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Ievads

Kursa programmas struktūra

Vēsture II padziļinātā kursa programmas (turpmāk – programma) paraugs ir veidots, 
lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos 
Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidē-
jās izglītības programmu paraugiem” (turpmāk – standarts) noteiktos plānotos skolēnam 
sasniedzamos rezultātus sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā augstākajā mācību satura 
apguves līmenī.

Programmā iekļauti:
• kursa mērķis un uzdevumi;
• mācību saturs;
• vērtēšanas saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni;
• ieteikumi mācību darba organizācijai;
• mācību satura apguves norise;
• vērtēšanas uzdevumu piemēri.

Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un resursu apkopojošs uzskai-
tījums pievienots 5. pielikumā. Mācību saturs programmā ir veidots atbilstoši standartā 
noteiktajiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem 
rezultātiem augstākajā mācību satura apguves līmenī.

Programma veidota, paredzot, ka kursa apguvei vidējās izglītības pakāpē tiks atvēlētas 
210 mācību stundas. Taču skolai ir iespējams mainīt mācību stundu skaitu kursā, to nesa-
mazinot vairāk par 15 %. Ieteikumus mācību darba organizācijai skatīt programmas sadaļā 
“Ieteikumi mācību darba organizācijai”. Programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Skolo-
tāji var izmantot šo programmu vai arī izstrādāt savu programmu.

Mācību satura un pieejas akcenti

Vispārējās vidējās izglītības satura īstenošanas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš apzinās 
savas personiskās spējas un intereses mērķtiecīgai personiskās un profesionālās nākot-
nes veidošanai, kurš ciena sevi un citus, padziļina zināšanas, izpratni, prasmes un turpina 
nostiprināt vērtības un tikumus atbilstoši saviem nākotnes mērķiem, atbildīgi, inovatīvi un 
produktīvi darbojas paša, ģimenes, labklājīgas un ilgtspējīgas Latvijas valsts un pasaules 
veidošanā.

Vidējās izglītības pakāpes loma ir dot iespēju jauniešiem mācīties, iedziļinoties atbilstoši 
viņu interesēm un nākotnes mērķiem, padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto 
(10./11. klase) un mācoties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11./12. klase).

Mācību jomā plānotos rezultātus augstākajā mācību satura apguves līmenī skolēns 
apgūst padziļinātajā kursā. Tā mērķis ir sniegt zināšanas, izpratni un veidot prasmes, apzi-
nāti, atbildīgi, radoši un patstāvīgi pārraugot savu izziņas darbību, risinot problēmas nepa-
zīstamās, sarežģītās situācijās, veidojot dziļu konceptuālu izpratni mācību jomā, saskatot 
starpdisciplināras likumsakarības un mācoties patstāvīgi plānot, īstenot, uzraudzīt un izvēr-
tēt produkta radīšanas procesu.

Apgūstot Vēsture II kursa mācību saturu augstākajā mācību satura apguves līmenī, 
skolēns turpina pilnveidot pamatkursa optimālajā līmenī iegūtās zināšanas un prasmes un 
padziļina izpratni par nozīmīgākajiem Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures notikumiem, 
kas ietekmē arī notikumus mūsdienās, meklē un pēta cēloņsakarības vēsturiskos notiku-
mus, mācās izvērtēt vēstures notikumus no dažādām perspektīvām un avotu ticamību. 
Veido argumentētu viedokli par dažādiem vēstures jautājumiem, izmantojot daudzveidīgus 
vēstures un informācijas avotus. Attīsta vēstures pētniecības prasmes, pētot tādus tema-
tus kā identitātes veidošanās, ideoloģija, kari un konflikti, estētika vēsturiskā skatījumā, 
kultūras mantojums un tā nozīme. Vēsture II padziļinātais kurss no pamatkursa atšķiras ar 
apjomīgāku saturu (daudzveidīgāks piemēru skaits), iespēju vairāk iedziļināties nozīmīgāka-
jās problēmās (vēstures pētīšana), kā arī ar lielāku vērību kultūras un vēstures mantojumam 
un tā saglabāšanai.
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Mērķis un uzdevumi

Vēsture II kursa apguves mērķis un uzdevumi skolēnam ir:
1) gūt pozitīvu un iekšēji motivētu interesi par vēsturi;
2) meklēt un saskatīt cēloņsakarības starp dažādiem notikumiem pagātnē;
3) izvērtēt vēstures notikumus no dažādām perspektīvām un vērtēt dažādus viedokļus;
4) vērtēt dažādu vēstures avotu ticamību un iespēju no tiem iegūt ticamu informāciju;
5) gūt praktisku pieredzi vēstures un kultūras mantojuma izpētē un saglabāšanā;
6) izprast kultūru daudzveidību Latvijā un pasaulē kā priekšnoteikumu sabiedrības kultu-

rālajai bagātībai un tālākai attīstībai;
7) argumentēti aizstāvēt savu viedokli;
8) attīstīt vēstures pētniecības prasmes, rezultātus demonstrēt gan rakstītā, gan mutiskā 

formā.
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Mācību saturs

Vidējās izglītības pakāpē mācību saturs ir izstrādāts, fokusējoties uz skolēnam būtis-
kāko, lai veidotos lietpratība (kompetence) kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts ilgākā 
periodā. Mācību saturs ir organizēts saskaņā ar mācību satura būtiskākajiem pamatjēdzie-
niem jeb lielajām idejām (Li), kas skolēnam jāapgūst, lai veidotos vienota izpratne par apkār-
tējo 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.

Vēsture II kursa mācību satura apraksts attiecībā pret sociālās un pilsoniskās mācību jomas lielajām idejām

Lielā ideja 1. Indivīds apzinās 
sevi kā daļu no 
sabiedrības – 
sadarbojoties var izdarīt 
vairāk un efektīvāk, 
kopīgi ir iespējams 
ietekmēt procesus.

2. Latvijas 
demokrātiju un 
tiesiskumu nodrošina 
lokālu interešu 
un starptautisku 
attiecību 
mijiedarbība.

3. Labklājību rada 
ilgtspējīga un atbildīga 
saimniekošana, 
saglabājot mantotās 
vērtības, vairojot savu 
turīgumu un rūpējoties 
par nākamajām 
paaudzēm.

4. Apzinoties un 
iepazīstot kultūru 
daudzveidību un 
globalizācijas procesus, 
izprotot dažādu 
kultūru atšķirības un 
konfliktus, rodas cieņa 
starpkultūru saskarsmē.

5. Laika gaitā sabiedrība 
cilvēku daudzveidīgas 
darbības un citu cēloņu 
ietekmē piedzīvo 
pārmaiņas.

6. Jebkurš informācijas 
avots, kas ataino 
norises sabiedrībā 
pagātnē un mūsdienās, 
ir vērtējams kritiski.

Mācību 
satura 
apraksts

Padziļina izpratni par 
to, ka sociālā identitāte 
ir mainīga, tā ir saistīta 
ar sociālo mobilitāti 
un sabiedrības 
noslāņošanās 
procesiem.

Skaidro, kā izpratne par 
vajadzībām, vērtībām 
un taisnīgumu laika 
gaitā mainās un kā tas 
ietekmē indivīda dzīves 
apstākļus.

Padziļina izpratni par 
demokrātiskām (un 
citām) sabiedrības 
pārvaldīšanas 
iespējām dažādu 
politisko režīmu 
ietvaros. 

Pēta un analizē 
atklājumu un inovāciju 
lomu vēsturiskās 
attīstības procesos.

Izzina vērtību 
plurālisma izpausmes 
reliģijā un etniskajos 
konfliktos. Analizē 
kultūras mantojumu, 
kultūrvēsturiskās 
ainavas, vēsturiskās 
liecības, lai veicinātu 
toleranci starpkultūru 
saskarsmē.

Pilnveido prasmes 
vēstures interpretāciju 
analizēšanā un 
salīdzināšanā.

Pēta un analizē: ideju 
attīstību, rīcības un 
domāšanas paradumus 
vēstures kontekstā; 
kolektīvās identitātes un 
telpisko struktūru izmaiņu 
korelāciju; sensitīvisma 
un multikulturālisma 
izpausmes; cīņu par 
resursiem.

Pilnveido prasmes 
vērtēt informācijas 
avotu ticamību.

Apgūst pētnieciskā 
darba iemaņas.

Iesaistās valstī un 
pasaulē aktuālo 
problēmu vērtēšanā, 
sava viedokļa 
formulēšanā.
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Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību jomā un no tiem atvasinātie 
sasniedzamie rezultāti padziļinātā kursa programmā ir kompleksi – galarezultāts veidojas 
darbībā, kura ietver gan mācību jomas zināšanas, izpratni un prasmes, gan vispārīgās jeb 
caurviju prasmes, gan vērtībās balstītus ieradumus. Katra kursa skolotāja viens no uzdevu-
miem ir tos attīstīt.

Caurviju prasmju apguve un izmantošana ikdienā ir nozīmīgs priekšnoteikums dziļā-
kas izpratnes veidošanai kursā. Vingrinoties izmantot caurviju prasmes kursam specifiskos 
veidos un situācijās, skolēns vienlaikus ir ieguvis vispārīgas prasmes, kuras varēs izmantot 
visu dzīvi. Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 
vispārējās vidējās izglītības pakāpi, iekļauti programmas 3. pielikumā.

Vēsture II kursā īpaši attīsta tādas caurviju prasmes kā:
• kritiskā domāšana un problēmrisināšana:

 ◦ analizējot vēstures un informācijas avotus, attīsta prasmi izprast informācijas nozīmi, 
tās daļas un to savstarpējās attiecības, kā arī, novērtējot informācijas ticamību, kva-
litāti un nozīmīgumu, savieno atšķirīgas idejas un procesus, nonāk pie atbildes vai 
secinājumiem;

 ◦ identificējot problēmjautājumus un viedokļus vēsturiskā kontekstā;
 ◦ analizējot vēstures un informācijas avotus, veidojot savu skatījumu un viedokli;
 ◦ skaidrojot sociālu, politisku, vēsturisku vai ekonomisku faktoru ietekmi uz pētāmo 

objektu;
• pašvadīta mācīšanās, plānojot un izvērtējot savu mācīšanās procesu, veicot pētījumu 

vai projekta darbu;
• pilsoniskā līdzdalība:

 ◦ saglabājot pašcieņu, pieņem uzskatu daudzveidību un ievēro situācijai atbilstošu tole-
ranci;

 ◦ veidojot aktīvu dzīves pozīciju, rīkojas solidāri un atbildīgi, apzinās savas darbības 
ietekmi gan lokālā, gan globālā mērogā, novērtē īstermiņa un ilgtermiņa sekas;

 ◦ risinot kompleksu problēmu atbilstoši savām vērtībām, izvēlas pasākumus, kuros 
iesaistīties un iesaistīt citus.
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Vērtēšanas saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Sasniedzamo rezultātu veidi, vērtēšanas formas un 
metodiskie paņēmieni

Programmas ietvaros paredzēti četru veidu plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti: 
zināšanas un izpratne, prasmes, vērtībās balstīti ieradumi un zināšanu, izpratnes, prasmju 
un ieradumu kombinācijas. Katram sasniedzamo rezultātu veidam ir norādītas būtiskas 
sasniedzamo rezultātu grupas, kuras apkopo standartā noteikto mācību saturu.

Zināšanu un izpratnes apguve attiecas uz standartā plānotajiem skolēnam sasniedza-
majiem rezultātiem, kuri parasti sākas ar darbības vārdiem “skaidro”, “pamato” u. c. Plānoto 
skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns parāda, piemēram, skaidrojot jēdzienus, 
algoritmus, piedaloties sarunās un diskusijās.

Prasmju grupas atspoguļo būtiskas priekšmeta specifiskās prasmes, domāšanas un 
caurviju prasmes. Prasmju apguvi skolēns demonstrē darbībā, piemēram, modelē, aprēķina, 
analītiski spriež, lieto priekšmeta specifisko valodu.

Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; tos vērtē, novērojot sko-
lēna darbību ilgākā laikposmā, īpaši situācijās, kuras ietver izvēles iespējas.

Zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas, kuras ir raksturīgas un būtis-
kas šī kursa mācību satura apguvē, skolēns demonstrē darbībā, jaunajās, to skaitā reālajās, 
dzīves situācijās, risinot problēmas. Katra padziļinātā kursa ietvaros ir norādītas raksturīgas 
problēmas, piemēram, pētniecība, mākslinieciskā jaunrade, kurās skolēns definē problēmu 
vai iespēju, formulē un izvēlas risinājumu, plāno un rīkojas, pārbauda un izvērtē risinājumu.

Skolotājs atbilstoši sasniedzamajam rezultātam izvēlas uzdevumu un vērtēšanas formu 
(mutiski, rakstiski, praktiski vai kombinēti). Būtiska uzdevumu daļa ir vērtēšanas kritēriji, 
saskaņā ar kuriem iespējams izvērtēt snieguma kvalitāti. Ja skolēns var demonstrēt snie-
gumu dažādās kvalitātes gradācijās, tad ir svarīgi veidot snieguma aprakstu attiecībā pret 
būtiskiem kritērijiem. Kritēriju izstrādē un vērtēšanā var iesaistīt skolēnus, lai pilnveidotu 
viņu pašvadītas mācīšanās prasmes.

Kursa vērtēšanas saturs

Vēsture II kursa detalizēts sasniedzamo rezultātu grupu uzskaitījums ir apkopots tabulā. 
Programmas ietvaros atbilstoši sasniedzamo rezultātu grupām ir izstrādāti uzdevumu pie-
mēri ar vērtēšanas kritērijiem. Atsevišķi uzdevumi ietver vairākas sasniedzamo rezultātu 
grupas. Šo uzdevumu mērķis ir atspoguļot zināšanas un izpratni, prasmes, ieradumus, kā 
arī zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas, kuras skolēns ir apguvis kursa 
ietvaros.
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Sasniedzamo 
rezultātu 

veids
Sasniedzamo rezultātu grupa Vērtēšanas uzdevuma piemērs*

Zināšanas un 
izpratne

Skaidro un pamato:
• notikumu radītās pārmaiņas un ietekmi uz mūsdienām;
• indivīda, sabiedrības, varas, demokrātijas, resursu un kultūras daudzveidības 

nozīmi dažādos vēstures notikumos un procesos.

1. uzdevums. Revolūcijas: vēstures un informācijas avotu izvērtēšana un 
izmantošana.

2. uzdevums. Dziesmotā revolūcija – dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju 
dalība 1991. gada janvāra barikādēs: pētniecības vajadzībām atbilstoša 
informācijas ieguve un analīze.

4. uzdevums. Komunisma, fašisma un nacisma tiesa: argumentēta viedokļa 
veidošana un paušana.

Prasmju grupas Informācijas pratība:
• atlasa atbilstošus un daudzpusīgus vēstures un informācijas avotus;
• izvērtē vēstures un informācijas avotu izcelsmi un ticamību;
• savstarpēji salīdzina dažādas avotu kopas, konfrontē tur pieejamo 

informāciju;
• pārveido iegūto informāciju, izmantojot piemērotas un efektīvas stratēģijas;
• pārrada iegūto informāciju atbilstoši ētiskajiem un tiesiskajiem principiem, 

respektējot autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības;
• komunicē informāciju, nododot tālāk savas idejas, savu izpratni par 

noteiktiem jautājumiem.

1. uzdevums. Revolūcijas: vēstures un informācijas avotu izvērtēšana un 
izmantošana.

2. uzdevums. Dziesmotā revolūcija – dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju 
dalība 1991. gada janvāra barikādēs: pētniecības vajadzībām atbilstoša 
informācijas ieguve un analīze.

4. uzdevums. Komunisma, fašisma un nacisma tiesa: argumentēta viedokļa 
veidošana un paušana.

Analītiskā spriešana:
• klasificē dažādus vēstures notikumus un procesus;
• identificē cēloņu un seku sakarības dažādiem vēstures notikumiem un 

procesiem;
• novērtē notikuma/procesa nozīmīgumu, ilgstamību, ietekmes dziļumu un 

apjomu (arī saistību ar mūsdienām);
• secina, kāda ir notikumu simboliskā nozīme un kā tā tiek izmantota 

mūsdienās.

2. uzdevums. Dziesmotā revolūcija – dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju 
dalība 1991. gada janvāra barikādēs: pētniecības vajadzībām atbilstoša 
informācijas ieguve un analīze.

3. uzdevums. Dažādu sociālo grupu emancipācija: vēstures pētīšana 
(problēmrisināšana).

4. uzdevums. Komunisma, fašisma un nacisma tiesa: argumentēta viedokļa 
veidošana un paušana.
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Sasniedzamo 
rezultātu 

veids
Sasniedzamo rezultātu grupa Vērtēšanas uzdevuma piemērs*

Prasmju grupas Argumentācija: pierāda apgalvojumu, izmanto nepieciešamo argumentācijas 
veidu, demonstrē prasmi loģiski saistīt premisas ar secinājumiem un balstīties 
tajos, atklājot cēloņsakarības.

1. uzdevums. Revolūcijas: vēstures un informācijas avotu izvērtēšana un 
izmantošana.

2. uzdevums. Dziesmotā revolūcija – dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju 
dalība 1991. gada janvāra barikādēs: pētniecības vajadzībām atbilstoša 
informācijas ieguve un analīze.

3. uzdevums. Dažādu sociālo grupu emancipācija: vēstures pētīšana 
(problēmrisināšana).

4. uzdevums. Komunisma, fašisma un nacisma tiesa: argumentēta viedokļa 
veidošana un paušana.

Vēsturiskā perspektīva:
• rekonstruē vēsturiskās situācijas kontekstus atbilstoši attiecīgā laikmeta 

politiskajai, sociālajai, kultūras, intelektuālajai un emocionālajai videi;
• savu nostāju, secinājumus un rīcību pamato atbilstoši attiecīgajā laikmetā 

sastopamajai izpratnei par tādiem jēdzieniem kā indivīds, sabiedrība, vara, 
demokrātija, resursi, kultūras daudzveidība, laiks un pārmaiņas.

1. uzdevums. Revolūcijas: vēstures un informācijas avotu izvērtēšana un 
izmantošana.

2. uzdevums. Dziesmotā revolūcija – dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju 
dalība 1991. gada janvāra barikādēs: pētniecības vajadzībām atbilstoša 
informācijas ieguve un analīze.

3. uzdevums. Dažādu sociālo grupu emancipācija: vēstures pētīšana 
(problēmrisināšana).

4. uzdevums. Komunisma, fašisma un nacisma tiesa: argumentēta viedokļa 
veidošana un paušana.

Pilsoniskā līdzdalība: izskaidro problēmu sabiedrībā un identificē iespējas 
situācijas risinājumam, pamato savu nostāju, balstoties vērtībās, uzņemas 
iniciatīvu, prognozē iespējamo ilgtermiņa ietekmi uz sabiedrību kopumā vai 
kādiem atsevišķiem procesiem sabiedrībā.

5. uzdevums. Kultūras mantojuma objektu aizsardzība: problēmrisināšana.

Pašvadīta mācīšanās: plāno, uzrauga, izvērtē savu mācīšanos. 3. uzdevums. Dažādu sociālo grupu emancipācija: vēstures pētīšana 
(problēmrisināšana).

5. uzdevums. Kultūras mantojuma objektu aizsardzība: problēmrisināšana.
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Sasniedzamo 
rezultātu 

veids
Sasniedzamo rezultātu grupa Vērtēšanas uzdevuma piemērs*

Ieradumi Atšķirīgu pieredzi izvērtē iecietīgi un kritiski. 3. uzdevums. Dažādu sociālo grupu emancipācija: vēstures pētīšana 
(problēmrisināšana).

4. uzdevums. Komunisma, fašisma un nacisma tiesa: argumentēta viedokļa 
veidošana un paušana.

Uzklausa un ieklausās dažādos viedokļos, pārliecībās, iejūtas cita cilvēka 
pārdzīvojumos un sniedz atbalstu.

3. uzdevums. Dažādu sociālo grupu emancipācija: vēstures pētīšana 
(problēmrisināšana).

4. uzdevums. Komunisma, fašisma un nacisma tiesa: argumentēta viedokļa 
veidošana un paušana.

Zināšanu, 
izpratnes, 
prasmju un 
ieradumu 
kombinācijas

Problēmrisināšana (vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzība):
• definē problēmu vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības jomā;
• atlasa atbilstošus un daudzpusīgus vēstures un informācijas avotus;
• izvēlas un izstrādā atbilstošu vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības 

stratēģiju;
• izskaidro problēmu sabiedrībā un identificē iespējas situācijas risinājumam;
• prognozē iespējamo ilgtermiņa ietekmi uz sabiedrību kopumā;
• novērtē paveiktā pilsonisko un vēsturisko nozīmīgumu.

5. uzdevums. Kultūras mantojuma objektu aizsardzība: problēmrisināšana.

Problēmrisināšana (vēstures pētīšana):
• izvirza pētāmo jautājumu/problēmu vai hipotēzi;
• atlasa atbilstošus un daudzpusīgus vēstures un informācijas avotus;
• pārrada iegūto informāciju atbilstoši ētiskajiem un tiesiskajiem principiem, 

respektējot autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības;
• izvēlas mērķim atbilstošas pētnieciskās metodes vai arī identificē projekta 

darba gala rezultāta kritērijus;
• plāno, strukturē un izstrādā pētījumu, kas balstīts vēstures avotos;
• skaidro notikumu radītās pārmaiņas un ietekmi uz mūsdienām;
• savu nostāju, secinājumus un rīcību pamato atbilstoši attiecīgajā laikmetā 

sastopamajai izpratnei par tādiem jēdzieniem kā indivīds, sabiedrība, vara, 
demokrātija, resursi, kultūras daudzveidība, laiks un pārmaiņas;

• komunicē informāciju, nododot tālāk savas idejas, savu izpratni par 
noteiktiem jautājumiem.

3. uzdevums. Dažādu sociālo grupu emancipācija: vēstures pētīšana 
(problēmrisināšana).

* Vērtēšanas uzdevumu piemērus skatīt 4. pielikumā.
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Kursa apguves prasības

Programmā piedāvāts piemērs Vēsture II kursa beigšanas prasībām, kurā ir norādīti 
uzdevumi ar attiecīgo īpatsvaru kursa vērtējumā. Norādītais īpatsvars ir saistīts ar sasnie-
dzamo rezultātu nozīmīgumu un mācību laiku, kas ir paredzēts to apguvei.

Prasības skolēnam kursa apguvei Īpatsvars kursa vērtējumā (%)

Skolēns sagatavo portfolio, kurā ir iekļauti pierādījumi, kas apliecina skolēna pieredzi un veiktos uzdevumus Vēsture II kursa apguves laikā. Kopsavilkumā skolēns reflektē par 
pievienotajiem materiāliem un darba procesu. Skolēnam ir tiesības portfolio iekļaut formas ziņā daudzveidīgu materiālu klāstu (aprakstoši, shematiski, ilustratīvi). Skolēnam iespējams 
savu portfolio veidot un iesniegt arī elektroniski.

Portfolio iekļauj pierādījumus par noteiktiem uzdevumiem un pieredzēm.

Patstāvīgi atlasa un izvērtē dažādas, savstarpēji pretrunīgas vēstures un informācijas avotu kopas:
• izstrādā problēmjautājumam atbilstošu vēstures un informācijas avotu atlases plānu (2. un 3. uzdevums);
• sagatavo problēmjautājumam atbilstošu pieejamo vēstures un informācijas avotu sarakstu (2. un 3. uzdevums);
• sagatavo izmantoto vēstures un informācijas avotu ticamības izvērtējumu apraksta formā (4. uzdevums).

40

Veic pētījumu, formulē un argumentēti pamato savu viedokli:
• izvirza pētāmo jautājumu/hipotēzi (3. uzdevums);
• izstrādā pētniecības plānu un veic pētījumu (3. uzdevums);
• apkopo pētījuma rezultātus un izsaka savu viedokli argumentētas esejas formā (1., 3. un 4. uzdevumus).

30

Piedalās diskusijā par dažādiem vēsturiski nozīmīgiem un pretrunīgi vērtētiem jautājumiem:
• klases konferencē prezentē sava pētījuma rezultātus un iesaistās diskusijā (3. uzdevums);
• tiesas izspēlē aizstāv savu viedokli un iesaistās diskusijā (4. uzdevumu).

20

Izstrādā, īsteno un pamato kultūras un pieminekļu aizsardzības iniciatīvu (5. uzdevums), kas ietver vairākas secīgas darbības:
• aktualizē konkrēta pieminekļa aizsardzības problēmu;
• izstrādā un īsteno izvēlētā kultūras pieminekļa aizsardzības stratēģiju;
• novērtē un pamato pieminekļa aizsardzības stratēģijas efektivitāti.

10
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Ieteikumi mācību darba organizācijai

Satura starpdisciplinaritāte 

Apgūstot Vēsture II kursu, svarīgas ir svešvalodu zināšanas un prasmes. Tā kā vidus-
skolas posmā skolēniem vismaz vienā svešvalodā jāsasniedz valodas apguves B2 līmenis, 
tad viņi mācās lietot apgūto svešvalodu mācību un profesionālajām vajadzībām. Tādā veidā 
svešvaloda kļūst par rīku dziļākai un pēc iespējas daudzveidīgākai mācību satura apguvei, to 
izmantošana padara mācību procesu interesantāku. Tā skolēni pamazām tiek gatavoti savai 
nākotnes profesionālajai karjerai mūsdienu globālajā pasaulē. Līdz ar to ne tikai svešvalodu, 
bet arī vēstures skolotāju uzdevums ir dot iespēju skolēniem pilnveidot savas valodu pras-
mes. To vislabāk var paveikt, rosinot skolēnus daļu no nepieciešamās informācijas meklēt 
svešvalodās un apkopot izvēlētajā svešvalodā, tādā veidā iespējams sasniegt šādus iegu-
vumus:
1) svešvalodās ir pieejams plašāks vēstures un informācijas avotu klāsts, ko iespējams 

izmantot mācību procesā;
2) meklējot, lasot un apkopojot informāciju svešvalodā, skolēni attīsta savas valodas zinā-

šanas un prasmes;
3) patstāvīgi meklējot un apkopojot informāciju, skolēni pilnveido medijpratības un infor-

mācijas analīzes prasmes.
Vēstures II kursa ietvaros nebūtu vēlami starpdisciplināri apgūt sociālās zinātnes, jo tas 

veicinātu divu mācību kursu satura pārklāšanos.
Skolēniem ir ieteicams apgūt kādu no šiem padziļinātajiem kursiem – Latviešu valoda 

un literatūra II vai Kultūra un māksla II, tādējādi skolēni varētu padziļināti pētīt kultūras un 
mākslas procesus, skatīt to vēsturiskā kontekstā, gūstot pieredzi un izpratni par mākslas 
sociālo un kultūrvēsturisko vērtību.

Stundu sadalījums/grafiks

Mācību dienas ietvaros Vēsture II kursa satura apguvi ieteicams plānot un īstenot divās 
vai vairākās mācību stundās. Skolēnu mācību process tiek organizēts skolā vai ārpus tās, 
pieļaujams modelis ir arī 6 stundas vienā dienā. Nebūtu ieteicams apgūt kursu pa vienai 
stundai dažādās nedēļas dienās. Plānojot mācību procesu, ieteicams ņemt vērā, ka kursa 
kopējais apjoms ir 210 mācību stundas un būtisks ir ne tikai darbs kopīgās nodarbībās/
stundās, bet arī skolēnu strukturēts patstāvīgs darbs. Tas arī būtu plānojams, ievērojot 
adekvātas proporcijas, lai tā sniegtās iespējas izmantotu efektīvi, nevis pārslogotu skolēnus 
ar patstāvīgā darba apjomu dažādos kursos.

Dažādas mācību darba organizācijas formas

Vēsture II apguvē nepieciešamas dažādas mācību formas:
• skolotāja vadītas, teorētiskas un praktiskas nodarbības;
• patstāvīgi pētniecības darbi, izvēloties dažādus vēstures un informācijas avotus, tostarp 

arhīvos un muzejos pieejamos;
• nodarbības ārpus klases telpas, izzinot dažādus vēstures un kultūras mantojuma pie-

mērus;
• skolēnu projektu organizēšana – skolēnu vadītas ekskursijas un izbraukumu semināri, 

skolēnu diskusijas/debates par nozīmīgiem vēstures jautājumiem, kultūras mantojuma 
popularizēšanas un saglabāšanas pasākumi;

• skolēnu portfolio veidošana – dažādu pierādījumu vākšana un saglabāšana, kas ļauj 
izsekot skolēna aktivitātei un izaugsmei.
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Mācību satura apguves norise

Kursa satura pārskats

Vēsture II kursā ietilpst 5 temati, katra temata pamatā ir kāds fenomens, kas skaidro 
cilvēces pieredzi un ideju attīstību laika gaitā. Apgūstot kursa saturu, skolēni veido izpratni 
par tādiem lielo ideju pamatjēdzieniem kā indivīds, sabiedrība, demokrātija, vara, resursi, 
kultūru daudzveidība, kā arī laiks un pārmaiņas. Kursa tematu apguves secību iespējams 
mainīt vietām, pielāgojot to skolēnu mācīšanās vajadzībām.

Šī kursa saturs ir strukturēts šādos tematos:

1. Ticība (reliģijas un 
ideoloģijas) 2. Kari un konflikti 3. Revolūcijas 4. Valsts 5. Sociālās grupas un 

identitāte

1. temats “Ticība (reliģijas un ideoloģijas)” atspoguļo, ka ticība, kas raksturīga noteik-
tām cilvēku grupām, kā fenomens ir būtiska, lai mācību procesa gaitā, analizējot konkrētus 
vēstures piemērus, izzinātu, kā ideoloģijas un reliģija ietekmē katra indivīda atsevišķi un 
sabiedrības kopumā rīcību un uzvedību, kā arī atbildētu, kādēļ cilvēki rīkojas tā, kā viņi 
rīkojas.

2. temats “Kari un konflikti” ļauj analizēt to, kā vēstures gaitā ir rīkojušies cilvēki un cil-
vēku grupas, kuri tic atšķirīgām ideoloģijām vai reliģijām, un kāda bijusi šīs rīcības ietekme 
uz sabiedrību.

3. temats “Revolūcijas” veidots, lai pētītu un analizētu, kā dažādas sabiedrības grupas, 
kuru vērtības un uzskati ir atšķirīgi no valdošās ideoloģijas, ir paudušas savu gribu un cīnī-
jušās par savām tiesībām un kā tas ir ietekmējis citas sabiedrības grupas.

4. temata “Valsts” ietvaros skolēni izvērtē, kādas valsts formas ir pastāvējušas vēstures 
gaitā un kādi bijuši tām raksturīgie pārvaldes principi, sabiedrības struktūra, uzskati, vēr-
tības.

5. tematā “Sociālās grupas un identitāte” skolēni analizē dažādus veidus, kā cilvēki ir 
iedalīti atšķirīgos laikposmos (reliģiskais un ideoloģiskais ir tikai viens no iedalīšanas kritēri-
jiem). Svarīgi pievērst uzmanību, kā piederība vienai vai otrai sociālajai grupai veido indivīda 
identitāti, kā arī tam, ka piederība sociālajai grupai mēdz būt mainīga un pārejoša. Temata 
apguvē skolēni izvērtē, kādas tiesības un iespējas ir dažādu sociālo grupu piederīgajiem.

Nākamajā sadaļā izklāstīts izvērsts kursa saturs, katru tematu aprakstot pēc turpmāk 
norādītā temata ietvara struktūras parauga.

Programmā lietoto kodu skaidrojums pievienots 1. pielikumā.
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Temata ietvara struktūras paraugs

1. Temata numurs un 
nosaukums

2. Temata numurs un 
nosaukums

3. Temata numurs un 
nosaukums

4. Temata numurs un 
nosaukums

5. Temata numurs un 
nosaukums

Temata apguvei ieteicamais laiks

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

Temata izpētes jautājumi – dažādu veidu jautājumu piemēri, kas atspoguļo mācību 
satura dziļumu un plašumu. Šī sadaļa ietver jautājumu piemērus, kas:
• aktualizē nepieciešamās zināšanas un veido dziļāku konceptuālu izpratni par temata 

saturu/jēdzieniem;
• rosina diskusiju par tematu, ir apskatāmi no vairākiem aspektiem un nav viennozīmīgi 

atbildami.

Sasniedzamie rezultāti 
Skolēna spēja koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās 
situācijās. Iekavās norādīts kods no standarta attiecīgās mācību jomas plānoto skolēnam 
sasniedzamo rezultātu tabulas.

Temata apguves norise
Tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvei nepieciešamās skolēna darbī-
bas.
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Izvērsts kursa saturs

1. Ticība (reliģijas un 
ideoloģijas) 2. Kari un konflikti 3. Revolūcijas 4. Valsts 5. Sociālās grupas un 

identitāte

1. Ticība (reliģijas un ideoloģijas)

Temata apguvei ieteicamais laiks: 40 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: izpētīt pasaulē nozīmīgākās reliģijas un politiskās ideolo-
ģijas; balstoties uz dažādiem vēstures un informācijas avotiem, izskaidrot gan reliģiju, gan 
politisko ideoloģiju ietekmi uz sabiedrību dažādos laikos.

Temata izpētes jautājumi
• Kas (fakti/kritēriji) raksturo reliģijas un ideoloģijas?
• Kas kopīgs dažādām reliģijām un ideoloģijām?
• Vai sabiedrība var pastāvēt bez reliģijas un ideoloģijas?
• Kuras reliģijas/ideoloģijas vislabāk kalpo indivīda un kuras sabiedrības interesēm?

Sasniedzamie rezultāti
Diskutē par cilvēku vajadzībām, vērtībām un analizē dažādas taisnīguma izpratnes. 

(S.A.1.7.)
Kritiski izvērtē valsts un baznīcas attiecību modeļus dažādās valstīs, reliģisko organizā-

ciju lomu sabiedrības un valstiskuma attīstības kontekstā. (S.A.2.14.)
Skaidro analoģijas starp lokāliem un globāliem notikumiem dažādās sabiedrībās un pret-

runīgu vērtību līdzāspastāvēšanu gan pagātnē, gan tagadnē. (S.A.4.1.)
Analizē reliģisko tradīciju kā mainīgu vēstures fenomenu un tās lomu dažādos konflik-

tos. (S.A.4.2.)

Analizē dažādu reliģiju attīstību un jaunu reliģisku kustību veidošanās iemeslus. Skaidro 
reliģijas iekļaujošo un izslēdzošo dabu mūsdienu sabiedrībā un tiesības mainīt reliģisko pie-
derību. (S.A.4.3.)

Izmantojot savu personisko pieredzi, analizē, kā vēstures interpretācijas mijiedarbojas 
ar mūsdienu politisko un sociālo vidi, komerciju, mārketingu un kultūru. (S.A.5.1.)

Salīdzina un atpazīst dažādas cilvēku dzīves un notikumu interpretācijas, skaidro atšķi-
rības vēstures un aktuālo procesu kontekstā. (S.A.5.3.)

Skaidro cilvēka domāšanas rezultātu saistību ar notikumiem un pārmaiņām sabiedrībā, 
pamatojoties uz analoģijām starp dažādu ideju attīstību un vēstures kontekstu. (S.A.5.4.)

Argumentē, kāpēc pagātnes un tagadnes notikumi, procesi un fenomeni tiek uztverti ar 
shēmu, arhetipu, stereotipu un mītu palīdzību, lai izskaidrotu, kāpēc indivīdiem un sabied-
rībai ir vēlme identificēties ar pagātnes notikumiem, un atšifrē dažādu sabiedrības grupu 
domāšanas un rīcības paradumus. (S.A.5.5.)

Analizē dažādus avotus, izmantojot kritērijus informācijas kvalitātes izvērtēšanai. 
(S.A.6.1.)
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Temata apguves norise

Kas (fakti/kritēriji) raksturo reliģijas un ideoloģijas?
• Apkopo un kritiski izvērtē informāciju par dažādām nozīmīgākajām pasaules reliģijām 

(tostarp jūdaismu, kristietību un islāmu).
• Apkopo un kritiski izvērtē informāciju par dažādām nozīmīgākajām politiskajām ideolo-

ģijām (tostarp konservatīvismu, liberālismu, sociālismu, nacionālismu).
• Analizē, kādas ir reliģiju un politisko ideoloģiju raksturīgās iezīmes.
• Kritiski izvērtē dažādus informācijas avotus, kas sniedz interpretāciju par reliģiju un 

politisko ideoloģiju vēsturisko ietekmi (tostarp daiļliteratūra, kino, prese, dažādi video
materiāli).

Kas kopīgs dažādām reliģijām un ideoloģijām?
• Analizē dažādus avotus par reliģiju ietekmi uz sabiedriskajiem, politiskajiem un ekono-

miskajiem procesiem laika gaitā dažādās sabiedrībās.
• Analizē dažādus avotus par politisko ideoloģiju ietekmi uz sabiedriskajiem, politiskajiem 

un ekonomiskajiem procesiem laika gaitā dažādās sabiedrībās.
• Kritiski izvērtē tādu vēsturisko procesu kā Lielā shizma, reformācija u. c. politisko ietekmi 

Eiropas, Baltijas un Latvijas kontekstā.
• Izvērtē un salīdzina politisko partiju un reliģiju izmantoto zīmju un simbolu valodu 

(tostarp ikonogrāfija, plakāti, arhitektūra, literatūra, naratīvi).

Vai sabiedrība var pastāvēt bez reliģijas un politiskās ideoloģijas?
• Diskutē par reliģijas nozīmi modernizācijas laikmetā (18. gs.).
• Izvērtē politisko ideoloģiju un reliģiju sadursmes un mijiedarbību, sākot ar modernizā-

cijas laikmetu (18. gs.).
• Analizē indivīdu vai grupu vēlmi un iespējas iegūt varu un īstenot to dažādos politiska-

jos režīmos.
• Argumentē savu viedokli un konfrontē ar citu viedokļiem par to, vai sabiedrība var pastā-

vēt un funkcionēt bez noteiktas politiskas ideoloģijas vai reliģijas piedāvātā ietvara.

Kuras reliģijas/ideoloģijas vislabāk kalpo indivīda un kuras sabiedrības interesēm?
• Diskutē par reliģijas un politisko ideoloģiju iespējām ietekmēt indivīda ikdienu un 

pasaules redzējumu.
• Salīdzina un atpazīst dažādas cilvēku dzīves un vēstures notikumu interpretācijas, rau-

goties caur konkrētas reliģijas vai politiskās ideoloģijas prizmu.
• Diskutē par Latvijas sabiedrības reliģiozitāti pagātnē un mūsdienās, argumentē kris-

tietības nozīmi un ietekmi uz politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem 
Latvijā.
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1. Ticība (reliģijas un 
ideoloģijas) 2. Kari un konflikti 3. Revolūcijas 4. Valsts 5. Sociālās grupas un 

identitāte

2. Kari un konflikti

Temata apguvei ieteicamais laiks: 35 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: salīdzināt dažādu karu un konfliktu cēloņus, gaitu un rezul-
tātus; diskutēt par kara ietekmi uz sabiedrību tā notikšanas brīdī un kopīgas vēsturiskās 
atmiņas veidošanos.

Temata izpētes jautājumi
• Kas izraisa karus/konfliktus?
• Kā karš maina attieksmi pret karu, un kā tā izpaužas mākslā un kultūras mantojumā?
• Kāpēc karu glorificē, un vai karos ir uzvarētāji?

Sasniedzamie rezultāti
Izmantojot mūsdienu un vēstures piemērus, analizē indivīdu vai grupu vēlmi, iespējas 

iegūt varu un realizēt to dažādos politiskajos režīmos. (S.A.2.1.)
Diskutē par zinātnes kā ilgtspējīga resursa nozīmi, ar piemēriem pamato atklājumu un 

inovāciju nozīmību sabiedrības un ekonomikas attīstībā, lai attīstītu jaunu vērtību vai pro-
duktu. (S.A.3.2.)

Skaidro analoģijas starp lokāliem un globāliem notikumiem dažādās sabiedrībās un 
pretrunīgu vērtību līdzāspastāvēšanu gan pagātnē, gan tagadnē. Veido savas ētiskas, liku-
mīgas un pamatotas rīcības stratēģijas situācijām, kurās jāsaskaras ar citu cilvēku vērtībām. 
(S.A.4.1.)

Diskutē par starpetnisko iecietību dažādos saskarsmes apstākļos un izvērtē indivīdu 
rīcības izpausmes tajos. (S.A.4.2.)

Izpēta un pierāda kultūras mantojuma kā kopīgas vēsturiskās atmiņas avota nozīmi, tā 
lomu etniskās un nacionālās identitātes stiprināšanā, lai veidotu saikni ar pagātni. (S.A.4.4.)

Popularizē plašākai sabiedrībai autentiskas liecības par vēstures notikumiem un proce-
siem, lai iesaistītu plašāku sabiedrību vēstures liecību saglabāšanā. (S.A.4.5.)

Izmantojot savu personisko pieredzi, analizē, kā vēstures interpretācijas mijiedarbojas 
ar mūsdienu politisko un sociālo vidi, komerciju, mārketingu un kultūru. (S.A.5.1.)

Izmantojot naratīvu un diskursa jēdzienu, salīdzina un atpazīst dažādu vēstures noti-
kumu interpretācijas. (S.A.5.3.)

Argumentēti skaidro, kāpēc un kā kolektīvā identitāte un ar to saistītās telpiskās struk-
tūras laika gaitā mainās, lai izprastu šo izmaiņu cēloņus un sekas, veidojot atbildīgu attiek-
smi pret pagātni. (S.A.5.6.)

Analizē saprašanās problēmas un sensitīvisma ietekmi uz komunikāciju multikulturālā 
(multietniskā, multireliģiskā) sabiedrībā. (S.A.5.7.)

Ar piemēriem skaidro, kā vēsturē notikusi cīņa par resursiem un to pieejamība ietekmē-
jusi vēsturiskās attīstības gaitu. (S.A.5.8.)

Plāno pētījuma soļus, lai grupētu informāciju un lietpratīgi, kritiski analizētu faktus un 
viedokļus, lai veidotu savu viedokli un izvērtētu cēloņsakarības. (S.A.6.2.)
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Temata apguves norise

Kas izraisa karus/konfliktus? 
• Ar piemēriem skaidro, kas parasti izraisa karus un konfliktus (tostarp I un II pasaules 

karš).
• Salīdzina Latvijas neatkarības kara cēloņus un gaitu ar citiem līdzīgiem kariem (piemē-

ram, ASV neatkarības karš, Angļu–būru karš, Krievijas pilsoņu karš, ASV pilsoņu karš).
• Analizē Vācijas, Francijas, Lielbritānijas un Krievijas ģeopolitiskās intereses I pasaules 

kara priekšvakarā.
• Analizē Vācijas, Itālijas, Japānas, Lielbritānijas un Francijas ģeopolitiskās intereses 

II pasaules kara priekšvakarā.
• Ar piemēriem skaidro un izvērtē cēloņsakarības, kāpēc starptautiskās organizācijas un 

vienošanās ne vienmēr spēj novērst karu izcelšanos.
• Veido savu viedokli par konkrētu personu lomu karā (piemēram, Vilhelms II, Nikolajs II, 

Džordžs V, Ļeņins, O. Kalpaks., K. Ulmanis, J. Staļins, Ā. Hitlers, V. Čērčils).

Kā karš maina attieksmi pret karu, un kā tā izpaužas mākslā un kultūras mantojumā?
• Izpēta (tostarp plāno pētījuma soļus), kā karš ietekmē civiliedzīvotājus (piemēram, I un 

II pasaules karš, Latvijas neatkarības karš, Vjetnamas karš, Dienvidslāvijas karš).
• Sagatavo argumentus un diskutē par zinātnes ietekmi uz kara gaitu (piemēram, jaunie 

ieroči I pasaules karā, kodolieroču izmantošana II pasaules karā, napalms Vjetnamas 
karā).

• Analizē dažādas autentiskas liecības par notikumiem kara laikā (tostarp fotogrāfijas, 
propagandas materiālus, atklātnes, vēstules, dienasgrāmatas, skices, karavīru personī-
gās mantas), izvērtē šo liecību nozīmi kopīgas vēsturiskās atmiņas veidošanā.

• Analizē kara atspoguļojumu mākslā (tostarp tēlotājmāksla, literatūra, kino), izvērtē 
mākslas darbu nozīmi kopīgas vēsturiskās atmiņas veidošanā.

Kāpēc karu glorificē, un vai karos ir uzvarētāji?
• Izpēta un salīdzina dažādu karu (piemēram, ASV pilsoņu karš, I un II pasaules karš, Lat-

vijas neatkarības karš, Vjetnamas karš) iznākumus.
• Analizē I pasaules kara rezultātus un argumentēti skaidro to ietekmi uz starptautiskajām 

attiecībām un nozīmi II pasaules kara izraisīšanā.
• Analizē II pasaules kara rezultātus un argumentēti skaidro to ietekmi uz starptautiska-

jām attiecībām pēc kara.
• Veido savu viedokli par to, vai karos ir uzvarētāji un vai karš ir uzskatāms par pieņe-

mamu ārpolitikas sastāvdaļu.
• Izvērtē dažādas pacifisma izpausmes, balstoties uz dažādiem piemēriem, diskutē par 

iespējām atteikties no militārisma.
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1. Ticība (reliģijas un 
ideoloģijas) 2. Kari un konflikti 3. Revolūcijas 4. Valsts 5. Sociālās grupas un 

identitāte

3. Revolūcijas

Temata apguvei ieteicamais laiks: 35 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pētīt dažādu revolūciju piemērus; izvērtēt, vai revolūcija ir 
neizbēgama sabiedrības attīstības sastāvdaļa.

Temata izpētes jautājumi
• Kas ir revolūcija, un kuri fakti atklāj revolūciju?
• Kas kopīgs un atšķirīgs dažādu revolūciju izpausmēs?
• Kāpēc revolūcijai ir pašiznīcināšanās tendence, un kāpēc pēc revolūcijām bieži vien 

izveidojas diktatūras?
• Vai revolūcijas īsteno taisnīgumu?

Sasniedzamie rezultāti
Salīdzina savu personisko pasaules redzējumu un to, kā tas ietekmē individuālo vēstu-

res izpratni. (S.A.1.4.)
Diskutē par cilvēku vajadzībām, vērtībām un analizē dažādas taisnīguma izpratnes, lai 

veicinātu taisnīgu attieksmi pret visiem sabiedrības locekļiem, piedalās/vada sabiedrības 
labklājības veicināšanas un sabiedrības kopīgo interešu īstenošanas aktivitātes. (S.A.1.7.)

Analizē sabiedrības noslāņošanos un sociālās mobilitātes iespējas dažādos laikos un 
vidēs. (S.A.1.9.)

Ar piemēriem skaidro, kāpēc sociālā identitāte ir mainīga. (S.A.2.1.)
Skaidro analoģijas starp lokāliem un globāliem notikumiem dažādās sabiedrībās un pret-

runīgu vērtību līdzāspastāvēšanu gan pagātnē, gan tagadnē. (S.A.4.1.)
Izpēta un pierāda kultūras mantojuma kā kopīgas vēsturiskās atmiņas avota nozīmi, tā 

lomu etniskās un nacionālās identitātes stiprināšanā, lai veidotu saikni ar pagātni. (S.A.4.4.)

Izmantojot savu personisko pieredzi, analizē, kā vēstures interpretācijas mijiedarbojas 
ar mūsdienu politisko un sociālo vidi, komerciju, mārketingu un kultūru. (S.A.5.1.)

Izmantojot naratīvu un diskursa jēdzienu, salīdzina un atpazīst dažādas cilvēku vēstures 
notikumu interpretācijas. (S.A.5.3.)

Dažādām auditorijām skaidro cilvēka domāšanas rezultātu saistību ar notikumiem un 
pārmaiņām sabiedrībā, pamatojoties uz analoģijām starp dažādu ideju attīstību un vēstures 
kontekstu. (S.A.5.4.)

Argumentē, kāpēc pagātnes un tagadnes notikumi, procesi un fenomeni tiek uztverti ar 
shēmu, arhetipu, stereotipu un mītu palīdzību. (S.A.5.5.)

Ar piemēriem skaidro, kā vēsturē notikusi cīņa par resursiem un to pieejamība ietekmē-
jusi vēsturiskās attīstības gaitu. (S.A.5.8.)

Plānojot pētniecības darbības, argumentēti grupē procesus un notikumus nozīmīgos un 
mazāk nozīmīgos, lai patstāvīgi un kritiski izvērtētu dažādos informācijas avotos iegūtos 
faktus un viedokļus un uz to pamata izvērtētu savu viedokli. (S.A.6.3.)
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Temata apguves norise

Kas ir revolūcija, un kuri fakti atklāj revolūciju?
• Pēta (tostarp plāno pētniecības darbības) dažādus vēstures un informācijas avotus 

par situāciju pirms revolūcijas Francijā (Franču revolūcija) un Krievijā (1905. gadā un 
1917. gadā).

• Diskutē par dažādu kārtu/šķiru pilsoņu vajadzībām, vērtībām Francijā un Krievijas impē-
rijā pirms revolūcijas.

• Analizē un salīdzina dažādas izpratnes par taisnīgu pārvaldi un resursu sadalījumu no 
dažādu kārtu/šķiru perspektīvas.

• Izvērtē konkrētu personu nozīmi revolūcijā (piemēram, valdnieku Luija XVI un Niko-
laja II politika; revolucionāru M. Robespjēra, Ž. Dantona, Ļeņina, Ļ. Trocka idejas, rīcība 
un ietekme).

Kas kopīgs un atšķirīgs dažādu revolūciju izpausmēs?
• Analizē un salīdzina revolūciju gaitu un izpausmes Francijā un Krievijas impērijā.
• Skaidro analoģijas starp revolūcijas izpausmēm Francijā un Krievijas impērijā, īpaši 

Latvijas teritorijā.
• Pēta dažādu ideju strāvojumus un to izpausmes revolūciju laikā, skaidro revolucionāru 

radikalizēšanās tendences (tostarp jakobīņi, žirondisti, meņševiki, boļševiki, eseri).
• Izvērtē 1905. gada un 1917. gada revolucionāru prasības un revolucionāros notikumus 

Latvijas teritorijā, skaidro līdzības un atšķirības ar Krievijas impērijas revolucionārajām 
prasībām un izpausmēm (tostarp baznīcu demonstrācijas, Rīgas ģenerālstreiks, soda 
ekspedīcijas, sarkanie strēlnieki, ISKOLAT).

Kāpēc revolūcijai ir pašiznīcināšanās tendence, un kāpēc pēc revolūcijām bieži vien izvei-
dojas diktatūras?
• Salīdzina dažādu revolūciju rezultātus.
• Diskutē par Francijas un Krievijas revolūciju rezultātu ietekmi uz turpmākajiem politis-

kajiem un sabiedriskajiem notikumiem Eiropā.
• Izvērtē revolūciju ietekmi uz sabiedrības kopīgas vēsturiskās atmiņas un mītu veidošanu 

(tostarp atmiņas/mīti par represijām pret revolūcijas pretiniekiem un atmiņas/mīti par 
laiku pirms revolūcijas).

• Analizē revolūciju atspoguļojumu mākslā (tostarp tēlotājmāksla, literatūra, kino).

Vai revolūcijas īsteno taisnīgumu?
• Izvērtē revolūciju (Francijā un Krievijas impērijā) rezultātus, salīdzina tos ar situāciju 

valstī pirms revolūcijas.
• Diskutē (balstoties uz piemēriem), vai revolūcija veicina un īsteno taisnīgumu.
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1. Ticība (reliģijas un 
ideoloģijas) 2. Kari un konflikti 3. Revolūcijas 4. Valsts 5. Sociālās grupas un 

identitāte

4. Valsts

Temata apguvei ieteicamais laiks: 50 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: izpētīt, kā demokrātijas un tiesiskuma stāvoklis valstī 
ietekmē cilvēku ikdienu.

Temata izpētes jautājumi
• Kas ir ideālā valsts?
• Kā atšķiras valstiskuma, demokrātijas un tiesiskuma izpratnes dažādās vietās un laikos?
• Vai sabiedrība varētu pastāvēt bez dalījuma valstīs?

Sasniedzamie rezultāti
Diskutē par cilvēku vajadzībām, vērtībām un analizē dažādas taisnīguma izpratnes. 

(S.A.1.7.)
Salīdzina “ideālas valsts” un anarhistiskas (bezvalsts) idejas ar citiem sabiedrības pār-

valdīšanas modeļiem/idejām dažādos vēstures periodos un laikmetos. Izmantojot teorijas, 
pamato valdības nepilnību gadījumus, piedāvā iespējamos sabiedrības pārvaldīšanas uzla-
bojumus. (S.A.2.3.)

Kritiski izvērtē valsts un baznīcas attiecību modeļus dažādās valstīs, reliģisko organizā-
ciju lomu sabiedrības un valstiskuma attīstības kontekstā. (S.A.2.14.)

Skaidro analoģijas starp lokāliem un globāliem notikumiem dažādās sabiedrībās un pret-
runīgu vērtību līdzāspastāvēšanu gan pagātnē, gan tagadnē. (S.A.4.1.)

Izpēta un pierāda kultūras mantojuma kā kopīgas vēsturiskās atmiņas avota nozīmi, tā 
lomu etniskās un nacionālās identitātes stiprināšanā, lai veidotu saikni ar pagātni. (S.A.4.4.)

Popularizē plašākai sabiedrībai autentiskas liecības par vēstures notikumiem un proce-
siem, lai iesaistītu plašāku sabiedrību vēstures liecību saglabāšanā. (S.A.4.5.)

Veido un patērē produktus, kuros iekļauta vēstures interpretācija. Izmantojot savu per-
sonisko pieredzi, analizē, kā vēstures interpretācijas mijiedarbojas ar mūsdienu politisko un 
sociālo vidi, komerciju, mārketingu un kultūru. (S.A.5.1.)

Pēta laika apzīmējumu (tajā skaitā “labie, zelta laiki”, “sliktie, jūga laiki”) interpretācijas 
dažādos vēstures periodos, nosaka to mērķus, kritērijus un ietekmi, argumentē, kā attiek-
sme pret dažādiem laika periodiem atklāj konkrētajā sabiedrībā kultivētās un individuālās 
vērtības un ietekmē sociālos procesus šajā sabiedrībā. (S.A.5.2.)

Salīdzina un atpazīst dažādas vēstures notikumu interpretācijas, skaidro atšķirības vēs-
tures un aktuālo procesu kontekstā. (S.A.5.3.)

Dažādām auditorijām skaidro cilvēka domāšanas rezultātu saistību ar notikumiem un 
pārmaiņām sabiedrībā, pamatojoties uz analoģijām starp dažādu ideju attīstību un vēstures 
kontekstu. (S.A.5.4.)

Argumentēti skaidro, kāpēc un kā kolektīvā identitāte un ar to saistītās telpiskās struk-
tūras laika gaitā mainās. (S.A.5.6.)

Plānojot pētniecības darbības, argumentēti grupē procesus un notikumus nozīmīgos un 
mazāk nozīmīgos, lai patstāvīgi un kritiski izvērtētu dažādos informācijas avotos iegūtos 
faktus un viedokļus un uz to pamata izvērtētu savu viedokli. (S.A.6.3.)

Veic padziļinātu izpēti, analizējot aktuālos pētījumus un zinātniskās interpretācijas vēs-
turē. Ar saviem secinājumiem iepazīstina dažādas auditorijas. (S.A.6.5.)
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Temata apguves norise

Kas ir ideālā valsts?
• Skaidro, kas ir valsts un kādi ir valsti raksturojoši elementi.
• Izveido kritērijus, pēc kuriem var salīdzināt valstis.
• Salīdzina dažādu valstu tipus (tostarp laicīgas, reliģiskas un modernas teritoriālas valstis).
• Analizē dažādas interpretācijas par ideālo valsti (tostarp Platons, T. Hobss, Ž. Ž. Ruso, 

Dž. Loks).
• Diskutē par to, kas ir ideālā valsts.

Kā atšķiras valstiskuma, demokrātijas un tiesiskuma izpratnes dažādās vietās un laikos?
• Pēta, kā atšķiras valstis, kurās pastāv vai ir pastāvējuši dažādi politiskie režīmi.
• Salīdzina, kā atšķiras demokrātijas un tiesiskuma izpratnes dažādās vietās un laikos (pie-

mēram, dažādas tiesiskuma izpratnes viduslaikos, jaunajos laikos un mūsdienās, vai arī 
izpratne par demokrātiju un tiesiskumu totalitārās un demokrātiskās valstīs).

• Diskutē par etnisko un nacionālo identitāšu nozīmi dažādās valstīs un laikos (piemēram, 
Latvijas ceļš uz valstiskumu un dažādu tautu nozīme tajā, pašnoteikšanās princips pēc 
I pasaules kara, nacionālā un etniskā identitāte ASV, Krievijas impērijā, PSRS).

• Analizē dažādu valstu (piemēram, Senās Romas, Lielbritānijas, Latvija 1920.–1930. gadā, 
ASV, Krievijas impērijas, PSRS) atspoguļojumu mākslā (piemēram, tēlotājmākslā, litera-
tūrā, kino).

• Pēta dažādu laika apzīmējumu (tostarp “labie, zelta laiki”, “sliktie, jūga laiki”) interpretā-
cijas atšķirīgos vēstures periodos, skaidro šo apzīmējumu saistību ar tajā laikā pastāvošo 
iekārtu (piemēram, “Ulmaņlaiki” Latvijā, Viktorijas laikmets Lielbritānijā, Vācijas uzplau-
kums Ā. Hitlera diktatūras laikā).

Vai sabiedrība varētu pastāvēt bez dalījuma valstīs?
• Diskutē, vai sabiedrība/civilizācija mūsdienās varētu pastāvēt bez dalījuma valstīs.
• Diskutē, vai sabiedrība/civilizācija mūsdienās varētu pastāvēt, apvienojoties globālā 

valstī.
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1. Ticība (reliģijas un 
ideoloģijas) 2. Kari un konflikti 3. Revolūcijas 4. Valsts 5. Sociālās grupas un 

identitāte

5. Sociālās grupas un identitāte

Temata apguvei ieteicamais laiks: 50 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: izpētīt dažādas sabiedrības grupas un to identitātes laika 
gaitā, vērtēt sakarības, kas pastāv starp atšķirīgām sociālajām grupām un ar tām saistītajām 
identitātēm.

Temata izpētes jautājumi
• Kādas identitātes bija būtiskas dažādos vēstures periodos?
• Pēc kādiem kritērijiem dažādos laikos tika noteikts sabiedrības iedalījums, un kāda bija 

sabiedrības attieksme pret to?
• Vai ir iespējams izveidot un uzturēt egalitāru sabiedrību?

Sasniedzamie rezultāti
Ar piemēriem skaidro, kāpēc sociālā identitāte ir mainīga. Piedāvā un īsteno konkrētas 

rīcības iniciatīvas, kas vērstas uz nacionālās, reģionālās vai vietējās identitātes apzināšanos. 
(S.A.1.8.)

Analizē sabiedrības noslāņošanos un sociālās mobilitātes iespējas dažādos laikos un 
vidēs. Saistot ar personisko pieredzi, modelē lokālo un globālo procesu ietekmi uz dažā-
diem sabiedrības slāņiem/grupām. (S.A.1.9.)

Iecietīgi izturas pret dažādu pasaules redzējumu pastāvēšanu sabiedrībā. (S.A.2.14.)
Diskutē par zinātnes kā ilgtspējīga resursa nozīmi. (S.A.3.2.)
Argumentē, kāpēc pagātnes un tagadnes notikumi, procesi un fenomeni tiek uztverti ar 

shēmu, arhetipu, stereotipu un mītu palīdzību, lai izskaidrotu, kāpēc indivīdiem un sabied-
rībai ir vēlme identificēties ar pagātnes notikumiem, un atšifrē dažādu sabiedrības grupu 
domāšanas un rīcības paradumus. (S.A.5.5.)

Argumentēti skaidro, kāpēc un kā kolektīvā identitāte un ar to saistītās telpiskās struk-
tūras laika gaitā mainās. (S.A.5.6.)

Ar piemēriem no vēstures izvērtē un salīdzina saprašanās problēmas un sensitīvisma 
ietekmi uz komunikāciju multikulturālā sabiedrībā. (S.A.5.7.)

Kritiski izvērtē valsts, valsts iestāžu un dažādu uzņēmumu tēla veidošanas piemērus 
dažādos laikos. (S.A.6.4.)

Veic padziļinātu izpēti, analizējot aktuālos pētījumus un zinātniskās interpretācijas vēs-
turē. Ar saviem secinājumiem iepazīstina dažādas auditorijas. (S.A.6.5.)
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Temata apguves norise

Kādas identitātes bija būtiskas dažādos vēstures periodos?
• Izpēta dažādus vēstures piemērus un skaidro, kas veido indivīda identitāti atšķirīgos 

laika periodos (piemēram, Senā Roma – patricieši un plebeji; viduslaiki un jaunie laiki – 
dažādas iedzīvotāju kārtas; jaunie laiki – nācija; jaunākie laiki – individuālais pret kolek-
tīvo).

• Skaidro, kāda ir nacionālās identitātes nozīme 19. un 20. gs. (piemēram, jaunlatviešu 
kustība, panslāvisms, Itālijas un Vācijas valstu veidošanās 19. gs., “urrā patriotisms” 
I pasaules kara laikā, latviešu strēlnieku bataljoni, tautu pašnoteikšanās princips Parīzes 
miera konferencē).

• Salīdzina, kāda ir reliģiskās identitātes nozīme dažādos laika posmos un kā šīs identi-
tātes ietekmē cilvēku savstarpējās attiecības (piemēram, kristiešu – jūdu, kristiešu – 
musulmaņu, musulmaņu – jūdu).

• Analizē dažādu sabiedrības grupu un identitāšu atspoguļojumu mākslā (tostarp tēlo-
tājmāksla, literatūra, kino), izvērtē mākslas darbu nozīmi kopīgas vēsturiskās atmiņas 
veidošanā.

• Sagatavo un īsteno konkrētas rīcības iniciatīvu, lai sabiedrībā rosinātu diskusiju par 
nacionālās, reģionālās vai vietējās identitātes jautājumiem un to nozīmīgumu.

Pēc kādiem kritērijiem dažādos laikos tika noteikts sabiedrības iedalījums, un kāda bija 
sabiedrības attieksme pret to? 
• Veic padziļinātu izpēti par to, kādi iedalījumi ir pastāvējuši dažādās sabiedrībās, dažādos 

laikos un pēc kādiem kritērijiem šie iedalījumi ir noteikti (piemēram, dzimums, ādas 
krāsa, etniskā piederība, reliģiskā piederība, mantiskais stāvoklis, seksuālā orientācija).

• Analizē pētījumus un zinātniskās interpretācijas par to, kādas bija sociālo un etnisko 
grupu tiesības un iespējas dažādos laikos (piemēram, sievietes, strādnieki, atšķirīgas 
ādas krāsas cilvēki).

• Izvērtē un salīdzina, kā atsevišķu sociālo grupu tiesības un iespējas ir tikušas ierobežo-
tas (tostarp sieviešu politisko un pilsonisko tiesību ierobežojumi, zemnieku un turīgo cil-
vēku (budžu) tiesību ierobežojums Padomju Savienībā un LPSR, Nirnbergas rasu likumi 
un ebreju tiesību ierobežojumi, rasu segregācija ASV, DĀR un citās eiropiešu kolonijās, 
koloniālajā un postkoloniālajā laikmetā).

Kāpēc un kā cilvēki pretojās noteiktajiem iedalījumiem?
• Izpēta dažādas emancipācijas kustības, izvērtē šo kustību sabiedrisko, politisko un vēs-

turisko nozīmi (piemēram, sufražistu un feministu kustība, ASV pilsoņtiesību kustība, 
LGBTQ+ tiesību kustība).

• Analizē dažādu emancipācijas kustību atspoguļojumu mākslā (tostarp tēlotājmāksla, 
literatūra, kino), izvērtē mākslas darbu nozīmi kopīgas vēsturiskās atmiņas veidošanā.

Vai ir iespējams izveidot un uzturēt egalitāru sabiedrību?
• Izmantojot rezultātus no iepriekš veiktā pētījuma par dažādiem sabiedrības iedalīju-

miem dažādos vēstures periodos, veido savu viedokli, ko nozīmē egalitāra sabiedrība.
• Izvērtē egalitāras sabiedrības pastāvēšanas iespējas dažādos reģionos/valstīs.
• Diskutē (balstoties uz piemēriem), kas būtu nepieciešams, lai izveidotu egalitāru sabied-

rību.
• Secina, kāpēc būtu nepieciešama egalitāra sabiedrība.
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Metodiskais komentārs par uzdevumu piemēriem

Uzdevuma numurs, 
nosaukums Sasniedzamais rezultāts Temata numurs, 

nosaukums Komentārs

1. Revolūcijas: vēstures 
un informācijas 
avotu izvērtēšana un 
izmantošana

Apkopojot un izvērtējot informācijas 
ticamību, lieto informāciju argumentu 
veidošanai, lai secinātu, kāda ir 
revolūciju ietekme uz revolucionāru 
likteņiem.

3. Revolūcijas Temata saturu par revolūcijām Francijā un Krievijā palīdz apgūt uzdevumam 
pievienotie vēstures un informācijas avoti.

Vēstures un informācijas avotu izvērtēšanas atgādne sniedz atbalstu skolēniem, 
rūpīgi izvēloties un analizējot dotos avotus.

Uzdevuma pirmās trīs daļas strukturēti iepazīstina ar dotajiem vēstures un 
informācijas avotiem. Svarīgi, lai, veicot šīs daļas, skolēni veido pierakstus, kuri 
ir nepieciešami uzdevuma ceturtajā daļā, rakstot argumentētu eseju un norādot 
konkrētas atsauces uz dotajiem vēstures un informācijas avotiem.

2. Dziesmotā revolūcija – 
dažādu tautību Latvijas 
iedzīvotāju dalība 
1991. gada janvāra 
barikādēs: pētniecības 
vajadzībām atbilstoša 
informācijas ieguve un 
analīze

Analizē un klasificē piedāvātos 
vēstures un informācijas avotus, 
izvērtē to sniegto informāciju atbilstoši 
problēmjautājumam. Izstrādā un īsteno 
plānu trūkstošās informācijas ieguvei. 
Izvērtē un pamato piedāvāto un atlasīto 
vēstures un informācijas avotu nozīmi 
problēmjautājuma izpētē.

4. Valsts Uzdevuma veids palīdz attīstīt vēstures un informācijas avotu atlasīšanas un 
izvērtēšanas prasmes, tāpēc to var izmantot arī citu tematu satura apguvei.

Vēstures un informācijas avotu izvērtēšanas atgādne sniedz atbalstu skolēniem, 
rūpīgi atlasot un analizējot nepieciešamos avotus.

Svarīgi, lai skolēni atlasa informāciju atbilstoši izziņas jautājumiem un atlasītā 
informācija sniedz atbildes uz jautājumiem: kas?, kur?, kad?, kā?, kāpēc?.

3. Dažādu sociālo 
grupu emancipācija: 
vēstures pētīšana 
(problēmrisināšana)

Izstrādā pētījumu par sociālās grupas 
emancipācijas procesu.

5. Sociālās grupas 
un identitāte

Uzdevuma veids palīdz attīstīt vēstures pētīšanas prasmes, tāpēc to var izmantot 
arī citu tematu satura apguvei.

Pētījumam nepieciešamo informāciju skolēni atlasa un apkopo patstāvīgi, tādēļ 
skolotājam ieteicams ar skolēniem pārrunāt tēmu izvēli. Tas ir būtiski arī tādēļ, lai 
skolēnu apkopotā informācija iekļautos kopējā temata saturā.

Pievienotā vēstures un informācijas avotu izvērtēšanas atgādne sniedz atbalstu 
skolēniem, rūpīgi atlasot un analizējot nepieciešamos avotus.

Ņemot vērā, ka šī uzdevuma mērķis ir arī dot iespēju skolēniem iepazīstināt 
plašāku publiku ar savu pētījumu rezultātiem skolas līmeņa konferencē, 
nepieciešams pievērst uzmanību publiskās runas prasmēm mācību procesa laikā.

Skolas līmeņa konferences mērķauditorija var būt Vēsture I un Sociālās zinātnes I 
pamatkursa skolēni.
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4. Komunisma, fašisma 
un nacisma tiesa: 
argumentēta viedokļa 
veidošana un paušana

1. Ticība (reliģijas 
un ideoloģijas)

Uzdevuma veids ir piemērots, lai gūtu pieredzi dažādu neviennozīmīgi vērtējamu 
vēstures problēmu izvērtēšanā, iedziļinātos dažādās perspektīvās un vēstures 
interpretēšanā.

Atlasot un analizējot vēstures un informācijas avotus, skolēni attīstīta 
nepieciešamās vēstures pētīšanas prasmes.

Šādu atbalstu sniedz pievienotā vēstures un informācijas avotu izvērtēšanas 
atgādne.

Ņemot vērā, ka šī uzdevuma mērķis ir arī dot iespēju skolēniem paust un 
aizstāvēt savu viedokli, nepieciešams pievērst uzmanību skolēnu publiskās runas 
prasmēm mācību procesa laikā.

5. Kultūras mantojuma 
objektu aizsardzība: 
problēmrisināšana

Atlasa, lieto vēstures un informācijas 
avotus, lai izpētītu vēstures un kultūras 
mantojumu. Izstrādā kultūras mantojama 
pieminekļu aizsardzības stratēģiju.

2. Kari un konflikti

3. Revolūcijas

4. Valsts

5. Sociālās grupas 
un identitāte

Uzdevuma veids ir īpaši noderīgs 2. un 3. temata apguvē, tādējādi ir iespējams 
pievērst skolēnu uzmanību apkārtējā vidē esošo vēstures objektu izpētei un 
aizsardzībai, saistot ar vēstures izzināšanu.

Svarīgi, lai skolēni veiktu visus problēmrisināšanas soļus.

Plānojot šī uzdevuma īstenošanu un vadot skolēnu darbu, ir būtiski ņemt vērā 
un veicināt apstākļus, kuros skolēniem rodas iespēja īstenot savu izstrādāto 
stratēģiju vai vismaz ar to iepazīstināt apkārtējo sabiedrību vai attiecīgos lēmuma 
pieņēmējus (piemēram, privātīpašniekus, pašvaldības pārstāvjus, apkārtējo 
sabiedrību).

Uzdevuma trešajā daļā iekļautie problēmrisināšanas soļi izmantojami ne tikai 
uzdevumu veidošanai par pieminekļu aizsardzības jautājumiem, bet arī par cita 
veida problemātiku.
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Ģeogrāfija 7.–9. klasei

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

Mācību jomu apzīmējumi

V Valodu mācību joma

VL Latviešu valoda

VLM

VS Svešvaloda

VM

K Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 
mācību joma

S Sociālā un pilsoniskā mācību joma

D Dabaszinātņu mācību joma

M

T Tehnoloģiju mācību joma

F

VLM.
Mācību joma
(visu mācību  
jomu apzīmē
jumus sk. tabulā)

3.

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

Pielikumi

* Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 747 “ ”.

1. pielikums

Kursu programmu paraugos lietotie kodi

Atsaucei uz standartu*

atrodami Skola2030 .)

SR kodi
Piemērs:  
 VLM.3.2.1.9.

-
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2. pielikums

Vēsture II padziļinātajā kursā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti augstākajā mācību satura apguves līmenī

1. Indivīds apzinās sevi kā daļu no sabiedrības – sadarbojoties var izdarīt vairāk un efektīvāk, kopīgi ir iespējams ietekmēt procesus.

1.4. Diskutē par teorijām, kas skaidro cilvēka izcelšanos, veido analoģijas ar savu personisko pasaules redzējumu un to, kā tas ietekmē individuālo vēstures izpratni.

1.7. Diskutē par cilvēku vajadzībām, vērtībām un analizē dažādas taisnīguma izpratnes, lai veicinātu taisnīgu attieksmi pret visiem sabiedrības locekļiem, piedalās/vada sabiedrības 
labklājības veicināšanas un sabiedrības kopīgo interešu īstenošanas aktivitātes.

1.8. Ar piemēriem skaidro, kāpēc sociālā identitāte ir mainīga. Piedāvā un īsteno konkrētas rīcības iniciatīvas, kas vērstas uz nacionālās, reģionālās vai vietējās identitātes 
apzināšanos.

1.9. Analizē sabiedrības noslāņošanos un sociālās mobilitātes iespējas dažādos laikos un vidēs. Saistot ar personisko pieredzi, modelē lokālo un globālo procesu ietekmi uz dažādiem 
sabiedrības slāņiem/grupām.

2. Latvijas demokrātiju un tiesiskumu nodrošina lokālu interešu un starptautisku attiecību mijiedarbība.

2.1. Izmantojot mūsdienu un vēstures piemērus, analizē indivīdu vai grupu vēlmi, iespējas iegūt varu un realizēt to dažādos politiskajos režīmos. Izvērtē demokrātijas stiprināšanas 
iespējas un iesaistās dažādās aktivitātēs, kas veicina pilsoniskas sabiedrības veidošanos valstī.

2.3. Salīdzina “ideālas valsts” un anarhistiskas (bezvalsts) idejas ar citiem sabiedrības pārvaldīšanas modeļiem/idejām dažādos vēstures periodos un laikmetos. Izmantojot teorijas, 
pamato valdības nepilnību gadījumus, piedāvā iespējamos sabiedrības pārvaldīšanas uzlabojumus.

2.4. Analizē dažādas vēlēšanu sistēmas un procesus, gan pilsoniskās, gan politiskās kultūras izpausmju piemērus. Izmantojot savu pieredzi, izvērtē gan aktīvas līdzdalības, gan 
pasīvas politiski atsvešinātas neiesaistīšanās iemeslus.

2.14. Kritiski izvērtē valsts un baznīcas attiecību modeļus dažādās valstīs, reliģisko organizāciju lomu sabiedrības un valstiskuma attīstības kontekstā. Iecietīgi izturas pret dažādu 
pasaules redzējumu pastāvēšanu sabiedrībā.

3. Labklājību rada ilgtspējīga un atbildīga saimniekošana, saglabājot mantotās vērtības, vairojot savu turīgumu un rūpējoties par nākamajām paaudzēm.

3.2. Diskutē par zinātnes kā ilgtspējīga resursa nozīmi, ar piemēriem pamato atklājumu un inovāciju nozīmību sabiedrības un ekonomikas attīstībā, lai attīstītu jaunu vērtību vai 
produktu.
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4. Apzinoties un iepazīstot kultūru daudzveidību un globalizācijas procesus, izprotot dažādu kultūru atšķirības un konfliktus, rodas cieņa starpkultūru saskarsmē.

4.1. Skaidro analoģijas starp lokāliem un globāliem notikumiem dažādās sabiedrībās un pretrunīgu vērtību līdzāspastāvēšanu gan pagātnē, gan tagadnē, lai pilnveidotu savu 
priekšstatu par dažādām rīcības iespējām vērtību plurālisma apstākļos un veidotu savas ētiskas, likumīgas un pamatotas rīcības stratēģijas situācijām, kurās jāsaskaras ar citu 
vērtībām.

4.2. Analizē reliģisko tradīciju kā mainīgu vēstures fenomenu un tās lomu dažādos konfliktos. Diskutē par starpetnisko iecietību dažādos saskarsmes apstākļos un izvērtē indivīdu 
rīcības izpausmes tajos.

4.3. Analizē dažādu reliģiju attīstību un jaunu reliģisku kustību veidošanās iemeslus. Skaidro reliģijas iekļaujošo un izslēdzošo dabu mūsdienu sabiedrībā un tiesības mainīt reliģisko 
piederību.

4.4. Izpēta un pierāda kultūras mantojuma kā kopīgas vēsturiskās atmiņas avota nozīmi, tā lomu etniskās un nacionālās identitātes stiprināšanā, lai veidotu saikni ar pagātni.

4.5. Popularizē plašākai sabiedrībai autentiskas liecības par vēstures notikumiem un procesiem, lai iesaistītu plašāku sabiedrību vēstures liecību saglabāšanā.

4.6. Skaidro kultūrainavu atšķirības dažāda mēroga teritorijās un izmaiņu cēloņus, veicot gadījumu studiju izpēti un izmantojot informācijas avotus.

5. Laika gaitā sabiedrība cilvēku daudzveidīgas darbības un citu cēloņu ietekmē piedzīvo pārmaiņas.

5.1. Veido un patērē produktus, kuros iekļauta vēstures interpretācija. Izmantojot savu personisko pieredzi, analizē, kā vēstures interpretācijas mijiedarbojas ar mūsdienu politisko 
un sociālo vidi, komerciju, mārketingu un kultūru.

5.2. Pēta laika apzīmējumu (tajā skaitā “labie, zelta laiki”, “sliktie, jūga laiki”) interpretācijas dažādos vēstures periodos, nosaka to mērķus, kritērijus un ietekmi, argumentē, kā 
attieksme pret dažādiem laika periodiem atklāj konkrētajā sabiedrībā kultivētās un individuālās vērtības un ietekmē sociālos procesus šajā sabiedrībā.

5.3. Izmantojot naratīvu un diskursa jēdzienu, salīdzina un atpazīst dažādas cilvēku dzīves un notikumu interpretācijas, skaidro atšķirības vēstures un aktuālo procesu kontekstā.

5.4. Dažādām auditorijām skaidro cilvēka domāšanas rezultātu saistību ar notikumiem un pārmaiņām sabiedrībā, pamatojoties uz analoģijām starp dažādu ideju attīstību un vēstures 
kontekstu.

5.5. Argumentē, kāpēc pagātnes un tagadnes notikumi, procesi un fenomeni tiek uztverti ar shēmu, arhetipu, stereotipu un mītu palīdzību, lai izskaidrotu, kāpēc indivīdiem un 
sabiedrībai ir vēlme identificēties ar pagātnes notikumiem, un atšifrē dažādu sabiedrības grupu domāšanas un rīcības paradumus.

5.6. Argumentēti skaidro, kāpēc un kā kolektīvā identitāte un ar to saistītās telpiskās struktūras laika gaitā mainās, lai izprastu šo izmaiņu cēloņus un sekas, veidojot atbildīgu 
attieksmi pret pagātni.
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5.7. Analizējot saprašanās problēmas un sensitīvisma ietekmi uz komunikāciju multikulturālā (multietniskā, multireliģiskā) sabiedrībā, ar piemēru palīdzību novērtē līdzīgas 
problēmsituācijas pagātnē un tagadnē.

5.8. Ar piemēriem skaidro, kā vēsturē notikusi cīņa par resursiem un to pieejamība ietekmējusi vēsturiskās attīstības gaitu, lai iegūtu priekšstatu par dažādām cilvēku grupām, kas 
iesaistītas cīņās par resursiem, un attīstītu izpratni par indivīda sociālo atbildību.

6. Jebkurš informācijas avots, kas ataino norises sabiedrībā pagātnē un mūsdienās, ir vērtējams kritiski.

6.1. Analizē dažādus avotus, izmantojot kritērijus informācijas kvalitātes izvērtēšanai, lai pilnveidotu savas analītiskās spējas un argumentētu spriedumu veidošanas prasmi, veidotu 
savu viedokli un konfrontētu to ar citu viedokļiem.

6.2. Plāno pētījuma soļus, lai grupētu informāciju un lietpratīgi, kritiski analizētu faktus un viedokļus, lai veidotu savu viedokli un izvērtētu cēloņsakarības.

6.3. Plānojot pētniecības darbības, argumentēti grupē procesus un notikumus nozīmīgos un mazāk nozīmīgos, lai patstāvīgi un kritiski izvērtētu dažādos informācijas avotos iegūtos 
faktus un viedokļus un uz to pamata izvērtētu savu viedokli.

6.4. Kritiski analizē privātā, valstiskā un nevalstiskā sektora komunicēšanu un sadarbību tiešsaistē, izvērtē valsts un uzņēmuma tēla veidošanas piemērus, lai diskutētu par dažādu 
komunikācijas kanālu izmantojuma ietekmi uz klientu (mērķauditoriju).

6.5. Veic padziļinātu izpēti, analizējot aktuālos pētījumus un zinātniskās interpretācijas vēsturē, sociālo zinātņu nozarēs, prognozē to nozīmi cilvēku dzīvē nākotnē. Ar saviem 
secinājumiem iepazīstina dažādas auditorijas.
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Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot vispārējās vidējās izglītības pakāpi

1. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana:
1.1. mērķtiecīgi formulē precīzus jautājumus, lai kritiski analizētu kompleksas situācijas un 

abstraktas idejas. Izzina kontekstu, to analizē, kritiski izvērtē, kā arī sintezē un inter-
pretē informāciju, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Gūst vispusīgu, precīzu informāciju par 
kompleksiem jautājumiem, izvērtē tās ticamību un analizē, kādēļ atsevišķās situācijās 
iegūt ticamu informāciju ir grūti;

1.2. kompleksās situācijās spriež no konkrētā uz vispārīgo un no vispārīgā uz konkrēto. 
Pamana loģiskās argumentācijas kļūdas savos un citu izteikumos, novērš tās. Argu-
mentē, pierādot izteiktā apgalvojuma ticamību un veidojot pamatotus secinājumus;

1.3. nosaka aktuālas vajadzības, precīzi formulē kompleksu problēmu un pamato nepiecie-
šamību to risināt, izvirza mērķi, piedāvā vairākus risinājumus, izvērtē tos attiecībā pret 
mērķi, izvēlas īstenot labāko;

1.4. kompleksās, neskaidrās situācijās patstāvīgi izstrādā problēmas risinājuma plānu un 
īsteno to, izvēloties, lietojot un pielāgojot piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas, 
elastīgi reaģē uz neparedzētām pārmaiņām, izvērtē paveikto un gūtos secinājumus 
izmanto arī citā kontekstā.

2. Jaunrade un uzņēmējspēja:
2.1. interesējas par atklājumiem un inovācijām, proaktīvi meklē jaunas iespējas, kā efektīvi 

uzlabot savu un citu dzīves kvalitāti, rosina uzlabot esošo situāciju, pieņem nepiere-
dzētus, kompleksus izaicinājumus, saglabā emocionālu līdzsvaru un atvērtību neno-
teiktības apstākļos;

2.2. raugoties uz situāciju no dažādiem skatpunktiem, pamana jaunas iespējas, mērķtie-
cīgi un elastīgi izmanto vai attīsta pats savas ideju radīšanas stratēģijas, lai nonāktu 
pie jauniem un noderīgiem risinājumiem, efektīvi organizē resursus (cilvēku, zināšanu, 
kapitāla, infrastruktūras), lai īstenotu savu ieceri, patstāvīgi meklē, izvērtē un atbildīgi 
izmanto citu idejas, kā arī piedāvā savas, lai iedvesmotu citus;

2.3. gan patstāvīgi, gan grupā attīsta ideju ilgtspējīgā piedāvājumā, kļūdas un grūtības 
izmanto kā iespēju izaugsmei.

3. Pašvadīta mācīšanās:
3.1. regulāri un atbilstoši savām vajadzībām izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, formulē 

kritērijus, pēc kuriem izvērtēt, vai mērķis ir sasniegts, plāno mērķa īstenošanas soļus, 
uzņemas atbildību par savu lomu soļu īstenošanā un mērķu sasniegšanā;

3.2. patstāvīgi un regulāri analizē un reflektē par savas darbības saistību ar emocijām, per-
soniskajām īpašībām un uzvedību, rod veidus, kā attīstīt spējas pārvaldīt savu domā-
šanu, emocijas un uzvedību;

3.3. patstāvīgi izvēlas, pielāgo un rada savas domāšanas stratēģijas kompleksās situācijās;
3.4. pieņemot atbildīgus lēmumus, vada emocijas sociāli pieņemamā veidā un orientējas uz 

iespējām, ieguvumiem un pozitīviem risinājumiem;
3.5. patstāvīgi izmanto kritērijus, kas palīdz īstenot darba uzraudzīšanu un pilnveidošanu, 

izvērtē, apkopo un turpmākā darba procesā mērķtiecīgi izmanto gūto pieredzi.

4. Sadarbība:
4.1. plāno un īsteno personisko un grupas mērķu sasniegšanai nozīmīgu, cieņpilnu verbālu, 

neverbālu un digitālu komunikāciju;
4.2. piedalās gan viendabīgas, gan neviendabīgas grupas darba procesā, pieņem viedokļu 

atšķirības, dalībnieku dažādo pieredzi un spējas, prognozē, novērš un risina domstar-
pības un konfliktus, tostarp digitālā vidē;

4.3. mācību procesā un sabiedriskajā dzīvē apzināti orientējas uz kopīgo labumu un grupai 
nozīmīgu mērķu sasniegšanu, spēj pārstāvēt savas un respektēt citu intereses, ja gru-
pas un paša vajadzības atšķiras.

5. Pilsoniskā līdzdalība:
5.1. skaidro un pamato savu skatījumu par kopsakarībām gan vietējā, gan globālā mērogā, 

izvērtē indivīdu, sabiedrības un vides mijiedarbību;
5.2. balstoties savās vērtībās un cienot citu vērtības, izsvērti izvēlas pasākumus un ikdienas 

situācijas, kurās iesaistīties un iesaistīt citus, cieņpilni pamatojot savu nostāju, prot 
atteikties, ja pasākums neatbilst vērtībām, un spēj nepakļauties grupas spiedienam, 
paliekot saistīts ar tiem, kuriem nepiekrīt;
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5.3. skaidro savas rīcības sekas un uzņemas par tām atbildību ikdienas situācijās, lokālos un 
globālos procesos;

5.4. patstāvīgi un kopā ar citiem gūst pieredzi, iesaistoties risinājumu meklēšanā un īsteno-
šanā, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti.

6. Digitālā pratība:
6.1. lai īstenotu daudzveidīgas ieceres, mērķtiecīgi izvēlas vai pielāgo un efektīvi izmanto 

atbilstošas digitālās tehnoloģijas; 
6.2. analizē digitālās komunikācijas ieguvumus un riskus, atbildīgi uzvedas un komunicē 

digitālajā vidē atbilstoši savām un citu interesēm;
6.3. kritiski analizē mediju radīto realitāti un informācijas ticamību, uzņemas atbildību rīko-

ties, lai novērstu nekvalitatīva mediju satura radīto ietekmi, un, radot savu mediju 
saturu, ievēro privātuma, ētiskos un tiesiskos nosacījumus;

6.4. analizē un novērtē tehnoloģiju lomu dažādos kontekstos, izvērtē veselīgus un drošus 
tehnoloģiju lietošanas paradumus, ievēro un pielāgo tos savām vajadzībām, reflektē 
par savu digitālo identitāti un tās atbilstību savām un sabiedrības interesēm.
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Uzdevumu piemēri vērtēšanai

1. uzdevums
Revolūcijas: vēstures un informācijas avotu izvērtēšana un izmantošana

Sasniedzamais rezultāts: apkopo un kritiski izvērtē informāciju no dotajiem avotiem, 
lai skaidrotu revolūciju ietekmi uz revolucionāru likteņiem.

Uzdevums
Izpēti un izvērtē dotos vēstures un informācijas avotu fragmentus par revolucionārajiem 
notikumiem un to dalībniekiem Francijā 18. gs. beigās un Krievijā 20. gs. sākumā, veicot 
norādītos uzdevumus!

1. Atbildi uz jautājumiem un pamato ar piemēriem, kādu informāciju ir iespējams iegūt no 
revolucionāru biogrāfijām!
• Kādas kopīgas iezīmes ir iespējams atrast Francijas revolucionāru izcelsmē?
• Kas kopīgs Francijas revolucionāru likteņos?
• Kādas kopīgas iezīmes ir iespējams atrast Krievijas revolucionāru dzīves ceļā?
• Kādas abām revolūcijām (Francijā un Krievijā) līdzīgas iezīmes ir iespējams atrast revo-

lucionāru biogrāfijās?

2. Vai avoti A, B, C, D un E ir ticami? Kādas pazīmes par to liecina? Darba veikšanai izmanto 
atgādni, kurā ir ietverti svarīgākie vēstures un informācijas avotu izvērtēšanas kritēriji. 

3. Uzraksti un pamato ar piemēriem, kādu informāciju ir iespējams iegūt no vēstures avo-
tiem A, B, C, D un E!
• Kas līdzīgs pūļa un tā vadītāju uzvedībā Francijas un Krievijas revolūcijās?
• Kādus Francijas revolūcijas ieganstus un cēloņus atklāj vēstures avoti?
• Kādus Krievijas revolūcijas ieganstus un cēloņus atklāj vēstures avoti?

4. Izmantojot iepriekš apkopoto informāciju, uzraksti eseju par to, kā revolūcijas gaita 
ietekmē revolūcijas dalībnieku likteņus jeb kā saprast Francijas revolūcijas dalībnieka 
Pjēra Verņjo vārdus, ka “revolūcija aprij savus bērnus”! Argumentē jautājumus!
• Kādēļ cilvēki kļūst par revolucionāriem?
• Kāds ir radikāla revolucionāra psiholoģiskais portrets? 
• Vai revolucionāri bija tikai ideālisti un sapņotāji – kuri Francijas un Krievijas revolu-

cionāru mērķi un ideāli bija un kuri nebija īstenojami?



Vēsture II

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

4. pielikums

Francijas revolūcijas vadītāju biogrāfijas

Žoržs Dantons (1759–1794)
Dzimis prokurora ģimenē, bērnību pavadīja laukos, aizrāvās ar vēstures studijām. Kļuva 
par advokātu Parīzē, iestājās masonu ložā. Nopirka advokāta vietu Karaļa padomē. Kļuva 
par kaismīgu revolucionāru, iestājās pret karaļa galmu, ministrijām un Nacionālo sapulci. 
Parīzes komūnā (pašvaldībā) aģitēja gāzt Luiju XVI. Kļuva par Nacionālā konventa deputātu 
un Justīcijas ministru, veicināja izrēķināšanos ar revolūcijas “ienaidniekiem”, balsoja par 
Luija XVI giljotinēšanu. Organizēja revolucionārās Francijas militāro aizsardzību un Beļģijas 
iekarošanu. Pēc revolucionāra L. A. Senžista runas Konventā (revolucionārajā parlamentā) 
tika apsūdzēts revolūcijas nodevībā un giljotinēts.

Luijs Antuāns Senžists (1767–1794)
Dzimis karavīra ģimenē, studēja Reimsā tieslietas. Kļuva par revolucionāru un M. Robes
pjēra domubiedru, paziņoja, ka ir gatavs visus savus ietaupījumus nodot sabiedrības vaja-
dzībām. Tika ievēlēts Konventā, kur ar savu runu aicināja tiesāt karali, bet vēlāk izcēlās 
ar apsūdzības runām pret žirondistiem (mērenajiem revolucionāriem), Ž. Dantonu un viņa 
sekotājiem. Pēc Konventa lēmuma pats tika apvainots revolucionārās varas uzurpācijā un 
giljotinēts kopā ar M. Robespjēru.

Žaks Renē Ebērs (1755–1794)
Cēlies no sabiedrības zemākajiem slāņiem. 1789. gadā kļuva par jakobīņu kluba biedru. 
Aicināja valstī īstenot anarhiju, likvidēt kristietību un tās vietā ieviest Prāta kultu. Kļuva par 
prokuroru Parīzes komūnā (pašvaldībā), cīnījās pret žirondistiem. Apvainoja Ž. Dantonu un 
Robespjēru brīvības ierobežošanā. Pēc M. Robespjēra iniciatīvas un L. A. Senžista runas 
Konventā Ebērs tika giljotinēts. Par oficiālo ieganstu kalpoja apvainojums veļas zādzībā.

Kamills Demulēns (1760–1794)
Advokāts Parīzes parlamentā. 1789. gadā Parīzē izraisīja pūļa nemierus, kas beidzās ar 
Bastīlijas ieņemšanu. Prasīja republikāniskas valsts pārvaldes ieviešanu, karaļa sodīšanu ar 
nāvi, izdeva revolucionārus pamfletus. Pēc revolucionārā tribunāla sprieduma tika apvai-
nots sazvērestībā pret revolūciju un giljotinēts kopā ar Ž. Dantonu.

Žaks Pjērs Brisso (1754–1793)
Dzimis krodzinieka ģimenē. Kļuva par prokurora palīgu Parīzē, bet vienlaikus bija rakst-
nieks. 1778. gadā devās uz ASV, kur aģitēja par verdzības atcelšanu. Sākoties revolūcijai, 
atgriezās Francijā, aģitēja gāzt karaļa varu un nodibināt republiku visā Eiropā. Balsoja par 
Luija XVI giljotinēšanu, taču drīz pēc tam tika apvainots sakaros ar bijušo Luija XVI galmu 
un giljotinēts.

Maksimiliāns Robespjērs (1758–1794)
Dzimis advokāta ģimenē, studēja tieslietas un pats kļuva par advokātu. Trešās kārtas depu-
tāts ģenerālštatos, kur pauda radikālu nostāju. Revolūcijas laikā bija jakobīņu kluba vado-
nis un Parīzes tiesas sabiedriskais prokurors. Tika ievēlēts Konventā, revolucionārās val-
dības faktiskais vadītājs. Aktīvi aicināja piespriest nāves sodu Luijam XVI, izvērst nežēlīgu 
revolucionāro teroru pret iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem. Pēc revolucionārā Konventa 
lēmuma tika arestēts, apvainots tirānijā un slepenā sadarbībā ar monarhistiem un giljotinēts.
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Krievijas revolūcijas un PSRS vadītāju biogrāfijas

Ļevs Trockis (1879–1940)
Dzimis ebreju lielsaimnieka ģimenē. Pamatizglītību ieguva skolā, 1896. gadā kļuva par 
revolucionāru. Vairākās reizes bija arestēts, izsūtīts uz Sibīriju, bēdzis un dzīvojis emigrā-
cijā Francijā, Spānijā un ASV. 1917. gadā atgriezās Krievijā kā viens no galvenajiem boļše-
viku vadītājiem un revolūcijas iedvesmotājiem. Komunistiskās Krievijas ārlietu komisārs 
(ministrs), boļševiku Sarkanās armijas veidotājs un politiskais vadītājs. Pēc Ļeņina nāves, 
Staļinam nostiprinot varu, Trockis tika apvainots boļševiku partijas vienotības graušanā un 
izraidīts no PSRS. Dzīvoja emigrācijā Meksikā, kur Staļina sūtīts slepkava viņu nogalināja.

Grigorijs Zinovjevs (1883–1936)
Dzimis uzņēmēja ģimenē. Pamatizglītību ieguva mājmācības ceļā. 1901. gadā iestājās nele-
gālajā Krievijas sociāldemokrātiskajā partijā, kļuva par revolucionāru boļševiku, bija spiests 
emigrēt uz Franciju. 1917. gadā kopā ar boļševiku partijas vadītāju Vladimiru Ļeņinu bija 
viens galvenajiem boļševikiem, kas piedalījās boļševiku apvērsumā. Komunistiskās Padomju 
Krievijas (no 1922. gada – PSRS) viens no veidotājiem un vadītājiem. Kopā ar Staļinu pie-
dalījās boļševiku vadoņa Ļeva Trocka gāšanā un izraidīšanā no PSRS. Pēc Staļina rīkojuma 
tika apvainots nodevībā par sadarbību ar ārzemēs mītošo Trocki, pasludināts par “tautas 
ienaidnieku” un nošauts.

Ļevs Kameņevs (1883–1936)
Dzimis vilciena vadītāja ģimenē. Studēja tieslietas Maskavas Universitātē. 1901. gadā kļuva 
par revolucionāru un Ļeņina līdzgaitnieku. Dzīvoja emigrācijā Francijā, 1914. gada atgriezās 
Krievijā, taču par revolucionāro darbību Krievijas impērijas valdība viņu arestēja un izsūtīja. 
1917. gadā bija viens no revolūcijas vadītājiem un komunistiskās Padomju Krievijas dibinā-
tājiem, neilgu brīdi bija tās valdības vadītājs. Pēc Ļeņina nāves kopā ar Staļinu un Zinovjevu 
noteica PSRS iekšpolitiku un ārpolitiku, piedalījās Trocka atstādināšanā no varas. Vēlāk – 
Staļina varas gados – tika apvainots sadarbībā ar Trocki un Zinovjevu, par ko sodīts ar nāvi.

Nikolajs Buharins (1988–1938)
Dzimis skolotāju ģimenē. Maskavas Universitātes Juridiskajā fakultātē studēja ekonomiku, 
izslēgts no augstskolas par revolucionāru darbību. Pievienojās boļševiku partijai, bet Krievi-
jas impērijas varas iestādes viņu arestēja par revolucionāro darbību. No izsūtījuma Buharins 
bēga uz Rietumeiropu. 1917. gadā kļuva par vienu no revolūcijas vadītājiem, bija boļše-
viku avīzes “Pravda” galvenais redaktors. Pēc Ļeņina nāves pieslējās Staļinam cīņā pret 
t. s. kreiso opozīciju Trocka vadībā. Vēlāk apvainots kā viens no labējās opozīcijas līderiem, 
1938. gada martā Maskavas procesos tiesāts paraugprāvā un sodīts ar nāvi.

Jānis Rudzutaks (1887–1938)
Dzimis latviešu zemnieku ģimenē. Beidzis divas klases draudzes skolā, strādājis rūpnīcā 
Rīgā. 1905. gadā kļuva ar revolucionāru, 1909. gadā arestēts. 1917. gadā kļuva par vienu 
no galvenajiem Padomju Krievijas saimnieciskajiem vadītājiem, bija nosūtīts darbā uz PSRS 
Vidusāzijā. 1924. gadā kļuva par PSRS Satiksmes ceļu komisāru (ministru), vēlā ieņēma citus 
augstus amatus PSRS valdībā. 1937. gadā viņu apsūdzēja Trocka ideju popularizēšanā un 
spiegošanā par labu Vācijai, par to nošaujot.

Aleksejs Rikovs (1881–1938)
Dzimis tirgotāja ģimenē. Studējis tieslietas Kazaņas Universitātē. 1989. gadā kļuva par 
revolucionāru, pieslējās boļševikiem. Bijis arestēts, izsūtīts, dzīvojis emigrācijā Francijā. 
1917. gadā kļuva par vienu no revolūcijas vadītājiem. Padomju Krievijā un PSRS ieņēma 
dažādus augstus amatus, to skaitā bija valdības vadītājs. Atbalstīja Staļinu, Zinovjevu un 
Kameņevu iekšpolitiskajā cīņā pret Trocki. Vēlāk Rikovu apvainoja “labējā” opozīcijā un 
sazvērestībā pret Staļinu, par to nošaujot.
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Vēstures avoti

Avots A
No revolucionāra K. Demulēna (1760–1794) vēstules tēvam, 1789. gada 16. jūlijs

Tagad es Jums varu rakstīt, vēstule tiks nosūtīta. Es pats vakar noliku sardzi pie pasta, 
un melnais kabinets, kurā tika atvērtas vēstules, vairs neeksistē. Kā šo triju dienu laikā mai-
nījušās visas lietas! Svētdienas vakarā visu Parīzi bija satraukusi (ministra) Nekēra atstādi-
nāšana; un, lai kā es centos iekvēlināt prātus, neviens negribēja tvert ieročus. [..] Es pievie-
nojos viņiem; ļaudis redzēja manu dedzību; mani ielenca; lika man uzkāpt uz galda; minūtes 
laikā ap mani bija sapulcējušies seši tūkstoši cilvēku. “Pilsoņi,” es tad sacīju, “jūs zināt, ka 
Nekērs, kuru nācija prasīja saudzēt un kuram gribēja uzcelt pieminekli, padzīts! Vai jūs var 
apvainot vēl stiprāk? [..]” Es slāpu no daudzajām domām, kas nāca man galvā, es runāju 
pilnīgi nesakarīgi. “Pie ieročiem,” es saucu, “pie ieročiem! Visi uzvilksim zaļo, cerību krāsu!” 
[..] Pēc tam mani apkampa, gandrīz noslāpēja savos apkampienos. [..] Ar kādu ātrumu šīs 
liesmas izplatījās! Ziņas par sacelšanos nonāca armijas nometnē: ieradās horvāti, šveicieši, 
dragūnu pulks [..] Lembeska vadībā [..]. Viņš personīgi sacirta neapbruņotu franču gvardes 
kareivi un jāšus uz zirga mīdīja sievietes un bērnus.

Naids pieauga. Tagad Parīzē dzirdēja tikai: “Pie ieročiem!” [..] Ieroču veikali tika izlaupīti. 
[..] Tiklīdz kā ieroči bija iegūti, visi metās uz Bastīliju. Vispārēja šaušana vienas vai divu 
stundu garumā, ar lodēm tika novākti visi, kas parādījās uz torņiem, gubernators marķīzs 
Delonē padodas. [..] Bastīliju ieņēma civilie un karavīri bez neviena virsnieka. [..] Delonē aiz 
matiem tika vilkts uz rātsnamu, pa ceļam viņu sita, līdz viņš vairs bija pusdzīvs. [..] Grēva 
laukumā viņu piebeidza kāds miesnieks, nocērtot viņam galvu. To uz pīķa nēsāja pa visu 
Parīzi. [..] Sākot no pirmdienas rīta, visi kurjeri tika aizturēti. Visas vēstules, kas adresētas 
karalim, karalienei un premjerministram, nonāca (Parīzes) rātē, kur tika atvērtas un publiski 
lasītas. Tika nolasīta vēstule, kas adresēta Flesela kungam. Viņam rakstīja, lai viņš vēl dažas 
dienas atrunā parīziešus (no nemieriem). Viņš neko nevarēja pateikt sevis attaisnošanai, 
tauta viņu norāva no krēsla, izvilka no zāles, kur viņa vadībā bija notikusi sēde [..] kāds 
jauns cilvēks viņam pielika pistoli un cauršāva galvu; atskanēja saucieni “Bravo!”; Fleselam 
nogrieza galvu un uzsprauda uz pīķa; es redzēju uz pīķa uzspraustu arī viņa sirdi, ko nēsāja 
pa visu Parīzi. [..] Visi apspiedēji aizbēguši no Parīzes. [..] Vakar no rīta pārbiedētais karalis 
apmeklēja Nacionālo sapulci; viņš bez šaubām pakļāvās sapulcei; un tagad viņa grēki pie-
doti. Mūsu deputāti ar triumfu viņu veda atpakaļ uz pili. Apgalvo, ka viņš daudz raudājis. [..] 

Vakar mans prieks bija vēl lielāks, kad pa izlauzto eju iegāju ieņemtajā Bastīlijā; tur pacelts 
gvardes un civilās apsardzes karogs. Tur sapulcējies patriotu vairākums. Mēs apkampām cits 
citu, skūpstījām gvardistiem rokas un raudājām aiz prieka [..].

Avots B
No revolucionāru vadoņa Babefa (1760–1797) vēstules sievai, 1789. gada 25. jūlijs

Es biju liecinieks tam, kā nesa mana svaiņa galvu, bet sievastēvu veda apsardzes pava-
dībā vairāki tūkstoši apbruņotu cilvēku: viņš tādā veidā izgāja cauri divus tūkstošus cilvēku 
lielam pūlim [..], kas par viņu dažādi ņirgājās [..]. Ak, cik netīkama man bija šī līksmība! Es 
biju apmierināts un reizē ar to arī neapmierināts; es teicu: jo sliktāk, jo labāk! Es saprotu, ka 
tauta pati spriež taisnīgu tiesu, es to apsveicu, ja tā apmierinās ar vainīgo iznīcināšanu, un 
vai tad tagad var iztikt bez nežēlības? Visdažādākie sodi, saciršanas, spīdzināšanas uz rata, 
sārti, karātavas, benžu lielais skaits visās vietās izveidojis mūsos tādas nežēlīgas paražas! 
Tā vietā, lai mūs apgaismotu, valdnieki mūs padarījuši par barbariem tāpēc, ka viņi paši ir 
barbari. Viņi tagad plūc to, ko paši sējuši. Un visa šī sekas, mana nabaga mīļā sieva, būs vēl 
briesmīgākas; lieta tagad vēl tikai sākas.

Avots C
No Olimpas de Gužas “Sieviešu tiesību deklarācijas”, 1791. gads

Sievietes, mostieties; apspiestības cēloņi ir sadzirdēti cauri visam Universam; atklājiet 
savas tiesības. Varenajā dabas impērijā nav aizspriedumu, tajā nav fanātisma, tā nav māņ-
ticības un melu ieskauta. Taisnības liesma kliedē muļķības un uzurpācijas mākoņus. [..] Ak, 
sievietes, sievietes! Kad jūs kļūsiet redzīgas? Kādas iespējas jums sniedz revolūcija? Nebūt 
vairs apspiestām, nebūt nicināmām! Tumsonības gados jūs bijāt nespēcīgas vīriešu varā. [..] 
Laulība ir uzticības un mīlestības kaps.

Avots D
No latviešu politiķa Jāņa Seska (1877–1943) atmiņām par notikumiem Krievijas galvaspilsētā 
Petrogradā 1917. gadā

Pa galvaspilsētas ielām nakts klusumā lidoja briesmīgais revolūcijas vētras putns. [..] 
Kritiskā diena, 1917. gada 27. februāris, tuvojās...
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Šīs dienas pārdzīvojumi uz visu mūžu iespiedušies manā atmiņā. No rīta ap pulksten 
astoņiem aizgāju uz Suvorova prospektu nopirkt avīzes. Te uzreiz sadzirdēju pilsētā “urā” 
saucienus, kas drīz apklusa. Kas tur gan varēja būt? [..] Te ieskrēja kāds jaunāks rakstvedis 
un aizelsies man vaicāja: “Vai zināt, Ivan Ivanič (Jāni Janovič), ko jaunu? Volīnijas gvardes 
pulkā mācības komanda šorīt nošāvusi savu komandantu kapteini Laševicu!... Kādēļ gan jūs 
tā nobālat, Ivan Ivanič?”

“Vai zināt, ko tas nozīmē? Tā ir sacelšanās, dumpis, tā ir revolūcija! Volīniešiem vairs 
atkāpšanās nav,” es atbildēju.

Kancelejā atkal iedrāzās kāds kareivis un steigā ziņoja, ka volīnieši, apbruņojušies šau-
tenēm un ložmetējiem, ķēdē tuvojoties mūsu kazarmām un uzaicinot mūsējos pievienoties 
viņiem... [..] Pa to laiku volīnieši bija jau ieradušies rotas darbnīcā un ar durkļiem nogalinājuši 
darbnīcas pārzini, kādu atvaļinātu pulkvedi Bogdanovu. Darbnīcas kareivji bez kavēšanās 
bija pievienojušies dumpiniekiem un izgājuši kazarmu pagalmā. [..] Neviens revolucionāriem 
neizrādīja ne mazāko pretošanos.

Nākamās dienās un vēl ilgi pēc tam pa Pēterpils ielām joņoja smagie automobiļi. Tajos 
braukāja matroži un kareivji, apbruņojušies šautenēm un ložmetējiem, apšaudīdami un 
tvarstīdami vēl atlikušos policijas kārtībniekus. [..] Cara patvaldnieciskais režīms tomēr bija 
nodzīvojis visu savu morālisko kapitālu. Ne tautā, ne sabiedrībā tam vairs nebija atbalsta un 
aizstāvju, izņemot policijas kārtībniekus un karaskolas audzēkņus, ko vadīja pienākumam 
uzticīgi palikušie virsnieki. [..]

Sākās nebeidzamo mītiņu laiks. Ar kareivju kārtējo apmācīšanu gāja vāji, jo nebija vairs 
nevienam nepieciešamās autoritātes, gribas un vajadzības strādāt. [..] Varēja paredzēt, ka 
drīz pienāks brīdis, kad kareivjiem pilnīgi izzudīs sava pienākuma apziņa. [..] Revolūcijas gars 
apņēma visu Krievijas armiju.

Revolūcijas vienmēr sākas ar augstu mērķu pasludināšanu, un aģitatori arvien cenšas 
mudināt uz kādu darbu. Bet no paša pasaules sākuma slinkot ir bijis vieglāk, nekā piespies-
ties pie kāda fiziska vai garīga darba. Tā arī citkārt uzpostās kazarmas pārveidojās: guļam-
vietas uz lāvām palika neapsegtas, šautenes netīras, kazarmu telpas un pagalmi neslaucīti. 
Neviens negribēja ne pavēlēt, ne paklausīt. Rotas pavāri nāca uz kanceleju un sūdzējās, ka 
neviens kareivis negribot ne kartupeļus mizot, ne zivis notīrīt, bet ēst gan gribot visi. Ofi-
cieri, kas vēl gribēja daudz maz uzturēt kārtību, vaimanāja: “Par šo brīvību nekad nevarēsim 
diezgan izraudāties...”

Avots E
Krievijas 1917. gada revolūcijas lozungi
• NOST CARU UN PATVAĻĪBU!
• NOST KARU!
• MIERU TAUTĀM!
• ZEMI ZEMNIEKIEM!
• FABRIKAS STRĀDNIEKIEM!
• VISU VARU SATVERSMES SAPULCEI!
• LAI DZĪVO DEMOKRĀTISKA REPUBLIKA!
• LIKVIDĒSIM VECO PASAULI!
• NĀVI KAPITĀLISTIEM, MUIŽNIEKIEM, VIRSNIEKIEM!
• LAI DZĪVO REVOLUCIONĀRĀS SIEVIETES – BRĪVĪBAS CĪNĪTĀJAS!
• ATRIEBSIM STRĀDNIEKU, ZEMNIEKU UN KARAVĪRU CIEŠANAS!
• NOST KAUNU UN LAULĪBU!
• BRĀLĪBA – BRĪVĪBA – MĪLESTĪBA!
• LAI DZĪVO SOCIĀLISMS!
• SIEVIETĒM VIETA SATVERSMES SAPULCĒ!
• PAR DEMOKRĀTISKU UN AUTONOMU LATVIJU!
• ATRIEBSIM LATVJU TAUTAS CIEŠANAS!
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Atgādne. Vēstures vai informācijas avota izvērtēšana

Šis avots ir par ...

Avota anotācija
• Avota autors –
• Avota tapšanas laiks –
• Avota tapšanas vieta – 
• Avota tapšanas mērķis un adresāts –

Vai avots ir ticams? Jā Nē Kādus nozīmīgus faktus ir iespējams iegūt no šī vēstures vai informācijas avota?

Kas par to liecina?

1. pazīme
1. fakts

2. pazīme 2. fakts

3. pazīme 3. fakts

Šī avota galvenā doma ir …

No šī avota var secināt …
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Vērtēšanas kritēriji 1.–3. uzdevumam:
• klasificē dažādus vēstures notikumus un procesus;
• identificē cēloņu un seku sakarības dažādiem vēstures notikumiem un procesiem;
• atlasa atbilstošus un daudzpusīgus vēstures un informācijas avotus;
• izvērtē vēstures un informācijas avotu izcelsmi un ticamību;
• savstarpēji salīdzina dažādas avotu kopas, konfrontē tur pieejamo informāciju.

Vērtēšanas kritēriji 4. uzdevumam:
• skaidro notikumu radītās pārmaiņas un ietekmi uz mūsdienām;
• savu nostāju, secinājumus un rīcību pamato atbilstoši attiecīgajā laikmetā sastopamajai 

izpratnei (par tādiem konceptiem kā indivīds, sabiedrība, vara, demokrātija, resursi, kul-
tūras daudzveidība, laiks un pārmaiņas);

• pierāda apgalvojumu, izmanto nepieciešamo argumentācijas veidu, demonstrē prasmi 
loģiski saistīt premisas ar secinājumiem un balstīties tajos, atklājot cēloņsakarības;

• esejas struktūra un domas attīstība ir labi organizēta, esejā precīzi atklāta autora  attieksme.
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2. uzdevums
Dziesmotā revolūcija – dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju dalība 1991. gada janvāra barikādēs: pētniecības vajadzībām 

atbilstoša informācijas ieguve un analīze

Sasniedzamais rezultāts: analizē un klasificē piedāvātos vēstures un informācijas 
avotus, izvērtē to sniegto informāciju atbilstoši problēmjautājumam. Izstrādā un īsteno 
plānu trūkstošās informācijas ieguvei. Izvērtē un pamato piedāvāto un atlasīto vēstures un 
informācijas avotu nozīmi problēmjautājuma izpētē.

Uzdevums
Iztēlojies, ka esi pētnieks, kurš nolēmis veikt pētījumu “Kāda bija/ir 1991. gada barikāžu 
nozīme dažādu tautību Latvijas iedzīvotājiem?”! Izvērtē un atlasi vēstures un informācijas 
avotus, nosaki, kādas informācijas vēl pietrūkst, izveido plānu trūkstošās informācijas atra-
šanai, ievērojot plānu, atrodi šo informāciju un izvērtē trūkstošās informācijas atrašanas 
plāna efektivitāti! Lai to izdarītu, veic norādītos uzdevumus!

1. Lai raksturotu 1991. gada barikādes un to nozīmi Dziesmotās revolūcijas kontekstā 
un izpētītu problēmjautājumu “Kāda bija/ir 1991. gada barikāžu nozīme dažādu tau-
tību Latvijas iedzīvotājiem?”, dotajos vēstures un informācijas avotos atrodi atbildes uz 
izziņas jautājumiem! Atbildes formulē ar saviem vārdiem, atsaucoties uz vēstures un 
informācijas avotiem, kurus izmantoji!
• Kuru tautību cilvēki dzīvoja Latvijas teritorijā 20. gs. 80.–90. gados?
• Kāds bija šo tautību īpatsvars Latvijas teritorijā?
• Kādas bija attiecības starp dažādām tautībām, un kāpēc?
• Kā barikāžu laiks tiek attēlots latviešu valodas kultūrtelpā barikāžu norises laikā?
• Kā barikāžu laiks tiek attēlots krievu valodas kultūrtelpā barikāžu norises laikā?
• Kā barikāžu laiks tiek attēlots latviešu valodas kultūrtelpā mūsdienās?
• Kā barikāžu laiks tiek attēlots krievu valodas kultūrtelpā mūsdienās?

2. Izvērtē, vai dotie vēstures un informācijas avoti sniedz atbildes uz visiem izziņas jautā-
jumiem! Darba veikšanai izmanto atgādni, kurā ir ietverti svarīgākie vēstures un infor-
mācijas avotu izvērtēšanas kritēriji (sk. 4. pielikumā 1. uzdevumu).

3. Pie katra izziņas jautājuma norādi prasīto par piedāvātajiem vēstures un informācijas 
avotiem! Kuri informācijas avoti būtu vislietderīgākie, lai atbildētu uz problēmjautājumu, 
t. i., kurus no tiem var izmantot kā pamatu? Pamato savu atbildi, saistot ar atbilstošo 
problēmjautājuma aspektu!
• Kuriem no vēstures un informācijas avotiem ir sekundāra nozīme tajā, lai problēmjau-

tājumu pētītu tālāk un meklētu papildu informāciju? Pamato ar piemēriem no piedā-
vātajiem vēstures un informācijas avotiem!

• Kuri vēstures un informācijas avoti ir vismazāk lietderīgi problēmjautājuma izpētē? 
Pamato savu izvēli un saisti pamatojumu ar problēmjautājumu!

4. Izveido plānu turpmākajai informācijas ieguvei, īsteno to un izvērtē rezultātus!
• Identificēt un pamatot, kuras informācijas trūkst, lai atbildētu uz problēmjautājumu.
• Izveidot trūkstošās informācijas atrašanas plānu, lai pilnīgāk atklātu problēmjautā-

jumu.
• Atrast uzticamus vēstures un informācijas avotus, kas sniedz trūkstošo informāciju.
• Analizēt atrastos vēstures un informācijas avotus, kas sniedz trūkstošo informāciju.
• Izvērtēt trūkstošās informācijas atrašanas plānu – kā izdevās izpildīt ieplānoto un vai 

ar tā palīdzību var atbildēt uz izvirzīto problēmjautājumu.

5. Uzraksti vēstures un informācijas avotu izvērtējuma aprakstu, kurā izvērtē un pamato 
atlasīto vēstures un informācijas avotu nozīmi problēmjautājuma izpētē! Paskaidro, 
kādu problēmjautājuma aspektu un cik lielā mērā atklāj katrs vēstures/informācijas 
avots vai to grupa (ja nepieciešams aprakstu padarīt efektīvāku, avotus var grupēt)!
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4. pielikums

Piedāvātie informācijas avoti
1. Čunka, J., Petrova, A. FOTO: Rīgā atceras trauksmaino 1991. gada janvāra barikāžu laiku. // 

Barikādēm 30 [tiešsaiste]. 2017. [skatīts 03.03.2020.]. Pieejams: https://ej.uz/77gr
2. Rozenberga, M. Rīgas Doma vitrāža kā barikāžu simbols. // Barikādēm 30 [tiešsaiste]. 2017. 

[skatīts 03.03.2020.]. Pieejams: https://ej.uz/ctd6
3. Valsts kanceleja, LETA. Barikāžu dalībnieku stāsti ar pieredzēto [tiešsaiste] – [skatīts 

03.03.2020.]. Pieejams: https://youtu.be/MYC7NVSlBQ
4. Gaigals, L., Margoļins, J. Padomju Latvija. Nr. 15. 1989. g. Interfrontes mītiņi. // Latvijas 

Nacionālais arhīvs. Fonds, Rīgas kinostudijas audiovizuālie, foto, skaņas dokumenti. 
Dokumenta Nr. 4090, Identifikators, LNA_KFFDA_F8_2_4090 [tiešsaiste] – [skatīts 
03.03.2020.]. Pieejams: https://ej.uz/5y7y

5. Remere, S., Brasliņa, E. Mūsējās: 50 pasakas par Latvijas sievietēm. Rīga : Ascendum, 2020. 
70.–71.; 74.–75. lpp. ISBN 9789934879531

6. Avotiņa, A., Blūma, D., Līdaka, A. u. c. Latvijas kultūras vēsture. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 
422.–424. lpp. ISBN 9984364488

7. Bleiere, D., Butulis, I., Feldmanis, I. u. c. Pasaules vēsture vidusskolai : 3. grāmata. Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2003. 265.–269. lpp. ISBN 9984224848

2. uzdevuma vērtēšanas kritēriji:
• izvirza pētāmo jautājumu/problēmu vai hipotēzi;
• atlasa atbilstošus un daudzpusīgus vēstures un informācijas avotus;
• izvērtē vēstures un informācijas avotu izcelsmi un ticamību;
• savstarpēji salīdzina dažādas avotu kopas, konfrontē tur pieejamo informāciju;
• plāno, strukturē un izstrādā pētījuma plānu, kas balstīts vēstures avotos;
• pierāda apgalvojumu, izmanto nepieciešamo argumentācijas veidu, demonstrē prasmi 

loģiski saistīt premisas ar secinājumiem un balstīties tajos, atklājot cēloņsakarības.

https://ej.uz/77gr
https://ej.uz/ctd6
https://youtu.be/MYC7NV-SlBQ
https://ej.uz/5y7y
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4. pielikums

3. uzdevums
Dažādu sociālo grupu emancipācija: vēstures pētīšana (problēmrisināšana)

Sasniedzamais rezultāts: atlasa un izvērtē pieejamos vēstures un informācijas avo-
tus, izvirza atbilstošu pētāmo jautājumu/hipotēzi, sastāda pētniecības plānu un īsteno to, 
veicot pētījumu, apkopo un prezentē pētījuma rezultātus.

Uzdevums
Izstrādā pētījumu par kādu sociālo grupu (piemēram, sufražistu un feministu kustība, ASV 
pilsoņtiesību kustība, LGBTQ+ tiesību kustība, pret rasismu, pret koloniālismu, pret citu 
valstu okupāciju vērstas kustības) un tās emancipācijas procesiem! Pētījuma gaitā iegūtās 
informācijas analīzi apkopo un iesniedz esejas formā! Kopā ar klasesbiedriem noorganizē 
konferenci, kurā mutiski iepazīstināsiet ar saviem pētījumiem! Konferences laikā iesaisties 
diskusijā ar klasesbiedriem par savu un viņu pētījumiem! 

Pētījuma jautājumi
• Kas veido indivīda identitāti?
• Pēc kādiem kritērijiem dažādās sabiedrībās tika iedalīti cilvēki?
• Kā atsevišķu sociālo grupu tiesības un iespējas ir tikušas ierobežotas?
• Kāpēc un kā cilvēki pretojās noteiktajiem iedalījumiem un ierobežojumiem?
• Kā vērtējama dažādu emancipācijas kustību sabiedriskā, politiskā un vēsturiskā nozīme?

Pētījuma darbības soļi
1. Formulē ideju, izpētes tēmu par kādas sociālās grupas emancipāciju!
2. Veic iepriekšējo izpēti jeb pieejamo vēstures un informācijas avotu apzināšanu!
3. Formulē pētījuma jautājumu!
4. Sameklē, atlasi vēstures un informācijas avotus atbilstoši pētāmajam jautājumam!
5. Izpēti un izvērtē atlasīto vēstures avotu ticamību! Darba veikšanai izmantot atgādni, 

kurā ir ietverti svarīgākie vēstures un informācijas avotu izvērtēšanas kritēriji (sk. 4. pie-
likumā 1. uzdevumu).

6. Savstarpēji salīdzini un konfrontē dažādos vēstures un informācijas avotos atrodamo 
informāciju!

7. Definē, kuras pētniecības metodes tiks izmantotas (piemēram, kvalitatīvā kontentana-
līze, vēsturiski salīdzinošā metode, vēsturiskā metode)!

8. Rakstiski apkopo iegūtās informācijas analīzi un izdarītos secinājumus!
9. Savus pētījuma rezultātus prezentē klases konferencē!
10. Sarīko klases konferenci un piedalies tajā, iepazīstinot klasesbiedrus ar sava pētījuma 

rezultātiem! Grupās sadalīt pienākumus, lai paveiktu šādus organizatoriskus sagata-
vošanās darbus:
• atbilstoši iekārtot konferences norises telpu;
• sagatavot konferences programmu – izveidot precīzu konferences dienas kārtību, 

apvienojot grupās darbus par līdzīgām tēmām/problēmām.
11. Iesaisties diskusijā ar klasesbiedriem par savu un viņu pētījumiem!

Šajā uzdevumā vērtē:
• rakstiski apkopotus pētījuma rezultātus (8. solis);
• dalību klases konferencē – viedokļa izklāsts un atbildes uz jautājumiem (9. solis).

3. uzdevuma vērtēšanas kritēriji:
• izvirza pētāmo jautājumu/problēmu vai hipotēzi;
• atlasa atbilstošus un daudzpusīgus vēstures un informācijas avotus;
• pārrada iegūto informāciju atbilstoši ētiskajiem un tiesiskajiem principiem, respektējot 

autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības;
• izvēlas mērķim atbilstošas pētnieciskās metodes vai arī identificē projekta darba gala 

rezultāta kritērijus;
• plāno, strukturē un izstrādā pētījumu, kas balstīts vēstures avotos;
• komunicē informāciju, nododot tālāk savas idejas un izpratni par noteiktiem jautāju-

miem;
• sadarbojoties ar klasesbiedriem konferences organizēšanā un norisē, rīkojas, sadala un 

īsteno pienākumus solidāri un atbildīgi;
• cieņpilni un konstruktīvi iesaistās diskusijās.
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4. pielikums

4. uzdevums
Komunisma, fašisma un nacisma tiesa: argumentēta viedokļa veidošana un paušana

Sasniedzamais rezultāts: atlasot un izvērtējot atbilstošus vēstures un informācijas 
avotus, sagatavo argumentētu viedokli par autoritāru un totalitāru režīmu un to īstenoto 
ideoloģiju ietekmi uz sabiedriskajiem, politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem proce-
siem.

Uzdevums
Izvērtē, kā fašisms, nacisms un komunisms kā ideoloģijas un politiskie režīmi ietekmēja 
cilvēku (pilsoņu) dzīves, ikdienu un civilizācijas attīstības gaitu kopumā! Sagatavo savu izlo-
zēto pozīciju (advokāts, prokurors, tiesnesis) tiesas sēdei, kurā tiks iztiesātas komunisma 
un nacisma ideoloģijas un režīmi, kuri šīs ideoloģijas ir īstenojuši, piemēram, PSRS, Vācija, 
Itālija! Lai sagatavotu savu pozīciju, veic norādītos uzdevumus!

Informācijas ievākšana un apstrādāšana
1. Atlasi un apkopo nepieciešamos vēstures un informācijas avotus par Itālijas fašismu, 

Vācijas nacismu, PSRS komunismu, K. Ulmaņa autoritārismu! Sastādi vēstures un infor-
mācijas avotu sarakstu. Svarīgi pārliecināties, ka atlasītajos avotos ir iespējams atrast 
informāciju par:
• autoritāru un totalitāru režīmu pastāvēšanas hronoloģiskajiem ietvariem;
• autoritāru un totalitāru režīmu raksturīgākajām iezīmēm un šo iezīmju izpausmēm 

konkrētos režīmos (piemēram, Vācijā, PSRS, Itālijā);
• autoritāru un totalitāru režīmu mērķiem un šo mērķu sasniegšanai lietotajām meto-

dēm;
• autoritāru un totalitāru režīmu ietekmi uz sabiedrību un vēsturisko nozīmīgumu.

2. Izvērtē atlasīto avotu ticamību un sagatavo vēstures un informācijas avotu aprakstu! 
Kuri avoti ir uzticami un kuri nav, lai izvērtētu autoritārus un totalitārus režīmus? Kādas 
pazīmes (ārējas un iekšējas) liecina par šo avotu ticamību? Darba veikšanai izmanto 
atgādni, kurā ir ietverti svarīgākie vēstures un informācijas avotu izvērtēšanas kritēriji 
(sk. 4. pielikumā 1. uzdevumu).

3. Apkopoto informāciju salīdzini un konfrontē ar citiem vēstures un informācijas avotiem!

4. Sagatavo faktos balstītas un argumentētas atbildes uz izziņas jautājumiem!
• Pēc kādiem kritērijiem ir iespējams noteikt, vai attiecīgās valsts režīms ir/nav uzska-

tāms par autoritāru/totalitāru?
• Kāpēc izveidojās dažādas ideoloģijas un uz to bāzes veidotie totalitārie režīmi?
• Kuri ideoloģiskie mērķi bija pievilcīgi sabiedrībai attiecīgajā vēsturiskajā situācijā?
• Kādi bija autoritāro un totalitāro režīmu politiskās elites racionālie/merkantilie mērķi?
• Kāpēc politiskie režīmi lietoja (bija spiesti lietot) attiecīgās metodes, lai īstenotu savus 

mērķus?
• Cik sekmīgi/nesekmīgi darbojās autoritārie/totalitārie režīmi, lai sasniegtu savus 

ideoloģiskos mērķus?
• Kā Itālijas fašisma, Vācijas nacisma, PSRS komunisma, K. Ulmaņa autoritārisma režīmi 

ietekmēja cilvēku (pilsoņu) dzīvi un ikdienu?
• Kādi ir komunistiskās, fašistiskās un nacistiskās ideoloģijas humānie un antihumānie 

aspekti?
• Kā ideoloģija un politiskais režīms iespaidoja kopējo civilizācijas attīstības gaitu?

Gatavošanās tiesas prāvai, savas pozīcijas sagatavošana
5. Izmantojot atlasītos un apkopotos vēstures un informācijas avotus un atbildes uz jautā-

jumiem (4.), sagatavo argumentus atbilstoši savai izlozētajai pozīcijai!
• Advokātam – veidot argumentus, lai attaisnotu autoritārus un totalitārus režīmus; 

pirms tiesas sēdes iesniegt savu aizstāvības rakstu.
• Prokuroram – veidot argumentus, lai apsūdzētu autoritārus un totalitārus režīmus; 

pirms tiesas sēdes iesniegt savu apsūdzības rakstu.
• Tiesnesim – sagatavot argumentus, kādēļ autoritāru un totalitāru režīmu izvērtēšana 

un tiesa ir nepieciešama; pirms tiesas sēdes iesniegt savu problēmas izvērtējuma 
rakstu.
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4. pielikums

Tiesas izspēle
6. Izlasi citu sagatavotās pozīcijas un sagatavo pretargumentus, kā arī pilnveido savu pozī-

ciju!
• Advokātam – izpētīt prokurora apsūdzības rakstu, lai veidotu pretargumentus, un 

tiesneša problēmas izvērtējuma rakstu, lai pārliecinātos, ka ir sagatavoti problēmai 
nozīmīgi un atbilstoši argumenti.

• Prokuroram – izpētīt advokāta apsūdzības rakstu, lai veidotu pretargumentus un 
tiesneša problēmas izvērtējuma rakstu, lai pārliecinātos, ka esi sagatavojis problēmai 
nozīmīgus un atbilstošus argumentus.

• Tiesnesim – izpētīt prokurora apsūdzības rakstu un advokāta apsūdzības rakstus, lai 
sagatavotu savu vērtējumu par to, kā fašisms, nacisms un komunisms kā ideoloģijas 
un politiskie režīmi ietekmēja cilvēku (pilsoņu) dzīves, ikdienu un civilizācijas attīstības 
gaitu kopumā.

7. Klases diskusijā izklāsti savu pozīciju un uzklausi citu klasesbiedru pozīcijas!

Šajā uzdevumā vērtē:
• izmantoto vēstures un informācijas avotu izvērtējumu apraksta formā (2.);
• rakstiski sagatavotu pozīciju un argumentus (5.);
• viedokļa izklāstu, aizstāvēšanu un atbildes uz pretargumentiem tiesas izspēles laikā  

 (6., 7.).

4. uzdevuma vērtēšanas kritēriji:
• atlasa atbilstošus un daudzpusīgus vēstures un informācijas avotus;
• izvērtē vēstures un informācijas avotu izcelsmi un ticamību;
• savstarpēji salīdzina dažādas avotu kopas, konfrontē tur pieejamo informāciju;
• novērtē notikuma/procesa nozīmīgumu, ilgstamību, ietekmes dziļumu un apjomu (arī 

saistību ar mūsdienām);
• pierāda apgalvojumu, izmanto nepieciešamo argumentācijas veidu, demonstrē prasmi 

loģiski saistīt premisas ar secinājumiem un balstīties tajos, atklājot cēloņsakarības;
• komunicē informāciju, nododot tālāk savas idejas un izpratni par noteiktiem jautāju-

miem;
• uzklausa un ieklausās dažādos viedokļos, pārliecībās, iejūtas cita cilvēka pārdzīvojumos 

un sniedz atbalstu.
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4. pielikums

5. uzdevums
Kultūras mantojuma objektu aizsardzība: problēmrisināšana

Sasniedzamais rezultāts: atlasa, lieto vēstures un informācijas avotus, lai izpētītu 
vēstures un kultūras mantojumu; izstrādā kultūras mantojuma pieminekļu aizsardzības stra-
tēģiju.

Uzdevums
Izvēlies vienu kultūras un vēstures pieminekli tuvākajā apkaimē!
Sameklē, atlasi un izpēti vēstures un informācijas avotus par izvēlēto kultūras un vēstu-
res pieminekli, tā stāvokli (laikmeta socioloģiskās un ideoloģiskās iezīmes) un aizsardzības 
iespējām (piemēram, novērst “melno arheoloģiju”, mazināt ekonomiskās darbības ietekmi, 
vākt aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus, informēt sabiedrību)!
Piedāvā savu risinājumu – izstrādā izvēlētā kultūras un vēstures pieminekļa aizsardzības 
stratēģijas projektu!

Kultūras un vēstures pieminekļa aizsardzības stratēģijas projekta nosacījumi:
• pieminekļa aizsardzības stratēģijas aktualitātes pamatojums, pieminekļa stāvokļa 

apraksts, kurā nosaka kultūras un vēstures pieminekļa apdraudējumu – “melnās arheo-
loģijas” iespējamā ietekme, ekonomiskās darbības ietekme, huligānisma un vandālisma 
ietekme, “laika zoba” ietekme u. tml.;

• piemērotākās aizsardzības stratēģijas izvēles skaidrojums, kā novērst “melno arheolo-
ģiju”, mazināt ekonomiskās darbības ietekmi, vākt aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus, 
informēt sabiedrību u. tml.;

• secīgs pieminekļa aizsardzības stratēģijas darbību izklāsts, paredzot nepieciešamos 
resursus un laiku;

• pamatojums par stratēģijas iespējamo lietderīgumu – sagaidāmie pierādījumi, kas 
liecinās par šīs stratēģijas izdošanos; stratēģijas ietekme uz apkārtējo vidi un vietējo 
kopienu īstermiņā un ilgtermiņā.

5. uzdevuma vērtēšanas kritēriji:
• definē problēmu vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības jomā;
• atlasa atbilstošus un daudzpusīgus vēstures un informācijas avotus;
• izvēlas un izstrādā atbilstošu vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības stratēģiju;
• izskaidro problēmu sabiedrībā un identificē iespējas situācijas risinājumam, pamato 

savu nostāju, balstoties vērtībās;
• novērtē paveiktā pilsonisko un vēsturisko nozīmīgumu;
• plāno, uzrauga un izvērtē savu mācīšanos.
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5. pielikums

Mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi un resursi

Izmantošanas 
nolūks

Mācību līdzekļu 
veids Mācību līdzekļu nosaukums
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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.


