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Ievads 
 

Ilgtspējīgas attīstības jēdziens ir plaši pielietots dažādās mācību grāmatās un literatūras 

avotos, bet pamats šī jēdziena lietošanai plašākā sabiedrībā ir no 1992. gada, kad ANO samitā 

Riodežaneiro (1) tika formulēta tā būtība un mērķi pasaules līmenī.  Liela nozīme ilgtspējīgas 

domāšanas veicināšanai ir izglītībai, tāpēc arī 2011. gada ”Rio+20” konference: virzība uz 

„zaļo” ekonomiku un labāku pārvaldību” uzsvars tiek likts uz zaļo prasmju apguvi vidējās 

izglītības priekšmetos (2).  Tāpēc arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

(1) ir iekļauta paradigmu maiņa izglītībā.  

 Apskatot Dabaszinības pamatkursa programmas paraugu vispārējai vidējai izglītībai 

(3), redzams, ka ir iekļauta tēma “Vides tehnoloģijas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība”, kuras 

ietvaros skolotājs tieši veido mācību saturu par ilgtspējīgu attīstību. Bet mācību priekšmetā 

Ķīmija I pamatkursa programmas paraugā vispārējai vidējai izglītībai (4) ir tēma “Ķīmijas un 

vides tehnoloģijas sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā”, kuras ietvaros skolotājs akcentē ilgtspējīgas 

attīstības jēdzienu.  

Bet veidojot mācību stundas iespējams ieraudzīt, ka gandrīz katrā no tēmām iespējams 

veidot uzdevumus un stundas, kuras būtu ilgtspējīgs mācību saturs, kas  veicinātu skolēnu 

rīcību. Tālāk ir aprakstītas vairākas mācību metodes un uzdevumu paraugi, kurus var izmantot 

ļoti dažādās mācību tēmās, lai veicinātu ilgtspējīgu domāšanu. Galvenais uzsvars ir paradigmu 

maiņai, kur lielākā nozīme ir skolēnu kompetences attīstībai (5). Tālāk apkopotajos mācību 

piemēros uzsvars ir prasmes, iemaņas vai sevis pašanalīzes veikšana, kas ļauj realizēt 

ilgtspējīgu domāšanu.  
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1 Ilgtspējīgu domāšanu veicinošas dokumentālās filmas 
 

Mūsdienu laikmetā ļoti plaši ir pieejamas dažādas dokumentālās filmas, kuras ir 

iespējams jēgpilni izmantot mācību procesā. Pievienotās filmas visas ir latviešu valodā un 

pieejamas bez maksas www.youtube.com.  

Tālāk ir apkopotas dažādas dokumentālās filmas (1. tabula) un pievienots īss apraksts 

par katru filmu. Visām apkopotajām filmām ir kopīgas iezīmes: 

• raksturots ilgtspējīgs dzīvesveids; 

• piedāvāti dažādi problēmu risinājumi un sekas; 

• ļauj pašam skatītājam izdarīt personīgus secinājumus; 

• ieraudzīt tā brīža situāciju. 

Bet katrai no dokumentālajām filmām ir savs unikāls stāsts, kas ļauj ieraudzīt cilvēku ikdienu, 

kuri ir saistīti ar konkrēto procesu. Vislielākā ietekme uz skolēniem pēc dokumentālo filmu 

noskatīšanās bija  filmām – Alumīnija laikmets, Modes upuri un Cukura saldums un posts. Pēc 

šim filmām skolēni ir atzinuši, ka tās arī noskatījušies vairākas reizes kopā ar saviem ģimenes 

locekļiem.  

1.tabula 

Dokumentālo filmu apkopojums ar aprakstu 

Dokumentālās filmas 

nosaukums/ Adrese 
Apraksts 

Ekoloģiskā dzīvesveida 

ilūzija/ 

 (12) Ekoloģiskā 

dzīvesveida ilūzija - 

YouTube 

Veselīgs, ekoloģisks un ilgtspējīgs dzīvesveids ir organiskās 

kustības lielākā cerība. Produkti ar kategoriju «Organisks», 

«Bio» un «Dabisks» veikalu plauktos tiek izķerti zibenīgā 

ātrumā. Gadu pēc gada pārdošanas apjomi palielinās un šī 

kustība nostiprinās. Taču no kurienes šie produkti nāk un kāda ir 

garantija, ka tie tik tiešām ir dabiski? Dokumentālā filma 

«Dabiskā dzīvesveida ilūzija» pēta globālās problēmas, secinot, 

ka investīciju apjoms organiskajā kultūrā strauji palielinās, un 

šajā nozarē apgrozās milzīgas naudas summas. (7) 

Modes upuri/ (13) Modes 

upuri, Dokumentālā 

filma, LTV - YouTube 

Filmas būtība ir saistīta ar cilvēku vēlmi iegādāties lētus 

apģērbus, bet cilvēki nezina, ka aiz tā slēpjas briesmīgi darba 

apstākļi strādniekiem, kaitīga un dzīvībai bīstama darba vide, 

negodīga atalgojumu sistēma. Parādīts kā dažādi populāri 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeXTgEHRR-8&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeXTgEHRR-8&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeXTgEHRR-8&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=fVGs2zEACiE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=fVGs2zEACiE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=fVGs2zEACiE&t=23s
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apģērbu ražotāju zīmoli tiek iesaistīti skandālos saistībā ar 

iepriekš minētajām problēmām.  

Lētās modes laikmets/ 

(13) Lētās modes 

laikmets - YouTube 

Mūsdienās ir daudz dažādu veikalu, kas piedāvā iegādāties 

apģērbu par neticami zemu cenu, taču vai tie tiešām mums 

izmaksā tik lēti, kā pirmajā brīdī šķiet? Šī dokumentālā filma ir 

ceļojums lētās modes vēsturē. Tas ir stāsts ne tikai par veikaliem 

un apģērbiem, bet arī par to ražotājiem, par šuvēju darba 

apstākļiem un atalgojumu, par tekstila ražošanas ietekmi uz 

apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Tas, kas lēti izmaksā mums, 

ir dārgi planētai, un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai tas viss 

šādi arī turpināsies. (8) 

Cukura saldums un posts 

(13) Cukura saldums un 

posts - YouTube 

Cukurs — balts, brūns, salds — kas gan tam vainas? Pastāv 

daudzas teorijas un pētījumi, piemēram — cukurs izraisa svara 

problēmas, diabētu un tā dēvēto metabolisko sindromu; cukurs 

izraisa atkarību; cukurs tiek pievienots daudz vairāk pārtikas 

produktiem nekā spējat iedomāties. Jaunzēlandē oficiāli vairāk 

nekā 1 miljonam pieaugušo ir svara problēmas. Šo valsti 

pārņēmis 2. tipa diabēta un sirds slimību vilnis. Kādēļ tik 

pēkšņas izmaiņas? Līdz šim tika uzskatīts, ka svara pieaugumu 

izraisa tauki. Naidžels ienirst saldas informācijas tīmekļos, lai 

uzzinātu, vai šīs krīzes vaininieks ir cukurs. (9) 

Pārtikas planēta 

(13) Pārtikas planēta - 

YouTube 

Pētījums par mūsu ēšanas paradumiem, kas ietekmē ne tikai 

veselību, bet arī visas planētas nākotni. Iespējams, pietiktu tikai 

izvēlēties citu ēdienu, un daudzas mūsdienu pasaulē aktuālas 

problēmas – slimības, ekoloģiskās katastrofas, pat globālā 

sasilšana – būtu uzveicamas! (13) 

Kāpēc mēs pērkam? 

(13) Kāpēc mēs pērkam, 

LTV - YouTube 

Katrs no mums nemaz nav aizdomājies, ka mēs esam pakļauti 

dažādiem mārketinga trikiem. Filmā tiek parādīts, kā tiek 

manipulēts ar cilvēkiem un viņu izvēlēm. Izdarot izvēli veikalā, 

mēs nemaz nezinām, cik dažādi lēmumi ir tikuši pieņemti, lai 

panāktu konkrētu mūsu rīcību. 

Plastmasas plūdi? 

(13) Plastmasas plūdi 

2017 - YouTube 

«Plastmasas zupa». Tāds kļūst okeāns ar katru dienu arvien 

vairāk un vairāk, atzīst vadošie pasaules žurnālisti. Kādēļ? Ik 

gadu miljoniem tonnu dažāda veida plastmasas iekļūst okeāna 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybr-Mod8oEQ&t=1223s
https://www.youtube.com/watch?v=Ybr-Mod8oEQ&t=1223s
https://www.youtube.com/watch?v=wlSSHPIWMfg&t=706s
https://www.youtube.com/watch?v=wlSSHPIWMfg&t=706s
https://www.youtube.com/watch?v=d7Pj3vqgkEE&t=1266s
https://www.youtube.com/watch?v=d7Pj3vqgkEE&t=1266s
https://www.youtube.com/watch?v=ypqGdsrNRbE
https://www.youtube.com/watch?v=ypqGdsrNRbE
https://www.youtube.com/watch?v=HfhiG5-D4YI&t=1850s
https://www.youtube.com/watch?v=HfhiG5-D4YI&t=1850s
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dzīlēs. Jo intensīvāka ražošana, jo smalkākas tehnoloģijas un 

rafinētāka plastmasa tiek izgudrota iedzīvotāju ērtībai. Pat 

apģērbs, ko ikdienā izmantojam, satur sīkas plastmasas daļiņas. 

Tie ir materiāli, kas nesadalās pat tūkstošiem gadu. «Sky News» 

žurnālists Tomass Mors ir guvis vairāk kā 15 gadu pieredzi 

medicīnas žurnālistikas jomā, 2015. gadā gūstot vairākus 

apbalvojumus par Ebolas vīrusa norišu atspoguļošanu. Šoreiz 

Mors, sadarbojoties ar vides aktīvistiem un filmēšanas komandu, 

radījis dokumentālu filmu, kas iekļauta «Ocean Rescue» 

kampaņā, pievēršot uzmanību plastmasas atkritumiem un to 

izplatībai visā pasaulē un okeāna ūdenī. (10) 

No mazas sēklas līdz 

lielam biznesam – ĢMO 

augi 

(13) No mazas sēklas līdz 

lielam biznesam - ĢMO 

augi - YouTube 

Mazāk pesticīdu – lielāka raža. Šādi tiek lobēta ģenētiskā 

inženierzinātne. Bet vai tā ir patiesība? Šo nozari apvij šaubas, 

kritika un dažādas problēmas. Vai lobēšana palielina spiedienu 

uz politiķiem un valdībām ar mērķi paplašināt savu attīstību 

globālā mērogā? Šī filma sniedz ieskatu apšaubāmās ģenētiskās 

inženierijas kampaņās, atklājot tās mērķi – maksimālu peļņas 

palielināšanu visā pievienotās vērtības ķēdē. No sēklas un 

pesticīdiem līdz pat lauksaimniecības galaproduktam. (11) 

Velosipēdi pret 

automašīnām 

(13) Velosipēdi pret 

automašīnām - YouTube 

Daudzi to sauc par globālo krīzi, par kuru ir par maz runāts. 

Klimats, zemes resursi, pilsētas – to visu bojā un deldē viena no 

cilvēka primārajām nepieciešamībām – automašīna. Velosipēds 

ir lielisks izgudrojums, taču autobiznesa nozare katru gadu 

investē miljardiem dolāru, lai lobētu un reklamētu savas 

intereses. Šī filma uzņemta 2015.gadā ASV, Kanādā, Brazīlijā, 

Kolumbijā un Eiropā, kur satiktie cilvēki cīnās par labākām 

pilsētām, kuru galvenā mēraukla ir cilvēks un draudzīgākais 

transportlīdzeklis ir velosipēds. (12) 

Alumīnija laikmets 

(13) Aluminija laikmets - 

YouTube 

Filmā tiek raksturota alumīnija nozīme un pielietošana cilvēku 

dzīvē. Parādīts cik plaši tiek izmantots alumīnijs un kādas sekas 

ir bijušas dažādām vides katastrofām. Parādīts, kā mūsu izvēles 

ikdienā ietekmē alumīnija patēriņu un tā ietekmi uz veselību.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Lu3tdzctPVk
https://www.youtube.com/watch?v=Lu3tdzctPVk
https://www.youtube.com/watch?v=Lu3tdzctPVk
https://www.youtube.com/watch?v=KHevnruORWo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KHevnruORWo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5PYKU2KKxMc&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=5PYKU2KKxMc&t=79s
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1.1 Dokumentālās filmas mācību procesā 

 

Mācību procesā dokumentālās filmas var izmantot dažādiem mērķiem: 

• tēmas aktualizācijai; 

• informācijas iegūšanai jeb jaunas tēmas apguvei; 

• apgūtās tēmas nostiprināšanai; 

• informācijas pārnesei starp mācību priekšmetiem jeb vispārināšanai. 

Pilnīgi visi iepriekšminētie mērķi ir svarīgi, bet īpaši vēlos izcelt informācijas pārnesi. Pēc R. 

Gaņjē (14) 9 mācību notikumiem efektīvai stundai tas ir ļoti svarīgs punkts, lai veidotu efektīvu 

un kompetencēs balstītu mācību procesu. Dokumentālās filmas ļauj iegūt vispārinātu 

informāciju, kas nav saistīta tikai ar vienu konkrētu mācību tēmu vai priekšmetu. 

 Ļoti svarīgi atcerēties, ka dokumentālās filmas nevar vienkārši noskatīties, jo tad 

efektivitāte un iegaumēšanas daudzums pēc Sousa, 2006 (6) ir tikai 20 %. Tāpēc nepieciešams 

klāt pievienot citas mācību metodes, kas veicinātu izpratni un informācijas iegaumēšanu. Viens 

no veidiem ir pirms filmas skolēniem izsniegt jautājumus, uz kuriem ir iespējams atbildēt 

noskatoties filmu. Microsoft Office Forms vai Moodle jautājumu veidošanas iespējas var 

izmanto efektīvi, lai veidotu testa jautājumus filmas analīzei. Lai iegūtu dziļāku skolēnu analīzi 

par filmu var izmantot jautājumus: 

1. Uzraksti galveno ideju, kas ir pausta filmā! Vai tu tai piekrīti? Atbildi pamato! 

(1-punkts uzrakstīta ideja, kas saistīta ar filmas ideju; 1 punkts - pausts personisks 

viedoklis par ideju; 1 - punkts pamatots savs viedoklis ar personisku pieredzi, 

informāciju); 

2. Izvēlies divus citātus no filmas un izvērtē tos! Salīdzini ar savu pieredzi! Izdari 

kopīgus secinājumus. (Par katru citātu - 0,5 punkti - uzrakstīts citāts; 0,5 punkti - 

izteikts viedoklis par citātu; 1 - punkts pamatots viedoklis ar personisku 

izvērtējumu); 

3. Vai filmu vajadzētu noskatīties citiem skolēniem? Atbildi pamato! (Apraksti 

ieguvumus/zaudējumus no filmas noskatīšanās vai nenoskatīšanās. Kas ir 

izmainījies tavos uzskatos?) (0,5 punkts - atbildēts ar apstiprinājumu/noliegumu; 0,5 

punkti - uzskaitīti ieguvumi; 1 punkts - izskaidrots personiskais 

ieguvums/zaudējums; 1 punkts - Analizēts, kopējs sabiedrības ieguvums). 

Mācību procesā dokumentālo filmu analīzei var izmantot pieeju, kad skolēni veido 

koplietošanas prezentāciju un atbild uz jautājumiem par filmu. Šādā veidā skolēni mācās 

argumentēti paust viedokli citiem skolēniem un vizualizēt filmas analīzi.  
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 Pats svarīgākais, iekļaujot dokumentālās filmas mācību procesā, ir jābūt skaidri 

definētam mērķim, kurus vēlas sasniegt izmantojot dokumentālās filmas un svarīgi arī 

izskaidrot sasniedzamo rezultātu skolēniem. Ir jāparedz laiks filmas analīzei un skolotājam ir 

jāspēj veidot diskusiju, kur tiek uzklausīti visi viedokļi, lai gan tie nesaskan ar paša skolotāja 

viedokli. Filmas analīzes laikā mācību videi ir jābūt tādai, lai skolēni brīvi varētu paust savu 

viedokli, bet svarīgi ir iedrošināt skolēnus, lai tie argumentē savu viedokli un pierāda ar faktiem.  
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2 Praktiskais darbs – Ūdens ilgtspējība 
 

Ikdienas dzīvē skolēni izmanto ūdeni un neapzinās, ka šis ekosistēmas pakalpojums nav 

neierobežots un to nepieciešams taupīt. Jau 2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma 

rezolūciju Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam jeb 

Dienaskārtība 2030, kas nosaka 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kur viens no mērķiem ir 

ilgtspējīga ūdens pārvaldība (14).  

 Dabaszinību tēmā “Šķidrumi dabā un tehnikā – maisījumi” ir izstrādāts praktisks darbs 

par ūdens ilgtspējību un skolēna lomu ūdens izmantošanā. Praktiskā darbs sastāv no divām 

daļām: 

• 1.daļa – noskatīties video un uzzīmēt ūdens attīrīšanas shēmu. 

• 2.daļa – praktisks darbs, iztīrīt zobus  tecinot/ierobežoti tecinot ūdeni. 

 Veicot šo praktisko darbu skolēni iemācās atrast mājās ūdens skaitītājus, uzzināt ūdens tarifu 

cenas, veikt ūdens izmaksu aprēķinus gadam. Un ļoti svarīgi ir tas, ka skolēni mācās izdarīt 

ilgtspējīgus secinājumus sev, ģimenei, sabiedrībai. Darba lapa ar uzdevumiem, aprakstu, 

vērtēšanas kritērijiem ir skatāma 1.un 2. pielikumā.    

 Parasti šī praktiskā darba sākumā skolēni uzskata, ka par ūdeni nemaksā, bet beigās 

izrādās, ka pilnīgi visi skolēni maksā par ūdeni, bet viņi tikai nezina kā tas notiek. Veicot šo 

darbu svarīgi izrunāt skolēna lomu ūdens patēriņā un ļaut pašam nonākt pie secinājumiem – ka 

ūdeni iespējams ļoti vienkārši ietaupīt, ka ietaupīt iespējams ne tikai ūdeni, bet arī savus 

ienākumus, ka ietaupot ūdeni mēs atvieglojam ekosistēmas noslodzi uz ūdens attīrīšanu.  

3 Praktiskais darbs – Plastmasas izstrādājumu izpēte 
 

Cilvēki par ilgtspējīgu domāšanu sāk domāt tikai tajā brīdī, kad paši ierauga apkārtējās 

vides izmaiņas. Viena no šādām vides izmaiņām ir atkritumu radītais piesārņojums gan uz 

sauszemes, gan ūdenī. Plastmasas izstrādājumi ir tā atkritumu daļa, kas vidē var noārdīties līdz 

pat 450 gadiem (15), tāpēc ir svarīgi veidot skolēniem kompetenci par plastmasas izmantošanu 

un sadalīšanos vidē.  

Dabaszinību tēmā “Materiālu veidi un īpašības” lielākais  uzsvars tiek veidots par 

polimēru veidošanos un plastmasas veidiem, tāpēc šīs tēmas ietvaros ir izveidots praktiskais 

darbs “Plastmasas izstrādājumu izpēte” (skat. 3.pielikums darba lapu un 4. pielikums vērtēšanas 

kritērijus). Šī darba apjoms nav liels, skolēniem izpildes laiks ir aptuveni 30 minūtes. Praktiskā 

darba būtība ir atrast mājās trīs dažādus plastmasas veidus,  raksturot sastāvu un īpašības, 
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noteikt, vai iespējams nodot otrreizējai pārstrādei.  Pēc tam izdarīt ilgtspējīgus secinājumus sev, 

ģimenei, sabiedrībai.  

Galvenais ieguvums veicot šo praktisko darbu, ka skolēniem veidojas izpratne par 

polimēru dažādību un ka viņi paši ir atbildīgi par savām izvēlēm. Jo daļa no skolēniem nonāk 

pie secinājuma (pārbaudot visus plastmasas izstrādājumus), mājās lielākā daļa no plastmasas 

izstrādājumiem nav nododama otrreizējai pārstrādei. Svarīgi, ka paši skolēni nonāk pie šiem 

secinājumiem un skolotājs tikai apkopo diskusijā dzirdētās idejas. 
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Secinājumi 
 

1. Ilgtspējīgas domāšanas attīstība skolēniem notiek pakāpeniski un tā veidojas, kad 

skolēns problēmu analizē izmantojot savu personisko pieredzi.  

2. Skolotājs nevar uzspiest savu pieeju ilgtspējīgai domāšanai vai pateikt, ka kāda no 

rīcībām ir nepareiza. Svarīgi, ka skolotājs vada organizētu, argumentētu diskusiju un 

ļauj katram pašam nonākt pie sev svarīgiem secinājumiem.  

3. Ilgtspējīgas attīstības jēdziens ir iekļauts Dabaszinību mācību programmā  kā atsevišķs 

temats, bet par ilgtspējīgiem jautājumiem gandrīz katrā no tēmām ir iespējams veidot 

praktiskos darbus, kas būtu saistīti ar skolēnu personisko pieredzi. 

4. Mūsdienu izglītībā svarīga ir paradigmu maiņa, kad uzsvars ir uz skolēnu rīcību, nevis 

skolotāja informācijas nodošanu, tāpēc veidojot ilgtspējīgu domāšanu, kā kompetenci, 

nepieciešams aktualizēt informāciju skolēniem saistošā veidā.  
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1. pielikums  Darba lapa ”Ūdens ilgtspējība” 

 

Darba lapa “Ūdens ilgtspējība” 

 

1. Noskaties video (19) ZB 22ser - Kā mūsu mājās nonāk tīrs ūdens - YouTube un 

uzraksti shēmu ūdens attīrīšanai un paskaidro tās būtību. (6 punkti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Veic praktisku eksperimentu savās mājās. Eksperimenta veikšanas laikā mājās citi 

cilvēki nedrīkst lietot ūdeni (arī tualeti, veļas mašīnu, trauku mazgājamo mašīnu, 

ierīces, kas tērē ūdeni). Ja mājās nav ūdens skaitītāju izmanto mērtrauku, lai noteiktu 

patērētā ūdens daudzumu. (11 punkti) 

 

Darba gaita: 

1. Nolasi ūdens skaitītāja rādījumus un ieraksti tabulā rādītājus. 

2. Iztīri zobus visu laiku tecinot ūdeni – pirmais eksperiments. 

3. Nolasi ūdens skaitītāja rādījumus un ieraksti tabulā rādītājus. 

4. Iztīri zobus mēģinot netecināt ūdeni, kad tas nav nepieciešams. (piemēram, kamēr ar 

zobu birsti tiek tīrīti zobi). 

5. Nolasi ūdens skaitītāja rādījumus un ieraksti tabulā rādītājus. 

6. Noskaidro ūdens izmaksas savā dzīvesvietā. (Ierakstīt 4. punktā tabulā) 

7. Veic aprēķinus un izdari secinājumus. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cXu8_eF62Nw
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Ūdens eksperimenta tabula 

 

Nr. 

p.k. 

Lielums Zobu tīrīšana, tecinot 

ūdeni visu laiku 

Zobu tīrīšana, ierobežoti 

tecinot ūdeni 

1. Ūdens skaitītāju 

rādītāji pirms 

eksperimenta, m3 

(+fotogrāfija) 

  

2. Ūdens skaitītāju 

rādītāji pēc 

eksperimenta, m3 

(+fotogrāfija) 

  

3. Patērētais ūdens 

daudzums, m3 

  

4. Viena kubikmetra 

izmaksas dzīvesvietā  

 

5.  Iztērētā ūdens 

izmaksas 

  

6.  Iztērētā ūdens 

izmaksas gadā 

  

 

Aprēķina piemēri (2 punkti): 

 

 

 

 

3. Cik daudz ūdens tiktu ietaupīts, ja zobu tīrīšanas laikā ūdens patēriņš būtu 

ierobežots? Izvērtē iegūto lielumu! (2 punkti) 

 

 

 

4. Kādi personiski un sabiedrības ieguvumi būtu, ja zobu tīrīšanas laikā ūdens 

patēriņš būtu ierobežots? (4 punkti) 

 

 

 

5. Izdari secinājumus par darba lapā kopējo iegūto informāciju. (5 punkti) 
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2. pielikums Praktiskā darba “Ūdens ilgtspējība” vērtēšanas kritēriji 

 

Vērtēšanas kritēriji 1.daļai Ūdens attīrīšanas shēmai 

Kritērijs 2 punkti 1 punkts 0 punkti 

Ūdens attīrīšanās 

shēmas saturs 

Ūdens attīrīšanās 

shēma satur visus 

attīrīšanās procesus 

un tie ir sagrupēti 

loģiskā kārtībā.  

Ūdens attīrīšanās 

shēmā ir daļēji 

uzzīmēta vai nav 

iekļauti visi 

attīrīšanas procesi. 

Ūdens attīrīšanas 

shēma nav zīmēta 

pēc video, bet gan 

atrasta pēc citiem 

materiāliem. 

Ūdens attīrīšanas 

shēmā satur trīs vai 

mazāk attīrīšanas 

procesus. Shēma nav 

loģiska. Shēmas 

saturs nav 

uztverams. 

Ūdens attīrīšanas 

shēmas vizuālais 

noformējums 

Shēma ir vizuāli 

noformēta un radoši 

veidota. Shēma ir 

viegli uztverama. 

Shēma ir vizuāli 

noformēta un 

pārskatāma. 

Shēma nav vizuāli 

noformēta un ir 

neuztverama. 

Paskaidrojumi pie 

shēmas 

Katram attīrīšanās 

procesam ir 

pievienots 

skaidrojums un tos ir 

iespējams 

vienkāršoti atrast un 

loģiski uztvert. 

Katram attīrīšanās 

procesam ir 

pievienots 

skaidrojums, bet tie 

nav pilnīgi. 

Skaidrojumi nav 

pievienoti visiem 

attīrīšanās 

procesiem. Nav 

loģiski uztverami. 

Tikai diviem vai 

mazāk attīrīšanās 

procesiem ir 

pievienoti 

skaidrojumi. Trūkst 

būtisku 

paskaidrojumu. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 2.daļai 

• Praktiskais eksperiments 

Kritērijs 1 punkts 0,5 punkti 0 punkti 

Aizpildīts 

katrs no 

tabulas 

laukiem 

Pareizi norādīta 

informācija un 

ievērotas mērvienības 

Daļēji pareizi norādīta 

informācija, nepareizi 

uztvertas mērvienības. Nav 

pievienota fotogrāfija. 

Dati nav pareizi 

iegūti. Nav skaidrs 

no kurienes nākuši 

lielumi. 

Aprēķina 

piemērs 

Uzrakstīta pareiza 

aprēķina formula 

Daļēji uzrakstīta pareizi 

formula vai daļēji pareizi 

veikti aprēķini 
Nepareizi veikti 

aprēķini un 

kļūdaina aprēķinu 

formula 
Veikti pareizi aprēķini 

un norādītas 

mērvienības 

Nav norādītas mērvienības 

vai tās ir nepareizas. 
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• Jautājums - Cik daudz ūdens tiktu ietaupīts, ja zobu tīrīšanas laikā ūdens 

patēriņš būtu ierobežots? Izvērtē iegūto lielumu! 

Kritērijs 2 punkti 1 punkts 0 punkti 

Atbilde pareiza un 

pamatota 

Tiek parādīta atbilde 

ietaupījumam vienai 

reizei un gadam. 

Izvērtēts iegūtais 

lielums un pamatots 

ar savu pieredzi. 

Tiek parādīta atbilde 

ietaupījumam vienai 

reizei un gadam. 

Nepareizi veikti 

aprēķini un nav 

saprotams 

pamatojums. 

• Jautājums - Kādi personiski un sabiedrības ieguvumi būtu, ja zobu tīrīšanas 

laikā ūdens patēriņš būtu ierobežots? 

Kritērijs 4-3 punkti 2 punkti 1 punkti 

Atbilde pareiza 

un pamatota 

Tiek uzskaitīti personiskie un 

sabiedriskie ieguvumi un 

aprakstīts skaidrojums. Analīze 

veidojas apvienojot 

informāciju no 1.daļas un 

2.daļas.  

Tiek 

uzskaitīti 

personiskie 

un 

sabiedriskie 

ieguvumi. 

Tiek uzskaitīti ļoti 

vispārīgi personiskie 

un sabiedriskie 

ieguvumi. 

 

• Secinājumi 

Kritērijs 5-4 punkti 3-2 punkti 1 punkts 

Atbilde pareiza un 

pamatota 

Apkopoti ilgtspējīgi 

secinājumi un 

pārdomas. 

Paskaidrota sava 

pieredze un 

praktiskā darbs 

analīze veidota 

apvienojot 

informāciju no 

1.daļas un 2.daļas.  

Daļēji apkopoti 

ilgtspējīgi 

secinājumi un 

pārdomas. Nav 

veidota analīze 

apvienojot 

informāciju no 

1.daļas un 2.daļas. 

Tiek uzskaitīti ļoti 

vispārīgi secinājumi 

un nav veikta 

praktiskā darba 

analīze.  
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3. pielikums Darba lapa “Plastmasas izstrādājumu izpēte” 

 

Darba lapa 

Plastmasas izstrādājumu izpēte 

 

1. Uzdevums Izpēti infografiku! 

Atrodi trīs dažādas plastmasas savās mājās (atšķirīga simbols uz iepakojuma) un aizpildi 

tabulu! (15 punkti) 

Nr.p.k Plastmasas 

izmantošanas 

mērķis 

Fotogrāfija Plastmasas 

apzīmējums 

Īsi raksturo 

plastmasu 

veidojošo 

polimēru 

(sastāvs, 

īpašības) 

Iespējams 

nodot/ Nav 

iespējams 

nodot 

otrreizējai 

pārstrādei 

1.      

2.      

3.      

 

Secinājumi (3 punkti) 
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4. pielikums Vērtēšanas kritēriji praktiskajam darbam “Plastmasas izpēte” 

 

Kritērijs 1 punkts 0 punkti 

Plastmasas 

izmantošanas 

mērķis 

Skaidri aprakstīts izmantošanas 

mērķis un aprakstīts 

pielietojums. 

Neaizpildīts lauks vai nav saprotams 

uzrakstītais, bezjēdzīgs ieraksts. 

Fotogrāfija 

 

Pievieno skaidri saprotama 

fotogrāfija ar etiķeti, kur 

redzams plastmasas apzīmējums. 

Fotogrāfija nav skaidra, neatbilst 

aprakstam. 

Plastmasas 

apzīmējums 

 

Ievietots foto vai zīmes simbols 

ar konkrētās plastmasas 

apzīmējumu. 

Neatbilstošs attēls, simbols. 

Īsi raksturo 

plastmasu 

(sastāvs, īpašības) 

 

Uzrakstīts ķīmiskais sastāvs, 

polimēra nosaukums. 

Aprakstītas plastmasas īpašības. 

Informācija nav būtiska vai ļoti 

vispusīga. 

Iespējams nodot/ 

Nav iespējams 

nodot otrreizējai 

pārstrādei 

Pareizi ierakstīts, ka iespējams 

nodot/nav iespējams nodot.  

Salīdzināts ar doto infografiku. 

Kļūdaini ierakstīta atbilde 

Secinājumi 

 

Izdarīti secinājumi par 

plastmasas pārstrādi. 

Izdarīti vispusīgi secinājumi. 
Izdarīti secinājumi par savu 

dzīvesveidu. 

Uzrakstīti ieteikumi, ko darīt 

savādāk. 

 

 

 

 

 

 


