
VISC aktualitātes – pirmsskola, 
pamatskola, vidusskola

2018.gada 5.decembris.
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Guntars Catlaks 
Valsts izglītības satura centra 

vadītājs

1

2



3

Mācību satura un pieejas 

pilnveides mērķis –

izglītība mūsdienīgai 

lietpratībai katrā 

pirmsskolā un skolā
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Pirmsskolas izglītības vadlīnijas

Pamatizglītības standarts

Vispārējās vidējās izglītības standarts 
(ietver sasniedzamos rezultātus mācību jomās; 

pašlaik – mācību priekšmetu standartus)

Mācību priekšmetu programmas
VISC paraugi, var veidot skolas, skolotāji

Tematiskie plāni mācību priekšmetā
veido skolas, skolotāji

Stundu plāni
veido skolotāji

Mācību satura plānošanas līmeņi
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Būtiskākie akcenti pirmsskolas 

izglītības vadlīnijās
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Kā skolotāji PLĀNO un ĪSTENO 
mācības pirmsskolā?

•Plāno mācības periodam vismaz 1 mēneša 
garumā par bērniem aktuālu tematu, 
formulējot galveno ziņu un izvēloties, kuras 
prasmes attīstīs.

•Organizē integrētu mācību procesu dienas 
garumā, speciāli neveidojot atsevišķas, laika 
ziņā ierobežotas nodarbības mācību jomās.

•Latviešu valodu mācās un iesaistās 
fiziskās aktivitātes katru dienu.

•Katru dienu daļa no mācībām notiek ārā. 

•Mācības plāno kopā pirmsskolas skolotājs ar 
speciālistiem: mūzikas, sporta skolotāju u.tml. 
Īsteno pirmsskolas skolotājs pats vai kopā ar 
speciālistiem, vienojoties, ko katrs darīs.

Mācību vide

o Daudzfunkcionāla – pārveidojama grupu un 
individuālajam darbam, dažādiem darba 
veidiem.

o Emocionāli un fiziski droša, pārraugāma.

o Vieta atpūtai, kustību aktivitātēm un 
rotaļām.

o Mācību centri vai organizatoriskas zonas.

o Mācību līdzekļi brīvi pieejami.

o Mācību procesa atspoguļošana un 
aktivizēšana (mācību tematam un lielajai 
idejai atbilstoša informācija: plakāti, burti, 
vārdi, vārdu siena, uzraksti uz galdiem, 
sienām, mācību centros; vieta bērnu darbiem, 
kuri ir iesākti, procesā, pabeigti).
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Būtiskākie akcenti 

pamatizglītības standartā

Obligātā mācību satura ietvars

Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi

• Valodu 

• Sociālā un pilsoniskā

• Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

• Dabaszinātņu

• Matemātikas

• Tehnoloģiju 

• Veselības un fiziskās 

aktivitātes

• Kritiskā domāšana un 

problēmrisināšana

• Jaunrade un 

uzņēmējspēja

• Pašvadīta mācīšanās

• Sadarbība

• Pilsoniskā līdzdalība

• Digitālā

• Atbildība / Centība

• Drosme / Godīgums

• Gudrība / Laipnība

• Līdzcietība / Mērenība

• Savaldība / Solidaritāte

• Taisnīgums / Tolerance
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Būtiskākās pārmaiņas ”stundu 

sarakstā”

•Otrā svešvaloda no 4. klases (pašlaik no 6. klases).

•Sociālās zinības un vēsture - 4.- 6.klasē; Latvijas un 
pasaules vēsture kopā no 7.-9.klasei.

•Jauns mācību priekšmets – Teātra māksla.

•Sports un veselība.

•Tehnoloģiju mācību joma:

‒ Dizains un tehnoloģijas (1.-9.kl.);

‒ Datorika (1.-9.kl., t.sk. integrēti datorikas elementi 1.-
3.kl.);

‒ Inženierzinības (7.kl.);

‒ Datorika; dizains un tehnoloģijas, programmēšana 
padziļinātai apguvei 
(10.-12.kl.).

Pamatizglītības programmas paraugs (1)

Mācību joma Mācību priekšmets 1.-3. klase 4.-6. klase 7.-9. klase

Valodu

Latviešu valoda2 624 (18)1 490 (14) 315 (9)

Svešvaloda 1, Svešvaloda 

23 208 (6) 385 (11) 525 (15)

Sociālā un pilsoniskā

Sociālās zinības 104 (3) 105 (3)

Sociālās zinības un vēsture 245 (7)

Latvijas un pasaules vēsture 210 (6)

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

Vizuālā māksla 175 (5) 105 (3) 105 (3)

Mūzika 208 (6) 175 (5) 105 (3)

Literatūra2 140 (4) 210 (6)

Teātra māksla 70 (2) 35 (1)
1 Iekavās norādīts ieteicamais mācību stundu skaits nedēļā trīs gados.
2 4.klasē vienu latviešu valodas stundu nedēļā ieteicams veltīt literatūras apguvei.
3 Stundu sadalījumu starp pirmo un otro svešvalodu nosaka izglītības iestāde atbilstoši tās attīstības 

plānā noteiktajām prioritātēm. Otrās svešvalodas apguve tiek uzsākta 4.klasē.

MK noteikumi, 27.11.2018.
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Pamatizglītības programmas paraugs (2)

Mācību joma Mācību priekšmets 1.-3. klase 4.-6. klase 7.-9. klase

Dabaszinātņu

Dabaszinības 208 (6)1 210 (6)

Ķīmija 140 (4)

Fizika 140 (4)

Bioloģija 210 (6)

Ģeogrāfija 210 (6)

Matemātikas

Matemātika 420 (12) 570 (16) 525 (15)

Tehnoloģiju

Dizains un tehnoloģija 175 (5) 140 (4) 140 (4)

Datorika 105 (3) 175 (5)

Inženierzinības 35 (1)

Veselības un fiziskās 

aktivitātes

Sports un veselība2 280 (8) 315 (9) 315 (9)

1 Iekavās norādīts ieteicamais mācību stundu skaits nedēļā trīs gados.
2 Mācību priekšmetā Sports un veselība regulāri, katru nedēļu tiek plānotas 3 stundas visās klasēs, 

1.klasē - 2 stundas nedēļā.
MK noteikumi, 27.11.2018.

Skolēna snieguma vērtēšana, lai 
uzlabotu mācīšanos

Galvenā uzmanība – vērtēšanai ikdienas mācību procesā, 
sniedzot skolēnam attīstošu atgriezenisko saiti, kas palīdz 
uzlabot mācīšanos. 

Kopsavelkošais skolēna snieguma vērtējums mācību gada 
noslēgumā:

•1.–3. klasē - rakstiski četros apguves līmeņos;

•4.–9. klasē - 10 baļļu skalā.

Diagnosticējošie pārbaudes darbi – informācija skolotājam, lai 
plānotu tālāko atbalstu skolēniem.

Četri obligātie valsts pārbaudījumi pamatskolu beidzot:

•3 jau esošie - latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā;

•papildinās ceturtais – starpdisciplinārs pārbaudes darbs, kurā 
ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un  tehnoloģiju 
mācību jomu saturs.
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Būtiska pārmaiņa –

skolu brīvība un atbildība elastīgāk 

plānot mācību saturu un organizēt 

mācību procesu tā, 

lai tas būtu atbilstošs konkrēto 

skolēnu vajadzībām.

Stundu skaits mācību priekšmetā noteikts 3 
gadiem.

Katram semestrim, gadam, trim gadiem skola 
veido stundu plānu.

Skolai ir iespēja mainīt stundu skaitu mācību 
priekšmetos 10% ietvaros (valsts ģimnāzijām 
– 25%).
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Izglītības satura plānošanas 

principi vidusskolā

Vidējās izglītības pakāpes loma

Vidējās izglītības pakāpes loma ir individualizēta 

iedziļināšanās atbilstoši jaunieša interesēm 

un nākotnes mērķiem:

• vispirms vēlreiz padziļinot un vispārinot 

pamatizglītībā apgūto (10./11. klase), 

• tad mācoties dziļāk, šaurākā mācību jomu 

lokā 

(11./12. klase).
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Sasniedzamie rezultāti 

skolēnam veidoti trīs 

mācību satura apguves 

līmeņos.

Mācību saturu apgūst kursos

Pamatkursi – pamata vai optimālā apguves 
līmeņa saturs. Visi apgūst pamatkursus katrā 
mācību jomā. Galvenokārt mācās 10.un 
11.klasē. 

Padziļinātās apguves kursi – augstākā 
apguves līmeņa saturs. Padziļināta apguves 
līmeņa kursa apguves priekšnoteikums –
attiecīgā pamatkursa apguve. Izvēlas, kurus 
mācīties. Galvenokārt mācās 11.un 12.klasē.

Citi kursi – citi kursi brīvai izvēlei, kuru 
programmu paraugus veido VISC vai skola 
vispārējās vidējās izglītības standarta 
apguvei.
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Atbilstoši skolas mācību priekšmetu 

komplekta piedāvājumam,

skolēns veido individualizētu mācību 

plānu.

Vispārējās vidējās izglītības 
atestāta iegūšanai skolēns

Apgūst mācību saturu 3360 - 3780 stundu apjomā.

Kārto sekojošus valsts pārbaudes darbus:

– Latviešu valodā (optimālajā apguves līmenī);

– Svešvalodā (angļu, vācu vai franču) 

(optimālajā apguves līmenī);

– Matemātiku (atbilstoši apguves līmenim –

pamata, optimālajā vai augstākajā);

– Trīs mācību priekšmetos augstākajā apguves 

līmenī.
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Skolas piedāvā izvēļu grozus
(padziļinātās apguves kursu kombinācijas).

PIEMĒRI:

Filologs, vēsturnieks: 

– Latviešu valoda (akadēmiskā) II; Vēsture II; 
Kultūras un mākslas studijas II. 

Kultūra, radošās industrijas:

– Kultūras un mākslas studijas II; Dizains un 
tehnoloģijas II; Svešvaloda II. 

Politika, sociālās zinātnes: 

– Sociālās zinātnes II; Ģeogrāfija II; Latviešu valoda 
(akadēmiskā) II.

Fizika, inženierzinātnes: 

– Fizika II; Matemātika II; Sociālās zinātnes II.

Matemātika, IKT: 

– Matemātika II; Programmēšana II; Svešvaloda II.

Medicīna, veterinārija, farmācija, uzturzinātne: 

– Bioloģija II; Ķīmija II; Sociālās zinātnes II. 

Aktuālais pilnveidotā mācību satura 
un pieejas ieviešanas grafiks

2019./2020.*

Pirmsskola

2020./2021.*

1.kl.; 4.kl.; 7.kl.;

10.kl.

2021./2022.*
2.kl.; 5.kl.;

8.kl.; 11.kl.

2022./2023.*
3.kl., 6.kl.; 9.kl.; 

12.kl.

*Ņemot vērā 2018.gada jūnijā pieņemtos grozījumus 
Vispārējās izglītības likumā.
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PALDIES! 

25


