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Moduļa “Sociālā un pilsoniskā pratība” apraksts 

 

Moduļa mērķis Personīgo, starpkultūru zināšanu un prasmju attīstīšana, lai veicinātu personas atbildīgu līdzdalību 

sabiedriskajos, politiskajos procesos un darba dzīvē. 

Moduļa uzdevumi 

 

1. Nodrošināt personām iespēju apgūt zināšanas par sociālajiem, politiskajiem un tiesību jēdzieniem, to 

saturu un sasaisti ar sabiedrisko dzīvi. 

2. Sniegt zināšanas un prasmes par tiesiskuma principiem un to piemērošanu sabiedriskajā dzīvē. 

3. Veicināt prasmju attīstību personu atbildīgai līdzdalībai pilsoniskajā un darba dzīvē, kā arī attīstīt 

kritisko domāšanu. 

Moduļa ieejas nosacījumi Pamatizglītība un darba pieredze. 

Moduļa apguves 

novērtēšana 
Moduļa apguves noslēgumā persona kārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver testu zināšanu un 

praktisko situāciju risināšanas prasmju pārbaudei vai sagatavo eseju par sabiedrībā aktuālu tematu un to 

prezentē/aizstāv. 

Moduļa nozīme/ 

pielietojamība 

Modulis ir paredzēts, lai apkopotu un koncentrētu zināšanas par sociālajiem, politiskajiem un ar darba dzīvi 

saistītajiem tiesiskajiem procesiem, kā arī šo zināšanu lietošanas prasmi sabiedriskajā un darba dzīvē.  

Iegūtās zināšanas un prasmes personai būs praktiski izmantojamas.  

Moduļa minimālais apjoms 40 mācību stundas 
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MODUĻA “SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ PRATĪBA” SATURS 
 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms% no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

Spēj: izprast savu 

atbildību pret valsti 

un valsts atbildību 

par saviem 

iedzīvotājiem. 

Zina: sabiedrības un 

indivīda līdzdalības 

iespējas valsts 

pārvaldē un politikā. 

Izprot: politiskos un 

attīstības procesus 

starptautiskā un 

nacionālās valsts 

kontekstā un indivīda 

līdzdalības lomu 

politikā. 

 

1. Indivīds valstī 

un sabiedrībā. 

(30 %) 

 

 

1.1. Sabiedrība, valsts 

un vara, indivīds: 

1.1.1. pilsoniskā 

sabiedrība un indivīda 

līdzdalība; 

1.1.2. sabiedrības 

tiesiskās varas 

organizācija un tās 

pamatmērķis; 

1.1.3. varas dalīšana 

un valsts varas 

institūcijas; 

1.1.4. likumdevējs, 

likumdošanas 

iniciatīvas; 

1.1. Uzskaita indivīda 

(kā valsts iedzīvotāja) 

tiesības  (t.sk. 

cilvēktiesības) un 

pienākumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Izskaidro indivīda 

tiesību un pienākumu 

sabalansētību un 

robežas, to piemērošanu 

sabiedrības dzīvē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusijas un “prāta 

vētras” metodes 

izmantošana.  Domu 

apmaiņas tematu piemēri: 

„Kādas ir efektīvas valsts 

pārvaldes pazīmes?”, „Kā 

manu ikdienu ietekmē 

globalizācijas tendences?”, 

„Kā valsts ārpolitika 

ietekmē manu dzīvi?”, „Es 

valstij, valsts indivīdam”, 

„Tiesības uz izglītību bez 

maksas. Robežas un 

saturs”, “Ilgtspējīga valsts 

un sabiedrība” u.c. 

 

Tiesas izspēle.  Plānoti 

ataino kādu tiesas procesu, 

sadalot lomas starp 

izglītojamiem par kādu 

nozīmīgu izskatāmo lietu. 

Jāiesaista maksimāli liels 
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1.1.5. valsts pārvaldi 

regulējošās normas un 

principi; 

1.1.6. tiesu sistēma. 

1.2. Indivīds un 

politika: 

1.2.1. politiskie 

uzskati un idejas, 

politiskie režīmi un 

politiskā vara. 

Demokrātija; 

1.2.2. politiskās 

partijas, partiju 

sistēmas.  

1.2.3. politikas 

veidošana, lobiji, 

politiskā kultūra un 

politiskā atbildība; 

1.2.4. valsts 

pamatlikums 

(konstitūcija, Latvijas 

Republikas Satversme 

u.c.); 

1.2.5. cilvēka tiesības 

un brīvības, 

 

 

 

 

1.2. Raksturo 

sabiedrisko attiecību 

modeļus un to 

atšķirības.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Skaidro mūsdienu 

sabiedrības ideoloģijas, 

vērtības un politiskās 

kultūras veidošanās 

faktorus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalībnieku skaits. 

Izskatāmā lieta var būt reāls 

gadījums no mūsdienām vai 

vēstures, situācija izglītības 

iestādē vai cits aktuāls 

jautājums, galvenais, lai 

lieta būtu diskutabla, lai 

nevarētu viegli sagatavot 

spriedumu.  

Nodarbības norises plāna 

piemērs: 1) tiesas sekretārs 

atklāj tiesas sēdi; 2) ierodas 

tiesas sastāvs; 3) tiesnesis 

atklāj tiesas sēdi, izskaidro 

tiesas dalībnieku tiesības un 

pienākumus; 4) tiesnesis, 

uzdodot jautājumus abām 

pusēm, noskaidro lietas 

būtību; 5) prokurors 

uzstājas ar apsūdzību; 6) 

advokāti veic liecinieku 

nopratināšanu; 7) advokāti 

uzstājas ar aizstāvības runu; 

8) tiesnesis dod pēdējo 

vārdu apsūdzētajam; 9) 

tiesa apspriežas un pieņem 

lēmumu; 10) tiesnesis 

nolasa spriedumu.  Ja 

iespējams, var aizvest 

izglītojamos uz atklātu 

tiesas sēdi.  
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pieļaujamie 

ierobežojumi un 

pienākumi. 

1.3. Pasaules attīstība 

un starptautiskā 

politika: 

1.3.1. pasaules 

attīstības mūsdienu 

tendences. 

Globalizācija, tās 

tendences; 

1.3.2. starptautiskā 

politika, starptautiskās 

organizācijas; 

1.3.3. dalība Eiropas 

Savienībā un Eiropas 

Savienības 

pamatprincipi; 

1.3.4. nacionālo valstu 

politika.  

1.3. Uzskaita valstu 

pārvaldes formas un 

darbību, raksturo 

globalizācijas 

jēdzienu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

1.3. Skaidro valstu 

pārvaldes formu 

attīstības tendences, 

atšķirīgus politiskos 

procesus, globalizācijas 

ietekmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību vizīte uz  valsts 

pārvades vai sabiedriskās 

domas institūcijām 

(atbilstoši izglītības iestādes 

un izglītojamo iespējām): 

Ministru kabinets, Saeima, 

Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas birojs, 

Tiesībsarga birojs, 

ministrijas un to padotības 

iestādes, pašvaldība un tās 

iestādes, Latvijas televīzija 

u.c. Mācību ekskursijai 

jābūt sagatavotai un 

plānotai. Ja apmeklē kādu 

institūciju, būtiski, lai 

institūcijas darbinieki un 

vizītes vadītājs būtu 

informēts par ekskursijas 

mērķi, vēlamo saturu, kā arī 

iespējamiem jautājumiem. 

Katram izglītojamam 

jāsagatavo vienotas formas 

mācību vizītes pārskata 

lapa, kurā var atzīmēt gūtos 
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Zina: tiesību 

sistēmas, pamata 

tiesību nozares un 

apakšnozares.  

Spēj: izvērtēt un 

noslēgt tiesisku darba 

līgumu, piedalīties 

administratīvajā 

procesā. 

Izprot: normatīvo 

aktu hierarhiju un 

personas tiesību  

aizstāvības sistēmu. 

2. Ieskats tiesību 

zinībās. 

(40 %) 

2.1. Tiesību 

pamatjēdzieni: 

2.1.1.tiesību jēdziens 

un tiesību avoti un 

vispārējie tiesību 

principi; 

2.1.2. tiesību sistēmas; 

2.1.3. tiesību norma, 

tiesību normu 

hierarhija. Normatīvo 

aktu veidi; 

2.1.4. tiesību nozares 

(publiskās tiesības un 

privāttiesības). 

Materiālās un 

procesuālās tiesības; 

2.1.5. Personas 

tiesībspēja un 

rīcībspēja. 

2.2. Ieskats 

publiskajās tiesībās: 

2.2.1. Valsts 

(konstitucionālo) 

2.1. Uzskaita 

normatīvo aktu 

veidus, raksturo to 

struktūru un 

hierarhiju, spēkā 

esamību laikā un 

telpā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Uzskaita 

publisko tiesību 

regulējuma jomas un 

publisko tiesību 

principus, raksturo 

administratīvā 

procesa būtību. 

2.1. Izskaidro normatīvo 

aktu piemērošanas 

principus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Izskaidro publisko 

tiesību piemērošanas 

principus un to nozīmi 

indivīda sabiedriskajā 

dzīvē. Izprot 

administratīvā procesa 

piemērošanas iespējas, 

spēj sagatavot 

iespaidus un apkopot 

atziņas un ieguvumus. 
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tiesību būtība, nozīme 

un pamatjēdzieni; 

2.2.2. Administratīvo 

tiesību būtība, nozīme 

un pamatjēdzieni; 

2.2.3. Administratīvo 

sodu tiesības un  

administratīvais 

process; 

2.2.4. Krimināltiesību  

un kriminālprocesa 

būtība, nozīme un 

pamatjēdzieni; 

2.2.5. Starptautisko 

tiesību būtība, nozīme 

un pamatjēdzieni; 

2.2.6. Ieskats citās 

publiskajās tiesībās 

(Jūras tiesības, 

Baznīcu tiesības, 

Finanšu tiesības u.c.). 

2.3. Civiltiesību 

pamati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Uzskaita 

civiltiesību 

regulējuma jomas, 

civiltiesību principus 

un raksturo 

civilprocesa būtību. 

 

vienkāršas situācijas 

apstrīdēšanas 

iesniegumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Skaidro civiltiesību 

piemērošanas principus 

un to nozīmi indivīda 

dzīvē. Orientējas 

civilprocesa 

piemērošanas iespējās. 
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2.3.1. Ģimenes tiesību 

būtība, nozīme un 

pamatjēdzieni; 

2.3.2. Mantojuma 

tiesību būtība, nozīme 

un pamatjēdzieni; 

2.3.3. Lietu tiesību 

būtība, nozīme un 

pamatjēdzieni; 

2.3.4. Saistību tiesību 

būtība, nozīme un 

pamatjēdzieni; 

2.3.5. Civilprocesa 

pamati. 

2.4. Intelektuālā 

īpašuma tiesību 

pamati: 

2.4.1. Intelektuālā 

īpašuma tiesību 

struktūra; 

2.4.2. Autortiesību 

būtība, nozīme un 

pamatjēdzieni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Uzskaita 

intelektuālā īpašuma 

regulējuma jomas un 

raksturo to 

aizstāvēšanas 

nosacījumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Izskaidro 

intelektuālā īpašuma 

regulējuma 

piemērošanas principus 

un to nozīmi indivīda 

dzīvē. Orientējas 

intelektuālā īpašuma 

tiesību piemērošanas 

iespējās. 
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2.4.3. Patentu tiesību 

būtība, nozīme un 

pamatjēdzieni. 

2.5. Komerctiesību 

pamatjēdzieni. 

 

 

2.6. Darba tiesību 

pamati: 

2.6.1. Individuālo 

darba tiesību būtība, 

nozīme, pamatjēdzieni 

un normas; 

2.6.2. Kolektīvo darba 

tiesību būtība, nozīme, 

pamatjēdzieni un 

normas. 

2.7. Informāciju un 

komunikāciju tiesību 

pamati. Datu apstrāde 

un datu aizsardzība. 

 

 

 

 

 

2.5.  Uzskaita 

komerctiesību 

regulējuma jomas un 

raksturo to 

īstenošanas iespējas. 

 

 

 

2.6.  Nosauc darba 

tiesību regulējuma 

jomas un raksturo to 

īstenošanas iespējas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Raksturo 

komerctiesību 

regulējuma 

piemērošanas principus 

un to nozīmi indivīda 

dzīvē. Orientējas 

komerctiesību 

piemērošanas iespējās. 

2.6. Izskaidro darba 

tiesību regulējuma 

piemērošanas principus 

un to nozīmi indivīda 

dzīvē. Spēj īstenot darba 

tiesību pamatregulējumu 

savā darba dzīvē, t.sk. 

sagatavot būtiskākos 

darba ņēmēja 

dokumentus. 

 

 

2.7. Skaidro 

informācijas un 

komunikācijas tiesību 

piemērošanas nozīmi 

indivīda dzīvē, kā arī 

personu datu 
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2.8. Nozaru un 

profesionālās darbības  

tiesiskais regulējums. 

2.7.  Nosauc 

informācijas un 

komunikācijas tiesību 

regulējuma jomas un 

raksturo to 

īstenošanas iespējas, 

kā arī personu datu  

aizsardzības tiesības. 

 

2.8. Raksturo nozaru 

un profesionālās 

darbības regulējuma 

esamību un galvenās 

prasības. 

 

aizsardzības principus 

un īstenošanu. 

 

2.8. Raksturo nozaru un 

profesionālās darbības 

regulējuma  sistēmu un 

īstenošanu, spēj atrast 

nepieciešamo nozares 

vai profesionālās 

darbības normatīvo 

regulējumu. 

Spēj: identificēt un 

izmantot pilsoniskās 

tiesības un 

pilsoniskos 

pienākumus. 

Zina: Latvijas 

Republikas 

Satversmē ietvertās 

normas tiesiskas un 

pilsoniskas 

sabiedrības 

kontekstā. 

3. Tiesiskā 

apziņa un 

pilsoniskums. 

(30 %) 

 

 

3.1.Tiesiskā apziņa: 

 

3.1.1. Tiesiskās 

apziņas izpratne un 

nozīme mūsdienu 

sabiedrībā.  

3.1.2. Tiesiska rīcība 

un tiesiskums. 

3.1.3. Tiesiskas valsts 

pazīmes. 

 

3.1. Raksturo 

tiesiskas rīcības 

nozīmi ikdienas 

dzīvē.  

 

 

 

 

 

 

3.1. Izskaidro 

tiesiskuma jēdziena 

saturu un īstenošanu 

valsts un sabiedrības 

attiecībās. Izprot 

vienlīdzības, 

samērīguma, lietderības 

un labas pārvaldības 

principus. 
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Pārbaudes darbi 

1. Ievadvērtēšana  

 

Diskusija ar grupu, lai noskaidrotu iepriekšējo sagatavotību moduļa saturā. 

 

2. Kārtējā vērtēšana (ja tāda ir paredzēta moduļa saturā) 

 

Katra temata noslēgumā seminārs par temata satura aktuālajiem jautājumiem. Sagatavojot semināru, izglītojamos sadala grupās, grupa 

izvēlas no piedāvātajiem variantiem diskusiju tematu un sagatavo tā iztirzājumu. Semināra ietvaros tiek organizētas diskusijas un citas 

grupas veic novērtējumu 10 ballu sistēmā pēc šādiem kritērijiem: temata aktualitāte; temata iztirzājuma vispusīgums; pamatojuma un 

argumentācijas kvalitāte; prezentēšanas prasme. 

Izprot: sabiedrību 

vienojošās vērtības. 

 

3.2. Pilsoniskums: 

3.2.1. Pilsoniskuma 

saturs un izpratne, 

nozīme mūsdienu 

sabiedrībā. 

3.2.2. Pilsoniskie 

pienākumi un tiesības. 

3.2.3. Pilsoniskā 

apziņa un valstiskā 

apziņa. 

3.2.3. Pilsoniskā 

atbildība un līdzdalība 

valsts attīstības 

procesos. 

3.2. Raksturo 

pilsoniskās 

sabiedrības jēdzienu, 

tā saturu, kā arī 

pilsoniskas 

sabiedrības iezīmes 

un veidošanos, 

indivīda pienākumus 

pret valsti un valsts 

pienākumus un 

devumu indivīdam. 

 

3.2. Izskaidro 

pilsoniskas sabiedrības 

būtību un saturu, pilsoņa 

tiesisko piederību valstij 

un pilsoniskās 

līdzdalības formas un 

nozīmi, apzinās savu 

atbildību pret valsti un 

tās atbildību par saviem 

iedzīvotājiem. 



 

Pieaugušo izglītības modulis “Sociālā un pilsoniskā pratība” 

12 

 

 

 

3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

3.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: 

Moduļa apguves noslēgumā persona kārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver testu zināšanu un praktisko situāciju risināšanas prasmju 

pārbaudei vai sagatavo eseju par sabiedrībā aktuālu tematu un to prezentē/aizstāv. 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): 

Ja noslēguma pārbaudei izvēlas testu, tad vēlams to izveidot kombinētu, ietverot izvēles un atvērta veida jautājumus – vismaz 5 par katru 

tematu, kā arī vismaz 3 situāciju uzdevumus. 

 

3.3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 

Ieskaites saņemšanai – testa uzdevumu jautājumu atbilžu un risinājumu pārrunāšana, pašnovērtējums vai esejā risinātās aktualitātes 

pārrunāšana, pašvērtējums. 
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12. Pleps, J., Pastars, E., Plakane, I. (2004). Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis.  

13. Rukers, M. (2000). Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: Turība. 

14. Stucka, A. (2006).  Administratīvās tiesības. Rīga: Juridiskā Koledža.  

15. Valters P. (2001).Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga: SIA Divergens.  

16. Vītiņš, V. (1993). Vispārējs tiesību pārskats / 2. izd. / V. Birkava priekšvārds un komentāri. Rīga: SIA Verdikts.  

 

II Spēkā esošie normatīvie un tiesību akti. 

 

III Uzziņu līdzekļi un enciklopēdijas 

Juridisko terminu vārdnīca. I.Krastiņa redakcija. Rīga: Nordik, 1998. 

IV Interneta tīmekļa vietnes 

Saeima: www.saeima.lv 

Ministru kabinets: www.mk.gov.lv un ministriju tīmekļa vietnes 

Tiesībsarga birojs: www.tiesibsargs.gov.lv 

Latvijas Republikas valsts kontrole: www.lrvk.gov.lv 

Tiesu portāls: www.tiesas.lv 

http://www.saeima.lv/
http://www.mk.gov.lv/
http://www.tiesibsargs.gov.lv/
http://www.lrvk.gov.lv/
http://www.tiesas.lv/
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Latvijas Republikas Satversmes tiesa: www.satv.tiesa.gov.lv 

Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapa: www.cvk.lv 

ANO Pastāvīgā koordinatora Latvija birojs: www.un.lv 

Eiropas Savienības portāls: http://europa.eu 

ES māja: www.esmaja.lv 

UNESCO digitālā bibliotēka. Global citizenship education: topics and learning objectives. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232993 
 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/
http://www.cvk.lv/
http://www.un.lv/
http://europa.eu/
http://www.esmaja.lv/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232993

