
AKTUALITĀTES 
1. 
Biedrība “Radi Vidi Pats” aicina uz pirmo tiešsaistes nodarbību 
“Īss ievads demokrātijā” 20. feb ruārī plkst. 17.00 nodarbību 
ciklā “Neticu demokrātijai. Gribu demokrātiju”. Nodarbības ir 
balstītas neformālās izglītības pamatprincipos – mācīties 
māco ties, mācīties darot un darot kopā. 
Pirmajā nodarbībā tiks apskatīts demokrātijas jēdziens no 
da žādiem aspektiem, teorijām un demokrātijas vēsturiskā 
attīstība. Pieteikšanās un sīkāka informācija: 
https://www.facebook.com/events/1041207749716047/

2. 
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “DemokrātiJĀ: 
Gudrība” (4 h). Kursos tiks pilnveidota izpratne un zināšanas 
par demokrātisku izglītības procesu un pilsoniskās lietpratības 
stiprināšanas iespējām mācību saturā un pieejā. Kursus vada 
Edgars Bērziņš (“Skola2030” satura ieviešanas eksperts, pro-
jekta “DemokrātiJĀ” satura eksperts). 
KLIKŠĶINI ŠEIT, LAI PIETEIKTOS. 
Reģistrējoties, izvēlieties sev piemērotāko kursu norises laiku: 
9. marts no plkst. 10.00 līdz 14.00; 
11. marts no plkst. 13.00 līdz 17.00; 
16. marts no plkst. 10.00 līdz 14.00; 
18. marts no plkst. 13.00 līdz 17.00.

3. 
Diskusija par  Eiropas zaļo kursu “What’s up Eiropa?”.  Pasākums 
notiks Zoom platformā, piesakies: www.youpluss.lv/ezk

ŠAJĀ IZDEVUMĀ
1. 
Saites uz dažādās mācību jomās noderīgiem resursiem, kas 
ļauj uz pilsonisko kompetenci skatīties no dažādiem skat
punktiem (2.–3. lpp).

2. 
Praktiski ieteikumi, kā veidot un izmantot komiksus mācību 
procesā. Pieredzē dalās biedrība "Grafiskie stāsti" (3.–9. lpp).

3. 
Aptaujas rezultāti par  uzticēšanās līmeni Latvijā un tiem, kuri 
tic, ka viņu balsij ir nozīme (10. lpp).

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”.
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https://www.facebook.com/events/1041207749716047/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTuaxU6n4EeS6m85q6Zc2X4vJScC_iksO7V5XRfMAlDLTIJg/viewform
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MATERIĀLI DARBAM KLASĒ
Resursi
1. 
Mācību materiāli, stundu plāni, video par parlamentāro demo
krātiju Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu apakšvietnēs:
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_
vestnieku.html
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/
parlamentrdemokrtija.html

2. 
Mācību materiāli vidusskolai “Zvēri ir nemierīgi: indivīds 
un vara” balstīti uz izrādes “Zvēri ir nemierīgi” saturu. Iz rā de 
risināja arī Latvijas politiskajā un mākslas vēsturē aktu ā las 
tēmas: padomju režīma politika un attieksme pret indi vīdu, 
kā arī mākslinieku loma tajā. Materiālos iekļauti deviņi video, 
kuros apskatītās parādības skaidro dažādu jomu eks per
ti – kultūrpētnieks Deniss Hanovs, literatūras zinātniece Eva  
EglājaKristsone, kustību māksliniece Simona Orinska un mū
zikas teātra dramaturgs Evarts Melnalksnis. Videomateriā liem 
pie vie noti stundu plāni ar darba lapām skolēniem literatūras, 
kulturoloģijas un vēstures nodarbībām. Video var izmantot arī 
politikas, mūzikas, drāmas un citos priekšmetos.
Mācību materiāli pieejami šeit:  
http://kvadrifrons.lv/ekultura/ematerials

3. 
Sarunu skolas LAMPA nodarbības: 
https://festivalslampa.lv/lv/sarunuskola/sarunuskola

Artis Svece “Demokrātija, godīga saruna un manipulācija” 
Mūsdienu mediji ne tikai ziņo, bet arī prasa viedokli. Varas 
iestādes ne tikai pieņem lēmumus, bet arī rīko sabiedriskās 
apspriešanas. Katrs zīdainis zina, ka nepieciešama atgrieze
niskā saite, komunikācija un diskusija. Un, protams, ir taisnība, 
ka saruna ir nozīmīgs demokrātiskas sabiedrības balsts. Tomēr 
ne jebkura saruna. Publiskā telpa ir pilna ar pseidodiskusijām 
un pseidokomunikāciju. Kas raksturīgs manipulētai sarunai, un 
kas nepieciešams, lai tā būtu godīga? 
https://www.youtube.com/watch?v=DAiKKnbpfU

Solvita DenisaLiepniece “Jūs visi (vai jūs par visu) melojat”
“Jūsvisumelojat” vai kāpēc dažiem cilvēkiem fakti neko nenozī
mē. Kā degradējas patiesība? Vai faktu pārbaude var būt tok
siska? Šie un citi neērti jautājumi par aktuālu tēmu.
Nodarbība krievu valodā. 
https://www.youtube.com/watch?v=pPjtCz7R3M8 

Iveta Kažoka “Sarunas nozīme demokrātijā”
Satversme saka, ka Latvija ir demokrātiska republika. Intuitīvi 
mums šķiet, ka vārds “demokrātija” ir vienkāršs un viegli 
izskaidrojams, bet vai tiešām tā ir? Pasaules vēsturē nav 
bijis daudz vārdu ar vēl plūstošākām robežām un mainīgāku, 
grūtāk “pienaglojamu” saturu. Skaidrs tik, ka demokrātija nekad 
nav par vienu cilvēku, bet par daudziem. Tas nozīmē, ka tā nav 
iedomājama bez sarunas. Politoloģe Iveta Kažoka piedāvā 
parunāt par to, kas ir demokrātija un kādas ir tās jaunākās, 
21.gadsimtam raksturīgās izpausmes! 
https://fb.watch/3C7W6By5ew/

JĀ!
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4. 
Pastaigas izrāde ar instrukcijām “2020 SOĻI”. Autore Krista 
Burāne. Izrādes norisei nepieciešams telefons un austiņas. 
Izrāde paredzēta cilvēkam, kurš vēlas doties pastaigā. Viss, 
kas tev jāzina, virziens, kurā vēlies doties 2020 soļus. Nekas 
sarežģīts izrādes laikā tev nebūs jādara. Tikai jāiet. Viens solis par 
katru gadu, kuru cilvēce ir nodzīvojusi tā saucamajā MŪSU ērā.  
Kad esi gatavs doties ceļā, sāc atskaņot failu un klausies 
instrukciju. https://failiem.lv/f/h6vff3a8 

5. 
Spēle “Eiropas bingo”
https://esmaja.lv/lv/projekti/vitaminses/pamatskolaun
vidusskola
Spēles mērķis ir iedzīvināt un pilnveidot izpratni par termi
niem, jēdzieniem, leksiku, kas saistīta ar Latviju, Eiropu, ES 
dalībvalstīm, demokrātiskām vērtībām, pilsonisko līdzdalību, 
politiku. Spēle piemērota 8.–9. klasei un vidusskolai. Spēle 
izmantojama arī attālināto mācību laikā.

Uzdevumi 
Katrā “Ideju stropā” tiek piedāvāti uzdevumi darbam klasē – 
šoreiz noderīgi padomi komiksu veidošanai dažādās mācību 
jomās. Pieredzē dalīsies biedrība “Grafiskie stāsti”, kas plašāk 
pazīstama kā komiksu žurnāls “kuš!”. Biedrība izdod augstas 
kvalitātes komiksus, atbalsta komiksu māksliniekus, kā arī 
veicina komiksu izmantošanu izglītībā. Sīkāk: www.komikss.lv

Par komiksiem
(Sanita Muižniece, biedrības “Grafiskie stāsti” mākslinie cis kā 
redaktore)

• Latvijā komikss kā mākslas izteiksmes žanrs vēl nav 
iesakņojies. 

• Latvijā bieži pārprot, kas ir komikss, domājot, ka tie ir vien
kāršoti supervaroņu stāsti bērniem un pusaudžiem. Reizēm 
komiksu kļūdaini uzskata par sinonīmu karikatūrai. 

• Komikss sastāv no zīmējuma un stāsta. Var teikt, ka komikss 
ir kino cilvēkiem ar iztēli. 

• Latvijā ir vismaz 20 komiksu mākslinieku.

• Komiksi var būt par jebkuru tēmu, sākot no autobiogrāfiskiem, 
uz patiesiem notikumiem balstītiem stāstiem, līdz burvīgam 
iztēles lidojumam. 

• Pasaulē daudzi pazīstami darbi pārveidoti arī komiksa 
formātā.

• Komikss ir viedokļu un domu paušanas instruments, kas 
izgaismo problēmas, izstāsta viedokli uztveramā veidā. 

• Komisku var veidot no pavisam vienkāršiem materiāliem – 
parasta papīra un rakstāmrīkiem. 

JĀ!
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Domas /
sapņi

Uztraukums

Čukstēšana

Dziedāšana

ATTĒLS
Lai radītu attēlu, tev vajadzēs līnijas, for-
mas un krāsas. Tās var būt tādas, kas tev 
patīk, vai arī tādas, ar kurām tev ir viegli 
strādāt. Droši izmanto vienkāršus elemen-
tus! Un padomā, kā ar tiem vari attēlot 
emocijas!

TEKSTS
Divi galvenie teksta veidi komiksos ir 
stāstījums un dialogs. Stāstījuma piemērs 
ir šis teksts, ko šobrīd lasi. Lielākoties 
stāstījums tiek novietots attēla augšā 
vai apakšā un piešķir attēlā redzamajam 
plašāku kontekstu, taču ne burtiski pas-
kaidro attēlu! Stāstījumu var izmantot arī, 
lai atspoguļotu tēla domas vai iekšējos 
pārdzīvojumus.

Šos elementus vari izmantot kā materiālus, 
lai veidotu sarežģītākus zīmējumus, 
piemēram, tēlus, priekšmetus un fonus.

Dialogu starp tēliem parasti 
atspoguļo runas burbuļos.

Atceries, ka tu vari 
spēlēties ar burbuļa for-
mu, lai attēlotu dažādas 

emocijas un runas veidus!

Komikss ir 
stāsts, ko veido 
dažādi elementi.

Paši svarīgākie 
ir attēls un 
teksts. Pas-

katīsimies, kā 
tas darbojas!

Līdzfinansē
Eiropas Savienības programma 
“Erasmus+”

Projektu ComEDU: COMICS FOR EDUCATION [2018-2-LV02-KA205-00216] līdzfinansē Eiropas Savienības programma
Erasmus+: Jaunatne darbībā. Šī publikācija atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā
ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Komiksi ir efektīvi izmantojami mācību procesā.



STĀSTS
Daudzi komiksu mākslinieki vispirms 
uzzīmē skici un/vai pieraksta savas ide-
jas. Padomā par to, kādu stāstu, kā un 
kāpēc vēlies izstāstīt, kā arī - kas ir tavi 
stāsta varoņi un kur tie atrodas. Atvēli sev 
mazliet laika, lai uzzīmētu un/vai pierak-
stītu visu (un jebko!), kas iešaujas prātā. 
Neraizējies par to, ka stāstā nav nekādas 
kārtības - mēs vēl tikai radām idejas!

Tiklīdz spēj stāstu vizualizēt (savā galvā vai 
uz papīra), sāc to sadalīt galvenajos noti-
kumos, lai izveidojas stāsta scenārijs. Tu 
vari mainīt notikumu secību darba gaitā.

STRUKTŪRA
Tagad mums ir visi pamatelementi, lai 
tos savienotu kopā un radītu komiksu! Ir 
daudz veidu, kā veidot lapas kompozīciju. 
Un katram no tiem ir savas priekšrocības 
un trūkumi. Izvēlies to, kas šķiet visatbil-
stošākais tavam stāstam. Mēs parādīsim 
trīs piemērus, lai palīdzētu tev sākt!

Vari sadalīt lapu vienāda 
izmēra laukumos - tos 

sauc par paneļiem (gluži 
kā blokmāju sastāvdaļas!) 

…

… vai arī ļauj stāstam tev 
parādīt priekšā, kuri at-
tēli ir vissvarīgākie, tā tu 

pamanīsi, kuriem vajadzēs 
vairāk (vai mazāk!) vietas…

… vai arī ļauj kompozīcijai 
vaļu – eksperimentē un 
stāsti savu stāstu brīvā 

formā!

Vēl ir daudz dažādu veidu, kā zīmēt komiksus! 
Katram māksliniekam ir savi paņēmieni un
tehnikas. Nebaidies izmēģināt dažādus veidus, 
pētīt un mācīties no citiem! Šis ir tikai
sākums!

Līdzfinansē
Eiropas Savienības programma 
“Erasmus+”

Projektu ComEDU: COMICS FOR EDUCATION [2018-2-LV02-KA205-00216] līdzfinansē Eiropas Savienības programma
Erasmus+: Jaunatne darbībā. Šī publikācija atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā
ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.



Komiksu var veidot ne tikai uz lapas, bet arī kā komiksa grāmatiņu – zīnu. Zīns ir saīsinājums no vārda “magazine”. 
Parasti zīns ir mazas tirāžas neliela formāta žurnāls, ko publicē pats satura autors. Padoms, kā izveidot zīnu:

Zīns
locīšanas instrukcija

Līdzfinansē
Eiropas Savienības programma 
“Erasmus+”

Projektu ComEDU: COMICS FOR EDUCATION [2018-2-LV02-KA205-00216] līdzfinansē Eiropas Savienības programma
Erasmus+: Jaunatne darbībā. Šī publikācija atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā
ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

6



Kā sagatavoties komiksu zīmēšanai?

Sejas izteiksmes
1. Izdaliet katram dalībniekam lapu un rakstāmrīkus. Lūdziet 

uz vienas lapas uzzīmēt 4 līdz 8 dažādu augļu un dārzeņu 
kontūras tā, lai vidus paliek tukšs. 

2. Pēc tam katram auglim un dārzenim tukšajā vidiņā jāiezīmē 
sejas izteiksme, kas pauž kādu emociju. Piemēram, prieku, 
skumjas, dusmas, pārsteigumu, bailes, miegainību u.c. Dalīb
nieki var paši izvēlēties, kādas emocijas zīmēt, vai arī varat 
nosaukt priekšā. Pēc iespējas ļaujiet dalībniekiem pašiem veikt 
novērojumus un atklāt detaļas – kā izskatās uzacis, mute, acis 
u.c. sejas daļas, paužot emocijas. 

3. Kad visiem augļiem un dārzeņiem ir uzzīmētas sejas izteiksmes, 
aiciniet dalībniekus izdomāt un pierakstīt runas burbulī, ko 
katrs tēls saka viens otram (vai domā paši pie sevis).

Lai dalībniekiem būtu vieglāk izdomāt, kurus augļus, dārzeņus 
un emocijas zīmēt, varat iepriekš sagatavot lapiņas – uz katras 
uzrakstiet vienu augļa vai dārzeņa nosaukumu un emociju. 
Visu augļu un dārzeņu lapiņu kaudzīti ielieciet vienā aploks nē, 
un emociju kaudzīti – otrā. Katram dalībniekam jāizvelk 4–8 la
piņas no katras aploksnes un jāsakombinē tēli ar emocijām, 
kas pēc tam jāuzzīmē.

Zīmēšana aplī
1. Aiciniet dalībniekus apsēsties aplī (ap galdu vai uz grīdas). Izdaliet katram vienu papīra lapu un zīmēšanas piederumus. 

Izskaidrojiet spēles noteikumus un aiciniet tās laikā nesarunāties. 
2. Izvēlieties vienu dalībnieku, kurš sāks. Uz savas lapas viņš/a sāk zīmēt kādu zīmējumu – tas var būt jebkas, kas ienāk 

prātā. Vienīgais cilvēks, kas drīkst redzēt, kas tiek zīmēts, ir tas, kurš sēž zīmētājam blakus pa labi. 
3. Dalībniekam pa labi ir jāmēģina uz savas lapas zīmēt tieši to pašu un pēc iespējas līdzīgāku tam, ko zīmē cilvēks, kas 

spēli sāka, tādēļ otrajam dalībniekam ir jāsāk zīmēt teju vienlaicīgi ar spēles pirmo dalībnieku. Gaidīt, kad pirmais ir 
pabeidzis zīmējumu, nedrīkst! 

4. Trešais dalībnieks, kas sēž pa labi, savukārt redz tikai to, ko zīmē otrais dalībnieks, un mēģina pārzīmēt uz savas lapas 
tieši to pašu. Arī šis dalībnieks sāk zīmēt gandrīz vienlaicīgi ar blakussēdētāju. Tieši tāpat ceturtais dalībnieks kopē 
trešā zīmējumu, piektais – ceturtā un tā, līdz aplis ir noslēdzies.

5. Kad pirmais dalībnieks pabeidz savu zīmējumu, viņš/a noliek zīmuli un gaida, kad pārējie beigs zīmēt. Arī katrs nākamais, 
tiklīdz beidzis zīmēt, noliek zīmuli. 

6. Kad pēdējais apļa dalībnieks ir beidzis zīmēt, visi noliek savus zīmējumus apļa centrā – tagad var apskatīties, kā zīmētais 
attēls ir pārveidojies no zīmējuma uz zīmējumu. 

JĀ!
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Aplis
Mērķis: dalīties pieredzē par ceļošanu un dzīvošanu ārzemēs. Reflektēt par to, kā dažādu kultūru saskarsme bagātina 
cilvēkus.
Autores: Mari Jogiste (EE), Sanita Muižniece (LV)
1. Katrs skolēns izveido savu zīnu.
2. Aiciniet skolēnus aizvērt acis un atcerēties vienu pārgājienu, ceļojumu vai pieredzi kādā pilsētā Latvijā vai ārzemēs. Pēc 

tam uzdodiet jautājumus. Atstājot zīna vāku tukšu, dalībnieki katrā lapā zīmē atbildi uz jautājumu. Atbildes var būt tēli, 
ainas, sarunu fragmenti vai abstraktas līnijas, krāsas. 
Jautājumi:
• Kā tu juties, ierodoties jaunajā vietā? Kādā krāsā bija šī sajūta?
• Kāda ir visspēcīgākā smarža, ko atceries?
• Kādus cilvēkus tu satiki? Kā viņi tevi ir ietekmējuši?
• Uzzīmē vietu, uz kuru tev patika doties!
• Kas tevi pārsteidza, kad atgriezies mājās?
• Padomā par to, kas tevī mainījās laikā, kad biji ārzemēs, un uzzīmē to, izmantojot dažādas krāsas.
Jautājumus var mainīt, jautāt par ēdienu, kultūru, kādu smieklīgu vai nepatīkamu stāstu, skumju vai priecīgu atgadījumu u.c.

3. Skolēni izdomā sava stāsta nosaukumu un uzraksta to uz vāka. 
4. Skolēni viens otru iepazīstina ar izveidotajiem zīniem. 

Idejas komiksu tēmām, darba norisei 

Kā kļūt par videi draudzīgu cilvēku?
Mērķis: apkopot praktiskus padomus un iedvesmot mazināt savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu.
Autores: Agija Lāce (LV), Liselle Tombaka (Liselle Tombak) (EE).
1. Tēmas ievadā skolotājs var pastāstīt faktus par klimata pārmaiņām, parādīt video vai attēlus ar cilvēku protestiem pret 

vides piesārņošanu.
2. Skolēni uz papīra lapas uzraksta viņiem zināmās vides problēmas. Uzrakstīto salīdzina pāros, pārrunā, uzklausa citu 

uzrakstīto.
3. Pēc sarunas klasē katrs individuāli izvēlas vienu problēmu, veic tās izpēti un izveido īsu problēmas aprakstu. 
4. Problēmas aprakstam pievieno ieteikumus, kā šo problēmu ikdienā ikviens var risināt.
5. Mudiniet skolēnus iztēloties savu stāstu kā filmu un izcelt svarīgākos teikumus problēmas aprakstā, kas varētu būt 

filmas kadri vai komiksa paneļi. 
6. Komiksu veidošana. 
7. Izvietojiet komiksus pie sienas un iedodiet katram skolēnam divu dažādu krāsu līmlapiņas. Vienas krāsas līmlapiņu 

pielīmē pie tiem komiksiem, kuros attēlotos risinājumus skolēni jau ikdienā izmanto, otras krāsas – pie tiem, kurus viņi 
varētu izmantot.

8. Aplūkojiet komiksu sienu ar līmlapiņām un rezumējiet redzamo!
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#Līderis
Mērķis: informēt jauniešus par iedvesmojošiem līderiem, diskutēt par viņu lomu politiskajā, vides, izglītības un citos 
aktīvisma veidos.
Autore: Mari Jogiste (EE)
1. Aiciniet skolēnus aizvērt acis un iedomāties kādu cilvēku, kurš ir lielisks līderis. Kādas īpašības piemīt šai personai? 

Kādas ir tā vērtības, ideāli? Kā šī persona rīkotos dažādās situācijās? Kā tā sasniedz savus mērķus? Dalieties ar saviem 
piemēriem klasē. 

2. Izdaliet katram vairākas mazas lapiņas un lūdziet uzrakstīt uz katras viena līdera vai aktīvista vārdu (vīrieši, sievietes, 
vēsturiskas personas, politiķi, kultūras jomas līderi u.c.).

3. Visas lapiņas izlieciet vienā vietā un noņemiet lapiņas, kas atkārtojas. Sagrupējiet lapiņas pa dzimumiem. Vai vairāk ir 
vīriešu vai sieviešu? Pārrunājiet, kāpēc radusies šāda situācija?

4. Izvietojiet līderus pasaules kartē. No kurām valstīm nāk vairāk līderu? Vai ir atšķirības starp līderēm sievietēm un 
vīriešiem pasaules reģionos?

5. Iepazīstiniet ar uzlīmēm par Malalu Yusufzai. 
6. Katrs skolēns izvēlas vienu līderi, izpēta viņa sasniegumus.
7. Pastāstiet, ka veidosiet uzlīmes #LĪDERIS. 
8. Skolēni veido uzlīmes par izvēlēto līderi. Var iekļaut zīmējumu, kas atspoguļo viņa 

ideju, darbu, uzzīmēt portretu, ietvert citātu.
9. Izveidoto uzlīmju prezentēšana un dalīšanās ar izveidotajām uzlīmēm sociālajos 

tīklos. Uzlīmes var arī ieskanēt un pavairot. 

Šī pilsēta man patīk!
Mērķis: iedrošināt meklēt risinājumus, lai skolēni līdzdarbotos savas dzīves vides uzlabošanā, kā arī novērtētu jau esošās 
iespējas.
Autore: Mari Jogiste (EE)
1. Lūdziet skolēnus izteikt savu viedokli par pilsētu vai apdzīvotu vietu, kurā viņi dzīvo. Kas viņiem patīk, bet ko viņi gribētu 

mainīt?
2. Iedvesmai var apskatīties dažādu pilsētu fotogrāfijas, video par pilsētām.
3. Darbs grupās. Skolēni grupās izveido sarakstus ar: svarīgām vietām viņu pilsētā; vietām, ko viņi gribētu parādīt viesiem; 

viņu mīļākajām vietām; noslēpumainām un nezināmām vietām; bīstamām vietām. 
4. Katrs grupas dalībnieks izvēlas vienu sarakstā minēto objektu un veido komiksu par to. Tas var būt īsts stāsts vai 

pavisam izdomāts (sapnis par objektu). 
5. No izveidotajiem komiksiem tiek veidota izstāde. Kuri stāsti pārsteidz? Ko jaunu par pilsētu uzzināja? Ko vajadzētu 

pilnveidot pilsētā? 
6. Papildu idejas: izveidot alternatīvu pilsētas ceļvedi ar noslēpumainiem objektiem, izvietot komiksus pilsētvidē pie 

reālajiem objektiem, apkopot vecāka gadagājuma cilvēku stāstus un veidot komiksus pēc tiem. 
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IZZIŅAI UN PĀRDOMĀM
2020. gada nogalē domnīca “Providus” sadarbībā ar pētījumu centru SKDS veica aptauju. Tās ietvaros tika aptaujāti 1013 Latvijas 
pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Vēlamies izcelt divus aptaujas blokus – par uzticēšanos un līdzdalības nozīmes 
apzināšanos. 

Latvijas sabiedrībā joprojām zems savstarpējās uzticēšanās līmenis
Atbildot uz jautājumu “Vai Jums šķiet, ka vairākumam cilvēku var uzticēties vai arī 
saskarsmē ar cilvēkiem jābūt ļoti piesardzīgam/ai?”, 
■ 61% respondentu atbildēja, ka jābūt ļoti piesardzīgiem, 
■ 32% respondentu atbildēja, ka vairākumam cilvēku var uzticēties, 
■ 7% nevarēja atbildēt uz šo jautājumu.
Jautājums apzināti tika formulēts tā, lai saņemtās atbildes varētu salīdzināt ar 
1998. gadā veikto Pasaules vērtību aptauju (“World Value Survey”).
Toreiz 24% Latvijas iedzīvotāju uzskatīja, ka vairākumam cilvēku var uzticēties. Tas 
nozīmē, ka aptuveni 22 gadu laikā ir vērojams uzticēšanās līmeņa pieaugums, taču tas 
nav liels. Salīdzinājumam – Eiropas Ziemeļvalstīs savstarpējās uzticēšanās līmenis ir 
ap 60%.
Iedziļinoties dažādu demogrāfisko grupu atbildēs, redzams, ka savstarpējās uzticē šanās līmenis īpaši neatšķiras dažādās 
paaudzēs, izņemot vecuma grupu 18–24, kur tas ir nedaudz augstāks. 

Turpina pieaugt to cilvēku skaits, kuri uzskata, ka viņu balsij ir nozīme
Aptaujas respondentiem tika jautāts, cik lielā mērā viņi tic, ka viņu balsij ir nozīme Eiropas Savienībā, Latvijā un viņu 
pašvaldībā. Atbildes sadalījās šādi:

JĀ!

32%

7%

61%

65%

6%

29%

49%

4%

47% 40%

5%

55%

Kuras sabiedrības grupas jūtas pārliecinātākas par savu ietekmi? Jaunākās paaudzes, cilvēki ar augstāku izglītību, ar 
augstākiem ienākumiem un latviešu sarunvalodu ģimenē. 
Interesanti uzsvērt, ka savas balss nozīmei vairāk tic tie cilvēki, kuri paši pēdējo divu gadu laikā ir bijuši pilsoniski aktīvi.

Sīkāk par aptaujas rezultātiem: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvijajoprojamzemasuzticesanassabiedriba
iedzivotajiveletosplasakasiesaistesiespejas.a390701/

Manai balsij ir nozīme  
Eiropas Savienībā.  

Piekrīt – ■ 29%, nepiekrīt – ■ 65%, 
nezina – ■ 6%;

Manai balsij ir nozīme  
Latvijā.  

Piekrīt – ■ 47%, nepiekrīt – ■ 49%, 
nezina – ■ 4%;

Manai balsij ir nozīme  
manā pašvaldībā.  

Piekrīt – ■ 55%, nepiekrīt – ■ 40%, 
nezina – ■ 5%.
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