
  02.02.2022.

Vērtībizglītība 
kā izglītības virzības

kopums, 
pedagoga loma tajā

 
@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



…spēcīgākais atbalsta punkts katram
cilvēkam ir nevis ārpusē, bet iekšpusē. 

Tur tu vienmēr esi drošībā.
                                                      /Juris Rubenis/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



       Vērtības ir priekšstats, zināšanu kopums
par priekšmetu, parādību pozitīvajām
īpašībām, kas ir nozīmīgas cilvēkam vai
kopienai.  Vērtības ir mūsu cilvēcības mērs.
      Morālās vērtības: zināšanu kopums, kas
attiecas uz izpratni par ētiski pieņemamo vai
noraidāmo, par labo un slikto.
. 

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



            Tikumi ir morālie ieradumi, kas atbilst
morālajām vērtībām un palīdz tās īstenot dzīvē.
Tikumu kopums veido cilvēka raksturu. 
             Tikumiskā audzināšana ietver visas tiešās un
netiešās izglītojošās aktivitātes, kas palīdz
jauniešiem attīstīt tikumus. 

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



      Vērtības              tikumi

         Vērtības ir priekšstati, kas norāda uz ideālo, bet
tikumi ir morālie ieradumi, kas lietojami praksē. 
         Vērtības var būt kopējas (piemēram, skolas vai
valsts vērtības), bet katram cilvēkam piemīt savi
personiskie, paša izveidoti tikumi.

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



2016. gads 
Valdība par vērtībām

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://www.youtube.com/watch?v=54xwopEK1_M&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=54xwopEK1_M&feature=youtu.be


2016. gads 
Sabiedrība par vērtībām

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://youtu.be/YYzH7QqbnA8

https://youtu.be/YYzH7QqbnA8


2016. gads 
 

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://youtu.be/qNRVELxsql4

https://youtu.be/qNRVELxsql4


Ministru kabineta noteikumi Nr. 480
 

         Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas
un informācijas, mācību līdzekļu,
materiālu un mācību un audzināšanas
metožu izvērtēšanas kārtība

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



      Audzināšana - mērķtiecīgi organizēta izglītības
procesa neatņemama sastāvdaļa, izglītojamā
vispusīgas, tajā skaitā tikumiskās, attīstības
veicināšana un attieksmju veidošana. 

     Audzināšana ir virzīta uz sociālās un kultūras
pieredzes ieguvi, izglītojamo emocionālā intelekta
attīstību un pašregulāciju, vērtību sistēmas
veidošanos un tikumu izkopšanu

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



     Audzināšanas mērķis ir nodrošināt iespēju
katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku,
tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību
sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par
vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu,
bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt
piederību un lojalitāti Latvijas valstij un  Latvijas
Republikas Satversmei.

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme


Mācību satura vērtību dimensija balstīta Latvijas Republikas 
 Satversmē, Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un Eiropas
Cilvēktiesību konvencijā noteiktajās vērtībās.
Skolēniem apgūstamās vērtības un tikumi jaunajā mācību saturā
ietverti praktiski visās mācību jomās un fiksēti izglītības
standartā.
Viens no būtiskiem elementiem pilnveidotajā mācību saturā ir
sociāli emocionālā mācīšanās.
Jaunajā mācību saturā attīstāmo vērtību un tikumu
nostiprināšanā būtiska loma ir kā pedagogiem, tā skolēnu
vecākiem.

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Audzināšanas vadlīnijās
noteiktās vērtības:

 

    dzīvība, cilvēka cieņa,
brīvība, ģimene, laulība,

darbs, daba, kultūra, 
latviešu valoda, Latvijas valsts

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Atbildība 
 

    griba un spēja paredzēt savas izvēles 
    un rīcības sekas un rīkoties, respektējot 

cita cilvēka cieņu un brīvību.
 

Mēs esam atbildīgi par to, KO pasakām, 
  nevis par to, K Ā citi to uztvers... /Autors nezināms/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



 

Centība                                
 

čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru
darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk,

kvalitatīvāk un produktīvāk.
 

      Ar centību viduvējība sasniedz vairāk nekā apdāvinātība 
     bez centības. /Baltazars Grasians/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



 

     Drosme 
 

                izlēmība, baiļu pārvarēšana, 
             rakstura, situācijas novērtēšana 
          un cieņpilna rīcība, uzņēmība, 
         centieni pēc taisnīgā un labā.

 

 

Drosme ne vienmēr bļauj – dažreiz tā ir maza balstiņa dienas
beigās, kas saka: “Rīt mēģināšu atkal.”/Autors nezināms/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Godīgums  

uzticamība, patiesums, 
vārdu un darbu saskaņa.

Jo kāds cilvēks pie galda skaļāk izsakās 
par savu godīgumu, jo rūpīgāk jāpārskaita
tējkarotes!.../Ralfs Voldo Emersons/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



 

Gudrība  
 

māka izmantot zināšanas labā veicināšanai
savā un sabiedrības dzīvē.

 
 

Cilvēks iegūst gudrību tikai tad, kad sāk aplēst 
savas neziņas apmērus. /Dženkarlo Menoti/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



 

                        Līdzcietība  
 

                          attīstīta empātija, vēlme 
                          iejusties otra pārdzīvojumos 

                       un aktīvs atbalsts.
 

Mēs visi nesam sevī labestības asnu. Mums tikai vajag ļaut 
                 tam sevī uzdīgt. Lai tas izdotos, mums jāuzveic  un 

                       jāpārvar dusmas un naids. /Dalailama/
@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



 

Laipnība 
 

vēlība, atsaucība pret citiem,
pieklājība.

 
 

Esi laipns, kad vien tas ir iespējams. 
Tas vienmēr ir iespējams. /Dalailama/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



 

Savaldība  
 

uzvedības un emociju izpausmju kontrole
un vadība, respektējot savu un citu cilvēku

brīvību, kā arī cienot sevi un citus.
 
 
 

 

Savaldības zaudēšana - vājuma pazīme. /A. Dimā/
@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://aforismi.lv/aforisms/4832
https://aforismi.lv/aforisms/4832


 

 Mērenība  
rīcības un uzskatu līdzsvarotība,
spēja nošķirt saprātīgas vēlmes

no nesaprātīgām un 
atteikties no nevajadzīgā,

atturēšanās no tā, 
kas traucē personas attīstību
Visbagātākais tas, kam pieder mērenība. /Laodzi/

 @ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://aforismi.lv/aforisms/4832


 

 

Taisnīgums 
 

godprātīga lemšana, cilvēktiesību 
un citu saprātīgu interešu un 
morāles normu ievērošana.

 
 

 

Jo spēcīgāks kāds ir, jo vairāk 
viņa pienākums būt taisnīgam.... /Tēns/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://aforismi.lv/aforisms/4832
https://aforismi.lv/aforisms/4832
https://aforismi.lv/aforisms/4832


 

 

Solidaritāte  
 

savstarpējs atbalsts un rīcības 
saskaņotība, rūpes par savu, citu 

un kopīgu labumu, 
demokrātisks dialogs ar citiem.

 
 
 

       Cilvēku solidaritāte - nepieciešams priekšnoteikums 
jebkuras atsevišķas individualitātes uzplaukumam. /Ē. Fromms/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://aforismi.lv/aforisms/4832
https://aforismi.lv/aforisms/4832
https://aforismi.lv/aforisms/4832
https://aforismi.lv/aforisms/4832
https://aforismi.lv/aforisms/4832


 

 

Tolerance 
 

iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piemēram,
cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli,

uzvedību, viedokli, ticību, paražas).
 
 
 

 

Nekas cilvēkā nav pievilcīgāks par pieklājību, 
pacietību un toleranci. /Cicerons/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Vērtību iekļaušana mācību saturā

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

Saruna klausāma šeit

https://soundcloud.com/user-257870457/ko-nozime-vertibu-ieklausana-macibu-satura-par-kuram-vertibam-ir-runa?utm_source=cdn.iframe.ly&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-257870457%252Fko-nozime-vertibu-ieklausana-macibu-satura-par-kuram-vertibam-ir-runa


Vērtības un tikumi mācību saturā

Mācību satura ietvaru veido tikumi, caurviju prasmes,
izpratne un pamatprasmes mācību jomās. 
Skolēna mācīšanās rezultāts ir lietpratība.

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Audzināšanas darbs kopsolī ar mācību darbu

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



 

Sadarbība

https://www.youtube.com/watch?v=osNrBLH374A
@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://www.youtube.com/watch?v=osNrBLH374A


Mūsdienu mainīgās pasaules
izaicinājumi

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Maniem bērniem, protams, būs dators. 
Bet vispirms viņi saņems grāmatas. /Bils Geitss/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://youtu.be/KWNr6VroF1w

https://youtu.be/KWNr6VroF1w


2015. gadā tiek pasludināts jauns sociāls fenomens - digitālais zīdainis. 
Internets tiek izmantots 0 gadu vecumā.
Vēl 2010. gadā jaunākais interneta lietotājs bija 6 gadus vecs. Lai
lietotu internetu, bija jāprot lasīt un rakstīt. 
Kopš pieejams skārienjūtīgais ekrāns, nav nepieciešama ne lasītprasme, ne
rakstītprasme, ne prasme runāt, ne staigāt...
Pēc centra "Dardedze" pētījuma: bērni internetu sāk lietot 11 mēnešu
vecumā. Latvijā katrs otrais bērns 0-2 gadu vecumā internetu lieto vismaz
reizi divās dienās.

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



 

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniecehttps://youtu.be/xBuxkt-MVVA

https://youtu.be/xBuxkt-MVVA


Mūsdienu fenomens - 
tehnoloģijas mums ļauj ietaupīt laiku, 
lai vairāk laika veltītu tehnoloģijām.

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Skolotājs - 
tikumisko vērtību aktualizētājs

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Agrāk es sacīju: “Es ceru, ka viss mainīsies.” 
Pēc tam es sapratu, ka ir tikai viens veids, lai viss mainītos – 

darīt to pašam  /Džims Rons/

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniecehttps://www.youtube.com/watch?v=1ySvNblh4_s

https://www.youtube.com/watch?v=1ySvNblh4_s


Godīgums, drosme

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniecehttps://youtu.be/d918LHbWahQ

https://youtu.be/d918LHbWahQ


Godīgums. Dāvana visvājākajam

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniecehttps://youtu.be/S5S7qyVls_I

https://youtu.be/S5S7qyVls_I


Godīgums. Dāvana visvājākajam

Par kādu tikumisko vērtību vēsta
animācijas filma?
Vai godīgums vienmēr tiek atalgots?
Cik tu esi godīgs?

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Laipnība

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniecehttps://youtu.be/8Wi0UWLeT9I

https://youtu.be/8Wi0UWLeT9I


Solidaritāte

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniecehttps://youtu.be/ZnjJpa1LBOY

https://youtu.be/ZnjJpa1LBOY


Kādas tikumiskās vērtības tu saskatīji šajā video?
Savas pārdomas pārrunā ar sola biedru, salīdziniet savus
viedokļus! Kas kopīgs? Kas atšķirīgs?

Kopīgi uzrakstiet vienu atziņu, kas jums radās pēc video
noskatīšanās. 
Izdomājiet dzīves situāciju, kur parādītos šī atziņa. 
Uzrakstiet divus šīs situācijas attīstības variantus: vienu -
ieguvums vienam cilvēkam, otru - ieguvums visiem
situācijas dalībniekiem.
Kādi ir katras situācijas ieguvumi?

Darbs pāros

Darbs grupās

           @ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Kādu tu redzi risinājumu šai situācijā?
@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://youtu.be/_X_AfRk9F9w

https://youtu.be/_X_AfRk9F9w


Vienaldzība?

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniecehttps://youtu.be/A6PWu3EH7Xw

https://youtu.be/A6PWu3EH7Xw


Komanda. Viens par visiem, visi par vienu

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniecehttps://youtu.be/RuQjYzP9PMo

https://youtu.be/RuQjYzP9PMo


Centība. Apņēmība. Drosme

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniecehttps://youtu.be/0t6U9iRgD7k

https://youtu.be/0t6U9iRgD7k


Vai vienmēr viss ir tā, kā izskatās? Pirms rīkojies, apdomā!

Kuras rīcības tev ir nepieņemamas?
@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://youtu.be/38y_1EWIE9I

https://youtu.be/38y_1EWIE9I


Kādus tikumus saskatīji video?
@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://youtu.be/qYC-OFLdPCo

https://youtu.be/qYC-OFLdPCo


Laipnība, mērenība, atbildība

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniecehttps://youtu.be/D_Rx4qZ8QRc

https://youtu.be/D_Rx4qZ8QRc


Empātija

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniecehttps://youtu.be/Bl1FOKpFY2Q

https://youtu.be/Bl1FOKpFY2Q


Dzīvība. Mūža gājums. Kas ir īstās dzīves vērtības? 

Vidusskolēniem

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece
https://youtu.be/r8pmGSLbVS4

https://youtu.be/r8pmGSLbVS4


Latvijas Kultūras kanons. "Vai viegli būt jaunam?"

Jauniešu vērtības 20.gs. astoņdesmitajos gados
@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece

https://youtu.be/ZBuD45btXxU

https://youtu.be/ZBuD45btXxU


Krokodilu pilna upe

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



           Sensenos laikos dzīvoja meitene vārdā MIRJAMA. Viņa mīlēja puisi vārdā TRISTANS, kurš
dzīvoja upes otrā pusē. Diemžēl plūdi salauza tiltu, bet upe bija pilna ar krokodiliem-
cilvēkēdājiem. 
      MIRJAMA palūdza NEVILU, kuram piederēja laiva, lai viņš pārved viņu pāri upei. NEVILS bija
narkotiku tirgotājs un piekrita pārvest MIRJAMU pāri upei tikai tad, ja MIRJAMA izplatīs
narkotikas. 
         MIRJAMA aizgāja pie savas draudzenes VANESAS, lai pasūdzētos par to. VANESA neko
negribēja dzirdēt un palīdzēt MIRJAMAI. MIRJAMA piekrita NEVILA priekšlikumam un sāka
izplatīt narkotikas. To uzzināja TRISTANS un teica: "Tu esi narkotiku tirgone, droši vien arī pati
tās lieto, tu man neesi vajadzīga." 
         MIRJAMA aizgāja pie kaimiņa SERVĪNA un izstāstīja visu stāstu. SERVĪNS piekāva
TRISTANU. Un tagad, kad saule paceļas virs horizonta, MIRJAMA gardi smejas par TRISTANU.

       Uzdevums. Uzrakstiet, no 1-5, kuri no tēliem rīkojās vispareizāk (1.-vislabāk, 5.-vissliktāk).
Pamato savu izvēli!

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Mirjama- mīlestība
Tristans - taisnība
Nevils- nauda
Vanesa - vienaldzība
Servīns - spēks

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Drosme
  Skolēni veido domu karti kas viņu izpratnē ir
drosme, drosmīga rīcība. 



Tautasdziesmas - latviešu vērtību paudējas
Visi man labi bija
Kad es pati laba biju
Visi mani naidinieki,
Kad es naida cēlējiņa. Caur sidraba birzi gāju,

Ne zariņa nenolauzu. 
Būt zariņu nolauzusi, 
Tad staigātu sidrabota.



Māra Zālīte “Ģimenes sudrablietas”  
 Lūk, mūsu sudrablietas – 

Ezers, upe un birzs. 
Un sudrabs tas, 
Kas mātēm matos birst. 
Tās ir 
Mūsu ģimenes
sudrablietas. 
Mūsu zemes un tautas. 
Un tādēļ – ne zariņa. 
Neatļautas. 

Kuras vērtības M. Zālīte aicina sargāt? 
Kā dzejolis sasaucas ar tautasdziesmu? 

Un tagad – 
Ja kāds no mums mirs, 
Lai paliek šīs sudrablietas – 
Ezers, upe un birzs. 
Un tālāk – 
Ja kāds no jums mirs, 
Lai nenozaudēti paliek 
Šī upe, šis ezers, šī birzs.
 



Māra Zālīte “Ģimenes sudrablietas”  
 

Kad esi dzirdējis sakām vārdus “ģimenes sudrablietas”? 
Kas dzejolī saprotams ar vārdu “ģimene”?
Kas tavā ģimenē tiek īpaši sargāts un saudzēts, nodots no
paaudzes paaudzei? Veido domu tīklu! 
Raksti pārdomu darbu "Manas ģimenes vērtības"



      Mums ir tukša burka, kuru piepildām līdz augšai ar lieliem akmeņiem. Burka
tagad ir pilna, vai ne? Bet, ja ieskatāmies, starp akmeņiem ir spraugas.
Piepildām tās ar sīkiem akmentiņiem; pakratām burku un pieberam vēl
akmentiņus. Vai burka tagad ir pilna? Nē, jo vēl ir spraugas, kuras var piepildīt
ar smiltīm. Visbeidzot varam tajā vēl atrast vietu ūdenim.

dalībnieki sadalās 4 - 6 cilvēku grupās;
uz krāsainām līmlapiņām saraksta darbības, kas atbilst "lielajiem akmeņiem", "mazajiem
akmentiņiem", "smiltīm" un "ūdenim";
apspriež rīcības, kā veiksmīgāk piepildīt burku, tas ir, lietderīgi izmantot sev pieejamo laiku;
pēc 20 minūtēm grupa ar savām pārdomām iepazīstina klasesbiedrus.

Uzdevums:

Trauka piepildīšana  
 

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Vizuālā dienasgrāmata

pasakaini labi – sarkans ābols,
labi – zaļa lapa,
vidēji – dzeltena lapa,
slikti – brūna lapa,
ļoti slikti – nezīmē neko.

Uzzīmē uz lapas ābeles siluetu! 
Katras dienas vakarā uzzīmē, kā tu šajā dienā esi juties! Lieto šādus
apzīmējumus:

Vizuālo dienasgrāmatu veido vismaz mēnesi!
Sarīkojot klases skolēnu dienasgrāmatu izstādi, ir iespēja citam citu
labāk iepazīt.

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Uzdevums grupā

Atcerieties kādu spilgtu gadījumu,
kad kāds skolēns 

ar savu negaidīto pozitīvo rīcību
pārsteidza klātesošos! 

@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Augstākās garīgās vērtības
un principi

Kas liecina par nobriedušas
personības veidošanos?

Garīgums caurstrāvo
attieksmi pret dabu, sociālo
dzīvi, kultūru

Dzīvo saskaņā ar sirdsapziņu
 
 

Augusts Milts
@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece



Neaudziniet skolēnu, audziniet sevi,
jo skolēns vienalga būs līdzīgs jums.
                                            

Angļu sakāmvārds
@ Santa Vīkele, Ventspils 4.vidusskolas direktores vietniece


