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Moduļa “Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem” apraksts 

 

Moduļa mērķis Paaugstināt pieaugušo finanšu un informācijas pratības līmeni. 
 

Moduļa uzdevumi Attīstīt izglītojamā prasmes kritiski domāt, kā arī iegūt, strukturēt, analizēt un izvērtēt informāciju: 

1. 1. Tiešsaistē un masu informācijas līdzekļos pieejamo informāciju par aktuāliem notikumiem un 

piedāvājumiem. 

2. 2. Ar personīgajām un ģimenes finansēm, to plānošanu saistīto informāciju par: 

a.     a) valsts un ekonomisko procesu lomu un ietekmi; 

b.     b) ienākumu avotiem; 

c.     c) (ģimenes) budžeta veidošanu; 

d.     d) izdevumu veidiem, to plānošanu un līdzsvarošanu. 

Moduļa ieejas nosacījumi Pamatprasmes darbam ar datoru.  

Moduļa apguves novērtēšana No divām daļām sastāvošs noslēguma darbs, kuru vērtē 10 ballu sistēmā. 
 

Moduļa nozīme/ 

pielietojamība 

Modulis ir paredzēts vispārējai finanšu un informācijas pratības zināšanu iegūšanai un / vai 

uzlabošanai pieaugušajiem, lai viņi spētu labāk izprast notiekošo, pieņemt izpratnē un patiesajās 

vajadzībās balstītus ar personīgajām finansēm saistītus lēmumus, kā arī prastu izvērtēt dažādus 

“vilinošus” piedāvājumus, skandalozus paziņojumus vai informāciju. Iegūtās prasmes būs 

praktiski izmantojamas ikdienā. 

Minimālais stundu skaits 40 stundas.  
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MODUĻA “FINANŠU UN MEDIJU PRATĪBA PIEAUGUŠAJIEM” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms% no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 
Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

I Finanšu pratība 

1. Spēj: atpazīt 

viltotu/nederīgu 

naudu; veikt drošus 

pirkumus klātienē un 

internetā. 

Zina: naudas veidus 

un formas, 

pamatprincipus 

norēķiniem ārvalstu 

valūtās. 

Izprot: kā nauda 

strādā ekonomikā; 

inflācijas un procentu 

likmju ietekmi uz 

naudas vērtību. 

1. Nauda un 

darījumi. 

(5%) 

1.1. Nauda, tās veidi un 

funkcijas. 

1.2. Ārvalstu valūtas un 

norēķini ārzemēs. 

1.3. Maksājumi un 

pirkumi. 

1.4. Cenas un inflācija. 

1.1. Nosauc naudas vei-

dus (skaidra un bez-

skaidra) un formas; 

atpazīst viltotu/nederīgu 

naudu, zina, ko ar to 

darīt. 

1.2. Nosauc, kur var 

droši samainīt valūtu; 

izprot darījumu 

izmaksas valstīs, kuras 

nav eirozonā. 

1.3. Veic drošus 

ikdienas pirkumus un 

maksājumus. 

1.4. Skaidro cenu 

atšķirības, nosauc 

galvenos atšķirību 

iemeslus, skaidro, kā  

mainās naudas vērtība 

1.1. Izskaidro naudas 

funkcijas un saprot, kā tā 

rodas; 

1.2. Raksturo valūtas 

būtību un kursa 

svārstību ietekmi arī uz 

cenām Latvijā; izsver 

lēmumus par 

darījumiem ārpus 

eirozonas.  

1.3. Nosauc, kādas 

drošības prasības 

jāievēro pirkumiem 

klātienē un internetā. 

1.4. Raksturo faktorus, 

kas ietekmē preču 

cenas, skaidro, kā 

nauda laika gaitā zaudē 

vērtību, ja inflācija 

Bez maksas tiešsaistē 

pieejama informācija, 

materiāli, testi un uzdevumi: 

1. Pamata kompetenču 

standarts finanšu pratībā 

pieaugušajiem.  

http://www.fktk.lv/attach

ments/article/6220/STAN

DARTS_FINAL_222032

017.pdf  

2. FKTK Latvijas iedzīvo-

tāju finanšu pratības 

stratēģija 2014.-2020.  

http://www.finansupratib

a.lv/wp-

content/uploads/2018/03/

Strategijas_makets_final.

pdf  

http://www.fktk.lv/attachments/article/6220/STANDARTS_FINAL_222032017.pdf
http://www.fktk.lv/attachments/article/6220/STANDARTS_FINAL_222032017.pdf
http://www.fktk.lv/attachments/article/6220/STANDARTS_FINAL_222032017.pdf
http://www.fktk.lv/attachments/article/6220/STANDARTS_FINAL_222032017.pdf
http://www.finansupratiba.lv/wp-content/uploads/2018/03/Strategijas_makets_final.pdf
http://www.finansupratiba.lv/wp-content/uploads/2018/03/Strategijas_makets_final.pdf
http://www.finansupratiba.lv/wp-content/uploads/2018/03/Strategijas_makets_final.pdf
http://www.finansupratiba.lv/wp-content/uploads/2018/03/Strategijas_makets_final.pdf
http://www.finansupratiba.lv/wp-content/uploads/2018/03/Strategijas_makets_final.pdf
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atkarībā no 

ekonomiskās situācijas. 

pārsniedz noguldījumu 

procentu likmi. 

3. FKTK Klientu skola – 

mājaslapa ar plašu dažā-

das informācijas, materiā-

lu un rīku piedāvājumu.  

http://www.klientuskola.l

v/lv/  

4. FKTK finanšu mērķtie-

cības tests un kāds ir tavs 

personības tips šajā ziņā 

http://www.klientuskola.

lv/lv/petijumi/13-fktk-

finansu-merktiecibas-

tests.html  

5. FKTK finanšu pratības 

indeksa informācija un 

tests, kur var sevi 

salīdzināt ar citiem  

http://www.klientuskola.

lv/lv/petijumi/finansu-

pratibas-indekss.html  

6. NVA, Mana nauda 

šodien un rīt. Finanšu 

pratība (zināšanu 

pārbaudes tests, apjomīgs 

e-apmācības kurss u.c.). 

https://e-

apmaciba.nva.gov.lv/moo

2. Spēj: izvērtēt  

savus ienākumus, 

dažādus aizdevumu 

un kredītu 

piedāvājumus. 

Zina: tipiskos 

ienākumu avotus, 

galvenos uzkrājumu, 

kā arī aizdevumu un 

kredītu veidus. 

Izprot:  kreditēšanas 

un aizdevumu 

sistēmu darbošanās 

mehānismus, 

būtiskākos finanšu 

darījumu līgumu 

aspektus.  

 

2. Personīgās 

finanses: 

ienākumi, 

uzkrājumi, 

kredīti un 

parādi. 

(20%) 

2.1. Ienākumi, to 

gūšanas veidi un 

nodokļu nomaksas 

aspekti. 

2.2. Privātais budžets. 

2.3. Uzkrājumu 

veidošanas pamati. 

2.4. Kredīti, to būtība 

un veidi (Patēriņa 

kredīti: overdrafts, 

kredītkarte un kredītlīnija, 

patēriņa kredīts, studiju 

kredīts; Autolīzings: 

finanšu un operatīvais; 

Hipotekārais kredīts: 

būtība, papildu izdevumi, 

kam pievēršama 

uzmanība). 

2.5. Finanšu darījumu 

līgumi. 

2.1. Nosauc tipiskos 

ienākumu avotus un 

karjeras iespējas, atšķir 

bruto un neto 

ienākumus.  

2.2. Aprēķina savas 

(ģimenes) regulāros 

ienākumus un 

izdevumus.  

2.3. Nosaka uzkrāšanas 

mērķus un veidus, kā 

tos sasniegt. 

2.4. Izskaidro, ka parādi 

ir slogs; atšķir dažādus 

kredītu veidus; 

noskaidro papildu 

izdevumus un faktiski 

procentos samaksājamo 

summu.  

2.5. Izskaidro finanšu 

darījumu līguma 

nosacījumus, pirms to 

2.1. Raksturo dažādus 

ienākumu avotus un 

dažādus nodokļu 

aplikšanas/nomaksas 

veidus; zina, kā bruto 

ienākumi atšķiras no 

neto, kas to ietekmē.  

2.2. Pieraksta un 

uzskaita gan 

ienākumus, gan 

izdevumus, analizē tos, 

plāno ienākumus un 

izdevumus arī nākotnei.  

2.3. Pamato,  kā 

šodienas ieguldījumi 

dos ienākumus nākotnē; 

orientējas uzkrājumu 

veidos, izvēlas 

optimālo. 

2.4. Izskaidro parādu 

sloga veidošanos un 

konsekvences; salīdzi-

noši izvērtē kredītu 

http://www.klientuskola.lv/lv/
http://www.klientuskola.lv/lv/
http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/13-fktk-finansu-merktiecibas-tests.html
http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/13-fktk-finansu-merktiecibas-tests.html
http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/13-fktk-finansu-merktiecibas-tests.html
http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/13-fktk-finansu-merktiecibas-tests.html
http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html
http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html
http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html
https://e-apmaciba.nva.gov.lv/moodle/course/view.php?id=3
https://e-apmaciba.nva.gov.lv/moodle/course/view.php?id=3
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parakstīšanas; glabā tos.

  

veidus dažādos aspek-

tos, lai nepieciešamības 

gadījumā izvēlētos 

optimālo.  

2.5. Rūpīgi izlasa 

finanšu darījumu 

dokumentus pirms to 

noslēgšanas; salīdzina 

dokumentus un 

nepieciešamības 

gadījumā ar otru pusi 

apspriež nosacījumus; 

rūpīgi glabā tos. 

dle/course/view.php?id=3 

(pieejams 

autentificējoties caur 

www.Latvija.lv) 

7. PTAC informatīvi 

izglītojošās kampaņas 

mājaslapa www.parads.lv 

8. PTAC un VISC kopējs 

kanāls YouTube  

“Aizņemies atbildīgi”  

https://www.youtube.co

m/channel/UCwsejF4gm

xn8k6ceYdDfvfw    

9. PTAC mājaslapas sadaļa 

“Patērētājiem”  

http://www.ptac.gov.lv/l

v/content/consumers  

10. Bezmaksas e-grāmata  

“Personīgo finanšu 

pārvaldība” 

https://ebooks.rtu.lv/catal

og/ekonomika-un-

vadibzinatne/358/  

3. Spēj: rīkoties 

atbilstīgi savām 

interesēm un norisēm 

mainīgajā finanšu un 

ekonomiskajā vidē. 

Zina: galvenos 

nodokļu veidus; 

patērētāju tiesības un 

galvenos drošības 

aspektus; kā arī savus 

pienākumus. 

Izprot: finanšu un 

ekonomiskās vides 

pamatprincipus, 

3. Finanšu un 

ekonomiskā 

vide. Nodokļi. 

(10%) 

3.1. Ekonomiskās 

situācijas izmaiņas, 

loma un ietekme. 

3.2. Patērētāju tiesības 

un pakalpojumu 

drošība. 

3.2. Nodokļi un 

sabiedriskie izdevumi. 

3.1. Nosauc 

pamatprincipus, kas 

saista ekonomisko 

situāciju ar valsts un 

personu ienākumu un 

izdevumu līmeni. 

3.2. Nosauc galvenās 

patērētāju tiesības, kas 

ir personas un finanšu 

datu aizsardzība, t.sk., 

veicot e-pirkumus. 

3.3.Skaidro, kā valsts 

iekasē nodokļus, lai 

3.1. Izskaidro,  kā 

ekonomiskie un finanšu 

faktori ietekmē gan 

valsts, gan 

privātpersonu stāvokli, 

ieņēmumus un 

izdevumus. 

3.2. Raksturo patērētāju 

tiesības un rīcību to 

pārkāpumu gadījumos; 

orientējas finanšu un 

datu drošības 

https://e-apmaciba.nva.gov.lv/moodle/course/view.php?id=3
http://www.latvija.lv/
http://www.parads.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCwsejF4gmxn8k6ceYdDfvfw
https://www.youtube.com/channel/UCwsejF4gmxn8k6ceYdDfvfw
https://www.youtube.com/channel/UCwsejF4gmxn8k6ceYdDfvfw
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/consumers
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/consumers
https://ebooks.rtu.lv/catalog/ekonomika-un-vadibzinatne/358/
https://ebooks.rtu.lv/catalog/ekonomika-un-vadibzinatne/358/
https://ebooks.rtu.lv/catalog/ekonomika-un-vadibzinatne/358/
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nodokļu nomaksas 

saistību ar 

sabiedriskajiem 

izdevumiem un valsts 

nodrošinātiem 

pakalpojumiem. 

sniegtu noteiktus 

pakalpojumus; zina, 

kad, kur un kā ir 

jāaizpilda gada 

ienākumu deklarācija.  

jautājumos, izvēlas 

optimālus risinājumus. 

3.3. Paskaidro nodokļu 

un dažādu valsts 

atbalsta pasākumu 

saistību; zina kad, kā un 

kādēļ jāaizpilda dažādas 

deklarācijas. 

4. Spēj: atrast 

informāciju par savu 

pensijas uzkrājumu. 

Zina: kā veidojas 

pensijas un pabalsti; 

pārzina pensiju 

līmeņus un atšķirības 

starp tiem. 

Izprot: valsts un 

sociālā budžeta 

veidošanas 

pamatprincipus, 

sociālās 

apdrošināšanas 

sistēmas būtību. 

4. Valsts un 

sociālais 

budžets, 

sociālās 

apdrošināšanas 

sistēma. 

(10%) 

4.1. Sociālās 

apdrošināšanas 

sistēmas finansēšana. 

4.2. Sociālās 

apdrošināšanas 

pabalsti. 

4.3. Pensiju sistēma. 

4.1. Nosauc sociālās 

apdrošināšanas sistēmas 

darbības principus 

4.2. Nosauc galvenos 

sociālās apdrošināšanas 

pabalstu veidus; zina, 

kā jārīkojas 

nepieciešamības 

gadījumā. 

4.3. Aprēķina savu 

provizorisko pensiju, 

izskaidro pensijas 

apmēra veidošanās 

mehānismu.  Seko līdzi 

savam pensijas 

uzkrājumam 

www.Latvija.lv 

4.1. Izskaidro,  kā 

darbojas sociālās 

apdrošināšanas sistēma, 

kāda ir ikviena 

iedzīvotāja loma, izprot 

solidaritātes principu. 

4.2. Orientējas sociālās 

apdrošināšanas pabals-

tos; zina, kā tie tiek ap-

rēķināti; kā jārīkojas, ja 

tie 

nepieciešami/pienākas. 

4.3. Rūpējas par savu 

pensijas apmēru: seko 

līdzi uzkrājumam 

www.Latvija.lv un 

ienesīgumam; salīdzina 
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dažādu pārvaldītāju 

rezultātus un izmaksas. 

5. Spēj: izvēlēties 

sev, ģimenei vai 

organizācijai 

nepieciešamos 

apdrošināšanas 

veidus. 

Zina: kā darbojas 

apdrošināšana, kā 

tiek noteiktas polišu 

cenas. 

Izprot: 

apdrošināšanas 

pakalpojumu 

nepieciešamību un 

būtību. 

5. Riski un 

apdrošināšana 

(neietverot valsts 

sociālo 

apdrošināšanu). 

(5%) 

5.1. Riski un attieksme 

pret tiem. 

5.2. Apdrošināšanās 

darbošanās principi.  

5.3. Apdrošināšanas 

veidi. 

5.4. Polises cenas 

noteikšana. 

5.5. Nodokļu 

atvieglojumi. 

5.1. Nosauc galvenos 

personīgo finanšu 

riskus. 

5.2. Nosauc  

apdrošināšanas 

principus.  

5.3. Nosauc dažus 

apdrošināšanas veidus.  

5.4. Paskaidro 

apdrošināšanas cenu 

veidošanas būtību. 

5.5. Nosauc 

atvieglojumus fiziskām 

personām. 

5.1. Skaidro personīgo 

finanšu risku veidus, 

var noteikt savus riskus. 

5.2. Paskaidro,  kā 

darbojas apdrošināšana, 

kādēļ tā ir lietderīga.  

5.3. Izvērtē 

apdrošināšanas veidu 

daudzveidību, to 

sniegtās garantijas.  

5.4. Paskaidro, kā 

veidojas polišu cenas. 

5.5. Izskaidro, kādi 

atvieglojumi ir fiziskām 

un juridiskām 

personām. 

1. Latvijas apdrošinātāju 

asociācijas mājaslapa  

www.laa.lv  

2. Pieejams arī tests: 

https://www.laa.lv/apdro

sinasanas-tests/  

3. PTAC mājaslapas sadaļa 

“Patērētājiem”  

http://www.ptac.gov.lv/l

v/content/consumers 

4. Bezmaksas e-grāmatas  

“Personīgo finanšu pār-

valdība” nodaļa par ris-

kiem un apdrošināšanu 

https://ebooks.rtu.lv/catal

og/ekonomika-un-

vadibzinatne/358/ 

6. Spēj: atpazīt un 

pareizi rīkoties, tuvo-

joties vai iestājoties 

maksātnespējas 

situācijai. 

Zina: normatīvo aktu 

prasības. 

6. Fizisko 

personu 

maksātnespēja. 

(5%) 

6.1. Fizisko personu 

maksātnespējas un 

bankrotēšanas procesa 

būtība Latvijā. 

6.2. Maksātnespējas 

iestāšanās situācija. 

6.1. Paskaidro, kas ir 

fiziskās personas 

maksātnespēja. 

6.2. Atpazīst 

maksātnespējas 

iestāšanās situāciju, 

6.1. Izskaidro 

maksātnespējas un 

bankrota procedūras 

Latvijā,  konstatē 

maksātnespējas un 

bankrota procedūras 

Maksātnespējas likums. 

Mājaslapa  

http://www.kreditnemeji.lv/m

aksatnespeja/ 

http://www.laa.lv/
https://www.laa.lv/apdrosinasanas-tests/
https://www.laa.lv/apdrosinasanas-tests/
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/consumers
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/consumers
https://ebooks.rtu.lv/catalog/ekonomika-un-vadibzinatne/358/
https://ebooks.rtu.lv/catalog/ekonomika-un-vadibzinatne/358/
https://ebooks.rtu.lv/catalog/ekonomika-un-vadibzinatne/358/
http://www.kreditnemeji.lv/maksatnespeja/
http://www.kreditnemeji.lv/maksatnespeja/
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Izprot: fizisko perso-

nu maksātnespējas un 

bankrotēšanas 

procesu. 

zina, kā rīkoties 

atbilstoši situācijai. 

atšķirības Latvijā un 

citās valstīs. 

6.2. Atpazīst maksātne-

spējas iestāšanās 

situācijas tuvošanos,  

zina, kā rīkoties 

atbilstoši situācijai. 

LV portāls  

https://lvportals.lv/tema/tiesli

etas/maksatnespeja  

II Informācijas pratība 

7. Spēj:  ikdienā  

izmantot kritiskās 

domāšanas pieeju.  

Zina: kritiskās 

domāšanas 

pamatprincipus. 

Izprot: kritiskās 

domāšanas nozīmi 

mūsdienās. 

7. Kritiskā 

domāšana. 

(15%) 

7.1. Kritiskās domāšanas 

pamatprasmes: analītis-

kums, spēja interpretēt, 

spēja izvērtēt, 

spriestspēja, radoša 

domāšana, problēmu 

risināšana. 

7.2. Analīzes veikšana 

(piemēram: sadalīt 

veselo sastāvdaļās, 

konstatēt mijsakarību, 

noteikt veselā uzbūves 

principus, korelēt/saistīt 

vienu ar kaut ko citu, 

salīdzināt). 

7.1. Paskaidro, ko 

nozīmē “kritiskā 

domāšana”; var 

nosaukt dažas 

kritiskās domāšanas 

stiprās un vājās puses.  

7.2. Paskaidro, ko 

nozīmē “analīze” un 

“analizēt”; prot veikt 

vienkāršu analīzi. 

7.1. Paskaidro, ko no-

zīmē “kritiskā domā-

šana”, pamato tās 

nepieciešamību; nosauc 

un paskaidro kritiskās 

domāšanas stiprās un 

vājās puses.  

7.2. Izprot kritiskās 

domāšanas 

pamatprincipus un 

izmanto tos ikdienas 

situācijās; analizē 

piemērus. 

Mācību līdzeklis “Kritiskās 

domāšanas pamati”  

http://www.iac.edu.lv/assets/

Publications/KD-pamati-LV-

isais.pdf  

https://lvportals.lv/tema/tieslietas/maksatnespeja
https://lvportals.lv/tema/tieslietas/maksatnespeja
http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-isais.pdf
http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-isais.pdf
http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-isais.pdf
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8. Spēj: iegūt sev 

nepieciešamo 

informāciju internetā. 

Zina: 

pārlūkprogrammu 

izmantošanas 

iespējas. 

Izprot: darbošanos 

pārlūkprogrammās. 

8. Informācijas 

pārbagātība 

mūsdienās. 

Informācijas 

iegūšana. 

(10%) 

8.1. Pārlūkprogrammu 

izmantošana 

informācijas meklēšanai.  

8.2. Informācijas avotu 

grupas, plūsmas un 

uzticamība.  

8.3. Fakti un viedokļi. 

8.4. Privāta un publiska 

informācija. 

8.5. Daudzas un 

neskaidras, patiesas un 

nepatiesas identitātes. 

8.1. Atpazīst pārlūk-

programmas, izprot to 

izmantošanas būtību.  

8.2. Nosauc galvenās 

informācijas avotu 

grupas. 

8.3. Paskaidro 

atšķirības starp 

viedokļiem un 

faktiem.   

8.4. Paskaidro 

atšķirības starp privātu 

un publisku 

informāciju.  

8.5. Veic vienkāršas 

darbības identitātes 

pārbaudei. 

8.1. Raksturo 

pārlūkprogrammu 

atšķirības un izvēlas 

vajadzībām 

atbilstīgāko. 

8.2. Nosauc 

informācijas avotu 

grupas, raksturo to 

uzticamības līmeni.  

8.3.  Paskaidro 

atšķirības starp 

viedokļiem un faktiem, 

ilustrē to ar piemēriem  

8.4. Nosauc atšķirības 

starp privātu un 

publisku informāciju. 

8.5. Izmanto dažādas 

metodes, lai noskaid-

rotu vai pārbaudītu 

informācijas avota 

identitāti. 

Izglītojamais strādā 

individuāli un grupās, 

iepazīstas ar dažādu 

pārlūkprogrammu saskarnēm 

un informācijas avotu 

grupām, kā arī informācijas 

veidiem un identitātēm, 

salīdzina kopīgo un atšķirīgo. 

8.1. Tiek sniegta koncentrēta 

informācija ne tikai par uni-

versālajām pārlūkprogram-

mām (piemēram, Google 

Chrome, Microsoft Edge, 

Mozilla Firefox, Apple Safari 

u.c.), bet arī par specifiskā-

kiem meklēšanas resursiem 

(kā Google Scholar u.tml.). 

8.2. Izglītojamais gan 

teorētiski, gan praktiski 

salīdzina dažādus avotus, 

piemēram, oficiālo infor-

māciju no valsts institūcijām, 

ziņu portāliem, sociālajiem 

tīkliem, blogiem, utt. Ietei-

cams salīdzināt, piemēram: 

viena portāla versijas dažādās 

valodās (Delfi, TvNet) vai 
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vienu ziņu dažādos un dažādu 

valodu portālos / avotos. 

9. Spēj: atpazīt viltus 

ziņas. 

Zina: veidus 

aizdomas raisošas 

informācijas satura, 

autoru un avotu 

pārbaudei.  

Izprot: viltus ziņu 

rašanās iemeslus un 

negatīvo ietekmi 

9. Viltus ziņas 

un to 

atpazīšana. 

(5%) 

9.1. Viltus ziņas: 

galvenās pazīmes to  

atpazīšanai.  

9.2. Viltus ziņu 

veidošana un izplatīšana. 

9.3. Viltus ziņu 

izplatības un ietekmes 

mazināšana. 

9.1. Pārbauda ziņu 

avotu, atpazīst 

vairumu viltus ziņu. 

9.2. Paskaidro viltus 

ziņu sūtīšanas 

iemeslus un 

mehānismus. 

9.3. Nedalās ar skan-

dalozām ziņām un 

“superizdevīgiem” 

piedāvājumiem bez to 

pārbaudīšanas. 

9.1. Pārbauda 

informācijas avotus, 

atpazīst viltus ziņas. 

9.2. Skaidro viltus ziņu 

rašanās un izplatīšanas 

iemeslus un 

mehānismus. 

9.3. Nedalās ar apšau-

bāmu informāciju, vei-

do uzticamo avotu sa-

rakstu, zina, kā rīkoties 

dezinformācijas 

gadījumā. 

Var izmantot informāciju 

mājaslapās: 

1. https://mk.gov.lv/lv/taure  

2. https://rebaltica.lv/petiju

mi/viltus-zinas/ 

3. http://labojam.lv/viltus/ 

4. https://www.diena.lv/atsl

egvards/viltus-zinas 

Periodiskās pētnieka APP 

Arņa Latišenko publikācijas 

no sērijas “Maldināšana – 

Latvijas gadījums” portālā 

Delfi  

10. Spēj: veikt 

pamatpasākumus 

ierīču un savu datu 

aizsardzībai, kā arī  

korekti izteikt savu 

viedokli.  

Zina: datu 

aizsardzības 

principus. 

10. Drošība 

internetā un 

viedokļa 

izteikšana.  

(5%) 

10.1. Pamatpasākumi 

savu ierīču aizsardzībai. 

10.2. Pamatpasākumi 

savu datu aizsardzībai 

(lietotājvārdi un paroles). 

10.3. Privātās 

informācijas neizpaušana 

internetā. 

10.1. Izmanto drošības 

(antivīrusu) 

programmas. 

10.2. Izmanto paroles. 

10.3. Nodrošina savas 

informācijas privā-

tumu, atpazīst krāp-

nieciskas interneta 

10.1. Pārbauda drošības 

konfigurāciju ierīcēm 

un programmām, kuras 

tiek izmantotas. 

10.2. Izmanto dažādas 

paroles un periodiski 

tās maina.  

10.3. Ievēro privātas 

informācijas izpaušanas 

Pārbauda datorā un/vai savā 

viedierīcē instalēto program-

matūru pēc kritērijiem. 

Diskusiju laikā izvērtē un 

salīdzina savu profilu 

lietotājvārdus un paroļu 

izveides atbilstību paroļu 

veidošanas ieteikumiem. 

https://mk.gov.lv/lv/taure
https://rebaltica.lv/petijumi/viltus-zinas/
https://rebaltica.lv/petijumi/viltus-zinas/
http://labojam.lv/viltus/
https://www.diena.lv/atslegvards/viltus-zinas
https://www.diena.lv/atslegvards/viltus-zinas
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Izprot: tehnoloģiju  

iespējamo pozitīvo 

un negatīvo ietekmi. 

10.4. Viedokļa 

izteikšana/diskusijas. 

vietnes un e-pasta 

ziņojumus. 

10.4. Apzinās, ka 

internetā neviens nav 

anonīms, kontrolē 

savus izteikumus, 

vairumā gadījumu 

atšķir faktus no 

viedokļa. 

riskus un ceļus, ievēro 

datu drošības politiku. 

10.4. Ievēro 

anonimitātes līmeņus, 

kontrolē izteikšanās 

stilu un saturu, atšķir 

faktus no viedokļa. 

Izpēta rīkus, kuri palīdz 

kontrolēt informācijas 

privātumu internetā. 

Nodarbībās grupā izvērtē 

komentārus pie kādas disku-

tablas interneta publikācijas, 

izsaka savu viedokli – ko un 

kā komentētu. 

Noslēguma pārbaudījums (10%)  
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Pārbaudes darbi 
1. Ievadvērtēšana  

 

Moduļa apguvi uzsākot – tests sākotnējo zināšanu pārbaudei (var izmantot kādu no tiešsaistē pieejamajiem jau gatavajiem vai veidot savu).  

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

 

Ieteicamas vismaz divas starppārbaudes – katras lielās tematiskās daļas noslēgumā (finanšu pratība un informācijas pratība). Tās var būt 

testa formā.  

3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

3.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: divu aktuālu informācijas vienību (viena saistīta ar finanšu, otra ar informācijas pratību) 

izvēle un analīze. 

3.1.1. Pārbaudes darba mērķis no programmas realizētāju skatu punkta ir pārbaudīt, kā izglītojamie izmanto iegūtās zināšanas un 

prasmes, atlasot un analizējot “skaļas” tēmas vai “kārdinošus” piedāvājumus.  

3.1.2. Pārbaudes darba mērķis no izglītojamā puses ir nostiprināt un demonstrēt iegūtās zināšanas un prasmes, gan izvēloties 

analizējamo informāciju, gan veicot tās izvērtēšanu. 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): Noslēguma darbā izglītojamajam jāizvēlas un jāizvērtē 

divas no pēdējā laikā (mēneša?) aktuālām tēmām, publikācijām vai reklāmas kampaņām, kas izskanējušas/pieejamas masu medijos: 

viena saistībā tieši ar finanšu pratības, otra – ar mediju/informācijas pratības aspektiem. Izvērtējamos vienumus izglītojamais izvēlas 

patstāvīgi (var konsultēties ar mācībspēku, vairākiem izglītojamajiem var būt vienāda izvēle, jo izvērtēšanas metodes, stils, dziļums 

un secinājumi var būt atšķirīgi).  

3.3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: izglītojamo darbu vērtē 10 ballu skalā. Katru uzdevumu var vērtēt atsevišķi, 

izmantojot metodiskos paņēmienus un mācību organizācijas formas, kas tika izmantoti moduļa realizācijas laikā. 


