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Projekta mērķis 

 

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības 
satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā 
satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas 
izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. 

 

1. Pirmsskolas vadlīnijas 

2. Pamatizglītības standarts 

3. Vidējās izglītības standarts 
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Kompetenču pieeja izglītībā 
21.gs 
 

 Kompetence ir  

• indivīda gatavība dzīves 
darbībai mūsdienu 
mainīgajā pasaulē;  

• spēja izmantot zināšanas, 
prasmes un paust 
attieksmi, risinot problēmas 
mainīgās, reālās dzīves 
situācijās;  

• spēja adekvāti lietot 
mācīšanās rezultātu 
noteiktā kontekstā 
(izglītības, darba, personīgā 
vai sabiedriski politiskā) 

 

Atšķirībā no prasmes 
(prasme - spēja veikt 
uzdevumus jeb māka veikt 
darbību un risināt 
problēmas) kompetence 
ir kompleksa, tā ietver:  
• zināšanas (satura, 

epistēmiskas vai 
procedurālas);  

• prasmes (kognitīvās, 
tehniskās, 
intrapersonālās u.c.); 

• attieksmes (tās ir 
balstītas uz vērtībām un 
vienlaikus ir saistītas ar 
motivāciju un gribu)  
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Kompetencēs balstīta mācību 
satura ietvars. (Projekts) 

Vērtības Pamat- 
kompetences 

Caurviju 
kompetences 

Atbildība 
Centība 

Valodu Kritiskā domāšana un 
problēmu risināšana 

Drosme 
Godīgums 

Sociālā un pilsoniskā Jaunrade, pašiniciatīva 
un uzņēmējspēja 

Gudrība 
Laipnība 

Kultūras izpratnes un 
mākslas 

Digitālā un mediju 

Līdzcietība 
Mērenība 

Matemātikas un 
datorzinātnes 

Pašizziņa, pašvadība 
un mācīšanās mācīties 

Savaldība 
Solidaritāte 

Dabaszinātņu un 
inženierzinātņu 

Sadarbība 

Taisnīgums 
Tolerance 

Veselības un fiziskās 
aktivitātes 

Līdzdalība 

4 



 
Kas notiks projektā?  

• Izstrādās un aprobēs mācību saturu 

• Īstenos pedagogu profesionālo pilnveidi 

• Veidos mācību un metodiskos līdzekļus 
mācību satura specifiskai apguvei 

• Veidos labvēlīgu vidi izglītības satura 
ieviešanai 
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Kā tas notiks?  

• Autoru grupas koordinēti un pēctecīgi 
izstrādās saturu, profesionālās pilnveides 
programmas 

• Aprobēs 80 izglītības iestādēs 

• Sagatavos izglītības iestāžu vadības 
komandas 

• Nodrošinās atbalstu pedagogiem: 

– E-mācību moduļi 

– Labā prakse 

– Digitālo mācību līdzekļu repozitorijs 
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Sadarbības partneri 

Pašvaldības ( 80 izglītības iestādes aprobācijā) 

 

Daugavpils Universitāte 

Latvijas Universitāte 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Liepājas Universitāte 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

 

Latviešu valodas aģentūra 

Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs 
vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem 
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Mācību satura ieviešanas 
uzsākšana 

2018./2019 
Pirmsskola; 
1.kl.; 4.kl. 

2019./2020. 

2.kl.; 5.kl. 

7.kl.; 10.kl. 

2020./2021. 

3.kl.; 6.kl. 

8.kl.; 11.kl. 

2021./2022. 

9.kl.; 12.kl. 
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KAS BŪS CITĀDI –  
ko darīs skolēni  
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Foto: Zane Oliņa 

Foto: No LU SIIC arhīva 



KAS BŪS CITĀDI – ko darīs 
skolotāji 
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Bildes 

Foto: Picture Agency 

Foto: Picture Agency 



KAS BŪS CITĀDI – kas notiks 
skolās 
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Foto: Jānis Buls 

Foto: Renāte Šnore 



KAS BŪS CITĀDI – kas notiks 
skolās 

12 Foto: No Liepājas Valsts 1.ģimn. arhīva 



Kas notiks tālāk 
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No 1.novembra pieteikšanās: 

•  Skolām iesaistei aprobācijā 

•  Ekspertiem darbam satura izstrādē 

www.visc.gov.lv 
 Foto: Jānis Buls 


