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Pilnveidotā mācību satura un pieejas

īstenošana
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Mērķis - mūsdienīgas lietpratības izglītība 

KATRAM skolēnam



VISC konsultācijas ar mācību priekšmetu pedagogu 

asociācijām 2022.gada februārī

Bioloģijas skolotāju asociācija

Latvijas Informātikas

skolotāju asociācija

Vēstures un sociālo zinību skolotāju

biedrība

Sporta un veselības

skolotāju asociācija

Latvijas Krievu valodas un

literatūras pasniedzēju

Asociācija

Latvijas Fizikas skolotāju

Asociācija

Latviešu valodas un literatūras

skolotāju asociācija



Mācību pieejas ieviešanas procesā 

identificētie ieguvumi

Skolotāji un visa sabiedrība ir vairāk sākusi domāt par to, ko un kā

mācīt. Tiek pārskatīti esošie materiāli, diskutēts un domāts, kā labāk

mācīt atbilstoši esošajai situācijai un mūsdienu prasībām.

Pedagogiem, kas nevēlas darboties vienas mācību grāmatas

ietvaros, iespēja realizēt savas idejas un veidot savu programmu.

Zināšanu pielietošanas iespējas reālākā vidē un situācijās, iespēja

paplašināt priekšstatus.

Formatīvās vērtēšanas lomas pieaugums un izmantošana.

Skolo.lv platformas izstrāde un potenciāls.



Identificējam problēmas, 

strādājam pie risinājumiem

Iespējas pilnībā

apgūt tematu

Piekļūstamība un meklēšanas

iespējas krātuvē

Kļūdas saturā, noformējumā

Mācību resursu atbilstība

skolēnu prasmēm vai

zināšanu līmenim

Mācību līdzekļu

apjoms



Kā top mācību līdzekļi?

Tāpat kā līdz šim - mācību literatūru un daudzveidīgus mācību

līdzekļus skolām veido:

7

Iespējams izmantot jau sagatavoto un pieejamo mācību literatūru, 

kas nepieciešama mācību priekšmetu īstenošanai.

Iespējams izmantot gan iepriekšējā standarta, gan no jauna iznākušās mācību

grāmatas, izvēloties atbilstošus uzdevumus un tekstus.

izglītības tehnoloģiju uzņēmumiizdevniecības
citas organizācijas ar

publisku vai citu finansējumu

Skola2030 veidotie mācību līdzekļu

paraugi veidoti kā metodiska atbalsta

materiāli skolotājiem primāri ilustratīviem

mērķiem, nedublējot jau pieejamos mācību

līdzekļus, lai izceltu mācību pieejas maiņas

akcentus.

Skola2030 ML paraugi neveido

pilnu mācību līdzekļu komplektu.

Tie izmantojami kopā ar jau

esošiem/jaunveidojamiem/citiem

mācību resursiem.



Par Skola2030 mācību līdzekļiem

Mācību līdzekļu paraugus Skola2030 veidojuši sadarbības partneri, iesaistot
Latvijas skolās strādājošus pedagogus praktiķus, augstskolu mācībspēkus:

• Latvijas Universitāte (pirmsskolai; dabaszinātņu; matemātikas; 
tehnoloģiju mācību jomās),

• Daugavpils Universitāte (valodu; sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā),

• Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (veselības un fiziskās aktivitātes
mācību jomā),

• Skola2030 eksperti (kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību
jomā),

• Latviešu valodas aģentūra - mācību satura un valodas integrētai apguvei
(CLIL) un darbam ar skolēniem linvistiski neviendabīgā vidē,

• Liepājas Universitāte - bērniem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem un dažādiem attīstības jautājumiem,

• Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - bērniem ar garīgās attīstības
traucējumiem.



Saskaņotās ML pārskats dabaszinātņu

mācību jomā



Profesionālais atbalsts izglītības iestāžu un 

pašvaldību vadītājiem

1
0

Skola2030 ietvaros mācības visu pirmsskolu

un skolu vadības komandām PIRMS pilnveidot

ā mācību satura īstenošanas uzsākšanas

Skola2030 pieredzes kopienas pašvaldību

vadītājiem un metodiķiem, semināri

Ieviešanas semināri vadības komandām,

ikmēneša virtuālās brokastis (kopš 2022.gada)

VISC profesionālā pilnveide izglītības pārvalžu

pārstāvjiem



1. Mācību kursa Fizika I programmas skolotāja metodiskā plāna (tematiskā 

plāna) un tam atbilstošo materiālu izstrāde, t.sk., sistematizācija vienotā 

mācību kursā;

2. Mācību kursā iekļauto tematu attīstība, nodrošinot tajā digitālo resursu 

pieejamību vismaz šādā apjomā: temata sasniedzamais rezultāts un 

apgūstamās prasmes, temata stundu plāni (ar sasniedzamajiem 

rezultātiem, veicamajām aktivitātēm stundā un sarakstu ar 

nepieciešamajiem resursiem),

3. projekta rezultātā izveidotā mācību kursa uzturēšanas sistēmas izveide, 

kas nodrošina kursa atjaunošanu un uzturēšanu un iedarbina 

atgriezenisko saiti ar gala lietotāju

1
1

LU FMOF, LFSA un VISC pilotprojekts



Komunikācijas aktivitātes

veiksmīgai sadarbībai

- Konsultatīvā padome aktuālo jautājumu

apzināšanai.

- Centra informatīvo un tālākizglītības

pasākumu informācijas publicēšana

reizi gadā / aktualizācijā reizi ceturksnī.

- Sadarbības veidošana ar asociācijām.

- Informācijas sniegšana sabiedrībai par 

centra prioritārajiem projektiem vai darbiem.

- Mērķtiecīgāks komunikatīvais darbs

ar pašvaldībām / pedagogiem / izglītības

iestādēm / vecākiem.

• Pārskatīt sadarbības formas, veidot tās

mērķtiecīgākas un jēgpilnākas.

• Sniegt informāciju par izstrādātajiem

produktiem, t.sk., platformām.

• Savlaicīga komunikācija par aktualitātēm.

• Atgriezeniskā saite par sniegto ideju un

priekšlikumu virzību.



Sadarbības veidošana ar asociācijām

Sadarbība:

• Nodrošinot informāciju par konkrētajā mācību
priekšmetā aktualitātēm, atbalsta pieejamību, plānotajiem
attīstības pasākumiem

• Uzklausot priekšlikumus vai vajadzības no pedagogiem

Pedagogu individuālās aptaujas rezultātu apkopošana un 
informēšana par secinājumiem un plānoto rīcību

Savstarpēja iesaistīto speciālistu sadarbība mācību
satura izstrādē, pārbaudījumu norisē un augstākā līmeņa

mācību satura izstrādē



Centra prioritārie darba virzieni 2022. gadā

Eksāmenu slieksnis

Augstākā līmeņa eksāmeni un sagatavošanās 2023.gada

eksāmeniem, eksāmenu salīdzināšanas principu

noteikšana uzņemšanas prasību ietvaros

Vērtēšanas principu un modeļa izstrāde, aprobācija un

ieviešana (izstrādē)

Mācību resursu kvalitātes un pieejamības nodrošināšana

(procesā aptauja un kartējuma izstrāde)

Pandēmijas seku mazināšanas risinājumi un iespējas



Eksāmenu slieksnis



Valsts pārbaudes darbu programmu un paraugu 

izstrāde

2022. gada augustā tiks publicēti:

Pamatizglītības valsts pārbaudes darbu 

programmas un paraugi

Vidējās izglītības augstākā līmeņa mācību satura 

valsts pārbaudes darbu programmas un paraugi



Valsts pārbaudes darbu programmu un paraugu 

izstrāde

Piekļuves nosacījumi.

Snieguma demonstrēšana standartizētos
apstākļos.

Paplašinātas formas dabaszinātņu

mācību jomas padziļinātiem kursiem.



Padziļināto kursu programmu paraugi

https://mape.skola2030.lv/resources/5280

https://mape.skola2030.lv/resources/5280


VPIS un digitālā pieejamība

Augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanai katram skolēnam un 

darba vadītājam nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu

– Mācību plānojums 

pašvaldību digitalizācijas komandām (2022. gada aprīlis).

– VPIS ieviešanas plāns (2022. gada maijs).

– Interneta pārklājums un risinājumi krīzes 

gadījumos (2022. gada augusts).



Uzņemšanas prasības

Reflektanta rezultātu veido visu kārtoto eksāmenu 
rezultāti:

– matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā 
kādā no līmeņiem (skolēna izvēle),

– visi pārējo eksāmenu rezultāti.

Savstarpēji eksāmenu rezultātiem piemēro koeficientus.

Vispārīgais līmenis Optimālais līmenis

/ iepriekš kārtots

CE

Augstākais līmenis

0,5 0,75 1



Pandēmijas seku ietekmes noteikšana 

izglītībā un risinājumu izstrāde

- Mācību satura apguves līmeņa noteikšanai veidoti monitoringa

darbi

• Netiek samazināts apgūstamais mācību saturs,

taču ir instrumenti prasmju mērīšanai dažādās klašu grupās

• Risinājumi 2022.gada augustā



Valsts pārbaudes darbi

2021./2022.mācību gadā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 158

“Par valsts pārbaudes norises laiku

2021./2022. mācību gadā”

tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās
pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās

izglītības programmas

https://likumi.lv/ta/id/315040-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2020-2021-macibu-gada
https://likumi.lv/ta/id/321679-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-20212022-macibu-gada
https://likumi.lv/ta/id/321679-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-20212022-macibu-gada
https://likumi.lv/ta/id/315040-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2020-2021-macibu-gada


Valsts pārbaudes darbu programmas un 

pārbaudes darbu norises laiki



Diagnosticējošie darbi
3.-6.klase

MATEMĀTIKA

Atļauts pagarināt izpildes laiku, ja tas nepieciešams,

līdz 10 min.

Veicot uzdevumus, darba lapā atļauts veikt uzdevuma risinājumu.

ŠONEDĒĻ:

- 22.februāris - latviešu valoda (mtip) 

6.klase

- 23.februāris - matemātika 3.klase

- 24.februāris - matemātika 6.klase

NĀKAMNEDĒĻ:

- 1.marts - latviešu valoda (mtip) 3.klase

- 3.marts - dabaszinības 6.klase



Uzdevumi.lv diagnosticējošos darbus veic tikai  MK noteikumos Nr.158 noteiktajās dienās.

Mājmācībā/ ģimenes apmācībā – skolas noteiktajā kārtībā.



Valsts pārbaudes darbi par vispārējo

pamatizglītību

9. klasei eksāmeni -

o mācību (latviešu/krievu/poļu) valoda,

o latviešu valoda (mazākumtautības izglītības

programmās),

o matemātika,

o svešvaloda (angļu/vācu/franču/krievu),

o Latvijas vēsture - noteiktajos laikos.

Pārbaudāmās prasmes eksāmenu programmās.

Eksāmenus kārto klātienē.



Valsts pārbaudes darbi par vispārējo

pamatizglītību

Matemātikas mācību jomu koordinatori informēti par tēmām, 
kuras noteikti netiks iekļauti eksāmenā.

Divi piemēri.

1) Eksāmena darbā netiks iekļauti vairāksoļu uzdevumi, kas
pārbauda prasmi veikt pārveidojumus ar daļveida izteiksmēm,
atrisināt daļveida vienādojumus. Tajā pašā laikā būtiskais –
ideja par daļas vienādību ar nulli – ir jāapgūst.

2)Eksāmena darbā netiks iekļauti sarežģītākie satura jautājumi,
kas saistīti ar nogriežņiem un leņķiem riņķī. Tajā pašā laikā
būtiskais (tradicionāli tiek iekļauts eksāmena darba 1.daļā) –
sakarība starp centra leņķi un ievilktu leņķi – ir jāapgūst.

• VISC tīmekļa vietnē tiks publicēts pskaidrojumi par eksāmenos
ietvertajām pārbaudāmajām tēmām.



Valsts pārbaudes darbi par vispārējo

vidējo izglītību

Pieteikšanās valsts pārbaudes darbiem

– izglītojamie līdz 15. decembrim

– izglītības iestādes līdz 15. janvārim

!Eksāmenus var mainīt ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises!

• Skolām savlaicīgi pārbaudīt pieteikumus un kodu sarakstus!

• Izmaiņās iesaistīti – skolēns, skolotājs, skolas administrācija, izglītības

pārvaldes speciālists, vadītājs, VISC sekretāre, nodaļas vadītājs, VPIS

administrators, eksāmenu darbu sagatavotājs nosūtīšanai uz skolām.



Svešvalodu eksāmeni
15.-18.marts

Eksāmenu norises laikā tiek ievēroti Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra
noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” * un

Veselības ministrijas 2020. gada 12. maija ieteikumi Nr. IeNA/8 Ieteikumi Covid-19
infekcijas profilaksei*,

kā arī Izglītības likuma 58.pants: “Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākumi.
(1) Vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) ir pienākums:4) informēt izglītības
iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt
nozīme mācību procesā.

Testēšana (skolēni un pieaugušie) -

atbilstoši noteiktajam SPKC algoritmam.

Mutes un deguna aizsegi (medicīniskās sejas maskas)

nodrošināt vismaz 2m distanci starp galdiem.

Dezinfekcijas pasākumi.

Regulāra telpu vēdināšana (arī eksāmena norises laikā)

Pēc iespējas samazināts vienā telpā esošo skolēnu skaits

https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/doc.php?id=314641


Valsts pārbaudes darbi par vispārējo

vidējo izglītību

Eksāmenu norises laikā tiek ievērots Valsts pārbaudes darbu norises

darbību laikos noteiktais.

Norises laiki tiks publicēti līdz 17.aprīlim.

Tie skolēni, kuru mācās pēc «vecā» 

standarta, ja 2022.gadā neiegūst 

vidējo izglītību (piem., 

eksāmenā neiegūst 5%), 2023.gadā 

eksāmenus kārto atbilstoši jaunā 

standarta prasībām, tas ir, jākārto visi 

eksāmeni (optimālajā un augstākajā 

līmenī).

Iepriekš kārtotie netiks ņemti vērā.

maijs - jūnijs



Centralizētie eksāmeni par optimālo

mācību satura apguves līmeni (OL)

Eksāmena programma un paraugi mācību resursu krātuvē
https://mape.skola2030.lv/materials/YycYEmJWfzhAMm
KwSvLxLa

Eksāmena programma VISC tīmekļavietnē

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-
programmas

Martā, aprīlī VISC organizēti semināri par OL eksāmenu
saturu un vērtēšanu

12.klasē iespējams, ja nepieciešams, kārtot atkārtoti.

https://mape.skola2030.lv/materials/YycYEmJWfzhAMmKwSvLxLa
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas


Centralizētie eksāmeni par optimālo mācību

satura apguves līmeni (OL)

Eksāmens Skaits

Latviešu valoda 3747

Matemātika

(optimālais)

4319

Matemātika

(vispārīgais)

1101
(profesionālajās

izglītības iestādēs)

Angļu valoda 4773

Vācu valoda 13

Franču valoda 8



Matemātikas augstākā mācību satura

apguves līmeņa (AL) eksāmens

Atbilstoši mērķim AL eksāmens sastāv no divām sadaļām:

1) optimālā līmeņa saturs (OL eksāmens),

2) augstākā līmeņa saturs.

AL eksāmena norise plānota divās dienās:

• pirmajā dienā optimālā līmeņa satura sadaļa

(OL eksāmens), kuras ilgums 4 h.

• otrajā dienā augstākā līmeņa satura sadaļa, kuras ilgums 3 h.

Skolēnus, kuri šogad pabeiguši apgūt OL kursu, drīkst vēl līdz

12. aprīlim reģistrēt dalībai OL eksāmenam.



Centralizēto eksāmenu norise

Visu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana notiks tiešsaistē

Eksāmenu darbu vērtēšanai svarīgi, lai skolēni

- darbus veiktu ar tumšas krāsas tinti;

- precīzi uzrakstītu eksāmenu kārtotāja kodu;

- atbildi rakstītu tam paredzētajā vietā;

- aizpildītu atbilžu lapas, jo vērtē ierakstus tikai atbilžu lapās;

izglītības iestādes

skolēnu aizpildītos darbus (sakārtotus kodu secībā, sanumurētās

aploksnēs) uz VISC nosūtītu savlaicīgi.



Izglītības iestādes vadītājs, VPIS 

lietotājs, eksāmena vadītājs, mutvārdu

daļas intervētājs, mutvārdu daļas

vērtētājs, skolēni

Ir atbildīgi:

•par savu pienākumu
precīzu veikšanu

•ierobežotas informācijas
(eksāmenu materiālu) 
neizpaušanu.



Vērtēšana attālināti

Vislabāk izprast eksāmenu prasības un vērtēšanu

var, piedaloties vērtēšanā

(pieteikšanās līdz 28.februārim, 

šobrīd pieteikusies 1/3)



Sertifikāti

Sertifikāti par pamatizglītību

2022.gada 14.jūnijā

Sertifikāti par vidējo izglītību

2022.gada 29.jūnijā

Sertifikāti par vidējo izglītību (papildtermiņš)

2022.gada 6.jūlijā



PALDIES!


