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Izglītības pakāpju lomas

• Pirmsskola
Likt pamatus skolēnu caurviju prasmēm, kuras tālāk jau 
lietot darbībā daudzveidīgās cilvēka darbības jomās.

• Pamatskola
Apgūt pamatprasmes daudzveidīgās cilvēka darbības 
jomās, caurviju prasmes, ieradumi, lai varētu tālāk 
mācīties visu mūžu, lai skolēni saprastu, ko darīs tālāk 
savā izglītībā.

• Vidusskola
Individuāla iedziļināšanās atbilstoši mērķiem, vispirms 
vēlreiz padziļinot un vispārinot pamatus (10./11. klase), 
tad mācoties dziļāk, šaurākā jomu lokā (11./12. klase).



Pirmo reizi saturs pārskatīts vienotā sistēmā un 

pēctecīgi visās izglītības pakāpēs (no 1,5 - 18 

gadiem).

Formulēti sasniedzamie rezultāti skolēnam 7 mācību 

jomās, beidzot pirmsskolu, 3., 6., un 9. klasi.

Sagatavoti priekšlikumi izglītības satura plānošanas 

principiem vidējā izglītībā. 

Mācību saturs



Izglītība mūsdienīgai lietpratībai:
mācību satura un pieejas apraksts

Uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) iesniegs:

pirmsskolas izglītības vadlīnijas, 

pamatizglītības standartu un 

vispārējās vidējās izglītības standartu. 

MK noteikumi noteiks, kādas prasmes, zināšanas un attieksmes jāiemācās
bērniem un jauniešiem, beidzot pirmsskolu, 3., 6., 9. un 12. klasi.

Veids, kā rezultātu sasniegt, būs katras skolas un skolotāja izvēle un 
atbildība. 
Atbilstoši satura ietvarā aprakstītajiem mūsdienīgas lietpratības izglītības
mērķiem skolas varēs patstāvīgi plānot, kā tieši sasniegt skolēniem izvirzītos
mērķus atbilstoši savu skolēnu vajadzībām un vietējai situācijai.



Pārmaiņas mācību organizācijā

Vidējā izglītībā

o Obligāto pamatlīmeņa kursu apguves

noslēgums 10./11. klasē.

o Augstākā līmeņa izvēles kursi 11./12. 

klasē, kuros kārto eksāmenus, lai iestātos

augstskolā.

Pamatizglītībā

o Mazāks mācību priekšmetu skaits.

o Modulāra pieeja programmu veidošanā.

o Vairāk laika dziļākai tematu apguvei.

o Lielāka skolu patstāvība mācību satura

organizācijā.

o 9. klases beigās caurviju prasmju

pārbaudījums.



VISC priekšlikumi

Nenoteikt mācību stundu skaitu nedēļas ietvaros katrā

mācību priekšmetā; noteikt jomā izglītības posmā (3 gados);

Brīvība skolām plānot stundu skaitu nedēļā katrā

priekšmetā;

Atcelt 40 min. stundu līdz 6. klasei; iespējas izmantot

daudzveidīgas mācību darba organizācijas formas vecākajās

klasēs;

Lielāka skolas patstāvība mācību satura plānošanā,

saglabājot atbildību par noteiktajiem skolēna sasniedzamajiem

rezultātiem.



Obligātā mācību satura ietvars
VISC projekts, 18.08.2017. 

Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi

Valodu

Sociālā un pilsoniskā

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

Dabaszinātņu

Matemātikas

Tehnoloģiju

Veselības un fiziskās

aktivitātes

Pašizziņa un pašvadība

Domāšana un radošums

Sadarbība un līdzdalība

Digitālā

Atbildība / Centība

Drosme / Godīgums

Gudrība / Laipnība

Līdzcietība / Mērenība

Savaldība / Solidaritāte

Taisnīgums / Tolerance

Starppriekšmetu moduļi: 

Veselība. Drošība. Kultūras izpratne. Tekstpratība.



Caurviju prasmes

Pašvadība
Spēj aktīvi un mērķtiecīgi kontrolēt savu uzvedību, motivāciju un kognitīvo
darbību. Prot un ir motivēts pastāvīgi un patstāvīgi mācīties un pilnveidot
sevi; saprot un seko līdzi savam mācīšanās procesam.

Domāšana un radošums
Identificē, analizē un izvērtē situācijas, problēmas, idejas un informāciju, 
formulē atbilstošus spriedumus un risinājumus, lieto efektīvas
problēmrisināšanas stratēģijas. Iztēlojas un rada jaunas idejas un 
produktus, piedāvā inovatīvus risinājumus un rod jaunus izpausmes veidus.

Sadarbība un līdzdalība
Prot un grib efektīvi sadarboties, atbilstoši auditorijai, mērķim un situācijai
izmanto daudzveidīgus saziņas veidus. Domā un rīkojas kā atbildīgs
sabiedrības pilsonis, balstoties uz izpratni par daudzveidīgām interesēm un 
vēlmi sadarboties ar citiem.

Digitālā
Droši un atbildīgi izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un ar
to starpniecību rada jaunas zināšanas.



2018./2019.

Pirmsskola

2019./2020.

1.kl. (6 g); 4.kl.; 

7.kl.; 10.kl.

2020./2021.

2.kl.; 5.kl.;

8.kl.; 11.kl.

2021./2022.

3.kl., 6.kl.; 

9.kl.; 12.kl.

Jauno mācību saturu ieviesīs
pakāpeniski



Pamatizglītība jomas un mācību priekšmeti/moduļi



Stundu skaits un mācību priekšmeti, moduļi mācību jomās

* Proporcija no kopējā atļautā kontaktstundu skaita attiecīgajā vecumposmā.
(Vidējais ieteicamais stundu skaits nedēļā trīs gados.)





Obligātie pārbaudījumi pēc 5 gadiem

9. klašu un 12. klašu beidzējiem - jaunie pārbaudījumi no 
2021./2022. mācību gada;

Projekts veidos 20 diagnosticējošos darbus - skolas un skolotāja
rīkus skolēnu progresa mērīšanai;

Pamatizglītības noslēgumā - valsts pārbaudes darbs par izglītības
standartā noteikto pamatprasību obligātā mācību satura apguves
līmeni kopumā, īpaši: latviešu valodā, vēsturē, matemātikā un 
svešvalodā;

Pārbaudes darbu forma var būt kombinēts pārbaudes darbs
un/vai eksāmens. Tā neatņemama sastāvdaļa ir mācību gada laikā
veikts projekta darbs;

Lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību, kārto eksāmenus: latviešu
valodā, svešvalodā, matemātikā un izvēlētajos mācību priekšmetos
atbilstoši apguves līmenim.





2017.gada 1.jūnijs līdz 2019.gada 31.maijs
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Pasākuma nosaukums Joma 

individuālās pedagoga konsultācijas matemātikā AS skolēniem STEM un vides joma

individuālās pedagoga konsultācijas matemātikā VS skolēniem STEM un vides joma

individuālās pedagoga konsultācijas matemātikā MG skolēniem STEM un vides joma

individuālās pedagoga konsultācijas dabaszinātnēs (dabaszinības, 
boloģija, ķīmija, fizika) AS skolēniem

STEM un vides joma

individuālās pedagoga konsultācijas svešvalodā AS skolēniem Valodas joma

individuālās pedagoga konsultācijas latviešu valodā un svešvalodā VS 
skolēniem

Valodas joma

individuālās pedagoga konsultācijas latviešu valodā MG skolēniem Valodas joma
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Pasākuma nosaukums Joma 
Jauna loģiskās domāšanas  un prāta asināšanas interešu izglītības 

programma 
STEM un vides joma

Jaunu kultūru un svešvalodu apguves interešu izglītības programma Multidisciplinārā joma

Latviešu folkloras interešu izglītības programma 
Kultūrizglītības un radošās 

industrijas joma
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Pasākuma nosaukums

Darbs ar izglītojamiem ar uzvedības traucējumiem klasē

Darbs ar izglītojamiem ar disleksiju, diskalkuliju un disgrāfiju

Mācību procesa vadība darbā ar izglītojamiem ar dažādām kompetencēm

Radošuma un pedagoģijas rīku sinerģija individuālo kompetenču attīstībai



1. Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes 
pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs.

2. Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1. – 4.klase).

3. Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5. – 12. klase).

4. Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu 
atkarībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1.-12.klase).

5. Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un 
reproduktīvās veselības veicināšanu Mārupes pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādēs (5.-12.klase).

6. Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību Mārupes 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).

7. Veselības veicināšanas nometnes Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs.

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Projekts Nr. 9.2.4.2., tiks īstenots trīs gadus no 2017. – 2019.gadam



Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001, tiek realizēts no 2016. gada 1. janvāris – 2020. 
gada 31. decembris

1. Sadarbība ar novada uzņēmējiem.

2. Karjeras nedēļa

• Profesiju konkurss klasēm “Profesiju uznāciens”

• Uzņēmumu apmeklējums 1.semestrī un 2.semestrī

3. Tematiskās klases stundas, vecāku sapulces.

4. Tikšanās ar viesiem.

5. Individuālas sarunas ar skolēniem par profesijas izvēli.

6. Izstāde Skola 2018.

7. Iesākts pētījums par skolēnu profesijām.

8. Profesiju diena.











Skolēnu mācību 
uzņēmumi 

• Šobrīd dibināti 12 mācību uzņēmumi. 

• Iesaistās 4.a, 4.c, 4.e, 5.a, 5.b, 5.c, 7.b klases skolēni.

• 2- 3 skolēni katrā uzņēmumā.

• Apgūstamās prasmes  - tirgzinība (mārketings), 
komercdarbības forma, produkta izvēle – radīt savu ideju, 
cena, lietišķā etiķete, vizītkartes, komunikācijas 
organizācija.

• Bijis pirmais tirdziņš skolā,kur piedalījās 10 uzņēmumi, 
kuri ražoja koka, papīra, māla izstrādājumus, dekorus, 
rotas, interjera priekšmetus, rotājumus utt.

• 9.decembrī – Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmumu 
gadatirgus t.c.Domina Shpopping – piedalīsies 4 
uzņēmumi.









Vairāk informācijas

Jaunmārupes pamatskola - jmsk.lv

Mārupes novads - marupe.lv

Kompetenču pieeja mācību saturā - skola2030.lv

Slimību profilakses un kontroles centrs - spkc.gov.lv

Valsts izglītības attīstības aģentūra - viaa.gov.lv

Valsts izglītības satura centrs - visc.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija - izm.gov.lv

http://www.jmsk.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.skola2030.lv/
http://www.spkc.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/
izm.gov.lv

