtība – cieņa)

Jēdzieni: globalizācija, migrācija, imigranti, bēgļi, stereotipi, radikālisms, terorisms, hibrīdkarš, kiberdrošība, interneta troļļi.
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Temata apguves norise 

Kā noteikt, kur pasaulē 
risinās starptautiski vai 
iekšpolitiski konflikti un 
kas konfliktā iesaistīts?

Izveido un izmanto kritērijus, pēc kuriem atlasīt un apstrādāt informāciju, kas iegūta no plašsaziņas līdzekļiem.

Lai identificētu konfliktus, skolēni individuāli caurlūko un atlasa esošā brīža (pēdējo nedēļu) plašsaziņas līdzekļu informāciju.

Izvērtē un pamato izvēlēto informācijas avotu drošticamību.

Iegūto informāciju skolēni salīdzina ar iepriekšējo gadu plašsaziņas līdzekļu informāciju, kā arī ar uzziņu literatūras faktiem, lai secinātu,  
cik ilgstošs ir konflikts.

Kā izpētīt konfliktu? Skolēni nosaka konfliktā iesaistītās puses. 

Izmantojot internetu, mācību un uzziņu literatūru, skolēni individuāli iegūst informāciju par motivāciju iesaistīties konfliktā, kā arī apzina pušu 
vēsturiskos, etniskos, reliģiskos un politiskos argumentus. 

Izmanto iepriekš izstrādātos informācijas analīzes kritērijus.

Skolēni darba grupās, kas apvieno vienas konfliktā iesaistītās puses pārstāvjus, izmantojot iepriekš apkopoto informāciju, diskutē par konflikta 
vēsturiskajiem cēloņiem, reliģiskajiem, etniskajiem un nacionālajiem cēloņiem, ārējo spēku ietekmi.

Kā izbeigt konfliktu  
miera sarunās? 

Lai gūtu pieredzi konfliktu risināšanā un izpratni par konfliktu risināšanas ceļiem, skolēni organizē miera sarunas.

Saglabājot konfliktā iesaistīto pušu lomas, darba grupās tiek izstrādāti priekšlikumi konflikta atrisināšanai mierīgā ceļā.

Katrā darba grupā vienojas, no kādām prasībām grupas pārstāvētā puse varētu atkāpties, kādi no tā būtu zaudējumi, kādi – ieguvumi.

Notiek kopējas “konfliktējošo pušu pārstāvju” miera sarunas par iespējami labākajiem risinājumiem, kā panākt mieru un konflikta noregulējumu.

Kādi pēdējās 
desmitgadēs bijuši un ir 
būtiskākie izaicinājumi 
un apdraudējumi 
Latvijas valstij?

Lai izprastu Latvijas Republikas pēdējo desmitgažu vēsturisko virzību, kā arī lai noskaidrotu sabiedrības vērtējumu, skolēni veic laikabiedru (vecāku, 
vecvecāku, kaimiņu, skolotāju u. c.) aptauju, noskaidrojot mūsdienu Latvijas galvenos sniegumus; neizdarītos/nepaveiktos darbus; ārējos un iekšējos 
apdraudējumus. 

Izvērtē iegūto informāciju, nosaka šīs informācijas drošticamību.

Diskutē par to, kuri no pēdējo divdesmit gadu vēstures notikumiem visvairāk (ilgtermiņā) ietekmējuši mūsdienu situāciju Latvijā, kuri notikumi 
uzskatāmi par Latvijas valsts sasniegumiem un kas ir galvenās problēmas mūsdienās.

Kā Latvijas pilsonim 
rīkoties pret Latviju 
izvērsta hibrīdkara 
apstākļos?

Skolotāja vadībā skolēni veic pret Latviju vērstas propagandas paraugu (ar vēstures kontekstu) analīzi, noskaidrojot tās mērķus, uzdevumus, 
psiholoģiskos paņēmienus u. c.

Lai gūtu pieredzi pretoties pret Latviju vērstai propagandai, klasē skolēni izveido iekšēju sociālā tīkla digitālu imitāciju un veic tajā iekšēju tīklošanu, 
atbildot īsu komentāru veidā uz provokatīviem un vēsturiski nepatiesiem apgalvojumiem. 

Izvērtē uzrakstīto komentāru tekstu, lai mācītos izteikties korekti, neaizskarot cilvēka cieņu, un lietot zinātniskus un uz faktiem balstītus argumentus.
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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

Sociālās zinības – sociālā grupa, etniskā grupa, kulturālā grupa; ģeogrāfija – politiskā 
karte, kartes ar kultūras, ekonomikas, iedzīvotāju etniskā sastāva informāciju 

Metodiskais komentārs

Analizējot kādu no mūsdienu pasaules starptautiskajiem vai iekšpolitiskajiem konflik
tiem, skolēni nostiprina prasmes integrāli izmantot vēstures un mūsdienu medijos pieeja
mos materiālus, lai noskaidrotu konflikta vēsturiskos cēloņus un iemeslus, apzinātu galve
nās konfliktā iesaistītās puses, prognozētu konflikta turpmāko attīstību. Skolēni nostiprina 
prasmes argumentēti diskutēt internetā par mūsdienās Latvijai aktuāliem jautājumiem, 
izmantojot vēstures argumentāciju.

Skolotājam jāpievērš uzmanība temata pēdējai sadaļai “Mūsdienu Latvija un hibrīdkarš”, 
kura netieši skar arī starpnacionālās attiecības, tāpēc jāseko un jāvada diskusijas tā, lai tās 
neizvēršas neiecietības gaisotnē, sevišķi, ja klasē mācās dažādu mazākumtautību skolēni.

Temata apguvi vēlams saskaņot ar sociālo zinību tematu “Kā ilgtspējīgi izmantot globa
lizācijas priekšrocības un mazināt draudus?”.



Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei

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

Pielikumi

* Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

1. pielikums

Mācību priekšmetu programmu paraugos lietotie kodi

Atsaucei uz standartu* 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.)

SR kodi
Piemērs:  

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.

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 nepie
ciešams, 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.
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2. pielikums

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

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.



Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei

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

2. pielikums

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

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.

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.
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2. pielikums

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

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.

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.
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2. pielikums

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

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.

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.
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2. pielikums

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

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 Latvijas un pasaules vēsturē

1. Patstāvīgi veido izpratni par pasauli, Latvijas nozīmību tajā.
• Attīsta ieradumu patstāvīgi veidot izpratni par pasauli, rūpējoties par arheoloģisko 

pieminekļu saglabāšanu. (Vērtība – Latvijas valsts, tikums – gudrība)
• Attīsta ieradumu patstāvīgi veidot izpratni par Latvijas valsts nozīmību. (Tikums – 

drosme, vērtība – Latvijas valsts)
• Attīsta ieradumu, pētot pretrunīgos vēstures jautājumus, veidot izpratni par pasauli, 

Latvijas un latviešu valodas vietu tajā un piedalīties savas pilsētas/ciema sociālajā, 
politiskajā un kultūras dzīvē, veidojot memoriāla projektu LR neatkarības atjaunoša
nai. (Tikums – drosme, godīgums, vērtība – Latvijas valsts)

2. Veido cieņpilnas attiecības, sadarbojas ar citiem cilvēkiem.
• Diskutējot par pretrunīgiem vēstures notikumiem, ievēro pieklājību, toleranci un paš

cieņu, veido izpratni par cilvēcīgumu un taisnīgumu. (Tikums – tolerance, vērtība – 
brīvība)

• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības ar citiem cilvēkiem, uzklausīt un iedziļi
nāties dažādos viedokļos. (Tikums – tolerance, vērtība – cieņa)

3. Pilnvērtīgi piedalās sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē, kā arī rūpējas 
par savu, citu un kopīgo īpašumu.
• Lai attīstītu ieradumu pilnvērtīgi piedalīties sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un 

kultūras dzīvē, izvērtē pilsoņa iespējas ietekmēt norises antīkajā sabiedrībā un mūs
dienu Latvijā. (Tikums – atbildība, vērtība – cilvēka cieņa)

4. Uzklausa un ieklausās dažādos viedokļos, pārliecībās, kultūrās. Iejūtas otra cilvēka pār
dzīvojumos un sniedz atbalstu.
• Attīstīta ieradumu uzklausīt un iedziļināties dažādos viedokļos, pārliecībās, kultūrās, 

iejusties otra pārdzīvojumos un sniegt atbalstu, iepazīt dzīvesveidu no mūsdienu 
sabiedrības un mūsu ekoloģiski ģeogrāfiskās vides atšķirīgajās seno Austrumu civili
zācijās, veidojot izpratni par solidaritātes lomu jebkurā sabiedrībā. (Vērtības – cilvēka 
cieņa un dzīvība)

• Ieklausās dažādos viedokļos, iejūtas citā kultūrā.
• Izvērtē dažādu viduslaiku kārtu pārstāvju dzīvesveidu un vērtību sistēmas, lai veidotu 

ieradumu iedziļināties dažādos viedokļos, pārliecībās, kultūrās un iejustos cita cilvēka 
pārdzīvojumos. (Tikums – tolerance, vērtība – cilvēka cieņa)

• Attīsta ieradumu ar iecietību izturēties pret dažādu  konfesiju pārstāvju uzskatiem.
• Attīsta ieradumu saudzīgi attiekties pret tehnikas pieminekļiem. 

5. Ir patiess, spēj dzīvot ar savām vērtībām.
• Attīsta prasmi modelēt memoriālu vēsturiska notikuma piemiņai (dizaina domāšanas 

metode).
6. Apzinās savas emocijas, vēlmes, intereses, dotības, kā arī kontrolē un vada savu uzve

dību un emocijas.
• Attīsta ieradumu analizēt savas vēlmes un atteikties no nevajadzīgā. (Tikums – atbil

dība, vērtība – cilvēka cieņa)
7. Ir zinātkārs un intelektuāli atvērts.

• Attīsta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, pētot personību veikumu 
nacionālās pašapziņas nostiprināšanai. (Tikums – gudrība, vērtība – Latvijas valsts)

8. Plāno un vada savu izziņas procesu.
• Attīsta ieradumu patstāvīgi veidot izpratni par pasauli, rūpējoties par arheoloģisko 

pieminekļu saglabāšanu. (Vērtība – Latvijas valsts, tikums – gudrība)
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4. pielikums

Latvijas un pasaules vēstures programmas tematu pārskats

7. klase

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

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

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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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 vietāsm 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 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 • VISC izstrādātie metodiskie materiāli [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.]. 
Pieejams: https://visc. gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.shtml

• Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.].  
Pieejams: https://visc. gov.lv/vispizglitiba/saturs/maclit.shtml 

• Skola2030 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 • Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.].  
Pieejams: https://visc. gov.lv/vispizglitiba/saturs/maclit.shtml 

• Skola2030 mācību līdzekļi

Darba piederumi Daudzveidīgi kancelejas piederumi (papīrs, līmlapiņas, šķēres u. c.)

Iekārtas Datori vai planšetdatori

Skolēniem 
informācijas 
ieguvei

Drukātā uzziņu 
literatūra

• Bībele bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 352 lpp.
• Ilustrētā ģimenes Bībele. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 384 lpp. 
• Reliģijas. Ilustrēta enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 128 lpp.

Elektroniskie izziņas 
avoti

• 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.pdf

• Latvija. Ulmaņlaiki. Videomateriālu sērija (14 sērijas) [tiešsaiste] – [skatīts 10.08.2019.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch
?v=KQODUEkwVcw&list=PLAfsRiJAMfqE9NHwqyOUa0E06pSZbywc&ab_channel=%C4%92riksNiedra

• Latvijas arheoloģijas leksikons [tiešsaiste] LU Latvijas vēstures institūts [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: http://en.lulfmi.lv/?kopa=1
• Latvijas nacionālā digitālā bibliotēka [tiešsaiste] – [skatīts 10.09.2019.]. Pieejams: http://www. periodika.lv/
• Nacionālā enciklopēdija [tiešsaiste] – [skatīts 10.09.2019.]. Pieejams: https://enciklopedija.lv/ 

https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdf
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6. pielikums

Izmantošanas 
nolūks

Mācību līdzekļu 
veids Mācību līdzekļi

Skolēniem 
informācijas 
ieguvei

Uzskates materiāli • Gaujienas muižas ansamblis [tiešsaiste] – [skatīts 9.08.2019.]. Pieejams: http://www.vitoleni.lv/?page_id=1070
• Luters. Pagrieziens [tiešsaiste] – [skatīts 19.08.2019.]. Pieejams: http://www.luters.lv

Piederumi, iekārtas, ierīces mācību vides 
nodrošināšanai

Viegli pārveidojama klases telpa (viegli pārvietojami skolēnu darba galdi), datori vai planšetdatori, datu kamera, projektors 
vai interaktīvā tāfele 
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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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