
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”.

5/2021

DEMOKRĀTIJAS 
STIPRINĀŠANA 

SKOLĀ

AKTUALITĀTES 
1.
Iedvesmas un mentoringa programma Latvijas aktīvistiem 
“Māksla un aktīvisms taisnīgākai pasaulei”. Dalībniekiem 
vairāku mēnešu garumā būs iespēja padziļināti pētīt mākslas 
un aktīvisma attiecības, mākslas lomu sociālā un ekoloģiskā 
taisnīguma veicināšanā un apzināt rīkus un stratēģijas radošu 
risinājumu īstenošanai, kā arī veidot nelielus projektus jeb 
akcijas, kas vērstas uz labākas sabiedrības veidošanu šaurākā 
vai plašākā nozīmē. 

Pieteikšanās līdz 23. maijam. 

Sīkāka informācija https://www.issp.lv/en/news/makslaun
aktivismsiedvesmasunmentoringaprogramma

2.
Aktivitāte jauniešiem “Manas prasmes – mana kompetence”. 
Kā droši un pašpārliecināti veidot un iekļauties pilsoniskajās 
aktivitātēs? Lasīt vairāk http://mediacija.aikp.lv/index.php/lv/
projekti/aktivoiedzivotajufonds/notikumi

Norises laiks – 24. maijs. 

Iepriekš jāpiesakās: https://ej.uz/aktivitate_pieteiksanas

3.
“Ideju banka” – iesaki, kā stiprināt demokrātijas kultūru skolā! 

Demokrātijas kultūra skolā izpaužas VISU izglītības procesā 
iesaistīto vēlmē un spējā aktīvi līdzdarboties procesos, kas 
viņus ietekmē. Demokrātijas kultūras atslēgas vārdi ir sadarbība, 
līdzatbildība, kolektīvi lēmumi. Vai skolēni, skolotāji, vecāki var 
ietekmēt būtiskus lēmumus skolā? Kādi līdzdalības mehānismi 
darbojas? 

Ja tev ir ideja, kā stiprināt demokrātijas kultūru skolā, iesniedz 
to “Ideju bankā” https://www.surveymonkey.com/r/7WLXV2D 

Iesniegtā ideja ir tavs DemokrātiJĀ Latvijas skolās! 

JĀ!

JĀ!
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IDEJAS LĪDZDALĪBAS AKTIVITĀTĒM VASARĀ
1.
Digitālās koprades platforma “IESAISTIES.LV”. “IESAISTIES.LV” ir virtuāla platforma, kurā apkopotas dažādas ar kultūras 
datiem un procesiem saistītas aktivitātes, kuras bāzētas digitālā vidē un kurās ir iespēja piedalīties ikvienam sabiedrības 
pārstāvim. Šobrīd tajā iekļauti digitālie rīki daudzpusīgai kultūras mantojuma iepazīšanai, izpētei, kā arī jaunradei. Te 
interesenti atradīs materiālus par mūziku, literatūru, folkloru, etnogrāfiju, ko izmantot vēstures, novadpētniecības izzinā
šanai, varēs līdzdarboties kultūras mantojuma saglabāšanā, piemēram, stāstot par savu pieredzi svētku svinēšanā vai 
atšifrējot Latviešu folkloras krātuves rokraksta manuskriptus. Atsevišķas platformas daļas ir vērstas uz kultūras mantojuma 
atdzīvināšanu, piemēram, ieskaņojot dzejoļa lasījumu, iedziedot savu versiju kādai no arhīva melodijām u. tml.

2.
Portāls “ManaBalss.lv”. Sabiedrības iniciatīvu platforma, kurā ik
viens Latvijas pilsonis var ievietot savu iniciatīvu un vākt parakstus 
tās nogādāšanai Saeimā. Tā strādā, lai vērtīgākās iedzīvotāju ide
jas tiktu sadzirdētas! Iniciatīvas var ierosināt un parakstīt ikviens 
Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu. Katra iniciatīva, ko 
paraksta vismaz 10 000 pilsoņu un kas atbilst Saeimas juridiskajiem 
kritērijiem, nonāk Saeimā. Portālu izveidoja divi entuziastiski 
jaunieši  – uzņēmējs Kristofs Blaus un mārketinga eksperts Jānis 
Erts. Puišiem šķita, ka labām idejām nevajadzētu palikt mājās pie 
virtuves galda – tām jānokļūst līdz lēmumu pieņēmējiem un vēl 
tālāk. Domāts – darīts! 2010. gadā sākās darbs pie portāla izveides 
un pirmo iniciatīvu veidošanas un virzīšanas Saeimā. Lobēšanas un 
interešu aizstāvības pieredzes nebija, bet bija milzīgs entuziasms,  
ticība idejai un labi padomdevēji, kuri palīdzēja saprast, kā šo ideju 
īstenot. 

3.
Konference par Eiropas nākotni https://futureu.europa.eu/ ir uni
kāla un aktuāla iespēja Eiropas iedzīvotājiem diskutēt par Eiropas 
problē mām un prioritātēm. Neatkarīgi no tā, no kurienes jūs esat 
vai ko jūs darāt, šī ir vieta, kur padomāt par to, kādu nākotni vēlaties 
Eiropas Savienībai. Šeit varat dalīties savās pārdomās par Eiropu un 
izmaiņām, kas jāveic, aplūkot, kas sakāms citiem, atrast pasākumus 
jūsu tuvumā, organizēt savu pasākumu un sekot līdzi konferences 
virzībai un rezultātiem.

4.
Fraktūras teksta labošana. Palīdziet uzlabot vecās drukas automā
tiskās atpazīša nas kvalitāti Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā 
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UZDEVUMI DEMOKRĀTIJAS IZPRATNEI
1.
Rēbusu sērija “Eiropas Savienības vērtības”. 
Rēbusi aptver visas mācību jomas, to atminējumi veido Eiropas Savienības Latvijas demokrātiskās vērtības.

SKOLĒNA MATERIĀLS SKOLOTĀJA MATERIĀLS

Attēla apraksti:
1.attēls - Briseles simbols;
2.attēlā - trīs valstis, kas ES pievieno-
jās 2004.gadā;
3.attēlā - valsts karogs, kura ir ES da-
lībvalsts kopš 1995. gada, Eirozonas
valsts;
4.attēls - Lietuvas nacionālais putns.

Atbilde: #ATBALSTS

Attēla apraksti:
1.attēls - šajā novadā atrodas dabas lie-
gums "Dubnas paliene" - Eiropas nozī-
mes aizsargājama dabas teritorija Natu-
ra 2000;
2.attēlā - veselīga Latvijas eksportpre-
ce;
3.attēlā - gleznas "Mīkstie pulksteņi"
autors;
4.attēls - devītā lielākā ES dalībvalsts,
nozīmīgu ES institūciju mājvieta.

Atbilde: #LĪDZDALĪBA

Attēla apraksti:
1.attēls - atjaunojams zaļās enerģijas
avots;
2.attēls - Eiropas Savienības dalīb-
valsts;
3.attēls - pilsēta, kuru dibināja vilcenes
izauklēti dvīņu brāļi;
4.attēls - Eiropas Zaļā kursa ietvaros,
tiks mazināta intensīva pesticīdu lieto-
šana tās audzēšanā.

Atbilde: #SADARBĪBA
Attēla apraksti:
1.attēls - sakausējums, kas tiek izman-
tots 10, 20 un 50 centu izgatavošanai;
2.attēls - Kopenhāgenas simbols,
H.K.Andersena pasakas tēls;
3.attēls - sausieņu tipa mežs, kurā aug
ozols, egle, bērzs, osis, apse, alksnis;
4.attēls - 26 valstu zona, kurā var ceļot
bez robežkontroles

Atbilde: #ZINĀŠANAS

Attēla apraksti:
1.attēls - dziesmu konkurss, kas 2021.
gadā notika Roterdamā;
2.attēls - šajā valstī kopš 2005. gada
vēlēšanas notiek tiešsaistē;
3.attēls - arhitektūras stils;
4.attēls - Latvijas pilsēta.

Atbilde: #IZAUGSME

Attēla apraksti:
1.attēls - bezastains abinieks;
2.attēls - īpašā krūzē pagatavota kafija.
To izgudroja itālis A.Bialetti 1933. ga-
dā;
3.attēls - Latvijas pilsēta, kurā nozīmī-
gām personībām tiek uzstādīti “Goda
krēsli";
4.attēls - ES dibinātājvalsts.

Atbilde: #DEMOKRĀTIJA
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Attēla apraksti:
1.attēls - sakausējums, kas tiek izman-
tots 10, 20 un 50 centu izgatavošanai;
2.attēls - Kopenhāgenas simbols,
H.K.Andersena pasakas tēls;
3.attēls - sausieņu tipa mežs, kurā aug
ozols, egle, bērzs, osis, apse, alksnis;
4.attēls - 26 valstu zona, kurā var ceļot
bez robežkontroles

Atbilde: #ZINĀŠANAS

Attēla apraksti:
1.attēls - dziesmu konkurss, kas 2021.
gadā notika Roterdamā;
2.attēls - šajā valstī kopš 2005. gada
vēlēšanas notiek tiešsaistē;
3.attēls - arhitektūras stils;
4.attēls - Latvijas pilsēta.

Atbilde: #IZAUGSME

Attēla apraksti:
1.attēls - bezastains abinieks;
2.attēls - īpašā krūzē pagatavota kafija.
To izgudroja itālis A.Bialetti 1933. ga-
dā;
3.attēls - Latvijas pilsēta, kurā nozīmī-
gām personībām tiek uzstādīti “Goda
krēsli";
4.attēls - ES dibinātājvalsts.

Atbilde: #DEMOKRĀTIJA

Attēla apraksti:
1.attēls - ES dalībvalsts;
2.attēls - Šīs valsts valoda - ES oficiālā
valoda kopš 1958. gada;
3.attēls - 2 eiro piemiņas monētas no-
saukums (2016. gads);
4.attēls - Šīs ES iestādes nosaukums
latviešu valodā.

Atbilde: #VIENLĪDZĪBA

Attēla apraksti:
1.attēls - Latvijas nacionālais putns,
1.attēls - Eiropas Savienības himnas
"Oda priekam" vārdu autora uzvārds,
1.attēls - Eiropas Savienības dalīb-
valsts galvaspilsēta,
1.attēls - Pirmais burts alfabētā, ko lie-
to lielākā daļa Eiropas Savienības vals-
tu.

Atbilde: #CIEŅA
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2.
Izziņas materiālu sērija "Vienoti dažādībā" (14.–18. lpp.)
Šo materiālu mērķis ir iepazīstināt ar Eiropas Savienības valstu arhitektūras pērlēm, nacionālajiem dzīvniekiem, kino, 
komponistiem, pasakām, stiprinot apziņu, ka esam vienoti savā dažādībā. 
Idejas darbam ar šo materiālu:

 ¥ papildināt katru nosaukto lietu ar vienu vai vairākiem faktiem, emocijām no savas pieredzes, savām fotogrāfijām;
 ¥ izveidot viktorīnu, izmantojot doto informāciju;
 ¥ papildināt materiālu ar piemēriem no citām Eiropas Savienības valstīm;
 ¥ veidot līdzīgus materiālus par citām jomām, piemēram, automobiļu ražošana, derīgie izrakteņi u. c.;
 ¥ veidot materiālu par citu Eiropas Savienības valstu atstāto mantojumu savā pilsētā.
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3.
Lasi Eiropas Savienības Tiesas tiesneses Inetas Ziemeles uzrunas fragmentus un veic piezīmes 1. darba lapā! Tad veido 
asociāciju karti 2. darba lapā!

Latvijas demokrātija toreiz, tagad un tuvākā nākotnē
Es domāju, ka samērā triviāls ir kļuvis apgalvojums, ka to, kas mēs esam šodien, nosaka vakardiena. Savukārt tas, kādi 
esam šodien, nosaka mūsu rītdienu. Tomēr tā tas ir, tādēļ arī savu uzrunu sākšu ar atkāpi 31 gadu atpakaļ, kas lielā mērā 
ir noteicis to, kādi mēs esam šodien un paskaidro mūsu demokrātijas šā brīža izaicinājumus. Lai arī man būtu jāatzīst, ka 
mūsu šodienas sasniegumi un problēmas jau iezīmē to, ar ko mums būs jācīnās turpmākos, teiksim, 10 gadus, tomēr es 
gribētu savā uzrunā uzstāt uz tēzi, ka, apzinoties šo risku, cilvēks var brīvi un apzināti mainīt nākotnes prognozes. Proti, 
mums savā brīvā valstī nav pasīvi jānoraugās, kā attīstās notikumi. Mani vairāk uzrunā tēze, ka brīvs cilvēks ir tik stiprs, ka 
spēj uzņemties atbildību par sevi un apkārtējiem un tādējādi vismaz daļēji ietekmēt notikumus. 

Es gribētu sākt ar atgādinājumu par to, kādos apstākļos mēs atjaunojām neatkarību un demokrātisko valsts iekārtu. Ar ne
iz sakāmām emocijām sagaidot Latvijas Republikas Augstākās Padomes balsojumu par 4. maija Neatkarības dekla rāciju, 
kuras viens no centrālajiem punktiem bija Latvijas Republikas Satversmes darbības atjaunošana, kas nozīmēja demo
krātiskas tiesiskas valsts iekārtas atjaunošanu, šodien ir pilnīgi skaidrs, ka mums bija niecīgs priekšstats par to, ko tas 
prasīs un ko nozīmē praksē demokrātiska tiesiska valsts. Tautai vajadzēja iemācīties demokrātiju un tiesiskumu, apgūt 
cilvēktiesības, pilsoniskās iemaņas un iemācīties dzīvot ar savu brīvību un cienīt apkārtējo brīvību. Vai tas ir bijis viegli? Nē, 
un es teiktu, ka vēl arvien esam šajā atbilstošu iemaņu apgūšanas procesā. Proti, nevajag slēpties no tā, ka padomju režīma 
trauma cilvēku prātos ir bijusi daudz lielāka, nekā domājām 80. gadu beigās, un ka tās pārvarēšana prasa daudz laika un 
lielas pūles katram un visiem kopā. Visgrūtākais cilvēkam, kas nav dzimis brīvā sabiedrībā, iegūstot brīvību, ir saprast, 
ko tad ar to darīt pašam un ko darīt, kad katra paša brīvība sāk sadurties un pat traucēt cita brīvībai. Tas, kas atrisina 
šādus konfliktus, ir labi likumi un korekta, kompetenta likumu piemērošana. 

To, ka valsts nav privāts uzņēmums sava privātā labuma gūšanai, ka valsts ir mehānisms, lai tiesiski nodrošinātu katra 
cilvēka tiesības uz vienlīdzīgiem pamatiem un kopējo tautas ilgtspēju, nav bijis tik viegli apgūt. 

Ir ļoti svarīgi šodien runāt par to, kāpēc ir tik liela neuzticēšanas Latvijas valsts varai, jādefinē un jānosauc iemesli. Vai 
aizdomīgums pret “tiem pie varas” ir vēl no pagātnes mantots un pēc neatkarības atgūšanas, piemēram, ar neveiksmīgo 
privatizācijas procesu vēl palielināts? Vai šobrīd var definēt konkrētus soļus, kas būtu veicami, lai neietu nākotnē ar neticību 
savai valsts varai? Kāpēc, piemēram, Satversmes tiesa aizsāka tik daudzus projektus, lai kļūtu tuvāka un saprotamāka 
sabiedrībai. Vai tas ir viens no veidiem? Kas vēl?

Cilvēciski ir ticēt tam, ko tu saproti un kam tu jūti savu piederību. Tieši tas ir demokrātijas spēks, proti, vara netiek uzspiesta 
no ārpuses vai no augšas necaurspīdīgā procesā. Demokrātijā cilvēki izvēlas savus priekšstāvjus un uz visu viņu ievēlēšanas 
periodu seko tam, kā viņi strādā, un pieprasa cita veida darbu, ja strādā neapmierinoši. Tas ir pilsoniskās sabiedrības 
esības un atbildības jautājums. Tas ir arī jautājums par lēmumu pieņemšanas caurskatāmību un komunikāciju, par varas 
un sabiedrības dialogu. Es domāju, ka es nepateikšu neko jaunu, sakot, ka šīs ir mūsu demokrātijas vājās vietas. Varbūt tā ir 
ne tikai mūsu vēsture, kas ietekmē mūsu dialoga un līdzdalības prasmes. Varbūt var padomāt arī par latviešu viensētnieka 
mentalitāti. Taču demokrātijas esence ir dialogs un līdzdalība. Demokrātiju darbina brīva cilvēka brīva ideja ietverta brīvā 
runā un tas, kā šī ideja uzrunā citus, kā tā ietekmē kopējos procesus. Šim, protams, savas papildu problēmas uzliek 
21. gadsimts kā tehnoloģiju un sociālo tīklu laikmets, kas Latvijas vēsturiskajā kontekstā ir tiešām nopietna problēma, jo, 
vēl neapguvuši demokrātijas prasmes, mēs jau organizējamies nelielos sociālo tīklu burbuļos.

Līdz ar to, lai uz nākotni mēs neaiznestu neuzticēšanos sevis vēlētai valsts varai un sociālo tīklu burbuļos esošas sarunas 
druskas, pilsoniskai sabiedrībai ir jākļūst labāk un vairāk organizētai, jāveido plašas demokrātiskas debates, proti, “Lampas 
sarunām” ir jābūt visa gada garumā, un jāprasa no valsts varas pastāvīgs dialogs. Manuprāt, pandēmijas vēl viena sudraba 
maliņa Latvijā ir tas, ka cilvēki konstatēja, ka viņiem ir nepieciešams pilsonisks kontakts. Tādēļ bija daudz pilsonisku debašu 
pieejamajās platformās. Šo praksi vajadzētu turpināt. Es ierosinātu aicināt uz pilsoniskām sarunām vairāk un biežāk lēmumu 
pieņēmējus. Jāsaka, tā ir tāda normāla Eiropeiskas dzīves iezīme – sarunāties par valstij svarīgiem jautājumiem un 
veidot viedokli, kurā ir jāieklausās. 

07.05.2021, Miķeļa Valtera dienas uzruna
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LATVIJAS DEMOKRĀTIJA

KOPSAVILKUMS

PIEZĪMESGALVENĀS 
DOMAS, 

ATZIŅAS, 
JAUTĀJUMI

1. darba lapa
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Saistīti termini

Ar terminu 
saistītās 

institūcijas

Plašāki 
termini

Ar terminu 
saistītie 
lietvārdi

Sinonīmi

Antonīmi

Šaurāki termini

Ar terminu 
saistītie 

darbības vārdi

DEMOKRĀTIJA

JĀ!
2. darba lapa
Veido asociāciju karti!
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4.
Šis uzdevums ir piemērots vidusskolas skolēniem. Uzdevumu veido darbs ar videomateriālu – Satversmes tiesas priekš
sē dētājas dr.  iur. prof. Sanitas Osipovas uzrunu “Cilvēka cieņas un sociālā taisnīguma atveseļošana” Eiropas Savienības 
Informācijas sniedzēju forumā https://www.youtube.com/watch?v=0Iw1opJAtk8 (uzrunas garums 36 minūtes). Skolēni 
skatās video un, izmantojot doto darba lapu, pieraksta svarīgākās idejas, atslēgas vārdus, pārdomas.

Sabiedrības izpratne par cilvēka cieņu un 
sociālo taisnīgumu ir izšķiroša, lai 
pastāvētu demokrātiska tiesiska valsts.  • Sabiedrībā valdošais 

viedoklis nosaka tās 
locekļu dzīvi,  tostarp 
arī tiesības. 
Piemēram, persona, 
kas tiek stigmatizēta, 
vienlaikus tiek sociāli 
atstumta, bieži arī 
ierobežota savās 
tiesībās.

Stigmas, ko sabiedrība iezīmē 
dažādām grupām, bieži balstītas 
vēsturiskos stereotipos. 

Sakāmvārdi par trūcīgiem, 
nabagiem, ubagiem:
«Atdod vai visu, ubags 
nekad tev nesacīs, ka viņam 
diezgan.»
«Tīri kā ubags valkājas. 
Vīzes kājā, runga rokā.»
«Kas slinku roku strādā -
top nabags, bet čakla roka 
dara bagātu.»

Cilvēka cieņa ir ikvienam cilvēkam 
piemītoša, neatņemama, garīgi 
tikumiska beznosacījuma vērtība Cilvēka cieņa valstij 

izvirza divas tiesiski 
saistošas prasības:
1. respektēt personas 

brīvību ,
2. garantēt 

līdztiesību, 
nepieļaujot 
diskrimināciju

Sodītu personu stigmas nav 
balstītas tikai vēsturiskos 
stereotipos, bet gan pastāvošos.

“Noziedzniekam NEKAS 
nepienākas, tā ir soda 
būtība, ka ne uz bērēm, ne 
citu iemeslu dēļ tu ārā no 
cietuma netiksi. Aci pret 
aci, zobs pret zobu;” 
“Zaglim vieta ir cietumā! 

Par bērēm un savu privāto 
dzīvi vajadzēja domāt 
pirms tu pārkāpi citu 
cilvēku dzīvi - īpašums, 
veselība, dzīvība,” anonīmi 
komentāri portālā Delfi. 

Cilvēka cieņa un iekļaujoša 
sabiedrība ir gan sabiedrības 
vērtība, gan kopīgs darbs.

• Tāpēc ir ļoti svarīgi 
sabiedrībai sniegt 
informāciju par 
vērtībām, tiesiskumu un 
tā ieguvumiem, lai mēs 
dzīvotu ne tikai 
demokrātiskā, bet 
demokrātiskā tiesiskā 
valstī, kur ikviena cieņa 
ir līdzvērtīga un 
stigmatizējoši stereotipi 
tiek atstāti folkloras 
ticējumu krājumos, kā 
vēstures liecība. 

Paldies, par 
uzmanību!

CILVĒKA CIEŅAS UN SOCIĀLĀ 
TAISNĪGUMA ATVESEĻOŠANA 

Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Dr. iur. prof. Sanita Osipova
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https://www.youtube.com/watch?v=0Iw1opJAtk8


Agrāk es domāju  

  , 

bet tagad es domāju  

 

IDEJA
DOMA SVARĪGI

NODERĪGI

NEPIEKRĪTU

PIEKRĪTU

IEBILSTU

ATCEROS

ATSLĒGAS VĀRDS

AIZDOMĀJOS

0.00

1. darba lapa
Skaties Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas uzrunu un aizpildi pulksteni! Raksti savas domas, idejas, 
iebildumus katru minūti vai vairākās minūtēs reizi. Izmanto vietu arī ārpus pulksteņa.
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