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Izglītība kā sociālo pārmaiņu mehānisms:  
ģimenes pratības attīstības iespējas izglītības saturā  

  Ieva Bērziņa 

LU, PPMF maģ. programmas Izglītības zinātnes studente 

 
Tautas attīstības pārskatā 2015/2016 “Dzīves meistarība un informācijpratība”1, kurā 

atsevišķa sadaļa veltīta iedzīvotāju ģimeņpratībai, secināts, ka “gan Ģimenes valsts 

politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam, gan Izglītības attīstības pamatnostādnēs 

2014.-2020.gadam nav aktualizēta vecāku kompetences pilnveides nepieciešamība” un, 

ka “jauno vecāku kompetences pilnveides jautājumi līdz šim nav bijuši izglītības 

politikas komponente, tie ir pastāvējuši ārpus formālās izglītības sistēmas.”  

 

Tautas attīstības pārskatā ar ģimenes pratību jeb ģimeņpratību tiek saprastas trīs 

aspektos :  

1) vecākpratība un vecāku kompetence,  

2) pratība partnerattiecību laukā, kas izpaužas kā pratība ģimenes attiecībās un to 

veidošanā un uzturēšanā,  

3) pratība darba un ģimenes dzīves saskaņošanā. 

 

 
Avots: Tautas attīstības pārskats 2015/2019 “Dzīves meistarības un medijpratība” 

 

 

Kā secinājis Latvijas Pedagogu domes vadītājs Andrejs Mūrnieks, tad atsevišķi ar 

ģimenes dzīvi un laulību saistīti jautājumi šobrīd nestrukturēti aplūkoti dažādos mācību 

priekšmetos, visvairāk sociālajās zinībās2.  

 

Ģimenes pratība ir jauns jēdziens, tāpat kā jēdziens “pratība”, kas iepriekš vairāk lietots 

informācijas un tehnoloģiju jomās. Socioloģe Viola Korpa raidījumā “Ģimenes 

                                                           
1Tautas attīstības pārskatā 2015/2016 “Dzīves meistarība un informācijpratība”; Pieejams:  
https://doi.org/10.22364/lvpta.2015.2016 
2Andrejs Mūrnieks: Ģimenes dienā – pārdomas par dzīvesziņu, portāls delfi.lv , 2014.gada 15.maijā 
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/andrejs-murnieks-gimenes-diena-pardomas-par-
dziveszinu.d?id=44493372 
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Studija” skaidro, ka “ģimeņu pratība ietver tādas jomas kā finanses, vīra un sievas 

attiecības, bērnu audzināšana, veselību, konfliktu risināšanas prasmes, darba un 

ģimenes dzīvi, starppaaudžu attiecības un citas jomas.” Socioloģes skatījumā ģimenes 

pratība tiek skatīta kā informācijas iegūšanas, izvērtēšanas un lietošanas prasme. 

Formāli šāds skatījums atbilst jaunā izglītības reformas paradigmai par lietpratību 

izglītībā.  

 

Pēdējo desmit gadu periodā vērojami atsevišķu nevalstisko organizāciju un 

konservatīvo politisko spēku centieni pastiprināt ģimenes un laulības vērtību nozīmi 

izglītībā.  

 

2014.gada 22.maijā 11.Saeima apstiprināja Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-

2020.gadam, kurās vērtībizglītības definīcijā pēc nevalstisko organizāciju ierosinājuma 

un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas ieteikuma tika iekļauta tāda 

būtiska izglītojamo vērtīborientācijas dimensija kā “ģimenes vērtību un nacionālās 

identitātes apzināšanās”, savukārt pamatnostādņu īstenošanas plāna 5.uzdevums 

“Cilvēkdrošības mācību materiālu izstrāde” tika papildināts ar tematu “gatavošanās 

ģimenes dzīvei”: “5. Cilvēkdrošības mācību materiālu izstrāde: cilvēkdrošības mācību 

kursa materiālu sagatavošana, veicinot integrētu veselības, sporta, dzimumu 

līdztiesības, gatavošanos ģimenes dzīvei un morāles jautājumu apguvi pirmsskolas 

izglītībā, pamatizglītībā un vidējā izglītībā (t.sk. profesionālajā izglītībā), kā arī 

atkarību, prostitūcijas, cilvēku tirdzniecības un fiktīvo laulību risku apzināšanās un to 

novēršanas apguvi pamatizglītībā un vidējā izglītībā (t.sk. profesionālajā izglītībā)”. 

 

2015.gada 16.jūlijā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas pastiprināja ģimenes 

un laulības vērtīborientāciju izglītības saturā un mācību pieejā, nosakot, ka “izglītības 

sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas 

Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un 

ģimene”(101pants).  

 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem grozījumiem un Izglītības likuma 14.panta 38. un 

39.punktā noteikto tika izstrādāti un 2016.gada 27.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 

noteikumi nr.480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību 

līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” 

(Tikumības vadlīnijas), kuros kā viens no audzināšanas sasniedzamajiem rezultātiem 

noteikta “izglītojamo orientācija uz ģimeni un laulību”.  

 

No 2016.-2021.gadam Latvijā tiek īstenota izglītības reforma par pāreju uz kompetenču 

pieejā (‘mūsdienīga lietpratība’) balstītu izglītības saturu, kas tiek īstenota Eiropas 

sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja izglītības saturā” (8.3.1.1./16/I/002 ) 

ietvarā3 (Eiropas Savienības struktūrfondu 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 

„Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākums 

„Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”). 

Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības satura centrs. Kā priekšnosacījums projekta 

īstenošanai un finansējuma piešķiršanai bija sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojuma4 sagatavošana un apstiprināšana. Šajā ziņojumā norādīts, ka “kompetenču 

                                                           
3http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_831.shtml 
4https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Shared%20Documents/IZM_
SN_8311_precizets_12052015.doc&action=default; 

https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Shared%20Documents/IZM_SN_8311_precizets_12052015.doc&action=default
https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Shared%20Documents/IZM_SN_8311_precizets_12052015.doc&action=default
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pieejā veidota izglītības satura apguve veicinās skolēnos to pamatkompetenču attīstību, 

kuras atspoguļojas gatavībā dzīvesdarbībai mūsdienu daudzpusīgajā un mainīgajā 

pasaulē, tai skaitā mazinot darba un ģimenes dzīvei nesagatavotu jauniešu skaitu, 

kas savukārt radīs netiešu pozitīvu ietekmi uz sociālo vidi” (pasākuma sociālā ietekme). 

Tomēr Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu nr.580 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt 

kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma 

"Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" 

īstenošanas noteikumi” anotācijā5, kas sagatavota, pamatojoties uz minēto sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojumu, ietekmes rādītājs par ģimenes dzīvei nesagatavotu 

jauniešu skaita mazināšanu vairs nav iekļauts. Uzsvērta vien izglītojamo spēja 

piemēroties mainīgām dzīves situācijām un spēja atbilst darba tirgus prasībām, tādējādi 

nacionālas izglītības mērķī prioritizējot globālās ekonomikas vajadzības, nevis 

harmoniskas personības attīstību, kura spēj uzņemties atbildību par savas tautas 

ilgtspēju – valodas un kultūras saglabāšanu un attīstību un paaudžu dabisku nomaiņu 

tajā.  

 

2018.gada 25.septembrī Valsts izglītības satura centrs publiskoja projektā 

“Kompetenču pieeja izglītības saturā” izstrādāto jaunā vispārējā izglītības satura 

konceptuālo ietvaru: “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas 

apraksts”6, kas tika nodots sabiedriskai apspriešanai līdz 2018.gada 1.februārim7. 

Iepazīstoties ar publiski pieejamo jaunā izglītības satura projektu, secināms, ka 

mērķtiecīga izglītojamo sagatavošana ģimenes dzīvei jaunajā izglītības saturā nav 

iekļauta.  

 

Lai arī “Izglītības mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas aprakstā” norādīts, 

ka vidusskolas posmā mācību saturs pamata līmenī sociālajā un pilsoniskajā mācību 

jomā paredz, ka “šajā līmenī iegūtā pieredze, zināšanas, prasmes dod iespēju skolēnam 

… būt gatavam tādu attiecību veidošanai, kādas nepieciešamas ģimenes dzīves 

uzsākšanai“, tomēr sociālās un pilsoniskās mācību jomas lielajās idejās un 

sasniedzamajos rezultatīvajos rādītājos8 (standartos) ģimenes dimensija pamata līmenī 

iezīmēta vāji, bet optimālajā līmeni tā pieminēta tikai divos aspektos, proti: 

1) “Lielajā idejā: Sabiedrība. Cilvēki veido attiecības ar citiem cilvēkiem” 

vidusskolēns, “2.1.1. Analizējot cilvēku vajadzības, diskutē par vērtībām 

(ģimenes, tradīciju, cilvēcības, pieredzes, sadarbības, politiskās ietekmes u.c.) 

un  

2)  “Lielajā idejā: Indivīda rīcība, sadarbojoties ar citiem, veido sabiedrību” 

vidusskolēns“3.2.2. Diskutē par sabiedrības noslāņošanās, diferenciācijas 

procesus izraisošiem aspektiem, ar konkrētu notikumu palīdzību spēj identificēt 

ģimenes un citu sociālu formāciju ietekmi uz indivīda izaugsmi.”  

 

Pamata izglītības aprakstā sniegtajā “sasniedzamo rezultātu kopsavilkumā sociālajā un 

pilsoniskajā mācību jomā, pamatskolu beidzot” saistībā ar izglītojamo orientēšanu 

ģimenes dzīvei un laulībai norādīts, ka skolēns “saprot ģimenes nozīmi sabiedrībā”. 

Detalizēti aprakstītajos sasniedzamajos rezultātos pamatizglītībā sociālajā un 

                                                           
5https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-
atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas 
6https://domaundari.lv/cepure/Jauna_satura_ietvars.pdf 
7https://www.skola2030.lv/apspriesana 
8https://domaundari.lv/cepure/TAB%20A1%20SOC%20VSK.pdf 

https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas
https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas


 

4 
 

pilsoniskajā mācību jomā9 (standartā), skolēns, beidzot 9.klasi ir nevis orientēts uz 

ģimenes un laulības dzīvi nākotnē, kā tas noteikts likumdošanā, bet gan spriež par 

laulību kā vienu no kopdzīves izvēlēm: “2.4.3. Diskutē par partnerattiecību un laulības 

mērķiem, salīdzina to ar citiem attiecību modeļiem. Veido argumentus par un pret 

dzimumdzīves uzsākšanu pusaudžu vecumā, lai paustu savu viedokli, izvērtējot 

piedāvātos argumentus” (Lielā ideja: Sabiedrība. Cilvēki veido attiecības ar citiem 

cilvēkiem). Līdzīgā skatījumā laulības jēdziens aprakstīts arī sporta un veselības 

mācību jomas sasniedzamajos rezultātos, beidzot 9.klasi:“Kritiski izvērtē, kādi ir 

ieguvumi un trūkumi (riski) dažādiem cilvēku attiecību modeļiem sabiedrībā 

(piemēram, konflikts; sadarbība; konkurence; laulība, partnerattiecības u.c.), lai 

pieņemtu lēmumu par sev vēlamāko attiecību modeli ar citiem cilvēkiem” (3. Lielā 

ideja: Veselību ietekmē fiziskā, dabas un sociāli psiholoģiskā vide, kurā cilvēks dzīvo 

(veselība kopienas, sabiedrības, vides kontekstā) .  

 

Iepriekš aprakstītie jaunā izglītības satura projekta sasniedzamie rezultāti ir 

nepietiekami “izglītojamo orientācijai uz ģimenes dzīvi un laulību” un nespēj īstenot 

jaunā izglītības saturā aprakstā minētos mērķus un uzdevumus saistībā ar ģimenes 

vērtību nostiprināšanu izglītībā tādā mērā, kā tas piedāvāts satura aprakstā “redzējumā 

par vispārējo vidējo izglītību beigušu jaunieti” kā jaunieti, kurš “vēlas veidot ģimeni 

un uzņemties atbildību par to”. Kā jau minēts, satura detalizētie apraksti (standartu 

paraugi) ceļu uz šīs vēlmes apzināšanos un realizēšanu nākotnē neiezīmē, t.i. neparedz 

mērķtiecīgu bērnu un jauniešu sagatavošanu ģimenes dzīvei, joprojām saglabājot 

fragmentāru un nestrukturizētu pieskaršanos atsevišķiem ar ģimenes un laulības dzīvi 

saistītiem jautājumiem dažādās mācību jomās (pilsoniskā un sociālā, veselības un 

sports).  

 

Neskatoties uz to, ka virkne nevalstisko organizāciju un atsevišķi sabiedriski aktīvi 

cilvēki iesniedza priekšlikumus par nepieciešamību jaunajā izglītības saturā iekļaut 

mērķtiecīgu bērnu sagatavošanu ģimenes dzīvei, šāds priekšlikums konceptuāli tika 

noraidīts no reformas satura vadītājas Z.Oliņas puses, maldinoši interpretējot šos 

ierosinājumus kā prasību pēc atsevišķa mācību priekšmeta (sk. Latvijas Pašvaldību 

savienības Izglītības komitejas sēdi 2018.gada 20.martā). Formāli solījumi izglītības 

saturā stiprināt ģimenes vērtības no reformas īstenotāju puses ir tikuši izteikti visā 

satura reforma laikā, jo to paredz likumdošana – Izglītības likums un Ministru kabineta 

noteikumi par audzināšanas vadlīnijām, tai pašā laikā apzināti izvairoties no praktiskas 

ģimenes pratības integrēšanas izglītības saturā. 

2018.gada 27.novembra valdības sēdē tika apstiprināti Ministru kabineta “Noteikumi 

par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. 

Noteikumu anotācijā ģimenes vērtības pieminētas nepamatoti sašaurināti - kā kristīgo 

vērtību elements, norādot, ka sabiedriskajā apspriešanā “ievērojama daļa komentāru no 

dažādām sabiedrības pārstāvju grupām saistīta ar kristīgo vērtību, tajā skaitā ģimenisko 

vērtību, iekļaušanu mācību saturā.” 

 

Tādējādi arī jaunajā valsts pamatizglītības standartā un pamatizglītības programmu 

paraugos turpinās izvairīšanās no bērnu un jauniešu sagatavošanas ģimenes dzīvei. 

Vārds ģimene jaunajā pamatizglītības standartā pieminēts tikai vienu reizi. Standartā ir 

uzsvērta tāda caurviju prasme kā uzņēmējspēja, bet ne orientācija uz ģimenes dzīvi, kā 

tas sākotnēji vismaz idejiski bija iezīmēts sabiedriskajai apspriešanai nodotajā izglītības 

                                                           
9https://domaundari.lv/cepure/TABULAS%20A1%20FIZ%20PRINT.pdf 
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satura reformas dokumentā “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas 

apraksts”.  

 

Sasniedzamajos rezultātos sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, beidzot 3., 6. un 

9.klasi, vārds “ģimene” pieminēts 6 reizes, kas ir kvantitatīvi un kvalitatīvi krietni 

mazāk nekā šobrīd spēkā esošajā valsts pamatizglītības standartā sociālo zinību 

priekšmetā. 

Jaunajā pamatizglītības standartā skolēns,  

beidzot 3.klasi:  

 nosauc vērtības, kuras pastāv ģimenē. 

 attiecībās ģimenē, ar draugiem un vienaudžiem pamatoti aizstāv savu viedokli 

un spēj pieņemt atšķirīgu viedokli. (2.4.)  

 sakārto ģimenes notikumus laikā – pēctecīgā secībā, lai saskatītu, kādas 

pārmaiņas ir notikušas; 

beidzot 6.klasi:  

 izrāda iniciatīvu līdzdarboties ģimenē, vienaudžu vidē dažādos kontekstos. 

 ģimenē, attiecībās ar draugiem un vienaudžiem vērtē savstarpējo attiecību 

emocionālos, lietišķos un morālos aspektus, lai īsi raksturotu labvēlīgu attiecību 

pazīmes un novērtētu savas attiecības ar citiem cilvēkiem pēc šīm pazīmēm 

(2.4.); 

beidzot 9.klasi: 

 pamato viedokli par ģimenes un laulības nozīmīgumu sabiedrības ilgtspējai, 

izvērtē laulības priekšrocības, salīdzinot ar nereģistrētām attiecībām. 

 

Turpretim uzņēmējspējai jaunajā pamatizglītība standartā veltīta vesela lielā ideja: 

“4.Uzņēmējspēju attīstīšana sekmē sabiedrībā izmantojamo resursu apvienošanu 

kopējam un individuālajam labumam.” 

 

Atšķirīgas pieejas bērnu sagatavošanā ģimenes dzīvei vērojamas mums tuvākajās 

kaimiņvalstīs - Igaunijā un Lietuvā.  

 

Ģimenes vērtībām un izglītojamo sagatavošanai ģimenes dzīvei ir būtiska vieta 

Igaunijas pamatizglītības standartā, kurā virsmērķī izvirzīts uzdevums par izglītojamo 

sagatavošanu pilnvērtīgai pašrealizācijai ģimenes, darba, sociālajā un valsts dzīvē 

(angļu val.: 

Youthswhograduatefrombasicschoolhaveanunderstandingoftheirfuturerolesinfamily, 

workinglife, societyandthestate). Valstiski daudz atbildīgāk ir definēts arī izglītības 

kopējais mērķis: “Igaunijas skolas ir atbildīgas par igauņu nācijas, valodas un kultūras 

saglabāšanu un attīstīšanu, tādēļ pamatizglītībā izglītības un audzināšanas darbā īpaša 

uzmanība pamatskolā pievēršama igauņu valodas apguvei. (angļu val.: 

Estonianschoolshavetheresponsibility to safeguardanddeveloptheEstoniannation, 

languageandcultureandthisiswhyspecialattentioninbasicschoollearningandeducationa

l process is paid to studying the Estonian language.). Salīdzinājumam Latvijas jaunā 

pamatizglītības standartā definētais izglītības mērķis (2018.gada 27.novembris): “apgūt 

dažādos kontekstos un mācību jomās nepieciešamās šo noteikumu 5.2. apakšpunktā 

minētās caurviju prasmes, lai stiprinātu jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi, 

veidotu pozitīvas attiecības un pieņemtu atbildīgus lēmumus.” 

 

Igaunijā ģimenes mācība 12.klasē ir tikusi apgūta jau kopš 1994.gada. Pēdējā 

desmitgadē gan 2011.gada, gan kopš 2014.gada spēkā esošajā vispārējās vidējās 
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izglītības standartā ģimenes mācība ir obligātais mācību kurss (angļu val.: 

Familystudies), kas iekļauts sociālajās zinībās. Kursa mērķis ir sniegt zināšanas, 

prasmes un attieksmes, kas ir svarīgas ģimenes dzīvē, kā arī izprast sevi un savu lomu 

ģimenē, kurā skolēns aug, kā arī ģimenē, kuru viņš veidos. Izglītojamā spēja būt 

laimīgam personiskajā dzīvē ir viens no Igaunijas vidējās izglītības standartā 

deklarētajiem sasniedzamajiem mācību un audzināšanas darba rezultātiem. Iespējams, 

tieši šai izglītības pieredzei ir bijusi nozīmīga loma, veidojot veiksmīgu ģimenes 

atbalsta politiku Igaunijā mūsdienās, kad agrākie skolēni ir kļuvuši par lēmumu 

pieņēmējiem un politikas veidotājiem.   

 

Lietuvā 2007.gadā, pamatojoties uz valsts programmu cilvēktirdzniecības un 

prostitūcijas ierobežošanā un kontrolē, tika izstrādāta izglītības programma bērnu un 

jauniešu dzimumaudzināšanai un sagatavošanai ģimenes dzīvei, nosakot arī 

pamatkritērijus un prasības šīs programmas īstenotājiem izglītības iestādēs. 2016.gadā 

decembrī Lietuvā Izglītības un zinātnes ministrija apstiprināja jaunu izglītības 

programmu “Dzimumaudzināšana, veselība un sagatavošanās ģimenes dzīvei”, kas 

paredzēta skolēniem no 1.-12.klasei, un kurā sešās vecuma grupās detalizēti aprakstīti 

sasniedzamie rezultāti un iegūstamās prasmes, zināšanas un attieksmes. Programma 

aprakstā norādīts, ka “programmas nolūks ir nodrošināt skolā pilnvērtīgu bērnu 

veselības un dzimumaudzināšanu, kā arī sagatavošanu ģimenes dzīvei, saistot to ar 

bērnu garīgo, fizisko, psiholoģisko un sociālo labklājību un veiksmīgu dzīvesdarbību 

darba, ģimenes un savstarpējo attiecību jomās. Programmā gatavošana ģimenes dzīvei 

saprotama kā darbība, kas palīdz bērniem tapt par tikumīgu, nobriedušu, patstāvīgu, 

kritiski domājošu, par savu rīcību atbildīgu un pret masu kultūras ietekmi noturīgu 

personību, t.i. palīdz apgūt tās personības iezīmes, kas attīsta cilvēka pašizpausmi, spēju 

veidot nopietnas attiecības, dibināt funkcionālu ģimeni un uzņemties topošā tēva vai 

mātes lomas”. Programma izstrādāta saskaņā ar jauno izglītības paradigmu Lietuvā, kas 

definēta “Labās skolas koncepcijā” (2015) , kurā noteikts, ka līdzvērtīga vērība izglītībā 

pievēršama visām personības kompetencēm dimensijām, kas iekļautas izglītības 

programmās, un kas izglītojamo sagatavo veiksmīgai personiskās un darba dzīves 

plānošanai, tādēļ programmā uzsvērts, ka “veselības mācībā, dzimumaudzināšanā un 

sagatavošanā ģimenes dzīvei iegūtās zināšanas, prasmes un spējas, vērtīborientācija un 

izpratne ir personības vispārējās kompetences daļa, kas cieši saistīta ar kopējo mācību 

satura kompetenču kopumu”. 

 

Bērnu un jauniešu sagatavošana ģimenes dzīvei joprojām paliek Latvijas politikas 

izaicinājums. Bērnu un jauniešu sagatavošanai ģimenes dzīvei jeb ģimenespratībai 

izglītības rīcībpolitikā ir novērtējama kā būtisks tautas ataudzes atbalsta pasākums, 

īpaši Latvijas dramatiskajā demogrāfiskajā situācijā, kad mirstība jau 28 gadus bez 

pārtraukuma ir pārsniegusi mirstību, un šķirto laulību un ārpuslaulībā dzimušo bērnu 

rādītāji ir vieni no augstākajiem Eiropā.  

 

Pārresoru koordinācijas centra sagatavotajā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

līdz 2030.gadam, Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam un deklarācijas par 

Laimdotas Straujumas (V) vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu 

uzraudzības ziņojumā, kas 2015.gada 8.septembrī tika izskatīts Ministru kabinetā, tika 

secināts, ka "jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem kā ideālo ģimenes modeli redz tādu, 

kurā ir viens vai divi bērni, kas nozīmē, ka viņi nākotnē sevi neatražos". Tādēļ jauniešu 

motivēšana (vērtīborientācija) veidot mīlestībā, cieņā un atbildībā balstītu ģimeni un 
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laulību ar vairākiem bērniem ir ne mazāk svarīgāks izglītības uzdevums kā 

sagatavošana veiksmīgai karjerai un darba tirgum.  

 

Nobeigumā vēlos atsaukties uz Saeimas deputāta Raivja Dzintara viedokli, kas tika 

izteikts un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 2014.gada 2.aprīļa sēdē, 

izskatot Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, ka “noslēgto laulību 

skaits un laulībā dzimušu bērnu skaits ir viens no būtiskajiem kritērijiem, kas liecina 

par izglītības kvalitāti”.  

 

Avoti: 

1. Tautas attīstības pārskats 2015/2019 “Dzīves meistarības un medijpratība”. 

Pieejams: 

https://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/origin

al/TAP_2015-2016.pdf 

2. Radio raidījums “Ģimenes studija”, 2017.gada 5.decembris “Ģimeņu pratība jeb kā 

iemācīties izveidot stipru ģimeni”. Pieejams:  https://www.lsm.lv/raksts/dzive--

stils/vecaki-un-berni/gimenu-pratiba-jeb-ka-iemacities-izveidot-stipru-

gimeni.a259769/ 

3. MK noteikumu projekts: "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un 

pamatizglītības programmu paraugiem" (2018.gada 27.novembris). Pieejams:  

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464178&mode=mk&date=2018-11-27 

4. Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un Kultūras komitejas 2018.gada 20.marta 

sēde. Pieejams: https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-

komiteja/4025-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-20-marta-2018 

5. “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts”  Pieejams: 

https://www.skola2030.lv/satura-piedavajums 

6. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. 

7. 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās 

izglītības saturu”8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās 

izglītības satura aprobācija un ieviešana” sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Shared%20

Documents/IZM_SN_8311_precizets_12052015.doc&action=default 

8. Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.580 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt 

kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma 

"Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" 

īstenošanas noteikumi” anotācija. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278201-

darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-

merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas 

9. Nationalcurricula 2014, Estonia. Pieejams: https://www.hm.ee/en/national-

curricula-2014 

10. Sveikatos ir lytiškumougdymobeirengimošeimaibendrojiprogramma. Pieejams: 

http://new.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Bendroji_dalis.pdf; 

http://new.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog; 

http://new.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/1_Priedas.pdf; 

http://new.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/2_Priedas.pdf 
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