
 
Iepirkums VISC 2014/05 mācību priekšmets /kurss 
„Dzīvesziņa”  

Sociālās zinības 1.-9. klasei, programmu paraugi  

Iepirkuma priekšmets ir vadlīniju, metodiskā materiāla un interaktīvu 
mācību materiālu izstrāde mācību priekšmetā/kursā „Dzīvesziņa” 
vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase), vispārējās vidējās 
izglītības un profesionālās izglītības pamata un vidējā pakāpē. 
Mērķauditorija vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase), 
vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības izglītojamie un 
pedagogi. 

Fragmenti no VISC publicēto Sociālo zinību programmu paraugiem  
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pamskolai/soczin.pdf 
Tēmas 7.-9. klasei  
Tēmas, kas pārklājas ar jauno priekšmetu “Dzīvesziņa”, izceltas sarkanas  
 

Darba apraksts/ uzdevums iepirkuma specifikācijā 

1. Materiālu komplektā iekļautas vismaz 3 tēmas, kuras Pretendents var 
paplašināt vai papildināt: 

1.1. Pašidentitāte. 
1.1.1. Cilvēka personiskā identitāte un personiski nozīmīgu vērtību 
apzināšana un stiprināšana.  
1.1.2. Cilvēka vērtība. Cieņa pret savu un citu dzīvību un brīvību.  
1.1.3. Dzimumidentitāte, garīgā un fiziskā veselība.  
1.1.4. Socializācija un individualizācija (individuālās attīstības 
nozīmīgie aspekti: intelektuālā, kulturālā, lingvistiskā, garīgā, morālā, 
emocionālā un gribas stiprināšana).  
1.1.5. Personiskā drošība dažādās dzīves situācijās.  
1.1.6. Pašapziņa un pārliecība (dzīves veids un dzīves stils). 

1.2. Sociālā identitāte. 
1.2.1 Paaudžu un dzimumu atšķirības.  
1.2.2. Ģimene – bērni, vecāki un vecvecāki, attiecības ģimenē un 
ģimenes loma personības pilnveidē. 
1.2.3. Dažādi ģimeņu tipi un veidi, to funkcijas un nozīme personības 
tapšanā. Laulība un mīlestība. Tikumiskā audzināšana, atbildība un 
paškontrole.  
1.2.4. Sev nozīmīgas sociālās grupas. 
1.2.5. Dzimumu līdztiesība.  

1.3. Kultūridentitāte.  
1.3.1. Kultūridentitātes nozīme cilvēka pašidentifikācijā. 
1.3.2. Savas tradicionālās kultūras saglabāšanas un uzturēšanas nozīme.  
1.3.3. Pilsoniskās līdzdalības un patriotisma izpratne un akceptēšana.  
1.3.4. Savas un citu tautu kultūras mantojuma nozīmes novērtēšana un 
cienīšana. 

Gatavība sociāli atbildīgai nostājai 
Skolēns attīsta: 

• izpratni par altruisma, ziedošanas, sponsorēšanas, mecenātisma, filantropijas vērtību un 
nepieciešamību, 

• iecietību pret atšķirīgo (izņemot gadījumus, kad tiek aizskarta personības un sabiedrības 
drošība), 

• izpratni par to, ka cilvēkiem ir daţāda reliģiskā, politiskā u. c. pārliecība; ir tolerants pret 
mazākuma viedokli, 

• gatavību veidot pozitīvas, cieņpilnas savstarpējas attiecības ar līdzcilvēkiem, 
• cieņu pret cilvēka dzīvību, savu viedokli par klonēšanas, abortu un eitanāzijas 

pieļaujamību, 
• izpratni par ģimenes ieguldījumu savas personības veidošanā, 
• spēju izvērtēt savu rīcību, izmantojot ētisku argumentāciju, ja nepieciešams, atzīt savas 

kļūdas un aizspriedumus 
• un mainīties, 
• izpratni par veselību kā vērtību un gatavību piekopt veselīgu dzīvesveidu, 
• izpratni par dzimumu līdztiesības vērtību, 
• gatavību ievērot pieklājības normas lietišķajā saskarsmē, 
• izpratni par veselīgas vides nozīmi un gatavību veidot veselīgu vidi, gatavību praksē 

izmantot pilsoniskās līdzdalības iespējas skolas, pašvaldības un valsts mēroga norisēs, 
• izpratni par darba vērtību, 
• gatavību plānot savu turpmākās profesionālās darbības jomu, izvērtējot savas spējas, 

intereses un sabiedrības vajadzības, 
• gatavību izvēles situācijā, balstoties uz ekonomiskiem apsvērumiem un ievērojot 

godīguma, taisnīguma un 
• cilvēkmīlestības principus, izvērtēt vairākas alternatīvas, prognozēt pieņemtā lēmuma 

īstenošanas sekas un pieņemt lēmumu darbībai. 
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1.3.5. Dzīves jēgas izpratne un nozīmība. 
 

 

Sociālpolitisko, ekonomisko norišu un personības attīstības pētīšana un interpretēšana 

Skolēns attīsta: 
• personisko mācīšanās stilu: noskaidro sev piemērotāko veidu, kā organizēt mācīšanos, un 

prot pastāstīt par to citiem, 
• prasmi kopā ar grupas biedriem formulēt mācību sasniegumu kritērijus un vērtēt savu un 

citu skolēnu veikumu atbilstīgi kritērijiem, 
• sadarbības prasmes: prasmi piedāvāt savu viedokli vai problēmas risinājumu un uzklausīt 

citu viedokli kopīgo 
• mācību un sociālo mērķu sasniegšanai, spēju pieņemt kompromisu kopīgo mācību un 

sociālo mērķu sasniegšanai, 
• prasmi pārvaldīt savas emocijas un būt iecietīgam pret atšķirīgo (izņemot gadījumus, kad 

tiek aizskarta personības un sabiedrības drošība), 
• mācībām nepieciešamās informācijas ieguves prasmes: prasmi patstāvīgi izvēlēties, 

kritiski izvērtēt un izmantot 
• piemērotus informācijas avotus, daţādos veidos sistematizēt, apkopot informāciju, t. sk., 

izmantojot grafiskās 
• organizācijas formas (tabulas, shēmas, domu kartes), prasmi izvēlēties mācību 

uzdevumam atbilstīgu informācijas ieguves veidu, 
• prasmi analizēt dažādus viedokļus, izvērtējot faktus, un argumentēti aizstāvēt savu 

viedokli, izmantojot ētisku, ekonomisku un tiesisku argumentāciju, 
• prasmi izvēles situācijā izvērtēt vairākas alternatīvas, prognozēt pieņemtā lēmuma 

īstenošanas sekas un pieņem 
• lēmumu darbībai, balstoties uz ekonomiskiem apsvērumiem un ievērojot godīguma, 

taisnīguma un cilvēkmīlestības principus, 
• prasmi prognozēt savas rīcības sekas, balstoties uz cēloņseku sakarības izpratni. 
Izpratne par cilvēka un sabiedrības attīstības norisēm un likumsakarībām 

Skolēns mācās par: 
• pastāvīgo un mainīgo ētisko vērtību pasaulē, universālajām ētiskajām vērtībām: labestību, 

godīgumu, taisnīgumu, iecietību, līdzcietību, uzticību, brīvību un pietāti pret dzīvību, 
patiesumu, draudzību, mīlestību, solidaritāti, cieņu, 

• ētiskajām pamatvērtībām kristietībā (apvienotais bauslis, Kalna sprediķis), folklorā 
(tikumi un dievības) un to mijiedarbību ar sekulārajām vērtībām (salīdzinot vismaz divu 
daţādu sociālo grupu ētiskos ideālus, izmantojot piemērus no dzīves, vēstures, mākslas), 

• personiski pieņemtu, ģimenes vērtību un sabiedrībā pieņemto ētisko normu un principu 
ietekmi, 
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• pieklājības normām lietišķajā saskarsmē, 
• fizioloģisko pārmaiņu ietekmi uz pusaudža un jaunieša garīgo un fizisko veselību, 

jaunieša garīgās pilnveidošanās ceļiem, 
• fiziskās un garīgās veselības kopsakarībām, dažādu emociju un stresa cēloņiem, iespējām 

tikt galā ar negatīvām emocijām, 
• seksualitātes būtību, dzimumu lomām, 
• cilvēku saimnieciskās darbības veidiem un principiem, 
• pieprasījuma un piedāvājuma likumsakarībām, 
• valsts lomu un tās ekonomiskajiem uzdevumiem, 
• darba tirgu un iespējām tajā iesaistīties, 
• valsts sociālajām garantijām, 
• ģimenes nozīmi personības attīstībā un socializācijā, 
• sabiedrības sociālo struktūru, 
• valsts pazīmēm, demokrātiskas tiesiskas valsts būtību, tiesiskas valsts likumdošanu 

(Krimināllikumu, Civillikumu, Administratīvā procesa likumu), 
• pašvaldību kompetencēm un valsts iekšējām un ārējām funkcijām, 
• nozīmīgākajām starptautiskajām konvencijām (piemēram, ANO Bērnu tiesību 

konvencija), 
• Eiropas Savienības, Eiropas Padomes, NATO, ANO izveidošanas mērķiem un to darbības 

virzieniem, 
• globalizāciju un tās izpausmēm Latvijā un pasaulē. 

 


