
IDEJU 
STROPS

MĒS, TĀPAT KĀ BITES, DZĪVOJAM SAIMĒ. TĀPAT 
KĀ KATRA BITE IR SVARĪGA RŪPĒS PAR STROPU, 
TĀ MĒS KATRS ESAM NOZĪMĪGS, VEIDOJOT 
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”.

6/2021

DEMOKRĀTIJAS 
STIPRINĀŠANA 

SKOLĀ

AKTUALITĀTES
1. 
Latvijas Debašu asociācija “QUO Tu domā?” sadarbībā ar 
Sabied riskās politikas centru PROVIDUS aicina skolotājus 
un skolēnus gūt zināšanas par spēli “Vēlēšanu pilsēta” un 
tās sniegtajām iespējām mācīties par politiku, pilsētpārvaldi, 
demokrātijas procesiem un argumentāciju ar spēļu metodes 
palīdzību, piedaloties tiešsaistes prezentācijas pasākumā 
29. septembrī no plkst. 16.00 līdz 17.30. Pieteikšanās pasā
kumam (šeit) līdz 28. septembrim.
Par spēles mērķi un izmantošanu mācību procesā, metodoloģiju 
un iespējām stāstīs Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS 
pētniece Sintija TarasovaDubkeviča. 
Praktisku spēles izspēli divās paralēlās plūsmās – skolotājiem 
un skolēniem – vadīs spēles “Vēlēšanu pilsēta” nodarbību 
vadītājas Madara Stolere un Katrīna Simanovska. 
Pieteikties pasākumam aicināti gan skolotāji, gan skolēni, jo 
interesanti būs visiem! 

2. 
JSPA konference “Nākamais solis darbā ar jaunatni – ilgtspējai”
14. oktobrī no plkst. 10 līdz 17 konferenču zālē “Fantadroms” 
notiks konference “Nākamais solis darbā ar jaunatni – ilgt spējai”. 
Konferencei ir aicināti pieteikties jaunatnes jomā iesaistītie  – 
jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu centru 
un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Konferences mērķis ir pārrunāt jaunatnes jomai aktuālus jautā ju
mus, kas reizē ir arī programmas “Erasmus+” (2021.–2027. gads) 
prioritātes – digitāls darbs ar jaunatni, sociālā iekļaušana un 
līdzdalības veicināšana demokrātiskajos procesos, zaļa un ilgt
spē jīga projektu īstenošana. Konference pulcēs darba ar jaunatni 
profesionāļus, kuri:
• rūpējas par ilgtspējas jautājumiem un to, ko jaunieši var darīt 

klimata pārmaiņu un vides aizsardzības labā;
• vēlas sniegt vairāk iespēju jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
• domā, kā veicināt jauniešu līdzdalību;
• vēlas apgūt jaunas prasmes, lai darbā ar jaunatni kļūtu 

digitālāki.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina 
konferencei pieteikties ikvienu jaunatnes jomā iesaistīto – 
jaunatnes darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus, jauniešu 
centru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Konference no
tiks klātienē dalībniekiem ar Covid19 vakcinācijas vai pārsli
mošanas sertifikātiem. Dalībnieku skaits klātienē ir ierobežots. 
Pieteikšanās dalībai konferencē klātienē līdz 30. septembrim 
(ieskaitot). Pieteikties šeit.

JĀ!

JĀ!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp2s9YvXQWAXQtCl1-Dwh38FSunY_tUjgk8nrxzZ6VC8MY0w/viewform?fbclid=IwAR0oaml0z7dDvk57z8p6Wv_hX714PfdW8Rl54RpJxqYVnYMlCfy6m9CUdNU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepqnC6ArGx2fQrlV10zhbV4JakW0XiHvaeDzdY6hkC_84Bzg/viewform


RESURSI
1.
Projekta "DemokrātiJĀ" mājaslapa www.demokratijaskola.lv
Tajā regulāri lasiet gan aktuālo (semināri, kursi, emācības 
u.c.), gan iepazīstiet noderīgas idejas demokrātijas kultūras 
stiprināšanai skolā. Unikāla ir mājaslapas sadaļa Pašno vēr
tējuma rīks “Pielaiko demokrātiju savai skolai!”. Pašnovēr
tējuma rīks ietver trīs skolas demokrātijas kultūrai vienlīdz 
būtiskas jomas: 
1) skolas pārvaldību, 
2) skolas ikdienas dzīvi, 
3) pilsoniskuma un demokrātijas elementu iekļaušanu mācību 

saturā un mācību darba organizācijā. 
Katra rakstur lieluma izvērtēšanai piedāvāti vairāki 
kritēriji. Izlasiet, apdomājiet, izvēlieties precīzāko 
esošās situāci jas raksturojumu, atceroties, 
ka kritisks pašnovērtējums ir izaugsmes 
pamats.
Pašnovērtējuma rīku varat izmantot indi
viduāli vai komandā. Individuālie vērtējumi 
ļauj uzzināt dažādu iesaistīto pušu viedokļus, 
sniedz iespēju salīdzināt un analizēt šos 
viedokļus, izvērtēt, cik lielā mērā cilvēki 
jūtas iesaistīti skolas demokrātijas kultūras 
veidošanā. Svarīgs ir visu mācību kopienas 
dalībnieku (skolotāju, skolas administrācijas, 
skolēnu, vecāku, pašvaldības pārstāvju un sociālo 
partneru) viedoklis. Strādājot ar pašnovērtēšanas rīku 
komandā, diskutējiet par katru kritēriju, apspriediet piedāvātā 
rādītāja pilnveides iespējas. Demokrātija ir ne tikai mērķis, bet 
arī process!
Noslēgumā jūs iegūsiet vizuālu (grafisku) novērtējuma attēlu, 
kur būs redzams, kuras jomas un raksturlielumi ir labi attīstīti 
un kuras jāpilnveido, lai varētu skaļi teikt: „Demokrātijai mūsu 
skolā – JĀ!”

2. 
Ceļveži “Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai 
attīstībai” (UNESCO)
Uzzināsiet, kas ir globālā pilsoniskuma izglītība un izglītība 
ilgtspējīgai attīstībai, kā to mācīt; kā apgūt vērtības un 
attieksmes, sadarbības, komunikācijas un kritiskās domāšanas 
prasmes; kā iesaistīt skolu kopienas dzīvē 
un vēl daudz noderīga. 
Ceļvedis skolotājiem.
Ceļvedis skolēniem.

3.
Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 
veidoti izziņas materiāli, idejas 
nodarbībām, spēles – bagātīga 
metodisko materiālu krātuve 
Materiāli pieejami šeit.

JĀ!
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http://www.demokratijaskola.lv
https://unesco.lv/files/Skolas_darbiba_Celvedis_skolotajiem_1a3808dc.pdf
https://unesco.lv/files/Skolas_darbiba_Celvedis_skoleniem_c2ea12e6.pdf
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku/parlament-r-s-demokr-tijas-projekti.html


4.
Video "Cieņa Latvijā. Parunāsim?"
Rojs Rodžers Sarunu festivāla LAMPA komandas uzdevumā dodas 
Rīgas ielās, lai noskaidrotu, kādi uzskati par cieņu pastāv iedzīvotāju 
vidū. Pieejams šeit.

5.
Sarunu skolas “Lampa” lekcija “Cieņa. Vārda brīvība. Naids.”
Lekciju vada Mārtiņš Mits. Pieejams šeit.

6. 
Izdevumā “Izdari!” iepazīsiet 6 soļu metodiku 
sa biedrības līdzdalības veicināšanai un Latvijas  
skolu labās prakses piemērus, kā sekmēt  
dažādu iedzīvotāju grupu pilsonisko līdz ie saisti 
un sadarbību tādu lēmumu pieņem šanā, kas 
ietekmē viņu dzīvi. Pieejams šeit.

7. 
Izziņas materiāls “Latvija laikā un telpā".  
Personības un notikumi
Latviešu valodas aģentūras veidotais interaktīvais materiāls ļauj 
iepazīt tos cilvēkus, kuri šobrīd ar saviem darbiem un idejām virza 
Latvijas vārdu pasaulē.
Izziņas materiālā iepazīsiet dažādu jomu personības: Andri Ambaini, 
Kārli Bardeli, Ivaru Beitānu, Aigaru Bikši, Oto Brantevicu, Mairi Briedi, 
Intaru Busuli, Agri Daņileviču, Martinu Dukuru, Tomu Ērenpreisu, 
Emīlu Hlevicki, Laimu Jansoni, Renāru Kauperu, Gintu Lapiņu, Egilu 
Levitu, Mariannu Milovsku, Aļonu Ostapenko, Elitu Patmalnieci, 
Raimondu Paulu, Kristapu Porziņģi, Haraldu Silovu, Vestardu Šimku, 
Māri Štrombergu, Kārli Vērdiņu un Vairu VīķiFreibergu.
Izziņas materiālā ietverta gan informācija, gan interesanti uzdevumi, 
lai pilnveidotu skolēnu latviešu valodas prasmi. Izziņas materiāls 
paredzēts 12–14 gadus veciem jauniešiem. Pieejams šeit.

8. 
Spēle "Ikviens ir svarīgs" 
(Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, uzvediba.lv)
Spēle ir izstrādāta kā inovatīvs daudzpakāpju sistēmisks instru
ments fiziskās un emocionālās vardarbības mazināšanai izglītības 
iestādē, kā arī kolektīva emocionālās vides monitoringam. 
Instruments veidots vairākos sarežģītības līmeņos, lai to varētu 
izmantot bērni, pedagogi klases stundās un mācību priekšmetos, kā 
arī atbalsta komandas speciālisti – psihologi, sociālie pedagogi u.c. 
Spēle ir piemērota sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas 
vecuma izglītojamajiem. Tā adaptēta arī darbam ar skolu personālu, 
ņemot vērā, ka pieaugušo zināšanas par vardarbību, viņu spēja 
pazīt un apturēt vardarbību tiešā veidā ietekmē izglītības iestādes 
vidi un kultūru.
Spēle palīdzēs pedagogiem un atbalsta komandai visos klases di
na  mikas posmos, sākot no nelielām pārmaiņām klases vidē līdz 
vardarbības gadījumu izmeklēšanai un jaunu noteikumu izvir zī
šanai. Spēle domāta ne tikai ārkārtas situācijām, kad vardarbība jau 
notikusi. Tā, īpaši 1. un 6. daļa, ir arī preventīvs instruments, kas 
palīdz novērst iespējamās vardarbības situācijas. Pieejams šeit.

JĀ!
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https://www.youtube.com/watch?v=1FE4gwQq9yQ
https://www.youtube.com/watch?v=hG7vZxgibtA
https://www.iac.edu.lv/assets/Publications/Izdari.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latvija_laika_un_telpa_personibas_un_notikumi/
https://www.uzvediba.lv/draudzigai-klasei/


UZDEVUMI
1. uzdevums
Uzzini, kā sauc šos jauniešus! Ievieto burtus no iekrāsotajiem lauciņiem vārdos, lai uzzinātu, kuru līdzdalības formu  
šis cilvēks uzskata par efektīvu! Burti jāsakārto pareizā secībā, taču pirmais burts sakrīt.

k

Vīrieša vārds, vārda diena  
29. jūnijā

Sievietes vārds, vārda diena 
28. februārī 

s

Vīrieša vārds, vārda diena 
18. novembrī

c i j

Sievietes vārds, vārda diena  
13. augustā

s uē t eā j i

Vīrieša vārds, vārda diena  
15. aprīlī

Vīrieša vārds, vārda diena  
4. februārī

e t r ā c j a

Izvēlies, tavuprāt, efektīvāko līdzdalības formu! Apraksti, kādā situācijā tā ir efektīva un kāpēc! Izmanto savu pieredzi!
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2. uzdevums
Izej labirintu un pieraksti katram skaidrojumam atbilstošo terminu – „autoritāra valsts”, „demokrātiska valsts” un 
„totalitāra valsts”.

Es dzīvoju  
valstī, kurā vara  
pieder tautai 

Ideoloģija 
uzspiež vienādu 
domāšanu visiem

Vara viena 
cilvēka rokās

Autoritāra valsts Totalitāra valsts Demokrātiska valsts

Mans 
skaidrojums

Pilsoņu 
atbildība un 
pienākumi

Jauniešu 
dzīve, 
iespējas

Vadošās 
vērtības 

Esmu  
dzirdējis/usi,  
sapratis/usi, 
domāju...

Aizpildi tabulu! Salīdziniet atbildes klasē, pārrunājiet tās!

JĀ!
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3. uzdevums
Nosaki, kurš grafiks attēlo konkrētās pilsētas vēlētāju aktivitāti 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās! 

Līdz šim es domāju ,

bet tagad es domāju .

Ja vien , 

tad .

Svarīgākais ir .

Mērķis būtu .

Zinu, ka arī es varu .

1 4 72 5 83 6 9

balsstiesīgie nobalsojušie

Rīgā nobalsojuši 39,15% balsstiesīgo

Valmierā nobalsojuši 40,06% balsstiesīgo

Jūrmalā nobalsojuši 36,17% balsstiesīgo

Daugavpilī nobalsojuši 23,94% balsstiesīgo

Rēzeknē nobalsojuši 27,24% balsstiesīgo

Liepājā nobalsojuši 33,07% balsstiesīgo

Ventspilī nobalsojuši 29,18% balsstiesīgo

Jelgavā nobalsojuši 31,36% balsstiesīgo

Jēkabpilī nobalsojuši 29,40% balsstiesīgo

Papildini teikumus!
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4. uzdevums
Ieraksti kaimiņvalstu nosaukumus un atbilstošo sauszemes robežas garumu: 343 km, 588 km, 276 km, 172,9 km!
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Salīdzini valstis – kas tām kopīgs, kas atšķirīgs!

LATVIJA L

LATVIJA I

LATVIJA

LATVIJA K

B
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5. uzdevums
Aizpildi domu karti!

Skaidrojums Piemērs

Nacionālais kolorīts

Nacionālās krāsas

Nacionālais varonis

Nacionālie svētki

Nacionālā identitāte

Skaidro un papildini ar piemēriem vārdu savienojumus! 

Šis uzdevums mani mudināja padomāt par...

La
tv

ija
s 

N
ac

io
nā

la
is

 

Latvijas Nacionālais 

Latvijas Nacionālais 

Latvijas N
acionālais 

Latvijas Nacionālais 

Oficiālie  
Latvijas simboli  
ir karogs          ,

himna un ģerbonis.JĀ!
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