
IDEJU 
STROPS

BITES, TĀPAT KĀ MĒS, DZĪVO VIENOTĀ  
ĢIMENĒ – BIŠU SAIMĒ. MĒS ESAM NOZĪMĪGI, 
VARAM VEIDOT LABĀKU VALSTI, EIROPU  
UN PASAULI.  

INFORMĒ, IESAISTA, IEDVESMO 
UN ATBALSTA PEDAGOGUS

“Ideju strops” top projektā “DemokrātiJĀ”. Projekta 
mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijas 
skolās. Ikviena izglītības procesā iesaistītā JĀ! 
demokrātiskai un cieņpilnai apziņai, stājai un sazi
ņai klasē, skolā, pilsētā, valstī ir mūsu nākotnes 
pamats. Saki arī savu JĀ! 

Projektu ”DemokrātiJĀ” finansē Islande, Lihten
štei na un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas gran
tu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Pro jektu 
īsteno biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” sadar
bībā ar Fondu atvērtai sabiedrībai “DOTS”.

1/2021

DEMOKRĀTIJAS 
STIPRINĀŠANA 

SKOLĀ

AKTUALITĀTES 
1. 
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Demo krātiJĀ: Gudrī
ba” (4 h) – piesakies ej.uz/GudribaDemokratiJA.
Kursos pilnveidosim izpratni un zināšanas par demokrātisku 
izglītības procesu un pilsoniskās lietpratības stiprināšanas 
iespējām mācību saturā un pieejā. Dalībnieki saņems Aplieci
nājumu. 
Kursus vada Edgars Bērziņš (“Skola2030” satura ieviešanas 
eks perts, projekta “DemokrātiJĀ” satura eksperts).

2. 
Tiešsaistes vebinārs par projektu rakstīšanu – 1. daļa 18. jan
vārī plkst. 16.00–18.00, 2. daļa 25. janvārī, 3. daļa 1.  februārī. 
Tālrunis 67085445, epasts: telpas@esmaja.lv. Piesakies te: 
Vebinārs par projektu rakstīšanu – 1. daļa | ES Māja (esmaja.lv).  
Rīko Eiropas Savienības Māja.

3. 
Vebinārs organizācijām par programmas “Erasmus+” akre
ditāciju jaunatnes jomā 29. janvārī plkst. 14.00. Piesakies te: 
Vebinārs organizācijām par programmas “Erasmus+” akre di
tāciju jaunatnes jomā | Jaunatnes starp tautisko prog rammu 
aģentūra. Rīko Jaunatnes starp tautisko programmu aģentūra.

4. 
Orientēšanās spēle “Iepazīsti Eiropu Rīgā!” līdz jūlijam. Piemē
rota skolēniem un ģimenēm. Papildu info: Orientēšanās spēle 
“Iepazīsti Eiropu Rīgā!” | ES Māja (esmaja.lv). Rīko Eiropas 
Savie   nības Māja.

5. 
Sarunu cikls par Lat vijas institūciju lomu parlamentārajā de
mo krātijā – ārlietu mi nistrs Edgars Rinkēvičs, Saeimas Eiro pas 
lietu komisijas priekš sē dētāja Vita Anda Tērauda un Sat vers
mes tiesas priekš sē dē tāja Sanita Osipova. Parla mentārās 
demokrātijas skaid ro ša  nas cikls | Jauniešiem | Eiropas Parla
ments Birojs Latvijā (europa.eu).

6. 
Ikgadējās Saeimas debates par Latvijas ārpolitikas jautāju
miem un ārlietu ministra ziņojums par paveikto un iecerēto 
valsts ārpolitikā 28. janvārī plkst. 9.00 (www.saeima.lv).

7. 
Seminārs par jauno “Europass” CV formu un platformām. 
Jaunais Europass – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja. 
“Europass” portāls ar dzīves gājuma formu un padomiem tā 
aizpildīšanai: Padari savas prasmes un kvalifikāciju skaidri un 
viegli saprotamu! 

8. 
Rīcības projektu kon kurss steidzamu un aktuālu interešu pār
stā vības iniciatīvu un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai, jo īpa
ši krīzes situācijā AIF – Rīcības projekti: Izsludināts. Rīcības 
projektu kon kurss (activecitizensfund.lv).

JĀ!

JĀ!
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MATERIĀLI DARBAM KLASĒ 
Resursi
1. 
Videomateriālu komplekti “Es & ģimene”, “Es & skola”, Es & paš 
val   dība”, “Es & valsts”, “Es & Eiropa”, “Es & pasaule” – izmanto!
Video materiāli pilnveidos skolēnu zināšanas un izpratni par 
demokrātiju, pilsoniskās līdzdalības nozīmi ģimenes, skolas, 
pašvaldības, valsts, Eiropas un pasaules līdzveidē.
Katru komplektu veido divi video – jauniešu veidots video, 
atspoguļojot būtiskākās problēmas, riskus un iespējas no jau
niešu skatpunkta, kā arī viedokļu līderu un ekspertu intervijas. 
Intervijās iepazīstam biedrības “Pilsēta cilvēkiem” aktīvistu 
Oto Ozolu, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” dibinātāju Žaneti 
Grendi, biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” prezidentu Andri 
Gobiņu un ģenerālsekretāri Lieni Valdmani, multimākslinieku 
Kašeru, sociālās uzņēmējdarbības eksperti Lieni ReiniMitevu, 
pilsoniskās izglītības ekspertu Edgaru Bērziņu, Rīgas Skolēnu 
domes aktīvisti Lindu Čūderi u.c.
Materiāli ir pieejami youtube.com kanālā Eiropas Kustība Latvi
jā (https://www.youtube.com/channel/UC2iLS8KY01gCotPD3 
eIy0Vw) .

2. 
Interaktīva spēle 8.–12. klašu skolēniem ”Vērtību ABC”  
www.vertibuspele.lv – spēlē!
Spēli var spēlēt pāros vai komandās, tā pilnveido prasmi 
iedziļināties, izprast tekstu, stiprina asociatīvo domāšanu, kā 
arī pilnveido zināšanas par demokrātiskām vērtībām.

3. 
Biedrības “Latvijas Debašu asociācija” izstrādātā "Debašu 
kluba rokasgrāmata" un spēle "Populists" www.quotudoma.lv!

4. 
Skeptiskās biedrības materiāli kritiskās domāšanas pilnveidei 
skepticafe.lv.

JĀ!

Uzdevumi 
Katrā "Ideju stropā" tiks piedāvāti uzdevumi darbam klasē.
Šie materiāli ir tieši piemēroti sociālās un pilsoniskās mācību 
jomas satura apguvē, taču ērti integrējami arī citos mācību 
priekšmetos. Materiāli iepazīs tina ar nevalstiskās organizāci
jas – Fonda atvērtai sabied rībai “DOTS” – darbu. Uz intervijas 
jautā jumiem atbild tā izpilddirektore Ieva Morica (foto – otrā no 
kreisās puses) un administratīvā direktore Egita Prāma (foto – 
pirmā no labās puses). 
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DOTS misija 
ir stiprināt demokrātijas 

kvalitāti un celt sarunu kultūru 
Latvijā. Fonda galvenais un 

lielākais projekts ir Sarunu festivāls 
LAMPA. Galvenais festivāla mērķis 
ir stiprināt demokrātijas, diskusiju 

un cieņpilnu sarunu kultūru 
Latvijā.

Sarunu 
festivāls LAMPA sešu gadu 
laikā ir būtiski izaudzis –  

2019. gadā klātienē pulcējot 
jau vairāk nekā 20 000 cilvēku 

un 2020. gadā klātienē un 
digitāli pulcējot vairāk nekā 

40 000 cilvēku. 

JĀ!

1. uzdevums
Veido domu zirnekli par sarunu festivālu LAMPA! Uzraksti trīs lietas, ko zini; trīs lietas, ko esi dzirdējis; vismaz 
vienu lietu, ko gribētu noskaidrot!
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2. uzdevums
Lasi interviju ar Fonda atvērtai sabiedrībai “DOTS” izpilddirektori Ievu Moricu un administratīvo direktori Egitu Prāmu! 
Atzīmē ar simbolu “!” apgalvojumus, kuriem piekrīti; ar simbolu “?” apgalvojumus, par kuriem vēlētos dzirdēt klasesbiedru 
domas; ar simbolu ““ apgalvojumus, kuriem nepiekrīti! Diskutējiet, pamatojot savu viedokli un uzklausot pārējos!

Mēs katrs esam burvju nūjiņa. Ko "DOTS" vēlas mainīt Latvijā un pasaulē? 

Mēs ticam, ka sabiedrības daudzveidība un viedokļu dažādība veido labāku Latviju. 

Mēs ticam, ka sarunas un diskusijas ir drošākais ceļš uz labiem lēmumiem. 

Mēs ticam, ka attīstīta un iekļaujoša publiskā telpa ir spēcīgas sabiedrības pamats. 

Mēs vēlamies stiprināt demokrātiju un demokrātisko kultūru, jo demokrātija nav tikai likumi, lēmumi, institūciju 
funkcionēšana, tā ir arī kultūra un pasaules uzskats, lēca, caur kuru raugāmies uz pasauli. 

Sarunāšanās, domu apmaiņa, publiskās diskusijas, sabiedrības dialogs ir neatņemama demokrātijas daļa, kas 
veido šo demokrātijas kultūru. 

Mūsu "burvju nūjiņa" ir Sarunu festivāls LAMPA – stiprinot mūsu sabiedrības spēju sarunāties, dialogā risināt 
sarežģītus un pretrunīgus jautājumus. Nevis vara, bet saruna ir ceļš uz demokrātiju. 

Būtiski saprast – lai arī festivāls norit divas dienas, patiesībā tas rada un iedzīvina pārmaiņas un tam ir daudz 
paliekošāka ietekme. 

Sarunu festivāls LAMPA ir milzīgas koprades un kopēja darba rezultāts – piemēram, tā programmu veido vairāk 
nekā 200 organizāciju, indivīdu, tās ir gan skolas, gan valsts pārvaldes iestādes, gan uzņēmumi un nevalstiskās 
organizācijas. Un, ja mēs mēdzam teikt, ka Latvijā cilvēki nemāk vai negrib sadarboties, tad festivāla tapšanas 
process pilnīgi noteikti pierāda pretējo.

Pēc diskusijas pabeidz šos teikumus!

Interesantākais šajā tekstā ir 

Teksts man lika padomāt par

Demokrātija ir

Demokrātiju var stiprināt

Man demokrātija nozīmē

JĀ!
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3. uzdevums
Ieraksti trūkstošos vārdus un frāzes atbilstošā vietā! Noslēgumā uzraksti arī savu piemēru!

Miniet trīs piemērus, kas apliecina, ka cilvēki var mainīt un ietekmēt notiekošo Latvijā, Eiropā un 
pasaulē!

Sarunu festivāls LAMPA ir labs piemērs, jo 2015. gadā, kad mēs, iedvesmojoties no Skandināvijas 

valstīm, pieņēmām lēmumu rīkot demokrātijas festivālu, nevarējām iedomāties, kā tas būs, vai 

cilvēkiem būs vēlme siltajās jūlija dienās pulcēties, lai runātu un diskutētu par Latvijai, Eiropai un 

pasaulei būtiskiem jautājumiem. Vēl tagad spilgti atceramies pirmo Sarunu festivāla dienu, kad visas 

skatuves, teltis bija uzceltas Cēsu pils parkā, bet mēs nezinājām, vai būs arī apmeklētāji. Bet bija! Tā ir 

spēcinoša apziņa, ka Latvijā ir tik daudz cilvēku, kam rūp Latvija un tajā notiekošais. 

Līdzdalības platforma Manabalss ir lielisks instruments, ar kura palīdzību var mainīt un ietekmēt 

pat Latvijas Republikas likumus. Desmit gadu laikā ir iesniegtas 1862 iniciatīvas un vismaz kādu no 

iniciatīvām ar savu parakstu               atbalstījuši 281 869 cilvēki. Iesakām ieskatīties platformā 

www.manabalss.lv, un, iespējams, kāda no iniciatīvām uzrunās tieši tevi. Ja Saeima šo iniciatīvu 

apstiprinās, varēsi lepni teikt, ka arī tu tiešā veidā esi uzlabojis dzīvi Latvijā. 

Jauniešu radītā iniciatīva “Izaugsmes darbnīca”. Rīgas Katoļu ģimnāzijas jaunieši 2019. gadā Sarunu 

festivāla LAMPA konkursam pieteica diskusiju         “Skolā iet(i) man gribas”. Diskusiju veidoja un 

vadīja skolas jaunieši. Uz diskusiju viņi uzaicināja gan izglītības ministri Ilgu Šuplinsku, gan da - 

žā du skolu skolotājus un direktorus.

Pēc veiksmīgās diskusijas jaunieši bija iedvesmoti un 2019. gada izskaņā izteica ideju – 2020. gada 

maijā rīkot savas skolas pagalmā paši savu “mazo LAMPU”     . Diemžēl pandēmijas dēļ ideja tiks 

realizēta vēlāk. Tomēr jaunieši neapstājās, bet rīkojās – pulcēja jauniešus tiešsaistes platformā  

ZOOM, lai runātu par jauniešiem aktuālām tēmām              . Aicinām sekot jauniešiem Izaugsmes  

darb nī cas “Facebook” vai “Instagram” kontos. 

Sarunu festivāls LAMPA

Līdzdalības platforma Manabalss

demokrātijas festivālu

jauniešiem aktuālām tēmām

Cēsu pils parkā

Latvijas Republikas likumus

diskusiju

parakstu 

"mazo LAMPU"

Mans piemērs apliecina, ka mēs varam mainīt ... JĀ!
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4. uzdevums
Apskati attēlu un papildini to! Atbildi uz jautājumu "Kāds ir pilsoniski aktīvs cilvēks?"!

Pilsoniski aktīva cilvēka portrets

Portretu veidoja Ieva Morica, Egita Prāma un      (vieta tavam vārdam)

INTERESĒJAS  
PAR NOTIKUMIEM SEV 
APKĀRT, VALSTĪ UN 

PASAULĒ. 

REDZOT 
IESPĒJU KAUT KO 
UZLABOT, ĶERAS 

KLĀT. 

DARBOJAS 
NEVALSTISKĀS 

ORGANIZĀCIJĀS.

PAUŽ 
PĀRDOMĀTU UN 
ARGUMENTĒTU  

VIEDOKLI SOCIĀLAJOS 
TĪKLOS.

VĒLAS IZDARĪT 
KAUT KO,  

KAS NES LABUMU KĀDAI 
SABIEDRĪBAS DAĻAI 

VAI VISAI SABIEDRĪBAI 
KOPUMĀ.
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5. uzdevums
Lasi tekstu un dodies "Autogrāfu medībās"! 

Kāds ir jūsu pamudinājums tiem, kuru mīļākā frāze ir "Ko nu es, lai jau kāds cits..."?
Tas ir jautājums par to, kādā sabiedrībā vēlamies dzīvot un vai gribam pielikt roku pie mūsu nākotnes veidošanas. Mēs 
ieteiktu uzdot sev divus jautājumus: 
Kas ir tā viena lieta, ko es vēlētos mainīt Latvijas sabiedrībā? 
Ko es varu darīt, lai tas notiktu? 
Un pēc tam jau seko jautājums par formu – kā es vislabāk varētu to izdarīt? Piemēram, iesaistīties nevalstiskā organizācijā, 
kur sastapsies ar cilvēkiem, kam rūp tās pašas lietas. Ja vēlamies, lai Latvijā ir konkurētspējīga izglītība, iesaistāmies 
kustībā “Iespējamā misija”. Ja vēlamies, lai Latvijā tiek izskausta korupcija, iesaistāmies “Sabiedrībā par atklātību – Delna”. 
Ja vēlamies, lai mazinātos vardarbība pret sievietēm, bērniem, palīdzam Centram MARTA. Šo sarakstu var turpināt un 
turpināt. Ja nevaram iesaistīties ar savu darbu, laiku un zināšanām – atbalstām, ziedojot resursus. Tikpat labi varam sākt 
jaunu iniciatīvu un pulcēt cilvēkus pārmaiņām – sākums var būt viens ieraksts jūsu sociālajos tīklos ar aicinājumu darīt. 
Iespējas ir neizsmeļamas, ja vien ir vēlme. Pārmaiņas sākas ar maziem ikdienas soļiem. Viens mazais solis ir sākums otram 
solim, un tas summējas kādā lielākā un labākā rezultātā. Sākam šodien!

"Autogrāfu medības"
Sarunājies un atrodi klasesbiedru, kurš atbilst konkrētajam aprakstam! Ieraksti viņa vārdu pie apgalvojuma! Atrodi 
katram apgalvojumam citu klasesbiedru!

Izrunājiet “Autogrāfu medībās” uzzināto! Veidojiet interešu grupas klasē, izpētiet, kas jau tiek darīts  
šajā jomā, un vienojieties, ko varat darīt jūs! 

Rūp vecu cilvēku 
iespējas Latvijā

Rūp klimata  
pārmaiņas

Rūp labāka izglītības 
sistēma Latvijā

Satrauc vardarbība  
interneta vidē

Rūp jauniešu  
vienaldzība

Satrauc, 
ka ir cilvēki, kuri tic 

sazvērestības teorijām
Rūp pamestu  

dzīvnieku liktenis
Rūp veselīgs  
dzīvesveids

JĀ!
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38% skolēnu  
nesaprot un nevar 
izskaidrot jauniešu 
iespējas ietekmēt 

lēmumus Eiropas un 
pasaules līmenī!

22% vecāku 
nesaprot un nevar 

izskaidrot iedzīvotāju 
iespējas ietekmēt 

lēmumus Eiropas un 
pasaules līmenī!

15% pedagogu  
nesaprot un nevar 

izskaidrot iedzīvotāju 
iespējas ietekmēt 

lēmumus Eiropas un 
pasaules līmenī!

IZZIŅAI UN PĀRDOMĀM
Pētījuma “Pilsoniskās kompetences pašnovērtējums” rezultāti
2020. gada nogalē noslēdzās pētījums  “Pilsoniskās kompetences pašnovērtējums”. Pētījuma mērķis bija noskaidrot 
jauniešu, pedagogu un vecāku zināšanas, izpratni par pamatterminiem, kas veido pilsoniskās kompetences ietvaru, – 
demokrātija, pilsoņa tiesības un pienākumi, pilsoniskā līdzdalība, LR Satversme, lēmējvara, tiesu vara, izpildvara, Eiropas 
Savienība, NATO, ANO, ko lemj pašvaldība, valsts, Eiropa, kā arī iedzīvotāju iespējas ietekmēt lēmumus skolā, pašvaldībā, 
valstī, Eiropas un pasaules līmenī.
Nozīmīgākie rezultāti – ar pilnu pētījumu aicinām iepazīties https://saite.lv/hkqwI:
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Pētījuma rezultātus analizē Dr. paed., asoc. profesors Pāvels Jurs: 
“Viens no pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanas priekšnosacījumiem ir iedzīvotāju, tai skaitā jauniešu zināšanas par 
iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu, savukārt nepieciešamās zināšanas veidojas skolā. Skola un ģimene ir nozīmīgs 
jauniešu pilsoniskās kompetences veicināšanas elements. Tomēr pētījuma rezultāti apliecina, ka pedagogi un vecāki 
salīdzinoši maz pārzina pilsoniskās līdzdalības iespējas. Tādējādi nedz skolotāji, nedz vecāki un arī attiecīgi jaunieši nevelta 
pietiekamu uzmanību savām pilsoniskās līdzdalības pašrealizācijas iespējām. Ir nepieciešams aktualizēt jautājumus par 
jauniešu pilsoniskās kompetences apguvi skolās, sekmējot arī vecāku izpratni par pilsonisko līdzdalību kā vienu no 
demokrātijas vērtībām un priekšnosacījumu pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanai.
Pilsoniskā izglītība ieņem svarīgu vietu Eiropas ekonomiskās un sociālās attīstības kontekstā, un tai tiek atvēlēta nozīmīga 
vieta diskusijās par zināšanās balstītu sabiedrību. Pilsoniskās izglītības satura un apguves kvalitāte tiešā veidā iespaido 
katra cilvēka un sabiedrības dzīves kvalitāti. Tādas personības īpašības kā pašapziņa, spēja ietekmēt savu dzīvi, sociālā 
un pilsoniskā kompetence, pienākuma apziņa, altruisms un empātija ir ne mazāk svarīgas par kognitīvajām spējām. 
Skolēnu pilsonisko zināšanu, prasmju un attieksmes veidošanās pedagoģiskajā kontekstā pedagoga profesionālai pieejai 
ir ļoti īpaša nozīme.”
Attēlā redzama pedagoģiskā stratēģija, kas sekmē jauniešu pilsoniskās kompetences pilnveidi.
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Pedagoģiskā stratēģija jauniešu pilsoniskās kompetences veicināšanā (Jurs, Samuseviča, 2020)
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10 ieteikumi pilsoniskās kompetences pilnveidei:

1. 
Īstenot holistisko pieeju un starpdisciplinaritāti – pasaule un sabiedrība ir jāskata kopveselumā!

2. 
Runāt, sniegt piemērus par aktuālo un nozīmīgo sabiedrībā, mācīt to kritiski analizēt, piemēram, veidot ikmēneša piecu 
aktuālo notikumu sarakstu, analizējot, kuri notikumi un kā ietekmē konkrētu sabiedrības daļu, vai ietekme ir ilgtermiņa u.c.

3. 
Vērtības iedzīvināt darbos – piedalīties labdarības akcijās, noskaidrot sabiedrības domas par būtiskiem jautājumiem, 
piemēram, organizēt “Demokrātijas kafejnīcu”.

4. 
Mācīties reālajā vidē, piemēram, īstenojot metodi “Kafija ar politiķiem”.

5. 
Stiprināt un sekmēt skolēnu pašpārvalžu darbu – pēc būtības, nevis izmantot tikai kā pasākumu rīkotājus.

6. 
Iesaistīt jauniešus skolas tēla veidošanā, piemēram, skolas mājaslapas tekstu veido skolēni.

7. 
Skolēni ir dažādi, tāpēc piedāvājiet aktīvus un mazāk aktīvus līdzdalības aktivitāšu veidus un formas. Lai noskaidrotu, 
kādu lomu katrs skolēns vēlas ieņemt konkrētajā aktivitātē, var izmantot dažādu dzīvnieku, automašīnu, māju attēlus 
( jāizvēlas viena grupa). Skolēni pēc idejas noklausīšanās (piemēram, dalība talkā) tiek lūgti izvēlēties, kuram attēlā 
redzamajam objektam vai dzīvniekam skolēns līdzinās un kāpēc. Tā noskaidrosim, kurš konkrētajā situācijā ieņems tīģera, 
bet kurš, piemēram, peles lomu. 

8. 
Māciet izprast, kā rodas dažādas situācijas, kā tās ietekmē dalībnieku rīcība. Te piemērota ir drāmas metode. 

9. 
Nevar mācīt par demokrātiju, demokrātijā ir jādzīvo! Demokrātijas būtība – būt kopā, aktīvi sarunāties, nodrošināt iespēju 
izteikt savu viedokli, sadarboties un pieņemt kopīgus lēmumus, uzņemties atbildību par apkārt notiekošo. 

10. 
Atcerieties, ka būt par pilsoni ir ļoti praktiska nodarbe – tas ir tas, ko mēs darām!
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