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Pētījums  „Patērētājizglītības pedagoģiskie un  sociāli ekonomiskie aspekti”  ir veidots 
uz  autoru  ilggadējā  darbībā  gūtās  pieredzes  pamata.  Darbs  veidots  kā  zinātniska 
monogrāfija, materiālu aprobācija veikta gan bakalaura un maģistra darbu  ietvaros, 
gan autorēm piedaloties Eiropas projektu realizēšanā un vadīšanā. 
Darba  teorētiskajā  daļā  skatīts  patērētājizglītības  sociālais  konteksts:  patērētāja 
koncepcija  Latvijas  sociāli  ekonomiskajā  situācijā  un  Eiropā;  ilgtspējīgs  patēriņš 
ilgtspējīgas  attīstības  kontekstā;  socializācijas  process,  atbildība,  vērtības  un 
vajadzības  jaunieša vērtīborientāciju veidošanās procesā; patērētājizglītības  iespējas 
Latvijā un ārzemju pieredze šinī jomā. 
Pētnieciskajā  daļā  tiek  analizētas  patērētājkultūras  veidošanās  iespējas 
vispārizglītojošā  skolā.  Tas  tiek  balstīts  uz  aprobācijas  rezultātiem,  kura  veikta 
Latgales  reģiona  vispārizglītojošās  skolās  un  RA Mājas  kultūras  izglītības  katedras 
realizētajā studiju programmā „Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko 
pamatu skolotājs”. 
 

The  research  “Pedagogical  and  Socio‐Economic  Aspects  of  Consumer  Education”  is 
based  on  the  authors’  experience  gained  in  long‐term  activities.  The  study  is  a 
scientific monograph; the materials are approbated in the framework of bachelor and 
master papers as well as in the implementation and management of the EU projects. 
The  theoretical  part  of  the  research  is  devoted  to  the  social  context  of  consumer 
education:  a  consumer’s  conception  in  the  socio‐economic  situation  of  Latvia  and 
Europe;  sustainable  consumption  in  the  context  of  sustainable  development; 
socialization, responsibility, values and needs in the young person’s value orientation 
development  process;  opportunities  for  consumer  education  in  Latvia  and  foreign 
experience in this field. 
The practical part of the research  is  focused on the analysis of the opportunities  for 
the development of  consumer  culture at  comprehensive  schools.  It  is based on  the 
results of the approbation carried out at the comprehensive schools of Latgale region 
and  in  the  study  program  “Teacher  of  Household/  Housekeeping  and  Basics  of 
Business Economics” implemented by RHEI Home Culture Education Department.  
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IEVADS 
 

Sociālās  pārmaiņas,  kas  saistītas  ar  iestāšanos  ES,  pieprasa mērķtiecīgu 
izglītības  sistēmas  pilnveidošanos.  Šis  process  ir  orientēts  uz  personības 
attīstību,  kura  ir  spējīga uz pašnoteikšanos,  tātad  spējīga patstāvīgi  izvēlēties 
savas attīstības un pašrealizācijas stratēģiju tirgus ekonomikas apstākļos. 

Mūsdienās  sabiedrībā notiek  ļoti  straujas  sociāli ekonomiskas pārmaiņas, 
mainās cilvēku attieksmes un gatavības, transformējas vērtības un dzīves mērķi. 
Rodas  nepieciešamība  skaidri  zināt  līdzekļus  un  veidus,  personības  attīstības 
ietekmējošos  faktorus,  kuri,  dzīvojot  mūsdienu  dinamiskajā  sabiedrībā, 
nodrošinātu  efektīvu  mācīšanas  –  mācīšanās  procesu,  sekmētu  efektīvāku 
virzību uz mērķi un pašapliecināšanos, morāles un  ētikas normu apzināšanos, 
izkoptu  cilvēka  vērtību  sistēmu  un  līdz  ar  to  veicinātu  skolēna  personības 
attīstību un gatavību dzīves darbībai. 

Patērētājs  ir  fiziskā vai  juridiskā persona, kas  izsaka vēlēšanos  iegādāties, 
iegādājas vai varētu  iegādāties preci, vai  izmanto pakalpojumu nolūkam, kurš 
nav  tieši  saistīts  ar  viņa  uzņēmējdarbību  –  norādīts  Patērētāju  tiesību 
aizsardzības likumā, kurš pieņemts 1999. gada 18. martā.  

Jebkura  fiziska  persona,  kā  arī  uzņēmumi,  skolas  un  bērnudārzi  ir 
uzskatāmi par patērētājiem,  ja viņi preci vai pakalpojumu  iegādājas nolūkam, 
kas nav tieši saistīts ar uzņēmējdarbību. 

Patērētājizglītība  aplūko  cilvēka  attieksmi,  izturēšanos,  zināšanas  un 
prasmes,  kuras nepieciešamas  ikvienam  funkcionēšanai mūsdienu  sabiedrībā. 
Tā  ir atbildīga mācīšanās, kura sekmē personības  individuālo spēju attīstīšanu 
paša  dzīves  vadīšanai  globālās  sabiedrības  dzīves  kontekstā.  Patērētājizglītība 
saistās ar personības attīstību – individuālu, sociālu, ekonomisku un ekoloģisku. 
(Karpijoki K., 1999) Tāpēc aktuāla  ir problēma – patērētājizglītības  integrēšana 
vispārizglītojošos mācību priekšmetos pamatskolā. 

 
Pētījuma  saturs  un  aktualitāte.  Lai  varētu  risināt  patērētāja  zinību 

problēmas  izglītībā,  nepieciešams  izstrādāt  atbilstošu  patērētāja  izglītības 
modeli,  kas  dotu  iespēju  ne  tikai  apzināti  izprast  sabiedrības  un  indivīda 
vajadzības,  bet  arī  ieviešamā  mācību  satura  nozīmi  un  nepieciešamos  to 
apguves  aspektus,  kurus  izvirza mājas dzīvē  sastopamās  cilvēku  attiecības un 
mājas  darbu  saimnieciskie,  ekonomiskie,  tehnoloģiskie,  dabas  zinātņu  vai 
materiāli tehniskie aspekti. 

 
Pētījuma objekts: pamatskolas mācību process. 
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Pētījuma  priekšmets:  patērētāja  izglītības  saturs  un  koncepcija 
pamatskolā. 

 
Mērķis:  teorētiski pamatot patērētājizglītības  integrējamo mācību saturu, 

mācību metodes un organizatoriskās  formas, novērtēt  to  realizācijas  iespējas 
vispārizglītojošajā skolā. 

Pētījumu pamatā ir pieņēmums, ka skolēni patērētājizglītībā iegūst Latvijas 
kultūrvidei atbilstošu patērētāja zinību saturu, kas bagātināts uz Eiropas valstu 
pieredzes bāzes, kā arī ideja par to, ka patērētājizglītības audzinošais potenciāls 
var  palīdzēt  skolēnam  arī  sagatavoties  dzīves  problēmu  risināšanai,  attīstot 
personisko patērētāja kultūru uz tirgus attiecībām orientētā sabiedrībā. 

 
Realizēto pētījumu uzdevumi:  
1) izpētīt  patērētājizglītības  teorētiskos  aspektus  un  sociālo  kontekstu 

Latvijas  sociāli  ekonomiskajā  situācijā,  veicot  teorētiskās  literatūras 
analīzi zinātniskajās datu bāzēs un izmantojot informācijas meklētājus 
internetā  par  patērētāja  kultūras  veidošanas  iespējām  Latvijā  un 
ārzemēs,  kā  arī  pamatojoties  uz  saistītajiem  Latvijas  un  ārvalstu 
normatīvajiem dokumentiem; 

2) analizēt  jaunieša  socializācijas  procesa  īpatnības,  pamatojoties  uz 
zinātnieku teorijām par vērtību un vajadzību  lomu  jaunieša attīstībā, 
vērtīborientāciju un patērētājkultūras veidošanās procesā; 

3) aprobēt  vispārizglītojošā  skolā  materiālus,  kas  raksturo  un  vērtē 
patērētājkultūras veidošanās iespējas.  

 
Pētījumu metodes:  
1) literatūras,  interneta  avotu,  zinātniskās  datu  bāzes  un  normatīvo 

dokumentu  izpēte,  atlase,  sistematizēšana,  strukturēšana  un 
mērķorientēta analīze; 

2) materiālu  empīriskā  pārbaude:  respondentu  kopas  izvēle,  aptaujas 
anketas izstrāde, aptaujas un pārrunas, SVID analīze, 

3) datu  apstrādes digitālā  SPSS un  citas metodes,  rezultātu  analīze un 
interpretācija. 

 
Aprobācija:  pētījums  balstīts  uz  ārzemju  (Somijas,  Norvēģijas,  ASV, 

Dānijas,  Krievijas  u.c.  valstu)  pieredzes  izpēti  un  ekonomikas  zinātnieku 
P. Kotlera,  F. Endželsa,  V. Praudes,  R. Garlejas  un  pedagoģijas  zinātnieku 
J. Zelmeņa,  I. Žoglas  teorijām.  Apkopota  pieredze,  kas  gūta  šādos 
starptautiskajos  projektos:  “Nordic‐Baltic  project  2000‐2002.  Consumer 
education  curriculum  development”;  “Erasmus  COMENIUS  project      
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Consumer  Citizenship  Network”  2003‐2009;  Eiropas  Sociālā  fonda  projektā    
„Kompetenču  paaugstināšana  Latgales  reģiona  skolotājiem  jaunā 
pamatizglītības  standarta  realizēšanai  vispārizglītojošā  skolā”  (Līguma  Nr. 
2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160);  RA  realizētājā  IZM 
zinātniski  pētnieciskajā  projektā  „Izglītības  reforma  vispārizglītojošā  skolā: 
izglītības  satura  pētījumi  un  ieviešanas  problēmas”,  kā  arī  starptautiskajās 
konferencēs,  darba  autorēm  uzstājoties  ar  referātiem  par  veiktajiem 
pētījumiem. 

 
Pētījuma  izpildes bāzes objekti: Latgales reģiona vispārizglītojošās skolas, 

Rēzeknes  Augstskolas  Pedagoģijas  fakultāte  un  Personības  socializācijas 
pētījumu institūts.  
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1. PATĒRĒTĀJIZGLĪTĪBA SOCIĀLAJĀ KONTEKSTĀ 
 

Katras  izglītības reformas uzdevumi vienmēr nosaka nodrošināt  labvēlīgus 
apstākļus  izglītotas  un  darbam  kvalitatīvi  sagatavotas  personības  attīstībai. 
Tāpēc  laikā, kad attīstās tirgus attiecības, kad  jebkurā darbības sfērā  jārēķinās 
ar  konkurences  apstākļiem  un  bezdarbu,  nākas  pievērst  lielāku  uzmanību 
jauniešu  sagatavošanai  dzīvesdarbībai  jaunā  vidē,  mūsdienu  sociāli 
ekonomiskos  apstākļos.  (Ļubkina  V., 1997)  Tāpēc  vienmēr  ir  būtiski  izprast, 
kādas  izmaiņas  ir nesusi sociālekonomiskā krīze, kādas  ir nākotnes vīzijas, kādi 
ir izglītības pārmaiņu dominējošie vadmotīvi. 

LR  ģeopolitiskais  stāvoklis,  ierobežotie  izejvielu  un  enerģētiskie  resursi 
nosaka, ka galvenie  Latvijas konkurences  spēju nodrošinošie  faktori  ir un būs 
augstvērtīgi  izglītoti,  kvalificēti  iedzīvotāji  un  intelektuāli  ietilpīga 
tautsaimniecība (Latvijas Izglītības koncepcija). 

Tautsaimniecībā  svarīgi  ir  faktori,  kas  cilvēkam  nodrošina  drošu  un 
komfortablu  dzīvi  mūžam  mainīgajā  pasaulē,  orientē  cilvēka  personības 
attīstību  izglītības mērķa  ietvaros. Katram cilvēkam  ir tiesības uz tādu  izglītību, 
kas  nodrošina  viņa  spēju maksimālu  attīstību,  nodrošina  karjeras  iespējas  un 
reizē  ar  to  atbilstošus  dzīves  apstākļius.  Pēdējos  gados  ekonomika  ir 
nelīdzsvarota,  Latvijā  un  Eiropas  valstīs  ir  augsts  bezdarbnieku  skaits.  Tāpēc 
mūsdienās  pieaug  sabiedrības  vajadzība  pēc  ekonomiskās  domāšanas, 
uzņēmības  attīstīšanās,  kultūras  un  iniciatīvas  veidošanās,  spējām  pieņemt 
nestandarta lēmumus dažādās ekonomiskās situācijās. 

Franču  filozofs  Helvēcijs  18. gs.  norādīja,  ka  ikvienā  valstī  cilvēka 
izglītošana ir saistīta ar pastāvošo politiskās pārvaldes formu, savukārt, Latvijas 
Izglītības  likuma  2. pantā  ir  teikts:  “Šā  likuma  mērķis  ir  nodrošināt  katram 
Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko izaugsmi, lai veidotos 
par  patstāvīgu  un  attīstītu  personību,  demokrātiskas  Latvijas  valsts  un 
sabiedrības locekli”. (Izglītības likums, 1999) 

Mūsdienu  sabiedrībā  veidojas  uzskati,  ka  „izglītībai  efektīvi  un  plašā 
mērogā  jānodod aizvien  lielāks apjoms tādu zināšanu, kas nemitīgi attīstās, kā 
arī prasmes, kas piemērotas civilizācijai, ko vada zināšanas,  jo  tas būs pamats 
iemaņām,  ko  lietos  nākotnē.  Izglītībai  reizē  jānodrošina  orientieri  sarežģītajā 
pasaulē,  kas  nemitīgi mainās.  Tādā  nākotnes  skatījumā  vairs  nepietiek  katru 
bērnu  jau  dzīves  gaitu  sākumā  tikai  apgādāt  ar  zināšanu  krājumu.  Tāpēc 
izglītībai  jābūt  organizētai  saskaņā  ar  četriem mācīšanās  balstiem,  kas  ir  ES 
valstu galvenās prasības mūsdienu izglītībai”. (Delors Ž., 2001) 
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Tiek norādīts uz to, ka izglītībai jātiecas katru cilvēku virzīt atklāt, atrast un 
bagātināt  savu  jaunrades  potenciālu,  atrast  tās  bagātības,  kas  slēpjas  katrā 
cilvēkā. To nodrošinās četri mācīšanās balsti: 

 mācīties, lai zinātu; 

 mācīties, lai varētu ar izdomu darboties savā vidē; 

 mācīties dzīvot kopā ar citiem cilvēkiem; 

 mācīties būt. 
Augšminētie  izglītības  kritēriji  norāda  uz  sabiedriskās  demokrātijas 

veidošanos, kur svarīgas attiecības, kādas veidojas starp cilvēkiem viņu ikdienā. 
Latvija  ir daudznacionāla valsts, tāpēc  īpaša nozīme te  ir starpkultūru  izglītībai, 
tātad  izglītībai,  kuras  mērķis  ir  sagatavot  indivīdus  darbībai  demokrātiskā 
multikultūru  sabiedrībā.  (Grigule, 1998)  L. Lapiņa  un  V. Rudiņa  (Lapiņa L., 
Rudiņa V., 1997) norāda, ka demokrātijas ‐ gan kā dzīves stila, gan kā pārvaldes 
formas ‐ eksistenci un nākotni var nodrošināt tikai patstāvīgi domājoši, izglītoti 
un sociāli aktīvi cilvēki. Demokrātijas svarīgs elements ir ikdienas demokrātisko 
ieražu un demokrātiskās uzvedības kultūras kopšana sabiedrībā, kas norāda uz 
tiešu skolēnu saskarsmes iespēju radīšanas, pašiniciatīvas un aktīvas līdzdalības 
mācību  procesā  veicināšanu,  kā  arī  sociālo  prasmju  apguves  un  pilnveides 
nepieciešamību, kas reizē nodrošina personības socializēšanos.  

 

1.1. PATĒRĒTĀJA KONCEPCIJA LATVIJAS SOCIĀLI EKONOMISKAJĀ 
SITUĀCIJĀ UN EIROPĀ 

 
Tirgus  ekonomikā  sabiedrības  ekonomisko  pamatu  veido  ražošana 

(piedāvājums)  un  patēriņš  (pieprasījums). Notiek  preču  pārdošana  patēriņam 
mājsaimniecībā.  Tas  ir  tirgus  orientēts  process,  kuru  regulē  ražotāju 
piedāvājuma  un  patērētāju  pieprasījuma  savstarpējās  attiecības.  Tomēr  to 
nenosaka  tikai  brīva  un  neierobežota  šo  tirgus  pušu  mijiedarbība.  Daudzās 
jomās  tiek  organizēti  dažādi  regulējošie  pasākumi,  kas  ietekmē  arī  tirgus 
procesus.  Tirgu  regulējošie  pasākumi  var  būt  speciāli  paredzēti,  piemēram, 
nodarbinātības  veicināšanai,  inflācijas  samazināšanai  utt.  Tie  var  būt  arī 
organizēti,  lai  samazinātu  pēc  patērētāju  viedokļa  nevēlamos  orientētas 
ekonomikas  efektus  tirgū,  uzlabojot  atsevišķa  patērētāja  vai  visu  patērētāju 
pozīciju  tirgū.  Tie  tiek  uzskatīti  par  patērētāju  politikas  pasākumiem. 
(Patērētāju tiesību aizsardzības likums, 1999) 

Ekonomikas teorijā strīdīgs ir jautājums, kas tieši ietekmē tirgus attīstību – 
ražotājs vai patērētājs. Vai  ražošanu  ietekmē patērētāju vajadzības un vēlmes 
vai  arī  patērētājs  ir  bezpalīdzīgs  ražotāja  upuris?  Saskaņā  ar  klasisko 
ekonomikas  teoriju patērētāji  ir neatkarīgi  tirgus veidotāji, kuri darbojas  savu 
vajadzību  apmierināšanas  nolūkā,  kamēr  ražotājs  darbojas  peļņas 
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palielināšanas  nolūkā,  kas,  savukārt,  ir  iespējams,  tikai  piedāvājot  produktus, 
kas  atbilst  patērētāja  vēlmēm.  Tomēr  līdz  ar  ražošanas  attīstību  patērētāja 
neatkarība  samazinās  un  viņu  politikas  pasākumi  ir  vērsti  uz  patērētāju 
neatkarības  atjaunošanu.  Tirgus  sistēma  vairāk  attīstās,  balstoties  uz  preču 
ražošanu un reklamēšanu, nevis uz patērētāju neatkarīgu izvēli. 

 

1.1.1. PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS UN PATĒRĒTĀJIZGLĪTĪBAS 
PIRMSĀKUMI UN ATTĪSTĪBA 

 
Patērētāju  aizsardzības  pasākumi  tiek  veikti  gan  valsts  robežās,  gan 

starptautiskā līmenī. Sākotnēji tos 1971. gadā ierosinaja ASV prezidents Lindons 
Džeksons,  pasludinot  patērētāju  izglītību  kā  viņu  aizsardzības  neatņemama 
sastāvdaļu.  Patērētāju  veselības  un  drošības,  kā  arī  ekonomisko  interešu 
aizsardzības  nepieciešamība  tika  deklarēta  1972. gadā.  Eiropas  līmenī 
patērētāju  tiesības  tika  atzītas  1975. gada  rezolūcijā  „Par  patērētāju 
aizsardzības  un  informēšanas  politikas  sākotnējo  programmu”,  kura  izveidoja 
pamatus  patērētāju  likumdošanas  struktūrai  Eiropas  Savienības  līmenī. 
(Patērētāju  politikas  attīstība  ES  un  Latvijā,  2000)  Kad  Apvienoto  Nāciju 
Organizācija 1986. gadā vienbalsīgi pieņēma patērētāju aizsardzības vadlīnijas, 
tajās  tika  ietverta vesela  sadaļa par patērētāju  izglītību. Vadlīnijas noteica, ka 
valdībām  būtu  jāattīsta  un  jāveicina  patērētāju  izglītības  un  informācijas 
ieguves vispārīgo programmu attīstība, ņemot vērā tautas kultūras tradīcijas. 

Apvienoto Nāciju Organizācija 1985. gadā pieņēma Patērētāju aizsardzības 
vadošos  principus,  kuros  teikts,  ka  katram  patērētājam  ir  noteiktas  tiesības 
(Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošana Latvijā un pasaulē, 2000): 

 tiesības uz veselības un drošības aizsardzību; 

 tiesības uz ekonomisko interešu aizsardzību un veicināšanu; 

 tiesības uz informāciju, lai varētu izdarīt kompetentu izvēli; 

 tiesības uz patērētāju izglītību; 

 tiesības uz atlīdzību; 

 tiesības veidot patērētāju grupas; 

 tiesības tikt uzklausītam – pārstāvot patērētāju intereses un 
piedaloties lēmumu pieņemšanas procesos. 

Eiropas  Savienības  Izglītības  ministru  padome  1986.  gadā  arī  pieņēma 
Rezolūciju  par  patērētāju  izglītību  vispārizglītojošās  skolās,  kurā  noteica,  ka 
„kompetentām  dalībvalstu  iestādēm  jānodrošina  pakāpeniska  patērētāju 
izglītības  ieviešana  skolas  izglītības  standartos  tā,  lai  patērētāju  izglītība 
sistemātiski” tiktu realizēta „visā obligātās izglītības laikā”. Līgums par Kopienas 
izveidošanu,  kurš  tika  noslēgts  1987. gadā,  paredzēja  vienota  tirgus 
izveidošanu, kas nozīmēja robežu atvēršanu un valstu ekonomisko pieaugumu. 
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Eiropas Valstu kopienas  izveides pamatprincipi (Patērētāju tiesību aizsardzības 
likumdošana Latvijā un pasaulē, 2000): 

 brīva preču,  

 pakalpojumu,  

 cilvēku un  

 kapitāla kustība.  
Tomēr valstu  līgumā netika atzīta nepieciešamība pēc vienotas patērētāju 

aizsardzības politikas Eiropas līmenī, tika uzskatīts, ka patērētāji gūs pietiekamu 
labumu no vienota tirgus izveidošanas radītajiem efektiem, piemēram, vienotas 
lauksaimniecības  politikas,  konkurences  palielināšanās.  Tikai  Amsterdamas 
līgumā 1997. gadā tika ietverts atsevišķs 153. pants par patērētāju aizsardzību: 
„Lai sekmētu patērētāju intereses un nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni, kā 
arī  lai sekmētu viņu tiesības uz  informāciju,  izglītību un pašorganizēšanos savu 
interešu aizsardzībai, Kopienai jādod ieguldījums patērētāju veselības, drošības 
un  ekonomisko  interešu  aizsardzībā.”  Kopš  Amsterdamas  līguma  spēkā 
stāšanās  1999.  gada  maijā,  patērētāju  izglītība  ir  ietverta  ES  patērētāju 
aizsardzības vispārējos mērķos. (Patērētāju tiesību aizsardzības likums, 1999) 

Viss  patērētāju  aizsardzības  un  izglītības  politikas  attīstībā  radīja 
nepieciešamību veidot dažādas struktūras patērētāju tiesību aizsardzībai, kā arī 
patērētājus  izglītojošās  organizācijas.  Lielbritānijas  piemērs  atspoguļots 
1. tabulā. (Consumer skills on the national agenda, UK) 

 
1. tabula 

Patērētājus izglītojošas organizācijas un tiesību struktūras Lielbritānijā 
(Danilāne L.) 

 
Organizācijas  Organizāciju funkcijas 

Nacionālā patērētāju 
padome (1975) 

 Pārstāvēt patērētāju intereses par visa veida precēm 
un pakalpojumiem gan sabiedriskajā, gan privātajā 
sektorā; 

 organizēt kampaņas; 
 veikt pētījumus un atbalstīt citus pasākumus; 
 pārstāvēt neveiksmīgus patērētājus. 

Patērētāju izglītošanas 
sakaru grupa 

 Nodrošināt sakarus starp vietējo pašvaldību patērētāju 
izglītotājiem visā Lielbritānijā. 

Patērētāju asociācija  Izdot žurnālu “ Kā?”;
 dot iespēju cilvēkiem pieņemt informētu patērētāju 

lēmumus; 
 sasniegt redzamus uzlabojumus precēm un 

pakalpojumiem. 
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Patērētāju lietu 
institūts 

 Strādāt plašā mērogā patērētāju aizsardzības aģentūrās 
Lielbritānijā un visā Eiropā. 

Patērētāju grupu 
nacionālā federācija 

 Iedrošināt un koordinēt brīvprātīgo, neatkarīgo 
patērētāju grupu darbu; 

 pārstāvēt patērētāju grupu viedokli nacionālā līmenī. 

Konference patērētāju 
studijām 

 Sniegt informāciju par augstākās izglītības iestādēm, 
kurās tiek piedāvāta patērētāju izglītošana. 

Lielbritānijas iekšējās 
ekonomikas federācija 

 Virzīt sabiedrības izglītošanu par ekonomikas zinātni un 
praksi gan valsts, gan starptautiskā līmenī; 

 uzturēt sakarus ar plaša mēroga profesionālajām un 
biznesa organizācijām. 

Velsas patērētāju 
padome 

 Pārstāvēt Velsas patērētāju un darboties ar tiem; 
 informēt rūpniecību, komerciju un valdību par 

patērētāju interesēm un vajadzībām; 
 strādāt ar citām sabiedriskām, privātām un 

brīvprātīgām organizācijām, izstrādājot un ieviešot 
projektus par jautājumiem, kas attiecas un 
patērētājiem. 

 

Mūsdienās patērētāju  interešu un  tiesību aizsardzība valsts  līmenī  sastāv 
no diviem pamatelementiem: 

 pirmais  ir  atbilstošu  normatīvo  aktu  dokumentu  izstrāde  un 
pieņemšana (likumi, lēmumi, noteikumi un vietējo pašvaldību lēmumi 
un rīkojumi); 

 otrais  ir  valsts  institūcijas,  kuras  izstrādā  valsts  politiku  patērētāju 
aizsardzības jomā, veic koordinācijas funkcijas, normatīvo dokumentu 
izpildes  kontroli,  pakalpojumu  un  preču  drošuma  un  kvalitātes 
kontroli,  risina  radušos  konfliktus,  realizē  izglītojošu  un  informatīvu 
darbību  patērētāju  vidū  un  sadarbojas  ar  sabiedriskām  patērētāju 
tiesību  aizsardzības  organizācijām.  (Patērētāju  politikas  attīstība  ES 
un Latvijā, 2000) 

Patērētāju  politikas  pasākumi  lielākoties  tiek  balstīti  uz  nepieciešamību 
izveidot vienotu tirgu, kas daļēji ir saistīts arī ar patērētāju aizsardzības apstākļu 
tuvināšanu  visās  dalībvalstīs.  Tam  ir  šāds  iemesls,  ka  atšķirīgas  nacionālās 
likumdošanas  patērētāju  aizsardzības  jomā  rada  tirdzniecības  barjeras  un 
izkropļo  konkurenci,  kas  nav  pieļaujams  vienota  tirgus  veidošanā.  Visumā 
patērētāji patiešām arī  iegūst no vienota tirgus politikas, kas nodrošina  lielāku 
preču un pakalpojumu izvēli. 
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Patērētāju politika nav uzskatāma par  vienota  tirgus politikas, ne arī par 
konkurences politikas blakusproduktu. Patērētāju politika ir atsevišķa politika ar 
tās tiesībām, mērķiem, prioritātēm un instrumentiem. Māstrihtas līguma 129. A 
pants dod  likumisku pamatu atsevišķai autonomai patērētāju politikai Eiropas 
Savienības līmenī. (Patērētāju izglītība: norādījumi skolotājiem, 2000) 

Tādā  veidā  termins  “patērētāja  izglītība”  ietver  sevī  gan  pedagoģisko 
izglītošanas  aspektu,  gan  arī  sociāli  ekonomisko  aspektu,  kurš  ietver  sevī 
patērētāju  aizsardzību  (likumdošanu,  tiesības  u.c.),  mārketinga  teorijas  u.c. 
Patērētāju izglītības attīstību pētījis prof. Heiko Steffens (Vācija) un sadalījis tās 
attīstību trijos posmos (skat. 1. att.). 

 “Naivā  patēriņa  laiki”,  kas  ārzemēs  pastāvēja  līdz  sešdesmito  gadu 
beigām. Šajā  laikā populāras  ir privātās mājsaimniecības, kurās pēta 
vajadzību hierarhiju, produkta ekonomisko pielietojumu, kā arī tirgus 
ekonomiku, tās principus un mehānismus. Savukārt, skolās liela loma 
tiek  ierādīta  mājas  ekonomikas  jautājumiem,  kuros  tiek  iekļautas 
tēmas  par  naudu,  tās  vērtību,  kabatas  naudu  un  tās  racionālu 
izlietojumu utt. 

 “Patēriņa laiki” līdz septiņdesmito gadu beigām, kad Vācijā produkcija 
bija  saražota  pietiekamā  daudzumā  un  centrā  tiek  izvirzītas  tirgus 
struktūras.  Galvenā  šī  laika  posma  paradigma  saistās  ar  patērētāja 
tiesību  apguvi,  kas  sekmē  patērētāju  organizāciju  veidošanos  un 
politikas  attīstību.  Savukārt,  tas  rada  nepieciešamību  visu  sakārtot 
valsts  un  pasaules  līmenī.  Tiek  izdoti  pirmie  likumi  par  patērētāju 
izglītību  un  aizsardzību.  Sevišķa  loma  patērētāju  izglītībā  šajā  laika 
posmā tiek ierādītā sociālo zinību apguvei. 

 „Sociālā un Zaļā patēriņa  laiki”. Vācijā  tie  ir astoņdesmitie gadi, kad 
centrā  izvirzās  sabiedrība un  vide;  sociālie pienākumi  attiecībā pret 
vidi,  racionāls produktu  izlietojums u.c.  jautājumi. Svarīga nozīme  ir 
vietējā  tirgus  ieiešanai  globālajā  tirgus  apritē  un  līdz  ar  to  jaunu 
sakaru veidošanā.  Izglītības programmas  tiek papildinātas ar vērtību 
izglītību,  kas  paralēli  nāk  klāt  mājas  ekonomikas  un  sociālajām 
zinībām. 
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Naivā patēriņa laiki 
(līdz sešdesmito gadu beigām) 

Patēriņa laiki 
(septiņdesmitie gadi) 

Sociālā un Zaļā patēriņa laiki 
(astoņdesmitie gadi) 

Paradigma 
“Naudas vērtība” 

 
Centrā  

Privātās mājsaimniecības 
 

Paradigma 
“Patērētāju tiesības un spēks” 

 
Centrā  

Tirgus struktūras 

Paradigma 
“Dzīves kvalitāte” 

 
Centrā  

Sabiedrība un vide 

Priekšrocības  
 vajadzību hierarhija, 
 ekonomisks pielietojums, 
 tirgus ekonomikas principu 

un mehānismu izpratne 

Priekšrocības  
 patērētāju organizāciju 

veidošanās, 
 patērētāju politikas 

attīstība, 
 likumdošana 

 

 

Priekšrocības  
 sociālais un vides pienākums 

pret izšķērdīgu patēriņu, 
 patēriņa atbalstīšana pret 

resursu ekspluatāciju, 
 globālie/ vietējie tirgi 

Informācija  Organizācija   Sakari  

Programmu tuvināšana 
Mājas ekonomika 

Programmu tuvināšana 
Sociālās zinības 

Programmu tuvināšana 
Mājas ekonomika + sociālās 
zinības + vērtību izglītība 

 
1. att. Patērētāju izglītības attīstība (pēc prof. Heiko Steffena) 
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Pašreiz ārzemēs patērētāju izglītība ir iegājusi jaunā 4. posmā, kurš saistīts 
ar  globālo  tirgu  un  patērētāja  dzīves  kvalitāti  jaunā  līmenī.  Taču,  raksturojot 
Latvijas  patērētāju  izglītību  mūsdienās,  var  secināt,  ka  Latvijā  tikai  tagad  ir 
iestājušies  “Sociālā  un  Zaļā  patēriņa  laiki”,  kuri  ārzemēs  bija  sasniegti  jau 
astoņdesmitajos gados. Tas  saistās ar  to,  ka  Latvijā  tikai,  sākot ar 1990. gadu 
pēc  neatkarības  atgūšanas  tika  uzsākts  Latvijas  likumdošanas  veidošanas 
process  visās  jomās,  tai  skaitā  patērētāju  aizsardzībā  un  izglītībā.  Daļēji  tika 
atjaunoti likumi, kas bija spēkā pirmskara Latvijā (no 1920. – 1940. gadam), kā 
arī pieņemot jaunus likumus saistībā ar patērētāju aizsardzību (skat. 2. tabulu). 
Tagad ar patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzību Latvijā nodarbojas vairākas 
valsts un sabiedriskās institūcijas (skat. 3. tabulu). 

 
2. tabula 

Latvijas likumdošanas akti un darbības saistībā ar patērētāju  
aizsardzību un likumdošanu  

(Danilāne L.) 
 

Gads  Dokuments

1992.g. 28.10.   Pirmais likums Latvijā “Par patērētāju tiesību aizsardzību”. 

1994. gadā  Kvalitātes nodrošināšanas Nacionālās programmas pieņemšana. 
Viens no tās darbības virzieniem ir speciālu likumu izstrādāšana 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā. 

1996. gadā  Likums “Par preču un pakalpojumu drošumu un ražotāja un 
pakalpojumu sniedzēja atbildību”. 

1999. gadā  Patērētāju tiesību aizsardzības likums [45];
MK noteikumi “Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu 
cenas”, “Patērētāja kreditēšanas noteikumi”, “Noteikumi par 
distances līgumu”, “Noteikumi par ēkas vai ēkas daļas lietošanas 
tiesību iegādi uz laiku”, “Stikla izstrādājumu marķēšanas 
noteikumi”, “Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas”; 
Reklāmas likums. 

2000. gadā  MK noteikumi “Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”. 

2003. g. 16.04.  Latvija noslēdz asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, kas paredz 
aktīvas patērētāju izglītošanas, aizsardzības politikas veicināšanu 
un nodrošināšanu saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas vadošajiem principiem patērētāju 
aizsardzībai, kā arī patērētāju aizsardzības likumdošanas 
tuvināšanu un patērētāju aizsardzības pielāgošanu atbilstošajiem 
Eiropas Savienības noteikumiem, efektīvas juridiskās aizsardzības 
nodrošināšana patērētājiem, lai uzlabotu patēriņa preču kvalitāti 
un saglabātu piemērotus drošības standartus. 
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3. tabula 
Patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzība Latvijā 

(Danilāne L.) 
 

Gads  Iestāde  Funkcijas

1994.  Ekonomikas 
ministrijā tiek 
izveidota jauna 
nodaļa – Patērētāju 
interešu aizsar‐
dzības nodaļa. 

Veido vienotu starptautiskām normām atbilstošu 
politiku patērētāju interešu aizsardzības likumdošanā, 
pasargājot patērētāju no bīstamām precēm vai 
pakalpojumiem, negodīgiem līgumiem; izstrādā valsts 
patērētāju interešu aizsardzības programmu, koordinē 
šo darbu starp dažādām institūcijām. 

1996.  Enerģijas 
patērētāju 
komiteja  

Risina visus ar energoresursiem saistītos jautājumus, kas 
skar patērētāju intereses, un tās kompetencē ir visu 
enerģijas patērētāju grupu interešu aizsardzība 
energoapgādē un energoapgādes regulēšanā; enerģijas 
patērētāju sūdzību un priekšlikumu izskatīšana. 

1997.  Valsts sanitārā 
inspekcija.  

Atbild ne tikai par pārtikas preču tirgus uzraudzību, bet 
arī par kosmētikas un sadzīves ķīmijas tirgus uzraudzību. 
Inspekcijas galvenais uzdevums ir realizēt normatīvo 
aktu izpildes kontroli un uzraudzību higiēnas, 
epidēmiskās drošības un pārtikas nekaitīguma jomā. 

1998.  Patērētāju tiesību 
aizsardzības centri  

Veic patērētāju izglītošanu; organizē un koordinē 
patērētāju tiesību aizsardzības valsts politikas 
īstenošanā iesaistīto uzraudzības un kontroles iestāžu 
un patērētāju tiesību aizsardzības sabiedrisko 
organizāciju sadarbību; izskata patērētāju iesniegumus 
un sūdzības; sniedz juridisku palīdzību patērētājiem un 
var aizstāvēt tiesā patērētāju tiesības. 

1999.  Sabiedriska 
patērētāju tiesību 
aizstāvības 
organizācija – 
Latvijas Patērētāju 
interešu aizstāvības 
asociācija, kurā ir 
apvienojušies 
reģionālie 
patērētāju interešu 
aizstāvības klubi.  

Veic patērētāju izglītošana pienākumus; nodrošina 
sabiedrības informēšanu; nodarbojās ar patērētāju 
tiesībām preču iegādē un pakalpojumu izmantošanā, 
vides un ekonomisko interešu aizsardzībā. 
Asociācijas uzdevumi: 
- izglītojošu un informējošu materiālu datu bāzes 

izveide patērētāju tiesību jomā; 
- veicināt patērētāju tiesību aizsardzības attīstību 

Latvijā, veidojot visu Latviju aptverošu organizāciju 
tīklu; 

- izdot informatīvos biļetenus, uzlabot patērētāju 
zināšanas par savām tiesībām; 

- nostiprināt Patērētāju interešu aizstāvības 
asociācijas nodaļas; 

- palielināt brīvprātīgo skaitu, kuri spētu kvalitatīvi 
skaidrot patērētāju tiesības aizstāvošos likumus. 
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Patērētāja  tiesību  aizsardzības  likuma  3. pants  nosaka,  ka  katram 
patērētājam  ir  tiesības  pilnībā  realizēt  savu  izvēli  un  gribu,  iegādājoties  tieši 
tādu preci vai saņemot tieši tādu pakalpojumu, kādu patērētājs vēlas,  izņemot 
likumā  noteiktos  ierobežojumus,  kā  arī  tiesības  uz  līgumslēdzēju  pušu 
vienlīdzības  principa  ievērošanu  un  taisnīgiem  līguma  noteikumiem,  slēdzot 
līgumus ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Tas iever sevī 
arī  tiesības  uz  līgumsaistību  pienācīgu  izpildīšanu,  uz  atteikuma  tiesību 
realizēšanu, noslēgta  līguma atcelšanu, noslēgta  līguma nosacījumu grozīšanu 
vai citu likumīgo vai līgumisko tiesību izpildi.  

Daudzos  patērētāju  izglītības  un  tiesību  aizsardzības  jautājumos,  kurus 
regulē Eiropas Savienībā, arī Latvijā jau ir izveidota sava normatīvo dokumentu 
bāze,  tomēr  vēl  joprojām  nopietni  tiek  strādāts  pie  izglītības  satura  un 
likumdošanas darbības efektivitātes nodrošināšanas.  

Patēriņam kā ekonomiskai darbībai ir noteikts darbības mērķis. Ekonomisti 
to  sauc  par  „Maksimizēšanas  lietderību”  jeb  „dzīves  kvalitātes  uzlabošanu”. 
Taču,  lai  sasniegtu  uzlabotās  dzīves  kvalitātes  maksimālo  līmeni,  patēriņam 
jābalstās uz ilgtspējības noteikumiem un tam jābūt sociāli nozīmīgam. 

 
1.1.2. ILGTSPĒJĪGS PATĒRIŅŠ ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS KONTEKSTĀ 

 
Patēriņu  var  dēvēt,  par  procesu,  kas  sastāv  no  3  fāzēm:  produktu 

iegūšanas, lietošanas un likvidēšanas (skat. 2. att.). 
 
 
 
 
 
 

2. att. Patēriņa procesa trīs fāzes  
 

Patērētāji vairāk zina par pēdējo divu soļu iespaidu uz vidi patēriņa procesā 
nekā  par  pirmā  soļa  ietekmi.  Kad  tiek  izskatīta  patēriņa  ietekme  uz  vidi,  tad 
cenšamies  vairāk  koncentrēties  uz  atkritumu  likvidēšanu,  enerģijas  un  ūdens 
lietošanu nekā apģērba un pārtikas  iegādi. Tas  ir dabiski un pašsaprotami,  jo 
pirmajā plānā  ir risināmas problēmas neatkarīgi no tā, kādā mērā varējām vai 
gribējām no tām izvairīties produkta izvēles etapā. 

Viens  acīmredzams  iemesls  ir  tas,  ka  viena  pirkuma  sekas,  kas  izpaužas 
produkta lietošanas vai likvidēšanas etapos, liekas arī mazsvarīgas globālo vides 
problēmu  lielajā vispārējā  fonā. Notikumu  ķēdei, kas savieno primāro darbību 
ar  sekām,  ir  grūti  izsekot,  jo  to  pietiekami  nenodrošina  nepieciešamā 

Produkta iegāde –
pirkums 

Apģērbs un pārtika 

Produkta lietošana
Ūdens, enerģija, 

transports 

Atbrīvošanās no 
produkta 
Otrreizējā 

izmantošana 
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informācijas plūsma no ražotāja uz patērētāju. Darbojas arī cits aspekts, kas var 
palīdzēt  noskaidrot  prioritāšu  izpausmes.  Tas  ir  fakts,  ka  gan  pārtika,  gan 
apģērbs atrodas pusaudžu un jauniešu individualitātes centrā. Jaunieši ir mazāk 
elastīgi, kad  ir  jāmaina  ieradumi, kurus viņi vēl  līdz  šim uzskata par  svarīgiem 
viņu identitātes noteikšanai. (Danilāne L., Ļubkina V., 2007) 

Ilgtspējīgs patēriņš  (IP) nozīmē produktu  resursu patēriņa  samazināšanu, 
mainot patērētāju pirkšanas kultūru. Šī mērķa uzdevumā mūsdienās, protams, 
nav  pietiekoši  modificēt  tikai  saimniecības  un  katra  indivīda  privāto 
pieprasījumu. Tāpēc IP ietver sevī arī prasību preču, pakalpojumu un materiālo 
resursu izmaiņai ražošanā, kā arī valdības iestāžu autonomajā patēriņā. 

Ilgtspējīga patēriņa koncepcijas ieviešanu bloķē 5 kritiskas problēmas:  
1) vāji tiek izprastas attiecības starp ilgtspējīgu attīstību (IA) un patēriņu 

(IP); 
2) pastāvošā atšķirīgu koncepciju, līdzekļu un politiku dažādība; 
3) sarežģītais līdzsvars starp materiāliem un ētiskiem jautājumiem; 
4) IP vīzija ar morālistisku, negatīvu izpausmi ar sekojošu nozīmīgu risku 

ekonomikā;  
5) stratēģiju  un  darbības  trūkums  sabiedrībā,  kas  kultivējās  ārpus 

tradicionālās  ekonomiskās  sistēmas  apsvērumiem,  lai  pastāvošajos 
ekonomiskajos procesos indivīdus varētu iekļaut kā pilsoņus, nevis kā 
individualizētus patērētājus. (Uzunova F., 2007) 

Iespējamie problēmu risinājuma varianti:  
1. Jēdzieniskā diferenciācija starp IP un IA un precizējumi to saturā:  

 ilgtspējīgs  patēriņš  (IP)  sevī  ietver  arī  valsts  institūcijas  un 
organizācijas, kas  ir pastāvīgi un vieni no galvenajiem preču un 
pakalpojumu  patērētājiem,  kas  tērē  līdz  25%  no  iekšzemes 
kopprodukta.  Tāpēc  ne  tikai  individuālajiem  patērētājiem,  bet 
arī  institūcijām  un  organizācijām  ir  jāizvērtē  savas  patēriņa 
sistēmas; 

 ilgtspējīgs  patēriņš  sevī  ietver  arī  rūpniecību,  kura  izmanto 
enerģiju  un  resursus  un  ļoti  bieži  piesārņo  vidi,  kas  netieši 
attiecas uz patērētāju rīcību. 

2. Patērēšanas mērķis – dzīves kvalitāte, kas sevī ietver:  

 materiālās vajadzības; 

 sabiedrību,  kultūru,  reliģiju  u.c.  (laiks,  veselība,  atpūta,  zems 
stresa līmenis).  

3. Patērētāju izglītošana, kuru raksturo: 

 cilvēku apziņa, kuru iespējams mainīt tikai ar izglītības palīdzību; 
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 izglītības  līmenis,  kas  nodrošina  mazas  tautas  izdzīvošanas 
iespējas,  sekmē  sociāli  ekonomisko  procesu  norisi  un  attīstību 
valstī.  

4. Pāreja uz ētisku patēriņu: 

 izmaiņas  patērēšanā,  kas  balstās  uz  pārvērtētām  vērtībām  un 
patērētāja kultūru; 

 prioritātēs  no  materiālo  vērtību  patēriņa  uz  ētisku  vērtību 
patēriņu. 

Cilvēka labklājību nenosaka tikai materiālo preču un pakalpojumu patēriņa 
līmenis.  Patērēšanas  humānajā  validācijā  noteicošajam  ir  jābūt  sabiedrības 
fiziskā,  dabas,  sociālā  un  kultūras  patēriņa  kontekstam.  Tāpēc  ilgtspējīgas 
patērēšanas  stratēģijas  izveidei  ir  nepieciešama  visu  cilvēku  dzīves  kvalitātes 
uzlabošana,  kā  arī  cilvēku  atbildība,  izglītības  pilnveide,  bet  nevis  tikai 
„materiālā caurplūde”.  

Cilvēku  attīstības  ziņojumā  1998. gadā  ir  aprakstīti  patērēšanas 
ekonomiskie  un  sociālie  efekti,  kas  ir  traucējoši  ilgtspējīga  patēriņa  iespējām 
(skat.  4. tabulu).  Dokumentā  teikts,  ka  pasaulē  pieaug  nabadzība,  ka  ir 
apdraudēta vietējā ekonomiskā dzīvotspēja, uztura pietiekamības un kvalitātes 
drošība. Austrumeiropas pārejas ekonomikas piemērs  rāda, ka pat piekļūšana 
pie patērēšanas var kļūt par problēmu. Neskatoties uz sabiedrības locekļu rīcībā 
esošiem  ienākumiem,  dažās  valstīs  ir  nobloķēts  vispārējais  ekonomiskais 
progress, jo preces un pakalpojumi nav pieejami vājā tirgus, augstā ekonomiskā 
riska un vispārējas nedrošības dēļ. 

4. tabula 
Ilgtspējīgu patēriņu traucējošie patērēšanas iespēju efekti  

(Danilāne L.) 
 

Sociālie efekti  Ekonomiskie efekti 

Nabadzība  Neparedzētas norises ekonomikā

Ekonomikas pagrimums  Neplānota infrastruktūras attīstība

Sabiedrības depresīvs stāvoklis, kultūras 
pagrimums 

Ekonomiskie kritieni, lejupeja 

Labklājības minimāls pieaugums 

 
Augsts  patēriņa  līmenis  un  īstermiņos  lietojami  produkti  vai  preces, 

iespējams, var  izraisīt arī kultūras seklumu. Vieni no noteicošajiem  ilgtspējīgas 
patērēšanas attīstības stratēģijas virzieniem ir patērēšanas dematerializācija un 
optimizācija,  kas  saistīti  ar  ilgtspējīgas  patērēšanas  attīstību  sekmējošiem 
stratēģiskajiem elementiem (skat. 5. tabulu). 
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5. tabula 
Stratēģiskie elementi ilgtspējīgas patērēšanas attīstīšanai 

(Uzunova F.) 
 

Stratēģiskie elementi  Stratēģisko elementu raksturojums Galvenie dalībnieki

1. Dematerializācija – 
efektīvs patēriņš 

Kādu pieaugošu resursu faktoru 
mēs varam sasniegt katrā produktā, 
pakalpojumā vai piedāvājumu 
sektorā? 

Rūpniecība, 
valdība, 
patērētāji 

2. Optimizācija – 
atšķirīgs patēriņš 

Kādas izvēļu iespēju un 
piedāvājumu infrastruktūras 
izmaiņas apmierinās patērētāju 
pieprasījumu ilgtspējībā? 

Valdība, 
rūpniecība, 
patērētāji 

3. Optimizācija – 
apzināts patēriņš 

Kā patērētāji var palielināt savas 
dzīves kvalitāti, „izvēloties un 
lietojot” gudrāk? 

Patērētāji, 
rūpniecība, 
valdība 

4. Optimizācija – 
lietderīgs patēriņš 

Vai patēriņa līmeņi ir ilgtspējīgi? 
Vai patēriņš ir labākais ceļš, lai 
sasniegtu jebkuru dzīves kvalitāti? 

Sabiedrība kopumā,
sabiedrības slāņi, 
pilsoņi 

 

Otrais un trešais patēriņa stratēģiskais elements tiešāk skar patērētājus un 
pilsoņus.  Augstāk  minētās  patērētāju  politikas,  tai  skaitā  arī  izglītības 
pasākumu,  nepieciešamību  nosaka  vairākas  tirgus  nepilnības,  kuras  samazina 
patērētāju lomu un ietekmi uz tirgus attīstību salīdzinājumā ar to, par kādu tās 
tiek uzskatītas teorijā: 

 konkurence,  kas  tiek  uzskatīta  par  pietiekamu  nosacījumu,  lai 
patērētājs  būtu  aizsargāts,  lai  tās  pieaugums  palielinātu  patērētāju 
izvēles iespējas un samazinātu cenas; 

 informācijas  trūkums,  būtiski  nepilnīgas  reklāma  un  agresīvas 
tirdzniecības  metodes,  kas  vērstas  uz  preces  vai  pakalpojuma 
pārdošanas veicināšanu un netieši uz patērētāju informēšanu; 

 sarunām  par  līgumu  slēgšanu  nesagatavots  patērētājs,  kas  tāpēc  ir 
neizdevīgā  pozīcijā  salīdzinājumā  ar  uzņēmēju,  ja  sarunas  vispār 
notiek, un  standarta  līgumi ar noteikumiem,  kurus patērētājs nevar 
ietekmēt,  

 tiesu sistēmas dārdzība, kolektīvu atlīdzības mehānismu trūkums u.c. 
tirgus nepilnības. 

Lietderīgais patēriņš nosaka nepieciešamību pēc nepārtrauktas diskusijas 
par dzīves kvalitāti ārpus ekonomiskās sfēras. Ilgtspējīgais patēriņš mūsdienās 
ir  ļoti  ierobežots, attiecinot  to  tikai uz ekonomiskiem modeļiem, koncepcijām 
un līdzekļiem. Ārpus dzīves kvalitātes, ko sasniedz caur patēriņu, ir pilsoniskās, 
kultūras  un  garīgās  dzīves  kvalitātes  elementi,  kuriem  vajadzīga  nopietna 
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apspriešana  un  telpa,  lai  tās  attīstītos.  Tātad  ilgtspējīga  patēriņa  (IP) 
programmas  nedrīkst  ignorēt  arī  šīs  dzīves  kvalitātes  dimensijas.  Dzīves 
kvalitātes palielināšanos var  sekmēt pilsoniskās  līdzdalības veicināšana  (skat. 
6. tabulu). 

Lietderīga patēriņa termins sevī ietver:  
 patēriņa virzītāju un līmeņu pārskatīšanu; 
 patēriņa novērtēšanu attiecībā pret pilsonisko, kultūras un reliģisko/ 

garīgo dzīves kvalitāti; 
 pilsoniskās,  kultūras  un  reliģiskās/  garīgās  dzīves  kvalitātes 

atdzīvināšanu. 
 

6. tabula 
Pilsoņu sabiedrības līdzekļi un darbība veidi patērēšanā  

(Uzunova F.) 
 

Dematerializējošie 
efektīvam patēriņam 

Optimizējošie
atšķirīgam, apzinātam, lietderīgam patēriņam 

Līdzekļi un darbības veidi

Lobēšana/aizkulišu 
aģitēšana – dematerializēto 
produktu un pakalpojumu;  

Apzināta izvēle I – informācijas piegāde, 
mācīšanās par produkcijas, produktu un 
pakalpojumu nozīmi un līdzdarbību. 

kā arī informācijas caur 
marķējumu, paziņojumiem 
un publikācijām 
pieprasīšana. 

Apzināta izvēle II – atšķiršana un atbilstošs cilvēka 
vēlmēm patēriņš. 

Apzināta lietošana I – produktu un pakalpojumu 
lietošana sabiedrībā („sadalīšana”). 

Korporatīvā kontrole – 
sarggrupas un publikācijas 
attīstības izsekošanai. 

Apzināta lietošana II – apzinātas un apzinīgas 
lietošanas prasmju attīstīšana („taupīšana”). 

Pilsoniska līdzdalība – sabiedriski klubi, darbnīcas, 
brīvā laika un kultūras asociācijas. 

Informācijas apmaiņa – 
savstarpēja izglītība un 
kampaņas attīstība. 

Kultūras atdzimšana –māksla, daiļamatniecība 
un kreativitāte. 

Reliģiskā un garīgā attīstība – saikne ar ētiku 
un vispārcilvēciskām vērtībām. Iepirkšanās – dematerializēto 

produktu un pakalpojumu 
patēriņš, tirgus izveidošana. 

Vietējās debates – vietējās ieinteresētības 
jautājumi. 

 
Secinājumi 
1. Ilgtspējīga patēriņa attīstīšanas prioritātes:  

 dzīves kvalitāte kā primārā tēma; 
 ilgtspējīgs patēriņš kā ilgtspējīgās attīstības sasniegšanas veids; 
 dematerializācija/  optimizācija  sekmē  saskaņotību  dažādās 

jomās; 
 dematerializācija/ optimizācija savieno materiālo un humāno;  
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 rada elastību un atklātas iespējas; 
 diskusija un darbība ārpus ekonomiskās sfēras; 
 dalībnieku  lomu  izpratnei  ir nepieciešama papildus  izglītošanās 

šinī jomā. 
2. Ilgtspējīgs patēriņš  ir  saistīts ar  tradicionālo atbildību par  ilgtspējīgu 

attīstību,  kas  saistīta ar patērētāja un pilsoņa uzvedību,  viedokļiem, 
atbildību  utt.  un  aptver  arī  rūpniecības  un  valdības  līmeņu 
pieaugumu. 

3. Dematerializācijas/ optimizācijas sadalījums palīdz pārvarēt materiālo 
un  tehnisko pieeju patērēšanā un veidot citas proporcijas attiecībās 
ar humānajiem, dzīves veida un vērtīborientējošajiem jautājumiem. 

4. Apzināts un  lietderīgs patēriņš  ir patērēšanas stratēģiskais elements, 
kas  iziet  ārpus  patēriņa  ekonomiskās  definīcijas  standartiem  – 
kontrolējamā, caurredzamā veidā – uz personības humāno attīstību. 

 
1.2. SKOLĒNA ATTĪSTĪBAS ĪPATNĪBAS UN SOCIALIZĀCIJAS 

PROCESS JAUNĀ PATĒRĒTĀJA VEIDOŠANĀ 
 

Jēdzieni “audzināšana” un “socializācija” caurauž cilvēka visas dzīves jomas 
un  visus  personības  attīstības  posmus,  jo  tikai  audzināšanas  un  socializācijas 
rezultātā cilvēks saprot sevi un savas dzīves mērķus. Prof. R. Garleja (Garleja R., 
2001)  to  saista  ar  „Es”  tēla  veidošanos un  indivīda  iekļaušanos  sociālajā  vidē 
(skat. 3. att.). 

 

INDIVĪDS SOCIĀLAJĀ VIDĒ 
SOCIALIZĀCIJA 

  PAGĀTNES PIEREDZES  NĀKOTNES 
  SOCIALIZĀCIJA  PROGNOZES 

PERSONĪBAS 
IEKŠĒJĀS PSIHISKĀS UN 
SOCIĀLĀS PRASĪBAS 

(VAJADZĪBAS) – INTERESE – 
NOSTĀDNE – VĒRTĪBORIENTĀCIJA 

Personības psihes struktūra 
Ārējā vide: 
‐ ekonomiskā, 
‐ sociālā, 
‐ dabas vide 

 

3. att. Socializācijas sociālpsiholoģiskais un ekonomiskais modelis  
(R. Garleja, 2001) 
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Socializācija  – process,  kurā persona  apgūst  sabiedrības  kultūru,  sociālās 
normas,  sociālo  pieredzi  un  zināšanas,  tradīcijas,  vērtības,  uzvedības  un 
izturēšanās  prasmes,  lai  vieglāk  iekļautos  (integrētos),  atrastu  savu  vietu  un 
spētu  pilnvērtīgi  dzīvot  noteiktā  sabiedriskā  vidē,  vienlaikus  attīstot  arī  savas 
individuālās dotības, garīgo būtību. Visintensīvāk šis process notiek bērnībā un 
pusaudžu gados. 

Sociālā vide – indivīda dzīves sabiedriskā apkārtne; eksistences un darbības 
sociālo, materiālo  un  garīgo  apstākļu  kopums,  noteikts  sabiedrisko  attiecību 
kopums, kurā attīstās personība. 

Personības  sociālo  attīstību  un  pilveidošanos  nosaka  sociālie  apstākļi, 
psiholoģiskie un pedagoģiskie faktori. 

Pusaudžu  vecumā  svarīgs  jaunveidojums  ir  apzinīga  gatavība  dzīvei,  kas 
saistās gan ar fizisko nobriešanu, gan ar iekļaušanos kultūrā, noteiktas zināšanu, 
normu  un  iemaņu  sistēmas  apgūšanu,  kā  rezultātā  cilvēks  spēj  strādāt,  veikt 
sabiedriskas  funkcijas un atbilstoši visam  tam būt sociāli atbildīgs. Nobriešana 
nozīmē  socializāciju  un  nevar  realizēties  ne  ārpus,  ne  līdzās  tai.  Pusaudžu 
vecumā  notiek  strauja  pāreja  no  vecāku  un  pieaugušo  aizbildniecības  un 
gādības uz patstāvīgu jaunā cilvēka pielāgošanos pieaugušā dzīvei, apzinātu un 
izprastu  pakļaušanos  sabiedrības  izstrādātajiem  un  paša  atzītiem  likumiem. 
(Karpova Ā., 1998) 

D. Elkoņins uzskata, ka pusaudžu vecumā notiek sabiedriski derīgās darba 
sistēmas un savstarpējās saskarsmes ar vienaudžiem nostiprināšanās. Atbilstoši 
dažādiem  dzīves  uzdevumiem  tiek  apgūta  prasme  kontaktēties,  orientēties 
apkārtējos  cilvēkos.  E.  Eriksons  apgalvo,  ka  pusaudzim  ir  sarežģīti  integrēt 
ārējās  prasības  un  iekšējās  vajadzības,  veco  un  jauno  identitāti  vienotā 
veselumā. Pusaudzis palielina un paplašina savas sociālās  lomas. Tas saistīts ar 
dzīves veida izmaiņām, paziņu loka paplašināšanos, jaunu attiecību veidošanos. 
Attīstības  procesā  būtiski  mainās  dažādo  lomu  un  ar  tām  saistīto  attiecību 
subjektīvā nozīmība un samērs. (Eriksons H.E., 1998) 

Personības veidošanās par sabiedrības locekli notiek vairākos aspektos: 
 subjektīvajā; 
 personas mijiedarbībā ar vidi: 

 ģimeni,  skolu,  līdzcilvēkiem,  arī  fiziskā  vide,  arī  audzināšanas 
līdzekļi, 

 skolotājs – arī vides daļa ar savu vērtību sistēmu, lietas, daba…; 
 personas socializēšanās dažādu institūciju darbības rezultātā; 
 kulturālajā (kultūras vērtību apguve u.c.).  
Pusaudža  vecums  ir  īpaši  sarežģīts  personības  attīstības  posms,  kad 

veidojas  patstāvīga,  sevi  un  apkārtējos  izprotoša,  savu  tālāku  dzīves  gaitu 
prognozējoša  personība,  kas  sekmīgi  iekļaujas  sociālajā  vidē,  kura  prot  sevi 
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pašapliecināt  un  aizstāvēt.  To  raksturo  S.H. Švarca  motivācijas  un  vērtību 
modelis (skat. 4. att.). 
 

  Pašsaglabāšanās      Pašapstiprinājums 
 
  Tradīcijas  Drošība  Vara 
 
  Saskaņa  Sasniegumi 
 
 
  Labdarība   Hedonisms 
 
   

Universālums  Pašvirzīšanās 
 
  Pašizcilība  Pašvērtība 
  (trancendence)  lai mainītos 
   

4. att. S. H. Švarca motivācijas un vērtību modelis  
 
Pozitīvs pašnovērtējums  ir priekšnosacījums personības brīvībai.  Tas dod 

cilvēkam  iekšējas  tiesības  uz  aktivitāti  un  izvēles  brīvību,  kuras  no  vērtībām 
izvēlēties  par  galvenajām,  kuras  viņa  uztverē  ir  mazāk  svarīgas,  otršķirīgas, 
sakārtot tās iekšējo vērtību sistēmā, kura, savukārt, nosaka personību un sekmē 
tās socializēšanās procesu. 

Socializēšanos  ietekmē kultūrsituācija un apstākļi, kuros personība dzīvo. 
Ar  socializācijas  palīdzību  jaunā  paaudze  normu,  vērtību,  orientāciju  un 
uzvedības  jomā  kļūst  spējīga  uz  rīcību  sabiedrībā  un  apgūst  piemērošanās 
iespējas,  iepazīst sociālās pasaules konstrukcijas,  izveido savu personību  (skat. 
5. att.). 

Socializācijas  jēdziens  skar  gan  rezultātu,  gan  sociālās pieredzes  apguves 
mehānismu.  Socializācijas  process  ir  noslēgta  sistēma,  kur  notiek  nemitīga 
saskarsme un mijiedarbība ar dažādiem socializācijas avotiem, kā rezultātā tiek 
apgūtas  dažādas  sociālās  normas,  likumi,  vērtības,  tiek  apgūtas  arī  dažādas 
sociālās prasmes, pieredze strādāt un darboties grupā. No šo normu, vērtību un 
prasmju  apguves  kvalitātes  ir  atkarīga  pusaudža  rīcība  un  iedzīvošanās 
sabiedrībā, tās kvalitāte.  

Socializācija ietver sevī: 
 cilvēciskās kultūras apguvi; 
 sociālo normu apguvi; 
 grupu darba pieredzes apguvi. 
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Socializācijas  rezultātā  tiek  attīstītas  arī  piemērošanās  spējas,  mainās 
ideāli,  tiek  pārvērtētas  un mainītas  vērtības,  jo  jēdziens  “socializācija”  ietver 
sevī visu  sociālo un psiholoģisko procesu  savienību, kuras  rezultātā pusaudzis 
apgūst  zināšanu  sistēmu,  kas  ļauj  darboties  kā  pilnvērtīgam  sabiedrības 
loceklim. 

 
Pusaudzis 
‐ Kas es esmu? 
‐ Kāds es esmu? 

 
 
 
 
 

 
 
 

Socializācija turpinās 
jaunā kvalitātē,  
jauni jautājumi,  
    konteksti, 
    redzes leņķi 

 
 
 

       Socializācijas rezultātā 
  Pusaudzis saprot sevi, 
  savas dzīves mērķus, 
  izveido savu “Es”  
  identitāti, var mainīt savus  
  ideālus, vērtības, pārliecības 

 
 

5. att. Socializācijas process kā sistēma 
 
Prof. R. Garleja patērētāju  raksturo  kā  socializācijas procesa  subjektu un 

objektu:  kā  subjektu  –  personības  attieksmju,  intelekta,  vērtīborientācijas 
aspektā;  kā  objektu  –  patērēšanas  vajadzību  izvēlē,  patērēšanas  lēmumu 
pieņemšanā,  uzvedībā  un  saskarsmē  (Garleja  R.,  2001),  norādot  uz  to,  ka 
socializācijas rezultāts ir uzvedība (skat. 6. att.). 

 
 

Socializācijas avoti:
 
Sabiedriskās 
organizācijas; 
plašsaziņas līdzekļi; 
mikrovide – ģimene; 
mācīšanās vide; 
izglītības sistēma, 
skola; 
vienaudžu sabiedrība; 
makrovide; 
saskarsme ar 
apkārtējiem 
cilvēkiem 

Tiek apgūts: 
sabiedrības normas, 
lomas, likumi 
vērtības: 

‐ garīgās; 
‐ materiālās; 

uzvedības normas; 
piemērošanās iespējas; 

Tiek veidots: 
sava personība; 

‐ identitāte; 
‐ “Es” tēls; 

dzīves prasmes; 
saskarsmes prasmes, 
grupu darba pieredze 

Iedzīvošanās un rīcība 
sabiedrībā 

 
 
Atsevišķu          Visā sabiedrībā 
grupu mērogā 
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Indivīda ģenētiski pārmantotie darbības un uzvedības dotumi 
Izglītošanās, intelektuālā un emocionālā nobriešana sociālajā vidē 

Socializācija 
Spēja adaptēties, identificēties sociālajā vidē 

Interakciju veicinoša sociālā situācija, darba higiēnas faktori un motivācija 
 

6. att. Indivīda genotipa pārveidošanās process  
(R. Garleja, 2001) 

 
Socializācijas  procesā  skolotājs  ir  vides  daļa  ar  savu  vērtību  sistēmu,  ir 

vidutājs starp makro un mikro vidi materiālās un garīgās kultūras iedzīvināšanā. 
Skolotājs ir palīgs audzēkņa vērtību veidošanās procesā. 

 
1.2.1. VĒRTĪBAS UN VĒRTĪBORIENTĀCIJA PUSAUDŽA ATTĪSTĪBĀ 
 
Latvijā  20. gadsimta  deviņdesmitajos  gados  notikušas  pārmaiņas 

ekonomikas,  izglītības,  sociālās  dzīves  sfērā,  kas  radījušas  priekšnoteikumus 
pārmaiņām arī cilvēku vērtību sistēmā. Mūsdienās notiek  izmaiņas sabiedrības 
attieksmē  pret  vērtībām  un  vērtību  hierarhiju;  izzūd  atšķirība  vērtības  un 
vajadzības kategoriju lietošanā. 

Vērtības – objekti, kas nodrošina pastāvīgu pārliecību par rīcības vai mērķa 
prioritāti, salīdzinot ar citu mērķi vai rīcības veidu. (Beļickis I., 2000)  

Praktiskās  filozofijas  daļa,  kuru  sauc  par  ētiku  vai  filozofijas  nozari  – 
aksioloģiju (no  lat. axis – vērtība), apskata  jautājumus par vērtībām un vērtību 
dabu vai  izzina to. Vērtība  ir  jēga, kuru mēs  izvēlamies. Tāpēc vērtību  izvēle  ir 
būtisks  cilvēka  darbības  aspekts,  galamērķis  savas  dzīves  attaisnojumam, 
attiecības  starp  personu  un  sabiedrību,  izziņas  pamatu  un  ievirzi  tajā  u.c. 
(Filozofijas vārdnīca, 1974)   

Dažādu  izcilu  personību  atziņas  (skat.  7.  tabulu)  liecina,  ka  vērtības  ir 
mainījušās, mainoties politikai, ekonomikai, sabiedrībai un cilvēkam.  

Atbilstoši  sociālo  zinātņu  Ingelharta  vērtību  teorijai  (Ingelhart  R.,  1997), 
kas  sakņojas plašā empīriskajā materiālā, 20. gs. otrajā pusē Rietumu pasaulē 
notikusi  pakāpeniska  vērtību maiņa  –  pāreja  no materiālajām  (materiālās  un 
drošības vērtības) uz postmateriālajām (dzīves kvalitātes vērtības) vērtībām. 

Florence  Klakhona  (Glerence  Kluckholhn)  un  Freds  Strodbeks  (Fred 
Strodbeck) norāda uz vērtību virzieniem, nevis vērtībām, jo, pēc viņu uzskatiem, 
vienota harmoniska kultūra nepastāv. Minēto pētnieku  izveidotajā klasifikācijā 
paredzēti mainīgie ar trijām iespējām. Dažādās kultūrās šīs iespējas tiek atšķirīgi 
sakārtotas pēc to nozīmīguma. 
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7. tabula 
Vērtību interpretācija dažādu ārzemju autoru skatījumā  

(Danilāne L., 2004) 
 

Autori  Vērtības, to interpretācijas vai kritēriji 

Filosofs F. Bēkons  Brīvība, spēks, zināšanas, patiesība, izglītība, vara, pienākums 
(Kūle M., Kūlis R., 1996) 

Filosofs Sokrats   Labais (tikumiskais), patiesība, skaistums

Racionālists I. Kants Tikumība, pienākums, humānisms, pilsoniskais krietnums

Sengrieķu filozofi  Cilvēks parasti dod priekšroku paliekošajam, cenšas izvairīties 
no nepatikšanām un traucējošā. 
Vērtību  ietekme sakārto cilvēka dzīvi, sākot ar bioloģisko un 
beidzot ar kultūras un gara dzīves augstākajiem līmeņiem. 
Norāda  vērtību  noteicošos  kritērijus  –  brīva,  izprotama  un 
pārdomāta izvēle. 
Katra  izvēle veikta  starp daudzām alternatīvām, pārdomājot 
katras  alternatīvas  iespējas  un  piedāvājumus,  salīdzinot, 
novērtējot un pārbaudot  tos, apstiprinot visu  to publiski un 
gaidot no citiem apstiprinājumu. 
Rīkoties  atbilstoši  savai  izvēlei  un  atkārtot  šīs  pārdomas 
saistībā ar jebko, ko vēlas nosaukt par vērtību. 
Vērtības izsaka attieksmi pret notiekošo. 
Tikai  cilvēks  spēj  apgūt  un  radīt  vērtības,  apzinoties  to 
nozīmīgumu. 

Kiregors  Katrs cilvēks ir atšķirīgs, vienīgs

K. Markss  Viss, kas pasaulē notiek, nav nekas cits kā matērijas attīstība 
(Pavlovs O., 2002) 

M. Šēlers  
(1874‐1928) 

Mācības  par  vērtībām  pamatlicējs;  vērtību  būtība  un  to 
izziņas  specifika;  vērtību  hierarhija;  vērtību  īstenība  un 
tikumisko  vērtību  specifika;  cilvēka  brīvība  (Lasmane  S., 
Milts Ā., 1992)  

F. Nīče   Vērtības  ir relatīvas (mainīgas, pakļaujas  laika plūdumam),  jo 
tās rada pats cilvēks. 
Vērtībām  ir  jauns,  kultūrvēsturisks  skanējums,  vērtību 
pretstati. 
Vienai  vērtībai  ir  Spēku  radoša un  dzīvi  apliecinoša  vērtība, 
bet citai – novājinoša un dzīvi noliedzoša iedarbība 

D. Hildenbahs  Vērtību  izziņa  cilvēkam ir  pamatuzdevums,  kas  nosaka 
nepieciešamību cilvēkam būt pat tikumisku būtni  
(Baacke D., Frank A, 1985) 
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A. Rikerts 
(neokantists) 

Apgalvo,  ka  vērtība  ir  jēga,  kas  atrodas  „ārpus”  jebkuras 
esamības 

G. Olports, 
P. E. Vernons, 
G. Cinzejs, 
E. Špregners 

Bijība, pazemība;  tuvākā mīlestība;
neatlaidība, izturība;  pašvērtības apziņa; 
taisnīgums, patiesīgums;  drošsirdība, 
varonība 

Alards (Allard)  Vērtības iedala piecos tipos: iemācītās vērtības; 
vispārējās vērtības; 
pastāvīgās vērtības; 
uz mērķi virzītās vērtības; 
izvēlē balstītās vērtības 
(Karpijoki K., 1999) 

Čārlzs Moriss 
 
 
 
 

Pastāv  trīs ar  atšķirīgām  kultūrām  saistītas  vērtības  ar 
dažādām pamatdimensijām: 
dionīsiskā  sistēma,  pamatvērtības  –  tieksme  izbaudīt  dzīvi, 
atbrīvot sevi no vajadzību radītā spiediena; 
prometejiskā  sistēma,  pamatvērtības  –  tieksme  ietekmēt 
pasauli, pārmainīt tajā valdošo kārtību; 
budistiskā  sistēma,  pamatvērtības  –  tieksme  koncentrēties 
pašam uz sevi un apspriest savas vēlmes. 

 

Minētie vērtību virzieni un to mainīgās komponentes (iekavās) ir šādas: 
1) cilvēka daba (labs – gan labs, gan ļauns – ļauns); 
2) indivīda attieksme pret dabu (piekāpība – harmonija – pārākums); 
3) laika izpratne (pagātne – tagadne – nākotne); 
4) funkcionalitāte (esamība – attīstība – darīšana); 
5) attieksme  pret  citiem  (hierarhiska  –  paralēla  –  individuāla). 

(Karpijoki K., 1999) 
Ārzemju  zinātnieki  patērētājkultūrā  akcentē  individualitāti  un  augstu 

dzīves  standartu,  izceļot dionīsiskās vērtības.  Indivīds, kurš piedalās  sociālajās 
aktivitātēs,  piemēram,  iesaistoties  brīvprātīgā  labdarības  darbā,  reprezentē 
prometejiskās  vērtības.  Šo  vērtību dimensiju dažādas  kombinācijas norāda uz 
atšķirīgu dzīves stilu (Latvijas jaunatnes socioloģiskais portrets, 1999).  

Izglītības  filozofijā  nav  viennozīmīgas  interpretācijas,  Kas  ir  vērtība? 
I. Beļickis (Beļickis I.,  2000)  vērtības  klasificē  pēc  vērtību  absolūtisma  – 
relatīvisma  (skat. 8.  tabulu). Arī  Latvijas  zinātnieki  vērtības  traktējumu  sniedz 
dažādi (skat. 9. tabulu). 
 



30 

 

8. tabula 
Vērtību absolūtisms – relatīvisms  

(pēc I. Beļicka) 
 

VĒRTĪBU ABSOLŪTISMS  VĒRTĪBU RELATĪVISMS 

Vērtības ir:  Vērtības ir:

Mūžīgas,  jo  to  izpausmes  nav  laikā 
ierobežotas (ideju pasaule) 

Laikā  ierobežotas tāpat  kā  laikā 
ierobežots ir to radītājs – cilvēks 

Absolūtas,  jo attiecas uz visām cilvēku 
sabiedrībām neatkarīgi no  to attīstības 
līmeņa 

Relatīvas, jo tās rodas un ietekmē cilvēku 
sabiedrību  ierobežoti  –  gan  laikā,  gan 
telpā 

Nemainīgas, jo nav atkarīgas no cilvēka 
dzīves darbības vietas un laika 

Mainīgas līdz  ar  cilvēka  dzīves  darbības
mainību 

Primāras, jo tās radušās pirms cilvēka Sekundāras, jo to pastāvēšana  ir atkarīga 
no cilvēces pastāvēšanas 

Neatkarīgas  no  cilvēka,  jo  tās  ir 
transcendentālas 

Atkarīgas no  cilvēka,  jo  tās  atkarīgas no 
tā, vai cilvēki tās īsteno, atzīst vai noliedz 

Aprioras, jo tās nav noteiktas ar cilvēku 
saprātu vai viņu pieredzi 

Apesterioras, jo  neko  nevar  spriest  par 
vērtību  nozīmību  pirms  to  lietošanas 
pieredzes 

   

9. tabula 

Vērtību būtība Latvijas zinātnieku teorijās  
(Danilāne L., 2004) 

 

Autors  Vērtību traktējums

I. A. Students  Vērtības viena no otras atšķiras tikai pēc satura, bet pēc formas 
nemainās. 
Vērtības iedala pēc pazīmēm:   viennozīmīgums; 
  mūžība; 
  nemainīgums; 
  piepildīšanās nepieciešamība.  
  (Students I.A., 1988) 
Vērtību skalā svarīgākā nozīme ir personisko ētisko īpašību 
veidošanai: 

pienākuma apziņa; 
atbildības apziņa un brīvība, 

Z. Mauriņa  Ir vērtības, kas nozīmīgas veselai tautai un visai cilvēcei kopumā

I. Žogla  Vērtībām  ir  subjektīvs  raksturs,  kas  individualitātes  attīstībā  ir 
nozīmīgs un  sarežģī mācību procesu  – diskutēt homogēnā mācību 
procesā  par  vērtībām  ir  grūti,  bet  daudz  grūtāk  to  darīt  ir  klasē 
aktualizētu variatīvu kultūru vidū (Žogla I., 2001)   
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Ā. Kārpova  Vērtību hierarhija izveidojas pakāpeniski cilvēka dzīves pieredzē

M. Vidnere  Vērtību būtība ir nozīmīgumā nevis to faktiskā pastāvēšanā. 
Normas, kas balstās uz vērtībām, sakārto kultūru 

D. Uznadze  Vērtīborientācijas  shēma:  vajadzība  – interese  –  gatavība  –
vērtīborientācija 

I. Tunne  Ja vērtība kļūst par personības struktūras sastāvdaļu, var runāt par 
iespējamo  korelāciju  starp  vērtību  orientāciju  kognitīvo  līmeni  un 
izturēšanos (Šteinberga A., Tunne I., 1999) 

R. Garleja  Vērtības ir apkārtējās pasaules objektu specifisks sociāls 
raksturojums, apzināta nozīmība sabiedrībai un subjektam, kas 
izpaužas attieksmē.  
Kad  sabiedrība piedzīvo  straujas pārmaiņas, gan  vecās, gan  jaunās 
vērtības,  paražas  un  normas  pastāv  paralēli  un/vai  gūst  virsroku 
viena pār otru.  Tas  var  radīt plaisu paaudžu  starpā. Vērtības pauž 
cilvēka  ieinteresētību  pret  apkārtējo  pasauli,  ko  nosaka  pasaules 
dažādo  aspektu  nozīmīgums  konkrētā  cilvēka  dzīvē  (Garleja  R., 
2001) 

I. Plaude  Vērtība – darbības orientācija vai kā ideāla norma. 
Vērtības  –  kā  sabiedrībā  piefiksēti  ideāli,  kuri  kļūst  par 
bezpersonisko  standartu  ikdienas  komunikācijā  un  nodrošina 
racionalitāti (Plaude I., 1999) 

V. Klīve  Vērtība pati par sevi ir cilvēka interešu un vēlmju mērķis jeb objekts. 
Tas  ir  kaut  kas,  pēc  kā mēs  tā  vai  cita  iemesla  dēļ  tiecamies,  ko 
gribam iegūt vai sasniegt (Klīve V., 1998) 

 

Vērtību  izpratne  tiek  attiecināta  uz  priekšmetiskām  (materiālām), 
sociālām, ētiskām un estētiskām kultūras un citām vērtībām. 

Personību nosaka ne  tikai  iekšējo vērtību  sistēma, bet arī  iekšējo vērtību 
stiprums  attiecībā  pret  ārējo  realitāti  (gribasspēks,  garīgums).  Šīs  īpašības  ir 
personības aktivitātes avots, jo rosina cilvēku iedarboties uz ārējo pasauli, lai to 
saskaņotu ar  savu  iekšējo  vērtību  kopumu. Nozīmīga  ir arī  vērtību  integrācija 
dzīves pieredzē. Integrācijas rezultātā notiek vērtības „piesātināšanās”. 

Vērtības piesātinājuma pakāpi nosaka mijiedarbība – cilvēka objektīvā un 
subjektīvā  attieksme  pret  vērtību,  kā  arī  vērtības  individuālā  un  sabiedriskā 
nozīme.  Šis mijiedarbības  process  nosaka  vērtību  piesātinātību.  Šajā  vērtības 
piesātinātības procesā ir četras stadijas: 

1) vērtības apzināšanās stadija – tas jēdzīgais, saprātīgais, tas, kura vēl 
nav,  bet  kam  vajadzētu  būt  un  pēc  kā  ir  vērts  tiekties.  Šajā  stadijā 
notiek vērtību, jēgas formēšanās un apzināšanās process, kurā cilvēks 
apzinās vērtības pastāvēšanu; 

2) vērtības piesātinātības stadija – nosaka vērtības simbolisko nozīmi. 
Šajā  stadijā  vērtība  cilvēkam  ir  būtiska  kā  ideja,  manifestācija  vai 
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lozungs.  Vērtības  atspoguļojums  cilvēka  apziņā  kā  nozīmīgais, 
būtiskais saistīts ne  tik daudz ar savu kā sabiedrībā esošo pārliecību 
vai pat prasību. Piesātinātā stadija – tā  ir vērtība, ko cilvēks  īstenojis 
realitātē, kas veidojusies vērtību integrācijas procesā. 

3) pārejā uz  trešo  stadiju notiek vērtību  formēšanās un apzināšanās – 
darbs ar sevi, vērtību apzināšanās kā cīņa ar apstākļiem; 

4) vērtību stadiju subjektīvā nozīme skar sabiedrības morālās attiecības 
un ir saistīta ar cilvēka izvēli un pārliecību. Vērtība kā piesātināta ideja 
pašam  cilvēkam.  Vērtību  sistēmas  noturīgumu  vai  izmaiņas  nosaka 
tas,  kāda  ir  cilvēka  (personības)  vērtību  subjektīvā  sistēma,  tas  ir, 
cilvēka  iekšējās  pasaules,  objektīvā  vērtība.  Šajā  stadijā  vērtību 
sistēma ir atvērta arī izmaiņām: 
 pozitīva, elastīga, autonoma, pasaulei atvērta “ES” veidošanās; 
 pašvērtības  jūtu  veidošanai  saistītā  ar  izvēles  lauka 

paplašināšanu un gatavību uzņemties atbildību par savu izvēli. 
Noteikta  vērtību  orientācijas  sistēma  nodrošina  personības  stabilitāti. 

Vērtību  orientācija,  mērķi  un  plāni  ir  cilvēka  dzīves  darbības  subjektīvās 
regulācijas pakāpe. Sabiedrība kopumā piedāvā daudz lielāku vērtību diapazonu 
nekā  indivīda  iespējas,  tādēļ  ir  nepieciešama  indivīda  vērtību  orientācijas 
sistēma, kas veicinās prioritāšu un virzības noteikšanu, mērķu  realizēšanos.  Ja 
indivīds  pieņem  pilnīgi  pretējās  vērtības,  tad  šīs dažādās  vērtības  var  sekmēt 
dzīves  virzības  nenoteiktību.  Ja  pretējās  vērtības  savstarpēji  nekonkurē  savā 
starpā,  tad  tās  indivīds  var  realizēt  paralēli.  Pretrunas  vērtību  orientācijā  un 
konkurence  indivīdā  rada  disonansi  dažādu  prioritāšu  izvēlē.  Tātad  būtiska  ir 
indivīda  saskaņota  vērtību  orientācija  bez  pretrunām,  kas  ir  pamats  arī 
harmoniski  sakārtotiem  dzīves mērķiem  un  plāniem.  Cilvēks  var  zināt  savas 
dzīves virzību, darbības sfēru, bet dažkārt viņam nav noteikts dzīves mērķis. Arī 
ar mērķa zināšanu ir vēl par maz, lai to sasniegtu. Dzīves mērķu neadekvātums 
un dzīves plānu abstraktums var  izpausties dažādās dzīves situācijās.  Ja dzīves 
mērķi noteikti neadekvāti,  to  realizācija  ir neiespējama,  šīs neveiksmes atstāj 
iespaidu uz visu tālāko dzīvi. (Reņģe O., 1999) 

Vērtīborientācijā  ietilpst  svarīgākie  personības  iekšējās  struktūras 
elementi,  kuri  veidojas  visā  viņa  dzīves  pieredzē.  Vērtību  orientācija  ir 
personības  pozīcija  garīgo  principu  vienībā,  kas  ļauj  viņai  jēgpilni  dzīvot  un 
motivēt rīcību, uzskata filozofs E. Šprangers. 

Zinātnieki  uzsver,  ka  tieši  agrīnais  jaunības  vecums  ir  sensitīvs  un  ļoti 
labvēlīgs  vērtīborientācijas  veidošanai  par  stabilu  personības  īpatnību,  kas 
veicina  pasaules  uzskatu  veidošanos  un  nosaka  attieksmi  pret  apkārtējo 
pasauli. 
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Personības attīstībā nozīmīgākie virzītājspēki ir šādi: 
 vajadzības spēks, kas liek virzīties uz priekšu; 
 interese kā attieksme pret objektu, kas sekmē sevis bagātināšanu un 

pilnveidošanos; 
 jūtas, kuru daudzveidība padara bagātāku cilvēka garīgo būtību; 
 iztēle,  kas  nodrošina  augstākās  cerības,  sapņu  redzējumu,  spēju 

raudzīties citā dimensijā; 
 iekšējās  pretrunas,  kas  stimulē  meklēt  atbildes  uz  neskaidriem 

jautājumiem. (Students I.A., 1988) 
Zinātnieki  G. M. Andrejevs,  I. S. Kons,  J. V. Šorohova  uzskata,  ka 

vērtīborientācija,  būdama  viena  no  svarīgākajām  personības  psiholoģiskajām 
īpašībām,  pauž  cilvēka  apzinātu  attieksmi  pret  sociālo  esamību,  nosaka  viņa 
uzvedības motivāciju un būtiski ietekmē visas darbības sfēras.  

Vērtības  un motivācija  lielā mērā  ir  atkarīgas  no motivācijas  interesēm. 
Intereses ir ļoti sarežģīts un nozīmīgs personības veidojums, kas izpaužas gan kā 
psihisko procesu selektīvā vērtība attiecībā uz apkārtējiem pasaules objektiem 
un  parādībām,  gan  kā  personības  tieksme  vajadzībā  izzināt  parādības,  apgūt 
noteiktu darbības vai zinātnes  jomu, gan kā spēcīgs  izziņas aktivitātes stimuls, 
kura  ietekmē  psihiskie  procesi  noris  sevišķi  intensīvi,  bet  darbība  kļūst 
aizraujošāka  gan  kā  īpaši  selektīva,  ar  aktīvu  domāšanu,  saspringtu  gribu  un 
emocijām  saistīta attieksme pret apkārtējo pasauli,  tās objektiem, parādībām 
un procesiem, gan kā personības īpašība. 

M. Kozanska  definē  patiesas  vērtību  orientācijas  aspektu,  kas  nozīmē 
sabiedrības  objektīvo  aspektu  padarīt  par  pārdzīvojumu  un  apzināšanas 
objektiem,  par  vajadzību  radīt,  apgūt,  realizēt  šīs  vajadzības,  tikai  tad 
vērtīborientācija ir esoša. 

Laika gaitā nemainās vērtības,  ja tām  ir nozīmība, bet mainās cilvēka  jūtu 
struktūra un līdz ar to vispārēja vērtību orientācija. Gan psihologi, gan sociologi 
vērtību  orientāciju  saista  ar  nostādņu  sistēmu  kā  attieksmi  pret  apkārtējo 
realitāti, ar indivīda sociālo aktivitāti, kas izpaužas sabiedriski nozīmīgā darbībā, 
ar  dzīves  mērķu  izvirzīšanu  un  personības  vispārējās  uzvedības  līnijas 
izveidošanu. 

Viena no būtiskām  jaunatnes  iezīmēm  ir vēlēšanās būt noderīgiem dzīvei 
un  savam  laikam.  Attīstīts  prāts,  bagāta  jūtu  pasaule,  izkopta  pašrefleksija, 
jēgpilnas  radošas  darbības  spēja  viņu  padara  vajadzīgu  arī  sabiedrībai.  Dzīve 
pusaudža vecumā ir stingri orientēta uz nākotni, viņi parasti ir sabiedriski aktīvi, 
vēlas kļūt pilnīgi patstāvīgi, pieauguši,  tomēr viņiem nav pilnīgas  informācijas, 
kā rīkoties konkrētā situācijā. Daudzas nelaimes un pārpratumi rodas tāpēc, ka 
viņi vēl nesaprot apkārt notiekošo, citu teikto, citus cilvēkus un arī paši sevi. 
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Lai  varētu  izprast  un  iedziļināties  pusaudžu  vērtīborientācijas  sarežģītajā 
veidošanās  procesā,  nepieciešams  atklāt  ne  tikai  šī  vecumposma  psihisko 
attīstību,  bet  arī  citus  veidojošos  faktorus.  Personību  ietekmē  ļoti  dažādi 
socializācijas  institūti,  ģimene,  skola,  vienaudži, masu  un  informācijas  līdzekļi 
utt. (Pārruna T., 1997) (Skat. 10. tabulu) 

10. tabula 
Pusaudža vērtīborientācija dažādu zinātnieku skatījumā  

(Danilāne L., 2004) 
 

Autors  Vērtīborientācijas interpretācija 

K. Piokrovskis 
(1931.g.), 

Pusaudžu vērtīborientācija veidojas, attīstoties pašapziņai, pieaugot 
nepieciešamībai  pēc  saskarsmes.  Vērtīborientācija,  kas  atklājas 
darbībā, cieši saistīta ar gribu.  Indivīds, būdams  inteliģents, zinošs, 
saprotošs,  bet  vāju  raksturu,  var  palikt  pusceļā,  jo  produktīva 
inteliģence bez bagātām zināšanām un pieredzes nav iedomājama. 
Raksturs  savā  būtībā  ir  gribas  funkcija  un  forma.  Lai  izprastu 
rakstura  īpatnības  un  izpausmes  indivīda  līmenī,  nepieciešams 
pievērst uzmanību  izziņas procesu  īpatnībām un  intelekta  līmenim 
(Tunne I., 1999) 

Ē. Fromms  Izšķir  divus  cilvēku  vērtīborientāciju  tipus  – neproduktīvo  un 
produktīvo.  Produktīvā  orientācija  saistīta  ar  savu  iespēju 
realizēšanu  un  personības  pilnveidošanos  augstāku  personisko 
mērķu un labākas sabiedrības labā. Neproduktīvais tips sevī iekļaus 
vairākas  cilvēku vērtīborientācijas –  receptveida, ekspluatatoriska, 
uzkrājēja  un  tirgus  orientācijas.  Receptveida  orientācijas  tips  visu 
labumus  centīsies  iegūt  no  apkārtējās  vides,  saistot  laimi  ar 
sensorisko  apmierinātību  visās  jomās.  Ekspluatatoriskā  tipa 
orientācijas  cilvēki  vēlēsies  jebkuriem  līdzekļiem  apmierināt  savu 
vajadzību,  pat  agresīvi  un  manipulatīvi  attiecoties  pret  citiem. 
Uzkrājēja  orientācijas  cilvēki  par  prioritāti  uzskata  drošību  un 
materiālos  uzkrājumus  kā  stabilitātes  garantu.  Savukārt  tirgus 
orientētā tipa iezīme ir visu, pat jūtas un prāta kvalitātes, uztvert kā 
piedāvājuma un pieprasījuma attiecību preci 

S. Vigotskis, 
Ā. Karpova 

Vērtīborientāciju sistēma ir viena no personības izvēli un darbību 
noteicošām determinantēm, kura nepārtraukti pakļauta vērtību 
pārvērtēšanas procesam (Kārpova Ā., 1998) 

I. Tunne   Jauniešu  izglītošana vērtību  jomā  sekmēs darbības adekvātu  izvēli 
noteiktā  situācijā. No  sabiedrības piedāvātiem dažādiem darbības 
veidiem,  katra  personība  izvēlas  tos,  kas  atbilst  savu  vērtību 
realizēšanas  iespējām  un  nodomu  īstenošanai.  Zinot  cilvēku 
vērtīborientāciju,  iespējams  paredzēt  cilvēku  uzvedību,  kas, 
savukārt,  paver  iespējas  ierobežot  nevēlamas  rīcības  (Tunne  I., 
1999) 
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Pēc I. Tunnes veiktajiem pētījumiem, mūsdienu jaunatnei, kuri pēc iespējas 
ātrāk  vēlas  kļūt  neatkarīgi  no  vecākiem,  ir  divas  iespējas  realizēties  dzīvē  un 
iekļauties  kādā  sociālā  slānī  –  vai  nu  dzīvot  saskaņā  ar  savu  sirdsapziņu  un 
personiskām  vērtībām,  vai  arī  pakļauties  ārējai  ietekmei.  Viņu  virzošais  un 
noteicošais spēks  integrācijai sociālajā vidē un sabiedrībā  ir spējas un  radošās 
prasmes.  Ģimene,  etniskās  atšķirības,  sociālā  vide,  personības  īpašības, 
intereses  un motivācija  ietekmē  personības  vērtību  orientāciju  (skat.  7.  att.). 
(Beļickis I., 2000) 

Dzīves jēga ir arī apkopojoša vērtība, kurā tiek iekļauti visdažādākie mērķi, 
ideāli, vērtības, centieni, meklējot tajos būtiskāko, nozīmīgāko, to, kas saista šīs 
parādības ar kādu vēl augstāku mērķi, ideju, atskaites sistēmu. (Milts A., 1979) 

Dzīves  jēgas  un  esamības  noslēpuma  “kas  es  esmu”  izskaidrojums  ir 
līdzdalība  sabiedrības  uzdevumu  risināšanā  radošā  darbā  un  sabiedrību 
pārveidojošā  darbībā,  tā  rezultātā  veidojas  priekšnosacījumi  paša  cilvēka 
intelektuālo, emocionālo un  citu  spēju attīstībai. Tikai  tādai dzīves darbībai  ir 
objektīva  vērtība  un  jēga.  Nostādne  un  izvēle  cilvēka  dzīvē  ir  relatīva  un 
mainīga,  jo tā  ir atkarīga no vēsturisko uzdevumu  īpatnībām katrā sabiedrības 
procesa  posmā.  Sabiedrības  ražošanas,  izziņas  un  saskarsmes  attīstība 
pastiprina  subjektīvo  nepieciešamību  pēc  vēsturiski  pamatotas  šīs  darbības 
orientācijas. (Meikšāne Dz., 1998) 

Dzīves  jēgas meklējumi  ir  liels  dvēseles  darbs.  Cilvēkam  pašam  jānosaka 
savas  dzīves  jēga,  pēc  kuras  vajadzība  parādās  jau  pusaudža  gados,  kad  tiek 
meklēta  atbilde  uz  jautājumu  “kas  es  esmu?”,  bet  īpaši  aktuāla  ir  jauniešu 
vecumā,  kad  šim  jautājumam  pievienojas  jautājumi  “kādēļ?”  un  “ar  kādu 
mērķi?”. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. att. Personības vērtību orientāciju ietekmējošie faktori 

 

Intereses 
Personības 
īpatnības 

Ģimene, 
etniskās atšķirības, 

sociālā vide

 

Mot i vā c i j a  

Personības vērtību sistēma

Personība



36 

 

J. A. Students  raksta:  „Ja  bērnu  un  pusaudzi  interesē  vairāk  ārpasaules 
lietas  un  parādības,  jaunieša  galvenā  interese  vēršas  viņa  paša  dvēselē. 
Jaunietis  grib  izprast  un  izdibināt  pats  savu  “es”,  sava  gara  pasauli.  Jaunietis 
pats  sev  ir  noslēpums,  kas  jāizdibina. Dzīves mērķu  un  uzdevumu  izvirzīšana 
izskaidrojama ar to, ka jaunietim visa dzīve vēl ir priekšā.” 

Pusaudzis pasaules vērtību saturu uztver viņa personiskā izpratnē. Izglītība 
kļūst  par  svarīgu  vērtību,  paplašinot  un  padziļinot  prāta  spējas,  analizējot, 
sintezējot,  spriežot  un  veicot  prāta  slēdzienus.  Inteliģence  nepastāv  noteiktā 
zināšanu daudzumā, bet būtiskas ir spējas: 

1) kritiski, pastāvīgi spriest; 
2) orientēties jaunās situācijās; 
3) tvert parādību būtību un jēgu; 
4) smalki  izjust,  pārdzīvot  un  pareizi  vērtēt  visu,  kas  cilvēcei  mūžīgi 

vērtīgs un nozīmīgs; 
5) ierobežot un skaidrot cilvēciskās dabas zemākās dziņas un potences. 

(Dauge A., 1928) 
Sabiedriskai  iekārtai  mainoties,  krasi  izmainās  cilvēku  savstarpējās 

attiecības, viņu pasaules uztvere, dzīves mērķi un ideāli. Vērtību pašvērtēšanas 
process kā  likumsakarīgs cilvēka dzīves dialektikas  rezultāts  šobrīd notiek visā 
sabiedrībā,  un  tas  ir  pretrunīgs,  dinamisks.  Jaunajos  apstākļos  ievērojami 
pieaug  cilvēka  kā  subjektīvā  faktora  loma.  Visas  sabiedrības  funkcionēšanā 
izvirzās  jaunas  prasības  pēc  intelektuāla,  garīgi  bagāta,  progresīvi  domājoša 
cilvēka. 

Tirgus ekonomikas apstākļi  izvirza prasību pēc radoša,  izglītota, prasmīga, 
augsti kvalificēta speciālista, kurš spējīgs sevi piedāvāt darba  tirgū un  izdzīvot 
tirgus  ekonomikas  apstākļos.  Tas  lielā  mērā  ietekmē  pusaudžu  un  jauniešu 
vērtīborientāciju.  Tās  veidošanos  sekmē  augsts  garīgs  sabiedrības  potenciāls, 
kas ir viens no svarīgākajiem izdzīvošanas un progresa nosacījumiem. 

Par svarīgu vērtīborientāciju veidošanās  faktoru uzskatāma kultūra, kas  ir 
sociāli pārraidīta informācijas sistēma. Subjekta uzskatu un pārliecību attīstības 
pamats  ir  šī  informācija.  Līdz  ar  to  izturēšanās,  attieksme,  vērtības un dzīves 
stils  ir atšķirīgs gan sociālajām, gan etniskajām grupām, gan dažādām nācijām 
un reliģijām. 

 
1.2.2. VAJADZĪBU LOMA PUSAUDŽU VĒRTĪBORIENTĀCIJU 

VEIDOŠANĀS PROCESĀ 
 
Personības  virzības  pamatā  ir  vajadzības  –  cilvēka  aktivitātes  galvenais 

avots. Lai dzīvotu un darbotos apkārtējā vidē, cilvēkam ir nepieciešama pārtika, 
kultūras  priekšmeti,  citi  cilvēki.  Vajadzības  ir  cilvēka  apzināta  un  pārdzīvota 



37 

 

nepieciešamība  pēc  tā,  kas  uztur  viņa  dzīvību  un  veicina  viņa  personības 
attīstību. 

S. L. Rubinšteins norāda, ka cilvēka darbībā, apmierinot savas sabiedriskās 
vajadzības,  izpaužas  sabiedrisko  vērtību  skala.  Apmierinot  personīgās  un 
individuālās  vajadzības  ar  sabiedriski  derīgās  darbības  starpniecību,  realizējas 
indivīda  un  sabiedrības,  personiski  un  sabiedriski  nozīmīgā  attiecībā. 
(Roger C.R., 1995)  Zinātnieki uzskata,  ka  ir  grūti  izplānot  “patiesās”  vajadzību 
vērtības, jo ar vajadzībām un to apmierināšanu ir saistīti daudzi apslēpti un bieži 
vien savstarpēji konfliktējoši faktori (skat. 11. tabulu). 
 

11. tabula 
Dažādu autoru atziņas par vajadzību teoriju  

(Danilāne L., 2004) 
 

Nr 
p.k. 

Filozofs, zinātnieks, 
pētnieks, psihologs, 

pedagogs 
Vajadzību teoriju atziņas 

1.  A. Maslovs  Vajadzību hierarhija ar pieciem vajadzību līmeņiem.
A. Maslovs uzskatīja, ka personības galvenās 
vajadzības ir bioloģiski nosacītas, t.i., katrs cilvēks jau 
piedzimst ar šīm vajadzībām, tālākā dzīves gaitā tās 
aktivizējas 

2.  Amerikas pētnieks 
Klaitons Alderfs 

Pastāv trīs vajadzības:
eksistences vajadzības (fizioloģiskās un drošības); 
attiecību vajadzības (drošības attiecībās ar cilvēkiem, 
piederības un mīlestības); 
izaugsmes vajadzības (pašcieņas un pašīstenošanās). 
Šī teorija ir A. Maslova teorijas vienkāršots variants. 
Tomēr K. Alderfs uzskatīja, ka pāreja no viena 
vajadzības līmeņa uz otru var notikt ne tikai no lejas 
uz augšu, bet arī no augšas uz leju 

3.  Deivids 
Makklellands 

Izšķir trīs vajadzību veidus:
vajadzība pēc sasniegumiem; 
vajadzība pēc attiecībām; 
vajadzība  pēc  varas,  svarīga  lēmumu  pieņemšanas, 
vajadzība  iepazīt  cilvēkus  un  motivēt  šo  lēmumu 
izpildi. 
Nozīmīga ir piederība grupai, citu cilvēku atzinība, kas 
jau  agrā  bērnība  ir  raksturīgas  katram  cilvēkam. 
Cilvēki  šajā  ziņā  atšķiras  tikai  ar  to,  kura  no  šīm 
vajadzībām konkrētajā brīdī ir vairāk izteikta   
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4.  V. Ņiežebitovskis   Izdala septiņas vajadzību grupas:
vajadzība pēc drošības; 
vajadzība pēc komforta; 
vajadzība pēc sociālās atzīšanas; 
vajadzība pēc sociāliem kontaktiem; 
vajadzība darboties; 
vajadzība pēc miera un klusuma; 
vajadzība pēc skaistā (Karpijoki K., 2001) 

5.  Prof. I. Salīte  Izdala divu veidu vajadzības:
vajadzības, kuras cilvēkam jāiemācās realizēt, dzīvojot 
kā sugai starp sugām; 
vajadzības, kuras cilvēkam jāiemācās realizēt kā sugai. 
Prof. I. Salīte norāda, ka abi vajadzību veidi ir nozīmīgi 
un to saskaņošana ir mūsdienu izglītības uzdevums, ja 
tā  tiecas uz  ilgtspējīgas attīstības mērķi. Līdz ar to,  ja 
skatām  izglītības mērķi  antropocentrisma  kontekstā, 
tad to varam saprast kā vēlēšanos attīstīt cilvēkā kādu 
noteiktu  rezultātu  –  īpašību  vai  darbības  veidu 
(zināšanas,  spēju  analizēt  un  kontrolēt  procesus  un 
situācijas,  kas  ir  būtiski  cilvēka  kā  sugas  pieaugošo 
vajadzību  apmierināšanai,  izdzīvošanai).  Tā  ir 
orientācija  uz  konkurētspējas,  sacensības 
palielināšanu,  ceļš  uz  jaunu  tehnoloģiju  un  zinātnes 
atklājumu  ieviešanas palielināšanu vienlaikus ar vides 
stāvokļa  kontroli  un  pārliecību,  ka  cilvēks  var 
kontrolēt visus notiekošos procesus (Salīte I., 2002) 

6.  A. Ivaščenko Izveidojis vajadzību motivēšanas modeli, kurš sastāv 
no  vajadzību  apmierināšanas,  meklējot  iespējas  un 
izvēloties rīcību. Kad tas  ir sasniegts – notiek procesa 
izvērtēšana un apmierinātības līmeņa noteikšana, pēc 
kā  sākas  jaunu  vajadzību  meklēšana  (Ivaščenko  A., 
1998)  

 
Profesore  I. Salīte norāda, ka tieši  izglītība cilvēkam palīdz pilnīgāk attīstīt 

augstāk norādītās divu veidu vajadzības, kuras izriet no ekosfēras konteksta. Šo 
vajadzību veidus  ir piedāvājis T. Berrijs (Berry T., 1999) un  lietošanā uzskatāmi 
demonstrējis  E.O.  Sullivans.  (O’Sullivan  E.,  1999)  Tajā  tiek  izceltas  būtiski 
atšķirīgas un nozīmīgas cilvēka vajadzības, kuras atklājas ilgtspējīgā dzīvošanā. 

Savukārt Antilla (1992) ir apkopojis un analizējs daudzu pētnieku viedokļus 
par vajadzībām, kurus iedala četrās galvenajās kategorijās un kas tieši raksturo 
vajadzību  saikni  ar  pusaudžu  patērētājkultūras  attīstīšanas  nepieciešamību 
(skat. 12. tabulu). 
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12. tabula 
Dažādu zinātnieku teoriju par vajadzībām apkopojums pēc Antilla  

(Danilāne L., 2004) 
 

Autors  Vajadzību apkopojums

Antilla  Izdala četras vajadzību kategorijas.
Vajadzības tiek sarindotas noteiktā kārtībā pēc to nozīmes, balstoties 
uz bioloģiskajiem un sociālajiem faktoriem. 
Vajadzības  tiek  iedalītas  grupās,  balstoties  uz  cilvēku  savstarpējās 
iedarbības un  izvēles  izdarīšanas modeļiem, kas  izriet no biheivioristu 
teorijām.  Parastais  vajadzību  analīzes  ceļš  ir  tirgus  izpētes  pamats, 
saskaņā  ar  kuru  vajadzības  ir  saistītas  ar  sajūsmas  vai  nepatikas 
izjušanu. Tā vietā,  lai pētītu vajadzības, kas  ir  ļoti grūti  izdarāms,  tiek 
pētīta  patērētāju  izvēle  un  uzvedība,  kas,  savukārt,  noved  pie 
dzīvesveida studijām un tirgus izpētes, kas palīdz noskaidrot patērētāju 
attieksmi un uzvedību. 
Vajadzības  tiek  iedalītas  grupās,  balstoties  uz  cilvēku  savstarpējās 
iedarbības  un  izvēles  izdarīšanas  modeļiem,  kā  pamatā  ir  Maslova 
vajadzību hierarhiskā sistēma. Šīs sistēmas hierarhijas virsotnē atrodas 
nemateriālā  pašaktualizācijas  vajadzības.  Modernajā  sabiedrībā 
pašaktualizācijas  mērķu  sasniegšanai  tiek  izmantots  arī  materiālais 
patēriņš,  t.i.,  jaunu  lietu  iegāde. Visu  laiku parādās  jaunas vajadzības, 
kuras rada galvenokārt reklāma un mārketings. 
Vajadzības  cilvēku mudina  uz  sociālām  un  kultūras  aktivitātēm,  to 
pamatā  ir  Ņiežabitovska  teorijas,  kuras  paredz,  ka  vajadzības  nav 
atkarīgas ne no laika, ne no kultūras un vides, kurā persona atrodas 

 

No  humānistiskās  psiholoģijas  pārstāvju  viedokļa  svarīga  ir  personības 
vajadzību saskaņotība ar vērtību aktualizāciju konkrētajā dzīves posmā.  

 

1.3. PATĒRĒTĀJA IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS GLOBALIZĀCIJAS ASPEKTĀ 
 
Pēdējos gados mūsdienu  sabiedrības  sociālo  teoriju debašu aktualitāte  ir 

globalizācijas  koncepcija. Globalizācija  terminam  ir  vairākas nozīmes un plašs 
pielietojums.  Visbiežāk  šo  terminu  attiecina  uz  ekonomiskas,  kultūras  vai 
politiskas  viendabīgas  izlīdzināšanās/  homogenizācijas  izjūtu,  norādot,  ka 
pasaule kļūst viens  „liels  tirgus”, viena kultūras  sabiedrība, vai viena politiska 
arēna.  Turklāt  ekoloģijas  vai  cilvēktiesību  jautājumus  jau  sākotnēji  izskata  kā 
globālās  problēmas.  ANO  ģenerālsekretārs  Kofijs  Anans  savā  runā  Davosā 
1999. gada  janvārī  pasludināja  Globālo  līgumu,  kas  veicina  iniciatīvas,  kas 
harmonizē ekonomisko attīstību ar globālo vidi un cilvēka tiesībām. 



40 

 

Lai  veicinātu  kvalitatīvas  un  mūsdienīgas  izglītības  attīstību,  UNESCO 
1990. gadā  ir  uzsākusi  programmas  „Izglītība  visiem”  realizāciju.  Pasaules 
izglītības  forumā  Dakārā  2000.  gadā  tika  akceptēts  rīcības  plāns  „Izglītība 
visiem  2000.‐  2015.g.”  (Izglītība  visiem.  Dakāras  rīcības  ietvara  programma 
„Izglītība visiem”// http://www.unesco.lv/custom/izglitiba_visiem.pdf) 

Līdz ar to UNESCO ir atzinusi globālo procesu nozīmi un ietekmi mūsdienu 
izglītības  sistēmā,  tās  definīcijā  iekļaujot  globalizācijas  jēdzienu:  „Izglītība  ir 
ilgtspējīgas attīstības, kā arī miera un  stabilitātes atslēga gan katrā valstī, gan 
starp valstīm, un tādējādi neaizstājams līdzeklis aktīvai līdzdalībai sabiedrībā un 
tautsaimniecībā  21.  gadsimtā,  kurā  notiek  strauja  globalizācija”.  (Globālās 
izglītības definācija// http://www.liis.lv/vi/gldefin.htm) 

Viena no izglītības attīstības tendencēm mūsdienās saistās ar orientāciju uz 
izglītības  globālizāciju,  kura  būs  visaptveroša,  uz  nākotnes  notikumiem 
orientēta, aktīva, personības centrēta, situacionāla, katra kritisko domāšanu un 
pašmotivāciju  veicinoša,  kas  kopumā  ļauj  orientēties  pasaules  mijsakarībās. 
Globālizētā izglītība, kurā aktualizēts mācīšanās stils un domāšanas veids, aicina 
cilvēkus mācīties  saskatīt problēmu  sakarības vietējā,  reģionālajā un globālajā 
mērogā,  vērsties  pret  nevienlīdzību  un  meklēt  risinājumus  tās  novēršanai. 
Globalizētā  izglītība  norādīs  arī  uz  to,  ka  mūsdienu  sabiedrības  loceklim 
nepieciešamas ne tikai teorētiskas zināšanas visdažādākajās zinātnes un dzīves 
jomās, bet arī reālas prasmes to pielietošanai. (Danilāne L., Ļubkina V., 2007) 

 

1.3.1. ĀRZEMJU PIEREDZE PATĒRĒTĀJIZGLĪTĪBAS IEVIEŠANĀ 
 

Mūsdienu  sociāli  ekonomiskie  apstākļi  ietekmē  cilvēku  dzīvi.  Tāpēc  ir 
svarīgi katram sabiedrības  loceklim apzināties sevi un savu vietu, prast plānot 
gan savu, gan ģimenes budžetu, racionāli  iekārtot savu dzīves un darba vietu, 
pareizi  lietot preces un pakalpojumus, kā arī saudzīgi attiekties pret apkārtējo 
vidi.  Izglītības  saturam  ir  jāpalīdz  skolēnus  iepazīstināt  ar  sabiedrības  sociāli 
ekonomiskajiem apstākļiem un sagatavot viņus patstāvīgai dzīvei,  tam  jākalpo 
par  vispārizglītojošu  pamatu  sabiedrības  ilgtspējīgas  attīstības  mērķiem. 
Atbilstoši  tirgus  saimniecības  vajadzībām  kardināli  jāmaina  mācīšanas  un 
mācīšanās  stratēģijas,  mācību  iestādēs  dažādu  priekšmetu  saturā  jāievieš 
jaunas izglītības un mācību tēmas. (Ļubkina V., Danilāne L., 2006) 

Patērētāju izglītība ir process, kurā cilvēkiem būtu jāmācās: 
 iepirkties; 
 pareizi izmantot iegādātās preces; 
 iznīcināt preču iesaiņojumus un preču pārpalikumus; 
 izmantot preces un pakalpojumus,  lai apmierinātu  savas vajadzības, 

u.c. 
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Cita definīcija skaidro, ka patērētāju izglītība ir process, kurā cilvēks apgūst 
zināšanas  un  spējas  savu  resursu  pārvaldīšanai  un  veic  darbības  to  faktoru 
ietekmēšanai, kas nosaka patērētāja lēmumus. 

Detalizētāk  aplūkojot  Norvēģijas  pieredzi  patērētāju  izglītības  jomā, 
redzams,  ka  astoņdesmitajos  gados  valsts  ekonomiskās  situācijas 
neprognozējamība  radīja  situāciju,  ka  valsts un  iedzīvotāji  iedzīvojās parādos. 
Visasākā  krīze  Norvēģijā  bija  1990./ 1991. gados  un  izplatījās  arī  citās 
Skandināvijas valstīs. 

Ko patērētājs varēja darīt, lai novērstu jaunu parādu rašanos? Vai situāciju 
palīdzētu  uzlabot  patērētāju  izglītošana?  Tādi  bija  situācijas  aktuālākie 
jautājumi. Taču nebija precīzas definīcijas realizējamajai izglītībai, viennozīmīgu 
priekšlikumu  patērētāja  izglītošanas  programmas  saturam.  Tai  pašā  laikā 
90. gados  Norvēģijā  palielinājāss  interese  par  patērētāja  izglītošanu  un 
Skandināvijas  ministru  padomes  patērētāju  sektorā  tiek  atvēlēta  liela  loma 
patērētāju izglītošanas programmu izveidei, ideju apmaiņai, izglītības materiālu 
izveidei  un  izglītojošām  kampaņām.  Skandināvijas  rīcības  plāns  tika  izveidots 
1995. gadā. Skandināvijas patērētāju izglītošanas programmas saturu 90. gados 
apspriež tik pat plaši kā INTERNET potenciālu. 

Norvēģijā 90. gados tiek realizēta pilnīga skolu reforma, kura paredzēja, ka 
6  gadus  veciem  bērniem  jāiet  sākumskolā.  Reformas  laikā  tiek  izveidota 
izglītības programma desmitgadīgai pamatskolai un trīsgadīgai vidusskolai, kurā 
visos  izglītības  līmeņos  ierāda  noteiktu  vietu  patērētāju  izglītībai.  (Yrvin O.E., 
1999)  

Ziemeļvalstu  Ministru  padomes  pārskatā  NSA  1992:599 
„Konsumestundervisning  I  skolenforprosjekt”  (patērētāju  izglītība  skolās  – 
projekts)  formulē  ziemeļvalstu mērķi  patērētāja  izglītībai,  nosaka  tās  galveno 
saturu: „Patērētāju  izglītības kursa mērķis skolās  ir mācīt būt neatkarīgiem un 
disciplinētiem,  kā  arī  iepazīstināt  skolēnus  ar  patērētājzinībām.”  Tas  ir 
nodrošināt  skolēnus  ar  zināšanām  un  noteikumiem  par  patērētāju  sarežģīto 
eksistenci; nodrošināt daudzveidīgo sabiedrību ar pamatzināšanām par  tādām 
tēmām kā patērētāju likumdošana, personīgās finanses, ekonomika, reklāma un 
pārliecināšana,  patēriņš  un  apkārtējā  vide,  globālie  resursi,  apgāde  ar 
dzīvokļiem,  drēbēm,  preču  un  pakalpojumu  cena  un  kvalitāte,  uzturs  un 
veselība.  Rezultātā  tiek  uzskatīts,  ka  skolās  nepieciešams  veicināt  skolēnu 
vērtīborientāciju apziņai, ka viņi  ir pakļauti  iedarbībai, mācīt cienīt dzīves stilu, 
attīstīt savus patērētāja ieradumus, prasmes un attieksmes. (Jeleby H., 1999) 
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Īsumā  patērētāju  izglītības  attīstību  ārzemēs  var  rezumēt  šādos 
uzdevumos: 

1. Sniegt  skolēniem  zināšanas,  lai  viņi  varētu  darboties  kā  zinoši 
patērētāji.  Vispirms  tās  ir  zināšanas  par  patērētāja  tiesībām  un 
pienākumiem, likumdošanu, uzturu u.c. 

2. Veicināt  skolēnu  izpratni  par  sabiedrības  un  ekonomikas  sistēmas 
funkcionēšanu  kopumā  un  specifisko  patērētāja  lomu.  Piemēram, 
izpratni  par  valdību  lomu  sabiedrībā,  uzņēmumu  lomu  ekonomikas 
sistēmā un patērētāju sabiedrisko organizāciju lomu. 

3. Attīstīt  spējas darboties  kā  informētiem, prasmīgiem un atbildīgiem 
patērētājiem.  

Tradicionāli  patērētāju  izglītība  nozīmēja  atsevišķa  patērētāja  spējas 
iegādāties  kvalitatīvas  preces  par  godīgu  cenu  un  saskatīt  netaisnīgas 
tirdzniecības metodes. Agrāk tā paredzēja tādu spēju attīstīšanu kā patērētāja 
aktīva dalība ekonomisku, sociālu un politisku  lēmumu pieņemšanā saistībā ar 
ikdienas  dzīvi.  Tā  nenozīmēja  arī  jaunu  cilvēku  izglītošanu  par  to,  kā  viņu 
vēlmes,  iegribas  un  vajadzības  ietekmē  citus  cilvēkus  un  vidi.  Mūsdienās 
patērētāju izglītībā uzmanība galvenokārt tiek pievērsta uz patērētāju zināšanu 
loka paplašināšanai. 

Analizējot dažādu valstu pieredzi, var secināt, ka atsevišķu valstu izglītības 
sistēmās patērētājizglītības uzsākšana  tiek paredzēta  jau pirmsskolas vecumā, 
piemēram, Krievijā. Patērētāja zinības sākumskolā (no 1. līdz 4. klasei) bērni sāk 
apgūt Ziemeļvalstīs, ASV un Krievijā, bet Vācijā patērētāju  izglītības tēmas tiek 
ieviestas vispārējās  izglītības saturā no 10 gadu vecuma. Pamatskolas vecuma 
skolēniem patērētāja zinības māca visās  iepriekš minētajās valstīs. (Ļubkina V., 
2001) (Skat. 13. tabulu) 

13. tabula 
Patērētāju izglītošanas sākumi dažādu valstu vispārējā izglītībā 

(Ļubkina V.) 

 

Izglītības pakāpe 
Valstis

Vācija  ASV Ziemeļvalstis  Krievija

Pirmsskola    X 

Sākumskola 
(1.‐4.kl.) 

X (no 10 gadu 
vecuma) 

X  X  X 

Pamatskola  X  X X X 

 
Dažādās  valstīs  joprojām  pastāv  atšķirīgi  uzskati  par  patērētāja  izglītības 

saturu un  tā  iekļaušanas veidiem  izglītību programmās. Kopīgais un atšķirīgais 
patērētājizglītības mērķu definējumos un  izglītošanas uzdevumos  ir aprakstīts 
14. tabulā. 
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14. tabula 
Kopējais un atšķirīgais patērētājizglītības mērķos, uzdevumos un ieguvē 

(Suraka L./ Danilāne L., 2001) 
 

Valstis  Atšķirīgais  Kopējais 

 
Vācija 

No 10 gadu vecuma 
apgūst speciālo 
priekšmetu. 
Papildus uzsver, ka 
skolēniem ir jāspēj saprast 
un novērtēt attiecības 
starp mājas darbu izpildi 
un brīvā laika 
organizēšanu 

Mācību un audzināšanas procesā jācenšas 
panākt, lai skolēns: 
- mācētu noteikt savus resursus un 
pielietotu tos savas ikdienas dzīves 
darbības un vadības plānošanā; 

- zinātu savas vajadzības un vērtības, kā arī 
to saistību ar saviem lēmumiem un 
ikdienas dzīvi; 

- iegūtu pamatzināšanas par privātās 
mājsaimniecības organizēšanu, veidošanu 
un vadīšanu 

 
 

ASV 

Ir 4 dažādas pieejas 
ekonomiskās izglītošanas 
ieviešanai skolas mācību 
saturā. Uzmanība centrēta 
uz patērētāju izglītošanu 

- zinātu mājsaimniecības lomu sabiedrībā 
un mācītos izprast to mijiedarbību un 
sadarbību; 

- apsvērtu, radītu un praktizētu atbilstošu 
problēmu risinājumu privātās 
mājsaimniecības atkritumu atgriešanā, kā 
arī audzināt taupīgu attieksmi pret dabas 
resursiem, lai aizsargātu apkārtējo vidi 

 
Krievija 

 
 

Ekonomiskās izglītības 
koncepcijas modelis ietver 
pirmsskolas vecuma bērnu 
ekonomisko izglītošanu. 
Papildus uzsver 
nepieciešamību veidot 
tikumiskās izvēles iespēju, 
kas saistīta ar 
ekonomiskajām situācijām 

- saprastu uztura rekomendāciju mērķi un 
spētu izvēlēties pārtiku un metodes, 
kuras nodrošina veselību un labklājību; 

- prastu rīkoties ar sadzīves tehniku; 
- orientētos uz darba racionalizāciju un tās 
ekonomiskās efektivitātes 
paaugstināšanu; 

- prastu piedalīties dažādās ekonomiskās 
darbības formās; 

- zinātu patērētāju tiesības un pienākumus, 
patērētāju, ražotāju un valdības 
savstarpēji saistītās lomas ekonomikas 
sistēmā; 

- zinātu mentalitātes, reklāmas, 
informācijas un gadījuma izmaksu ietekmi 
uz patērētāja uzvedību; 

- spētu pielietot iegūtās zināšanas savu un 
sabiedrības interešu aizstāvēšanā (Sasova 
I., Amend A.F., 1988) 
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Ziemeļ‐
valstīs 

Patērētāju izglītības saturs 
saistīts ar 6 jomām: 
1) personiskās finanses; 
2) patērētāju tiesības un  
    3 pienākumi; 
3) reklāma un tās ietekme;
4) patēriņš un vide; 
5) diēta; 
6) drošība 
 

Skolu beidzot jāzina, kā 

 rīkoties ar resursiem un kontrolēt savas 
finanses; 

 aizstāvēt savas tiesības un apzināties 
savus patērētāja pienākumus; 

 tikt galā ar komerciālo spiedienu; 

 novērtēt ietekmi, kādu rada pašu 
patērētāju paradumi uz vidi; 

 izvēlēties un sagatavot barojošu un no 
vides viedokļa apmierinošu ēdienu, 
racionāli organizēt savu darbu mājās; 

 novērtēt dažādu produktu drošību un 
kvalitāti, iepazīties ar produktu 
informāciju.  

(Ziemeļvalstu rīcības plāns, 1995) 

 
P. Tompsone  (Thompson  P.,  1993)  ir  izveidojusi  modeli  “Cilvēciskās 

darbības  divas  sistēmas”  (skat.  8.  att.),  kur  patērētāju  izglītošanā  svarīgākās 
tēmas ir privātā darbības nozare (saimniecībā/ģimenē) un patērētāja izglītības, 
tāpēc  visbiežāk  tās  tiek  integrētas  privātās  mājsaimniecības  zinātnē,  mājas 
ekonomikas zinātnē un mājas zinātnē un ar tām saistītajos mācību priekšmetos 
vispārizglītojošā skolā.  Izanalizējot ārzemju pieredzi, var secināt, ka patērētāju 
izglītība  ir neatņemama mūsdienu  izglītības sastāvdaļa un tās atsevišķas tēmas 
ir iespējams realizēt dažādos mācību priekšmetos (skat. 15. tabulu).  

 
15. tabula 

Patērētājzinību iekļaušana dažādu valstu skolu mācību programmās 
(Ļubkina V., 2000) 

 

Valstis 
Iekļaušanas veidi

Speciāls mācību priekšmets 
Zinības citos mācību 

priekšmetos 

Vācija  X  

ASV  X X 

Krievija  X X 

Ziemeļvalstis  X X 
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  Privātā dzīve  K  Sabiedriskā dzīve 
  Neredzama  U  Redzama 
  Nedzirdama  L  Dzirdama 
  Uz attiecībām orientēts   T  Uz kontroli orientēts 
  domāšanas veids  Ū  Domāšanas veids 
  Feministiskās vērtības  R  Patriarhālās vērtības 
  Aprūpes ētika  A  Taisnīguma ētika 
  Sarunvaloda  S  Formālā valoda 
 

  Privātās   D  Abstraktās 
  Mājsaimniecības zinātne  A  Politiskās zinātnes 
  Mājas ekonomika  B  Politiskā ekonomika 
  Mājas zinātne  A  Politika 

 

  APGĀDE  VALDĪŠANA 
 

  BIOSFĒRA 
 

8. att. P. Tompsones modelis „Cilvēciskās darbības divas sistēmas”  
(Thompson P.) 

 
ES  projekta  “Euromodule  for  Consumer  Education”  ietvaros  noteiktas 

tēmas,  kuras  būtu  nepieciešamas  integrēt  vispārizglītojošo  skolu  mācību 
programmās  dažādos  priekšmetos  pamatskolā  un  vidusskolā.  Tēmu 
uzskaitījums  atspoguļots  16. tabulā,  taču  Latvijas  izglītībai  nepieciešama 
piedāvāto  tēmu  atlase,  kura  atkarīga  no  mūsu  sociāli  ekonomiskajiem 
apstākļiem. 

16. tabula 
Patērētāja izglītības tēmas Eiropas Savienības valstīs 

(Danilāne L.) 
 

Tēmas  Dzīves stils  Uztura izvēle 
Patērētāju tiesības 

un izglītība 
Tūrisms 

  Patēriņš un 
dzīves stils 

Dzīves stili un 
veselība 

Vides aspekti 
dzīves stilā 
Ietekme uz 
dzīves stilu 
Kultūra un 
dzīves stils 

Tehnoloģisko prasmju 
līmenis 

Sociāli kulturālais 
līmenis 

Kognitīvie aspekti 
Sociogēnās vajadzības
Psihogēnās vajadzības
Bioloģiskās vajadzības

Vides ietekme 
Ekonomiskais aspekts 

Preces un serviss 
 

Pienākumi 
 

Saistības 
 

Biznesa darījumi 
 

Patērētāju līgumi 

Sociālie 
aspekti 

Ekonomiskie 
aspekti 
Vides 
aspekti 
Politiskie 
aspekti 



46 

 

Tēmas 
Sabiedriskie 
pakalpojumi 

Finansu apkalpošana  Mazumtirdzniecība  Mājvieta 

  Vide 
Ekonomiskie 

aspekti 
Veselība un 
sociālā 

labklājība 
Tiesiskums 
Kultūras 
vajadzības 

Konteksts
Saglabāšana 
Pirkums 

Finansu plānošana 

Ekonomiskie aspekti 
Vides aspekti 
Sociālie aspekti 
Politiskie aspekti 

Dzīves plāns
Vide 

Mājvietas 
formas 

Patērētāju 
aizsardzība 
Dzīves cena 

Tēmas  Elektrība Kafijas patēriņš Koks un papīrs  Korķis

  Vide 
 

Politika 
 

Tehnoloģija 
 

Zinātniskā 
bāze 
 

Dzīves stils 

Patērētāja darījumi
Ietekme uz veselību 
Kafijas izgatavošanas 

tehnoloģija 
Kafijas cena un 
pasaules tirgi 

Lauksaimniecības 
metodes 

Sociokulturālā 
ietekme 

Patēriņa atbalstīšana 

Vide
 

Atpūta, izklaide 
 

Papīra produkti 
 

Biznesa darījumi 
 

Piegāde 

Ekonomiskie 
aspekti 
Sociālie 
aspekti 
Vides 
aspekti 
Politiskie 
aspekti 

 

Patērētājizglītības saturu var aplūkot no dažādiem aspektiem, bet  jebkurā 
gadījumā  tas palīdz  saprast attiecības  starp  tiem, kas  ražo un piegādā un kas 
pērk  un  lieto.  Patērētāju  izglītība  ļauj  katram,  kad  ir  nepieciešams,  pilnībā 
izmantot  visas  preces  un  pakalpojumus,  nodrošina  pamatu  iespējām  noteikt 
patērētāja vietu tirgū (skat. 17. tabulu). 

 

17. tabula 
Patērētāja vieta tirgū  

(Danilāne L.) 
 

Problēmas  Patērētāja zinības, spējas darboties un realizēt savu lomu

Informācija 
par 

produktiem 

Spēt noteikt 
informāciju 
par produktu 
un zināt tās 
mērķi  

Vākt un fiksēt 
dažādus 
faktus un 
informāciju no 
patērētājiem, 
lai varētu 
salīdzināt 

Lasīt un 
interpretēt 
informāciju par 
produktu  

Spēt izmantot 
dažādo 
informāciju no 
patērētājiem, lai 
izdarītu pareizas 
pakalpojumu un 
preču izvēles   
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Reklāmas un 
tirdzniecības 
struktūra 

Zināt, ka 
ražotāji 
reklamē 
preces un 
pakalpo‐
jumus 

Zināt reklāmas 
mērķi un 
tirgus 
informāciju un 
kā tie var 
ietekmēt 
mūsu pircēju 
izvēli 

Izprast atšķirību 
starp patērētāja 
informāciju un 
reklāmas 
informāciju 

Analizēt 
patērētāja 
informāciju no 
dažādiem avotiem 
un saprast dažādo 
informāciju 
cēloņus un 
nolūkus 

Padomu un 
informācijas 

avoti, 
ieskaitot 
jaunākās 
informāciju 
tehnoloģijas 

(IT) 

Apzināties, 
ka ir cilvēki 
un 
organizācijas, 
kas var 
palīdzēt 
patērētājiem 

Zināt jaunāko 
tehnoloģiju 
lielās iespējas, 
kas ir 
domātas, lai 
apgādātu 
patērētājus ar 
nepieciešamo 
informāciju 

Spēt lietot 
vajadzīgos 
līdzekļus, ieskaitot 
jaunās 
tehnoloģijas, lai 
apzinātu no citiem 
patērētājiem gūto 
informāciju un 
salīdzinātu 
viedokļus 

Saprast, kā 
patērētāja sniegtā 
informācija vai 
pieejamība tai var 
ietekmēt mūsu 
pakalpojumu un 
preču izvēli 

Preču un 
pakalpojumu 
izmantošana 

Izprast 
atšķirību 
starp precēm 
un pakalpo‐
jumiem 

Prast 
izskaidrot 
dotajā preču 
un 
pakalpojumu 
piedāvājumā 
realizētās 
izvēles 
iemeslus  

Saprast, kā tādas 
jaunās tehnolo‐
ģijas kā Internets 
var mainīt patē‐
rētāju, mazumtir‐
gotāju un 
ražotāju mijie‐
darbību preču un 
pakalpojumu 
izvēles procesā 

Izprast īpašas 
patērētāju grupas 
nepieciešamību 
attiecībā uz 
iespēju realizēties 
vienādai pieejai 
dotajā preču un 
pakalpojumu 
piedāvājumā 

 
Pasaulē vērojama apzinīguma palielināšanās. Tas nozīmē, ka cilvēku apziņa 

pieaug,  piedaloties  procesā:  iemācoties  uztvert  sociālās,  politiskās  un 
ekonomiskās  pretrunas,  attīstot  kritisko  apziņu,  attīstot  prasmi  pretoties 
nomācošiem  realitātes elementiem. Šī personīgā  izaugsme nozīmē kļūt vairāk 
humānam, ne tikai praktiskam patērētājam.  

Pasaulē tiek veikti pētījumi un meklētas sakarības attiecībā uz veidiem, kā 
tiek mācītas  patērētāja  zinības,  veidota  patērētājizglītība  un  patērētāja  tips, 
kurš veidojas tā rezultātā. Kanādas zinātniece Makgregora S. (McGregor S.L.T., 
2007)  piedāvā  4  patērētājizglītības  veidus  un  tās  rezultātā  sagaidāmos  4 
patērētāju tipus (skat. 18. tabulu).  
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18. tabula 
Iespējamie rezultāti dažādu patērētājizglītības veidu realizēšanai 

(McGgregor S.L.T., 2007) 
 

Patērētāja 
izglītības veidi 

Realizētie izglītības uzdevumi, sagaidāmais patērētāja tips 

1. veids  Apkopojot  informāciju par patērētāju aizsardzību un atbalstīšanu, 
izkristalizējas  patērētāja  tips,  kurš  patērēšanu  uzskata  par  savu 
galveno  lomu  ekonomikā  un  pielīdzina  savus  panākumus 
materiālismam un naudai, tāpēc uzskata, ka patērēšana ir laba un 
dabiska lieta 

2. veids  Uzskata par svarīgu kritizēt patērēšanas lomu savā dzīvē, lai radītu
patērētājus, kuri koncentrēsies uz  sava dzīves  stila mainīšanu,  lai 
pielāgotos savu patērēšanas lēmumu ieviešanai  

3. veids  Māca cilvēkiem būt kritiskiem savā patērētāja  lomā,  lai atbrīvoto
no  tirgus  tvērieniem.  Šodien  šie  patērētāji  vēl  neinteresējas  par 
citu problēmām, jo nedzird iekšējo balsi kā augstas morāles pilsoņi 

Perspektīvs 
4.veids – 
savstarpējo 
interešu pieeja 

Izglītībā mācītu  cilvēkiem  izmantot  kritisko  pedagoģiju  attiecību 
pilnveidei globālajā tirgū. Kritiskā pieeja palīdzētu cilvēkiem atrast 
savu  iekšējo spēku,  iekšējo balsi un potenciālu,  lai uzlabot pasauli 
aizstāvot  sociālo  taisnīgumu  un morāles  pozīcijas.  Šie  patērētāji 
zinās, ka  ir atbildīgi,  lai palīdzētu citiem pilsoņiem  ‐ patērētājiem 
pārveidošanās  un  patērēšanas  procesā  un  līdz  ar  to  veicinātu 
kopējā tirgū morālās apziņas pieaugumu 

 
Ārzemju  pieredzes  izpēte  liecina  par  to,  ka mācību  procesā,  sagatavojot 

aktīvus patērētājus, nepieciešams izvērtēt dažādus cilvēku morālās attīstības un 
atbildības līmeņus. Takers (1994) norāda: „Kad mēs varam ieskatīties situācijas 
sarežģītībā,  ir  jāizskata  visas  iespējas,  jāizprot  katras  iespējamās  rīcības  īstā 
loma, tad mēs izmantojam morālo apziņu”. Viņš apraksta paaugstinātu apziņu, 
kad cilvēki  izvēlas apzināti, nevis  instinktīvi vai pēc  ieraduma. Līdzās morālajai 
apziņai  pastāv  sakarību  izjūta  un  apziņa,  ka  visi  un  viss  ir  saistīti  kopā  un  ka 
katram ir pastāvīgi jāpaceļas pāri sava personīgā ego radītajām izjūtām. Morālā 
apziņa  saistīta  ar  izvēles  spēku.  Zināšanas  par  patērēšanas  izvēļu  morālo 
kvalitāti katram cilvēkam  ir  ļoti nozīmīgas un to, ko kādreiz  ieguvis, viņš nevar 
vairs  zaudēt.  Svarīgs  ir  ne  tikai  morālās  apziņas  līmenis,  personas 
vērtīborientācija un vērtības personiskais nozīmīgums, bet arī  to sasniegšanas 
vajadzības intensitātes līmenis, kas izpaudīsies mērķtiecīgā un apzināti izvērtētā 
darbības  realizācijā  ar noteiktu  gribas piepūli  un  atbildību.  Tas  viss  faktiski  ir 
patērētāja kultūras pamatā.  
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1.3.2. ATBILDĪBA UN TĀS LĪMEŅI 
 

Realizējot  savas  vajadzības,  indivīda  rīcība  ir  atšķirīga  dažādos  dzīves 
aspektos.  Pastāvīgi  attīstoties,  indivīds  spēlē  3  galvenās  lomas:  viņš  ir 
patērētājs, organizācijas loceklis un pilsonis. Tas nozīmē, ka pastāv 3 atbildības 
līmeņi: personīgais, organizācijas un valdības.  

Patērētāja  personīgo  atbildību  ilgtspējīgas  attīstības  aspektā  raksturo  5 
atšķirīgi  atbildības  veidi,  kuri  sagrupēti,  sākot  no  zemākā  atbildības  līmeņa 
virzienā uz augstāko (Uzunova F., 2007): 

1) personīgā atbildība par patērētāja rīcību saistībā ar resursu utilizācijas 
kritērijiem; 

2) personīgā atbildība par patērētāja rīcību saistībā ar vides aizsardzības 
kritērijiem; 

3) personīgā  atbildība  par  to,  ka  esi  pasaules  pilsonis,  proti,  par 
iesaistīšanos  sabiedriskās  aktivitātēs  un  iespēju  meklēšanu  visu 
līmeņu lēmumu ietekmēšanai; 

4) personīgā  atbildība  par  vērtību,  kultūru  un  rīcību  daudzveidības 
atzīšanu;  

5) personīgā  atbildība  par  visu  iepriekšminēto  vērtību  nodošanu 
nākamajām paaudzēm. 

Persona,  iekļaujoties  kolektīvā,  organizācijā,  strādājot  kādā  iestādē, 
pakļaujas otrajam atbildības līmenim. 

Organizācijas  atbildība  ir  visu  organizācijas  locekļu  atbildība  par  to,  ka 
viņu organizācija darbosies noturīgi. Pasaulē  jau diezgan  sen notiek diskusijas 
par korporatīvi  sociālās atbildības  (KSA)  saturu.  Līdz  šim  šī koncepcija kalpoja 
organizācijas  labā  tēla  iegūšanai.  Tā  vienmēr  asociējas  ar  organizācijas  ārējo 
mijiedarbību.  Taču  no  ilgtspējīgās  attīstības  viedokļa  organizācijas  uzvedībā 
nepastāv  tikai  tās  „iekšējie”  vai  „ārējie” aspekti. Viss,  kas notiek organizācijā, 
tiek pārnests uz ārējo vidi, un viss, kas notiek sabiedrībā, ienāk arī organizācijā 
(caur  cilvēkiem,  tehnoloģijām,  likumiem  utt.),  tāpēc  korporatīvi  sociālās 
atbildības  nozīme  būtu  skatāma  kā  „ilgtspējīgi  (pastāvīgi,  noturīgi)  atbildīga 
rīcība”.  

Organizācijas ārējā mijiedarbība ir saistīta ar produktu/ pakalpojumu un to 
izvēles  piedāvājumu,  viņu  ražošanu  un  tirgus  darbību.  Ilgtspējīgās  attīstības 
ietvaros  tas  nozīmē,  ka  organizācijai  ir  jāpiedāvā  atbilstoši  produkti/ 
pakalpojumi,  kas  ne  tikai  neizslēdz  informāciju  par  produktu/  pakalpojumu 
ekoloģiskajām  īpašībām,  t.i.,  saites  ar  jēdzieniem  „ekoprodukts”  vai  „zaļais 
produkts”,  bet  iekļauj  sevī  arī  ilgtspējīgās  attīstības  trīs  citas  dimensijas  – 
ekonomisko, sociālo un estētisko.  
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Organizācijas iekšējā mijiedarbība ir visu tās locekļu sadarbība attiecībā uz 
lēmumu  izvēli  un  pielietojumu.  Organizācijas  pati  pastāvēšana,  kā  arī  tās 
lēmumu  kvalitāte  un  to  pielietojums  ir  atkarīgi  no  organizācijas  locekļu 
motivācijas  un  apmierinātības  būt  par  konkrētās  organizācijas  locekli.  Tā  kā 
ilgtspējīgas  attīstības  mērķis  ir  nodrošināt  noteiktu  „dzīves  kvalitāti”  visiem 
cilvēkiem,  iekšējās  sadarbības  mērķim  organizācijā  būtu  jāparedz  visu 
organizācijas darbinieku darba noteikta kvalitāte. Tās komponentes varētu būt 
šādas:  

 naudas atalgojums, atspoguļojot organizācijas attīstības ekonomiskos 
aspektus un piedāvājot tās locekļiem iespējas ilgtspējīgai patērēšanai; 

 cilvēkresursu  attīstība,  ko  raksturo  organizācijas  attieksme  un 
ieguldījums cilvēku sociālajā attīstībā; 

 kvalitatīvi  darba  apstākļi un darba  vide,  kas  atspoguļo organizācijas 
ieinteresētību  darba  aizsardzībā,  atbildību  par  darba  drošību  un 
darbinieka veselību; 

 realizēta organizācijas lēmumu pieņemšanas sistēma un tās efekts. 
Šie 4 komponenti  ir skatīti atsevišķi. Praksē, gluži otrādi,  tie darbosies kā 

iekšējo attiecību vienots  instruments, bet tikai tad, ja tie nebūs pretrunā viens 
ar otru, bet būs saistīti ar vienu filozofiju – „vienā vērtību sistēmā”.   

Valdības atbildība. Tā ir atbildība par to, ka visi tās lēmumi un sabiedrības 
locekļi savā rīcībā ir atbildīgi attiecībā pret valsti, cilvēku (pilsoni, patērētāju) un 
līdz  ar  to  3.  atbildības  līmenī  ilgtspējīga  atbildīga  rīcība  izvirza  šādus 
nosacījumus:  

1) ārpolitika, vides politika u.c. tiek pakļauta vienotiem ES  likumiem un 
lēmumiem; 

2) obligāti  un  vienādi  pildāmas  valsts  prasības  visām  izglītības 
institūcijām, kas attiecas uz izglītību ilgtspējīgās attīstības jomā; 

3) visi  valdības  lēmumi  un  rīcība  ir  rūpīgas  izvērtēšanas  rezultāts, 
saskaņojot  ar  ilgtermiņa un  īstermiņa  ekonomisko,  sociālo un  vides 
ietekmi uz cilvēka (pilsoņa, patērētāja) dzīvi; 

4) visu  organizāciju  atbildīgu  rīcību  un  iedarbīgus  kontroles 
mehānismus; 

5) informācijas  pieejamību  cilvēkiem  par  valdības  lēmumiem  un  to 
ietekmi no ilgtspējīgas attīstības viedokļa. 

Nav  viegli  izpildīt  izvirzītās  prasības.  Daudzi  lēmumi,  kas  attiecas, 
piemēram,  uz  ilgtspējīgu  attīstību,  ir  pretrunīgi.  Rezultātā  atsevišķi  dabas 
aizsardzības  lēmumi,  piemēram,  var  izraisīt  sociālo  problēmu  pieaugumu,  it 
sevišķi  nabadzīgās  valstīs.  Tas  nozīmē,  ka  atbildīgā  valdības  politikā  svarīgi 
lēmumi dažreiz ir uztverami kā nepopulāri.  
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Uzreiz  pēc  ārpolitikas  prasībām  tiek  izvirzītas  izglītības  prasības.  Tās  ir 
izpildāmas un tām ir liela nozīme jauno cilvēku izglītošanā ilgtspējīgās attīstības 
jautājumos, kas nākotnē spēj nodrošināt ne  tikai  izmaiņas  individuālajā rīcībā, 
bet arī nākotnes valdību atbildības pakāpē.  

Vēlamo  (sasniedzamo) atbildību nepieciešams „mērīt”,  jo  iegūtie rezultāti 
var  ietekmēt  ilgtspējīgas attīstības procesa visu elementu uzvedību  (rīcību).  Ir 
saprotams,  ka  vērtējumu  ietekmes  rezultativitāte  papildus  būs  atkarīga  no 
vērtētāju un viņu sniegto vērtējošo secinājumu statusa. Tāpēc katra ietekme uz 
uzvedību  būtu  apskatāma  konkrētā  situācijā,  kurā  tā  raksturojama  kā 
neformāla vai formāla. Neformāla ietekme notiek ikdienas cilvēku attiecībās, un 
tā  ir  vissvarīgākā  un  daudz  pārliecinošāka  nekā  formālā  ietekme  no  valsts 
organizāciju puses. Tikai tad, kad lielākā daļa cilvēku apzinās noteiktu jautājumu 
kā  ļoti  svarīgu,  tikai  tad  viņi  var  izveidot  formālus mehānismus,  kas  efektīvi 
ietekmē uzvedību (rīcību). Šādi formālie mehānismi atbilstoši pieprasa: 

1) standartu vai likumu pastāvēšanu (atbildības noviržu mērīšanai); 
2) iedarbīgas institūcijas, lai pielietotu šos likumus. 
Tā  rodas  nepieciešamība  attīstīt  indivīdus,  organizācijas  un  valdību 

ilgtspējīgi  atbildīgo  rīcību  kontrolējošos  standartus,  kā  arī  radīt  attiecīgas 
vērtējošās institūcijas, kas kopumā ir ilgstošs process. Ja standartu pastāvēšana 
jau tagad nozīmē, ka cilvēkiem ir skaidrs, ko nozīmē atbildīga rīcība (uzvedība), 
taču joprojām nav institūciju – nacionālu un starptautisku – kas pielietotu savu 
formālo ietekmi. 

Pašlaik  reālākais  mērķis  ir  attīstīt  standartus  un  „izmērīt”  individuālo 
ilgtspējīgo patērēšanu, vismaz no vides viedokļa,  jo patērēšanas apjoms paliek 
ikviena personīgs  lēmums. Šo mērījumu rezultāti var tikt  izmantoti,  lai  izpētītu 
ilgtspējīgās  atbildības  progresu  un  attiecīgi  rīkotos.  Standartus  ir  iespējams 
attīstīt,  lai  izmērītu  organizācijas  atbildību,  jo  tā  ir  pieņemta  prakse  vides 
prasību jomā. Paliek nepieciešamība noteikt un atrast ceļus un mehānismus, kā 
brīvās tirgus ekonomikas ietvaros ietekmēt bezatbildīgu organizācijas rīcību.  

Grūti  ir  attīstīt  valdības  atbildības  formālo  mērīšanu  un  vērtēšanas 
reglamentējošos  standartus.  Izvērtēšanas  institūcijai  šajā  gadījumā  ir  jābūt 
starptautiskai,  jo visu rezultātu pamatā  ir globālā politiskā vide, tās sarežģītība 
un  nenoteiktība.  Pamatojoties  uz  zinātnieku  sistēmteorētiķu  teikto,  vadības 
sistēma kļūst pārāk komplicēta,  lai to varētu kontrolēt. Nākotnē šāda kontrole 
pār atbildīgu rīcību varētu pastāvēt, kad cilvēki (pilsoņi – patērētāji) sapratīs, ka, 
pirmkārt,  atbildība  ir  atkarīga  katram  no  sevis  un  kultivēs  to  valdības 
institūcijās.  

Patērētāja  vajadzību,  viņa  atbildīgu  lēmumu  pieņemšanas  un  uzvedības 
saiknes atspoguļotas 19. tabulā. 
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19. tabula 
Patērētāja vajadzības, vēlamā atbildība un uzvedība 

 

Darbības 
izpausme 

   

Atbildīgu 
lēmumu 

pieņemšana 

Saprast, kas un 
kādi ir 
patērētāji 

Zināt, kā un 
kāpēc mums 
vajag izdarīt 
izvēli 

Apzināties savas 
vēlmes, 
vajadzības, to 
esamību katram 
un atkarību no 
dzīves stila  

Saprast īpašas 
sabiedrības 
grupas vajadzības 
kas nosaka izvēli 

Prasme 
apieties 

ar līdzekļiem 

Izprast 
saprātīgas un 
efektīvas preču 
un pakalpojumu 
izmantošanas 
nepieciešamību 

Zināt, ka mūsu 
personīgā izvēle 
ietekmē citus 
vietējā, 
nacionālā un 
globālā līmenī  

Spēt skaidrot
izvēli ietekmējošo 
faktoru un 
līdzekļu iespējas 

Būt gataviem 
apkārtējās vides 
un sociālajā 
kontekstā 
analizēt izvēles 
sekas  

Patērētāja 
uzvedības 
sekas 

Preču 
piegādātāja, 
pakalpojumu 
sniedzēja un 
patērētāja 
lomas izpratne 
tirgū 

Spējas noteikt
pircēja kādas 
uzvedības sekas 

Spējas noteikt
sekas patērētāja 
īpašai uzvedībai, 
novērtēt tās 
izmaksas attiecībā 
pret vajadzībām 

Izpratne 
patērētāja 
uzvedību ietekmē 
vietējā, nacionālā 
un globālā 
mērogā 

Patērētāja 
ietekme 

Saprot, kā var 
ietekmēt preču 
ražošanu un 
pakalpojumu 
sniegšanu 

Spēj diskutēt
par jautājumiem 
attiecībā uz 
patērētāju kā 
individualitāti, 
kā grupu 

Nosaka veidus, kā 
patērētāji spēj 
ietekmēt 
ražošanu, 
pakalpojumu un 
preču klāstu 

Apzināts aktīvas 
līdzdalības 
labums 
patērētāju 
kampaņās un 
lēmumu 
pieņemšanā 

 
Secinājumi 
Cilvēki mūsdienās nevar noliegt  savu atbildību par  to, kas notiek globālā 

kontekstā,  jo  katrs  indivīds  (pilsonis  –  patērētājs)  var  izvēlēties  un  pieņemt 
lēmumu kā atsevišķs cilvēks, kā organizācijas (ieskaitot valdības)  loceklis un kā 
visas  sabiedrības  loceklis.  Tas  norāda  uz  nepieciešamību  mainīt  indivīdu  kā 
pilsoņu patērētāju rīcību (uzvedību), kad tiek runāts par organizāciju un valdību 
atbildību, par indivīdu atbildību, kuri rīkojas grupās.  
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1.3.3. PATĒRĒTĀJIZGLĪTĪBA UN PATĒRĒTĀJA KULTŪRA GLOBĀLĀ 
ASPEKTĀ 

 

Ārzemju  autori  dažādi  skaidro  patērētājizglītības  terminus.  Autors 
Z. Baumans  (Bauman  Z.,  2004)  no  Krievijas,  piemēram,  uzskata,  ka  „patērēt 
nozīmē pēc iespējas ātrāk zaudēt interesi par iepriekš kāroto objektu un ātri tikt 
pie nākamā, kuru visai drīz atkal nomainīs nākamais priekšmets”. Viņš norāda, 
ka  patērētāju  kultūrai  ir  nepieciešamas  pieejamas  un  pievilcīgi  reklamētas 
preces,  kā,  piemēram,  „3  preces  vienības  par  divu  cenu”,  „katra  piektā  bez 
maksas”  u.c.  Taču mūsdienu  zinātnieku  pētījumi  par  patēriņu  un  patērētāju 
kultūru, kuri veikti ERASMUS projekta „Consumer Citizenchip Network”  ietva‐
ros  2003. ‐ 2007. g.  liecina  par  to,  ka  patērētājizglītības  jautājumi mūsdienās 
tiek  risināti  jaunā gultnē,  tos  saistot ar humānisma  teorijām. Veiktie ES zināt‐
nieku pētījumi ir radījuši nepieciešamību ieviest trīs patērētāja kultūras hipotē‐
zes – pamatdimensijas: ekonomisko/  tehnoloģisko; sociālo/ kultūras un starp‐
valstu  politiskās  kultūras.  (Nyberg  A.,  Sto  E.,  2000)  Tas  darīts,  lai  izskaidrotu 
atšķirības starp veiktajiem pētījumiem dažādās valstīs un kontinentos. Kaut gan 
šīs minētās dimensijas  ir  cieši  saistītas,  taču  zinātnieki analītiskos nolūkos  tās 
skata kā patstāvīgus faktorus (skat. 20. tabulu). 

20. tabula 
Hipotēzes patērētāja kultūras dimensiju atšķirību skaidrojumam 

 

Ekonomiskā/ 
tehnoloģiskā hipotēze 

Sociālā/ kultūras 
hipotēze 

Starpvalstu politiskās kultūras hipotēze

Ekonomiskās un tehno‐
loģiskās attīstības 
līmenis sabiedrības 
struktūrai kopumā ir 
fundamentāls. 
Ekonomika vairākos 
aspektos veido telpu 
citiem sabiedrības 
elementiem. Pamata 
ekonomisko vajadzību 
apmierināšana bieži ir 
priekšnosacījums, lai 
veidotu enerģijas 
pārpalikumus, kas 
vajadzīgi cilvēkiem, lai 
koncentrētos uz mazāk 
neatliekamām fiziskām 
problēmām 

Sociālās struktū‐
ras dažādās 
valstīs izskaidro 
atšķirības 
sabiedrības 
uzticībai dažā‐
dām politiskām 
institūcijām. 
Pētījumi dažādās 
valstīs rāda, ka 
pastāv svarīgas 
sakarības starp 
sociālās 
struktūras būtību 
un veidu, kādā 
iedzīvotāji cenšas 
valstī risināt 
problēmas 

Politikas kultūra ir saistīta ar divām 
pirmajām hipotēzēm un piemīt gan 
sabiedrības struktūrai, gan politiskajām 
institūcijām. Svarīgi ir aplūkot politikas 
kultūru kā cēlonisku faktoru pašu par 
sevi, raksturojot tās atšķirības starp 
valstīm. Svarīga politiska slāņainība/ 
segmentācija ir atšķirība starp režīmiem 
ar demokrātiskām tradīcijām, pretstatā 
autoritatīviem režīmiem vai valstīm ar 
īsu demokrātisku vēsturi. Hipotēze 
balstās uz atziņu, ka valstis ar demokrā‐
tisko/ liberālo politikas kultūru vairāk 
nosliecas uz individuālas atbildības 
uzsvēršanu (tanī pašā laikā uzticas 
valdības lēmumiem), bet valstīs ar 
autoritatīvu politisko pieeju individuālai 
atbildībai nav tik liela nozīme 
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Eiropas  Sociālā  fonda  projektā  “Kompetenču  paaugstināšana  Latgales 
reģiona  skolotājiem  jaunā  pamatizglītības  standarta  realizēšanai  vispār‐
izglītojošā  skolā”  (Līgums  Nr.  2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/  APK/  3.2.5.2./ 
0097/0160),  kurš  tika  realizēts Rēzeknes Augstskolas Personības  socializācijas 
pētījumu institūtā laika posmā no 01.07.2006. – 30.06.2007., tika veikta aptauja 
„Patērētājizglītība  un  patērētājkultūras  izpratne  pamatskolā”.  Aptaujā  pieda‐
lījās  310  vispārizglītojošo  skolu  skolēni  no  Latgales  reģiona  piecu  rajonu  15 
skolām: 

 

Rēzeknes pilsētā  ‐ Rēzeknes 5. vidusskola;
Rēzeknes rajonā  ‐ Viļānu  vidusskola,  Maltas  2. vidusskola;  Kaunatas 

vidusskola, Audriņu  vidusskola, Zarečnajas pamatskola, 
Dekšāru pamatskola, Sakstagala pamatskola un Rēznas 
pamatskola; 

Balvu rajonā  ‐ Stacijas pamatskola;
Ludzas pilsētā  ‐ Ludzas pilsētas ģimnāzija;
Ludzas rajonā  ‐ Zilupes vidusskola;
Krāslavas pilsētā  ‐ Krāslavas pamatskola;
Krāslavas rajonā  ‐ Dagdas vidusskola;
Preiļu pilsētā  ‐ Preiļu 2. vidusskola.

 
Pētījuma pamatā tika  izvirzīts  jautājums, – vai  ir  iespējams noteikt kopējo 

globālo patērētāju kultūru  jauniešu vidū. Šis  jautājums  liek domāt par kultūras 
globalizāciju,  taču  globālo  patērētāju  kultūru  ir  nepieciešams  cieši  saistīt  ar 
izglītību, ekonomiskiem procesiem un ekonomisko globalizāciju. Tāpēc anketa 
sastāvēja no pieciem jautājumu blokiem: 

1) zināšanas un izpratne; 
2) izvēles ietekme; 
3) attieksme pret paša izvēli patērēšanā; 
4) atbildība un ietekme; 
5) patērētāja ietekmes izpratne lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī 

(skat. 1. pielikumu). 
Aptaujas  datu  analīzei  tika  izmantota  datorizētā  Excel  datu  apstrādes 

metode  un  pēc  tam  veikta  rezultātu  salīdzinošā  analīze  ar  līdzīgos  pētījumos 
iegūtajiem datiem pasaules  līmenī. Minētie pētījumi pasaules  līmenī tika veikti 
UNESCO/UNEP  projekta  ietvaros  1999.  ‐  2000. gadā  (Nyberg  A., Sto  E, 2000) 
(Ingelhart R., 1997), taču Latvija šinī projektā netika iekļauta. 

Anketēšanas mērķis  bija  noteikt,  kā  jaunieši  attiecas  pret  to,  kas  notiek 
apviņiem.  Respondenti  tika  aptaujāti,  lai  aplūkotu  ietekmi  uz  dažām  viņu 
darbībām:  iepērkoties  (apģērbu  un  pārtiku),  atkritumu  vākšana,  enerģijas  un 
ūdens patēriņš, brīvs laiks, darbs, sabiedrība un vide. 
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Pētījums parādīja, ka  respondenti apzinās saistību starp viņu patēriņu un 
vidi. Kad tiek pieņemts  lēmums par pirkšanu, patērētājs saskaras ar daudziem 
apstākļiem, kas  ir vides  ietekmi papildinoši aspekti, kā preču cena un kvalitāte 
u.c. Lai saskatītu kopējo ainu, kā jaunie patērētāji pieņem lēmumu par pirkumu, 
tika uzdoti jautājumi saistībā ar viņu lēmumu par preces cenu, kvalitāti, iegādes 
veidu  un  draudzīgumu  videi. Anketas pirmais bloks  „Zināšanas un  izpratne” 
ietvēra sevī četrus apgalvojumus: 

- iepērkoties parast, mans lēmums atkarīgs no preces cenas; 
- iepērkoties parasti mans lēmums atkarīgs no preces kvalitātes; 
- iepērkoties parasti mans lēmums balstīts uz manām vēlmēm; 
- iepērkoties parasti mans  lēmums balstīts uz produkta ekoloģiskām 

īpašībām. (Skat. 9., 10., 11. un 12 attēlus). 

 
9. att. Skolēnu izvēlēto atbilžu procentuālais sadalījums jautājumā par cenas 

ietekmi uz viņu lēmumiem preču izvēlē un iegādē 
 

 

 
10. att. Skolēnu izvēlēto atbilžu procentuālais sadalījums jautājumā par 
produkta kvalitātes ietekmi uz viņu lēmumiem preces izvēlē un iegādē 
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11. att. Skolēnu izvēlēto atbilžu procentuālais sadalījums jautājumā 

par katra personīgo velmju ietekmi uz preces izvēli 
 

 
12. att. Skolēnu izvēlēto atbilžu procentuālais sadalījums jautājumā 

par produkta ekoloģisko īpašību ietekmi uz preces izvēli 

 

13. att. Skolēnu procentuālais sadalījums jautājumā par viņu spējām vai vēlmi 
preces izvēlē vērtēt prasītos izstrādājuma vērtību parametrus 

 
Rezultātu  analīze  atklāja,  ka  Latvijas  jaunatnes  izvēli  nosaka  vēlms,  par 

galveno  rādītāju  izvirzot  preces  kvalitāti,  tikai  pēc  tam  ‐ produkcijas  cenu  un 
mazāk ņem vērā videi draudzīgu apstākli. Salīdzinot šos rezultātus ar pasaules 
jauniešu  anketu  rezultātu  kopsavilkumu,  redzams,  ka  tie  ir  ļoti  līdzīgi  un 
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raksturojošo parametru  secība  ir pilnīgi  vienāda:  kvalitāte –  cena – ekoloģija. 
Procentuāli tie  izskatās šādi: 78% atzīst, ka viņu  iepirkšanās  lēmumus  ietekmē 
izstrādājuma  kvalitātes  aspekts,  71%  ‐  preces  cena,  40%  ‐  ekoloģiskuma 
apstāklis.  Parametru  atšķirības  par  15  –  25%  no  Latvijā  iegūtajiem  (skat. 
13. att.)  rezultātiem,  iespējams  saistīt  ar  neizdalītiem  atbildžu  variantiem 
„mazliet”  un  „dažreiz”,  kas  9.  –  12.  attēlos  summējas  tikai  vienas  atbildes 
„dažreiz” parametros. Vismaz 80% patērētāju  Latvijā un  citās pasaules  valstīs 
vairāk vai mazāk orientēti uz izstrādājuma kvalitāti.  

Analizējot  anketas  bloka  „Zināšanas  un  izpratne”  pēdējo  apgalvojumu 
„Iepērkoties parasti mans lēmums balstīts uz produkta ekoloģiskām īpašībām”, 
redzams, ka tikai 76 skolēni, kas sastādīja 24% no 310 respondentiem, sniedza 
atbildi „Jā” un tikai 5 skolēni (1,6%) – „Jā, vienmēr”. Kopā tas sastādīja 26% no 
aptaujāto skaita. Atbildi „Mazliet, dažreiz” sniedza 85 skolēni (27,4%). 

Analizējot pasaules jauniešu atbildes un salīdzinot rezultātus, redzams, ka 
tieksme  pirkt  ekoloģiski  labdabīgus  produktus  sevišķi  spilgti  izteikta  ir 
Kamerūnā  un  Kenijā,  kur  „vienmēr”  atbildēja  atbilstoši  64%  un  40% 
respondentu.  Pēc  svarīguma  pēdējā  vietā  šis  aspekts  tika  atzīmēts  Korejas 
Republikā,  Krievijas  Federācijā  un  Rietumeiropas  valstīs  (Francijā,  Itālijā  un 
Norvēģijā).  Šajās  valstīs  mazāk  kā  20%  no  respondentiem  atzīmēja 
ekoloģiskuma  aspekta  ietekmi  uz  viņu  pirkumiem.  Tātad  Latvijas  jauniešu 
reitings ekoloģiski  labdabīgas produkcijas  izvēlē nedaudz augstāks par  iepriekš 
minētajiem. 

Lielākajā  daļā  valstu  preces  cena  ir  nozīmīgs  faktors.  Visvairāk  cenas 
ietekmē Āfrikas iedzīvotājus. Tajā pašā laikā dažās valstīs (Senegāla, Meksika un 
Kanāda)  ar  „Vienmēr”  vai  „Jā”  uz  šo  jautājumu  atbildēja  mazāk  kā  50% 
respondentu.  Veicot  salīdzinošo  analīzi  ar  Latvijas  jauniešu  teikto,  ļoti 
pārsteidza  fakts, ka tikai 1/3 no aptaujāto skaita atbildēja, ka  iepērkoties viņu 
lēmums  ir  atkarīgs  no  preces  cenas,  ja  par  nepietiekamu  uztveram  51,6% 
gadījumu  atbildes  „Mazliet,  dažreiz”.  Pārsteigumu  izraisa  anketēšana  tieši 
Latgalē – ekonomiski depresīvā Latvijas reģionā. 

Anketas  otrais  jautājumu  bloks  „Izvēles  ietekme”  saistījās  ar  izvēli 
ietekmējošiem un sabiedrībā akceptētiem aspektiem. Šeit Latgales  jauniešiem 
tika doti divi apgalvojumi: viens par ietekmējošiem aspektiem apģērba izvēlē, 
kuri ietekmē apģērba izvēli, otrs – uztura izvēlē. Katrā apgalvojumā uzskaitīti 
trīs diskrēti respektējami aspekti: ekoloģiskais, sabiedrības nostājas un modes 
tendenču,  ekonomiskuma.  Jautāts  arī  par  gadījumu,  kurā  visi  trīs  aspekti 
vienlaicīgi  ietekmē  minēto  preču  izvēli  vai  arī  neviens  no  viņiem  netiek 
respektēts. Rezultātu analīze atspoguļota 14. un 15. attēlā. 
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14. att. Respondentu procentuālais sadalījums jautājumos par personīgo  
izvēli ietekmējošiem aspektiem apģērba iegādē 

 
Ne  mazāk  kā  50%  no  aptaujātajiem  Latvijas  jauniešiem,  tāpat  kā  visā 

pasaulē,  vissvarīgākais  apģērba  izvēlē  ir  sabiedrības  nostāja  un  modes 
tendences (skat. 14. att.). Uztura izvēles aspektu analizē pārliecināmies par to, 
ka uztura ekoloģiskās īpašības mūsu jauniešiem nav pietiekami aktuālas un tikai 
30% respondentu (skat. 15. att.) tās ir noteicošais faktors preces izvēlē.  

 

 
15. att. Respondentu procentuālais sadalījums jautājumos par personīgo 

izvēli ietekmējošiem aspektiem uztura iegādē 
 

Anketas trešais jautājumu bloks saistīts ar jauniešu „Attieksmi pret paša 
izvēli patērēšanā”. Šajā jautājumu blokā tika ietverti četri apgalvojumi:  

- patērētājizglītība sekmē mana dzīves stila veidošanu; 
- pusaudži manā vecumā, arī es, patērē ļoti daudz; 
- tā ir pirmā reize, kad es domāju par personīgo patēriņu;  
- efektīva patērēšana ir viena no manām vērtībām. 
Analizējot pirmo  jautājumu no 16. attēla un redzot, ka 51%  jauniešu (156 

no 306 aptaujātajiem) atbild  „Nezinu”, kā arī atbilžu procentuālais  sadalījums 

3,2 5,5

51

16,8

23,5

0

10

20

30

40

50

60

Ekonomiskums Ekoloģiskais 
aspekts

Mode, 
sabiedrība

Visi minētie 
aspekti

Nekas no minētā

%
 n
o
 3
1
0
 a
p
ta
u
jā
ta
jie
m

Manu apģērba izvēli un iegādi ietekmē preces

8,4

29,4

6,5
15,9

39,8

0

10

20

30

40

50

Ekonomiskums Ekoloģiskais 
aspekts

Mode, 
sabiedrība

Visi minētie 
aspekti

Nekas no 
minētā

%
 n
o
 3
1
0
 a
p
ta
u
jā
ta
jie
m

Mana uztura izvēli un iegādi ietekmē



59 

 

variantos  „Nē”  (12  atbildes,  4%)  un  „Mazliet”  (55  atbildes,  18%)  liek  izdarīt 
secinājumu par to, ka: 

1) izglītības  saturs  Latvijā  pagaidām  nenodrošina  patērētāja  izglītības 
saturā ietilpstošo dzīves prasmju apguvi vispārizglītojošā skolā, jo nav 
tāda  mācību  priekšmeta,  kāds  atbilstoši  eksistē  Eiropas  izglītības 
sistēmā; 

2) gaidīto  rezultātu nesekmē arī  jaunais pamatizglītības standarts, kurš 
Latvijas  skolās  tiek  ieviests  no  2005.  gada  un  paredz  dažāda  veida 
dzīves prasmju tēmu integrēšanu citos mācību priekšmetos. 

Pētījumā  netika  analizētas  skolēnu  zināšanas  par  terminiem 
„patērētājizglītība” un „dzīvesstils”, kas, iespējams, mainītu atbilžu izvēli. 

Otrais apgalvojums anketā bija „Pusaudži manā vecumā patērē ļoti daudz” 
(17. att.).  Atbildes  uz  to  Latvijas  jauniešiem  bija  salīdzinoši  ļoti  līdzīgas  ar 
pasaules līmeņa pētījumu rezultātiem. 

 
16. att. Jauniešu attieksme pret patērētājizglītības lomu sava dzīves stila 

veidošanā apgalvojuma, kas izteikta ar tipveida atbildēm reakcijā 
uz attēla virsrakstā izteikto apgalvojumu  

 

 
17. att. Pusaudžu pašvērtējumi iespējamiem faktiem jautājumā par viņu 

tēriņiem lielos apjomos, kas izteikti ar tipveida atbildēm reakcijā 
uz attēla virsrakstā izteikto apgalvojumu 
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Atbildes uz trešā un ceturtā šī bloka apgalvojumiem „Tā ir pirmā reize, kad 
es domāju par personīgo patēriņu” un „Efektīva patērēšana ir viena no manām 
vērtībām” anketā  (skat. 18. un 19. att.) atspoguļo, ka apmēram 46%  jauniešu 
par patēriņa  jautājumiem  jau  ir domājuši, bet apmēram 35%  jauniešu anketas 
jautājumi  pirmo  reizi  lika  analizēt  šāda  veida  problēmas  un  domāt  par  tām. 
Analizējot  jautājumu par efektīvas patērēšanas  lomu  skolēna vērtību  sistēmā, 
diemžēl  nākas  secināt,  ka  pārsvarā  respondentu  atbildes  „Nē”  ir  54  (18%), 
„Mazliet”  –  79  (26%)  un  „Nezinu”  –  110  (36%).  Tas  nozīmē,  ka  kopumā  243 
respondenti jeb 78% aptaujāto nav domājuši par patērēšanas efektivitāti.  

 
18. att. Pētījuma anketēšanas loma vērtējošu pārdomu rosināšanā jautājumā 

par personīgo patēriņu pašu skolēnu skatījumā, kas izteikta ar tipveida 
atbildēm reakcijā uz attēla virsrakstā izteikto apgalvojumu 

 
19. att. Skolēnu uzskati par vienu no savām vērtībām „efektīva patērēšana”,  

kas izteikta ar tipveida atbildēm reakcijā uz attēla virsrakstā  
izteikto apgalvojumu 

 

Trešā bloka  jautājumi saistāmi ar atbildības un  ietekmes  jēdzieniem patē‐
rētāju darbībā. Šī daļa orientēta uz  jauniešu  sajūtām par  līdzdalības  iespējām 
cilvēku ikdienas apstākļu uzlabošanā un labākas nākotnes nodrošināšanā. 

Atbildot  uz  jautājumu  „Kam  būtu  kaut  kas  jādara,  lai  uzlabotu  cilvēku 
ikdienu?”, 146 (47,7%) Latvijas jauniešu uzskata, ka katram pašam un pilsoņiem 
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kopumā  ir  iespējas  ietekmēt  savu  ikdienas  apstākļu  uzlabošanos.  Ar  atbildi 
„jauniešiem” 105  (34,3%) respondenti balso par katra paša  jaunieša atbildību, 
bet 41 (13,4%) respondents ar atbildi „pilsoņiem”– par pilsoņu atbildību (skat. 
20. att.). 

 
20. att. Priekšstati par atbildīgajiem un spējīgiem ietekmēt cilvēku ikdienas 

apstākļu uzlabošanos un nākotnes iespēju nodrošināšanu, skolēniem izvēloties 
vienu no piedāvātajiem variantiem atbildē uz attēla virsrakstā izteikto 

jautājumu 
 

Atlikušie  160  (52,3%)  jaunieši  dzīves  kvalitātes  un  ikdienas  uzlabošanu 
joprojām gaida no citiem, atbildot, ka cilvēka  ikdienu var uzlabot „starptautis‐
kas organizācijas” – 48 (15,7%) aptaujāto; „pašvaldības” – 92 (30,1%) aptaujāto; 
„industrija un ražošana” – 20 (6,5%) aptaujāto. 

Salīdzinājumā  ar  aptaujas  rezultātiem  Latvijā,  caurmērā  46%  pasaules 
jauniešu  pilsoņus  vērtē  kā  ļoti  atbildīgus  attiecībā  uz  pasaules  uzlabošanos. 
Vidēji 38% uzskata  jaunatni kā galveno atbildīgo, turpretī 36% – sevi pašu par 
pilnīgi atbildīgu. Par valdību un starptautiskajām organizācijām, piemēram, par 
tādu kā Apvienoto Nāciju Organizācija, atbilstoši balso 44% un 40% sabiedrības. 
Tajā  pašā  laikā  tikai  32%  aptaujāto  uzskata  ražotājus  kā  visatbildīgākos  par 
pasaules stāvokli. 

Lai  nosacīti  skaitliski  salīdzinātu  Latgales  reģiona  un  pasaules  jauniešu 
uzskatus par atbildību ikdienas apstākļu uzlabošanā un nākotnes iespēju nodro‐
šināšanā,  ir  jāpieņem,  ka  iepriekš  iegūtais  vērtējums  pie  šiem  nosacījumiem 
praktiski saglabātos arī Latvijā veiktajā aptaujā. Tad vēl arī  jāapvieno  jauniešu 
balsojumi par jaunatni kopumā un par sevi katru, iegūstot 74 nosacīto aptaujas 
dalībnieku  atbalstu,  kas  izvēles  balsojumā  veidotu  31,4%  īpatsvaru  (skat. 
21. att.). 

No katriem 236 aptaujātajiem par pilsoņiem un ražošanu atbilstoši balsotu 
19.5%  un  13,6%,  savukārt  par  valdībām  un  starptautiskajām  organizācijām  – 
18,6%  un  16,9%.  Rezultātā  varētu  uzskatīt,  ka  pie  mums  pašvaldību  loma 
jauniešu  skatījumā  tiek vērtēta vairāk nekā 1,5  reizes augstāka. Ražošanas un 
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pilsoņu  lomas  mēs  vērtējam  atbilstoši  2  un  1,5  reizes  par  nenozīmīgākām. 
Praktiski analogs ir jauniešu un starptautiskajo organizāciju vērtējums. 

 
21. att. Iespējamais pasaules sabiedrības skatījums par atbildīgajiem un 
spējīgiem ietekmēt ikdienas apstākļus un nodrošināt nākotnes iespējas, ja 

aptaujā būtu jāizvēlas viens no piedāvātajiem variantiem 
 

Skolēniem  uzdevumā  izvēlēties  objektīvu  garantu  labākas  nākotnes 
nodrošināšanai tika piedāvātas 3 alternatīvas: 

- nevalstiskas  organizācijas  (NVO),  kuras  nodarbojas  ar  dabas 
aizsardzības un ētikas jautājumiem; 

- iesaistīšanās  informēšanas  kampaņās  par  vides  piesārņojuma, 
enerģijas izlietojuma vai citiem ar patēriņu saistītiem jautājumiem; 

- biežāka pievēršanās  faktiem, kā mēs dzīvojam un no kurienes mūsu 
lietošanā nokļūst esošie priekšmeti, mantas, pārtika u.c. 

Izrādījās, ka Latvijas 187 (61%) no 307 aptaujātajiem skolēniem, tieši tāpat 
kā  jaunieši  pasaulē,  izvēlējās  „Biežāk  ieskatīties,  kā  mēs  dzīvojam  un  no 
kurienes  nāk  mūsu  mantas”.  bet  ar  vismazāko  punktu  skaitu  46  (15%) 
respondenti izvēlējās atbalstīt variantu „Vidi aizsargājoša vai ētiskus jautājumus 
risinoša NVO”. (Skat. 22. att.) 

 
22. att. Objektīvi garanti labākas nākotnes nodrošināšanai skolēnu izvēles 

vērtējumā 
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Ir konstatēts pozitīvs fakts, ka daļa  jauniešu sava patēriņa kultūrā  iespēju 
vides uzlabošanai, jo bez tā būtu grūti mainīt patēriņa līmeņus un kultūru. Taču 
atbalsta  trūkums  nevalstiskājam  organizācijām  un  nepietiekama  jauniešu 
iesaiste  informatīvajās kampaņās, bet tieši tās pēdējos 20 gados spēlē svarīgu 
lomu pasaulē. Arī Latvijā pēdējos 10 gados darbojas NVO. 

Pēdējais  jautājumu  bloks  aptaujas  anketā  saistījās  ar  „patērētāja 
ietekmes  izpratni  lokālā, nacionālā un  starptautiskā  līmenī”,  kur  vērtēšanai 
tika sagatavoti trīs apgalvojumi: 

- mana  darbošanās  varētu  ietekmēt  pasaulē  notiekošo  procesu 
uzlabošanos; 

- mana  darbošanās  varētu  ietekmēt  pilsētā  vai  pagastā  notiekošo 
procesu uzlabošanos; 

- mana darbošanās varētu ietekmēt manu paša dzīvi. 
Pirmajā  apgalvojumā  vislielāko  skaitu 95  (31%)  veidoja  atbilde  „Nezinu”, 

kas  rosina  nepieciešamību  veikt  papildus  kvalitatīvu  pētījumu,  lai  izzinātu 
apstākļus šāda veida atbildes  izvēlei. Atbildes „Jā” un „Lielā mērā”  izvēlējušies 
tikai nepilni 60 (19,3%) jauniešu (skat. 23. att.). 

 
23. att. Jauniešu uzskati par iespējām darboties un ietekmēt  

pasaulē notiekošos procesus 
 
Analizējot  otrā  apgalvojuma  rezultātus,  redzams,  ka  atbilžu  „Nezinu” 

apjoms ir ļoti līdzīgs iepriekšējā apgalvojuma skaitam, taču atbilžu „Jā” un „Lielā 
mērā” kopējais apjoms sasniedz gandrīz 30% (skat. 24. att.). Tas  liecina par to, 
ka respondenti redz lielākas iespējas darbībai vietējā līmenī nekā globāla līmeņa 
procesos. Salīdzinot šos rezultātus ar pasaules  jauniešu atbildēm, redzams, ka 
tad, kad kāds no viņiem nonāk  izvēles priekšā par  ietekmi no viņa darbībām, 
pasaules jaunieši (vidēji 45%) tic, ka viņu darbībām ir ietekme uz to, kas notiek 
pasaulē. Tajā pašā laikā 59% tic, ka viņu darbības ietekmē arī to, kas notiek viņu 
pilsētā. 
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24. att. Jauniešu uzskati par iespējām darboties un ietekmēt 

pilsētā vai pagastā notiekošos procesus 
 
Analizējot  trešā  apgalvojuma  rezultātus  jautājumā,  vai  Latvijas  jaunieša 

darbošanās varētu ietekmēt viņa paša dzīvi, redzams, ka 260 respondenti (84%) 
izvēlējās  atbildes  „Jā”  un  „Lielā mērā”  (skat.  25.  att.). Atbildžu  „Neietekmē”, 
„Mazliet”  un  „Nezinu”  apjoms  (15%)  varētu  likt  pedagogiem  aizdomāties  un 
paanalizēt šo situāciju. 

 
25. att. Jauniešu uzskati par iespējām ar savu darbību  

ietekmēt pašam savu dzīvi  
 

Veiktais  pētījums  Latvijā  un  iespēja  iegūtos  datus  salīdzināt  ar  pasaules 
līmeņa UNEP/ UNESCO rezultātiem deva iespēju izdarīt vairākus secinājumus. 

Pasaulē  anketēšana  par  patērētāja  izglītības  un  kultūras  jautājumiem 
sākotnēji  veikta  jau  1999.‐2000.  g.,  kad  Latvijā  tikai  radās  interese  par  šāda 
veida  terminiem  un  izglītību.  Skolēnu  anketēšana  Latvijā  tika  veikta  par 
jauniešu  patērētāju  kultūru  Latgalē  –  Latvijas  ekonomiski  visdepresīvākajā 
reģionā  un  salīdzinājumā  jauniešu  viedokļiem  citos  kontinentos.  Veiktais 
kvantitatīvais  pētījums  parādīja,  ka  vēlāknepieciešams  realizēt  arī  kvalitatīvus 
fundamentālu  jautājumu  pētījumus  un  nodrošināt  gūto  atbilžu  kvalitatīvu 
analīzi, lai varētu vispusīgi analizēt globālo patērētāju kultūru. 
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Skolēnu  anketēšana,  no  vienas  puses,  atklāja  atšķirības  dažādu  valstu 
patērētāju  zinībās,  darbībā  un  vērtībās,  kā  arī  nodrošināja  iespēju  raksturot 
dažādu valstu atsevišķassvarīgas patērētāju pazīmes: 

 patēriņa ekoloģiskais efekts vairāk tiek uztverts kā saikne ar produktu 
lietošanu un pārstrādes procesu nekā ar iepirkšanās rīcību; 

 produktu  cena  un  kvalitāte  ir  svarīgāka  nekā  tas,  kas  ir  ekoloģiski 
nekaitīgs; 

 Latvijas un ārzemju respondentiem  ir kopīgas vērtības un attieksmes 
patērēšanas sfērā; 

 atbildību par  ikdienas apstākļu uzlabošanu  jaunieši,  ieskaitot katram 
sevi,  savstarpēji  dala  ar  starptautiskām  organizācijām,  pašvaldībām 
un ražošanu; 

 vietējai rīcībai ir lielāks potenciāls nekā globālajai. 
 

SECINĀJUMI 
1. Patērētājizglītība  ir process,  kurā  cilvēks  iegūst  zināšanas un  spējas  savu 

resursu  pārvaldīšanai  un  iemācās  ietekmēt  tos  faktorus,  kas  nosaka 
patērētāja  lēmumus. Viena no  izglītības attīstības  tendencēm mūsdienās 
saistās ar globālo  izglītību, kura  ir visaptveroša, uz nākotnes notikumiem 
orientēta, aktīva, personības centrēta, situacionāla, kritisko domāšanu un 
pašmotivāciju  veicinoša,  kas  kopumā  ļauj  orientēties  pasaules 
mijsakarībās.  Globālā  izglītība  kā  mācīšanās  stils  un  domāšanas  veids, 
rosina cilvēkus saskatīt sakarības vietējā, reģionālajā un globālajā mērogā.  

2. Analizējot  ārzemju  pieredzi,  var  secināt,  ka  patērētāju  izglītība  ir 
neatņemama  mūsdienu  izglītības  sastāvdaļa,  pie  kam  ārzemju  izglītībā 
pastāv  divi  varianti  tās  realizēšanai  vispārizglītojošā  skolā  –  atsevišķas 
tēmas  integrējot  dažādos  mācību  priekšmetos  vai  ieviešot  atsevišķu 
mācību  priekšmetu.  Latvijas  izglītībai  nepieciešama  tai  piedāvāto  tēmu 
atlase atkarībā no mūsu sociāli ekonomiskajiem apstākļiem. 

3. Pasaules  līmenī  cilvēku  apziņa  pieaug,  iemācoties  uztvert  sociālās, 
politiskās  un  ekonomiskās  pretrunas,  attīstot  kritisko  apziņu  un  prasmi 
rīkoties  reālās  situācijās.  Šī  personīgā  izaugsme  nozīmē  kļūt  vairāk 
humānam, ne tikai praktiskam patērētājam.  

4. Veiktais pētījums Latgales  reģionā  tika  saistīts ar  izglītību, ekonomiskiem 
procesiem  un  ekonomisko  globalizāciju,  pamatojoties  uz  ārzemju 
zinātnieku izvirzītajām trīs hipotēzēm: ekonomisko/ tehnoloģisko; sociālo/ 
kultūras  un  politikas/  kultūras.  Šīs  hipotēzes  varētu  būt  noteicošās 
izglītības satura izvēlei Latvijas vispārizglītojošām skolām. 
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1.4. PATĒRĒTĀJIZGLĪTĪBA PAMATIZGLĪTĪBAS MĀCĪBU PROCESĀ 
 
Pamatizglītības process un tā organizēšana sevī  ietver gan mācīšanos, gan 

audzināšanu, kā arī vairākus vispārīgos principus, kuri redzami 21. tabulā. 
 

21. tabula 
Pamatizglītības vispārējie principi 

 

Vienotība  Latvijas valstī izglītība veido vienotu izglītības telpu. Skolu 
patstāvība tiek saskaņota ar vienotu Valsts pamatizglītības 
standartu (Pamatizglītības Valsts standarts/ 
http://www.isec.gov.lv), kas nosaka vienotus izglītības mērķus un 
galvenos uzdevumus, vienotu obligāto saturu un pamatvērtības 

Obligātums  Pamatizglītība ir tā izglītības pakāpe, kuras prasību apguve mūsu 
valstī ir obligāta un vienlaicīgi garantēta visiem 

Vispārīgums  Pamatizglītības saturs ietver cilvēces nozīmīgāko pieredzi un 
kultūras vērtības un ir nepieciešams visiem neatkarīgi no tālākās 
profesionālās specializācijas un interesēm 

Vienlīdzīgums  Visiem skolēniem, arī bērniem ar speciālām vajadzībām, ir 
garantēta iespēja iegūt vienādu pamatizglītību neatkarīgi no viņu 
dzimuma, etniskās, sociālās, reliģiskās piederības 

Sistematizācija 
 

Visi pamatizglītības mērķi un galvenie uzdevumi ir savstarpēji 
saistīti un sasniedzami tikai kopējās izglītības procesa dalībnieku 
aktivitātēs 

Pietiekamība  Pamatizglītības ieguve veido nepieciešamo pamatu cilvēka 
pilnvērtīgai dzīvei un tālākai izglītībai 

 
Pamatizglītības mērķi ir šādi: 
1) nodrošināt  izglītojamo  ar  sabiedriskajai  un  personiskajai  dzīvei 

nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm;  
2) radīt pamatu turpmākai izglītībai;  
3) veicināt izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību;  
4) sekmēt  atbildīgu  attieksmi  pret  sevi,  ģimeni,  sabiedrību,  apkārtējo 

vidi un valsti.  
Pamatizglītības uzdevumi ir šādi: 
1) nodrošināt valodas un matemātikas pamatzināšanu un pamatprasmju 

apguvi; 
2) veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem 

procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām; 
3) nodrošināt  iespēju  apgūt  Latvijas  pilsonim  nepieciešamās  zināšanas 

un veidot izpratni par demokrātijas vērtībām; 
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4) nodrošināt  iespēju  apgūt mācīšanās  pamatprasmes  un  informācijas 
tehnoloģiju izmantošanas pamatiemaņas; 

5) nodrošināt iespēju gūt radošās darbības pieredzi; 
6) veidot  priekšstatu  par  Latvijas,  Eiropas  un  pasaules  kultūras 

mantojumu. 
Latvijas vispārizglītojošās skolās norit pamatizglītības satura reforma, kura 

tika uzsākta 2005. gadā, un 2007./2008. māc./ g.  ir pēdējais gads šīs reformas 
ieviešanai skolās. Pamatizglītības reforma paredz šādus pasākumus: 

a) pāreju no liela daudzuma informācijas apguves uz prasmēm darboties 
ar to;  

b) akcentēt praktiskai dzīvei noderīgas atziņas un prasmes;  
c) pilnveidot vispārējās prasmes, kas dotu  jauniešiem  iespēju veiksmīgi 

darboties  gan  pazīstamās,  gan,  jo  īpaši,  nezināmās  un  neskaidrās 
situācijās; 

d) ietvert izglītības saturā mūsdienīgas tēmas;  
e) saskaņot  mācību  saturu  starp  mācību  priekšmetiem,  lai  novērstu 

satura dublēšanos un pārblīvētību. 
Pasaules  ekonomiskā,  kultūras,  tehnoloģiskā  vienotība  un  daudzveidība, 

pāreja uz  informācijas  sabiedrību  ir modernās pasaules  raksturīgākās  iezīmes. 
Tāpēc  ir  svarīgi,  lai  Latvijas  jaunā  paaudze  veiksmīgi  sagatavotos  dzīvei 
sarežģītajā  un  mainīgajā  šodienas  un  rītdienas  pasaulē.  Nozīmīgākie 
priekšnoteikumi tam  ir skolēnu  iegūtās  izglītības kvalitāte un gatavība turpināt 
izglītību. Līdz ar to svarīga nozīme ir izglītības standartiem. 

Valsts  pamatizglītības  standarts  nosaka  mācību  programmu  galvenos 
mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo iegūtās izglītības vērtēšanas 
pamatprincipus  un  kārtību.  Valsts  pamatizglītības  standartu  nosaka  Latvijas 
Ministru  kabineta  19.12.2006.  noteikumi  Nr.  1027  „Noteikumi  par  valsts 
standartu  pamatizglītībā  un  pamatizglītības mācību  priekšmetu  standartiem” 
(http://www.isec.gov.lv). Valsts pamatizglītības standarta sastāvdaļa  ir mācību 
priekšmetu standarti. 

 

1.4.1. IZGLĪTĪBAS STANDARTI PAMATIZGLĪTĪBĀ 
 

Pamatizglītības  standartā  un  mācību  priekšmetu  programmās  ir  daudz 
jauninājumu  ‐  ir  mainīta  pieeja  izglītošanās  procesam  (skat.  22.  tabulu). 
Skolotājam stundā ir jāmāca skolēns, nevis mācību priekšmets, jāgatavo skolēns 
tālākai socializācijai. Mūsdienu pedagogi ir profesionāli priekšmetisko zināšanu 
apguvē  un  mācīšanas  metodikā,  bet  viņiem  joprojām  ir  grūtības  mācīšanās 
procesa  organizēšanā.  Tāpēc  tiek  izmantotas  visas  iespējas,  lai  pilnveidotu 
skolotāju  profesionalitāti,  kvalitatīvi  realizētu  standarta  prasības  un  satura 
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reformas  pamatprincipus,  kas  aktualizē  vispārējo  prasmju  pilnveidi,  prasmi 
darboties  ar  informāciju,  pielietot  informācijas  tehnoloģijas,  darboties  klasē 
bilingvāli,  kritiski  to  vērtēt,  pieņemt  lēmumus  un  uzņemties  atbildību  (ESF 
projekta materiāli, 2006/2007). 

 
22. tabula 

Pamatizglītības standartu salīdzinājums 
 

  Vecais standarts Jaunais standarts 

Mērķis  Sniegt zinātniskas zināšanas Dabas zinātņu izplatība 

Saturs  Zinātniskas zināšanas Skolēnam subjektīvi nozīmīgas 
(zināšanas, prasmes, attieksmes) 

Metodes, 
pieeja 
mācību 
procesam 

Stāstījumi, darbojas algoritms, 
praktiskie darbi pēc parauga – 
pēc „Pavārgrāmatas”  

Pētnieciskie darbi, kas māca 
domāt, izteikt viedokli, 
argumentēt un diskutēt 

Skolēns  Skolēns pasīvs, brīvs no izziņas 
darbības 

Skolēns aktīvs, atbildīgs par savu 
mācīšanos  

 
IZM  Nolikums  par  pamatizglītības  standartu  un  pamatizglītības  mācību 

priekšmetu  standarti,  kuri  Latvijas  izglītībā  tiek  ieviesti,  sākot  ar  2005.  gada 
1. septembri, nosaka galvenos personības vispārējo spēju un prasmju attīstības 
aspektus: analītiski kritisko, matemātisko, pašizpausmes un radošo, sadarbības 
un  saziņas,  estētisko  un morālo, mācīšanās  un  praktiskās  darbības  aspektus 
(http://www.isec.gov.lv). 

Latvijas  valsts  pamatizglītības  standartā  2001. gadā  tika  uzsvērta 
nepieciešamība organizēt mācību procesu tā, lai skolēns ne tikai gūtu zināšanas 
kādā  konkrētā  jomā,  bet  vienlaicīgi  attīstītu  vispārējās  spējas  un  prasmes. 
Prasmes  ir cieši saistītas ar attieksmi un viena no otras nav nodalāmas. Katra 
jauna prasme un attieksme paver jaunas iespējas tālākai attīstībai. 

 

1.4.2. SKOLĒNA PRASMES PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU ASPEKTĀ 
 

Notiekot  izglītības  paradigmu  maiņai,  kļūst  svarīgi  attīstīt  skolēnu 
mācīšanās un sociālās kompetences. Latvijas izglītības koncepcijā ir uzsvērts, ka 
izglītības  saturā  nepieciešams  paaugstināt  satura  praktisko  ievirzi,  lai  dotu 
iespēju  sagatavoties  dzīvei,  akcentētu  praktiskai  dzīvei  noderīgas  atziņas  un 
prasmes, mūsdienīgu tēmu ietveršanu izglītības saturā. Būtiska nozīme izglītībā 
tiek  pievērsta  tieši  sociālo  prasmju  attīstīšanai.  Eiropas  komisijas  izdotajā 
Baltajā  grāmatā  ir  teikts,  ka  sociālās  prasmes  nozīmē  savstarpējās 
kontaktēšanās prasmes, uzvedību darbā, prasmes uzņemties atbildību, prasmes 
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sadarboties, strādāt komandās. Šīs prasmes var apgūt tikai darba vidē ar radošu 
pieeju darbam un apzināti tiecoties pēc darba kvalitātes. 

Pedagoģijas  terminu skaidrojošā vārdnīcā prasme definēta kā māka veikt 
kādu  darbību  atbilstoši  nepieciešamajai  kvalitātei  un  apjomam.  Jebkuras 
darbības  izpildes  priekšnosacījums  ir  tāda  zināšanu,  darbības  paņēmienu 
apguves pakāpe,  kas apgūto  ļauj  izmantot mērķtiecīgā darbībā. Daļu prasmju 
cilvēks  apgūst  dabiskā  pieredzes  procesā,  bet  daļa  prasmju  veidojas 
daudzpusīgu, atkārtotu vingrinājumu un var uzlaboties bezgalīgi. Prasmīgums – 
īpašība,  kas  iegūta, praktizējoties  kādas darbības  veikšanā,  izpaužas personas 
darbībā un rīcībā kā tās spēja un māka, izmantojot zināšanas, praktisko pieredzi 
un prasmes, rezultatīvi veikt kādu darbību nepieciešamajā kvalitātē un apjomā 
(Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000).  

Prof. V. Zelmenis norāda, ka prasme ir gatavība izmantot zināšanas dažādu 
darbību izpildē. Tās veidojas vingrinājumu, atkārtojumu gaitā un ir arī spēju un 
ieguldītā  darba  konkrētais  rezultāts  (Zelmenis  V.,  2000).  Profesore  I. Žogla 
prasmes definē kā procesuālo zināšanu apguves kvalitāti, kas  ļauj cilvēkam tās 
apzināti pielietot pēc parauga vai  izmantot  jaunā situācijā vai garīgās darbības 
mērķa sasniegšanai un kalpo kā skolēna līdzeklis, lai sasniegtu mērķi konkrētos 
apstākļos (Žogla I., 2001). 

Prasmes var būt augstāka vai  zemāka  līmeņa. Zemāka  līmeņa prasmes  ir 
zināšanu  formāla  lietošana,  sarežģītāka  līmeņa  prasmes  ir  zinību  analīzes, 
sintēzes  un  vērtēšanas  prasmes.  N. L. Geidžs  un  D. C. Berliners  ir  uzskaitījuši 
šādas augstākā līmeņa prasmes: 

 kritiskā domāšana; 
 problēmu risināšana; 
 dziļa izpratne; 
 kompetence; 
 spēja ar pastarpinājumu pārveidot idejas; 
 savas  mācīšanās  kontroles  stratēģija  (Geidžs  N. L.,  Berliners  D. C., 

1999).  
Efektīvai  darbībai  ikdienas  dzīvē,  reālās  dzīves  situācijās  svarīgas  ir  arī 

sociālās  prasmes,  kuras  mūsdienu  sabiedrībā  tiek  uzskatītas  par  vienām  no 
galvenajām dzīves prasmju kodolā  (skat. 26. att.), kas cilvēkam nepieciešamas 
jebkuru dzīves lomu izpildei. Tās ir šādas: 

 prasme objektīvi vērtēt sevi; 
 izprast savas un citu emocijas; 
 būt pašpaļāvīgam un atbildīgam; 
 uzņemties atbildību; 
 veidot attiecības; 
 iejusties cita situācijā; 
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 būt iecietīgam pret atšķirīgo; 
 efektīvi sazināties; 
 pretoties psiholoģiskajam spiedienam; 
 sadarboties; 
 kritiski domāt; 
 radoši domāt; 
 pieņemt lēmumu. 

 
 
  Dzīves prasmes 
  Sociālās prasmes: 
  komunikatīvās prasmes; 
  organizatoriskās prasmes 
 

 

26. att. Sociālās prasmes dzīves prasmju kodolā 
 

Ar  dzīves  prasmēm  saprot  “spēju  uz  apstākļiem  atbilstošu  un  pozitīvu 
uzvedību,  kas  dod  iespēju  indivīdam  tikt  galā  ar  ikdienas  dzīves  izvirzītajām 
prasībām.  Dzīves  prasmes  ir  priekšnosacījums,  lai  katrs  varētu  pielāgoties 
pārmaiņām sabiedrībā un konkurēt darba tirgū, veidot veiksmīgas attiecības ar 
cilvēkiem,  būt  aktīvs  sabiedriskās  dzīves  dalībnieks  un  laimīgs  personīgajā 
dzīvē.”  (Bluka I., Rubana I. M.  2002).  Dažādi  autori  atšķirīgi  iedala  un 
sistematizē sociālās prasmes (skat. 23. tabulu). 

 
23. tabula 

Sociālās prasmes dažādu zinātnieku skatījumā (Ļubkina V., 2005) 
 

Autori  Sociālo prasmi saista ar:  

J. R. Bergens un 
R. V. Hendersons 

bērnu bioloģiskā brieduma pakāpi;
 

Peters J. Kutnickis  izziņas stiliem un paškoncepcijām jeb pasaules uzskatiem;

E. Durkheims  sabiedrības nosacījumu lomu cilvēka personības veidošanā;

Kolbergs  pusaudža morālo un ētisko attīstību;

D. Lieģeniece  savstarpējo saskarsmi. [2, 37]

 
Daudzās valstīs nopietna uzmanība tiek pievērsta sociālo prasmju apguvei 

saistībā ar mācību un audzināšanas mērķiem (skat. 24. tabulu). 
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24. tabula 
Sociālo prasmju apguve dažādās valstīs saistībā ar mācību un  

audzināšanas mērķiem (Ļubkina V., 2005) 
 

Valsts  Pasākumi sociālo prasmju attīstīšanai  

Austrijā  Tiek pētīti vecāku un pedagogu viedokļi par audzināšanas 
mērķiem; vecāki vislielāko nozīmi piešķir sociālām mācībām, 
skolēnu personības attīstībai 

Norvēģijā  Viens no galvenajiem izglītības mērķiem ir skolēnu uzņēmības 
spēju un mācību motivācijas attīstīšana 

Beļģijā  Īpaši nozīmīgas ir savstarpējās saskarsmes un sadarbības prasmes

Latvijā  Sociālās audzināšanas uzdevums ir audzināt cilvēku sabiedrībai, 
veidot viņa saskarsmes un sadarbības prasmes. J. Students uzsver 
jau pirmās brīvvalsts laikā 

 
Dzīves prasmju (arī sociālo prasmju)  izglītības  īstenošanā  izšķiroša nozīme 

ir  kultūrvidei  un  psihosociālajai  videi.  Pētījumi,  kas  veikti  Lielbritānijā  un 
Kanādā, kur dzīves prasmju apguve tiek īstenota jau vairākus gadus, pierāda, ka 
īpaša nozīme tās realizēšanā ir: 

 kultūras līmenim (uzvedības normām un principiem ikdienas dzīvē); 
 drošai videi (fiziski, sociāli, emocionāli utt.). 
Atraisīta,  labvēlīga  gaisotne  ir  priekšnosacījums,  lai  veidotos  attīstīta 

pašapziņa  un  pašpaļāvība,  kas  nodrošina  tālāku  sociālo  prasmju  attīstību. 
Dzīves  prasmju  praktizēšanai  skolā  nepieciešama  droša,  atbalstoša  un 
vienlīdzīga mācību vide. 

A.  Broks  uzsver,  ka  svarīgi  ir  apgūt  dažādas  prasmes  gan  sociālajā  un 
zināšanu  pielietošanas  jomās,  gan  attieksmju  veidošanā.  Svarīgi  jau  skolā  ir 
mērķtiecīgi  attīstīt  skolēnu  gribu  un  uzņēmību,  kas  ir  cilvēka  jebkura  dzīves 
posma  aktivitātes  pamatā  un  dod  iespēju  veidot  patstāvīgumu  jeb  skolēna 
pašizpratni‐  pašizpausmi,  attīstot  viedumu  (prāts  ‐  zināšanas,  prasmes, 
intelekts) un tikumiskumu (dvēsele – attiecības, prasmes, vērtības), kas notiek 
sadarbības  procesā  (sabiedriskums,  partnerība).  Tas  atspoguļots  cilvēka 
gatavības dzīvei sistēmraksturojumā (Broks A., 2000). (Skat. 27. att.) 
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27. att. Cilvēka gatavības dzīvei sistēmraksturojums (Broks A., 2003) 

 
Cilvēka  izglītotība  kā  dzīves  pieredze  (zināšanas,  prasmes,  attieksmes) 

dzīvei  (izzināšanai,  izpratnei,  uzvedībai)  ir  attēlota  24.  tabulā,  kurā  redzama 
dzīves pieredzes zināšanu, prasmju un attieksmju ciešā saistība. Svarīgi  ir radīt 
iespēju  ne  tikai  izprast  un  analizēt  apgūtās  zināšanas,  bet  arī  jānodrošina 
iespēja tās  izmantot praksē. Arī attieksmju veidošanā nepietiek tikai ar vērtību 
izzināšanu, nepieciešama arī to vērtēšana un  iespēja tās pielietot praksē (skat. 
25. tabulu). 

25. tabula 
Zināšanas un prasmes dzīvei 

 

Iegūtās izglītībā 
Izmantošana un lietošana dzīvē 

Izzināšana Izpratne Uzvedība 

Zināšanas 
Fakti un 
cēloņsakarības 

Zināšanu iegūšana
(kas un kāpēc?) 

Zināšanu apstrāde
(domāšana) 

Zināšanu 
izmantošana praksē 

Attieksmes  
Vērtību 
orientācija 

Vērtību izzināšana
(kas ir labi?) 

Vērtību noteikšana
(vērtēšana) 

Attieksmju 
izrādīšana praksē 

Prasmes 
Spēju realizācija 

Prasme analizēt un 
sintezēt 

Prasme vērtēt,
izvirzīt mērķi, 

pieņemt lēmumu 

Prasme plānot, 
atrast līdzekļus, 

īstenot risinājumu 
 

A. Broks  iegūtās prasmes uzsver  kā  spēju  realizāciju. Prasmes  ir  svarīgas 
gan  zināšanu apguves procesam, gan  izpratnei un uzvedībai. Attīstīta prasme 
plānot,  atrast  līdzekļus,  īstenot  risinājumus  ietekmē  cilvēka  dzīvesstilu  un 
uzvedību. Problēmu izpratnes nodrošināšanā svarīgas ir prasmes vērtēt, izvirzīt 

Aktivitāte 
(griba – uzņēmība) 

Patstāvīgums  
(pašizpratne – pašizpausme: Es) 

Sadarbība 
(sabiedriskums, partnerība: Mēs) 

Viedums 
(prāts – zināšanas, prasmes, 

intelekts) 

Tikumiskums  
(dvēsele – attiecības, 
prasmes, vērtības) 
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mērķi un  citas. Paralēli akadēmiskajām  zinībām  ir būtiski apgūt dažādas  citas 
prasmes: mācēt mācīties, sadarboties un pieņemt  lēmumus, kultūras prasmes. 
Svarīgi  ir  teorētiskās  prasmes  līdzsvarot  ar  praktiskām,  uz  dzīvi  vērstām 
zināšanām. Uzmanības centrā ir skolēnu socializācija – gatavība dzīvei. 

 
1.4.3. MĀCĪBU SATURA INTEGRĀCIJAS JĒDZIENS UN BŪTĪBA 

PATĒRĒTĀJIZGLĪTĪBĀ 
 

Viens  no  veidiem,  kā  skolēnu  sagatavot  dzīvei,  ir  iespējamo 
patērētājizglītības tēmu integrēšana mācību saturā. 

Integrācija – no latīņu vārda „integratio” – atjaunošana, papildināšana, kur 
„integer”  –  vesels,  atsevišķu  daļu  apvienošana  vienā  veselumā.  Svešvārdu 
vārdnīcā  šī  termina  skaidrojums  ir  šāds:  „Process,  kurā  atsevišķi  elementi, 
apakšsistēmas  un  daļas  tiek  saistīti  vienā  sistēmiskā  veselumā  (sistēmā)”. 
Izglītības procesā, piemēram,  tā  ir  tēmu, problēmu risināšana, apguve,  izpēte, 
praktiski  saistot  tās  vienā  sistematizētā  veselumā  atsevišķos  mācību 
priekšmetos apgūtās  vai  vēl apgūstamās  zināšanas un prasmes. Tā  var notikt 
īpaši  izveidotu  integrētu mācību  priekšmetu  veidā,  kā  arī  integrēti  aplūkojot 
atsevišķas  mācību  priekšmeta  satura  daļas  (Gedrovics  J.,  1995).  Integrācijas 
jēdziens  sastopams  dažādos  literatūras  avotos  un  definēts  dažādi,  tomēr  tā 
būtība  ir  vienāda  –  integrācija  nozīmē  savienošanos,  sintēzi,  mijiedarbību, 
sistematizēšanos, savstarpēju bagātināšanos, iespēju paplašināšanos. 

Mūsdienu sabiedrībā jēdziens „integrācija” tiek lietots gan ekonomikā, gan 
politikā,  sociālajās  zinātnēs,  gan  izglītībā.  UNESCO  starptautiskās  komisijas 
ziņojumā  „Izglītība  21. gadsimtam”  uzsvērts,  ka  pāreja  uz  informācijas 
sabiedrību  rada  reālu  vajadzību  pēc  faktu  un  likumsakarību  apvienošanas  un 
sistematizēšanas,  lai  nodrošinātu  ātrāku,  precīzāku  to  uztveri,  iegaumēšanu, 
praktisko lietojamību (Eiropas Baltā grāmata, 1998).  

Latvijas sabiedrības integrācijas process ietekmē izglītības satura reformu.  
Mācību  satura  integrācijas  problēmas  ir  mēģinājuši  risināt  pedagogi 

V. Ratke  (1571‐1635);  J. A. Komenskis  (1592‐1670);  Ž. Ž. Ruso  (1712 ‐ 1778); 
J. H. Pestalocijs  (1746 ‐ 1827)  u.c.  Latvijā  pētījumus  par  mācību  satura 
integrāciju  ir veikuši zinātnieki  I. Žogla, R. Andersone, Z. Čehlova, Z. Grinpauks, 
A. Karule,  A. Perere,  Z. Anspoka  u.c.  Pētot  dažādu  zinātnieku  teorijas  par 
integrācijas procesu, redzams, ka mācību satura integrācija ir viens no izglītības 
programmu pilnveides ceļiem, piem., K. Lake norāda, ka  integrēta programma 
un  tās  saturs  tiek  uzskatīts  par  starpdisciplināru,  kas  sagatavo  skolēnus 
mācībām mūža garumā (Lake K., www.nwrel.org).  

Juvaskilas Universitātes, (Somija) docents Makku Kapila (Kapila M.) rakstā 
par integrēto apmācību kā visaptverošu vides zinību saturu uzsver, ka ķermeņa 
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un  dvēseles  duālisms  ir  pamanāms  arī  izglītībā.  Cilvēka  empīriskā  pasaule  ir 
iedalīta  zināšanās,  sajūtās un motoriskās darbībās.  Taču  skolu praksē mācību 
priekšmeti,  zināšanas,  emocijas  un  praktiskās  nodarbības  ir  viens  no  otra 
atdalīti. Tas parādās arī zināšanu objektivizēšanā,  iekšējās pieredzes atdalīšanā 
no ārējās pieredzes, iekšējās nozīmības pastāvēšanas noliegšanā un aizmiršanā 
(Karpijoki K., 1999). 

Mūsdienās  viens no  skolu  reformu uzdevumiem  ir dažādu  jaunu mācību 
disciplīnu  integrācijas meklējumi. Mācību  satura  integrācijas problēmas un  to 
realizācijas  aktualitāti  pastiprina  nepietiekama  skolotāju  koordinācija  par 
integrācijas procesiem pedagoģijā, neapmierinoša mācību  satura  saskaņošana 
starp mācību priekšmetiem, skolēnu pārslodze, nepieciešamo integrēto mācību 
programmu un metodisko  līdzekļu  trūkums, kā arī citi  faktori. Mācību  satura, 
metožu,  formu,  līdzekļu  un  citu  faktoru  integrācija  vienā mācību  priekšmetā 
sekmē  skolēnu  un  skolotāju  sadarbību  dažādu  problēmu  risināšanā.  Tas  ir 
komplekss mācību un audzināšanas uzdevumu risinājums caur sistematizētām 
zināšanām, mērķtiecīgumu to apguvē, izziņas interešu paaugstināšanos mācību 
procesā,  kas  veicina  nepieciešamo  mācību  formu  un  metožu  dažādošanos 
skolā.  Jau  J. A. Komenskis  ir uzsvēris, ka  jāmācās  ir nevis skolai, bet dzīvei. Arī 
20. gs. 30. gados latviešu pedagogs L. Bērziņš apgalvoja, ka katram skolotājam ir 
jābūt skaidrībai, vai tiek mācīts priekšmets vai skolēns. 

Pasaules  valstu  pieredze  rāda,  ka  patērētājizglītība  ir  saistīta  ar  skolēnu 
ikdienas  attieksmi  un  darbībām,  kas  attiecas  uz  konkrētu materiālo  pasauli. 
Tāpēc  patērētājzinību  tēmu  integrēšanas  procesā  vērā  ņemams  ir M. Kapila 
izstrādātais modelis.  Viens  no  patērētājzinību mērķiem  ir  izmainīt  patērētāju 
patēriņa paradumus, lai tie kļūtu apzinātāki un kritiskāki. Tas nosaka integrētās 
mācīšanās  izmantošanu  kā  teorētiskās  darbības modeli  praktiskai  patērētāju 
izglītības pilnveidei. Pat  ja šis modelis rada cilvēkam atšķirības starp  izziņas un 
emocionālajām  sfērām  un  tālāk  tās  sadala  mācību  rezultātu  konkrētajā  un 
abstraktajā daļā, Kapila uzsver, ka visām šīm daļām  jābūt  realizētām vienā un 
tajā pašā laikā. (Skat. 28. att.)  

Kapilas  integrētās apmācības modelī  iekļautais patērētājizglītības aspekts 
norāda, ka abstraktajai izziņas sfērai pieder, piemēram, ar patērētājiem saistīta 
likumdošana,  industrija un vietējā  infrastruktūra,  t.i., apstākļi un veidols, kurā 
indivīds  dzīvo  un  kurā  var  darboties.  Konkrētās  izziņas  sfērai  pieder  daži 
konkrēti  objekti,  piemēram,  vietējās  ražošanas  iestādes,  vietējās  patērētāju 
organizācijas,  iestādes  un  uzņēmumi  u.c.  Abstraktās  emocijas  aptver  cilvēku 
dzīves pieredzi un  iespējas atrisināt ar patēriņu un dzīves problēmām saistītas 
neveiklas situācijas. Konkrētās emocijas ir saistītas ar viedokli, kā indivīds uztver 
situāciju: „Vai es varu saņemt palīdzību, ja man radušās problēmas?” 
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Integrētā apmācība 
 

  Izziņas sfēra  Emocionālā sfēra 

 
 

Abstrakts  
izzinošs 

Konkrēts 
Izzinošs 

Abstrakts
emocionāls 

Konkrēts
emocionāls 

     

Likumdošana 
patērētājiem, 

pašmāju 
industrija un 
infrastruktūra 

Iepazīšanās ar 
vietējiem varas 

orgāniem, 
ražotājiem, 
tirgotājiem 

 

Kā cilvēki jūtas 
konkrētajā 

situācijā? Kā viņi 
cenšas labot 
neveiklas ar 

patēriņu saistītas 
situācijas? 

Kā jūtos es? 
Vai es varu 

saņemt palīdzību, 
ja man radušās ar 
patēriņu saistītas 

problēmas? 

 
 Domājošs un jūtošs cilvēks 

 

28. att. Integrētas izglītošanas modelis izmantošanai patērētāju izglītībā (Kapila) 
 

Integrēto mācību  ietvaros pedagoga  rokās  ir  lieliskas  iespējas, arī milzīga 
atbildība par katra bērna kā indivīda izglītošanu un audzināšanu. Audzināšana ir 
mērķtiecīgi organizēts cilvēku darbības process, kas virzīts uz sociālās kultūras 
pieredzes  nodošanu  no  paaudzes  uz  paaudzi,  uz  jaunās  paaudzes 
vērtīborientāciju  un  pašregulācijas  veidošanu  un  garīguma  izkopšanu. 
Audzināšanas  procesā  veidojas  un  attīstās  personības  attieksme  pret  cilvēku, 
darbu,  kultūras  vērtībām,  dabu,  sabiedrību,  valsti.  Tas  nodrošina  iespēju 
jauniešiem  kļūt  par  pilntiesīgiem  sabiedrības  locekļiem,  pašiem  noteikt  savu 
dzīvi, rīcību un būt atbildīgiem par to (Siliņa Dž., 1996). 

Izdalot  audzināšanu  kā  primāro  komponenti,  skaidrāk  iezīmējas  arī 
audzināšanas mērķis – veicināt personības pašattīstību, personības  integrāciju 
(iekļaušanos) sabiedrībā, kultūrā, dabā un darba (arī mācību) procesā. No otras 
puses, skolnieks varēs vēl  labāk  integrēties sabiedrībā, mācību procesā, jo viņš 
būs  apguvis  zināšanu  kopumu  kā  vienotu  veselumu.  Tādēļ  jau  arī  pats 
pedagoģiskais  process  caur  tā  galamērķi  –  katra  atsevišķā  cilvēka  integrāciju 
sabiedrībā  ‐ objektīvi  satur arī nepieciešamību pēc  integrācijas mācību darbā. 
(Voroncova G., 2001) 

Viens  no  izglītības  uzdevumiem  ir  sagatavot  pusaudzi  dzīvei,  un  to 
iespējams  realizēt mācību un  audzināšanas procesā  skolā,  akcentējot mācību 
satura  integrāciju.  Integrētā apmācība  ir viens no mācīšanas visaptverošajiem 
veidiem, tāpēc  izglītības saturs  ir veidots, balstoties uz skolēnu vajadzībām un 
interesēm. Mācību  procesam  jābūt  eksperimentālam  un  saistītam  ar  skolēna 
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ikdienas dzīvi, vēlmēm un darbību. Problēmu risināšanai var  izmantot  iztēli un 
radošo  talantu.  Šīs  metodes  sastāvdaļas  ir  cieši  saistītas  ar  eksperimentālo 
zināšanu apguves modeli un kognitīvi konstruktīvo teoriju: tiek  izmantoti vieni 
un tie paši elementi, bet tie tiek aplūkoti no dažādiem redzes punktiem. Līdz ar 
to mācību viela ir vieglāk uztverama, ja stundās iegūtās zināšanas ir saistītas ar 
praktisko pielietojumu (dzīves un mācību satura kopsaistība – dzīves pieredze – 
dzīvei),  rosinot  skolēnus  veikt  patstāvīgi  zināšanu  pārnešanu  un  sekmēt 
pašizglītību. Dzīves prasmes kā  skolēnu  radošo  spēju apliecinājums darbībā  ir 
galvenais plānojamais, sasniedzamais un vērtējamais izglītības rezultāts. 

Taču tas, ka integrētās mācības tiek ieviestas skolās ļoti lēni, norāda, ka tai 
ir arī savu trūkumi un iezīmes, kas atbaida pedagogus no šīs mācību formas. Var 
izšķirt varākus apstākļus, kas traucē ieviest integrētās mācības: 

1) pedagogu zināšanu trūkums; 
2) pedagogu pieredzes trūkums; 
3) nepieciešama skolotāju elastīga pieeja; 
4) kolēģu un vecāku attieksme; 
5) prasa lielas darba spējas; 
6) materiālais faktors. 
 

1.4.4. PRIEKŠMETU INTEGRĒŠANA MĀCĪBU PROCESĀ 
 
Mācību satura integrācija ir cieši saistīta ar starppriekšmetu saikni.  
Starppriekšmetu  saikne  –  vienā mācību  priekšmetā  apgūstamo  zināšanu 

un prasmju  izmantošana  cita priekšmeta apguvē,  saglabājot katra priekšmeta 
loģiku.  Starppriekšmetu  saikne  balstās  uz mācību  satura  sastāvdaļām,  kas  ir 
kopīgas  dažādos  priekšmetos,  bet  katrā  no  priekšmetiem  tās  tiek  realizētas 
dažādos aspektos un tām tiek veltīts vairāk vai mazāk laika. 

Starppriekšmetu  saikne  ir  nepieciešams  integrēto  mācību  nosacījums. 
J. Gedrovics izvirza svarīgākos stappriekšmetu saiknes realizācijas nosacījumus: 

1)  viens priekšmets veido  teorētisko un praktisko bāzi otra priekšmeta 
satura apguvei; 

2)  kopējo jēdzienu, teoriju, likumu interpretācijas vienotība; 
3)  pēctecība mācību procesā; 
4)  vienā  priekšmetā  iegūto  zināšanu,  prasmju  un  iemaņu  radoša 

izmantošana citā priekšmetā; 
5)  vienu un to pašu jautājumu mācīšanas dublēšanas novēršana; 
6)  dažādos  priekšmetos  gūto  zināšanu  sistematizēšana  un 

vispārināšana; 
7)  vispārēju mācīšanas  prasmju  un  iemaņu  veidošana  jebkurā mācību 

priekšmetā; 
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8)  dažādās  zinātnēs  izmantojamo  kopējo  pētījumu  metožu  un 
paņēmienu apguve. (Gedrovics J., 1995)  

Starppriekšmetu  saiknes  īstenošanu  sekmē  racionāls mācību  vielas  izkār‐
tojums  plānos  un  programmās,  tomēr  ideālu  saskaņu  te  nav  iespējams 
nodrošināt,  jo dažādu mācību priekšmetu  tematika  var  likt  integrētajai  tēmai 
atbilstošā  satura  elementiem  savstarpēji  aizkavēties  vai  apsteigt  vienam otru 
radniecīgajos priekšmetos. Tāpēc minētā  iespējamā disproporcija  jākompensē 
skolotājam  savā  individuālajā  mācību  vielas  plānojumā,  paredzot  savlaicīgu 
nepieciešamo ekskursu radniecīgajā priekšmetā. (Zelmenis V., 1978)  

Lai  realizētu  tēmas  interaktīvā  izglītošanas procesā,  jānodrošina  tās  inte‐
grācijas  iespējas  vispārizglītojošajos priekšmetos.  Līdz  ar  to  rodas nepiecieša‐
mība izpētīt patērētājzinību tēmu savietojamību ar vispārizglītojošo priekšmetu 
kursiem, noskaidrot  starppriekšmetu  saikni  starp  tām un  vispārizglītojošajiem 
priekšmetiem (skat. 26. tabulu). 

26. tabula 
Interdisciplināro kursu pakāpes un to vērtējošie aspekti (DPU) 

 

Pakāpes  Vispārējs apskats  Pozitīvie aspekti  Negatīvie aspekti 

1. Uz 
atsevišķām 
disciplīnām 
balstīts 
saturs 

Saturs sadalīts pa 
disciplīnām. Notiek 
koncentrācija uz stingru 
disciplīnas (viena mācību 
priekšmeta) 
interpretāciju atsevišķos 
laikos. Valda 
tradicionālas pieejas un 
absolūta izvairīšanās no 
integrācijas 

Vecākiem šķiet 
vispieņemamākā. 
Pieejami vairumā 
sagatavoti mācību 
materiāli katram 
priekšmetam. 
Speciālas sagatavošanas 
rezultātā dziļākas ir 
skolotāja zināšanas 

Fragmentēta skolēna 
dienu. Skolotājs 
aktivitātes plāno 
saskaņā ar viņam doto 
laiku, nevis saskaņā ar 
skolēnu vajadzībām. 
Netiek atspoguļota 
dzīves realitāte ārpus 
skolas 

2. Paralēlas 
mācību 
disciplīnas 

Skolotājs iekārto savas 
stundas tā, lai tās 
atbilstu vienas jomas 
mācību priekšmetu 
vajadzībām. Pats mācību 
saturs nemainās, mainās 
tikai pasniegšanas 
kārtība. Mērķis ir radīt 
vienlaicīguma efektu 

Skolotājs, šādi strādājot, 
paļaujas, ka skolēni paši 
atradīs saikni starp 
dažādos priekšmetos 
aplūkojamām tēmām. 
Var mainīt laiku, kad 
konkrētā tēma tiek 
pasniegta, nemainot 
mācību plāna uzbūvi 

Skolotāji strādā izolēti, 
nesaskaņojot mācību 
plānus. Jēdzienus 
dažādos mācību 
priekšmetos studē 
izolēti, rodas problēmas 
tos sasaistīt 

3. Multi‐
disciplinārs 
kurss 

Saistītas disciplīnas var 
būt saliktas kopā vienā 
formālā kursā, lai pētītu 
tēmu vai jautājumu. 
Salikt var kopā tikai 
radniecīgus mācību 
priekšmetus, vai jāveido 
multidisciplinārs kurss 

Plānošana stundām 
prasa mazāk darba nekā 
pilnīgai starppriekšmetu 
tēmai. Šajā gadījumā 
skolotāji strādā grupā, 
tas atvieglo orientāciju 
saistītajos priekšmetos. 
Vecākiem ir vieglāk 

Skolotāju pretestību 
rada jebkura mācību 
plāna veidošana, kura 
saistīta ar izmaiņām 
oficiāli noteiktos 
grafikos un 
nepieciešamību mainīt 
mācību saturu 
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no atšķirīgiem mācību 
priekšmetiem, bet to var 
darīt tik ilgi, kamēr 
mācību priekšmeti viens 
otru papildina 

saprast un pieņemt tādu 
tēmu, kur apvienoti tikai 
daži mācību priekšmeti 

4. Starp‐
disciplinārās 
vienības 
jeb interdis‐
ciplināri  
kursi 

Paredz periodiski 
realizējamās tēmās 
apvienot visus mācību 
priekšmetus. Parādās 
tendence izmantot 
integrācijā visas uz 
atsevišķiem mācību 
priekšmetiem balstītās 
iespējas. Iespējamais 
tēmu ilgums ļoti dažāds 

Vieglāk veidot 
periodiskas tēmas nekā 
pilnīgu programmu. 
Nepieciešamības 
gadījumā var pielāgot 
pēc izvēles organizējamu 
mācību tēmu un tās 
mācību plānu 
 
 

Prasa lielākas izmaiņas 
ierastajā skolas darbā, 
traucē faktu 
kombinācijas pieeja 
(faktus apvieno, 
pasniedz kā saistītus). 
Vecāki var pieņemt 
programmu, bet 
nepieciešams izglītot 
sabiedrību par tās 
nepieciešamību 

5. Integrēta 
diena 

Pilnas dienas 
programma balstās uz 
tēmām, kas skolēniem 
šķiet aktuālas. 
Uzmanības centrā ir 
bērnu jautājumi 

Integrētā diena ir 
dabiska diena. Laiks tiek 
sadalīts saskaņā ar 
skolēnu vajadzībām. Ir 
vērojama augsta mācību 
motivācija 

Prasa skolotāja pieredzi 
un milzīgu viņa darba 
apjomu, jo gandrīz nav 
gatavu mācību 
materiālu. Pieeja 
nebalstās uz gataviem 
mācību plāniem, 
speciālu sagatavotību 
prasa procesa vadīšana. 
Nav pārliecības, ka 
skolēns apgūs visu 
standartos paredzēto 

6. Pilna 
integrācijas 
programma 

Pilnīga integrācijas 
programma ir 
ekstremālākā 
starppriekšmetu 
darba forma 

Stimulē skolēna 
neatkarības un 
pašvirzības sajūtu, jo 
mācību saturs tiek 
pakārtots viņa 
interesēm 

Prasa ne tikai skolas, 
bet arī lielu ģimenes 
atdevi šim darbam. Nav 
garantijas, ka skolēns 
saņems visu, kas 
paredzēts mācību plānā

 
Dažādi  autori,  norādot  uz  integrēto mācību  nepieciešamību, min  satura 

integrācijas  un  starppriekšmetu  saiknes  pozitīvos  faktorus,  kuri  uzskaitīti 
27. tabulā. 
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27. tabula 
Satura integrācijas un starppriekšmetu saiknes pozitīvie aspekti 

 

1. Dažādu mācību priekšmetu zināšanu saistījums ļauj skolēniem labāk izprast 
lietu un parādību, stāvokļu un procesu sakarības 

2. Brīvi pārkāpjot vairāku atsevišķu zinātņu robežas, skolēns iemācās likt lietā 
savas zināšanas tieši nevis pastarpināti 

3. Iemācījies vienu lietu aplūkot no dažādiem aspektiem, skolēns arī līdzīgā 
gadījumā pratīs izmantot savu zināšanu daudzpusību 

4. Integrācija padara mācību procesu interesantāku, harmoniskāku, kā arī 
konkrētāku un vieglāk apgūstamu, liek lielāku akcentu uz teorijas un prakses 
vienotības principu nekā katrs mācību priekšmets izolēti (Laiveniece D. , 1993) 

5. Palielinās patstāvīgajam darbam atvēlētais laiks, tiek attīstīta izziņas interese

6. Paaugstinās mācību darba un audzināšanas efektivitāte (Antonova A., 1996)

7. Integrēto mācību laikā skolēniem attīstās vispārējs zinātnisks uzskats par 
parādībām un priekšmetiem 

8. Skolēniem tiek radīti apstākļi daudzpusīgai pasaules uztverei (Kučagins I. A.,
1987) 

9. Tiek piedāvāta liela uzdevumu dažādība, iespēja izmantot dažādas darba 
formas 

10. Ļauj diagnosticēt bērna patstāvīgā darba iemaņas, ceļ skolēna pašapziņu 

11. Attīsta domāšanas un loģisko sakarību uztveri

12. Stimulē skolotāju uzlabot kvalitāti

13. Ļauj veidot jaunas pieejas pārbaudes darbu izstrādei un organizēšanai 
14. Strādājot integrēti, vienam tematam var veltīt vairāk laika un uzmanības, 

apskatīt to plašāk un ļaut skolēniem pašiem uzzināt ko jaunu, pārdzīvot 
dažādas emocijas 

15. Skolēni iepazīstas ar pārdzīvojumiem, kas rodas, saskaroties ar kaut ko jaunu 
vai arī atklājot jau zināmajā kaut ko vēl nezināmu 

16. Ievērojot mācību satura integrāciju 1. klasē, tiek veidota jauna 
diagnosticējošo darbu sistēma 

17. Mācību satura integrācija izraisa interesi, attīsta spēju spriest, vispārināt, 
secināt, sekmē iekšēju atbrīvotību, vēlmi darboties un diskutēt, attīsta spēju 
orientēties situācijās, veido pozitīvas emocijas 

18. Skolotājs var interesanti veidot mācību procesu, to nesadalot pa atsevišķām 
stundām 

19. Ievērojami pieaug mācību priekšmetu mācīšanas sistemātiskums 
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2. PATĒRĒTĀJKULTŪRAS VEIDOŠANĀS MĀCĪBU PROCESĀ 
 

Cilvēka  sagatavotība  pilnvērtīgai  un  patstāvīgai  dzīvei  21. gadsimtā  ir 
atkarīga  no  tā,  kā  norit mācību  darbs  skolā. Mg.  paed.  I. Jansone  uzsver,  ka 
sociāli ekonomiskā un  tirgus attīstība  izvirza nepieciešamību veidot patērētāja 
darbības  prasmes,  jau  sākot  ar pamatizglītību,  veidojot  skolēniem  sākotnējus 
priekšstatus  par  patērētāja  darbību,  prasmes  patērētājzinībās,  veicot  dažādu 
mācību priekšmetu integrāciju.  

Realizējot Latvijas  izglītības koncepcijā paredzētos  izglītības mērķus, uzde‐
vumus  un  pamatprincipus  saskaņā  ar  norādēm  uz  izglītības  sistēmu  ietek‐
mējošajiem  faktoriem,  skolai  īpaša  uzmanība  jāvelta  cilvēka  pašizpausmes 
daudzveidīgo  iespēju  atraisīšanas  virzieniem,  kuri  paredz  un  nodrošina  inte‐
raktivitātes uzdevumus izglītošanas procesā patstāvīgas kritiskās domāšanas un 
vērtēšanas iemaņu attīstīšanai, kas ietver: 

a) neatkarību no autoritātes viedokļa un spēju kritiski  izvērtēt dažādus 
uzskatus;  

b) katra skolēna savas personiskās, subjektīvās patiesības meklējumus; 
c) skolēna prasmi  loģiski sakārtot savas domas, precīzi formulēt tās, kā 

arī uzskatu argumentēšanas prasmi un pilsonisko drosmi atbildēt par 
savu viedokli un rīcību; 

d) produktīvas sadarbības  iemaņu attīstīšanu, kas  ietver spēju uzklausīt 
un  saprast citu cilvēku viedokļus,  iecietības un empātijas  izkopšanu, 
kultūras atšķirību akceptēšanu. (Voroncova G., 2001) 

 

2.1. PATĒRĒTĀJIZGLĪTĪBAS METODOLOĢISKAIS PAMATS  
 
Patērētāju  izglītības  satura  integratīvais  aspekts mācību  procesā  nosaka 

mācīšanas metodoloģijas  daudzpusīgo  raksturu.  Tā  nav  tikai  zināšanu  nodo‐
šana, bet arī darbības spēju attīstīšana un sabiedrības, kurā patērētāji atrodas, 
izpratne.  Patērētāju  izglītība  ir  nepārtraukts mācīšanās  un  spēju  attīstīšanas 
process  ne  tikai  ikdienas  dzīves  situācijās,  bet  arī  dažādu  izglītības  iestāžu 
darbībā. 

Vispārējā izglītībā mācību sistēma vērsta uz skolēna mācīšanos, kuras gaitā 
gūst daudzveidīgu mācīšanās darba pieredzi – mācās  izpildīt, atklāt vai  risināt 
problēmas.  Mācību  organizācijā  tiek  akcentēts  skolēna  patstāvīgais  darbs, 
skolēna pētnieciskais darbs un mācību satura integrācija. 

Latvijas  pirmās  brīvvalsts  laika  izcilais  pedagogs  Ē.  Pētersons  skaidro,  ka 
„mācība ir bērna ievadīšana kultūras vērtību pasaulē, attīstot bērnā snaudošos 
garīgos un fiziskos spēkus, lai izglītotu personību vispārības kalpībai”, un uzsver, 
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ka,  neraugoties  uz mācību  procesu  lielo  atšķirību,  visām mācībām  var  atrast 
noteiktus kopīgos momentus. 

I.  Žogla  norāda,  ka  „mācības  ir mērķtiecīgi  organizēts  divpusējs  vienots 
mācīšanās  un  mācīšanas,  pieredzes  pārmantošanas  process,  kurā  skolotājs 
palīdz  skolēnam  bagātināt  mācīšanos,  lai  viņš  sasniegtu  savas  individuālās 
attīstības  iespējami  augstu  intensitāti,  veidotu  nepārtrauktas  pašizglītības  un 
pašaudzināšanas  prasmi”.  (Žogla I., 2001)  Tā  kā  mēs  dzīvojam  demokrātiskā 
sabiedrībā, tad ikvienam ir jāattīsta radošā patstāvība un uzdrīkstēšanās, iecie‐
tība un cieņa pret citiem cilvēkiem un viņu uzskatiem. Šo un daudzu citu perso‐
nības  kvalitāšu  attīstību  veicina  interaktīvās  mācīšanās  stils,  kura  pamatā  ir 
skolotāja un skolēna sadarbība mācību mērķu sasniegšanas nolūkā.  (Lapiņa L., 
Rudiņa V., 1997) 

Mūsdienās atbilstoši tirgus saimniecības vajadzībām  izglītībā kardināli tiek 
mainīta mācību  un mācīšanas metodikas  stratēģija  un  patērētājizglītībā  tiek 
ieviesta  uzņēmības  audzināšanas  pieeja,  kuras  mērķis  ir  –  attīstīt  jauniešos 
prasmes  un  spējas,  kas  viņiem  nepieciešamas  kā  indivīdiem  un  sabiedrības 
locekļiem. Tā  iespējams palīdzēt sagatavot  jauniešus dažādām dzīves  iespējām 
un lomām, kā, piemēram, vadītāja, ražotāja, bērnu vecāku, patērētāja un citām 
praktiskās dzīves lomām (skat. 29. att.). 

 

MĒRĶI 
 
 

Radīt izpratni un attīstīt 
spējas darbībai mūsdienu 

sociāli ekonomiskos 
apstākļos 

Dot ieskatu ekonomikas, 
izglītības un citos 
attīstības procesos 

Attīstīt uzņēmīga cilvēka
prasmes, īpašības un 

rīcību 

 

IEKĻAUŠANĀS MĀCĪBU PROCESĀ 
 
 

Profesionālās izglītības 
mācību procesos 

Augstākās izglītības, tai 
skaitā arī pedagoģiskās 
un komercizglītības 

Jebkura priekšmeta mācību 
procesā 

 

IESPĒJAMIE REZULTĀTI 
 
 

Sava biznesa 
uzsākšana (uzreiz 
vai nākotnē) 

Darbība 
mazajā biznesā

Efektīvāka darbība 
mainīgos darba 
tirgus apstākļos 

Labāka sagatavotība 
patstāvīgai dzīvei 
(darbā, ģimenē) 

 

29. att. Pieeja uzņēmības audzināšanai un sagatavošanai  
dažādām dzīves lomām 



82 

 

Tā  kā mainās  arī  cilvēka  prioritātes  vai  uzskati, mācīšanās  process  kļūst 
transformatīvāks – ikvienam ir iespēja kritiski pārdomāt jebkuru dzīves situāciju 
un kritiskās domāšanas rezultātā mainās uzskati par sevi un apkārtējo pasauli. 
Rezultātā  skolēns  progresē,  kļūst  patstāvīgāks  un  kritiski  domājošāks  kā 
indivīds, kuram ir jābūt apzinīgam un pārliecinātam par sabiedrības apstākļiem 
un norisēm. Viņam  jābūt pozitīvi noskaņotam un gatavam nepārtraukti meklēt 
jaunas pieejas un nozīmes.  Skolēns  sabiedrībā nevar eksistēt  tikai  kā  formāls 
faktu un informācijas vācējs. (Barkmeiers, 1999; Mezirovs, 1991) 

Lai veicinātu transformatīvo mācīšanos, nepieciešams noteikt, vai skolēns: 
(a)  spēj to darīt patstāvīgi; 
(b)  nespēj darīt to pat ar palīdzību; 
(c)  spēj, bet tikai ar palīdzību.  
Tā  paredz  strādāt  un  mācīties  kopā,  radot  mācību  vidi,  kurā  risinātu 

problēmas saistībā ar patērēšanu, apgūstot dažādas perspektīvas un atzinumus, 
iesaistoties  reflektīvā  un  kritiskā  dialogā  un  pašatklāsmē.  Transformatīvas 
mācīšanās pamatā  ir esošā problēmu stāvokļa dziļa  izpēte, meklējot problēmu 
pamatā esošas attiecības, analizējot to cēloņus un izraisītās sekas. 

Latvijā 90. gados notikušās ekonomiskās sistēmas transformācijas rezultātā 
ir veidojusies jauna  iedzīvotāju sociālā struktūra, vispirms jau sākot ar jauniem 
cilvēku grupējumiem atkarībā no īpašuma attiecībām: 

1) darba ņēmēju – algotā darba veicēju neatkarīgi no tā, vai viņi darbu 
veic valsts, kooperatīvajā vai privātajā sektorā;  

2) darba devēju; 
3) patstāvīga individuāla darba veicēju.  
Katrai  šai  sociālajai  grupai  principā  ir  citas  dažādu  ekonomisko  zināšanu 

vajadzības.  Pirmajai  grupai  tās  galvenokārt  nepieciešamas  patēriņa  organi‐
zēšanai,  toties  otrajai  un  trešajai  grupai  –  bez  iepriekš  minēto  mērķu  no‐
teiktajām  –  arī  ražošanas  vai  pakalpojuma  organizēšanai.  Tāpēc  ir  svarīga 
dažādu  ekonomiski  aktīvo  iedzīvotāju  grupu  nepieciešamo  ekonomisko  zinā‐
šanu analīze. Jāparedz arī ekonomisko zināšanu iedalīšana vispārējās zināšanās, 
kas  jāapgūst  katram  cilvēkam,  un  specifiskās  zināšanās  noteiktas  darbības 
veikšanai tiem, kuri iesaistās vai domā iesaistīties uzņēmējdarbībā.  

Mūsdienās  patērētājizglītības  problēmu  risināšanā  un  satura  realizēšanā 
mūsdienās  tiek  iesaistītas  gan  izglītības  iestādes,  gan  skolēnu  vecāki,  gan 
dažādas organizācijas un iestādes (skat. 28. tabulu). 
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28. tabula 
Patērētājizglītību sekmējošie faktori un to ietekmes formas 

 

Izglītība 
 

Atbalstot patērētāju prasmju nepieciešamību kā daļu no 
sagatavošanās procesa pieaugušo dzīvei, pētot ceļus kā ietvert 
patērētāju perspektīvu visos mācību procesa aspektos 

Vecāki  Palīdzot bērniem izprast viņu kā patērētāju tiesības un 
pienākumus 

Darba devēji 
un savienības 

Cenšoties nodrošināt kvalitatīvu apmācību un izglītību 
darbiniekiem un biedriem attiecībā uz patērētāju tiesībām un 
pienākumiem 

Rūpniecība un 
komercija, 
uzņēmumi 

Paaugstinot izglītību saviem darbiniekiem, lai tie spētu novērtēt 
rūpes par patērētājiem un palīdzot viņiem apzināties arī savas 
tiesības un pienākumus. Sniedzot kvalitatīvu informāciju tirgū, 
lai patērētājs varētu izdarīt pareizu izvēli 

Valdība  Atbalstot izglītošanas vajadzības patērētājiem, nododot 
informāciju pilsoņiem. Piešķirot nepieciešamos līdzekļus vietējo 
un nacionālo valdību līmenī, lai varētu uzlabot patērētāju 
prasmes 

Sabiedrība un 
brīvprātīgās 
organizācijas 

Atbalstot patērētāju izglītības nepieciešamību kā mūžizglītības
sastāvdaļu un nodrošinot informāciju un padomus dažādos 
kontekstos 

Masu saziņas 
līdzekļi 

Nodrošinot kvalitatīvas mācīšanās iespējas jauniešiem un 
pieaugušajiem, izmantojot tradicionālas un jaunas saziņas 
metodes 

Patērētāju 
organizācijas 

Mācot patērētāju zināšanas skolēniem un pieaugušajiem tā, lai 
viņi var kļūt par informētiem un prasmīgiem patērētājiem 

 
Lai  varētu  risināt  patērētājzinību  problēmas  izglītībā,  nepieciešams 

vispirms attīstīt atbilstošu patērētāja dzīves un darbības modeli sabiedrībā, kas 
dotu  iespēju ne tikai apzināti izprast sabiedrības un indivīda vajadzības, bet arī 
ieviešamo mācību  jautājumu  nozīmi  un  nepieciešamos  to  apguves  aspektus, 
kurus  izvirza mājas  dzīvē  sastopamās  cilvēku  attiecības  un  ieviešamie mājas 
darbu saimnieciskie, ekonomiskie, tehnoloģiskie vai materiāli tehniskie aspekti. 
(Amanis I., Lubiņš D., Ļubkina V., 1997) (Skat. 30. att.) 

Izglītības pamatā ir akcentēti personīgā un sociālā taisnīguma jautājumi, jo 
tie  attiecas uz  patērēšanu  un  ražošanu;  patērēšanas  ideālo  ētisko  un morālo 
vīziju u.c. Saturs tiek virzīts uz to,  lai skolēni pakāpeniski tirgus apritē  ieņemtu 
morālo pozīciju, izrādot toleranci, iejūtību un ētisko atbildību par personīgajām 
rīcībām un attiecoties pret to kritiski. 
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    Vērtības patērēšanai ar iepriekšēju 
pārveidošanu 

   
 

VIDE 
 

Mājas dzīves, patērēšanas un 
saimnieciskās darbības vide 

 
 

SABIEDRĪBA 

    RAŽOŠANA 
Uzturs, mājoklis, 
apģērbs, preces, 

materiāli, 
tehnika, darbi, 

Veselība, 
attiecības, 

saimniekošana, 
ekonomika, 
drošība 

PATĒRĒŠANA     

Dabas   Ārpus mājas
un 

mājas 
saimniecībā 

 
vai 
 

mājamat‐
niecībā 

MĀJAS 
 

SAIMNIECĪBĀ 
 

vai 
 

MĀJAMAT‐
NIECĪBĀ 

MĀJAS  
 

DZĪVĒ 
 

un  
 

SAIMNIECĪBĀ 

Sabiedriskajā
 

dzīvē 
 

un 
 

ražošanā 

 Vērtības 

Ražošanas   Attiecības 

Attiecības 
ar vidi 

    Kultūra 

   
 

 
Vajadzības un problēmas mājas dzīvē 

un saimniecībā 
     

       
 

       

      Vērības vides, sadzīves, saimniekošanas 
kultūras nodrošināšanai un attīstībai 

     

 

30. att. Cilvēka patērētāja dzīves un darbības modelis (Amanis I., Lubiņš D., Ļubkina V.) 
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2.1.1. PATĒRĒTĀJIZGLĪTĪBAS SATURS UN INTEGRATĪVĀ  
PIEEJA TĀ REALIZĒŠANĀ 

 
Izglītības  satura  jēdziens  nav  viennozīmīgs,  pedagoģijas  zinātnieki  to 

interpretē  vairākos  veidos.  Mūsdienu  humānā  pedagoģija  skaidro  izglītības 
saturu  kā  zināšanu,  prasmju  un  iemaņu,  radošas  darbības  un  attieksmju 
pieredzes vienotu sistēmu. Kā savos teorētiskajos atzinumos norāda zinātnieki 
R. Alijevs,  I. Lermers,  V. Oņiščuks,  V. Palamarčuka,  Z. Čehlova,  I. Beļickis  u.c., 
izglītības  satura  apguve  mācību  procesā  ir  aplūkojama  vairākos  līmeņos. 
Apguves  līmeņi raksturo gan zināšanu, gan darbības veidu apguvi, gan pozitīvā 
emocionālā  pārdzīvojuma  attīstību.  I. Lermers  raksturo  trīs  izglītības  satura 
apguves līmeņus: 

 zināšanu un darbību tiešā reproducēšana, 

 izmantošana pēc parauga, 

 radoša izmantošana  
R. Alijeva, Z. Čehlovas un citu zinātnieku darbos un  izglītības normatīvajos 

dokumentos  izskan  atziņa  par  skolēnu  prasmi  risināt  uzdevumus  radoši, 
pamatot  un  pierādīt  tās.  Tādējādi  tiek  izvirzīts  arī  uzdevums  augstākajam 
apguves līmenim – zināšanu un darbību izmantošana problēmsituācijās. 

Mācību  izziņas darbība,  kā  viena no darbību  veidiem,  ir būtiski nozīmīga 
personības attīstībai, kura apzinīgi virzīta uz zināšanu apguvi, ievērojot skolēnu 
vecuma  īpatnības.  Izziņas darbībai, kā norāda Z.  Čehlova  (Čehlova Z.F., 1984), 
mācībās piemīt ciklisks raksturs. Tās ir likumsakarīgas un secīgas. 

D. Prets  uzsver  domu,  ka  atšķirībā  no  zināšanām  prasmes  nevar  iemācīt 
tikai  ar  mutiska  vai  rakstiska  izklāsta  metodēm,  jo  prasmēm  nepieciešams 
reakcijas  ātrums,  koordinācija  un  integrācija  informācijas  atlasē,  ko  var 
nodrošināt tikai radošā darbībā gūtā pieredze. (Prets D., 2000) 

Mūsdienu  pasaulē  patērētāju  izglītības  saturs  saistāms  gan  ar  atsevišķu 
patērētāju  zināšanām  un  spējām,  gan  ar  visas  sabiedrības  uzskatu  kopumu. 
Tāpēc,  ievērojot  jaunā  pamatizglītības  standarta  nostādnes,  var  rekomendēt 
katru  mācību  priekšmetu  skolā  mācīt,  pielietojot  patērētāju  izglītojošos 
aspektus,  kuriem  par  pamatu  tiek  ņemta  dzīves  prasmju  veidošanas  un 
uzņēmības  attīstīšanas  pieeja.  Skolēniem  jāmāca  „ikdienas  prasmes”,  lai 
palīdzētu  viņiem  kļūt  kritiskiem un  apzinīgiem  sava dzīves  veida  izvēlē  tā,  lai 
patēriņš būtu:   

a) saprātīgi (samērīgi) dalīts un nodrošinātu pamatvajadzības visiem, 
b) morāli stiprinošs, attīstot cilvēka iespējas, 
c) sociāli  atbildīgs,  lai  dažu  cilvēku  patēriņš  neiespaidotu  pārējo 

labklājību, 
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d) ilgtspējīgs,  kas  rūpējas  arī  par  izvēles  iespējām  nākamajām 
paaudzēm.  

Apgūstot mācību  tēmas  integrēti,  izmantojami  vides,  veselības  izglītības, 
dzimumu  līdztiesības  jautājumi,  kuri  faktiski  caurauž  jebkuru  mācāmo 
priekšmetu pamatskolā. Mācību satura atlasi nosaka šādi faktori:   

 mācīšanās un praktiskās darbības aspekts – skolēnu spēja, mācoties 
patstāvīgi un kopā ar citiem, iegūt mācīšanas un mācīšanās pieredzi;  

 matemātiskais  aspekts  –  skolēnu  spēja meklēt,  atlasīt,  sistematizēt 
teorētiskās struktūras  (domāšana modeļos),  informatīvos materiālus 
(tabulas, diagrammas u.c.), ar skolotāja un citu skolēnu palīdzību vai 
patstāvīgi un lietot tos kopdarbībā un patstāvīgi;  

 sevis  izpausmes un  radošais aspekts – skolēnu vispārīgo, mācīšanās, 
kritiskās  domāšanas,  komunikatīvo,  sadarbības  un  vērtēšanas  spēju 
attīstība  un  to  lietošana  sadarbībā  un  patstāvīgajā  mācību  izziņas 
darbībā sociokultūras kontekstā;  

 vērtējošais (morālais un estētiskais) aspekts – kultūru kopredzējums;  

 analītiski  kritiskais  aspekts  – mācīšanās  sociokultūras  kontekstā  kā 
cilvēku  sociokultūras  zināšanu  apguve  Eiropas  kontekstā  un  spēja 
salīdzināt  tās,  saredzēt vienojošo un atšķirīgo,  respektēt cita cilvēka 
tiesības un tradīcijas;  

 sociālais  (sadarbības)  aspekts  –  mācīšanās  sadarbībā  ar  citiem  kā 
apgūto  un  jauno  sociokultūras  zināšanu,  prasmju,  vērtību  un 
attieksmju  apzināta  apguve,  brīvprātīgi  izmantojot  cita  palīdzību, 
kopā ar citiem, palīdzot citiem. 

Tādā  veidā  mācību  tēmu  atlase,  pamatojoties  uz  jaunā  pamatizglītības 
standarta  izvirzītajām prasībām un noteiktajiem mērķiem, ņemot vērā skolēna 
vecumu,  kā  arī  ievērojot  starppriekšmetu  saikni,  šinī  gadījumā  arī 
patērētājizglītības aspektus, dod  iespēju skolēnam  iegūt  jaunas priekšmetiskās 
un  sociokultūras  zināšanas,  prasmes,  vērtības,  kā  arī  iegūt  patstāvīgās 
mācīšanās prasmes.  

Patērētāju  izglītības  svarīgākie  mācību  satura  aspekti  ir  šādi:  veselības, 
vides  un  sociālais  aspekti,  drošuma  u.c. Uzmanība  tiek  pievērsta  arī  tam,  kā 
tehnoloģijas un jauni fakti var mainīt patērētāju ieradumus, viņu saimnieciskās 
darbības sekas un  ietekmi uz apkārtējo vidi. Jauniešiem  jābūt  informētiem par 
to,  kā darbojas mūsdienīgs mārketings un pārdošanas  tehnikas,  lai  celtu  viņu 
prasmi būt informētiem par patērētāju izvēli un lai viņi spētu ieņemt neatkarīgu 
pozīciju,  veicot  pirkumus  un  maksājumus,  dzīvojot  mūsdienu  sabiedrībā  un 
integrējoties mūsdienu sociālajā vidē. (Danilāne L., Ļubkina V., 2006) 

Patērētājizglītības rezultātā tiek sasniegts mērķis – izveidojas analītiska un 
kritiska  sapratne  jebkurā  dzīves  jomā,  kura  sekmē  skolēna  integrēšanos 
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konkrētā  vidē,  paredz  iespēju  pieprasīt  kvalitāti,  pieņemamu  cenu,  servisu, 
resursus un nekaitīgumu apkārtējai videi. Skolēniem patērētāju izglītības tēmas 
liek  iedziļināties  ekonomikā  un  ekonomiskās  problēmās,  darba  un  naudas 
savstarpējā  saistībās,  saiknēs  starp  produkciju,  patērēšanu  un  uzglabāšanu. 
(Danilāne L., 2002)  

 
2.1.2. MĀCĪBU SATURA INTEGRĀCIJA SKOLOTĀJU UN SKOLĒNU 

SKATĪJUMĀ 
 

Laikā  no  01.07.2006.  līdz  30.07.2007.  Eiropas  Sociālā  fonda  projekta 
“Kompetenču  paaugstināšana  Latgales  reģiona  skolotājiem  jaunā 
pamatizglītības  standarta  realizēšanai  vispārizglītojošā  skolā”  (Līgums Nr. 
2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160)  ietvaros  tika  veikta 
aptauja „Izglītības satura integrācija jaunā pamatizglītības standarta realizācijas 
aspektā”  (skat.  2. pielikumu).  Aptaujā  piedalījās  20  skolotāji  no  15  reģiona 
skolām, no kuriem 6 – latviešu valodas un literatūras skolotāji, 5 – matemātikas 
skolotāji, 2 – sociālo zinību skolotāji, 2 – svešvalodu skolotāji, 2 – sākumskolas 
skolotājiun  3  –  dabaszinību  un  ģeogrāfijas  skolotāji.  (Danilāne  L.,  Ļubkina V., 
2006) 

Analizējot atbildes uz  jautājumu „Kā Jūs saprotat terminu „integrācija?”, 
sastopamas  vairākas  interpretācijas.  Daļa  skolotāju  terminu  skaidro  šaurākā 
aspektā, piemēram:  

a) integrācija  ir  „atsevišķu mācību  tēmu  iekļaušana  savos mācāmajos 
priekšmetos”, 

b) tā ir „sadarbība starp dažādu priekšmetu skolotājiem, dažādu plūsmu 
skolēniem” vai 

c) „vienas  tēmas  apguve  vairākos mācību  priekšmetos,  tos  sapludinot 
kopā  –  runājot  par  vienu  tēmu  caur  dažādiem  ar  to  saistītā  satura 
aspektiem”. 

Taču  daļa  no  skolotājiem  to  saprot  plašākā  aspektā  un  terminu 
„integrācija”  skaidro  kā  „kādas  sabiedrības  daļas  iekļaušanos  valsts  dzīvē  un 
sabiedrībā” vai arī kā „tolerantu attieksmi pret citas tautas kultūru, tradīcijām, 
šo tradīciju pārņemšanu”.  

Tika  uzdots  arī  jautājums  „Vai  Jūs  savos  mācāmajos  priekšmetos 
cenšaties  integrēt  saturu  un  kā?”.  Uz  šo  jautājumu  tiek  sniegta  ļoti 
daudzveidīga atbildes,  jo  skolotāji cenšas mācīt  savus priekšmetus, pielietojot 
pedagoģisko  modelēšanu,  tieši  uz  dažādu  dzīves  situāciju  pamata  (skat. 
31. att.). 
 



88 

 

 
31. att. Dažādu pedagoģiskās modelēšanas veidu izmantošana mācību satura 
integrēšanai Latgales skolās, skolotājiem atbildot uz jautājumu: Vai Jūs savos 

mācāmajos priekšmetos cenšaties integrēt saturu un kā? 
 

Sociālās prasmes, kritiskās domāšanas u.c. prasmes 10% skolotāju attīsta, 
strādājot  ar  projektu  palīdzību;  30%  –  nodarbībās  organizējot  grupu  darbu; 
35% –  strādājot  ar  domu  kartēm;  15%  –  veidojot  saskarsmi  un  sadarbību 
stundās  un  ārpusklases  nodarbībās;  10%  skolotāju  –  organizējot  skolēnu 
pētniecisko darbu. 

Kopumā  skolotāju  atbildes  norāda,  ka  mācību  satura  integrēšanu  veic 
apmēram  50%  no  respondentu  skaita.  Tiek  apvienotas  līdzīgas  tēmas  no 
mācāmā  priekšmeta  standarta.  Piemēram,  matemātiķi  apvieno  varbūtību 
teoriju,  kombinatorikas  elementus  un  statistiku  ar  diagrammu  veidošanas 
prasmēm;  svešvalodu  skolotāji  –  vides  un  veselības,  sports  un  brīvā  laika, 
uztura  un  fiziskās  ģeogrāfijas  karšu  jautājumus;  dabaszinību  skolotāji  –  vielu 
fizikālās  un  ķīmiskās  īpašības,  bīstamo  vielu  izmantošanu  un  darba  drošības 
noteikumu  ievērošanu,  mājturības  skolotāji  –  veselīga  uztura  un  patērētāja 
iepirkšanās  principus,  vides  aizsardzības  un  tās  ietekmes  uz  cilvēka  veselību 
jautājumus. 

Sadarbojas  ar  kolēģiem  un  apvieno  līdzīgas  tēmas  no  dažādiem mācību 
priekšmetiem  pārsvarā  ķīmijas,  fizikas,  ģeogrāfijas  un  sociālo  zinību  skolotāji. 
Atbildes  raksturo  arī  latviešu  valodas  skolotāju  centienus  saskaņot  mācību 
saturu ar krievu valodas skolotājiem. Apmēram 50% no aptaujātajiem Latgales 
reģiona  skolotājiem nav  sadarbojušies mācību  satura  integrācijas  jautājumos. 
Tomēr  sakarā  ar  izglītības  reformas uzdevumiem  Latvijā un  jaunā pamatizglī‐
tības standarta  ieviešanu vispārizglītojošā skolā pakāpeniski notiek šī pāreja uz 
integrēto mācību saturu. 

Atbildes  uz  jautājumu  „Kurus  no  izglītošanās  aspektiem  pielietojat 
ikdienā?” atklāj, ka aptaujātie skolotāji lielākā vai mazākā mērā mācību procesā 
izmanto visus septiņus izglītošanās aspektus (skat. 29. tabulu). 

10%

30%

35%

15%
10%

Ar projektu palīdzību

Ar grupu darbu

Ar domu kartēm

Ar saskarsmi un 
sadarbību

Ar pētniecisko darbu
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29. tabula 
Izglītošanās aspektu pielietojums mācību procesā Latgales reģiona skolās 

 
 

Izglītošanās 
aspekts 

Pielietojums mācību procesā 

Pašizpausmes un 
radošais  

 

Jaunrades darbos – zīmējumos, eseju un referātu rakstīšanā, 
projektu realizēšanā, attīstot prezentācijas prasmes, spēju 
izteikties un aizstāvēt savu viedokli; izpaužot telpisko un 
māksliniecisko iztēli rokdarbos 

Analītiski kritiskais   Tabulu veidošanā, sakarību saskatīšanā starp lielumiem 
sabiedrībā un dabā; secinājumi procentu uzdevumu 
risinājumos, kur izdevīgāk ņemt kredītus, kur – iepirkties; kā 
taupīt elektroenerģiju un siltumu, u.c.; analizējot un vērtējot 
rezultātus 

Morālais un 
estētiskais  

Valodās un literatūrā – izvērtējot literāro tēlu rīcību; analizējot 
dažādas situācijas un pieņemot lēmumus par personīgo rīcību; 
ievērojot darba kultūru un estētiski noformējot darbus, 
iekārtojot un uzturot darba vidi; veidojot attieksmi, 
motivēšanu mācībām un darba kultūru 

Sadarbības   Strādājot pāros un grupās – komunikatīvās spēles, praktiskie 
darbi, projekti un dialogi; prezentējot darbu rezultātus 

Saziņas   Matemātikā tiek attīstīta „matemātiskā” valoda; prasme 
uzklausīt citus; prasme veidot dialogu, izteikt un pamatot 
savas domas; informācijas iegūšana no dažādiem avotiem 

Mācīšanās un 
praktiskās darbības 

Ikvienā mācību stundā atkarībā no mācību priekšmeta 

Matemātiskais 
aspekts 

Attēlojot informāciju un analizējot tabulas, algoritmus, 
grafikus; secinājumu formulēšana; rezultātu analīze 

 
Atbildēs uz jautājumu „Kādas pozitīvas un negatīvas iezīmes jūs saskatāt 

mācīšanas  mācīšanās  procesā  saistībā  ar  Izglītības  reformu  jaunā 
pamatizglītības  standarta  ieviešanas  sakarā?”  aptaujātie  reģiona  skolotāji 
vērtē pamatizglītības standarta ieviešanas problēmas (skat. 30. tabulu). 

Rēzeknes  Augstskolas  Personības  socializācijas  pētījumu  institūtā  laika 
posmā no 2007. gada 1.  jūnija  līdz 31. decembrim tika realizēts  IZM zinātniski 
pētnieciskais projekts „Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura 
pētījumi  un  ieviešanas  problēmas”,  kurā  abas  iesaistījušas  izdevuma  autores 
(skat.  3. pielikumu).  Anketēšana  tiek  veikta  Latgales  reģiona  14  skolu 
pamatizglītības  klasēs.  Kopējais  respondentu  skaits  –  1163  skolēni.  Viens  no 
anketas jautājumiem saistīts ar veselības, drošības un vides izglītības jautājumu 
integrēšanas mācību  priekšmetos  vērtējumiem  skolēna  skatījumā,  jo  tieši  šie 
aspekti lielā mērā saistās ar patērētājizglītības interesēm un uzdevumiem. 
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30. tabula 
Pozitīvās un negatīvas iezīmes Latgales reģiona skolotāju skatījumā saistībā ar 

jaunā pamatizglītības standarta ieviešanu 
 

Pozitīvās iezīmes  Negatīvās iezīmes 

Galvenā vērība cilvēkam – personībai, kur 
skolēns ir kā pētnieks, kurš meklē 
problēmas risinājumus pats; bet 
skolotājs – konsultants, nevis gatavu, 
„pareizu” domu radītājs 

Vērtēšanas sistēma ieskaitīts/ 
neieskaitīts (i/ni) radina pie paviršības 
ikdienas uzdevumu veikšanā 

Saistība ar reālo dzīvi  Atbilstošu mācību līdzekļu 
nepietiekamība 

Liek skolotājam darboties radoši Skolotāji nav sagatavoti izglītības 
standarta realizēšanai 

Sociālo prasmju akcentēšana visos mācību 
priekšmetos 

Prasa lielu papildus darbu no skolotāja

Vispusīga dažādu prasmju attīstīšana Nepietiekošs nodrošinājums ar 
mūsdienīgām mācību tehnoloģijām 

Iespēja katram skolēnam pierādīt sevi Nav saskaņotības starp atsevišķo 
mācību priekšmetu standartiem 

Pāriešana no liela informācijas apjoma 
apguves uz mācīšanos atrast informāciju 
un to pielietot 

Pārāk liels satura apjoms 

 
Uz  jautājumu  „Kuros  mācību  priekšmetos  izglīto  vides,  veselības  un 

drošības  jautājumos?”  skolēni atbild  saskaņā ar gūtajām atziņām par mācību 
priekšmetu  lomu  vides,  veselības  vai  drošības  jautājumu  izglītošanā.  Pozitīvi 
balsojumi vispirms  jārosina konkrētām un pietiekami attīstītām skolēna zinību 
sistēmām par vidi, veselību un drošību, kas nav aizstājamas ar  triviālu saistīto 
terminu  kopu  un  bezpersonisku  vai  apgūstamās  zinībās  neieinteresētu 
izglītojamo. Bieži skolēns var nesaskatīt iespēju apstiprināt minētos izglītošanas 
faktus  šajā  viņiem  uzdotajā  jautājumā.  Cēloņi  neatbildētam  jautājumam 
meklējami gan mācību satura un metožu realizācijā, gan pedagoga un skolnieka 
uzskatos  un  dzīves  pieredzē.  Saturiski  jebkuri  vides,  veselības  vai  drošības 
jautājumi  ir  savstarpēji  saistīti  atbilstošos  tematiskos  blokos,  kas  ne  vienmēr 
viennozīmīgi atklājas atsevišķu problēmu risinājumos. 

Pētījumu  rezultāti  1163  skolēnu  aptaujā  reģiona  14  skolās  liecina  par 
iepriekš minēto  faktoru  ietekmi uz  skolēnu pozitīvo atbilžu  skaita  sadalījumu, 
bet  savukārt  iegūtais  rezultāts  –  turpmākos  kvalitatīvos  pētījumos  par 
izglītošanas kvalitāti nepieciešama cita pieeja problēmu diagnosticēšanai vides, 
veselības  un  drošības  jautājumu  apguvē.  Šajā  pētījumā  minētās  dažādu 
priekšmetu  aktivitātes  analizējamas,  izmantojot  vismaz  603  (52%  aptaujāto) 
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vērtējumu.  Vērtētāju  skaits,  iespējams,  bija  lielāks,  jo  tika  arī  konstatēts,  ka 
maksimālo vērtētāju skaits dažādās atbilžu grupās atšķiras ne mazāk kā par 170 
(15%) aptaujāto. Vidēji 90% no maksimālo balsojumu skaita attiecināmi tikai uz 
4  –  6  priekšmetu  vērtējumiem  katrā  no  trijām minētajām  izglītības  tēmām. 
Skolēnu  vērtējums  par  viņu  izvēlēto  priekšmetu  aktivitāti  izglītošanā  vides, 
veselības  un  drošības  jautājumos,  kā  arī  integrēto  jautājumu  procentuālais 
īpatsvars šajos priekšmetos atspoguļots 31. tabulā. 

 
31. tabula 

Veselības, drošības un vides jautājumi skolēnu skatījumā 14 Latgales skolās 
 

Integrēto jautājumu procentuālais
īpatsvars mācību priekšmetos 

Balsojumi par integrētajiem 
jautājumiem  

Priekšmeti  Vides  Veselības Drošības  Vides  Veselības  Drošības   Kopā 

Bioloģija  51.9  40.6  7.5  430  336  62  828 

Sociālās zinības  24.2  56.0  19.8  176  408  144  728 

Klases stunda  20.0  12.7  67.3  136  86  457  679 

Ķīmija  21.8  15.1  63.1  78  54  226  358 

Mājturība  3.0  23.6  73.4  8  62  193  263 

Ģeogrāfija  88.0  0.4  11.6  228  1  30  259 

Sports  1.3  21.1  77.6  3  47  173  223 

Fizika  11.1  16.4  72.5  19  28  124  171 

Veselības mācība  0.0  100.0  0.0  0  136  0  136 

Latviešu valoda  45.0  12.5  42.5  18  5  17  40 

Krievu valoda  47.1  17.6  35.3  8  3  6  17 

Informāc. tehnol.  6.3  0.0  93.8  1  0  15  16 

Ētika  0.0  78.6  21.4  0  11  3  14 

Angļu val.  20.0  20.0  60.0  1  1  3  5 

Vēsture  25.0  0.0  75.0  1  0  3  4 

Visi kopā  29.6  31.5 38.9 1107  1178   1456   3741 

 
Iegūto  balsojumu  datu  procentuālās  attiecības  tabulā  ne  visai  precīzi 

raksturo mācību  priekšmetu  relatīvās  procentuālās  aktivitātes  attiecībā  pret 
vides,  veselības  un  drošības  jautājumu  integrācijas  pakāpi,  jo  aptuveni  50% 
aptaujāto  un  līdz  60%  skolu  skolēni  vienkārši  nesniedza  nekādu  atbildi. 
Rezultātā iegūto datu procentuālās attiecības tabulā neprecīzi raksturo relatīvās 
aktivitātes  priekšmeta  attiecībās  pret  vides,  veselības  un  drošības  jautājumu 
integrācijas  pakāpi  un  līdz  ar  to  pilnībā  neraksturo  šo  jautājumu  integrācijas 
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pakāpi  skolēnu  vērtēšanai  izvēlētajos mācību  priekšmetos.  (Skat.  32.,  33.  un 
34. attēlus). Nezinot pilnībā neatbildējošo un nevēlējušos  atbildēt  skaitu, nav 
iespējams diskutēt par visām skolēnu iespējām adekvāti novērtēt, kāda mācību 
priekšmeta  ieguldījumu  vides,  veselības  vai  drošības  jautājumu  integrācijā 
izglītībā. 

 
32. att. Skolēnu balsojumā procentuālo īpatsvaru raksturojošā vides 

jautājumu integrēšanas pakāpe dažādos mācību priekšmetos salīdzinājumā ar 
drošības un veselības jautājumiem 

 

 
33. att. Skolēnu balsojumā procentuālo īpatsvaru raksturojošā veselības 

jautājumu integrēšanas pakāpe dažādos mācību priekšmetos salīdzinājumā ar 
drošības un vides jautājumiem 
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34. att. Skolēnu balsojumā procentuālo īpatsvaru raksturojošā drošības 

jautājumu integrēšana pakāpe dažādos mācību priekšmetos salīdzinājumā ar 
veselības un vides jautājumiem 

 
Veicot  analīzi  saistībā  ar  vides  jautājumiem,  redzams,  ka  vislielākās 

procentuālās  attiecības  tiek  dotas  ģeogrāfijas  stundām  (88,0%),  bioloģijai 
(51,9%) un krievu valodai (47,1%). Taču  ir tādi priekšmeti kā, piemēram, ētika, 
veselības mācība,  kur  diemžēl  nākas  secināt,  ka  skolotāji  skolēnu  skatījumā 
pagaidām nav saskatījuši nekādu saikni ar vides jautājumiem. 

Līdzīga  situācija  vērojama  arī,  analizējot  veselības  jautājumu  integrāciju 
mācību  satur.  Sociālajās  zinībās  (56.0%)  un  bioloģijā  (40,6%)  integrācijas 
aktivitāti  nosaka  arī  maksimāli  skolēnu  balsojumi  (63%)  visās  aptaujātajās 
skolās. Pārējos mācību priekšmetos, redzams, ka veselības tēma tiek integrētas 
relatīvi maz vai nemaz un to piemin tikai 2 – 7 skolās. 

Analizējot  skolēnu  atbildes  par  drošības  jautājumu  integrēšanu  mācību 
priekšmetu  saturā,  redzams,  ka par  to  balso  ar  vairāk nekā  trešo daļu  (39%) 
balsu. Vieni no progresīvākajiem skolotājiem šinī  jomā  ir klases audzinātāji un 
ķīmijas, mājturības un sporta skolotāji, par kuru aktivitātēm drošības jautājumu 
apguvē  skolēni balso 72% gadījumu  (13  skolās no 14 aptaujātajām). Drošības 
jautājumu  īpatsvars šajos priekšmetos  ir 63 – 77%. Tas droši vien  ir saistīts ar 
mācību  priekšmetu  specifiku  un  obligāto  drošības  tehnikas  noteikumu 
prasībām ievērošanu. 

Veiktās  divas  aptaujas  par mācību  satura  integrācijas  jautājumiem  deva 
iespēju izdarīt vairākus secinājumus:  

1. Izglītības  standartos  noteiktie  septiņi  izglītošanās  aspekti  (skat. 
Pamatizglītības  Valsts  standartu)  sekmē  mācību  satura  integrāciju 
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pamatizglītībā,  kā  rezultātā  tiek  attīstītas  daudzveidīgas  skolēnu 
prasmes un kompetences. 

2. Patērētājizglītības tēmas  ir cieši saistītas ar pamatizglītības saturu un 
to  integrēšana  dažādos  mācību  priekšmetos  sekmē  skolēnam 
nozīmīgu „ikdienas prasmju” apguvi un viņa socializēšanos. 

3. Veiktā  aptauja  skolotāju  vidū  dod  iespēju  analizēt  izglītošanās 
aspektu daudzveidīgo pielietojumu mācību procesā, kur redzama arī 
saikne ar patērētājizglītības tēmām. 

4. Grūti  adekvāti  novērtēt  viena  vai  otra mācību  jautājuma  piederību 
veselības,  drošības  vai  vides  jautājumu  grupām,  jo  par  atsevišķiem 
priekšmetiem  ir  relatīvi  ļoti  zems  balsu  skaits  un,  iespējams,  to 
novērtē  tikai  skolēni,  kas  niansēti  saskata  vismazākās  saites  ar 
veselības, drošības un vides jautājumiem.  

5. Aptaujas rezultāti atklāj ne tikai  jaunā standarta  ieviešanas pozitīvās 
iezīmes, bet dot iespēju analizēt arī trūkumus šinī procesā.  

6. Iegūtie  rezultāti nosaka nepieciešamību  turpināt pētījumu kvalitatīvi 
augstākā līmenī. 

 

2.1.3. METODES UN DARBA ORGANIZĀCIJAS FORMAS 
 
Pasaules ekonomiskajā, kultūras, tehnoloģiskajā vienotībā un daudzveidībā 

pāreja  uz  informācijas  sabiedrību  ir modernās  pasaules  raksturīgākā  iezīme. 
Nav noliedzams, ka nozīmīgākie priekšnoteikumi saistās tieši ar skolēnu iegūtās 
izglītības  kvalitāti  jau  pamatskolā,  kura  balstās  uz  konkrētiem  didaktiskajiem 
principiem (skat. 32. tabulu). 

32. tabula 
Pamatizglītības vispārīgie didaktiskie principi 

 

Didaktiskie principi  Lietišķa interpretācija 

Veiksmīgam mācību 
procesam ir nozīmīga skolas 
vide un labvēlīga gaisotne 
stundās (mācību vide)  
 

Liela audzinoša vērtība ir skolas videi, psiholoģiskajai un 
morālajai gaisotnei, kas nosaka savstarpējo attiecību 
kultūru skolas ikdienā un ļoti būtiski ietekmē skolēnu 
darba kvalitāti un mācīšanās motivāciju. Koleģialitāte, 
sadarbība, savstarpēja uzticība, cieņa un labvēlība starp 
skolas vadību, skolotājiem, skolēniem un viņu 
vecākiem, labvēlīga un optimistiska gaisotne stundās – 
tie visi ir nozīmīgi priekšnosacījumi veiksmīgām 
mācībām, skolēnu saskarsmes kultūras un 
vērtībuzskatu attīstībai   
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Mācīšanās nozīmē 
ne tikai zināšanu un prasmju 
apguvi, bet arī vērtībizglītību  
(mācību darba un 
audzināšanas vienotību) 
 

Mācību saturs un mācību process nevar būt neitrāls. 
Jāmāca skolēnam kritiski izvērtēt sniegto informāciju 
un pašam veidot savus patstāvīgus spriedumus. 
Skolotājam jāņem vērā skolēnu atšķirības (sociāli 
etniskā un reliģiskā piederība, ģimenes tradīcijas, 
dzimuma atšķirības u.c.), jo tikai tad iespējama humāna 
vērtībizglītība un notiek efektīva mācīšanās, ja tā 
saistīta ar skolēna ikdienu un viņa pieredzi. 
Cilvēki apgūst un veido vērtībuzskatus savstarpējā tiešā 
un netiešā saziņā un saskarsmē ar cilvēkiem. Savs 
ieguldījums vērtībizglītībā jādod gan mācību 
priekšmetu skolotājiem, gan klašu audzinātājiem un arī 
citiem, kas strādā skolā 

Mācīšanās ir individuāli 
atšķirīgs process (individuālā 
pieeja) 

Bērni ir atšķirīgi, viņiem ir dažādas izglītošanās 
motivācijas un vajadzības. Skolēns būs labāk motivēts 
mācīties, ja skolotājs stundās ievēros viņa personības 
īpatnības, attīstības līmeni un uztveres spējas 

Skolēni mācās labāk un ar 
lielāku interesi, ja patstāvīgi 
meklē saikni starp nezināmo 
un jau zināmo, uzdod 
jautājumus, patstāvīgi rod 
atbildes uz tiem 
(problēmpieeja) 

Skolotāja uzdevums ir palīdzēt izvirzīt jautājumus un 
mācīt rast atbildes uz tiem visdažādākajos veidos. 
Izglītošanās procesā jārada patstāvīgās izzināšanas un 
pašatklāsmes iespēja, jāļauj skolēniem pašiem meklēt 
un ieraudzīt saikni un sakarības starp notikumiem, 
lietām, parādībām. Ir jāpalīdz skolēniem saskatīt un 
izprast saikni starp jauno informāciju un viņu ikdienas 
dzīvi, saikni ar ģimeni, draugiem un sabiedrību 

Skolotāji izvirza prasības 
atbilstoši katra skolēna 
spējām (attīstība, izaugsme) 

Prasībām jābūt pietiekami augstām un uzdevumos 
jāiekļauj izaicinājums, lai tādējādi pavērtu iespējas 
izaugsmei  

Skolēni mācās labāk, ja 
mācību procesa pamatā ir 
viņu praktiskās dzīves 
pieredze 
(mācīšanās, kas balstīta uz 
praksi) 
 

Skolēni, īpaši jaunākajās klasēs, mācās labāk, ja 
zināšanu un prasmju apguves pamatā ir viņiem 
pazīstamais, nozīmīgais un ar ikdienas dzīvi saistītais. 
Tas izriet no bērna domāšanai un pasaules uztverei 
raksturīgā pragmatisma – bērna uzmanību saista un 
interesi izraisa tikai tas, kas ir praktiskai dzīvei derīgs, 
kas ļauj viņam sevi norobežot no nepatīkamā, bīstamā. 
Bērna pasaule ir egocentriska tajā nozīmē, ka viņš ir 
gatavs darboties aktīvi un piepūlēties, lai izzinātu tikai 
viņa dzīvei noderīgo. Savukārt tieši paša aktivitāte un 
patstāvīga izziņa, nevis pasīva sistematizēto un 
pasniegto atziņu apgūšana ir ceļš uz patiesām 
zināšanām, uz zinātkāres, izziņas prieka un prasmju 
attīstību. Skolotāja uzdevums ir izvēlēties tās ikdienas 
dzīves epizodes un apkārtējās pasaules norises, kas 
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skolēna ir interesantas un vienlaicīgi dod iespēju 
nojaust dziļākas likumsakarības arī tad, ja tās tieši 
netiek definētas 

Veicināma uz skolēnu 
praktisko ikdienas dzīves 
pieredzi balstīta integrētā 
mācīšanās (integrētā pieeja) 
 

Tikai zinātnē tiek nodalītas nošķirtas, relatīvi noslēgtas 
disciplīnas. Praktiskajā ikdienas dzīvē nepastāv atsevišķi 
valoda, vēsture, botānika, zooloģija, aritmētika, bet gan 
reālās dzīves un notikumu nediferencēts veselums. 
Sākotnējā iepazīšanās ar apkārtējās pasaules norisēm 
un likumsakarībām vislabāk notiek, vērojot ikdienā 
notiekošo un intuitīvi nojaušot zinātniskās pasaules 
ainas likumsakarības. Tāpēc tieši integrētā pieeja 
vislabāk veicina dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju 
un vērtībattieksmju apguvi  

Skolēnu sasniegumu 
vērtēšanā jāizmanto 
dažādas metodes (arī 
skolēna pašvērtējums). 
Skolēniem un vecākiem 
jābūt skaidram priekšstatam 
par paveikto un iespējām 
paaugstināt skolēna 
sasniegumu līmeni 
(vērtēšanas daudzveidība, 
nepārtrauktība) 

Vērtēšana ir neatņemama izglītošanās procesa 
sastāvdaļa. Tai jābūt nepārtrauktai. Skolotāja 
vērtējuma, kā arī skolēnu paveiktā savstarpējā 
vērtējuma un pašnovērtējuma uzdevums ir veicināt 
skolēnu sasniegumu uzlabošanos 

 

Patērētājizglītība  ir  ļoti saistīta ar ekonomikas termina  jēdzienisko saturu. 
Ekonomika  (gr.val.  “Oikonomikē”)  ‐  saimniecības  vadīšanas māksla.  “Pirmais 
saimnieciskās  attīstības  pamatnoteikums  liek  sakārtot  domāšanu,  radīt 
lietpratīgu un lietišķu pieeju saimnieciskajai darbībai”. Ekonomiskās domāšanas 
attīstība  ir  cieši  saistīta  ar  patstāvīgas  kritiskas  domāšanas  un  vērtēšanas 
iemaņu attīstīšanu.  

N. Bočkarevs  raksta,  ka  „laba metode  ir  tā,  kura,  izmantota  attiecībā  uz 
visiem,  ļauj novirzīt  vajadzīgo uz  katra dvēseli, pie  tam  tādā  veidā,  kā  tieši  šī 
dvēsele  prasa.  D. Laiveniece  un  skolotājs  K. Brants  norāda,  ka  labai  mācību 
metodei ir jāatbilst šādām prasībām: 

‐ metodei  ir  jāattīsta  un  jāveicina  skolēnu  domāšana  gan  problēmas 
izvirzīšanā, gan atrisināšanā, gan dažādu priekšlikumu un secinājumu 
formulēšanā; 

‐ metodei ir jāstimulē kopīga patiesības meklēšana; 
‐ metode ir kā skolēna izaugsmes veicinātāja; 
‐ metodei  ir  jānodrošina mācību vielas un programmas apguve vismaz 

minimumā; 
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‐ lai  skolēniem mācīšanās būtu  interesanta, metodei būtu  jārespektē 
skolēnu intereses, vēlmes; 

‐ metodei  ir  jāveicina  skolēnu  rosīga  iesaistīšanās  mācību  darbā. 
(Laieniece D., 1999)  

Prets D. norāda, ka galvenās atšķirības, ar ko atšķiras interaktīvās metodes 
no tradicionālajām saistās ar to, ka mācību procesā tiek nodrošināta skolotāja 
un skolēnu pozitīva sadarbība zināšanu un prasmju apguvei; mācīšanās notiek 
darbībā, kurā skolēniem  ir  iespēja  izmantot savu pieredzi, kā arī tiek veicināta 
skolēnu patstāvīga darbība. (Prets D., 2000) Tāpēc interaktīva mācīšanās ir tieši 
saistīta  ar  cilvēka  pašizaugsmes  daudzveidīgo  iespēju  atrisināšanu,  viņa 
pilnvērtīgu attīstību un gatavību dzīvei, kā arī veicina:  

1) patstāvīgas domāšanas un vērtēšanas iemaņu attītīšanu skolēnos, kas 
ietver sevī: 

 neatkarību  no  autoritātes  viedokļa  un  spēju  kritiski  izvērtēt 
dažādus viedokļus, 

 savas personiskās, subjektīvās patiesības meklējumus, 

 prasmi loģiski sakārtot savas domas; 
2) produktīvās sadarbības iemaņu attīstību skolēnos, kas ietver sevī: 

 spēju uzklausīt un saprast citu cilvēku viedokļus, 

 iecietības un empātijas izkopšanu; 
3) spēju  izmantot  mācību  procesā  savu  pieredzi,  drosmes  attīstīšanu 

apgūt jaunu pieredzi; 
4) pašizglītības  vēlmju  izkopšanu,  zināšanu  loka  pastāvīgas  paplaši‐

nāšanas prasmju attīstīšanu; 
5) pilsoniskās  drosmes  atbildēt  par  savu  viedokli  un  rīcību  attīstīšanu 

skolēnos. (Lapiņa L., Rudiņa V., 1997)  
Patērētājizglītības mērķis  ir  tikt galā ar  ikdienas dzīves problēmām,  tādēļ 

skolotāju  pašu  pieredze  un  personiskais  piemērs  bieži  vien  var  noderēt 
patērētājizglītības mācību metodikas pilnveidošanā. Apspriežamos  jautājumus 
un  problēmas  var  izvēlēties  no  skolēnu  pašu  pieredzes. Analizējot  teoriju  un 
praksi, mācību stundas skolēniem kļūst interesantas. 

Mācīšanās  efektivitāte  ir  atkarīga  no  stundās  izmantotajiem  radošajiem 
uzdevumiem un skolēna paša apgūtās pieredzes. Patērētāju  izglītība  ir saistīta 
ar skolēnu  ikdienas attieksmi un darbībām, kas attiecas uz konkrētu materiālo 
pasauli.  Piesaistot  patērētāju  izglītībai,  piemēram,  teātri,  mākslu  un  citas 
estētiskas  darbības,  var  veidot  psiholoģiskus  tiltus  starp  skolēnu  ikdienas 
realitāti  skolā  un mājās.  Patērētāju  izglītības  būtiska  sastāvdaļa  ir  aktivitāte. 
Aktivitātes  ir noderīgas pieredzes uzkrāšanai,  taču patērētājizglītībai  ir  jāveido 
priekšstati par sabiedrības sociāli ekonomisko struktūru, kas ir saistīta ar cilvēku 
savstarpējo  uzvedību  un  ar  problēmu  risināšanas  paņēmieniem.  Klausīšanās, 
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ideju  vētra,  pašpārliecinātības  un  pašapziņas  attīstīšana,  lomu  spēles,  grupu 
darbs, pētniecība –  tas  viss  ir daļa no patērētājizglītības mācību procesa. Tas 
nozīmē,  ka  bez  tradicionālajām  lekcijām  ir  daudz  citu  efektīvāku  un  intere‐
santāku  veidu un metožu,  kā organizēt patērētājizglītības procesu,  atsevišķas 
tēmas integrējot mācību saturā. 

Izglītību  var uzskatīt par mācīšanās pieredzes  sistēmu,  kas  skolēnos  rada 
vēlamās  izmaiņas. Gilfords (Guilford)  ir analizējis “Intelekta struktūru” vairākās 
primārās kategorijās.  

1. Kognitīvā  atmiņa  –  vienkārša  faktu  reprodukcija.  Kognitīvās  spējas 
ietver atklāšanu, atpazīšanu vai informācijas izpratni dažādās formās.  

2. Konverģentā domāšana – datu analīze un apkopošana, kas noved pie 
vienas sagaidāmās atbildes stingri formulētās atbildes struktūras dēļ. 
Šo  domāšanas  veidu  var  izmantot  problēmu  risināšanā,  materiālu 
apkopošanā, ideju sakārtošanā loģiskā secībā.  

3. Diverģentā  domāšana  –  prasme  izvirzīt  idejas  vai  izvēlēties  jaunu 
virzienu.  Indivīds  var  novirzīties  no  vispārpieņemtajiem  faktiem, 
saskatīt tālāku pielietojumu vai radīt neparastas asociācijas.  

4. Vērtējošā  domāšana  –  prasme  veidot  savu  vērtību  dimensiju, 
novērtēt  un  piedāvāt  iepriekšējā  vērtējuma modifikāciju  vai  izvirzīt 
pretargumentus  cita  indivīda  pozīcijai.  (Cynthia  A.,  Schuster,  1958) 
(Skat. 33. tabulu) 

Ekonomikas un patērētājzinību tēmas apvieno apgūto materiālu un mācī‐
bu  dzīvi  vispārizglītojošo  skolu mācību  priekšmetos.  Pēdējie  pētījumi  par  pa‐
stāvīgo kritisko domāšanu un vērtēšanas prasmju attīstīšanu pierāda, ka, mācot 
atsevišķas prasmes un faktus atrauti no reālās dzīves mērķiem un uzdevumiem, 
mēs samazinām skolēnu  iespējas domāt kritiski. Kritiskās domāšanas metodes 
elements  ir domu karte  jeb  ideju zirneklis.  (Miķelsone L., 2002) Domu kartes 
patērētājzinību apgūšanā mācību procesā tiek pielietotas, lai:   

‐ veidotu loģisku sistēmu; 
‐ veidotu izpratni par lietu, procesu savstarpējo sakarību; 
‐ noskaidrotu,  kas  ir  zināms  par  doto  tēmu,  līdz  ar  to  –  noteiktu 

zināšanu apjomu; 
‐ veidotu  izpratni  par  to,  cik  dažādi  cilvēki  uztver  vienu  un  to  pašu 

domu, jēdzienu; 
‐ mācītos veidot asociācijas; 
‐ pierakstītu informāciju; 
‐ veicinātu prezentāciju, domrakstu, eseju, rakstu, projektu plānošanu; 
‐ pierakstītu diskusiju gaitu. 
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33. tabula 
Kritiskās domāšanas process 

 

Kritiskās 
domāšanas soļi 

Kritiskās domāšanas apraksti 

1. Galveno 
jautājumu 
noteikšana un 
definēšana  

Nozīmīgākos  vārdus un  frāzes  jādefinē  atbilstoši  tam,  kā  tie  tiks 
izmantoti konkrētās problēmas apspriešanā. Šusters  (Schuster)  ir 
teicis, ka pastāv divu veidu definīcijas:  
(1) ziņojumu vai vārdnīcu definīcijas ir vispārpieņemti apgalvojumi, 
kuri  ietver  noteiktu  nozīmi,  ko  pieņēmušas  noteiktas  grupas
noteiktā laikā un kas var prasīt sīkākus paskaidrojumus;  
(2)  stipulatīvās  jeb atrunātās definīcijas  izsaka personas nodomu 
izmantot vārdu dotajā nozīmē noteiktas diskusijas laikā. 
Atšķirību  starp  šiem  diviem  definīciju  veidiem  var  parādīt, 
izmantojot vārdu „sadarboties” („kooperēties”) 

2. Pieņēmumu 
atpazīšana un 
hipotēžu 
izvirzīšana  

Skolotājs definē pieņēmumu kā “priekšlikumu, kas  tiek uzskatīts 
par patiesu un netiek pārbaudīts. Pieņēmumi var būt vispāratzīti 
vai neatzīti, vai arī  to patiesums var būt apšaubīts. Dažreiz mēs 
apzināmies pieņēmumus,  saskaņā ar kuriem mēs  rīkojamies, un 
dažreiz  pilnībā  neapzināmies,  kādi  pieņēmumi  ir  mūsu  rīcības 
pamatā – mēs pieņemam visu kā pašu par sevi saprotamu” 

3. Būtisko 
faktu izvēle un 
sakārtošana un 
pierādījumu 
vērtēšana  

Skolēniem  jāsniedz  padomi,  kā  atšķirt  faktus,  kas  attiecas  uz 
problēmu  un  kas  uz  to  neattiecas.  Lasot  viņiem  jāiemācās 
izvērtēt,  kā  tika  iegūti  pierādījumi  un  vai  būtu  jāpārskata 
secinājumi, balstoties uz  jaunāko  informāciju. Viņiem  jāiemācās 
noteikt,  vai  ir  nepieciešami  papildus  dati,  lai  apstiprinātu, 
noteiktu vai atspēkotu pieejamos pierādījumus. Turklāt viņiem ir 
jāprot atšķirt faktus un viedokļus 

4. Pamatotu 
secinājumu 
izdarīšana  

Loģiskās domāšanas process nav pilnīgs,  kamēr  skolēni  iemācās 
izdarīt  secinājumus.  Lai  izdarītu  pamatotus  secinājumus, 
skolēnam ir nepieciešamas šādas spējas:  
1. Spēja saskatīt galveno. Spēja saskatīt galveno domu un pie tās 
pieturēties  ir  pirmais  būtiskais  solis  pamatota  secinājuma 
izdarīšanā.  
2.  Spēja  ierobežot  vispārinājumus.  Šusters  norādīja,  ka 
nepārdomātu  vispārinājumu  pieņemšana  vai  vispārīgu 
secinājumu  izdarīšana  no  dažiem  gadījumiem  ir  plaši  izplatīta. 
Cilvēki neatšķir piemēru no pierādījuma. Vai arī viņi pieņem, ka 
starp divām  lietām,  kas notiek  vienlaicīgi  vai  viena pēc otras,  ir 
cēloņsakarības.  
3.  Spēja  pamatot  secinājumus  ar  pierādītiem  faktiem.  Kā  jau 
iepriekš tika minēts, fakti  ir  jāatdala no viedokļiem. Jāizvairās no 
novērojumu un atmiņas kļūdām 
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Domu kartes tiek veidotas grupu darbā, kas  ļauj skolēniem būt brīvākiem, 
atraisīt domāšanu,  radošu pieeju darbam. R. Andersone norāda domu  kartes 
veidošanas būtību:  

‐ tiek uzrakstīts centrālais jēdziens; 
‐ svarīgākais,  kas  saistīts  ar  šo  jēdzienu,  tiek  rakstīts  tuvāk  centram, 

mazāk svarīgais – tālāk no centra; 
‐ savstarpējo sakarību starp asociācijām var parādīt ar lokiem; 
‐ nemitīgi  var pievienot  jaunu  informāciju  (iepazīstoties  ar  teorētisko 

materiālu); 
‐ noslēgumā  var  apmainīties  ar  domu  kartēm,  lasīt  un  apspriest 

rezultātus, var secināt, cik plaši aptverta tēma.  
Mūsu valsts tautsaimniecība norāda uz komunikabilitātes, prasmes strādāt 

grupās vai kolektīvos nepieciešamību. Arī ģimenes saimniecības, uzņēmuma vai 
privātās  firmas  vadīšanā nepieciešamas  sociālās prasmes,  kuras  ļoti  veiksmīgi 
realizējamas, pielietojot grupu darbu. 

Grupu  darbs  ir  metode  un  mācību  organizācijas  forma,  kas  pieļauj 
diferencētu pieeju uzdevumu  izpildē, akceptējot  skolēnu  intereses,  zināšanas, 
spējas,  ļauj  izpausties  skolēna  individuālajām  īpatnībām,  akcentējot  katram 
sava darba rezultāta sabiedrisko nozīmi, izsakot savu viedokli un argumentējot 
to. (Miķelsone L., 2002) Rubana I.M. uzsver ieguvumus no grupu darba: 

‐ ļauj darbā iesaistīties visiem; 
‐ ir iespējams katram sevi apliecināt, izpildot noteiktu lomu grupā; 
‐ attīsta sadarbības prasmes; 
‐ liek  izmantot  teorētiskās  zināšanas  un  praktisko  pieredzi  konkrētu 

uzdevumu veikšanā; 
‐ padziļina interesi par mācību priekšmetu; 
‐ uzlabo mācību sasniegumus; 
‐ apdāvinātie  bērni  var  palīdzēt  un  mācīt  citiem,  nedemonstrējot 

zināšanas klases priekšā; 
‐ grupā ar darbu labāk tiek galā gausāki skolēni; 
‐ darbs grupā nerada stresu; 
‐ nedrošiem skolēniem darbs grupā rada drošības sajūtu. (Rubana I.M., 

2004) 
Priekšrocības, organizējot grupu darbu (Skolotāja rokasgrāmata, 1997): 
1) visi ir nodarbināti; 
2) skolotājs nav uzmanības centrā; 
3) problēmas  un  situācijas  tiek  vērtētas  no  grupas  viedokļa,  tādējādi 

radot citādu pieeju. Izveidojas auglīgas diskusijas  iespēja, kad grupas 
ziņo par darba rezultātiem. 
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Patērētājzinību  integrēšanai  mācību  saturā  ļoti  plaši  tiek  izmantota 
diskusija.  Diskusija  ir  apspriešana,  kuras  gaitā  tās  dalībnieki  izsaka  dažādus 
uzskatus  un  kopīgi  noskaidro  kādu  neviennozīmīgu  jautājumu.  (Miķelsone  L., 
2002)  Tās mērķis  ir  kāda  noteikta  jautājuma  izpratne,  komunikatīvo  prasmju 
attīstīšana,  iesaistot pēc  iespējas vairāk dalībnieku,  lai  izvirzītajam  jautājumam 
atrastu kopīgus risinājumus. 

Diskusijas  organizēšanai  mācību  stundā  ļoti  noderīgi  ir  audio  vizuālie 
mācību  līdzekļi.  Strādājot  grupās,  viens  no  svarīgākajiem  procesiem  ir  lomu 
sadale.  Lomas  tiek  dalītas  šādi:  akadēmiskās,  sociālās  un  praktiskās. 
(Mācīsimies  sadarbojoties,  1998)  Lomu  darbība  ir  ļoti  sekmīga  mācīšanās 
metode patērētājizglītībā. Klasē  var  risināt patērētāju problēmas,  iepazīstinot 
dalībniekus ar situāciju un dodot īsu aprakstu par lomu, kas katram jāspēlē.  

Lomu  spēles  mērķis  ir  situācijas  izpratne.  Tās  laikā  vairāki  dalībnieki 
inscenē  konkrētas  situācijas  pārējo  dalībnieku  priekšā.  Visas  darbības  tiek 
inscenētas uz vietas, ņemot vērā apstākļus, pie tam klasē tiek apspriestas šajā 
spēlē saskatītās problēmas. 

Lomu spēli patērētāju izglītībā izmanto, lai: 
‐ pārbaudītu, kā skolēni izpratuši konkrēto situāciju; 
‐ rastu priekšstatu, cik dažādi skolēni izprot vienu un to pašu jautājumu 

vai problēmu; 
‐ atšķirtu būtisko no mazāk svarīgā; 
‐ izteiktu savu viedokli un to aizstāvētu; 
‐ ieklausītos citos; 
‐ dotu iespēju iedzīvoties dažādās situācijās. (Rubana I.M., 2004) 
Šajā  21. gadsimtā  notiek  pārorientācija  no  zināšanu  translācijas  un 

reproducēšanas modeļa  uz  izglītības modeli,  kurā  akcentēta  nepieciešamība 
attīstīt skolēnu pašizglītības iemaņas – prasmi risināt problēmas, sadarboties un 
apgūt  „komandas”  darba  iemaņas.  Šinī  kontekstā  vispilnīgākā  un  efektīvākā 
mācību  darba  forma  ir  projektu  darbs,  ar  kura  palīdzību  iespējams  īstenot 
izglītības  pamatmērķus  –  veicināt  pilnvērtīgu  personības  attīstību,  sagatavot 
jauno cilvēku patstāvīgai darba dzīvei un integrācijai strauji mainīgā sabiedrībā. 
(Oliņa Z., 2001) 

Projektu  metode  ‐  viena  no  interaktīvajām  mācību  metodēm,  kas  ļauj 
maksimāli  palielināt  skolēnu  aktivitāti  mācību  vielas  apguvē,  sadarbību  ar 
citiem skolēniem un skolotājiem. (Projektu laiks, 1998) Projekts ir līdzeklis, kas: 

‐ sekmē skolēnu aktivitāti mācību procesa organizēšanā un īstenošanā; 
‐ palīdz  padziļināti  apgūt  konkrēto  mācību  vielu  saistībā  ar  citiem 

mācību priekšmetiem un reālo dzīvi; 
‐ palīdz  attīstīt  skolēnu  patstāvīgās  mācīšanās  un  zinātniskās 

pētniecības iemaņas; 
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‐ atspoguļo  teorētisko  zināšanu  praktisku  izmantojumu,  kas  īstenojas 
skolēnu motīvu un iemaņu vienotībā; 

‐ veicina  labvēlīgas un atvērtas mācību  vides  veidošanos, ko  raksturo 
skolēnu  atklāsmes  prieks  un  skolotāja  gatavība  atbalstīt  audzēkņu 
iniciatīvu. (Oliņa Z., 2001) 

Projektu  darbu  var  definēt  kā  skolēnu  grupas  aktivitāti,  izpētot  izvēlētu 
priekšmetu  vai  veicot  apskatu.  Skolotājs  var  darboties  kā  padomdevējs  vai 
koordinators.  Skolēni  strādā  neatkarīgi  no  skolotāja,  un  paši  gūst  pieredzi. 
Projektu priekšrocība ir tā, ka tajos iespējams tūlītēji saņemt praktiska nozīmes 
rezultātu. 

Projektu  darbs  prasa  īpašu  pedagoģisko  talantu  no  skolotāja,  ļaujot 
skolēniem  izdarīt  pašiem  savus  secinājumus  no  projektā  iegūtās  pieredzes. 
Starppriekšmetu  saiknes dēļ projektu darbs patērētājizglītībā  ir  ideāla mācību 
metode,  ar  kuru  dažādu  priekšmetu  skolotāji  var  apvienoties  kopīgā  radošā 
darbā. Tā veiksmīgai norisei nepieciešama laba skolas darba organizācija. 

Lai  noskaidrotu  reālo  situāciju  skolās  laika  posmā,  kad  notiek  izglītības 
reforma,  tika  veikti pētījumi par  to,  kādas darba  formas, mācīšanas metodes 
tiek pielietotas dažādos mācību priekšmetos.  IZM projekta  „Izglītības  reforma 
vispārizglītojošā  skolā:  izglītības  satura  pētījumi  un  ieviešanas  problēmas” 
ietvaros  tika uzdots  jautājums Latgales  reģiona 14 skolu skolēniem: „Cik bieži 
stundās tiek izmantotas dažādas darba formas?” Dažādas atbildes kopā vidēji 
sniedza  705  (60,6%)  skolēni  no  kopējā  respondentu  (1163)  skaita  (skat. 
34. tabulu un 35. att.). 

 

34. tabula 
Skolēnu vērtējošie balsojumi par analizējamo mācību darba formu 
izmantošanas pakāpēm saskaņā ar kritērijiem: bieži, reti vai nekad 

 

Darba formas mācību 
stundās 

Bieži  Bieži+Reti (B+R)  Kopā (B+R+N) 

Skolēni  %  Skolēni  %  Skolēni  % 

Darbs ar grāmatu  698 60 753 65 754  65

Skolotāja stāstījums 650 56 723 62 723  62

Darba lapas  522 45 760 65 788  68

Problēmu risināšana  206 18 530 46 619  53

Diskusija  200 17 610 52 698  60

Darbs pāros  204 18 727 63 733  63

Darbs grupās  143 12 746 64 746  64

Eksperiments  137 12 604 52 670  58

Pētnieciskais darbs 110 9 575 49 646  56

Spēles  70 6 456 39 675  58

Vidējais balsojums,   294 25.3 648 55.8 705  60.6
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35. att. Skolēnu vērtējošie procentuālie balsojumi par katru analīzei 

piedāvāto mācību darba formu, kas viņu skatījumā realizējas 
 

Apmēram  5%  gadījumu  minētās  darba  formas  netiek  izmantotas.  No 
pētījuma redzams, ka skolotāju visiecienītākā darba forma joprojām ir darbs ar 
grāmatu  (60%  respondentu)  un  stāstījums  (56%  respondentu).  Tādu  darba 
formu, kā pētnieciskais darbs atzīmējuši tikai 9% aptaujāto. Tas norāda uz to, ka 
skolotāji vēl joprojām nav gatavi mainīt savas darba formas. 

Arvien  vairāk  Latvijas  izglītībā  ienāk  jaunas  informācijas  tehnoloģijas. 
Šobrīd  vairumā  skolu  ir  datorklases  un  pieslēgums  internetam.  Skolotāji  ir 
saskārušies  gan  ar  priekšrocībām,  gan  ar  problēmām,  kas  saistītas  ar 
informācijas  tehnoloģiju  izmantošanu.  Datoru  izmantošana  interneta 
pieslēgumos  paver  jaunas  iespējas  gan  mācīšanas  metodikā,  gan  aktuālas 
informācijas  izmantošanā,  gan  starppriekšmetu  saikņu  veidošanā.  Prasme 
izmantot  internetu dod  iespēju  skolotājam daļēji  aizstāt  trūkstošās  grāmatas, 
iegūt  jaunāko  informāciju, tādējādi uzlabojot mācību procesa kvalitāti. Mācību 
procesā  informācijas  tehnoloģijas  mūsdienās  integrējamas  šādos  veidos 
(Rubišķa I., 2001): 

1) informācijas tehnoloģijas kā apguves objekts; 
2) informācijas tehnoloģijas kā moderna mācību vide; 
3) informācijas  tehnoloģijas kā absolūti nepieciešamas mācību procesa 

komponentes.  
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Informācijas  tehnoloģiju  integrēšanai  izglītībā  tiek  izvirzīti  trīs  mērķu 
grupas: 

1. Sociālie  mērķi  –  sniegt  skolēniem  pamatzināšanas  un  prasmes 
darbam ar informācijas tehnoloģijām, lai tos sagatavotu dzīvei kā labi 
informētus pilsoņus. 

2. Profesionālie  mērķi  –  vismaz  daļēji  sagatavot  skolēnus  iespējamai 
informācijas tehnoloģiju izmantošanai nākamajā profesijā. 

3. Pedagoģiskie mērķi  –  izmantot  informācijas  tehnoloģijas mācīšanas 
un mācīšanās procesa pilnveidošanai. 

Izmantojot datortehniku,  tiek būtiski bagātināts mācību process, veidojot 
izdales un prezentācijas materiālus slaidus, grafiskos attēlu un video materiālu 
[85], piesaistot  arī  internetu. Piemēram,  Zviedrijas patērētāju  aģentūra  inter‐
netā gatavo avīzi skolēniem, kurā tiek ievietota informācija par to, kā organizēt 
savu  dzīvi,  apskatot  jautājumus  par  pārtiku,  mēbeļu  iegādi  u.c.  patērētāju 
interesējošiem  tirgus  jautājumiem.  Interneta  izmantošana  līdz ar  to  ir pamats 
mūsdienu  sasniegumiem  un  progresam  izglītībā  un  pētniecībā.  Pastāv  trīs 
galvenie virzieni interneta izmantošanai mācību procesā: 

‐ pasaules  serveros  pieejamās  informācijas  izmantošanai  zinātniski 
pētnieciskajā  darbā,  mācību  stundās,  realizējot  priekšmetu 
integrācijas procesu dažādos mācību priekšmetos; 

‐ informācijas bāzes veidošanai mācību programmas un atsevišķu tēmu 
apguvei; 

‐ savstarpējo  sakaru  veidošanai  ar  elektroniskā  pasta  palīdzību; 
darbībai projektos utt. 

Datora  lietošanas  prasmes  un  interneta  izmantošanas  metodoloģija 
saistāma ar terminiem pārzināt, mācīties, vadīt pētniecību un veikt pētniecisko 
darbu,  gūt  informāciju  un  informēt  sabiedrību.  Arvien  vairāk  elektroniskais 
pasts  (e‐pasts)  skolās  ir  komunikācijas  galvenā  forma,  daudzas mācību  kursu 
programmas  ir pieejamas elektroniskā formātā, arī bibliotēkas  ir palielinājušas 
savus krājumus ar elektroniskām datu bāzēm.  

Strauja  interneta  apgūšana  pasaulē  un  Latvijā  kā  informācijas  vākšanas, 
izklaides, sakaru un komercijas līdzeklis dod iespēju veikt aptaujas, tai skaitā par 
patērētāju uzvedību un nostāju, patērētāja attieksmi un izpratni, kā arī lēmuma 
pieņemšanu  iepirkumu  veikšanai,  piemēram,  lietojot  interneta  katalogu  vai 
informācijas saņemšanai.  

Viena no patērētājizglītības tēmām, kura ir saistīta ar interneta lietošanu, ir 
iepirkšanās process vai e‐komercija  internetā. Statistikas dati  liecina, ka katru 
dienu  gandrīz  30 miljoni  pirkumu  tiek  veikti  Internetā  un  šis  skaitlis  nemitīgi 
pieaug.  Viedokļi  par  interneta  ietekmi  uz  ekonomiku  nākamajos  20  gados  ir 
atšķirīgi – 44% respondentu domā, ka  internets “ievainos” vietējo tirdzniecību 
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un  vietējo  ekonomiku,  taču  45%  respondentu  apgalvo,  ka  internets  veidos 
stiprāku ekonomiku un taupīs cilvēku naudu. 

Pašreiz  interneta  lietotāju  apjoms  turpina  augt.  Visbiežāk  internetā  tiek 
izmantots  e‐pasts,  42%  patērētāju,  kuriem  ir  pieeja  internetam,  iegūst  tur 
informāciju par precēm un pakalpojumiem, 24% no tiem internetā pērk preces 
vai pakalpojumus. (Skat. 35. tabulu). 

35. tabula 
Patērētāja darbība Internetā 

 

  % 

Pētījumi  49 

Informācijas iegūšana par precēm un pakalpojumiem 42 

E‐pasts  37 

Iepirkšanās   24 

Sērfošana  16 

Jaunāko ziņu iegūšana  15 

Finansu menedžments un noguldījumi 11 

Spēļu spēlēšana  10 

Hobijs vai īpašas intereses  10 

Piedalīšanās čatošanā  8 

Bizness   7 

Programmatūras meklēšana  4 

Laika kavēklis  3 

Izglītošanās   2 

 
Statistikas dati liecina par to, ka tikai 2% no aptaujātajiem respondentiem 

uztver šo  interneta piedāvājumu kā  izglītošanos, taču 7% apgalvo, ka viņiem  ir 
bijušas  problēmas  ar  kredītkartēm  un  personisku  informāciju,  tāpēc  ir  daļa 
patērētāju, kas ierosina vērsties pret šīm problēmām. Augstāk minētā pētījuma 
ietvaros  tika  analizēti  skolotāju  ieteiktie  papildus  informācijas  ieguves  avoti. 
Atbildes apkopotas 36. tabulā un 36. attēlā. 

 

36. tabula 
Skolēnu vērtējošie balsojumi par mācību procesā rekomendētu papildus 

informācijas avotu izmantošanu – interneta (I), bibliotēkas resursu (B), tikšanās 
ar speciālistu (T), muzeju un izstāžu apmeklējumu (M) 

  

  I  I, % I+B (I+B), % I+B +M (I+B+M), %  T

1. Bioloģija  277  65 385 90 410 96  16

2. Ģeogrāfija  221  77 263 92 287 100  0

3. Vēsture  208  33 477 77 622 100  1

4. Inf. tehnoloģijas 182  98 184 99 184 99  1

5. Latviešu valoda 143  39 343 94 362 99  4
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6. Angļu valoda  129  57 221 97 222 97  6

7. Literatūra  95  18 474 89 522 98  11

8. Ķīmija  69  63 88 81 90 83  19

9. Krievu valoda  54  29 175 95 180 97  5

10. Mūzika  43  68 56 89 63 100  0

11. Sociālās zinības 40  57 53 76 53 76  17

12. Ekonomika  25  86 29 100 29 100  0

13. Mājturība  24  30 40 51 73 92  6

14. Sporta  21  46 43 93 44 96  2

15. Fizika  18  69 24 92 24 92  2

16. Vizuālā māksla  15  17 20 23 86 100  0

17. Matemātika  9  27 21 64 21 64  12

18. Klases stunda  2  7  2 7 14 48  15

vidēji %:  46.3  46,3 85.2 85,2 96.6 96,6  3.4

Kopā gadījumi  1575  1575 2898 2898 3286 3286  117
 

Apzīmējumi:  
„I” – ieteikts internets, 
„B” – ieteikti bibliotēku resursi, 
„M” – ieteikti muzeju un izstāžu apmeklējumi, 
„T” – ieteiktas tikšanās ar speciālistiem. 

 
 

36. att. Skolēnu vērtējošie procentuālie balsojumi par mācībās rekomendēto 
papildus informācijas avotu aktualizācijas gadījumiem – interneta (I), 

bibliotēkas resursu (B), tikšanās ar speciālistu (T),  
muzeju un izstāžu apmeklējumu (M) 
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Secinājums 
Kā  papildus  informācijas  avoti  tiek minēts  internets,  bibliotēku  resursi, 

tikšanās  ar  speciālistiem,  muzeju  un  izstāžu  apmeklējumi.  Par  ieteikumu 
eksistenci  vai  to  izmantošanu  galvenokārt  balso  tie  skolēni,  kuriem  tas  ir 
ieteikts  izmantošanai.  Aptaujā  identificēta  relatīvā  papildus  informācijas 
ieteikumu izmantošana 18 priekšmetos.  

 
2.2. PAŠVĒRTĒJUMS UN NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

 
Pēdējās  desmitgadēs  sabiedrībā  notikušas  būtiskas  un  dinamiskas 

pārmaiņas, kas saistāmas ar: 

 sasniegumiem zinātnēs un tehnoloģijās, 

 izmaiņām ražošanas struktūrās; 

 informācijas sabiedrības veidošanos; 

 ekonomikas internacionalizāciju; 

 cilvēku ģeogrāfisko mobilitāti. 
Minētās pārmaiņas  ietekmē arī skolu, jo sabiedrība sagaida, ka tās pilsoņi 

būs  spējīgi  aktīvi pielāgoties un darboties  strauji mainīgajos dzīves  apstākļos. 
Līdz  ar  to  izglītībai  ir  morāls  mērķis  ‐  uzlabot  sabiedrības  locekļu  dzīvi  un 
palīdzēt  veidoties  pilsoņiem,  kas  var  dzīvot  un  strādāt  arvien  sarežģītākā 
sabiedrībā. (Rudiņa I., 2000) 

Šodienas skolēnam jāapgūst pamatīgas zināšanas, attieksmes un prasmes, 
jāiegūst  gatavība  dzīves  darbībai,  kāda  nepieciešama  21.  gadsimta  cilvēkam. 
Pamatizglītībai  jādod  iespēja  jaunietim  sagatavoties  dzīvei,  kā  arī  jāmāca 
mācīties  visas  dzīves  garumā.  Galvenās  prasības  vispārējai  izglītībai 
21. gadsimtā ir veicināt mācīšanos zināt, attīstīt spēju darīt, sadarboties un būt 
personībai.  

Rezumējumā  var  teikt,  ka  jebkuras  personības  veidošanās  pamatā  kā 
vienai  no  centrālajām  problēmām  ir  jābūt  pašvērtējumam.  Pašvērtējums  kā 
pašapziņas  komponents  ietver  sevī  cilvēka  zināšanas  par  sevi,  par  savām 
spējām attiecībā pret kādu atskaites  formu savā praktiskajā darbībā. Tas  ir kā 
„iekšējs spogulis, ar kura palīdzību bērns nosaka savu vietu pasaulē”. (Berns R., 
1986)  

Pašvērtējums  –  sevis,  savu  īpašību,  savas  darbības,  rīcības  un  sava 
nozīmīguma vērtējums, atzinums par sevi, sava darbu, sevis padarītā vērtību un 
nozīmīgumu.  Skolu  praksē  pašvērtējumā mēdz  izmantot  testus,  paškontroles 
jautājumus  un  citus  rosinošos  faktorus.  Rezultātā  skolēnam  pašvērtēšanas 
procesā  veidojas  atgriezeniskā  saite,  kas  ļauj  viņam  koriģēt  savu  mācību 
(studiju) procesu. 
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Vērtējumi  izglītībā  –  atzinumi  par  izglītības  programmā  noteiktā mācību 
satura apguves līmeni. Tos izsaka vērtēšanas rezultāti, kurus var paust ar atzīmi, 
citu  simbolu  vai  aprakstošu  stāstījumu  (no  Pedagoģijas  terminu  skaidrojošās 
vārdnīcas). Pedagoģiskajā un psiholoģiskajā  literatūrā  jēdziens  ,,pašvērtējums” 
aplūkots vairākos aspektos (skat. 37. tabulu).  

 

37. tabula 
Pašvērtējuma jēdziens zinātnieku teorijās 

 

E. Savoņko  Pašvērtējumu  traktē  kā  īpašu  pašapzināšanās  pakāpi,  kuras 
priekšnosacījums ir cilvēka sevis apzināšanās, savu fizisko spēku, garīgo 
spēju, savas uzvedības motīvu un mērķu, attieksmes pret sevi un pret 
apkārtējiem apzināšanās. (Savoņko E., 1969) 

V. Safins  a) pašvērtējumu uzskata par  vadošo pašapliecināšanās mehānismu –
apziņas  un  pašapziņas  izpausmes  formu,  pateicoties  kurai,  subjekts 
apzinās, izvērtē, pārdzīvo savā dzīvē notiekošo; 
b) pašvērtējums  ir personības psiholoģiskās attīstības noteikta  līmeņa 
rādītājs, tas  izpaužas kā pašnoteikšanās  līmenis, kā cilvēka personisko 
īpašību spogulis; 
c) pašvērtējums  –  tās  ir  cilvēka  zināšanas par  sevi un  attieksmi pret 
sevi, to vienotība; 
d)  pašvērtējuma  izveidi  saista  ar  vērtējuma  transformēšanos 
pašvērtējumā. (Safins V., 1986) 

A. Vorobjovs  Pašvērtējumu  saista  ar  personības  ,,Es” tēla  vērtējumu,  tas  ir, tāda 
cilvēka refleksīva attieksme pret sevi, kad viņa ,,Es” vienlaicīgi izpaužas 
subjekta  veidā  un  pašanalīzes  objekta  veidā,  ne  vienmēr  racionāli 
domājošā, bet arī jūtu jomā (Vorobjovs A., 1994) 

I. Kons  Pašvērtējums  vispārina  personības  agrāko  pieredzi  un  organizē, 
strukturizē jauno informāciju par attiecīgo ,,Es” aspektu (Kons I., 1985)

L. Božovica  Sabiedriskajam vērtējumam ir divējāda loma pašapziņas veidošanā:
1) tas ir pusaudža uzvedības attīstības kritērijs pret apkārtējo prasībām 
un pusaudzim norāda viņa attiecību raksturu ar pārējiem un  līdz ar to 
nosaka  viņa  emocionālo  labsajūtu,  attieksmi  pašam  pret  sevi  kā 
uzvedības subjektu; 
2) tas palīdz pusaudzim izcelt vienu vai otru konkrētās uzvedības veida 
īpašību un veido  to par pusaudža apziņu un vērtējumu.  (Božovica  L., 
1975) 

E. Krastiņa, 
A. Pipere  

Pašvērtēšana  ir process, kurā  indivīds vāc un apkopo  informāciju par 
sevi,  katrs  detalizēti  izvērtē  sevi,  savas  īpatnības,  savas  darbības, 
rīcības  nozīmīgumu,  izdarot  atzinumus  par  sevi,  sava  darba,  sevis 
padarītā  vērtību  nozīmīgumu,  apzinoties  trūkumus  un  tālāko 
perspektīvu. (Krastiņa E., Pipere A., 2004)   
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Z. Čehlova  Vērtējuma atzīme diferencē skolēna vietu klasē,  ja viņa pašvērtējumu 
izslēdz no skolotāja vērtējuma, tad tas liedz skolēnam objektīvi izprast 
sava darba rezultātus. 
Pats  par  sevi,  skolotāja  dots  vērtējums,  nevar  mobilizēt  skolēnu 
grūtību pārvarēšanai, nevar audzināt neatlaidību,  lai sasniegtu mērķi. 
Ja  skolotājs  izskaidro,  kā  novērst  nepilnības  zināšanās,  tas  sekmē 
pareiza pašvērtējuma veidošanos. Vislielāko efektu  iegūstam tad, kad 
skolēna pašvērtējums sakrīt ar skolotāja vērtējumu. Prasība vērtēt citu 
skolēnu  zināšanas  arī  veido  paškontroles  un  pareiza  pašvērtējuma 
pamatus. (Čehlova Z., 1984) 

 

Pašvērtējums  veidojas  kā  subjekta  vērtējums  par  apkārtējo  sociālo  un 
priekšmetisko pasauli un darbību, kas atbilst subjekta vērtībām un to noteikta‐
jām  viņa  vajadzībām.  Tāpēc  vairums  psihologu  uzskata,  ka  pašvērtējums  ir 
vērtību  un  vērtēšanas  attiecības.  Tā  attīstībā  izšķir  vairākus  līmeņus  (skat. 
38. tabulu).  

38. tabula 
Subjekta pašvērtējuma attīstības līmeņi  

(Safins V., 1986) 
 

l. Procesuāli 
situatīvais 
līmenis 

Cilvēks  neizveido  saikni  starp  savu  rīcību  un  personības  īpašībām. 
Savu  ,,Es”  viņš  novērtē  tikai  pēc  atsevišķiem  darbības  rezultātiem, 
kuri ne vienmēr ir adekvāti cilvēka personiskajām iespējam un tos var 
veikt  ārējo  apstākļu  sakritībā.  Nestabila  pašvērtējuma  tendenci 
sekmē nejaušība, dabiskums,  ārējās situācijas nestabilitāte. Nolēmis 
laboties, cilvēks nedomā par savas personības darbību attīstību. Ar to 
viņš  saprot  tikai  izmaiņas atsevišķās darbībās vai arī atteikšanos no 
tām 

2. Kvalitatīvi 
situatīvais 
līmenis 

Cilvēks veido  tiešo saistību starp savu  rīcību un  īpašībām,  t.i., rīcību 
(vai  tās  iztrūkumu)  nosaka  personības  īpašības  esamība  vai  tā 
neesamība.  
Šajā  attīstības  posmā  pašvērtējums,  orientēts  uz  neobjektivitāti  un 
nepastāvību. Atsevišķa  rīcība  ne  vienmēr  ir  adekvāta  tai  atbilstošai 
personības  īpašībai.  Rīcībai  var  būt  pretrunīgs  raksturs  citām 
darbībām.  Tā  kā  cilvēks  identificē  personības  īpašību  apgūšanu  ar 
konkrētu  savas  rīcības  faktu,  tad  pašaudzināšanas  programmu  tas 
aprobežo  ar  nošķirtiem  uzvedības  aktiem.  Pašvērtējuma  nejaušas 
svārstības sekmē situatīvo pašaudzināšanu 

3. Kvalitatīvi 
konservatīvais 
līmenis 

Tā  iezīme  ir tiešo  formālo sakaru  iziršana starp rīcību un personības 
īpašībām.  Fakts,  ka  konkrētā  rīcība  nenozīmē  atbilstošas  īpašības 
apguvi,  izraisa  cilvēka  apziņā  zināmu  neatbilstību  starp  iekšējo 
pasauli  un  tiešo  praktisko  uzvedību. Galvenā  loma  pašvērtējumā  ir 
jau  agrāk  sniegtajam  personības  īpašību  attīstības  līmenim, 
nenovērtējot  korektīvas,  ko  ievieš  izmaiņas  uzvedībā.  Tā  rezultātā 
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sevis pašvērtējumam ir nepietiekošas objektivitātes un konservatīvis‐
ma  tendence.  Zaudējot  cerības  un  ātru  rezultātu  pašaudzināšanā, 
neveiksme  jaunu  īpašību  apguvē  atsevišķās  darbībās  sekmē  pār‐
liecības pazemināšanos par pašaudzināšanas  iespējām. Reizēm tas  ir 
pamats pesimistiskai attieksmei darbā ar sevi. Kvalitatīvi konservatī‐
vajā līmenī ir priekšnosacījumi vispusīgākai pašaudzināšanai 

4. Kvalitatīvi 
dinamiskais 
līmenis 

Personība  apzinās  sarežģītas  saiknes  starp  personības  īpašībām  un
rīcību. Pašvērtējums noturīgi atspoguļo personības  īpašību attīstības 
reālo  līmeni. Tam  ir tendence būt objektīvam, dinamiskam, atbilsto‐
šam  izmaiņām cilvēka  iekšējā pasaulē. Personības pašvērtējums tiek 
veidots,  ņemot  vērā  attieksmi  pret  pašaudzināšanu.  Pašvērtēšana 
kļūst pilnīgi apzināts, plānveidīgs un objektīvs process 

 
Sākotnēji  veidojas  vērtējums,  kas  sāk  funkcionēt  kā  patstāvīgs  izziņas 

darbības aspekts laikā, kad bērna apziņa spēj nošķirt priekšmetu no darbības un 
spēj  noteikt  vērtējuma  etalonus,  ar  kuru  palīdzību  salīdzina  priekšmetus  vai 
darbības  rezultātus.  Etalonu  var  veidot  gaidāmais  vai  iedomātais  rezultāts, 
iepriekšējā pieredze, kā arī prasības, kuras subjektam izvirza darba kolektīvs vai 
biedru  grupa.  Kad  subjekta,  sociālās  vides  un  priekšmetiskās  pasaules 
savstarpējās mijiedarbības  kļūst  sarežģītākas,  tad  arī  subjekta  vērtēšana  kļūst 
par  specifiski  apzinātu  darbības  veidu.  No  šī  brīža  pašvērtējums  ir  viņa 
uzvedības regulators un šis vērtējums virzīts uz subjekta: 

1) darbības vispārēju organizāciju, plānošanu; 
2) darbības un tās elementu korekciju un kontroli; 
3) darbības rezultātu plānošanu. (Safins V., 1986) 
Pašvērtējuma līmeņi attīstās progresējoši. Katrs nākamais līmenis veidojas 

uz  iepriekš  sasniegtā bāzes.  Tas  sasaucas  ar  izstrādāto personības dispozīciju 
teoriju. Šīs  teorijas būtība  ir – atsevišķas personības pašvērtējuma  līmeņu no‐
stādnes nepastāv pašas par sevi, tās veido hierarhiska personības pašvērtējuma 
dispozīcija četros līmeņos, kuri aplūkojami 39. tabulā. 

 

39. tabula 
Hierarhiskie personības pašvērtējuma dispozīciju līmeņi  

(Kons I., 1982) 
 

Līmenis 1. Spēju  līmenis  ir  iepriekšējās pieredzes nostiprināta gatavība darboties, 
kas veidojusies uz vitāla vajadzību pamata visvienkāršākajās situācijās. 
Spējām nav modalitātes, tās netiek apzinātas 

Līmenis 2. Tā ir sociālā pašvērtējuma līmeņa nostādnes sistēma, kurā jau ir visi trīs 
galvenie  komponenti  (kognitīvie,  emocionālie,  uzvedības)  un  kura 
veidojas  uz  atsevišķu  sociālo  objektu  un  situāciju  (vai  to  īpašību) 
novērtējuma bāzes 
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Līmenis 3. Tā  ir bāzes nozīmes sociālā pašvērtējuma  līmeņa nostādne, kas nosaka 
personības virzību 

Līmenis 4. Vērtīborientāciju sistēma, kas vērsta uz vērtēšanas darbības mērķiem un 
šo mērķu  sasniegšanas  līdzekļiem. Sistēmu nosaka un veido konkrētā 
indivīda vispārīgie sociālie dzīves apstākļi  

 
Sākotnēji  subjekts  savas  parciālās  īpašības  vērtē  objektīvāk,  bet  sevi  kā 

veselumu  – mazāk  objektīvi.  Ar  gadiem  sevis  kā  veseluma  vērtēšana  iegūst 
kognitīvu  raksturu.  Tajā  pašā  laikā  jāatceras,  ka  pašvērtējumu  papildus  vēl 
raksturo  arī  emocionālais  un  uzvedības  komponenti.  Apstiprinājumu  tam 
gūstam, ja ņemam vērā, ka vairāki psihologi (Kons I., 1985; Vorobjovs A., 1994) 
pašvērtēšanas  procesa  attīstību  nosacīti  iedala  vairākos  posmos  (skat. 
40. tabulu). 

 

40. tabula 
Pašvērtēšanas procesa attīstības posmi 

 

1. posms  Apziņas koncentrēšana uz sevi

2. posms  Sevis izvērtēšanas process

3. posms  Objektīvi  regulējoša  reakcija,  kas  rodas,  apzinoties  rezultātu 
atbilstību vai neatbilstību savām darbības īpašībām 

4. posms  Darbības  vai  to  kvantitātes,  ko  izraisa  rezultātu  atbilstība  vai 
neatbilstība, salīdzinot subjekta īpašības ar tām izvirzītajām prasībām

 
Pašvērtējums  nodrošina  cilvēkam  orientāciju  sociālajā  vidē,  viņa  iekšējo 

prasību  pret  sevi  saskaņu  ar  ārējiem  apstākļiem.  Par  nozīmīgāko  indivīda 
psihiskā  veseluma  nosacījumu  uzskata  spēju  elastīgi  ietekmēt  pašvērtējumu, 
kad  uzkrātās  pieredzes  iespaidā  mainās  iepriekšējā  vērtību  sistēma. 
Pašvērtējums  mainās  ne  tikai  atkarībā  no  darbības  satura  un  gūtajiem 
rezultātiem, bet arī no konkrētas situācijas un sociālajiem apstākļiem. Vispārīgo 
pašvērtējumu  ietekmē  arī  personības  individuālās  īpatnības  un  tas,  cik  tai 
svarīga un nozīmīga ir viņa īpašība vai darbība. Jebkuru dzīves situāciju subjekts 
pārdzīvo un novērtē atkarībā no savas ilglaicīgās pieredzes. (Kons I., 1985) 

Dzīvojot  sabiedrībā,  cilvēks  izjūt  vajadzību  salīdzināt  sevi  ar  citiem,  lai 
apzinātos sevi. Šī vajadzība ir tikpat dabiska kā pārējās – vajadzība pēc drošības, 
atzinības  un  citas.  Personības  centrālo  raksturojumu  akcentē  vajadzības 
dažādos  hierarhijas  līmeņos,  kur  sava  vieta  ierādīta  arī  vajadzībai  pēc 
pašvērtējuma.  (Safins V., 1986)  Pašvērtēšana  ir  nepārtraukts  process, 
pašvērtējums  tajā  var  stimulēt  vai  kavēt  cilvēka  aktivitāti,  un  no  tā  atkarīgs 
saskarsmes raksturs, attieksme pret citiem, tālāka personības attīstība. 
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Pusaudža  gados  personības  pašvērtējums  rodas  kā  apkārtējo  personību 
vērtējumu  integrācijas  sekas,  kā  reālais  un  paša  personības  gaidītais 
novērtējums. Šo procesu ietekmē: 

- kultūras stereotipi; 
- pusaudžu saskarsmes saturs ar apkārtējiem; 
- pusaudža personības iekšējā pozīcija; 
- paša pusaudža pilnveidošanās iespēju potences. 
Filozofijas un psiholoģiskajā literatūrā vērtējums un pašvērtējums aplūkoti 

kā:  
1) apziņas un pašapziņas komponentes; 
2) izziņu un pašizziņu rosinošie faktori; 
3) cilvēka attieksmes pret apkārtējo pasauli un pašam pret sevi; 
4) cilvēka vērtējošās darbības rezultāti. 
Apziņa nodrošina spējas uztvert, atspoguļot un novērot apkārtējo pasauli. 

Apziņa  vērsta  arī  uz  sevis  izzināšanu,  attieksmi  pret  sevi,  t.i.,  pašapziņu.  To 
psihisko procesu kopumu, kuru  rezultātā  indivīds apzinās  sevi kā darbības un 
saskarsmes  subjektu,  psihologs  I.  Kons  sauc  par  pašapziņu.  (Kons  I.,  1982) 
Pateicoties pašapziņai, cilvēks  iegūst paškontroles spējas, var virzīt savu rīcību, 
spēj sevi veidot un vērtēt. Apziņa un pašapziņa veidojas darbībā, saskarsmē un 
sevis apzināšanās procesā. Vērtējums un pašvērtējums  ir  izziņas un pašapziņas 
rezultāts,  kas  rodas,  salīdzinot  sevi  ar  citiem  (modelis:  „es‐cits  cilvēks”)  un 
izzinot sevi (modelis: „es‐es”). (Svence G., 1999) 

Pašapziņa  jēdziena plašākā nozīmē aplūkojama kā uz  cilvēka  ,,ES” virzīto 
viņa  paša  stāvokļu  un  pārdzīvojumu  uztvere,  kā  domāšana  un  kā  griba  – 
apzināšanās  atšķirībā  no  ārējās  pasaules  apzināšanās.  Šaurākā  nozīmē 
pašapziņa  (pašizjūta, pašapliecināšanās)  ir cilvēka  ,,ES”  tēla atbilstības pakāpe 
viņa ideālajam tēlam. 

Novērtēšana  ir process,  kurā  kaut  kam,  izmantojot  vērtēšanas  kritērijus, 
piešķiram  zināmu  vērtību  –  novērtējumu.  (Geidžs  N.L.,  Berliners  D.C.,  1992) 
Iespējas skolēniem saskatīt kritērijus sevis novērtēšanai palīdz mācību darbībā 
realizēta pašu vērtēšana, kurā katram jāiesaistās aktīvi un līdzatbildīgi, apgūstot 
pašvērtēšanas  prasmes.  Kvalitatīvā  pašnovērtēšanas  procesā  kļūst  līdztiesīgi 
divi viedokļi – vērtētāja un novērtējamā. Procesa kvalitāti nodrošina: 

- pašnovērtēšanas nepārtrauktība; 
- divu  darbības  pamatkomponentu  (darbības  procesa  un  rezultāta) 

analīze; 
-  procesa dinamikas izpēte. (Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas 

rokasgrāmata, 2002) 
Vērtējuma  un  pašvērtējuma  saskaņotībai  ir  ļoti  būtiska  nozīme  pozitīvā 

mācību  darbībā.  Pašvērtējuma  prasme  nerodas  pati  no  sevis,  skolotājam 
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jāorganizē šīs pieredzes apguvē skolā. Te palīdz skolēnam saprotami izskaidrots 
skolotāja  izstrādāts vērtēšanas etalons. Etalons  ir atsevišķu darbību, operāciju, 
to rezultātu paraugs, bez tā novērtējums nevar iegūt skolēna izprastu saturisku 
jēgu. (Albrehta Dz., 2001) 

Vērtēšana  ir  neatņemama  mācību  procesa  sastāvdaļa  un  notiek 
nepārtraukti, pamatojas uz izvirzītajiem mācību mērķiem un uzdevumiem, dod 
iespēju sekot  līdzi mācību procesa norisei un analizēt tajā sasniegto rezultātu. 
(ISEC,  2005)  Vērtēšanas  procesā mērķi  apgūt  zināšanas  ir  nomainījis mērķis 
palīdzēt  attīstīties  integrētai  personībai.  Šādi  virzīta  un  reglamentēta 
vērtēšanas procesa shēmu esam izstrādājuši un atspoguļojuši 37. attēlā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. att. Vērtēšanas procesu shēma izziņas darbībā mācību vidē 
 
Vērtējot  skolēnu  pozitīvos  sasniegumus,  ir  būtiski  sekot  līdzi  mācību 

procesam  un  vērtēt  mācību  norisi  un  sasniegtos  rezultātus  katrā  konkrētā 
posmā.  Sasniegumi  vērtējami  ne  tikai  mācību  tēmas  vai  tās  loģiskās  daļas, 

VĒRTĒ ŠANA  

SKOLĒNU 

Grupas 

Visu grupu 

Indivīda 

MĀCĪBU 
PROCESA 

Sociālās mācīšanās 
procesa 

Grupas darba 
procesa vērtējums: 

vai visiem bija 
iespējas izteikt savas 

domas; vai viņi 
iedrošināja viens 
otru; vai visi pildīja 
viņiem uzticētās 

lomas 

MĀCĪBU MĒRĶU

Akadēmisko mērķu 
(mācību mērķu sasniegšana/ 

nesasniegšana) 

Sociālo mērķu 
(iekļaušanās laikā, grupas 
dalībnieku individuālais 

ieguldījums grupas darbā) 

Akadēmiskās mācīšanās 
procesa 

(kā zinātniski risina un 
pamato problēmu) 
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mācību semestra vai gada noslēgumos, bet arī katrā mācību stundā, pēc katra 
mācību  stundas posma vai uzdevuma  izpildes, kā arī katra mācību uzdevuma 
izpildes  laikā.  Lai veidotu elastīgu un efektīvu vērtēšanas  sistēmu,  skolotājam 
jāpārzina  vērtēšanas  teorētiskie  pamati  un  jāprot  tos  izmantot  darbā  ar 
skolēniem. 

Profesore  I. Žogla  norāda,  ka  didaktiskā  procesa  subjekta,  t.i.,  skolēna, 
raksturojums  ir  aplūkojams  potenciāli  – mācoties  viņš  apgūst  patstāvību  un 
iemācās  pašregulēt  savu  darbību,  saskarsmi  un  uzvedību  sabiedrībā.  Tas  ir 
pedagoģiskā  procesa  mērķis.  Tādēļ  mācības  nevar  norobežoties  ar 
tradicionālām  novērtēšanas  formām,  pašnovērtēšanas  pieredze  iekļaujas 
mācīšanās prasmju struktūrā un skolotāja novērtēšana  ir  līdzeklis šīs pieredzes 
apgūšanai un objektīvs  rādītājs pašnovērtējuma  salīdzināšanai  (skat. 38. att.). 
(Žogla I., 2001) 

Tradicionāli  vērtēšana  skolā notiek  ar mērķi  ,,lēmumu pieņemšana”  (jeb 
balles  izlikšana).  Plašāka  vērtēšanas  mērķu  izpratne  un  sasniegšana  – 
komentārs  par  skolēna  sasniegumiem  skolēnam  un  viņa  vecākiem,  pozitīva 
mācību  motivācija,  skolēnu  stipro  un  vājo  pušu  apzināšana  un  plānveidīga 
izlīdzināšana, mācību procesa korekcijas – veicina skolēna mācību sasniegumu 
līmeņa  izaugsmi  daudz  vairāk  nekā  tikai  informēšana  par  „pieņemtajiem 
lēmumiem” jeb vērtējuma ballēm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. att. Pašnovērtēšanas un novērtēšanas didaktiskās funkcijas (Žogla I., 2001) 
 

Pašnovērtēšanas un novērtēšanas 
didaktiskās funkcijas 

Kontrolējoši 
izglītojošā: 

 

 ļauj spriest par 
mācību 
efektivitāti, 
norādot uz sasniegtā 
un sasniedzamā 
attiecībām; 

 konkretizē tuvākās 
attīstības zonu 

Audzinoši orientējošā: 
 

 palīdz skolēnam 
apzināt savas vājās un 
stiprās puses, 
sasniegumu pamatu, 
neveiksmju cēloņus; 

 orientē uz turpmāko 
mācīšanos un izziņas 
procesa attīstīšanu 

Prognozējošā: 
 

 veicina mācīšanās 
perspektīvā mērķa 
konkretizēšanu; 

 ir pamats operatīvai 
plānošanai; 

 sniedz informāciju 
izglītības politikai 
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Vērtēšana  ir  skolēnu  sasniegumu  ‐  zināšanu,  prasmju,  iemaņu,  spēju  un 
attieksmju ‐ noteikšanas procedūras, kuras nav atdalāmas no visa mācīšanas – 
mācīšanās  procesa.  (Liepiņš  E.,  1995)  Mācību  sasniegumu  novērtēšanas 
procesu var iedalīt četros posmos (skat. 41. tabulu). 

Pedagoģiskā vērtējuma funkcijas  ir sarežģītas un daudzpusīgas. Tās palīdz 
veidoties  pozitīviem  mācīšanās  motīviem.  Šo  vērtējumu  izmanto  skolēnu 
audzināšanas  nolūkā,  lai  ietekmētu  viņu  personības  veidošanos,  stimulētu 
patstāvību, organizētību, disciplinētību, uzcītību. Zinot, ka darbs tiks novērtēts, 
audzēkņi  pierod  ar  atbildības  apziņu  veikt  savus  pienākumus,  precīzi  ievērot 
pedagogu prasības. (Ozoliņa I., 2003) 

 
41. tabula 

Mācību sasniegumu novērtēšanas posmi un etapi 
 

Novērtēšanas 
posmi 

Novērtēšanas etapi 

1. Sagatavošanās 
novērtēšanai 

1) mācību darbu plānošana;
2) iepazīšanās ar mācību priekšmeta standarta prasībām; 
3) dažāda līmeņa mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšana 

2. Informācijas 
vākšana 

1) skolēnu vajadzību noskaidrošana;
2) skolēnu sagatavotības līmeņa novērtēšana; 
3)  vērtēšanai  nepieciešamo  mācību  uzdevumu  vākšana,  to 
grupēšana  

3. Spriedumu 
veidošana 

1) iegūtās informācijas vērtēšana pēc izvēlētajiem kritērijiem;
2) skolēna attīstības dinamikas ievērošana vērtējumā; 
3) skolēna individuālo īpatnību ievērošana vērtējumā 

4. Lēmuma 
pieņemšana 

1)  vērtējoša  secinājuma  ar  būtiskākajiem  atzinumiem 
izdarīšana; 
2) vērtējuma korekcijas un tās izpildes darba plānošana; 
3) jaunu uzdevumu izvirzīšana novērtēšanas darba uzlabošanai 

 
Lai daudzpusīgi un maksimāli objektīvi novērtētu  katra  skolēna  izglītības 

līmeni,  vērtējumā  jāiekļauj  gan  apgūto  zināšanu  apjoms  un  iegūtās  prasmes, 
gan  attieksme  pret  izglītošanos,  gan  arī  katra  skolēna  individuālā  attīstības 
dinamika.  Profesore  A. Garleja  piedāvā  skolēna  vērtēšanu  pēc  spējām 
uzņemties atbildību un sociālās lomas kultūras un politikas telpā, kas vienlaicīgi 
raksturo arī skolēna sociālo kompetenci. (Garleja R. 2006) 

Latvijas  izglītības sistēma paredz sasniegumu vērtēšanu 10 ballu sistēmā, 
kura ir zinātniski pamatota un balstās uz Blūma taksonomiju. (skat. 42. tabulu) 
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42. tabula 
Atslēgas vārdi Blūma taksonomijā sasniegumu vērtēšanai 

 

Sasniegumi  Sasniegumu vērtēšanā izmantojamie atslēgas vārdi 

Zināšanās un 
priekšstatos 

Parādi, nosauc, atceries, atstāsti, pastāsti un tamlīdzīgi 

Izpratnē 
Salīdzini, pretstati, parādi, interpretē, izskaidro, ilustrē, apkopo, 
klasificē 

Lietošanā 
Lieto, veido, izvēlies, attīsti, organizē, eksperimentē, plāno, modelē, 
risini 

Analīzē 
Analizē, salīdzini, sakārto secībā, attiecības, kategorizācija, 
pretstati, sadali, pārbaudi, motīvs, secinājums, atklāj, funkcija, 
pieņēmums 

Sintēzē 
Kombinē,  radi,  formulē,  iztēlojies,  prognozē,  pieņem,  diskutē, 
izmaini, adaptē, pārbaudi, samazini, palielini, savieno, attīsti 

Izvērtēšanā 
Izvērtē, pamato, kritizē, nosaki likumsakarības, piekrīti, viedoklis, 
lem, diskutē, apstiprini, atzīmē, secini, nosaki prioritātes, kritērijs, 
vērtība 

 

Skolēnu  sasniegumu  vērtēšana  ir mācību  procesa  sastāvdaļa.  Vērtēšana 
jāaplūko kā stratēģija, kas atbalsta un stimulē mācīšanos. Izvērtēšanā jāiesaista 
abas puses – skolēni (veicot pašnovērtējumu) un skolotāji (vērtējot skolēnus ar 
dažādām  vērtēšanas  formām).  Vērtēšanas  veidi  patērētājizglītības  apguves 
procesā  un  to  iedalījums  atkarībā  no  mērķa  raksturoti  43.  tabulā.  Skolēna 
mācību sasniegumu vērtējumā ietilpst šādi sasniegumu raksturojošie rādītāji: 

 apgūtā mācību  satura  apjoms,  kvalitāte  un  līmenis  (zināt,  pārzināt, 
prast,  lietot),  papildu  informācijas  ieguve,  iniciatīva  un  patstāvība 
mācībās; 

 attieksme  pret  mācību  vielu,  sevi,  apkārtni  un  pasauli,  kārtība, 
uzvedība, paškontrole, interese un darba stils; 

 sadarbības, saskarsmes un komunikatīvās prasmes; 

 mācību sasniegumu dinamika. 
43. tabula 

Vērtēšanas veidi patērētājizglītības apguves procesā 
 

Diagnosticējošā 
vērtēšana 

Formatīvā (attīstošā) 
vērtēšana 

Summatīvā (apkopojošā) 
vērtēšana 

Realizē pirms mācību 
kursa/ tēmas uzsākšanas 

Realizē mācību 
kursa/tēmas laikā 

Realizē mācību kursa/tēmas 
noslēgumā 

Noskaidro skolēnu 
zināšanu līmeni, tēmas 
izpratni, skolēna spējas 
un prasmes 

Gūst informāciju par
mācīšanos un tā tiek 
izmantota mācību 
uzlabošanai 

Novērtē kopējos 
sasniegumus, koncentrējot 
uzmanību uz skolēna 
zināšanām un prasmēm 
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Vērtēšanas veidus klasificē arī pēc vietas mācību procesā: ievadvērtēšana, 
kārtējā vērtēšana,  robežvērtēšana, noslēguma vērtēšana. Šo vērtēšanas veidu 
metodes un paņēmieni raksturoti 44. tabulā.    

 

44. tabula 
Vērtēšanas metodes un paņēmieni 

 

Objektīvi 
vērtējami 
uzdevumi 

Izpildītājs izmanto 
piedāvātās atbildes 

o Novērtējuma izvēles uzdevumi, 
o atbilžu izvēles uzdevumi, 
o savietošanas/saskaņošanas uzdevumi, 
o sarindošanas uzdevumi 

Izpildītājs pats 
formulē atbildi 

o Īso atbilžu uzdevumi,
o tukšo vietu aizpildīšanas uzdevumi, 
o strukturēti uzdevumi, 
o kļūdu labošanas uzdevumi 

Subjektīvi 
vērtējami 
uzdevumi, 

darbi 

Snieguma 
novērtēšanas 
uzdevumi 

Vērtē 
rezultātu

o Projekts,
o darbu mape, 
o izstāde, 
o žurnāls, 

o video/audio 
ieraksts, 

o diagramma, 
o tabula, 
o ilustrācija 

Vērtē 
prasmes 

 Runa, 

 uzstāšanās, 

 debates, 

 diskusija, 

 izteiksmīga lasīšana,

 izklāsts, 

 tēlojums, 

 datorrakstīšana 

Esejuzdevumi 
 Strukturēti, 

 nestrukturēti 

Mutiskas atbildes 
o Intervija,
o kolokvijs, 

o neformāla 
izjautāšana, 

o eksaminēšana 

Pašvērtēšana 
 Anketa, 

 plānošana, 

 attieksmju 
vērtēšana, 

 kopsavilkums 

Skolotāja veikta novērošana 
 Strukturēta, 
 nestrukturēta 

 
IZM  projekta  „Izglītības  reforma  vispārizglītojošā  skolā:  izglītības  satura 

pētījumi  un  ieviešanas  problēmas”  ietvaros  Latgales  reģionā  5  skolu  657 
skolēniem tika uzdots  jautājums: „Vai dažādās mācību stundās tiek  izmantoti 
nosauktie vērtēšanas paņēmieni?” (ar norādi, kādu vērtēšanas paņēmienu un 
darba  formu  izmantošana  analizējama)”.  Atbilžu  variantu  raksturlielumu 
skaitliskās  vērtības  atspoguļotas  45. tabulā,  atbilžu  apjomu  procentuālās 
attiecības – 39. attēlā. Kopsummā  saņemtas 3044 atbildes par 10  vērtēšanas 
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paņēmienu  izmantošanu  20  mācību  priekšmetos  aptaujātajās  skolās  (skat. 
45. tabulu). 

 

45. tabula 
Pārskats par rezultējošiem skolēnu balsojumiem vērtēšanas 

paņēmienu lietošanā 20 mācību priekšmetos 5 Latgales reģiona skolās 
 

Vērtēšanai 
izmantojamās darba 

formas 

Pozitīvas skolēnu atbildes Aptaujāti 

Skaits  Īpatsvars, %  Skolēni  Skolas 

Kontroldarbs  1183 38.9
37 
 

68 
 

344 
 

76 
 
 

132 

Preiļu 
2. vidusskola 
Rēzeknes 

1. vidusskola 
Rēzeknes 

5. vidusskola 
Viļānu 

vidusskola 
Daugavpils 

pilsētas skolas 

Testi  342 11.2

Praktiskais darbs  329 10.8

Dialogs  265 8.7

Referāts  228 7.5

Darbs ar video vai 
audio tehniku 

183  6.0 

Lomu spēles  165 5.4

Pētījums  152 5.0

Pašvērtējums  112 3.7

Citu vērtējums  85 2.8

Kopā  3044 100 657 5 
 

 
39. att. Vērtēšanas paņēmienu lietošanas procentuālās attiecības 

Latgales reģiona 5 skolu 20 mācību priekšmetos 
 

Citā  6  skolu  grupā  10  vērtēšanas  paņēmienu  izmantošanu  20  mācību 
priekšmetos  ar  3535  balsojumiem  raksturoja  377  skolēni  (skat.  46.  tabulu). 
Vērtēšanas paņēmienu  lietošanas  intensitāte  raksturota 40. attēlā,  izmantojot 

Pašvērtējums
3,70%

Pētījums
5,00%

Kontroldarbs
38,90%

Darbs ar video vai 
audio tehniku

6,00%

Praktiskais darbs
10,80%

Citu vērtējums
2,80%

Testi
11,20%

Dialogs
8,70%

Referāts
7,50%

Lomu spēles
5,40%
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skolēnu apstiprinošos pozitīvos balsojumus par vērtēšanas paņēmieniem un to 
skaita procentuālo īpatsvaru. 

 

46. tabula 
Pārskats par skolēnu balsojumiem vērtēšanas paņēmienu un darba 

formu lietošanā 20 mācību priekšmetos 6 Latgales reģiona skolās 
 

Skolas 

Skolēnu balsojumi par vērtēšanas paņēmienu izmantošanu 

Kon‐
trol‐
darbs 

Testi 
Praktis‐
kais 
darbs 

Dia‐
logs

Refe‐
rāts 

Audio, 
video 
tehnika

Lomu 
spēles

Pētī‐
jums 

Paš‐
vērtē‐
jums 

Citu 
vērtē‐
jums 

Daugavpils 
skolas 

700  217  126  172 122  108  93  86  74  61 

Viļānu 
vidusskola 

227  35  135  32  45  47  34  39  20  9 

Krāslavas 
vidusskola 

53  51  44  34  44  24  22  16  18  13 

Krāslavas 
pamatskola 

28  25  25  19  26  4  2  19  11  2 

Preiļu 
2. vidusskola 

146  41  34  26  17  10  15  9  8  5 

Rikavas 
pamatskola 

120  57  34  35  44  11  23  18  10  10 

Visās skolās 
kopā 

1274  426  398  318 298  204  189  187  141  100 

Balsojumi 
kopā, % 

36.0  12.1  11.3  9.0  8.4  5.8  5.3  5.3  4.0  2.8 

 
Jautājumos  par  dažādu  vērtēšanas  paņēmienu  izmantošanu  20  mācību 

priekšmetu  apguvē  atbild  tikai  tie  skolēni,  kas  atpazīst  paņēmienu,  vai  tas 
izteikti  tiek  izmantots viņa mācību  sasniegumu  vērtēšanā. Tāpēc ar uzskaitīto 
atbilžu  skaitu  galvenokārt  var  raksturot  tikai  paņēmiena  izmantošanas 
intensitāti.  Visbiežāk  tiek  izmantoti  kontroldarbi,  pārējie  iespējamie 
paņēmieni – 3,5 līdz 10 reizes mazāk. 
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 40. att. Vērtēšanas paņēmienu lietošanas procentuālās attiecības 377 skolēnu 
vērtējumā Latgales reģiona 6 skolu 20 mācību priekšmetos 

 

Uz jautājumu „Kā tu izjūti savu zināšanu novērtējumu?” vidēji atbild 72% 
(836 skolēni)  no  1163  aptaujātajiem.  Vērtējumi  diferencēti  skolēnu  atbildēs 
„Objektīvi”,  „Nepietiekami”  un  „Atkarīgi  no  situācijas”,  kuru  parametri  doti 
41. attēlā  un  47.  tabulā.  Skolotāju  vērtējumus  analizē  un  vērtē  pēc  saviem 
kritērijiem  vidēji  72%  skolēnu.  Par  pozitīviem  un  objektīviem  skolotāju 
vērtējumus  skolēni  dažādās  skolās  uztver  diapazonā  (53   20)  %.  Skolēni 
neatbild diapazonā (23  12) %, ja izslēdz skolas: 

 
  Krāslavas pamatskolu,  neatbild 5% skolēnu  
  Viļānu vidusskolu,  neatbild 46% skolēnu, 
  Stacijas pamatskolu,  neatbild 48% skolēnu. 

 
47. tabula 

Skolēnu atbildes uz jautājumu „Kā tu izjūti savu zināšanu novērtējumu?”, 
izmantojot aptaujā piedāvātās atbildes. 

 

Aptaujas 
rezultātu 
vērtējuma 

kritēriji/parametri 

Skolēnu uzskati par mācību sasniegumu vērtēšanu 14 skolās

Objektīvs,
atbilstoši 

pašvērtējumam

Nepietiekams, 
neatbilstoši 

pašvērtējumam

Atkarīgs no 
centības un 
priekšmeta 

Neatbild 

Skolēni  % Skolēni % Skolēni %  Skolēni  %

Atbilžu īpatsvara 
vidējā vērtība, % 

  52.9    18.0    1.5    27.6

Skolēni kopā:  617  53.1 205 17.6 14 1.2  327  28.1

36

12,1 11,3 9 8,4

5,8 5,3 5,3 4

2,8
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41. att. Skolēnu attieksmes pret pedagogu vērtējumiem viņu mācību 
sasniegumiem 14 skolās, atbildot uz jautājumu „Kā izjūti savu zināšanu 

novērtējumu?” vai, izvēloties konkrētu atbildi „Objektīvs vērtējums, atbilstošs 
pašvērtējumam (Obj.vērt.)”. Skolēnu attieksme katrā skolā raksturota ar 
balsojumu skaita procentuālo īpatsvaru 1163 aptaujāto skolēnu skaitā 
 
Savas  lomas mācību  procesā  pašvērtējumā  katrs  no1163  aptaujātajiem 

skolēniem  izvēlējās kādu no piedāvātajām atbildēm A, B, C, D vai E (48. tabula 
un 42., 43., attēli): 

A) „Pozitīvs, vienaldzīgs”  Apzīmēta ar „A” 
B) „Pozitīvs, skolotāja uzdevumu izpildītājs”  Apzīmēta ar „B” 
C) „Radošs, aktīvs”  Apzīmēta ar „C” 
D) „Nevaru sevi novērtēt”  Apzīmēta ar „D” 
E) „Nav atbildes”   Apzīmēta ar „E” 

 
Skolā  iepriekš  rosinātai  pozitīvai  skolēna  attieksmei  izglītoties  būtu 

jākorelē  ar  viņa  atbilstošām  atbildēm  savas  līdzdalības  lomas pašvērtējumā – 
radoša  un  aktīva  vai  vismaz  skolotāja  uzdevumus  izpildoša  darbība,  kas 
diagnosticētas tikai (43  12)% apjomā no aptaujātajiem. Vēlamā korelācija virs 
50%  konstatēta  tikai  3  skolās  ar  augstāku  skolēnu  līdzdalības  lomu  mācību 
procesā: 

a) Krāslavas vidusskolā – 75% līmenis, 59 aptaujātie; 
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b) Krāslavas pamatskolā – 59% līmenis, 41 aptaujātais; 
c) Rēzeknes 5.vidusskolā – 55% līmenis, 344 aptaujātie. 

 
42. att. Skolēnu pašu vērtējumi savai lomai 6 skolu mācību procesos, 

 izvēloties kādu no piedāvātajām atbildēm A, B, C, D un E 
 

48. tabula 
Procentuālie sadalījumi skolēnu vērtējumiem savai lomai mācību procesā, 

izvēloties kādu no piedāvātajām atbildēm A, B, C, D un E 
 

Skolas 

Skolēnu procentuālais sadalījums atbilžu A, B, C, D un E 
izvēlē 

A  B  A+B  C 
A, B 
un C 

D 
A, B,  
C un D 

E 

Preiļu 1. pamatskola 7.7  15.4 23.1 21.5 44.6 33.8  78.5  21.5

Preiļu 2. vidusskola 5.4  24.3 29.7 24.3 54.1 35.1  89.2  10.8

Rēzeknes 1. vidusskola  4.4  23.5 27.9 19.1 47.1 33.8  80.9  19.1

Rēzeknes 5. vidusskola  12.8  18.0 30.8 37.2 68.0 32.0  100.0  0.0

Viļānu vidusskola  6.6  21.1 27.6 17.1 44.7 18.4  63.2  36.8

Maltas 1. vidusskola 7.5  13.2 20.8 15.1 35.8 47.2  83.0  17.0

Krāslavas pamatskola  19.5  36.6 56.1 22.0 78.0 0.0  78.0  22.0

Krāslavas vidusskola 25.4  47.5 72.9 27.1 100.0 0.0  100.0  0.0

Daugavpils pils. skolas  3.0  22.7 25.8 26.5 52.3 34.1  86.4  13.6

Rikavas pamatskola 3.1  6.3 9.4 21.9 31.3 50.0  81.3  18.8

Stacijas pamatskola 1.7  8.3 10.0 28.3 38.3 15.0  53.3  46.7

Viļakas pamatskola 0.0  9.0 9.0 21.8 30.8 44.9  75.6  24.4

Ludzas pilsētas 
ģimnāzija 

3.7  13.0 16.7  11.1 27.8  46.3  74.1  25.9

Ludzas 2. vidusskola 6.3  21.9 28.1 25.0 53.1 23.4  76.6  23.4

Visās skolās kopā, %:   8.4  19.6 28.0 26.5 54.5 30.3  84.8  15.2

 
 

E) Neatbild
15%

A) Pozitīvs, bet 
vienaldzīgs

8%

B) Pozitīvs, 
skolotāja uzdevumu 

izpildītājs
20%

C) Radošs, aktīvs
28%

D) Nevar sevi 
novērtēt
30%



123 

 

 
43. att. Pārskata diagramma par atbilžu A, B, C un D izvēli un izvēles apjoma 

procentuālajām vērtībām 1163 skolēnu atbildēs uz jautājumu „Kā tu pats vērtē 
savu lomu mācību procesā?” Skolēnu vērtējumi sakārtoti atbildes „A) 

Vienaldzīgs” procentuālo vērtību skolām samazināšanās secībā 
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3. PATĒRĒTĀJIZGLĪTĪBAS PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS PAMATSKOLĀ  
 

Sociālās  pārmaiņas,  kas  saistītas  ar  iestāšanos  ES,  pieprasa mērķtiecīgu 
izglītības  sistēmas  pilnveidošanos.  Sabiedrībā  notiek  sociāli  ekonomiskas 
pārmaiņas, izmainās cilvēku attieksmes, transformējas vērtības un dzīves mērķi. 
Šie procesi ir orientēti uz personības attīstību, kura ir spējīga uz pašnoteikšanos, 
tātad  spējīga  arī  patstāvīgi  izvēlēties  savas  attīstības  un  pašrealizācijas 
stratēģiju  tirgus  ekonomikas  apstākļos.  Tādēļ  katram  skaidri  jāapzinās  tie 
līdzekļi, darbības veidi, nepieciešamās personības kvalitātes un to ietekmējošie 
faktori, kas šodienas dinamiskajā sabiedrībā varētu sekmēt efektīvāku virzību uz 
indivīda mērķi un pašapliecināšanos.  Savukārt profesors  L.  Žukovs norāda,  ka 
izglītības saturs ir zināšanu, prasmju un iemaņu sistēma, kura apguve ir pamats 
cilvēka personības attīstībai un veidošanai. (Žukovs L., 1997) 

Patērētājizglītības  ieviešanas  un  tās  tēmu  integrēšanas  izglītības  saturā 
mērķi  ir  veicināt  sociāli  aktīvas  un  izglītotas  personības  veidošanos,  kas, 
balstoties uz ekonomikas likumsakarībām, pamatotu izpratni par demokrātiskā 
sabiedrībā  notiekošajiem  sociālajiem  un  ekonomiskajiem  procesiem,  spētu 
dzīvot, pilnvērtīgi un aktīvi iesaistīties mūsdienu sabiedrībā. Tie ļoti lielā mērā ir 
saistīti  ar  patērētājizglītības  vispārējām  nostādnēm  un  sasaucas  ar 
pamatizglītības standartā norādītajiem izglītošanās aspektiem.  

Strauji  mainīgajā  sabiedrība  katram  nepieciešams  apgūt  arvien  jaunas 
zināšanas,  prasmes,  iemaņas  un  pieejas,  kas  izmantojamas  dažādās  dzīves 
sfērās.  Sabiedrībā,  sevišķi  Latgales  reģiona,  dominē  nabadzīga  cilvēku  sociāli 
ekonomiskā  vide,  viegla  atkarību  izraisošo  vielu  pieejamība  un  nelabvēlīgi 
kontakti  cilvēku  saskarsmē.  Individuālajā  līmenī  cilvēkiem  attīstās  tieksme  uz 
asu  izjūtu  meklēšanu,  mazinās  prasmes  risināt  problēmas  un  spējas  izpildīt 
sabiedrības prasības, neveidojas prasme integrēties sabiedrībā un spējas veidot 
pilsonisku sabiedrību.  

No  katra  sabiedrības  locekļa  tiek  gaidīta  ne  tikai  profesionālā,  bet  arī 
emocionālā  un  sociālā  kompetence  un  aktīvs  dzīvesveids,  ko  saprot  kā  spēju 
izprast, izpaust un vadīt savu emocionālo un sociālo dzīvi tā, lai būtu iespējams 
pielāgoties  pārmaiņām  komplicētajā  ikdienā,  kā  arī  spēja  sekmīgi  veikt  savus 
pienākumus,  būt  aktīvam  sabiedriskās  dzīves  līdzdalībniekam  un  laimīgam 
personīgajā dzīvē. Būtiskākais  šajā mērķu  realizācijas un  iespēju  sasniegšanas 
procesā ir skolotāju sagatavošana, kas sekmētu dzīves prasmju apgūšanu skolā 
un jauniešu socializāciju sabiedrībā.    
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44. att. Patērētāja izglītības konceptuālais modelis vispārējā izglītībā (L. Danilāne) 

PILSONIS – 
PERSONĪBA 
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Pamatskolas  klasēs  piedāvātie  tematiskie  jautājumi,  izglītošanas  aspekti, 
mācību mērķi un uzdevumi saistāmi ar patērētājizglītības saturu, kas detalizēts 
pamatizglītības obligātā  satura  jomās un prezentēts 4. pielikuma  tabulās. Šeit 
apkopotajā  informācijā  saskatāms,  ka  pilnīgi  visās  tematiskajās  jomās,  visos 
mācību  priekšmetos  ir  iekļautas  atsevišķas  patērētājizglītības  tēmas,  kuras 
faktiski  tiek saistītas ar pamatizglītības valsts standartā  ieļautajiem septiņiem 
izglītošanas  aspektiem.  Izpētot  konkrēto  mācību  priekšmetu  saturu  skolās, 
redzams,  ka  tas  netiek  saistīts  ar  patērētāja  kultūras  jautājumiem,  taču 
mūsdienu dinamiskā attīstība nosaka nepieciešamību vispārējās izglītības satura 
pamatā iekļaut patērētāja kultūras veidošanos noteicošās prasmes un iemaņas. 
Tāpēc 44. attēlā tiek piedāvāts patērētājizglītības konceptuālais modelis, kuram 
būtu  jāveicina  šīs  izglītības  sasaiste  ar  vispārējo  izglītību. Modeļa  pamatā  ir 
patērētāju kultūra. 

 
3.1. PRAKTISKĀS PRASMES, SAGATAVOTĪBA DARBA 

DZĪVEI – PATĒRĒTĀJKULTŪRA UN DZĪVES STILS 
 

Jaunajās  Eiropas  Savienības  dalībvalstīs,  arī  Latvijā,  iedzīvotāju  ienākumi 
palielinās,  veikali  piedāvā  arvien  vairāk  preču.  Pircēju  pievilināšanai  tiek 
izmantotas dažādas stratēģijas un tiek mēģināts iepirkšanos padarīt par cilvēku 
ikdienas dzīves sastāvdaļu. Par tādu kā rituālu noteiktai sabiedrības daļai kļūst 
tirdzniecības  centros pavadītās nedēļas nogales. Tirdzniecības  centri kļūst par 
mūsdienu  kultūras  namiem  vai  tirgus  laukumiem  ar  satikšanās  vietām  un 
pozitīvo emociju saliņām.  Iepirkšanās šāda veida patērēšanas kultūrā kļūst par 
kultūras  etiķetes  sastāvdaļu  un  dzīves  baudīšanas  līdzekli,  kuriem  nav  tiešas 
saistības ar iegādātās preces lietojamību un tās nepieciešamību sadzīvē. 

Kultūra  ir  pamatcēlonis  tam,  kas nosaka  cilvēka  vajadzības  un  rīcību.  Tā 
sevī  ietver  indivīdu pamatvērtības,  tradīcijas, pieredzes un citus cilvēka dzīves 
stilu noteicošos  faktorus.  Jebkuras kultūra  ietver sevī  tās mazākas sastāvdaļas 
jeb subkultūras, kas dod pamatu sabiedrības locekļiem konkrētāk identificēties 
un saskarties ar citiem citas kultūras sabiedrības locekļiem. Lielās sabiedrībās ir 
vienas tautības cilvēku grupas ar līdzīgām etniskām gaumēm un interesēm, savs 
specifisks  dzīvesveids,  viens  ģeogrāfiskais  stāvoklis.  Liela  nozīme  kultūrā  ir 
cilvēku grupas piederībai pie noteikta sociālā slāņa, kas veidojas, pamatojoties 
uz nodarbošanos, dzīves stilu, ienākumiem, labklājību. 

Patērētāja  dzīves  stils  ir  izpausme  viņu  dzīves  koncepcijai  –  galīgais 
imidžs –  kā  rezultāts:  sabiedrības  locekļu  dzīves  kultūra  katrā  individuālajā 
situācijā un dzīvē gūtā pieredze, kas sevī  ietver  ikdienas eksistēšanu. Rezultātā 
sastopamies  ar  konkrētu  pagātnes  lēmumu  un  nākotnes  plānu  summu 
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(HawkinsI.,  ect.,  1989),  kas  sevī  ietver  daudzu  cilvēku  dzīves  veidojošus 
faktorus. 

Patērētāja  dzīvesstilu  ietekmē  12  galvenie  faktori:  vērtības,  kultūra, 
tirdzniecības  aktivitātes,  mācīšanās  (atmiņas  un  zināšanas),  demogrāfiskā 
situācija, uztveres un  izpratnes spējas,  indivīda personība, emocijas un  rīcības 
motivācija,  saimniecība  (mājsaimniecība),  sociālās  uzziņu  grupas,  sociālais 
statuss.  Šie  faktori  atspoguļoti  45. attēlā,  bet  to  raksturojumi  ievietoti 
49. tabulā.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. att. Patērētāja dzīvesstilu noteicošie un ietekmējošie faktori 
 

49. tabula 
Patērētāja dzīvesstilu noteicošo faktoru raksturojums (Danilāne L.) 

 

Faktors  Faktora raksturojums

Kultūra 

Ietver  zināšanas,  ticību, mākslu,  likumus,  tradīcijas,  spējas  un 
paradumus,  kurus  cilvēki  apguvuši  laika  gaitā.  Patērētāju 
uzvedību  var  uzskatīt  par  kultūras  rezultātu  (izpausmi).  Viens 
no svarīgākajiem kultūras aspektiem  ir kultūras pamatvērtības, 
kas  ir  atšķirīgas  dažādām  kultūrām  un  plašās  robežās  nosaka 
patērētāju dzīvesstila attīstību 

 

Patērētāja 
dzīvesstils

Mārketinga 
aktivitātes 

Kultūra

Vērtības 

Demogrāfija 

Sociālais 
statuss 

Uzziņu 
grupas 

Mājsaimniecība 

Mācīšanās 
(atmiņa) 

Uztvere, 
izpratne 

Motīvi 

Personība 

Emocijas 
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Sociālais statuss 

Ciešā saikne ar dzīvesstilu un  tā  ietekmi uz pirkšanas  lēmumu 
pieņemšanu. Saistās ar  izdzīvošanas  lēmumu pieņemšanu. Pēc 
tā sociologi var sagrupēt cilvēku nodarbošanos un atpazīt darba 
kategorijas,  jo  to pamatā  ir vērtības, attieksmes un  individuāli 
līdzīgu darbu veikšana  

Uzziņu grupas 

Kultūras  pagātne  un sociālās  grupas  ir  saglabājušās  kopā  ar 
vērtību un zināšanu sistēmām, kas nāk  līdzi paaudzēm un  tiek 
pārnestas  daudzās  daļās.  Arī  mūsdienās  tiek  apgūti  daudzi 
kultūras  elementi,  sociālās  un  uzziņu  u.c.  grupas  veidojas 
izglītojošu  vai  reliģiozu  institūciju,  masu  mediju  un  ikdienas 
norišu  ietekmē.  Saistībā  ar  mārketinga  jautājumiem  grupu 
darbība  ir  svarīga  informācijas  izplatīšanai.  Statistikas  dati 
liecina, ka informācija apmēram 65% apjomā tiek novadīta caur 
draugiem un radiem. Patērētāju izglītības jomā svarīga ir grupas 
līdera  loma  un  tās  dalībnieku  dzīvesveidam,  kā  arī  īpašiem 
pirkumiem, modes  ietekmei uz  ģērbšanās  stilu un  reakcijai uz 
izplatītāju piedāvātajām precēm (ražojumiem) 

Saimniecība 
(mājsaimniecība) 

Plaša patēriņa preču primārā pirkšanas lielākā vienība saimnie‐
cība,  tās  dzīves  cikls  ir  nozīmīgi  svarīgs mārketingam.  Sevišķi 
laukos  liela daļa patērētāju  ir attīstījušies  jaunās saimniecībās, 
kurām  ir  individuāls,  diezgan  regulārs  un  paredzams  dzīves 
cikls,  kas  dod  iespēju  sniegt  precīzus  aprakstus  par  pirkumu 
vajadzībām un  individuālajām vēlmēm katrā sadarbības posmā 
ar  tirgotājiem.  Saimnieki  veido  īpašu  un  ietekmīgu  uzziņu 
grupas  daļu,  kas  akumulē  daudzus  svarīgus  (māj)saimniecības 
jautājumus:  piedāvātā  produkcija/  pakalpojumi,  vadītāja 
kompetences, saimniecības organizācija un dzīves cikls 

Informācijas 
uztvere un 
apstrāde 

Tas  ir mehānisms,  kas  veido mūsu  funkcionēšanas modeli,  jo 
personības  individuālo  attīstību un  individuālo  raksturu  ietek‐
mē  informācija, kuru saņemam un apstrādājam no kultūras un 
sociālās  grupas,  kurai  piederam,  no  uzziņu  grupām  un  saim‐
niecībām.  Informācijas  apstrāde  īpaši  svarīga  ir  patērētāja 
lēmumu  pieņemšanas  procesā.  Patērētājs  savāc  informāciju, 
apstrādā to, uzkrāj, jauno apvieno ar veco un pieņem lēmumu  

Mācīšanās un 
atmiņa 

Dzīves  veidu  un  lēmuma  pieņemšanu  raksturo  vajadzības, 
izvēles,  preču  kvalitātes  atbilstības  u.c.  faktori.  Mūsdienās 
pirkšanas pieredze palielinās, patērētājs mācās iepazīt efektīvā‐
kos informācijas ieguves pasākumus, labākās iepirkšanās vietas, 
firmas  zīmju  vārdus,  uz  kuriem  var  paļauties  un  no  kuriem 
jāizvairās.  Tas  rada  nepieciešamību  mācīties  un  padarīt  šo 
procesu efektīvāku   
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Personība un 
emocijas 

Motīvi  ierosina  un  virza  patērētāju  uzvedību,  bet  emocijas  ir 
patērētāja sajūtu vai izturēšanās atbildes reakcija, kuru ietekmē 
informējošie  procesi,  reklāma,  preces  kvalitāte  un  izvēle  u.c. 
ietekmējošie faktori 

Dzīves veids 

Dzīvesveids saistās ar paša personību, tās radītajām emocijām, 
motīviem,  vajadzībām  un  vērtībām,  ar  cilvēka  kultūru  un 
sociālo  statusu,  ar uzziņu  grupām,  saimniecību un  individuali‐
tātes  attīstīšanos,  ko  ietekmē  indivīda  (pilsoņa  –  patērētāja) 
ikdienā  pieņemtie  lēmumi.  Dzīvesveids  ir  ilgstošs  un  savā 
attīstībā mainīgs process  

Attieksme 

Attieksme  attēlo  pamatus  orientācijai  pret  dažādiem  objek‐
tiem, tai skaitā – ražojumiem, pakalpojumiem, pārtiku, apģērbu 
u.c.  Tā  rada  arī  attiecības  starp personīgo pieredzi un dzīves‐
veidu,  kā  arī  faktoriem,  kas  to  veido. Attieksmē  tiek  noteikta 
ticība,  jūtas  un  uzvedība,  kas  saskarsmē  ar  citiem  aicina  būt 
konsekventam. Šeit termins „ticība” tiek skatīts plašākā nozīmē, 
ne  tikai  kā  pievēršanās  reliģijai,  bet  arī  kā  ticība,  piemēram, 
firmas  zīmēm,  kuras  norāda  uz  drošas  un  ekoloģiskas 
produkcijas īpašību eksistenci 

 
LR  likumdošana  un  izglītības  standarti  nosaka  prioritāros  virzienus  un 

galvenos  uzdevumus  saistībā  ar  iespējām  attīstīt  un  pilnveidot  integrētas  vai 
vispārējas prasmes: 

‐ prasmi strādāt ar informāciju; 
‐ pētnieciska darba prasmes; 
‐ sadarbības un komunikācijas prasmes; 
‐ argumentēšanas prasmes; 
‐ projektēšanas prasmes; 
‐ uzņēmības un uzdrīkstēšanās prasmes; 
‐ vispārējās  intelektuālās  darbības  prasmes  –  kritiski  analītiskās 

domāšanas un radošā darba prasmes un citas. 
Taču  praksē  izglītības  saturs  un  tā  sadrumstalotība  pagaidām  nesekmē 

Latvijas kultūrvides attīstību un tikai daļēji veicina skolēna sagatavošanos dzīves 
problēmu  atrisināšanai,  attīstot  personisko  patērētāja  kultūru  uz  tirgus 
attiecībām orientētā sabiedrībā. 

Saistībā ar patērētāja kultūras pamatā esošo vērtīborientācijas, vajadzību 
un  vērtību  jautājumu  izzināšanu  Rēzeknes  Augstskolā  topošo  Mājturības/ 
mājsaimniecības  un  biznesa  ekonomisko  pamatu  skolotāju  vidū  tika  veikta 
aptauja 2., 3. un 4. kursā, kurā piedalījās 50 studenti.  

Atbildot uz jautājumu “Kādas vajadzības Jūs varat nosaukt?”, gandrīz visi 
topošie skolotāji nosauca  fizioloģiskās, garīgās un materiālās vajadzības, bet 4 
respondenti nespēja atbildēt uz šo  jautājumu. Pētījums arī atklāja, ka sociālās 
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vajadzības pieminēja 18 studenti, kā arī tiek minētas vajadzības pēc atpūtas un 
ekonomiskās jeb finansiālās vajadzības. Tikai daži respondenti minēja vajadzību 
pēc  cieņas.  Minēto  vajadzību  spektrs  (skat.  46.  att.),  visvairāk  sasaucas  ar 
Maslova piramīdā minēto vajadzību biežuma sadalījumu, kuru topošie skolotāji 
iepazīst un apgūst studiju kursos saistībā ar psiholoģiju un pedagoģiju. 

 
46. att. Rēzeknes Augstskolas studentu nosauktās vajadzības un aptaujā iegūto 

atbilžu biežuma sadalījums 
 
Uzdodot  jautājumu „Kādas vērtības  Jūs varat nosaukt?”, arī  tika  iegūtas 

dažādas  atbildes.  Kā  viena  no  vērtībām  respondentu  atbildēs  dominēja 
materiālās un garīgās vērtības, tika nosauktas arī morālās vērtības,  izglītība un 
kultūra, kā arī tika nosaukta veselība un ģimene (skat. 47. att.). 

 
47. att. Rēzeknes Augstskolas studentu nosauktās vērtības un aptaujā iegūto 

atbilžu biežuma sadalījums 
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Atbildot  uz  jautājumu  “Vai  kultūra  un  sociālā  vide  nosaka  cilvēka 
vajadzības un  vērtības?”,  visi  studenti nosauca  gan  kultūru,  gan  sociālo  vidi, 
kas ietekmē cilvēka vajadzību un vērtību struktūru. 

Uz  jautājumu  “Ko,  pēc  Jūsu  domām,  sevī  ietver  jēdziens  “Patērētāja 
dzīves  stils”?”  atbildes  bija  dažādas:  viens  domā,  ka  tas  ir  tas,  ko  viņš  pērk; 
cits – dzīves  stils  ir atkarīgs no naudas daudzuma. Respondenti  savās atbildēs 
nosauca  arī  naudu,  cilvēka  vajadzības,  vēlmes  un  izvēles  iespējas.  Tikai 
nedaudzi  pieminēja  cilvēka  paradumus,  uzvedību  un  darba  režīmu.  (Skat. 
48. att.) 

 
48. att. Studentu atbildes un to biežuma sadalījums jautājumā “Ko pēc Jūsu 

domām sevī ietver jēdziens “Patērētāja dzīves stils”?”  
 

Atbildot  uz  jautājumu  “Kādas  vērtības  pēc  Jūsu  domām  ir  noteicošās 
patērētāja  dzīves  stila  veidošanā?”,  studenti  minēja  kultūras  vērtības  un 
izglītību,  kā  arī materiālās  vērtības  un  ģimenes  labklājību.  Vairāki  aptaujātie 
nevarēja atbildēt uz šo jautājumu. (Skat. 49. att.) 

 
49. att. Studentu uzskati par patērētāja dzīves stilu noteicošajām vērtībām 

aptaujā RA un tos raksturojošo atbilžu biežuma sadalījums 
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Uz  jautājumu  “Kādas  vajadzības  pēc  Jūsu  domām  ir  svarīgākās 
patērētāja dzīves stila veidošanā?” atbildēs dominēja  fizioloģiskās vajadzības, 
tika  pieminētas  gan  arī materiālās  vajadzības,  cieņa,  garīgās  un  informācijas 
vajadzības. Bija arī tādi topošie skolotāji, kuri nevarēja atbildēt uz šo jautājumu. 
(Skat. 50. att.) 

 
50. att. Uzskati par nozīmīgākajām vērtībām patērētāja dzīves stila veidošanā, 
to raksturojošās studentu atbildes un RA gūto atbilžu biežuma sadalījums 

 
Atbildot uz  jautājumu “Kāda  loma  ir vērtībām un vajadzībām patērētāja 

dzīves stila veidošanā?”, daži uzskata, ka vajadzībām ir primārā loma, daži – jo 
vairāk  vērtību  un  vajadzību,  jo  patērētāja  stils  ir  individuālāks.  Vēl  viens 
specifiski  izteikts viedoklis –  ja nebūs ne vajadzību, ne vērtību, nebūs arī paša 
cilvēka. Daudzi uzskata, ka vajadzībām un vērtībām  ir  liela un noteicoša  loma, 
bet  nespēj  to  pamatot. Daudzi  arī  uzskata,  ka  katra  patērētāja  dzīves  stils  ir 
atkarīgs no paša, katra konkrētā cilvēka. (Skat. 51. att.)  

 
51. att. Uzskati par svarīgākajām vajadzībām patērētāja dzīves stila veidošanā, 
tās raksturojošās studentu atbildes un RA gūto atbilžu biežuma sadalījums 
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Analizējot atsevišķi 2., 3. un 4. kursa studentu sniegtās atbildes, var seci‐
nāt, ka 4. kursa studenti vērtības un vajadzības vairāk saista ar dzīvesprasmēm, 
patērētāja dzīves stilu, patērētāja adaptēšanos mūsdienu sociāli ekonomiskajā 
vidē, taču 2. kursa studenti uz dažiem jautājumiem nav spējuši atbildēt. 

Veiktais pētījums deva iespēju secināt, ka augstskolas studenti iepriekšējā 
izglītības līmenī ‐ vispārizglītojošā skolā ‐ nav ieguvuši zināšanas par mūsdienās 
tik aktuāliem jautājumiem. 
 

3.2. SPECIFISKO PATĒRĒTĀJA – UZŅĒMĒJA ATTIEKSMJU 
VEIDOŠANĀS MĀCĪBU PROCESĀ 

 
Izglītības sistēma ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē  ir attīstījusies  laikā, kad 

pastāvēja  no mūsdienām  atšķirīga  sociālā  realitāte,  kas  arī  noteica  cilvēku  tā 
laika  vajadzības  un  prasības  darba  tirgū.  Pārejot  uz  brīvā  tirgus  ekonomiku, 
mainās  arī  izglītības  sistēma  valstī,  tai  jāspēj  elastīgi  reaģēt  uz  darba  tirgus 
prasībām un vajadzībām. Diemžēl uzņēmējdarbības attīstība  ir stipri apsteigusi 
izglītības  reformu gaitu,  radot plaisu starp  tirgus pieprasījumu un  iespējām  to 
nodrošināt.  Valstī  ir  izveidojusies  situācija,  kad  izglītībai  ir  jākļūst  par  brīvā 
tirgus ekonomikas sastāvdaļu. 

Ievērojami mainījušās arī sociālo partneru  ‐ darba devēju un darbinieku  ‐ 
attiecības. Darba devējam ir nepieciešams darbinieks ar: 

 spējām  patstāvīgi  pieņemt  lēmumus  savas  kompetences  līmenī 
(vispārējā izglītība); 

 plašām profesionālām prasmēm un iemaņām (profesionālā izglītība); 
 prasmi kontaktēties ar cilvēkiem un  iespējām savas zināšanas nodot 

citiem (sociālās prasmes). 
Mūsdienu  darba  tirgus  tendences  nosaka  21. gadsimtam  atbilstošas 

prasības  un,  atbilstoši  tām,  darba  devēji  izvirza  prasības  potenciālajiem 
darbiniekiem: būt pārliecinātiem par sevi, prast novērtēt savas spējas dažādās 
jomās  un  attīstīt  tās  jomā,  atbilstošā  saviem  dotumiem;  būt  spējīgiem 
uzņemties  atbildību  un  radoši  domāt,  efektīvi  komunicēties,  prast  strādāt 
kolektīvā, gūt radošas darbības pieredzi. 

Ņemot vērā kultūras sociāli ekonomisko situāciju, ko nosaka globalizācijas 
process,  datorizācija,  brīvā  tirgus  ekonomika,  multikulturālā  vide,  zināšanu 
pieejamība,  informācijas plūsmas, uzņēmība un kreativitāte, kas  tiek uzskatīta 
kā nepieciešamība  izdzīvošanai  21.  gadsimtā.  Kā  argumentē R.  Šteinbergs  un 
T. Lubarts,  kreativitāte  ir  augsti  vērtējams  cilvēku  potenciāls,  jo  radoša 
personība vieglāk adaptējas pārmaiņām, turklāt arī radot izmaiņas individuālājā 
un sabiedrības  līmeņos, attīstot  tos. Psihologu vidū nav vienota skatījuma par 
to,  kas  ir  kreativitāte,  tāpēc  to  varam  raksturot  kā  oriģinalitāti  lietu  jaunā 
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skatījumā,  fleksibilitāti  jeb  piemērošanās  spēju  jaunām  situācijām,  kritisku 
domāšanu un atbildību. 

Savukārt,  termina „uzņēmība”  izpratne galvenokārt  saistās ar biznesu un 
peļņas gūšanu, taču uzņēmība kā īpašība mūsdienās ir nepieciešama ikvienam, 
tai  ir  liela sociālā vērtība, kurai mācību procesā  ir  liela nozīme,  jo skolēni  tiek 
rosināti uzņemties iniciatīvu zināšanu apguves procesā, darboties pēc plāna un 
organizēti  izvērtēt rezultātus. Līdz ar to šis uzņēmīgas darbības process attīsta 
dažādas  prasmes  un  iemaņas,  kas  cilvēku  uztverē  saistās  ar  priekšstatu  par 
uzņēmīgu cilvēku. 

Projekta  „Uzņēmība  un  uzdrīkstēšanās”  (Latvija  –  Anglija)  ietvaros  tika 
izstrādāts modelis  uzņēmības  attīstīšanai  skolēniem,  kurā  ietverti  5  darbību 
etapi (skat. 50. tabulu) 

 
50. tabula 

Etapi skolēnu uzņēmības attīstīšanai 
 

1. Sevis novērtēšana 
un apzināšanās 

2. Ideju radīšana un 
formulēšana 

3. Darbības plānošana 

‐ Attīstīt pašapziņu; 
‐ tuvāk iepazīt savus 
grupas biedrus; 

‐ veidot radošu 
atmosfēru grupā; 

‐ radīt motivāciju 
turpmākam darbam; 

‐ apzināties īpašības, 
spējas un prasmes, kas 
nepieciešamas, lai 
gūtu panākumus 
dzīvē; 

‐ novērtēt grupas un 
katra tās dalībnieka 
potences; 

‐ attīstīt 
komunikabilitāti; 

‐ mācīt novērtēt savas 
iespējas 

‐ Attīstīt radošās spējas 
un loģisko domāšanu, 

‐ veidot iemaņas kritiski 
novērtēt savu ideju;  

‐ attīstīt spēju „uzost” 
labas un realizējamas 
idejas; 

‐ veidot iemaņas darbam 
grupās; 

‐ veidot prasmi diskutēt 
un loģiski pamatot savu 
domu; 

‐ attīstīt spēju iedvesmot 
citus; 

‐ radināt uzklausīt un 
cienīt citu cilvēku domas 
un idejas 

‐ Iegūt iemaņas darba 
organizācijā un laika 
plānošanā; 

‐ radināt uzņemties 
atbildību; 

‐ apgūt prasmi vienoties 
un atrast kompromisu;

‐ praktiski apgūt darba 
dalīšanas iemaņas; 

‐ attīstīt spēju 
prognozēt 
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4. Ideju īstenošana 
5. Rezultātu novērtēšana un 

apzināšanās 

‐ Mācīties īstenot ieceres; 
‐ veidot paradumu darboties saskaņā ar 
plānu; 

‐ izkopt neatlaidību un atbildības sajūtu; 
‐ attīstīt prasmi sasniegt mērķi, pārvarot 
grūtības un neveiksmes; 

‐ apgūt prasmi pieņemt lēmumus un 
darboties patstāvīgi; 

‐ attīstīt prasmi koordinēt savu darbību 
ar citiem grupas dalībniekiem; 

‐ apgūt prasmi efektīvi izmantot esošos 
resursus; 

‐ apgūt prasmi organizēt citus darbam 

‐ Attīstīt novērošanas spēju un 
paškritiku; 

‐ objektīvi un kritiski novērtēt savu 
ieguldījumu kopējā darbā; 

‐ radināties domāt pozitīvi un 
mācīties no kļūdām; 

‐ iemācīties novērtēt un tālākajā 
darbībā izmantot gūto pieredzi; 

‐ mācīties uzklausīt un izteikt 
konstruktīvu kritiku; 

‐ iemācīties operatīvi atrast 
optimālākos risinājumus mainīgos 
vides apstākļos 

 
Katra cilvēka izdzīvošana mūsdienās ir atkarīga no viņa spējām, uzņēmības 

un uzdrīkstēšanās, kas arī darba  tirgū, biznesa un uzņēmējdarbības vidē  rada 
konkurences apstākļus. 

Mūsdienu  tirgus ekonomikas apstākļos pastāv konkrēta uzņēmējdarbības 
vide,  kurā  funkcionē  kontragenti  (pārdevējs/  patērētājs,  darba  devējs/ 
strādnieks, kreditors/ debitors) un nosaka viņu pozīcijas. Šo vidi ietekmē dažādi 
faktori: 

1.  Ekonomiskais  stāvoklis,  kas  nosaka  patērētāju  naudas  līdzekļu 
apjomu  un  summu,  kuru  viņi  ir  spējīgi maksāt  par  konkrētu  preci. 
Ekonomiskā  situācija  nosaka  arī  darba  vietu  skaitu,  līdz  ar  to  arī 
darbaspēka  trūkumu  vai  pārpalikumu,  no  kā  atkarīgs  darba  algas 
lielums. Ekonomiskā situācija iespaido naudas resursu pieejamību. 

2.  Politiskā  situācija  iespaido ekonomisko  stāvokli. Ekonomikas  vadīša‐
nas  līdzekļi  un  metodes  ir  valdības  politisko  mērķu  un  uzdevumu 
rezultāts. 

3.  Tiesiskā  vide.  Jebkurš  bizness  un  tā  darbinieki  darbojas  noteiktā 
tiesiskā vidē. (Likumi “Par preču pārdošanu”, “Par darba aizsardzību”, 
“Par nodokļiem” utt.) 

4.  Sociālā  kultūrvide nosaka preces,  kuras  atbilst modes  virzienam  vai 
gaumei. Tikumiskās un reliģiskās normas var tieši ietekmēt patērētāju 
dzīvesveidu,  līdz  ar  to  viņu  pieprasījumu  uz  atsevišķiem  preču 
veidiem. 

5.  Tehnoloģiskā vide atspoguļo ražošanas zinātniski tehniskās attīstības 
līmeni,  kurš  ietekmē  uzņēmējdarbību,  piemēram,  datu  apstrādē  – 
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automatizācijas  tehniskais  līmenis,  informācijas  tehnoloģijas. 
Tehnoloģiskā  vide  un  automatizācijas  līmenis  ietekmē  darba  vietu 
skaitu. 

6.  Fiziskā vai ģeogrāfiskā vide raksturo dabas apstākļus, kuros tiek veikta 
uzņēmējdarbība: izejvielu, energoresursu ieguve, klimatiskie, sezonas 
apstākļi, automobiļu maģistrāles, dzelzceļi, jūras un gaisa satiksme. 

7.  Šie faktori tieši ietekmē kompāniju un firmu izvietošanu, kas ietekmē 
izejvielu piegādi, produkcijas sadali un darbaspēka izmantošanu. 

8.  Institūciju  organizatoriski  tehniskā  vide.  To  raksturo  institūciju  dau‐
dzums,  ar  kuru  palīdzību  bizness  var  funkcionēt,  nodibinot  lietišķas 
attiecības: bankas (veic finansu pakalpojumi), mazum un vairumtirgo‐
tāji (veic pakalpojumu, preču sadali), specializētās firmas (profesionā‐
lie  pakalpojumi  –  juridiskie,  grāmatvedības  u.c.),  mācību  iestādes 
(veic strādnieku apmācību), tirgus  izpētes aģentūras (informācija par 
tirgu),  reklāmas  aģentūras,  darbā  iekārtošanas  biroji,  transporta 
aģentūras, apdrošināšanas kompānijas, komunālie pakalpojumi, pie‐
gādātāji, sakaru un informācijas nodrošināšanas līdzekļi. 

Patērētājizglītībā noteicošā  ir ekoloģiski orientēta uzņēmējdarbība,  kuras 
pamatā  ir  trīs  dimensijas,  kas  iekļauj  sevī  darba motivāciju,  darba  apstākļus, 
izejvielu saudzēšanu, dzīves kvalitātes drošību, rentabilitāti u.c.  faktorus  (skat. 
52. att.).  Patērētājizglītībā  visas  dimensijas  ir  ļoti  svarīgas.  Ekonomisko 
griezumu  raksturo patērētāja prasme  iekļauties  ražošanas procesā, no  vienas 
puses, un izmantot ikdienā zinātnes un tehnikas sasniegumus, no otras puses. 

Izvērtējot  20. gadsimta  zinātnes  un  tehnikas  sasniegumus,  varam  pārlie‐
cināties, ka tie  ir strauji kāpinājuši cilvēku dzīves kvalitāti un radījuši paātrinā‐
jumu  visās  dzīves  jomās:  lidmašīnas, mobilie  telefoni,  automobiļi,  komunikā‐
cijas  tehnoloģijas  u.c.  saniegumi.  Arī  sociālo  dimensiju  varam  raksturot  no 
diviem aspektiem: personas piederība konkrētam sociālajam slānim sabiedrībā, 
kas ir atkarīga no cilvēka izglītības, ieņemamā amata, spējām, prasmēm u.c., no 
vienas  puses,  un  psiholoģiskiem  faktoriem,  kurus  nosaka  darba  motivācija, 
drošība par darbu un darba vietā u.c., no otras puses. Protams, tas viss  ir cieši 
saistīts savā starpā. 

Ekoloģiskā dimensija ir tā, kura saistās gan ar globalizācijas procesiem, no 
vienas puses, gan ar procesiem, kuri norit patērētāja  ikdienā, no otras puses. 
Pastāvot  resursu  ierobežotībai  un  sargājot  dabu,  samazinot  atkritumu  dau‐
dzumu, tiek palielināta  iespēja dabas  ilgākai saglabāšanai, gaisa, kuru elpojam, 
un ūdens, kuru dzeram, stāvokļa uzlabošanai. 
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EKONOMISKĀ DIMENSIJA 
 

  ‐ rentabilitāte, 
  ‐ produktivitāte, 
  ‐ panākumu potenciāls, 
  ‐ interešu salīdzinājums 
 
 
 
 

Mērķu optimizācija 
 

  SOCIĀLĀ 
DIMENSIJA 

EKOLOĢISKĀ
  DIMENSIJA 

‐ darba motivācija, 
‐ humāni darba apstākļi, 
‐ līdzi lemšana,  
‐ darba vietas saglabāšana,  
‐ drošība darba vietā,  
‐ dzīves kvalitātes drošība 

‐ dabas saudzēšana, 
‐ izejvielu saudzēšana, 
‐ emisiju samazināšana, 
‐ cilvēcisko dzīves pamatu 
  saglabāšana 

 
 

52. att. Ekoloģiski orientētas uzņēmējdarbības shēma (Vogel G., 1996) 
 
Izglītības normatīvie dokumenti, priekšmetu standarti nosaka nepiecieša‐

mību radīt skolēniem sistematizētu priekšstatu par ekonomisko procesu norisi 
sabiedrībā, pilnveidot skolēnu prasmes pareizi lietot ekonomiskos jēdzienus un 
zināšanas, kā arī radīt iespējas skolēniem sagatavoties dzīvei mūsdienu jauktās 
ekonomikas  apstākļos,  attīstīt  spējas  pieņemt  pamatotus,  pārdomātus  un 
atbildīgus lēmumus, kuri spētu nodrošināt personīgo un sabiedrisko labklājību. 

Sokrātam,  kura  filozofiskos  principus  savā  laikā  pierakstīja  Platons,  bija 
īpašs  viedoklis  par  to,  ko  nozīmē  būt  izglītotam.  Par  izglītotu  cilvēku  viņš 
uzskatīja  tikai  tādu  personu,  kura  ikdienā  spēj  tikt  galā  ar  sarežģītiem 
apstākļiem  un  kurai  piemīt  lemtspēja,  kura,  savukārt,  ļauj  pieņemt  pareizo 
lēmumu  problēmas  atrisināšanai  (Rowe  A.,  2006),  kas,  savukārt,  saistās  ar 
patērētāja attieksmi un rīcību/ uzvedību. 

Sociālās  psiholoģijas  attīstības  pirmsākumos  psihologi  uzskatīja,  ka  pēc 
cilvēku attieksmēm var paredzēt viņu uzvedību. Taču 1964. gadā L. Festingers 
(Festinger  L)  parādīja,  ka  nav  iespējams  pierādīt  hipotēzi  par  to,  ka  cilvēka 
uzvedība  mainās,  parādoties  jaunām  attieksmēm.  A. Vikers  (Wicker  A.) 
1969. gadā  publicēja  vairāku  desmitu  zinātnisko  pētījumu  rezultātus,  kas 
aptvēra plaša cilvēku loka attieksmju un uzvedības pētījumus. Secinājums bija – 
„no  attieksmēm,  kuras  vārdos  pauž  cilvēki,  nevar  prognozēt  viņu  rīcību”. 
(Wicker A., pēc Myers D. G., 1983) 
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Mūsdienās  tiek  veikti  nopietni  patērētāja  darbības,  patērētāju  rīcības 
modeļu  un  patērētāja  rīcības  ietekmes  ceļu  (Dickson  P.R.,  1994;  Praude  V., 
1999; Garleja R., 2001 u.c.) pētījumi. Patērētāja  lēmuma pieņemšanas process 
un  tā  saikne  ar  patērētāja  pieredzi,  dzīvesstilu  un  vajadzībām/  attieksmi 
atspoguļots 53. attēlā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
53. att. Patērētāja lēmuma pieņemšanas procesa saikne ar dzīvesstilu 
 
Pētnieki (Endžel D.F., Blekuell R.D., 1999 u.c.) ir veikuši daudzus praktiskus 

un  teorētiskus  atsevišķu  cilvēku uzvedības pētījumus  izvēles procesā. Dažreiz 
pirkšanas  lēmumu pieņemšana  ietver  sevī produkcijas  īpatnību dziļu  izpēti un 
analīzi. Bieži  izteiciens “racionāla  lēmuma pieņemšana” tiek attiecināts tieši uz 
šo  gadījumu,  kaut  gan  izglītības  pētījumi  un  patērētājizglītības  mērķi  un 
uzdevumi terminu „lēmuma pieņemšana”  liek skatīt daudz plašākā nozīmē, ko 
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savās  teorijās pamatojusi profesore R. Garleja.  (Garleja R., 2001) Lēmums par 
pirkumu ir atkarīgs no vairākiem faktoriem: 

1) individuālām atšķirībām; 
2) vides ietekmes; 
3) psiholoģiskiem procesiem.  
Ekonomists  V. Praude  (Praude  V.,  1999)  pamato,  ka  patērētāja  rīcību 

lēmuma pieņemšanas procesā nosaka vairāki faktori: 
‐ kultūra; 
‐ sociālais stāvoklis; 
‐ ģimene; 
‐ personīgā ietekme; 
‐ situācija. 
Patērētāja  lēmumu  pieņemšanu  ietekmē  piecas  individuālo  atšķirību 

pamata kategorijas:  
‐ pircēja iespējas; 
‐ zināšanas; 
‐ attieksme; 
‐ motivācija; 
‐ individualitāte, vērtības un dzīves stils. 
Arī  skolai  ir  svarīga  nozīme  patērētāja  rīcības,  attieksmju  un  uzņēmības 

veidošanā: 
‐ dodot  skolēniem  iespēju  piedalīties  projektu  realizācijā,  praktisku 

uzdevumu un pētniecisko darbu veikšanā; 
‐ atbalstot  neordinārus  problēmu  risinājumus  un  uzliekot  skolēniem 

atbildību  par  kādu  pasākumu  organizēšanu,  darbības  plānošanu  un 
realizēšanu; 

‐ liekot  skolēniem  kritiski  pieiet  savas  darbības  izvērtēšanai,  kā  arī 
mācīties pieņemt un spēt analizēt konstruktīvu kritiku u.c.  

Tā  rezultātā  skolēns  iegūst mūsdienu  sociāli  ekonomiskajiem  apstākļiem 
atbilstošas prasmes un iemaņas (skat. 51. tab.), jo ikdienā tiem nākas saskarties 
ar  ekonomisko  un  cita  veida  lēmumu  pieaugošu  daudzveidību  gan  viņu 
personīgajā, gan sabiedriskajā dzīvē – kā pilsoņiem demokrātiskā sabiedrībā, lai 
kļūtu par atbildīgiem,  zinošiem patērētājiem, efektīviem globālās ekonomikas 
dalībniekiem,  uzņēmīgiem  un  ražīgiem  darba  veicējiem  un  kompetentiem 
lēmējiem. 
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51. tabula 
Skolā gūstamās prasmes un iemaņas, kas izmantojamas racionālu lēmumu 

pieņemšanā (Uzņēmība un uzdrīkstēšanās, 1999) 
 

Skolēns prot  Skolēns spēj  Skolēni ir 

realizēt plānus  uzņemties atbildību un risku mērķtiecīgi un neatlaidīgi

pārliecināt citus  patstāvīgi pieņemt lēmumus pārliecināti par sevi, savām 
spējām 

pārvarēt neveiksmes  uzdrīkstēties atklāti un ar elastīgu 
domāšanu 

  radoši domāt

  sadarboties ar citiem

 
Secinājumi 
1.  Literatūras  un  avotu  izpēte  dod  iespēju  secināt,  ka  līdz  šim  zinātnieki  ir 
pētījuši  gan  uzņēmības  veidošanu  skolēniem,  gan  patērētāja  uzvedību  un 
rīcības modeļus un attieksmi, taču nav pētīta specifisko patērētāja – uzņēmēja 
attieksmju  veidošanās  mācību  procesā.  Tas  ir  aktuāls  jautājums  mūsdienu 
sociāli  ekonomiskajos  apstākļos,  un  rada  nepieciešamību  veikt  padziļinātus 
pētījumus šinī jomā. 
 

3.3. SKOLOTĀJS ‐ SKOLĒNA ZINĀŠANU UN IZPRATNES VEIDOTĀJS 
 

Lai veiktu komplicēto uzdevumu saistībā ar notiekošo Vispārējas  izglītības 
reformu skolu pamatizglītības klasēs, skolotājam ne tikai  jāzina savs mācāmais 
priekšmets,  bet  ir  arī  jāspēj  profesionāli  izveidot  tādu  mācību  vidi,  kura 
nodrošinatu  efektīvu  mācīšanas  –  mācīšanās  procesu,  sekmētu  morāles  un 
ētikas  normu  apzināšanos,  izkoptu  cilvēka  vērtību  sistēmu,  veicinātu  skolēna 
personības attīstību un gatavību dzīves darbībai. 

Īpaša  situācija  ir  Latgalē,  kur  dzīvo  un  strādā  50%  latviešu  un  50% 
mazākumtautību  pārstāvju.  Novadā  arvien  ir  lielākais  bezdarbs  Eiropā  (25  – 
28%).  Latgales  skolēniem  jāpiedāvā  kvalitatīva  izglītība,  kas  sekmētu  novada 
attīstību,  sabiedrības  integrāciju  un  spēju  konkurēt  darba  tirgū  ne  tikai  par 
laukstrādniekiem  Eiropas  valstīs,  bet  arī  kā  erudītiem,  zinošiem  sava  biznesa 
veidotājiem.  Tas  rada  nepieciešamību  pedagogiem  paaugstināt  savu 
pedagoģisko meistarību, prasmi  sadarboties, prasmi  skolēnus pilnveidot  visos 
septiņos izglītošanās aspektos, ko paredz pamatizglītības standarts. Pedagogam 
jāprot  piedāvāt  ne  tikai  zināšanas  konkrētajā  mācību  priekšmetā,  bet 
jāpilnveido  arī  skolēnu  vispārējās  prasmes,  kas  dotu  iespējas  veiksmīgi 
darboties  pazīstamās  un  nepazīstamās  situācijās.  Skolotājam  ikdienā  savā 
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mācāmajā  priekšmetā  jāprot  pielietot  informācijas  tehnoloģijas  un  strādāt 
bilingvāli. 

Rēzeknes Augstskolas  studiju  programmas  “Mājturības/ mājsaimniecības 
un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” ietvaros tika veikta topošo pedagogu 
aptauja saistībā ar patērētājizglītības  jautājumu apguvi. Aptaujas anketa  (skat. 
5. pielikumu) sastāvēja no četriem moduļiem: 

1. Patērētājzinību  saturs  vispārizglītojošās  skolas  izglītības  standarta 
tēmu aspektā. 

2. Elastīgas struktūras. 
3. Informācija. 
4. Novērtējums. 
Anketā  tika  lūgts  novērtēt  piedāvātos  apgalvojumus,  izmantojot  šādus 

vērtējumus: 
0‐ nav tādas funkcijas/ parādības, 
1‐ pilnībā nepiekrītu, 
2‐ nepiekrītu, 
3‐ nav viedokļa, 
4‐ piekrītu, 
5‐ pilnībā piekrītu. 
Aptaujā  piedalījās minētās  specialitātes  3.,  4.  un  5.  kursa  studenti,  taču 

anketēšanas  rezultāti,  pielietojot matemātiskās  datu  apstrādes metodes,  tika 
apkopoti divās grupās:  

‐ atsevišķi 3. kursa 5. semestra studentu atbildes; 
‐ kopā saskaitītas 4. (8. sem.) un 5. kursa (10. sem) studentu atbildes. 
Par  pamatu  šādam  atbilžu  apkopojumam  kalpoja  vērā  ņemama  studiju 

programmas  specifika,  jo  3.  kursa  5.  semestra  studenti  ir  noklausījušies  tikai 
nedaudzus priekšmetus, kam  ir cieša saikne ar patērētājizglītības tēmām, taču 
4. kursa  studenti  8 semestrī  lielāko  daļu  no  tiem  jau  ir  noklausījušies,  bet 
5. kursa  studenti  jau  pabeiguši  teorētiskās  studijas  un  atrodas  kvalifikācijas 
praksē.  

Analizējot studentu atbildes uz jautājumiem 1. modulī par patērētājzinību 
saturu vispārizglītojošās  skolas  izglītības  standarta  tēmu aspektā  (skat. 54. un 
55. att.), redzams, ka 3. kursa studenti lielākoties atbild, ka nav iepazinušies ar 
dotajiem satura jautājumiem, jo anketā nosauktās tēmas galvenokārt iekļautas 
studiju kursos, kuri tiek apgūti 4. un 5. studiju gados. Cēloni šādam rezultātam 
apstiprina informācija no 4. un 5. kursu studentu atbildēm (skat. 55. att.). 
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54. att. Studentu atbildes jautājumā par saskarsmi ar minētajiem 

patērētājizglītības jautājumiem studiju procesā 3. kursā 

0 1 2 3 4 5 6 7

Nepārtikas preču (apģērbs, apavi) apzīmējumiem

Pakalpojumu atbilstību kvalitātes prasībām

Elektroenerģijas resursiem un patēriņu tautsaimniecībā un privātajā dzīvē 
un saimniecībā, lietojot sadzīves tehniku, iekārtas utt.

Personīgām finansēm, ģimenes budžeta veidošanas aspektiem un 
transfertmaksājumu problēmām Latvijā

Pārtikas preču drošību, ķīmiskām piedevām, iesaiņojumu utt.

Reklāmas ietekmi uz patērētāja lēmumu pieņemšanu, vajadzībām un 
vērtību sistēmu

Studējot "Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotāju studiju programmā" esmu ieguvis zināšanas 
un informāciju par:

5 4 3 2 1 0
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55. att. Studentu atbildes jautājumā par saskarsmi ar minētajiem 
patērētājizglītības jautājumiem studiju procesā 4. un 5. kursā 

0 2 4 6 8 10 12

Nepārtikas preču (apģērbs, apavi) apzīmējumiem

Pakalpojumu atbilstību kvalitātes prasībām

Elektroenerģijas resursiem un patēriņu tautsaimniecībā un 
privātajā dzīvē un saimniecībā, lietojot sadzīves tehniku, 

iekārtas utt.

Personīgām finansēm, ģimenes budžeta veidošanas aspektiem 
un transfertmaksājumu problēmu Latvijā

Pārtikas preču drošību, ķimiskām piedevām, iesaiņojumu utt.

Reklāmas ietekmi uz patērētāja lēmumu pieņemšanu, 
vajadzībām un vērtību sistēmu

Studējot "Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotāju studiju programmā" esmu apguvis zināšanas 
un informāciju par:

5 4 3 2 1 0
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Pētījuma  rezultātā  tika  veikta  salīdzinošā analīze  starp atbildēm 3.  kursa 
studentu  un  4.  +  5.  kursa  studentu  aptaujās.  Tas  atspoguļo  studentu  topošo 
skolotāju  attīstības  dinamiku  patērētājizglītības  satura  un  jautājumu  apguvē, 
studiju  procesa  vērtēšanā  un  informācijas  tehnoloģiju  pielietojumā.  (Skat. 
56. att.)  

 
56. att. Studentu zināšanas par atsevišķām patērtētājzinību tēmām 

vispārizglītojošās skolas izglītības standarta tēmu aspektā 
 
Piemēram,  anketas  2. modulī  “Elastīgas  struktūras”,  gandrīz  visi 

respondenti  norāda,  ka  pārāk  maz  tiek  organizētas  tikšanās  ar  firmu 
pārstāvjiem, ekskursijas uz firmām, tirdzniecības  iestādēm, kā rezultātā varētu 
tikt  analizēts  pieprasījums  un  piedāvājums,  jaunā  sadzīves  tehnika,  preču  un 
pārtikas produktu kvalitāte. Taču neatkarīgi no apgūtā patērētājizglītības satura 
un  no  tā,  kurā  kursā  studenti  studē,  gandrīz  100%  aptaujāto  atbild,  ka 
“nodarbībās  tiek uzsvērta starppriekšmetu saikne patērētājzinību  integrēšanai 
dažādās tēmās.  

No  veiktās  aptaujas  redzams,  ka  studenti  atzīst,  ka  “tēmu  sadalījums 
studiju  kursos  un  uzdevumu  jomas  plānotas,  lai  elastīgi  nodrošinātu 
patērētājizglītības  tēmu  apguvi”,  kas  nākotnē  dos  iespēju  šāda  veida  iegūtās 
zināšanas un prasmes pielietot darbā ar skolēniem vispārizglītojošā skolā. (Skat. 
57. att.) 

Analizējot  anketas  3.  moduli  “Informācijas  tehnoloģiju  pielietojums 
patērētājzinību  apguvē”,  redzams,  ka  4.  un  5.  kursa  studenti  informācijas 
tehnoloģijas  izmanto vairāk nekā 3. kursa  studenti, atzīstot, ka viņi  ir  “atvērti 
jaunai  informācijai  un  ka  viņiem  ir  plašs  sakaru  tīkls,  lai  saņemtu  izglītojošu 
informāciju  no  apkārtējās  vides”,  kā  arī  uzsver  informācijas  tehnoloģiju 
pielietojumu  ikdienā  gan  savu  studiju  darbu,  atskaišu  materiālu,  referātu 
tehniskai  sagatavošanai  un  gatavojoties  semināru  nodarbībām,  gan  arī,  “lai 
veidotu datu bāzes un saziņas sistēmas, kas palīdzētu savstarpēji mijiedarboties 
un pieņemt lēmumus” (skat. 58. att.). 
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Anketas 4. modulī  “Novērtējums” pozitīvi vērtējama atbilde  “Esmu guvis 
informāciju un zināšanas par projektu  identifikāciju, plānošanu un pieteikumu 
rakstīšanu, ar ko līdz šim nebiju nodarbojies”. (skat. 59. att.). 

 
57. att. Teorētisko un praktisko nodarbību attiecība un elastība 

patērētājizglītības tēmu apguvē studentu skatījumā 
 

 
 

58. att. Studentu vērtējums informācijas tehnoloģiju izmantošanai 
patērētājizglītības apguvē 
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59. att. Esmu ieguvis zināšanas par projektu identifikāciju, plānošanu un 

pieteikumu rakstīšanu, ar ko līdz šim nebiju nodarbojies  
 

No  veiktā  pētījuma  redzams,  ka  gandrīz  visi  respondenti,  neatkarīgi  no 
studiju  kursa,  norāda:  “Esmu  izpratis  patērētājzinību  satura,  vērtību  un 
vajadzību nozīmi patērētāja  vērtīborientāciju  veidošanās procesā”. Tas  liecina 
par  to,  ka  topošā  skolotāja  prasmju  attīstīšana  tiek  virzīta  ne  tikai  uz  studiju 
programmas  satura  apguvi,  bet  arī  pamatizglītības  standartā  norādīto 
izglītošanās aspektu, iegūstamo prasmju un vērtīborientācijas virzienos. 
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1. PIELIKUMS 

ANKETA 
Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts veic pētījumu 

„Patērētājizglītība un patērētājkultūras izpratne pamatskolā”. 
Lūdzam veikt anketēšanu pamatskolas 8.‐9. klasēs 

 

Zināšanas un izpratne 
Atzīmē katram jautājumam vienu no piedāvātajiem variantiem 

1. Iepērkoties parasti mans lēmums atkarīgs no preces cenas 
 

Nē, nekad  Mazliet, dažreiz  Nezinu  Jā  Jā, vienmēr 

 
2. Iepērkoties parasti mans lēmums atkarīgs no preces kvalitātes 

 

Nē, nekad  Mazliet, dažreiz  Nezinu  Jā  Jā, vienmēr 

 
3. Iepērkoties parasti mans lēmums atkarīgs no preces cenas 
 

Nē, nekad  Mazliet, dažreiz  Nezinu  Jā  Jā, vienmēr 

 
4. Iepērkoties parasti mans lēmums balstīts uz manām vēlmēm  
 

Nē, nekad  Mazliet, dažreiz  Nezinu  Jā  Jā, vienmēr 

 
5. Iepērkoties parasti mans lēmums balstīts uz produkta ekoloģiskajam īpašībām 

 

Nē, nekad  Mazliet, dažreiz  Nezinu  Jā  Jā, vienmēr 

 

Izvēles ietekme 
Atzīmē vienu no katrā punktā piedavatajiem variantiem  

1. Mana apģērba izvēli ietekmē: 
 ekoloģiskais aspekts; 
 sabiedrības nostāja, modes tendences; 
 ekonomiskums; 
 viss augstāk minētais; 
 nekas no iepriekšminētā 

2. Mana uztura izvēli un iegādi ietekmē: 
 ekoloģiskais aspekts; 
 sabiedrības nostāja, modes tendences; 
 ekonomiskums; 
 viss augstāk minētais; 
 nekas no iepriekšminētā 
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Attieksme pret paša izvēli patērēšanā 
Atzīmē katram jautājumam vienu no piedāvātajiem variantiem 

1. Patērētājizglītība sekmē mana dzīvesstila veidošanu 
 

Nē  Mazliet  Nezinu  Jā  Jā, ļoti daudz 

2. Pusaudži manā vecumā, arī es, patērē ļoti daudz  
 

Nē  Mazliet  Nezinu  Jā  Jā, ļoti daudz 

 
3. Tā ir pirmā reize, kad es domāju par personīgo patēriņu 

 

Nē  Mazliet  Nezinu  Jā  Jā, ļoti daudz 

 
4. Efektīva patērēšana ir viena no manām vērtībām 

 

Nē  Mazliet  Nezinu  Jā  Jā, ļoti daudz 

 

Atbildība un ietekme 
Atzīmē katram jautājumam vienu no piedāvātajiem variantiem 

 
1. Kam būtu kaut kas jādara, lai uzlabotu cilvēka ikdienu? 
 

 Starptautiskām organizācijām; 
 pašvaldībām; 
 industrijai, ražošanai; 
 pilsoņiem; 
 jauniešiem; 
 man pašam 

 
2. Labāku nākotni var nodrošināt: 

 
 nevalstiskas organizācijas, kuras nodarbojas ar dabas aizsardzības un ētiskiem 

jautājumiem; 
 iesaistīšanās informatīvās kampaņās par piesārņojuma, enerģijas izlietojuma 

vai citiem ar patēriņu saistītiem jautājumiem; 
 biežāk pievēršoties tam, kā mēs dzīvojam un no kurienes ienāk mūsu 

lietošanā esošie priekšmeti, mantas, pārtika u.c. 
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Patērētāja ietekmes izpratne lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī 
Atzīmē vienu no katrā punktā piedāvātajiem variantiem  

 
1. Mana darbošanās varētu ietekmēt pasaulē notiekošo procesu uzlabošanos 
 

Neietekmē  Mazliet  Nezinu  Jā  Ļoti lielā mērā 

 
2. Mana darbošanās varētu ietekmēt pilsētā/ pagastā notiekošo procesu uzlabošanos 
 

Neietekmē  Mazliet  Nezinu  Jā  Ļoti lielā mērā 

 
3. Mana darbošanās varētu ietekmēt manu paša dzīvi 

 

Neietekmē  Mazliet  Nezinu  Jā  Ļoti lielā mērā 

 
Paldies par atsaucību! 
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2. PIELIKUMS 
 

Projekts “Kompetenču paaugstināšana Latgales reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības 
standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā” 

Līguma Nr. 2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 
 

Anketa 
Izglītības satura integrācija jaunā pamatizglītības standarta realizācijas 

aspektā 
1. Kādu priekšmetu (us) realizējat pamatizglītībā? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Kā Jūs saprotat terminu ”integrācija”? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. Vai Jūs savos mācāmajos priekšmetos cenšaties integrēt saturu un kā: 

 attīstot sociālās prasmes, kritiskās domāšanas prasmes u.c. prasmes, piem.:____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 apvienojot līdzīgas tēmas no mācāmā priekšmeta standarta, piem.: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 sadarbojoties ar kolēģiem un apvienojot līdzīgas tēmas no dažādiem mācību  
priekšmetiem, 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 citi varianti 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. Kurus no izglītošanās aspektiem pielietojat ikdienā: 

 pašizpausmes un radošais aspekts 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 analītiski kritiskais aspekts, kādā veidā? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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 morālais un estētiskais aspekts, kādā veidā? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 sadarbības aspekts, kādā veidā? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 saziņas aspekts, kādā veidā? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 mācīšanās un praktiskās darbības aspekts, kādā veidā? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 matemātiskais aspekts, kādā veidā? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. Kādas  pozitīvas  iezīmes  Jūs  saskatāt  mācīšanas,  mācīšanās  procesā  saistībā  ar 
Izglītības reformu jaunā pamatizglītības standarta ieviešanas sakarā? 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 

6. Kādas  negatīvas  iezīmes  Jūs  saskatāt  mācīšanas,  mācīšanās  procesā  saistībā  ar 
Izglītības reformu jaunā pamatizglītības standarta ieviešanas sakarā? 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
 

 
Paldies par atsaucību! 
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3. PIELIKUMS 
 

Anketa 
 

Cienījamais vispārizglītojošās skolas skolniek! 
 
Rēzeknes  Augstskolas  Personības  socializācijas  pētījumu  institūts  veic  pētījumu  par 
izglītības  reformu pamatskolā,  tāpēc Tavs viedoklis uz  zemāk uzdotajiem  jautājumiem  ir 
ļoti svarīgs. 
Lūdzu atbildi uz  katru  jautājumu, apvelkot ar aplīti  vienu  vai  vairākus apgalvojumus un 
nepieciešamības gadījumā paskaidro to izvēli. 

 
1. Kā tu uzskati, kas atbildīgs par tavu izglītošanos? 

 Pats 

 Vecāki 

 Skolotāji  

 Cits_________________ 
 

2. Vai ir mainījusies tava attieksme pret mācībām? 

 Nav mainījusies 

 Radies stimuls mācīties 

 Mācības liekas nozīmīgas 
 

3. Kā tu pats sevi vērtē, savu lomu mācību procesā? 

 Vienaldzīgs 

 Skolotāja uzdevumu izpildītājs 

 Radošs, aktīvs 

 Nevaru sevi novērtēt 
 

4. Vai vecāki interesējas par tavām sekmēm, nodarbībām skolā un ārpus skolas? 

 Jā 

 Nē  

 Dažreiz 

 Bieži  
 

5. Kā tu izjūti savu zināšanu novērtējumu 

 Objektīvs, atbilst tavam pašvērtējumam 

 Nepietiekams, neatbilst tavam pašvērtējumam 

 Cita atbilde _____________________________________________________________ 
 

6. Kādos mācību priekšmetos skolotājs tev iesaka izmantot papildus informāciju? 

 Internetu_______________________________________________________________ 

 Bibliotēkas resursus_______________________________________________________ 

 Tikšanās ar speciālistiem___________________________________________________ 

 Muzeja, izstādes apmeklējumi______________________________________________ 
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7. Vai vērtēšanā dažādās stundās tiek izmantoti šādi paņēmieni? (Norādi, kuros mācību 
priekšmetos) 

 Kontroldarbs 
__________________________________________________________ 

 Darbs ar video vai audio tehniku __________________________________________ 

 Praktiskais darbs_______________________________________________________ 

 Lomu 
spēles___________________________________________________________ 

 Testi________________________________________________________________
_ 

 Dialogs______________________________________________________________
_ 

 Pašvērtējums_________________________________________________________
_ 

 Citu 
vērtējums_________________________________________________________ 

 Pētījums_____________________________________________________________
_ 

 Referāts_____________________________________________________________
_ 

 Citi__________________________________________________________________ 
 

8. Cik bieži stundās tiek izmantotas dažādas darba formas? 

Darba veids  Bieži  Reti  Nekad 

Skolotāja stāstījums 
Darbs pāros 
Darbs grupās  
Darbs ar grāmatu 
Darba lapas 
Spēles 
Diskusija 
Eksperiments 
Pētnieciskais darbs 
Problēmu risināšana 
 

 

 

 

     

 
9. Kuros mācību priekšmetos skolotāji tevi izglīto par 

 Veselības jautājumiem____________________________________________________ 

 Drošības jautājumiem_____________________________________________________ 

 Vides izglītības jautājumiem________________________________________________ 
 

 
Paldies!  
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4. PIELIKUMS  
 

Izglītības jomām raksturīgie mācību priekšmeti, to galvenie mērķi, uzdevumi, izglītošanas aspekti un obligātais saturs saistībā ar 
patērētājizglītību 

(Izmantoti MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 
standartiem”) 

 
1. tabula 

Patērētājizglītības jautājumi mācību priekšmetu jomā „Valodas” 
 

Mācību 
priekšmets 

Priekšmeta mērķis 
Uzdevumi (saistīti ar 
patērētājizglītību) 

Standartā iekļautais saturs (saistīts ar patērētājizglītību) 

Latviešu 
valoda 

Attīstīt izglītojamā 
kompetenci latviešu 
valodā, prasmi 
sazināties latviešu 
valodā, apzināties 
valodas nozīmi 
personības izveidē, 
nacionālās 
identitātes 
saglabāšanā un 
starpkultūru dialoga 
veidošanā 

1. Gūt izpratni par valodu – 
tautas kultūras un nacionālās 
identitātes sastāvdaļu. 

2. Izmantot valodas 
prasmes mācību procesā un 
pašizpausmē, kā arī attīstīt 
prasmi pilnveidot savu runas 
kultūru 

Komunikatīvā kompetence: saziņas situācija, saziņas veidi un līdzekļi, 
saziņas kultūra, valodas nozīme cilvēka un sabiedrības dzīvē 

Valodas kompetence. 
Sociokultūras kompetence:  

valoda – tautas kultūras sastāvdaļa un izziņas līdzeklis; 
valoda – personības un nacionālās identitātes saglabāšanas un attīstīšanas 
līdzeklis; 
runas etiķetes nacionālā un kultūras specifika 
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1. tabulas turpinājums 

Mācību 
priekšmets 

Priekšmeta mērķis 
Uzdevumi (saistīti ar 
patērētājizglītību) 

Standartā iekļautais saturs (saistīts ar patērētājizglītību) 

Svešvaloda  Attīstīt skolēnu 
valodas 
komunikatīvo un 
sociokultūras 
kompetenci, 
svešvalodu lietojot 
mācībās, saziņā un 
sadarbībā mainīgajā 
daudzkultūru 
pasaulē 

1. Sekmēt atvērtību pret 
neierasto un vērtējošu 
attieksmi pret sevi, citiem, 
pasauli, apgūstot un 
salīdzinot dzimto valodu un 
svešvalodu, kā arī iepazīstot 
kultūru daudzveidību. 

Komunikatīvā kompetence: 
saziņas situācija, saziņas veidi un līdzekļi, saziņas kultūra. 

Valodas prasmes: klausīšanās, lasīšana, stāstīšana, sarunāšanās, 
rakstīšana, sarakstīšanās. 

Sociokultūras kompetence: 
valodu etiķete; valodu kontekstā ietvertā informācija par dažādu tautu 
kultūru; kopīgais un atšķirīgais, sazinoties dzimtajā valodā un svešvalodā. 

Kultūras parādības: dzīves apstākļi, svētki, paražas; cieņa pret citu tautu 
valodām un kultūru daudzveidību. 

 
 

Mazākum‐
tautību 
valoda 

Attīstīt izglītojamā 
kompetenci dzimtajā 
valodā, lai varētu 
pilnvērtīgi sazināties 
dzimtajā valodā, 
apzināties tās nozīmi 
personības attīstībā, 
nacionālās 
identitātes 
saglabāšanā, tautas 
kultūras izzināšanā 
un starpkultūru 
dialoga veidošanā 

1. Attīstīt komunikatīvās 
prasmes. 

2. Veidot izpratni par 
valodu kā tautas kultūras 
sastāvdaļu, par tās nozīmi 
starpkultūru dialoga 
veidošanā un etniskās 
identitātes saglabāšanā. 

3. Iemācīties apzināti 
izmantot valodas prasmes 
pašizpausmē, mācību 
darbībā. 

4. Attīstīt prasmi vērtēt un 
pilnveidot savu runas kultūru 

Komunikatīvā kompetence: saziņas situācija, saziņas kultūra. Informācijas 
avoti un informācijas ieguves, uzkrāšanas, sistematizēšanas, vērtēšanas, 
apmaiņas un prezentācijas veidi. 

Klausītāja, runātāja, lasītāja un rakstītāja kultūra. 
Sociokultūras kompetence:  

valoda – tautas kultūras sastāvdaļa un izziņas līdzeklis; 
valodas nozīme etniskās identitātes saglabāšanā un attīstīšanā; 
valodā ietvertā informācija par tautas kultūru un vēsturi; 
runas etiķetes nacionālā un kultūras specifika. Cieņpilna attieksme pret 
dzimto valodu un citu etnosu valodu 
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1. tabulas turpinājums 

Mācību 
priekšmets 

Priekšmeta mērķis 
Uzdevumi (saistīti ar 
patērētājizglītību) 

Standartā iekļautais saturs (saistīts ar patērētājizglītību) 

Latviešu 
valoda un 
literatūra 
mazākum‐
tautību 
izglītības 
program‐

mās 

Attīstīt izglītojamā 
kompetenci latviešu 
valodā, lai veicinātu 
viņa integrāciju 
Latvijas sabiedrībā 
un veidotu pamatu 
izglītības ieguvei 

1. Apgūt prasmes izmantot 
latviešu valodu dažādiem 
saziņas mērķiem. 

2. Apgūt zināšanas, veidot 
izpratni un attīstīt interesi 
par latviešu literatūru un 
kultūru citu tautu kultūru 
kontekstā, lai veicinātu 
saziņu un sadarbību Latvijas 
kultūrvidē 

Komunikatīvā kompetence: 
saziņas mērķim atbilstošu klausīšanās un lasīšanas stratēģiju apguve un 
izvēle. 

Sociokultūras kompetence 
Izpratne par kultūras parādībām Latvijā un starpkultūru dialogs: ikdienas 

dzīve, dzīves apstākļi, starppersonu attiecības, vērtības, pārliecības un 
attieksmes, sociālās paražas, rituāli, valsts svētki, Latvijas kultūrvide, 
tradīcijas un sociālās pārmaiņas; kultūras tradīciju un sabiedrībā pieņemto 
normu ievērošana saziņā. 

Starpkultūru dialoga izpratne un prasmes; 
sadarbības prasmes;  
es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības; 
es, citi, brīvais laiks, veselīgs dzīvesveids; 
es, citi, apkārtējā pasaule un savstarpējā mijiedarbība; 
es, citi, zinātne, tehnika un informācijas ieguves avoti; 
es, citi, skola un izglītība; 
es, citi un kultūras dzīve 
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2. tabula 
Patērētājizglītības jautājumi mācību priekšmetu jomā „Tehnoloģijas un zinātņu pamati” 

 

Mācību 
priekšmets 

Priekšmeta mērķis  Uzdevumi (saistīti ar patērētājizglītību) 
Standartā iekļautais saturs  
(saistīts ar patērētājizglītību) 

Matemātika   Veidot skolēnu izpratni par 
matemātiskām metodēm un attīstīt 
prasmes tās lietot pasaules 
izzināšanā, citos mācību priekšmetos 
un daudzveidīgā darbībā 

Attīstīt telpiskos priekšstatus; 
apgūt prasmes pētīt un risināt praktiskus 
uzdevumus, izmantojot matemātiskos 
modeļus, iegūstot, sakārtojot, analizējot 
datus un prognozējot iegūstamo rezultātu; 
veicināt domāšanas attīstību, veidojot prasmi 
izteikt matemātiski pamatotus spriedumus 
un apgūstot problēmrisināšanas pieredzi 

Matemātikas lietojums dabas un 
sabiedrības procesu analīzē: 
lielumi un to mērīšana, sakarības starp 
tiem; 
informācijas apstrādes, statistikas un 
varbūtību teorijas elementi: 
informācijas iegūšana, apstrāde un analīze; 
elementu grupēšana un varbūtības jēdziens 

Informātika  Sekmēt izglītojamā zināšanu 
pilnveidošanu un praktisko prasmju 
attīstīšanu moderno informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju lietošanā 
informācijas iegūšanai, apstrādei un 
analīzei, kas nepieciešama 
daudzveidīgās dzīves situācijās un 
citu mācību priekšmetu apguvē 

Pilnveidot praktiskās informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju lietošanas 
prasmes, lai individuāli vai sadarbībā ar 
citiem spētu identificēt problēmas un risināt 
tās; 

gūt intelektuālās darbības brīvības un 
atbildības pieredzi demokrātiskā sabiedrībā; 

veidot paradumu strādāt drošā darba vidē 
un apgūt paņēmienus, lai varētu izvairīties no 
veselības traucējumiem, kas gūti darbā pie 
datora, vai mazināt tos; 

izprast informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju straujās attīstības nozīmi 
sabiedrībā; 
motivēti attīstīt savas spējas, lai kļūtu par 
pilntiesīgu informācijas sabiedrības locekli 

Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm; 
informācijas ieguves un komunikācijas 
līdzekļu izmantošana. 
Datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti 
savai un citu drošībai 
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2. tabulas turpinājums 

Mācību 
priekšmets 

Priekšmeta mērķis  Uzdevumi (saistīti ar patērētājizglītību) 
Standartā iekļautais saturs 
(saistīts ar patērētājizglītību) 

Dabas‐
zinības 

Radīt un pilnveidot izglītojamā 
interesi par dabas sistēmu un 
procesu pētīšanu, veidojot izpratni 
par dabas daudzveidību un 
vienotību, lai sekmētu labvēlīgu 
attieksmi pret vides un veselības 
saglabāšanu un uzlabošanu 

Izprast dabaszinātņu sasniegumu nozīmi 
cilvēku ikdienas dzīvē un apzināties vides un 
veselības saudzēšanas nepieciešamību, 
gūstot praktisku pieredzi vides kvalitātes 
saglabāšanā un uzlabošanā 

Cilvēka un vides mijiedarbība: 
1) drošība; 
2) vide; 
3) veselība; 
4) dabaszinātņu un tehnoloģiju nozīme 

Fizika  Pilnveidot izglītojamā izpratni par 
dabas vienotību un sekmēt 
līdzatbildīgas attieksmes 
veidošanos apkārtējās vides 
kvalitātes uzlabošanai, izzinot 
fizikālās parādības un procesus, to 
cēloņus un likumsakarības 

Apzināties fizikas atklājumu un 
tehnoloģiju nozīmi, ietekmi uz vidi un to 
drošas izmantošanas iespējas 

 

Fizika un ilgtspējīga attīstība: 
1) fizika un tehnoloģijas; 
2) fizika sadzīvē un medicīnā; 
3) fizika un vide; 
4) fizikas zināšanu nozīme profesijas izvēlē 

Ķīmija  Pilnveidot izglītojamo izpratni par 
dabas vienotību, atklājot vielu un to 
pārvērtību daudzveidību un 
saprātīgas izmantošanas nozīmi, lai 
veicinātu skolēnu līdzatbildīgu 
attieksmi sabiedrības ilgtspējīgas 
attīstības sekmēšanā 

Apzināties ķīmijas sasniegumu nozīmi, 
ietekmi uz vidi, to saprātīgas izmantošanas 
iespējas un gūt pieredzi apkārtējās vides 
kvalitātes uzlabošanā 

 

Ķīmija un ilgtspējīga attīstība: 
1) ķīmiskā rūpniecība un tehnoloģijas; 
2) ķīmija lauksaimniecībā un sadzīvē; 
3) ķīmija un vide; 
4) ķīmijas zināšanu nozīme profesijas izvēlē 
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2. tabulas turpinājums 

Mācību 
priekšmets 

Priekšmeta mērķis  Uzdevumi (saistīti ar patērētājizglītību) 
Standartā iekļautais saturs 
(saistīts ar patērētājizglītību) 

Ģeogrāfija  Pilnveidot izglītojamo izpratni par 
dabas un sociālo procesu 
daudzveidību pasaulē, to 
veidošanās un attīstības 
ģeogrāfiskajām likumsakarībām, lai 
apzinātos atbildību par dabas 
resursu ierobežotību un cilvēku 
saimnieciskās darbības izraisītajām 
sekām 

Apgūt un izprast sociālo un ekonomisko 
procesu veidošanās likumsakarības dažādos 
pasaules reģionos un valstīs. 

Apzināties un izprast cilvēku saimnieciskās 
darbības dēļ radušās problēmas vietējā, 
reģionālā un globālā mērogā 

Izpratne par sociālo un ekonomisko 
procesu veidošanos pasaules valstīs: 
1) iedzīvotāju dzīvesvide, etnogrāfiskās 
īpatnības; 
2) dabas resursi un saimnieciskā darbība 

pasaules reģionos. 
Izpratne par cilvēku saimnieciskās 

darbības dēļ radītajām pārmaiņām dabā: 
1) ģeogrāfijas nozīme dabas, sociālo un 

ekonomisko procesu izpētē; 
2) cilvēku saimnieciskās darbības dēļ 

radītās vietējās, reģionālās un globālās 
problēmas; 

3) aizsargājamās dabas teritorijas – dabas 
ekosistēmu saglabāšanas veids 

Bioloģija  Pilnveidot skolēnu izpratni par 
dabas vienotību, sekmēt 
līdzatbildīgas attieksmes 
veidošanos vides un veselības 
saglabāšanā un uzlabošanā, izzinot 
bioloģiskās sistēmas un 
likumsakarības dabā 

Apzināties bioloģijas sasniegumu nozīmi, 
ietekmi uz vidi un dzīvajām būtnēm, gūt 
pieredzi apkārtējās vides kvalitātes 
saglabāšanā un uzlabošanā un veselības 
veicināšanā 

Zināšanas un izpratne par 
bioloģiskajām sistēmām un procesiem: 
1) organismu uzbūve un pielāgotība dzīves 
videi; 
2) dzīvības procesi un likumsakarības dabā; 
3) ekosistēmas, to daudzveidība un nozīme. 

Bioloģija un ilgtspējīga attīstība: 
1) bioloģija sadzīvē, medicīnā, 
lauksaimniecībā; 
2) bioloģijas zināšanu nozīme profesijas 
izvēlē 
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3. tabula 

Patērētājizglītības jautājumiem mācību priekšmetu jomā „Cilvēks un sabiedrība” 
Mācību 

priekšmets 
Priekšmeta mērķis 

Uzdevumi  
(saistīti ar patērētājizglītību) 

Standartā iekļautais saturs  
(saistīts ar patērētājizglītību) 

Sociālās 
zinības 

Sekmēt sociālo procesu 
izpratni, kā arī 

izglītojamā gatavību 
pieņemt un īstenot 
sociāli atbildīgus 

lēmumus personiskajā, 
profesionālajā un 
sabiedriskajā dzīvē 

demokrātiskā sabiedrībā
 

Veidot izpratni par sabiedrības sociālpolitiskās 
un ekonomiskās attīstības likumsakarībām un 
ētisko vērtību kopumu; 

 veidot izpratni par cilvēka garīgās un fiziskās 
attīstības vispārējām norisēm, veselīgu 
dzīvesveidu un veselībai labvēlīgu vidi; 

apgūt sabiedrisko norišu un personības 
attīstības pētīšanas un interpretēšanas prasmes 
un sociālo zinību mācīšanās prasmes; 

izkopt saskarsmes un sadarbības prasmes; 
 apgūt demokrātiskas pilsoniskās līdzdalības 

prasmes un izkopt tolerantu attieksmi pret 
kultūru daudzveidību; 

 apzināt un izkopt savus ētiskos uzskatus un 
pieņemt ar tiem saskaņotus lēmumus; 

apzināties veselības un dzīvības vērtību, savu 
un citu atbildību par veselību un veselīgu vidi, 
izkopt veselīgus paradumus; 

 veidot un sekmēt skolēnu izpratni un 
attieksmi pret satiksmes drošību un citu drošības 
noteikumu ievērošanu 

Gatavība sociāli atbildīgai nostājai: 
pārdomāti personiskie ētiskie uzskati; veselības un 
dzīvības vērtības apzināšanās; pilsoniskās līdzdalības 
prasmes un toleranta attieksme pret atšķirīgām 
kultūrām; 
darba vērtības apzināšanās un turpmākās profesionālās 
darbības jomas izvēle. 

Sociālpolitisko un ekonomisko norišu un 
personības attīstības pētīšana un interpretēšana: 
mērķtiecīga, atbildīga, iecietīga sadarbība mācību un 
sociālo problēmu risināšanā; darbs ar informāciju; 
sabiedrības un personības pētīšana un interpretēšana. 

Izpratne par cilvēka un sabiedrības attīstības 
norisēm un likumsakarībām:  
ētiskās vērtības un mantojums; personības tikumiskā 
izaugsme; saskarsmes ētiskie aspekti; veselība; 
veselīgs dzīvesveids; personīgā drošība; veselīga vide. 

Ekonomikas pamatproblēmas un pamatjautājumi: 
patērētājs ekonomikā; ražotājs ekonomikā; 
valsts loma ekonomikā; 
darbs un karjera; nauda; 
cilvēks un sabiedrība; 
demokrātiska valsts un sabiedrība; 
tiesības un pienākumi demokrātiskā valstī; 
Latvija Eiropā un pasaulē   
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      3. tabulas turpinājums 

Mācību 
priekšmets 

Priekšmeta mērķis 
Uzdevumi  

(saistīti ar patērētājizglītību) 
Standartā iekļautais saturs  
(saistīts ar patērētājizglītību) 

Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

Pilnveidot izglītojamā 
izpratni par cilvēces 
attīstības pamattendencēm, 
lai sekmētu nacionālās un 
eiropeiskās identitātes 
veidošanos, veicinātu 
atbildīga, toleranta un 
demokrātiska savas valsts un 
Eiropas pilsoņa izaugsmi 

Iegūt pieredzi darboties mūsdienu sabiedrībā, 
patstāvīgi, argumentēti, radoši interpretēt 
pagātnes un mūsdienu pasaules notikumus, lietot 
vēstures jēdzienus 
 

Es, mana ģimene, zeme un tauta vēsturē; 
Eiropas integrācija; pārmaiņas Eiropas 
sabiedrībā un saimniecībā. 
Sasniegumi un izaicinājumi mūsdienu Eiropā un 
pasaulē; kultūras attīstības pamattendences. 
Sevis kā vēstures procesa dalībnieka 
apzināšanās 

Mājturība 
un 

tehnoloģijas

Pilnveidot izglītojamā 
izpratni par cilvēka 
dzīvesvides drošības un 
kvalitātes nosacījumiem un 
iespējām tās uzlabošanai, 
veicināt izglītojamā 
praktiskās rīcības un sociālās 
sadarbības prasmju attīstību, 
lai ikviens spētu patstāvīgi 
plānot un organizēt 
personīgo mājturību, pildīt 
drošības nosacījumus, 
adekvāti rīkoties 
ekstremālās situācijās un ar 
izpratni un radoši iesaistītos 
tehnoloģisko procesu 
īstenošanā 

Gūt zināšanas un pilnveidot izpratni par 
personīgās mājturības būtību, struktūru un 
daudzpusību, attīstīt prasmes mājas darbu 
plānošanā un veikšanā; 

Praktiskā darbībā veidot un radoši lietot dažādu 
materiālu apstrādes un izstrādājumu darināšanas 
prasmes, vienlaikus gūstot izpratni par tehnoloģiskā 
procesa norisi; 

Attīstīt prasmes risināt problēmas, attīstīt 
pašapziņu un izkopt individualitāti, gūt radošas 
darbības un pašizpausmes pieredzi, apzināties savas 
intereses un spējas saskatīt mācību priekšmetā 
iegūtās pieredzes izmantošanas iespējas sadzīvē, 
brīvā laika organizēšanā un karjeras izvēlē. 

Gūt zināšanas par izpratni rīcībai ekstremālās 
sadzīves situācijās un drošības pamatnosacījumiem 

Zināšanas un izpratne par cilvēka dzīvesvidi: 
mājoklis; 
drošība;  
mājas darbu plānošana;  
apģērbs;  
uzturs;  
iepirkšanās pamatprincipi. 

Tehnoloģiju droša, praktiska un radoša 
lietošana cilvēka dzīvesvides uzlabošanai. 

Savu iespēju apzināšanās dzīvesvides 
pilnveidošanai: 
ieguldījums dzīvesvides uzturēšanā un 
mainīšanā;  
cilvēka darba rezultāts kā vērtība; 
materiālās kultūras mantojuma nozīme 
daudzkultūru sabiedrībā; 
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3. tabulas turpinājums 
Mācību 

priekšmets 
Priekšmeta mērķis 

Uzdevumi 
(saistīti ar patērētājizglītību) 

Standartā iekļautais saturs 
(saistīts ar patērētājizglītību) 

   
 

Pilnveidot savu fizisko attīstību, apgūt un pilnveidot 
analītiskas, radošas un patstāvīgas darba prasmes 

analītiski kritiskās prasmes; 
vērtējošās prasmes; 
saziņas prasmes; 
matemātiskās prasmes; 
mācīšanās un praktiskās darbības prasmes; 
saskarsmes prasmes 

Ētika  Sekmēt  izglītojamā 
interesi  un  zināšanu  apguvi 
par  ētiskām  vērtībām  un 
ētisko  mantojumu,  veicinot 
tikumisku  pilnveidi  un 
gatavību  rīkoties  ikdienas 
situācijās  saskaņā  ar 
tikumiskajām vērtībām 

Gūt  zināšanas un  veidot pozitīvu  attieksmi pret 
ētiskām vērtībām un ētisko mantojumu. 

Veicināt  pašpilnveidi,  attīstot  tikumiskas 
domāšanas  un  rīcības  prasmes, mācoties  atbildīgi 
rīkoties ikdienas situācijās 

Tikumiskās vērtības un ētiskais mantojums 
Pašnoteikšanās un tikumiskā izaugsme: 
sava es apzināšanās; 
 izvēles nozīme tikumiskajā izaugsmē; 
izvēle un atbildība 

Kristīgā 
mācība 

Sekmēt izglītojamā garīgo 
un morālo attīstību un spēju 
pastāvēt  mainīgā  pasaulē, 
atklājot  iespējas  veidot 
personiskas  attiecības  ar 
Dievu  un  dzīvi  apliecinošu 
attieksmi pret sabiedrību 

Gūt  zināšanas  un  izpratni  par  Dieva  radītās 
pasaules kārtību. 

Veidot  kristīgās  vērtībās  pamatotu  rīcības 
motivāciju ikdienas situācijās 

Cilvēka dzīvība un tuvākmīlestība; 
brīvība un atbildība 
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4. tabula 
Patērētājizglītības jautājumi mācību priekšmetu jomā „Māksla”  

Mācību 
priekšmets 

Priekšmeta mērķis  Uzdevumi (saistīti ar patērētājizglītību) 
Standartā iekļautais saturs  
(saistīts ar patērētājizglītību) 

Literatūra  Sekmēt  izglītojamā  emocionālo  un 
intelektuālo  attīstību,  pilnveidojot 
literatūras  kā  vārda  mākslas  uztveres 
spējas,  skolēnu  lasīšanas  intereses, 
tēlaino  domāšanu  un  radošo 
pašizpausmi 

Attīstīt pašizpausmes prasmes, tēlaino 
domāšanu  kā  literāro  darbu 
interpretētājam,  paša  radītu  tekstu 
autoram; attīstīt sapratni par literatūru kā 
kultūras mantojuma veidu. 

Apzināties  literārajos  darbos  ietvertās 
vērtības,  pilnīgot  lasītāja  intereses, 
vajadzības un pieredzi 

Daudzveidīga  pašizpausme  literārā  darba 
apguves  procesā;  lasītāja  intereses  par 
nacionālo  un  cittautu  folkloru  un  literatūru; 
literatūra – kultūras sastāvdaļa; 
literatūra  –  īpašs  tautas  kultūras  tradīciju 
apguves veids; 
informācijas  avotu  daudzveidība  kultūras 
tradīciju apguvē 

Mūzika  Sekmēt  izglītojamā  emocionālo  un 
intelektuālo  attīstību,  atraisīt  radošās 
spējas,  veidojot  priekšnoteikumus  tam, 
lai  katrs  spētu  kļūt  par  aktīvu mūzikas 
klausītāju  vai  dažādu  veidu  mūzikas 
amatieru kopu dalībnieku 

Izkopt spēju ieklausīties skaņu pasaulē, 
uztvert  mūziku  emocionāli  un  attīstīt 
tēlaini asociatīvo domāšanu. 

Iepazīt  pasaules  mūzikas  attīstību, 
izkopt  spēju  uztvert  dažādu  kultūru 
mūzikas valodu 

Mūzika – kultūras sastāvdaļa: 
mūzikas literatūra; 
nozīmīgākās personības mūzikā 

Vizuālā 
māksla 

Sekmēt  izglītojamā  emocionālo  un 
intelektuālo  attīstību,  pilnveidot  un 
attīstīt  viņa  radošās  spējas,  interesi par 
mākslu  un  radīt  priekšnoteikumus  tam, 
lai  skolēns  savu  mākslinieciskās  un 
radošās  darbības  pieredzi  spētu 
daudzveidīgi izmantot 

Izkopt  prasmi  īstenot  savas  idejas  un 
ieceres  ar  vizuālās  mākslas  līdzekļiem, 
analizēt  un  interpretēt  savas  radošās 
ieceres un mākslas darbus. 

Iegūt pieredzi saskatīt vizuālās vērtības 
dabā  un  kultūrvidē,  saprast  savu 
līdzatbildību to saudzēšanā un veidošanā 

Mākslas uztvere, radošā darbība: 
mākslas darba uztvere – raksturošana, analīze 
un interpretācija. 

Māksla – kultūras sastāvdaļa: 
vizuālās vērtības dabā un kultūrvidē; mākslas 
vērtību  apguve,  iepazīstot  nozīmīgus  Latvijas 
un  pasaules mākslas  piemērus, māksliniekus 
un  mākslas  darbu  krātuves;  savas  vērtības 
mākslā 
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5. PIELIKUMS 

PATĒRĒTĀJU IZGLĪTĪBA 

CONSUMER EDUCATION 
 

Lūdzu, novērtējiet apgalvojumus, izmantojot šādu vērtējumu: 
Assess please the statement, by using the following grades: 

6‐ nav tādas funkcijas/parādības//this function has not; 
7‐ pilnībā nepiekrītu//I absolutely disagree; 
8‐ nepiekrītu//I disagree; 
9‐ nav viedokļa//I have not opinion; 
10‐ piekrītu//I agree; 
11‐ pilnībā piekrītu//I absolutely agree. 
 

1. PATĒRĒTĀJZINĪBU SATURS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS IZGLĪTĪBAS 
STANDARTA TĒMU ASPEKTĀ/ The content of Consumer Education in the 

curriculum of the comprehensive school 

 

 Studējot esmu ieguvis zināšanas un informāciju par: 
 I  am  getting  the  knowledge  and  the  information  in  the  study  process 
about: 

 

- patērētāja  lomu  dabas  resursu  aizsardzībā  un  ekoloģiski  tīras  vides 
saglabāšanā; 

- the role of consumer for the resource protection of the environment and 
……….. 

 
0 1 2 3 4 5 

- reklāmas  ietekmi  uz  patērētāja  lēmumu  pieņemšanu,  vajadzībām  un 
vērtību sistēmu; 

- an  influence  of  the  advertisement  on  the  acceptance  of  a  consumer’s 
decision 

 
0 1 2 3 4 5 

- patērētāju  likumdošanu  un  patērētāju  izglītības  tiesiskiem  aspektiem 
(preces marķējums, sastāvs, derīguma termiņš utt.); 

- the consumer low and a lowful aspects of the consumer education 

 
0 1 2 3 4 5 

- pārtikas preču drošību, ķīmiskām piedevām, iesaiņojumu utt.; 
- the safety of the food; the chemical .........., the .............. ect. 

 
0 1 2 3 4 5 

- ekonomiskiem aspektiem preču un produktu ražošanā un to tirdzniecības 
sociālajiem aspektiem; 

- the economical aspects of the goods and of the product prodaction and 
the social aspects of them traid  

 
0 1 2 3 4 5 

- personīgām  finansēm,  ģimenes  budžeta  veidošanas  aspektiem  un 
transfertmaksājumu (pensija, stipendija, pabalsti) problēmu Latvijā; 

- the private finances, the aspects for formation of the family budget 

 
0 1 2 3 4 5 

- dzelzceļa un autotransporta nozīmi patērētāja vajadzību apmierināšanā; 
- the  meaning  of  the  railway  and  the  transport  on  the  satisfy  of  the 

consumer needs 

 
0 1 2 3 4 5 

- elektroenerģijas resursiem un to patēriņu tautsaimniecībā, privātajā dzīvē 
un saimniecībā; lietojot sadzīves tehniku, iekārtas utt.; 

- the recources of electricity and  it consumption at the national economy, 
private life, farm; by using hosekeeping technick; systems ect. 

 
 
0 1 2 3 4 5 
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- patērētājam pieejamiem telefonu sakariem un tarifiem; 
- the approachable connections of the telephon and its tariff  

0 1 2 3 4 5 

- pakalpojumu  (komunālie,  sakaru,  sadzīves  pakalpojumi)  atbilstību 
kvalitātes prasībām; 

- the public service; sociale service, relation and its suitable for the quality 
requirements 

 
0 1 2 3 4 5 

- sadzīves  ķīmijas marķējumu un nekaitību  cilvēka  veselībai un  apkārtējai 
videi; 

- the designation of the housekeeping chemistry and its no harmful for the 
health and an environment 

 
0 1 2 3 4 5 

- nepārtikas preču (apģērbs, apavi) apzīmējumiem; 
- the designation of the ........... goods (clothes, footwear ect.) 

 
0 1 2 3 4 5 

2. ELASTĪGAS STRUKTŪRAS/ The fexible structure   

- teorētisko un praktisko nodarbību attiecība studijās veicina nepārtrauktu 
izziņas attīstību, tai skaitā patērētājzinību jautājumos; 

- the  relation  of  the  theoretical  and  practical  courses  favour  suistanable 
development for ......, .......... in the questions of the consumer science 

 
 
0 1 2 3 4 5 

- tēmu sadalījums studiju kursos un uzdevumu  jomas plānotas,  lai elastīgi 
nodrošinātu patērētājzinību apguvi; 

- the distribution of  the theme  in  the study cources and  the directions of 
the tasks are planning for the fexible acquirement of consumerscience 

 
 
0 1 2 3 4 5 

- nodarbībās  tiek  uzsvērta  starppriekšmetu  saikne  patērētājzinību 
integrēšanai dažādās tēmās; 

- are  stressed  the  ............  for  the  integration  the consumerscience  in  the 
different themes 

 
 
0 1 2 3 4 5 

- tēmas un praktiskie uzdevumi saistīti ar reģiona attīstības tendencēm un 
integrēšanās īpatnībām ES; 

- the  themes and practical  tasks are connected with  the  tendence of  the 
regional development and with the integrate peculiarity at the EU  

 
 
0 1 2 3 4 5 

- tiek  organizētas  tikšanās  ar  firmu  pārstāvjiem,  ekskursijas  uz  firmām, 
tirdzniecības  iestādēm  u.c.,  kā  rezultātā  tiek  analizēts  piedāvājums  un 
pieprasījums, jauna sadzīves tehnika, preču un pārtikas produktu kvalitāte 
utt.; 

- there are the meeting with the reprisent of the company; to organizē the 
excursion to firm, trade company ect., in the result are analising the offer 
and demand; the new housholding technic; the quality of the goods and 
foods ect. 

 
 
 
0 1 2 3 4 5 

3. INFORMĀCIJA/ The information   

Informācijas tehnoloģijas studiju procesā pielietoju: 
I apply the information technologies in the study process: 

 

- jaunas informācijas iegūšanai, gatavojoties nodarbībām ikdienā; 
- for the getting of new  information  in the making prosess  for the classes 

every day 

 
 
0 1 2 3 4 5 

- jaunas informācijas iegūšanai, gatavojoties seminārnodarbībām; 
- for  the  acquire  of  the  new  information  in  the making  process  for  the 

seminarclasses 

 
0 1 2 3 4 5 

- lai  veidotu  datu  bāzes  un  saziņas  sistēmas,  kas  palīdzētu  savstarpēji   
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mijiedarboties un pieņemt lēmumus; 
- for the further of the data bases and the communicative systems, what to 

help  for  the  intercommunications  process  and  on  the  acceptance  of  a 
consumer’s decision 

 
0 1 2 3 4 5 

- studiju darbu, atskaišu materiālu, referātu tehniskai sagatavošanai; 
- for the preparating of the study work, the reference of the study and  its 

technical preparation  

 
0 1 2 3 4 5 

- pētījumu rezultātu matemātiskai datu apstrādei; 
- for the mathematical process of the results of investigations 

0 1 2 3 4 5 

- esmu atvērts jaunai  informācijai un man  ir plašs sakaru tīkls,  lai saņemtu 
izglītojošu informāciju no apkārtējās vides; 

- I  am  open  for  the  new  information  and  I  have  the  wide  network  of 
connecions  for  the  taking  of  the  educational  information  from  the 
surroundings 

 
 
0 1 2 3 4 5 

4. NOVĒRTĒJUMS/ The evaluation   

- esmu  izpratis  patērētājzinību  satura,  vērtību  un  vajadzību  nozīmi 
patērētāja vērtīborientāciju veidošanās procesā; 

- I am uderstanding the content of the consumerscience, the mean of the 
values  and  needs  in  the  values  orientating  process  for  the  consumers 
development 

 
 
0 1 2 3 4 5 

- esmu sapratis patērētājizglītības vietu un  lomu kopējā  izglītības sistēmā, 
kas  dod  iespēju  attīstīt  skolēnos  prasmes  integrēties  sabiedrībā  un 
izglītība tiek skatīta kā viena no tautas attīstības dimensijām; 

- I am understanding the role of the consumer education  in the system of 
the education what give a possibility to develop the skills for the integrate 
process  at  the  society  and  an  education  is  inspecting  as  one  of  the 
develope dimension for the nation 

 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 

- esmu  apguvis  patērētājzinību  tēmu  mācīšanas  metodoloģijas  un 
pedagoģiskās stratēģijas to  integrēšanai dažādos mācību priekšmetos un 
atsevišķās tēmās; 

- I am  ...........  the  teaching methodology and stategy of  the pedagogy  for 
the themes of the consumer education and its integration at the different 
subject and different themes 

 
 
0 1 2 3 4 5 

- esmu  ieguvis  informāciju  par  projektu  piedāvājumiem,  izpratis  projektu 
nozīmi ES piedāvājuma izmantošanai dzīves līmeņa un izglītības kvalitātes 
kāpināšanā un ieguvis prasmes to meklēšanai INTERNETĀ; 

- I am getting the information about the offer of projects; I an uderstanding 
the mean of the EU projects in the increase of the life level and quality of 
an education and I am getting the skills for the searching its at INTERNET 

 
 
 
0 1 2 3 4 5 

- esmu  ieguvis  informāciju  un  zināšanas  par  projektu  identifikāciju, 
plānošanu un pieteikumu rakstīšanu, ar ko līdz šim nebiju nodarbojies; 

- I  am  getting  the  information  and  the  knowledge  about  the  project 
identifikation, planning and the declarations writing, ............................. 

 
 
 
0 1 2 3 4 5 

- esmu apguvis prasmes piedalīties diskusijā,  izvērtēt situāciju un pieņemt 
atbilstošu lēmumu; 

- I  am  ..........  the  skills  for  discussion,  evaluation  the  situation  and 
acceptance of a suitable consumer’s decision 

 
 
0 1 2 3 4 5 
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