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Brīva un demokrātiska valsts nav pašsaprotamība, tā ir neizmērojama vērtība, kas var veiksmīgi attīstīties, 
veidoties un uzlaboties tikai ar aktīvu sabiedrības līdzdalību . Ikkatrs no mums var pieņemt lēmumu un ar 

savu mazo vai lielo darbu padarīt savu un mūsu kopējo dzīvi  labāku .

Savu vērtību un iespēju apzināšanās, darbs drošā skolas vidē vai neformālajā izglītībā ir īpaši svarīgs laikos, kad bieži 
nākas saskarties ar ārējiem un iekšējiem draudiem, pat mērķtiecīgiem kaitējumiem mūsu brīvībai un demokrātijai .

Metodisko materiālu kopa tapusi sadarbojoties  Latvijas un Izraēlas pilsoniskās izglītības ekspertiem . Izraēlā redzē-
tais un piedzīvotais pielāgots Latvijas vajadzībām, aicinot šo materiālu izmantot skolās, lai stiprinātu demokrā-
tiskās valsts pamatus .

Paldies visiem kolēģiem par dalību materiāla tapšanā . Paldies Jums par ikdienas darbu!

Andris Gobiņš 
Eiropas Kustības Latvijā prezidents

Neformālā izglītība veiksmīgi pavada jaunieti ceļā uz pieaugušo dzīvi
Demokrātiskas, laimīgas un pārtikušas sabiedrības pamatā ir līdzdarboties gatava un sabiedriski politis-

kajos procesos iesaistīties griboša sabiedrība visās vecuma grupās . Tas ir brīnišķīgi, ja jaunietis ir audzis laimīgā, 
sabiedriski aktīvā ģimenē, kurā vecāki ar savu piemēru mācījuši, ka tā ir ikdienas normāla un pašsaprotama sastā-
vdaļa – papildus ikdienas darba dzīvei iesaistīties arī sabiedriski politiskajos notikumos, piemēram, organizācijās, 
biedrībās vai politiskajos procesos . Otrs ceļš ir mācīties mācīties vienam no otra . Jaunieši sāk darboties skolu 
un pašvaldību pulciņos, biedrībās un organizācijās, kurās iedvesmojas viens no otra, un ar prasmīga jaunatnes 
darbinieka atbalstu papildina savas kompetences . 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras prioritāte vienmēr ir bijusi jauniešu izaugsme neformālajā 
izglītībā . Analizējot īstenoto starptautisko un nacionāla mēroga projektu tēmas, redzam, ka gadu no gada viens 
no aktuālā kajiem tematiem, kuru organizācijas nosaka par sava projekta vienojošo elementu, ir pilsoniskās 
izglītības attīstīšanas kompetences . Tagad, kad izglītības sistēmā notiek pāreja uz kompetencēs balstītu pieeju, 
ir veiksmīgs brīdis, lai neformālajā izglītībā gūto pieredzi izmantotu arī skolu izglītības sistēmā . Strādājot ar 
Annas Lindas fondu Latvijā, iedvesmojoša šķiet Izraēlas pieredze . Tajā pilsoniskā izglītība ir viens no pamatpriekš-
metiem skolā .  

Daina Sproģe
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore

Ir svarīgi, ka katru dienu mēs – cilvēki, kas strādājam sabiedrības integrācijas jomā, domājam par to, kā 
veicināt dažādu cilvēku, dažādu valstu iedzīvotāju savstarpējo sapratni un iecietību vienam pret otru . 

Iespēja domāt par jaunām darba metodēm tika dota pieredzes apmaiņas projektā „Labā prakse pilsoniskajā 
izglītībā”, kad 2016 . gada nogalē visupirms Izraēlas institūta Merchavim pārstāvji viesojās Rīgā, bet mēs gada 
nogalē devāmies uz Izraēlu iepazīties un kopīgi domāt par iespējām veicināt sabiedrības integrācijas procesus .

Izraēlā iepazītie cilvēki – izglītotāji, izglītības organizatori, sabiedriskie aktīvisti, kas pārstāv dažādas nevalstiskās 
organizācijas – pielikuši lielas pūles un darbu, lai veicinātu cilvēku savstarpēju saprašanos . Izstrādātās mācību 
metodes un izglītošanas modeļi ne tikai atvieglo izglītošanas procesu skolotājiem, bet ļauj arī skolēniem vieglāk 
uztvert savstarpējo attiecību izkopšanas nepieciešamību, dažādību kul tūrās, parašās, ieradumos . Svarīgi, ka sākot 
no izglītības iestādes beduīniem līdz izglītības institūtam ir jūtams ne tikai valsts, bet arī sabiedrības atbalsts . 
Iedvesmoja aktīvie NVO pārstāvji, kas ikdienā sniedz personīgu ieguldījumu demokrātijas un savstarpējās sapratnes 
veicināšanai .

Izraēlā redzētais iedvesmoja darba turpināšanai Latvijā, kur starpkultūru dialoga, savstarpējās sapratnes un toler-
ances veicināšanai ir būtiska nozīme . Ceram uz sadarbību turpmāk, apmainoties pieredzēm un kopīgi radot jaunas 
metodes darbam dažādu tautību sabiedrībā .

Solvita Vēvere
Sabiedrības integrācijas departaments

Departamenta direktore
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Attēls 4. Veidi politisko lēmumu ietekmēšanai: efektivitāte un personīgā aktivitāte (2015.g.; %) 

 
Attēls 5. Veidi politisko lēmumu ietekmēšanai: efektivitāte un personīgā aktivitāte (2015.g.; pozicionējuma karte) 
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Situācijas raksturojums pētījumā 

JAUNIEŠU POLITISKĀ LĪDZDALĪBA LATVIJĀ: SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

UN LĪDZDALĪBAS FAKTORU (DETERMINANTU) ANALĪZE

ljp .lv/wp-content/uploads/2016/02/P%C4%93t%C4%ABjums .pdf

JĀPILNVEIDO JAUNIEŠU IZPRATNE  
PAR LĪDZDALĪBAS VEIDIEM
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1. KAS IR KAS?

NORISE
1 . Skolēni saņem izdales materiālu . Uzdevums – savie not jēdzienu ar tā nozīmes skaidrojumu . 

2 . Skolēni sadalās pāros . Izvēlas vienu jēdzienu un izdomā trīs piemērus/situācijas, kā jēdzienā ietvertais 

saturs atspoguļojas dzīvē . 

3 . Skolēni internetā meklē papildu informāciju par savu izvēlēto jēdzienu (15 minūtes) . Uzdevums – atrast 

vienu negatīvu, vienu pozitīvu piemēru par jēdzienā ietvertās vērtības izpausmi dzīvē . Ātrākie skolēni 

var atrast Likumu, noteikumus, līgumus, kas nosaka šīs vērtības īstenošanu sabiedrībā .

4 . Klases stūros tiek izlikti 4 apgalvojumi:

 VIENMĒR UN VISUR; 

 DAŽREIZ JĀ, DAŽREIZ NĒ; 

 ĪPAŠI JĀNOPELNA; 

 DAŽIEM JĀ, DAŽIEM NĒ.
Skolēnu pāra uzdevums ir nostāties tajā klases stūrī, kurā esošajam uzrakstam, izvēlētā jēdziena kontek-

stā, skolēnu pāris piekrīt . Diskusija klasē par veikto izvēli, argumentiem .

PAPILDUS IESPĒJAS
Skolēni var saņemt tikai jēdzienu kartītes un vispirms izdomāt skaidrojumu paši, pēc tam to meklēt vārdnī-

cās . Skolotājs var papildināt jēdzienu sarakstu .

VECUMPOSMS: 7 . – 9 . klase .

NEPIECIEŠAMAIS LAIKS: 40 minūtes .

MĒRĶIS: pilnveidot izpratni par demokrātisku sabiedrību raksturojošiem 
jēdzieniem, vērtībām .

RESURSI: vārdnīcas, interneta resursi .

IZDALES MATERIĀLS
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LOJALITĀTE
Izturēšanās, rīcība, kurā izpaužas  

respekts pret pastāvošo varu, tās likumu 
ievērošana, godprātīga, korekta,  

cieņas pilna attieksme .

DEMOKRĀTIJA
Valsts pārvaldes forma,  

kurā varu īsteno tauta (tiešā demokrātija)  
vai tās ievēlēti pārstāvji  

(pārstāvnieciskā demokrātija) .

CILVĒKTIESĪBAS

Tiesību normu kopums, kas regulē attiecības 
starp valsti un indivīdu . Šīs tiesības nosaka 

to, kādai ir jābūt valsts attieksmei pret 
indivīdu, kā arī aizsardzības mehānismu 
pret valsts institūciju un amatpersonu 
izdarītajiem pārkāpumiem pret indivīdu .

PIENĀKUMS
Darbību kopums, arī uzdevums,  

kas kādam noteikti jāpaveic . Pienākumu  
var uzlikt valsts, pašvaldība, skola u .c . 

ATBILDĪBA
Attieksme, kurai raksturīgas rūpes  

un pienākuma apziņa, 
atbildība par saviem vārdiem, rīcību .

VIENLĪDZĪBA
Saistīta ar diskriminācijas aizlieguma 
principu, kas aizliedz izturēties pret 

personām sliktāk konkrētu pazīmju dēļ, 
piemēram, dzimums, rase,  

etniskā piederība, vecums u .c .

1. KAS IR KAS?

IZDALES MATERIĀLS
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2. LĪDZDALĪBAS KATALIZATORS

NORISE
1 . Ievadsaruna, jēdziena „līdzdalība” analīze – „iesaistīšanās, piedalīšanās, darbošanās”, „Līdzdalība ir 

process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā 

veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti” .

2 . Katrs skolēns uz lapas uzraksta savu talantu, interešu sfēru . Pie sfēras pieraksta vienu konkrētu ideju, 

kā izmantojot savu talantu var līdzdarboties sabiedriskos procesos . Piemēram, spēlēt ģitāru – rīkot 

koncertu, lai atbalstītu kādu ideju . Tad lapas tiek dotas pulksteņrādītāja virzienā un katrs skolēns, 

izlasot uzrakstīto talantu, interešu sfēru, to papildina ar vēl vienu ideju . Tā rīkojas, kamēr tiek apkopo-

tas vismaz 10 idejas, tad lapa tiek atdota atpakaļ un skolēns izvēlas interesantāko ideju no uzrakstīta-

jām . Diskusija klasē .

3 . Nākamais darba uzdevums ir papildināt izvēlēto līdzdalības veidu ar piemēriem no Latvijas, Eiropas, 

pasaules pieredzes, izveidojot prezentāciju ar spilgtākajiem piemēriem . Skolēni prezentē paveikto .

4 . Skolēni ar līdzīgām interesēm izveido grupas un izvēlas vienu līdzdalības ideju, ko izstrādā detalizēti . 

Skolēni tiek mudināti realizēt ideju klases, skolas, pašvaldības vai plašākā mērogā . 

5 . Atgriezeniskā saite par procesu, sasniegto rezultātu .

PAPILDUS IESPĒJAS
Skolotāja ir izveidojusi sarakstu ar dažādiem līdzdalības veidiem – piemēram, dziesma kā līdzdalības veids 

un skolēni novērtē, cik šis veids ir iedarbīgs, minot piemērus no savas pieredzes . Iespējamie varianti: 

• iesaistīties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;

• darboties izglītības iestāžu pašpārvaldēs;

• izstrādāt un īstenot projektus, kā arī citas iniciatīvas;

• piedalīties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā;

• iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā;

• dalība vēlēšanās, piketos, streikos, parakstu vākšanā;

• kultūras līdzdalība (dziesma, deja, aktiermāksla, vizuālā māksla, fotografēšana u .c .) .

VECUMPOSMS: pamatskola .

NEPIECIEŠAMAIS LAIKS: projekta darbs (min .3-4 stundas, bet pilnam ciklam nepieciešams 
individuāls darbs) .

MĒRĶIS: pilnveidot izpratni par dažādām līdzdalības formām un ikviena indivīda iespēju 
atrast sev piemērotāko .

RESURSI: piekļuve informācijas avotiem .

SVARĪGI! Nenoniecināt nevienu no līdzdalības veidiem, minot kādu no tiem kā svarīgāku, 
kādu kā mazāk svarīgu – visi ir vienlīdz nozīmīgi .
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3. RADOŠĀ DARBNĪCA  
„ES RUNĀJU BEZ VĀRDIEM”

VECUMPOSMS: sākumskola .

NEPIECIEŠAMAIS LAIKS: aktivitāte norit divos posmos – 2 stundas un skolēnu darbība 
vienas nedēļas ietvaros .

MĒRĶIS: apzināties daudzveidīgas līdzdalības formas sabiedrībā .

RESURSI: materiāli nozīmīšu izgatavošanai (kartons, krāsas, aplikāciju papīrs, līme, 
piespraude katram skolēnam, flomāsteri), rekvizīti vēlēšanu procesa organizēšanai .

NORISE
1 . Nodarbības sākumā skolēni iepazīstas ar situāciju – skola gatavojas svētkiem (Lieldienas, Ziemas-

svētki, 18 . novembris vai citi) un tiks dekorētas telpas . Skolēniem ir jāvienojas par dekorāciju krāsu – 

baltu, zaļu vai sarkanu . 

2 . Pirmais solis – individuāla izvēle . Skolēni, kuri izvēlas vienādu krāsu, apvienojas un formulē ne mazāk 

kā piecus pamatojumus savai izvēlei .

3 . Tiek uzklausīti visu trīs grupu viedokļi, iespēja uzdot jautājumus .

4 . Pēc diskusijas katrs individuāli vēlreiz pārdomā un pieņem gala lēmumu par dekorāciju krāsu . 

5 . Radošā daļa – katrs skolēns individuāli vai kopā grupā veido piespraudi izvēlētajā krāsā . Uz nozīmītes 

tiek uzrakstīts vārds „PAR” . 

6 . Tiek ierosināts piespraudi nēsāt redzamā vietā pie apģērba vienu nedēļu, kad notiks atkārtots balso-

jums un lielāko balsu skaitu ieguvusī krāsa kļūs par uzvarētāju . Nedēļas laikā ir iespēja runāt, pārliecināt 

citādi domājošos, lai gūtu lielāku atbalstu savai izvēlei .

7 . Lielās vēlēšanas – klases vai skolas ietvaros . Balso-

jumā kā vēlēšanu biļeteni tiek izmantotas izveidotās 

nozīmītes, kas tiek mestas 3 krāsu vēlēšanu urnās . 

Ja kāds nedēļas laikā ir mainījis viedokli, tad met savu 

nozīmīti citas krāsas urnā . Pēc balsu apkopojuma tiek 

paziņota krāsa, kas ieguvusi lielāko balsu skaitu . 

8 . Saruna klasē pēc balsojuma – kāda bija katra rīcība ne-

dēļas laikā, vai kāds centās aktīvi pārliecināt citus mainīt 

domas, kādi argumenti lietoti, kādi rezultāti . 

PAPILDUS IESPĒJAS
Organizēt reklāmas kampaņas katrai krāsai – atvēlēt vienu 

dienu katrai krāsai, atskaņojot dziesmas, kurās minēta šī krāsa, veidojot uzdevumus, modes skates u .c .

SVARĪGI! Realizēt visus minētos posmus .
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NORISE
1 . Skolēni izlozē savu lomu:

 2 skolēnu pašpārvaldes locekļi,

 2 skolotāji,

 2 skolas administrācijas pārstāvji,

 2 pilsētas Domes pārstāvji,

 2 pārstāvji no imigrantus pārstāvošas organizācijas .

2 . Skolēni iepazīstas ar situāciju (izdales materiāls), kurā jārīkojas izlozētās lomas ietvaros . 

3 . Lomu spēle – sapulce, lai izzinātu dažādu organizāciju viedokli un izstrādātu plānu situācijas risinājumam . 

4 . Pēc Lomu spēles skolēni analizē notikušo, skaidro, kā (un vai) mainījusies izpratne par situāciju, kāds 

ir viņu personiskais viedoklis, ko viņi novērojuši Lomu spēles laikā . Īpašs uzsvars – veidi, kā sabiedrība 

var paust savu viedokli, nevardarbīgas viedokļu izpausmes .

Šos attēlus saņem imigrantu organizācijas pārstāvji pirms lomu spēles . 

 

PAPILDUS IESPĒJAS
Apskatīt savas pilsētas graffiti . Kādi ir to vēstījumi, idejas?

4. INCIDENTS. KO ES PAR TO DOMĀJU?

IZDALES MATERIĀLS

VECUMPOSMS: vidusskola .

NEPIECIEŠAMAIS LAIKS: 2 stundas .

MĒRĶIS: veicināt toleranci . Gūt praktiskas iemaņas sadarbībā ar dažādu kopienu pārstāvjiem . 
Gūt demokrātijas pieredzi .

RESURSI: situācijas apraksts, izdales materiāls un lomu kartītes .
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SITUĀCIJA
Naktī uz pilsētas lielākās mājas sienas ir uzpūsts graffiti . Vietējās pašvaldības telpās notiek sanāksme, kurā 

piedalās dažādu organizāciju pārstāvji . 

UZDEVUMS
Izteikt savu viedokli un nonākt pie konkrēta lēmuma .

IZDALES MATERIĀLS

4. INCIDENTS. KO ES PAR TO DOMĀJU?



JAUNIEŠIEM IR NEPIETIEKAMA 
IZPRATNE PAR DEMOKRĀTIJU

Situācijas raksturojums aptaujā „Jauniešu attieksme un izpratne par demo krātiju, 

sabiedrību un tās daudzveidību”: 

Kā demokrātijas iezīmes jaunieši visvairāk nosauc vārda, viedokļu, izvēles brīvī-

bu – ap 52% respondentu, mazāk vienlīdzību – 23% respondentu, tautas varu 

(iespēju ietekmēt, balsot) – 21%, tikai 6% – drošību . Demokrātiju jaunieši raksturo: 

mediju brīvība, nav cenzūras, vara tautai, ņem vērā tautas domas, tāda kā ASV, 

vēlēšanu brīvība, viens, kuram pakļaujas citi, iespēja mainīt valsts stāvokli, vēlēšanas, cilvēktiesības, tiesu 

sistēma, īpašuma tiesības, likuma vienlīdzība, likumu ievērošana, invalīdu tiesības, nav diskriminācijas, 

normu ievērošana, valdību veido tauta, valdības veidošana, patstāvība, likumi, neatkarība, palīdzība no 

valsts u .c .

Savukārt ¼ jauniešu uz šo jautājumu atbildes nav snieguši, vai nosaukuši tikai vienu vai divas demokrāti-

jas iezīmes, kas varētu likt domāt par daļas jauniešu vājajām zināšanām par demokrātiju .

Attēls parāda vērtības, kas jauniešiem  

ir svarīgākās, dzīvojot demo krātiskā 

sabiedrībā: no kurām visbiežāk tiek 

nosauktas drošība (vairāk kā 70% jeb 

278 respondenti), kam seko nauda  

un materiālās vērtības (62% jeb 244 

respondenti) un izpausmes brīvība 

(59% jeb 230 res pon dentu), mazāk 

taisnī gums, godīgums un draudzība,  

sav starpējā cieņa (40-50%) .

JĀPILNVEIDO IZPRATNE PAR  
DEMOKRĀTISKAS SABIEDRĪBAS VĒRTĪBĀM  
UN KATRA INDIVĪDA LOMU SABIEDRĪBĀ

www .iac .edu .lv/istenotie-projekti/unesco/jauniesu-anketesana/
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1. SPOGULĪT, SPOGULĪT PASAKI... 

NORISE
1 . Skolēni saņem izdales materiālu, iepazīstas ar to .

2 . Skolēni uzzīmē savu pašportretu un uzraksta 5 – 7 savus dzīves principus . Tie var būt paša izdomāti 

vai citēti, aforismi, dzejas rindas u .c .

3 . Skolēni veido darbu izstādi . Aplūkojot izstādi, skolēni uz līmlapiņām raksta precizējošus jautājumus 

darbu autoriem, pielīmē tos . Uz lapiņas tiek uzraks tīts arī jautātāja vārds .

4 . Skolēni izvēlas 3 jautājumus uz 

kuriem rakstiski sniedz atbildes 

un nodod tās jautātājiem .

5 . Pāros vai grupās skolēni 

diskutē par savām dzīves 

atziņām, izvēloties trīs, ko 

atbalsta visa grupa . Grupa 

modelē situācijas, kur šīs 

atziņas izpaužas attieksmē 

pret sevi; divu cilvēku 

attiecībās; grupas attiecībās;  

plašākas sabiedrības  

(tostarp valsts) attiecībās .

VECUMPOSMS: vidusskola .

NEPIECIEŠAMAIS LAIKS: 2 – 3 stundas .

MĒRĶIS: pilnveidot prasmi vienoties par idejām, apzināties savu identitāti, vērtības, 
dzīves principus . Vingrinās prasmē vienoties par idejām, izteikt argumentus, apzināties 
sevi kā kādas kopienas daļu .

RESURSI: A4 papīrs, līmlapiņas, izdales materiāls .

IZDALES MATERIĀLS
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Mātes Terēzes dzīves principi
Māte Terēze ir viena no nesavtīgākajām sievietēm pa saulē – Kalkutas māte Terēze 1979 . gadā saņēma 

Nobela miera prē miju un daudz darījusi, lai pasaule kļūtu labāka . Māte Terēze dzīvoja un citus aicināja 

dzīvot pēc šādiem principiem:

• Cilvēkiem vienam otru vienmēr vajadzētu satikt ar smaidu,  

jo smaids ir mīlestības sākums .

• Parasti mēs domājam, ka nabadzība nozīmē būt izsalkušam, kailam un  

bez mājām . Taču vēl lielāka nabadzība ir būt negri bētam, nemīlētam, 

neaprūpētam, un šī nabadzība katram ir jāpārvar savās mājās .

• Ja tu nevari pabarot simts cilvēkus, tad pabaro vienu!

• Mēs esam paraduši domāt, ka tas, ko mēs darām, ir tikai pilīte okeānā .  

Bet okeāns bez šīs trūkstošās pilītes taču būtu mazāks!

• Ja tu tiesā citus cilvēkus,  

tev nav laika viņus mīlēt .

• Ne katrs no mums ir spējīgs darīt  

lielas lietas . Taču ikviens no mums var 

darīt mazas lietas ar lielu mīlestību .

• Viena pati es nevaru izmainīt pasauli, 

bet es varu iemest akmeni ūdenī,  

lai radītu daudzus mazus vilnīšus .

IZDALES MATERIĀLS

1. SPOGULĪT, SPOGULĪT PASAKI... 
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NORISE
1 . Skolēni saņem attēlu komplektu . Uzdevums – izvēlēties to attēlu, kas raksturo skolēnu visprecīzāk un 

uzrakstīt 5 īpašības, kas skolēnam ir kopīgas ar šo dzīvnieku, putnu . 

2 . Skolēni strādā grupās un prezentē savu savu izvēlēto dzīvnieku, putnu nosaucot arī svarīgākās tā (un 

savas) īpašības . 

3 . Visas nosauktās īpašības ir jāsagrupē 3 grupās – kopīgās grupas biedru īpašības; atšķirīgās, bet ne-

konfliktējošās; atšķirīgās un konfliktējošās .

4 . Skolēni izstrādā 2 scenārijus . 1 . scenārijs – konflikts sabiedrībā . Skolēni scenārija izstrādē izmanto 

atšķirīgās un konfliktējošās īpašības, radot situāciju, kurā tās izpaužas un rada konfliktu . Otrs scenārijs 

ved uz ilgstošu, efektīvu sadarbību un visu tēlu līdzās pastāvēšanu . 

5 . Scenāriju izspēlēšana, diskusijas .

PAPILDUS IESPĒJAS
Katrs skolēns uz lapas uzzīmē sīpolu . Katrā sīpola kārtā skolēns ieraksta kādām grupām viņš pieder, 

kādas lomas spēlē, piemēram, zēns, meitene, nacionalitāte, vaļasprieki, vecums, vērtības, uzvedība u .c . 

Skolēni sadalās pāros un pastāsta viens otram par sevi, atrodot kopīgo daļu sīpolos . Saruna – kuras sīpo-

la daļas viena otrai var traucēt kopā mācoties, draudzējoties, sportojot u .c .

2. KĀDS TU ESI?

VECUMPOSMS: 7 .-9 . klase vai vidusskola .

NEPIECIEŠAMAIS LAIKS: 2 stundas .

MĒRĶIS: apzināties savu identitāti, vērtības, dzīves principus .

RESURSI: izdales materiāls .

IZDALES MATERIĀLS
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2. KĀDS TU ESI?

IZDALES MATERIĀLS
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3. KAS TU ESI?

NORISE
1 . Ievadsaruna par identitāti . Identitāte ir indivīda paš raksturojums, kas balstās uz savu piederību 

noteiktām sociālām grupām – etniskajai (identitāte – latvie tis), profesionālajai (identitāte – skolēns, 

futbolists), noteiktām vērtībām (zaļi domājošs, vegāns) u .c .

2 . Skolēni strādā grupās . Katrs skolēns uzraksta 5 sa  vas svarīgākās identitātes, nerāda uzrakstīto ci-

tiem . Uzdevums skolēniem – minēt par katru grupas bied ru, kādas identitātes viņš uzrakstījis . Ja 

izdodas uzminēt, saņem punktu . Tādejādi tiek noskaidrots labākais citu cilvēku pazinējs . Saruna – kas 

katru skolēnu no citu rakstītajām identitātēm pārsteidza visvairāk un kāpēc . 

3 . Identitāšu analīze . Uzdevums ir katrai uzrakstītajai identitā-

tei pierakstīt vienu citu identitāti, kurai minē tā identitāte 

var trau cēt, nepatikt, radīt problēmas un izdomāt praktisku 

piemēru šādai situācijai .

4 . Drāmas metode – katra grupa izvēlas vienu situāciju, sadala 

lomas un iestudē to . 

5 . Situācija tiek parādīta klasē . Pirmo reizi visi vēro si tuāci  ju, pēc 

situācijas seko saruna par redzēto . Tad situ ācija tiek rādīta 

atkārtoti un tagad ikviens, kas vēlas kaut ko tajā mainīt, vai teikt 

„stop” un nomainīt kādu no aktieriem . Vienīgais nosacījums – 

nav iespēja mainīt galvenos aktierus (kuru identitātes rada 

konfliktu viena otrai) . Pārējos tēlus, to attieksmi, rīcību var 

mainīt, tik ilgi, kamēr nonāk pie pozitīva iznākuma, izvairās no 

konflikta . Tā tiek pārveidotas visas iestudētās situācijas . Kad 

situācija mainīta, seko saruna .

6 . Atgriezeniskā saite „Rakstveida diskusija” . Katrs uzraksta 

vienu teikumu uz lapas, ko viņš visspilgtāk sapratis Lomu 

spēles laikā . Skolēni lapas padod pulks teņrādītāja virzienā, 

lasot un komentējot citu rakstīto .

PAPILDUS IESPĒJAS
Katrs skolēns par sevi uzraksta 3 patiesas lietas un vienus 

melus par sevi, kas saistās ar identitāti . Lapu katrs piestiprina 

pie muguras . Visi staigā apkārt un cenšas uzminēt, kuri ir meli 

un pieraksta savu vārdu pie minējuma . Kad tas izdarīts, seko 

diskusija . 

VECUMPOSMS: vidusskola .

MĒRĶIS: savas identitātes apzināšanās un izpratne par identitātes lomu .

RESURSI: papīrs, rakstāmais .
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4. TIESĪBAS, PIENĀKUMS VAI 
PRIVILĒĢIJA/IESPĒJA?

VECUMPOSMS: 5 .-9 . klase .

MĒRĶIS: demokrātijas jēdziena izpratne, jēdzienu „tiesības”, „pienākums”,  
„privilēģija/iespēja” analīze .

RESURSI: izdales materiāls, papildus informācijai – piekļuve Bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas mājas lapai www .bti .gov .lv 
www .bti .gov .lv/lat/tiesibas_un_pienakumi/berna_tiesibas_un_pienakumi_/?doc=13&page=

NORISE
1 . Uz tāfeles tiek parādīti 3 vārdi – tiesības, pienākumi, privilēģijas/iespējas . Skolēni raksta skaidrojumu kat-

ram vārdam, tad salīdzina uzrakstīto pāros un vienojas par kopīgu definīciju . Definīcijas tiek pārrunātas klasē, 

minot piemērus, kur ikdienā šie vārdi tiek lietoti, kādās situācijās, ar kādu mērķi . Izmantojams materiāls par 

bērnu tiesībām: https://rm .coe .int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?doc-

umentId=090000168047358a  

2 . Skolēni saņem izdales materiālu (vai papildus ieiet www .bti .gov .lv) un katras rindkopas beigās atzīmē 
vai tai pilnībā piekrīt !, nepiekrīt –, vai gribētu diskutēt, izprast sīkāk ? . 

3 . Visus jautājumus, kas atzīmēti ar ? izraksta uz tāfeles, sagrupē un organizē apļveida diskusiju klasē . 
Skolēni sēž viens otram pretim un katrs skolēns runā 1 minūti . Pēc 2 minūšu diskusijas, katrs pāris 
pasaka galveno, ko dzirdējuši viens no otra . Tad skolotāja nosauc nākamo tēmu un pāri mainās . Tā tiek 
atkārtots 5-7 reizes, apskatot visus skolēnu izvirzītos jautājumus . 

4 . Skolēni saņem darba lapu un aizpilda to .

5 . Diskusija klasē pēc tabulas aizpildīšanas – kāpēc  mēs ne vienmēr pildam savus pienākumus, respektē-
jam citu tiesības un neizmantojam demokrātijas nodrošinātās iespējas?

IZDALES MATERIĀLS

http://www.bti.gov.lv/lat/tiesibas_un_pienakumi/berna_tiesibas_un_pienakumi_/?doc=13&page=
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047358a  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047358a  
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4. TIESĪBAS, PIENĀKUMS VAI 
PRIVILĒĢIJA/IESPĒJA?

BĒRNA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Bērnam pildīt savus pienākumus ir tikpat svarīgi, kā uzmanīt, lai tiek ievērotas viņa tiesības . Bērna tiesī-
bas var tikt ierobežotas, ja tas nepieciešams sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, citu personu tiesību 
un brīvības aizsardzībai . Izmantojot savas tiesības, nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un 
likumīgās intereses .
Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu . Izņēmumi ir tās personas, kuras saskaņā ar likumu 
izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas .
Bērna tiesības un brīvības valsts nodrošina visiem bērniem bez jebkādas diskriminācijas – neatkarīgi no 
bērna, viņa vecāku, aizbildņu, ģimenes locekļu rases, tautības, dzimuma, valodas, partijas piederības, 
politiskās un reliģiskās pārliecības, nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes, dzīvesvietas valstī, man-
tiskā un veselības stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem .

BĒRNA TIESĪBAS
Izmantojot savas tiesības, nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intere-
ses. Bērna tiesības uz dzīvību un attīstību. Katram bērnam ir neatņemamas tiesības uz dzīvības un 
attīstības aizsardzību.
Bērna tiesības uz individualitāti. Kopš dzimšanas brīža bērnam ir tiesības uz vārdu, uzvārdu un pilsonī-
bas iegūšanu . Bērnu reģistrē atbilstoši likumam . Bērnam ir tiesības uz savas identitātes saglabāšanu .

Bērna tiesības uz privāto dzīvi, personas neaizskaramību un brīvību. Bērnam ir tiesības uz privāto 
dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un brīvību . Pret bērnu 
nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu .

Bērna tiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem. Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem 
un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību . Katram bērnam ir 
jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte . Bērnam ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem ir tiesības 
arī uz visu, kas nepieciešams viņa speciālo vajadzību apmierināšanai . Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu 
dzīvesvietu .

Bērna tiesības uz izglītību un jaunradi. Valsts nodrošina visiem bērniem vienādas tiesības un iespējas 
iegūt izglītību atbilstoši katra spējām . Bērnam ir tiesības uz bezmaksas pirmsskolas sagatavošanu, pa-
mata un vidējo izglītību, kā arī arodizglītību . Pie Latvijas mazākumtautībām piederošiem bērniem ir tiesī-
bas iegūt izglītību dzimtajā valodā atbilstoši izglītības likumam . Bērnam ir autortiesības, kā arī patent-
tiesības uz savu izgudrojumu . Bērnam ir tiesības apgūt kultūras mantojumu un piedalīties tā aizsardzībā, 
kā arī attīstīt savas jaunrades spējas .

Bērna sociālās tiesības. Bērnam ir tiesības apgūt profesiju un atbilstoši tai izvēlēties darbu . Profesijas 
apguve tiek nodrošināta izglītības iestādēs, bet bērniem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu un ir reģistrē-
jušies kā bezdarbnieki, – ar valsts nodarbinātības dienesta starpniecību . Bērnam ir tiesības uz bezmak-
sas veselības aprūpi, ko nosaka valsts programma . Bērnam, kurš nesaņem pietiekamu vecāku aprūpi, 
ir tiesības uz valsts un pašvaldības sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem . Katram bārenim un 
bez vecāku gādības palikušam bērnam valsts un pašvaldība nodrošina Ministru kabineta noteiktās 
sociālās garantijas .

IZDALES MATERIĀLS
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4. TIESĪBAS, PIENĀKUMS VAI 
PRIVILĒĢIJA/IESPĒJA?

Bērna brīvības. Bērnam ir tiesības brīvi izteikt savas domas, šajā nolūkā saņemt un sniegt jebkāda veida 
informāciju, tiesības tikt uzklausītam, kā arī tiesības uz apziņas un ticības brīvību . Bērna reliģisko piederību 
nosaka vecāki . Bērnam ir tiesības uz biedrošanās brīvību tiktāl, ciktāl tas neapdraud viņa veselību un dzī-
vību . Bērnam ir tiesības piedalīties pašpārvaldē izglītības, kultūras un sporta jomā . Jebkurās citās jomās, 
kas skar bērna intereses, bērna viedoklim veltāma pienācīga vērība atbilstoši viņa vecumam un briedumam .

Bērna tiesības uz īpašumu. Bērnam ir tiesības uz īpašumu . Bērnam ir tiesības atkarībā no viņa vecu-
ma pašam vai ar savu likumīgo pārstāvju starpniecību veikt darījumus un īstenot citas likumā noteiktās 
īpašnieka tiesības .

Bērna tiesības uz aizsardzību no ekspluatācijas. Bērnam ir tiesības būt pasargātam no ekonomiskas 
eksplua tācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai viņa veselībai, fiziskajai, psihiskajai vai tikumiskajai attīs-
tībai kaitīgos apstākļos, nakts darbā vai tādā darba laikā, kas kavē viņa izglītošanos . Bērnam ir tiesības 
būt pasargātam no fiziskas un garīgas ekspluatācijas, no seksuālas ekspluatācijas un pavedināšanas, kā 
arī no citiem ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu viņam kaitēt .

Bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku. Bērnam ir tiesības atbilstoši savam vecumam un fiziskajai 
un garīgajai attīstībai uz atpūtu un brīvo laiku, tiesības piedalīties spēlēs un izpriecu pasākumos, kā arī 
kultūras dzīvē un nodarboties ar mākslu .

Bērna tiesības piedalīties bērna tiesību aizsardzības programmu izstrādāšanā. Bērnam ir tiesības 
pašam vai ar savu likumīgo pārstāvju starpniecību piedalīties bērna tiesību aizsardzības programmu iz-

strādāšanā un īstenošanā .

BĒRNA PIENĀKUMI
Bērna pienākumi mājās . Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas 
darbos . Bērnam jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem (adoptētājiem) un citiem ģimenes locekļiem, pret 
aizbildņiem un audžuģimenes locekļiem .

Bērna pienākums – klausīt vecākus. Bērna tiesības var tikt ierobežotas, ja tas nepieciešams sabied-
riskās kārtības nodrošināšanai, citu personu tiesību un brīvības aizsardzībai . Bērna tiesības uz privāto 
dzīvi, biedrošanās un vārda brīvību vecāki var ierobežot atkarībā no viņa brieduma pakāpes, lai:

• nodrošinātu bērna attīstību un aizsargātu viņa veselību un dzīvību;

• aizsargātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju tikumību un veselību;

• aizsargātu citu personu tiesības un brīvības .

Bērns var griezties pēc palīdzības bāriņtiesā (pagasttiesā), ja vecāki, viņaprāt, noteikuši nepamatotus 
ierobežojumus vai radušās citas domstarpības viņu attiecībās .

Bērna pienākumi pret sabiedrību. Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis . Viņa pienākumi pret sabied-
rību pieaug atbilstoši vecumam . Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai 
attīstībai . Mācību laikā viņam jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi . Bērnam atkarībā 
no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu veselību . Bērnam jāizturas ar cieņu 
pret valsti, tās simboliem un jāievēro likumi . Bērnam jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteiku-
mi . Bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās 
intereses . Bērnam ir pienākums saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi .

IZDALES MATERIĀLS
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A Apmeklēt skolu

Ā Ārstēties, atbilstoši ārsta vai vecāku 
ieteikumiem 

B Braukt ceļojumos

C Cienīt citus cilvēkus

Č Čukstēt, netraucējot citus, filmas laikā

D Dzīvot siltumā

E Elpot svaigu un nepiesārņotu gaisu

Ē Ēst pusdienas

F
Fotografēt ilgstoši neizvestus 
atkritumus un nosūtīt fotogrāfijas un 
informāciju atbildīgajiem dienestiem

G Glābt ziemā salstošu kaķēnu

Ģ Ģērbties kā pašam patīk

H Hokeja spēlēšana

I Izteikt savas domas

Ī Īstenot savas idejas, rīkojot mākslas 
izstādi skolā

J Justies labi 

K Krāt sērkociņu kastītes

Ķ Ķemmēt matus, cik bieži vien vēlies

L Lietot mobilo telefonu

Ļ Ļaut citam izmantot savu mobilo 
telefonu ārkārtas situācijā 

M Mācīties spēlēt klavieres

N Nodarboties ar sportu, fiziskām 
aktivitātēm

Ņ Ņemt uz skolu ābolus

O Organizēt lielas dzimšanas dienas 
svinības

P Palīdzēt draugam nelaimē

R Rīkoties atbilstoši solītajam

S Skatīties TV

Š Šaubīties un pārbaudīt dzirdētās, 
lasītās informācijas patiesumu 

T Ticēt Zobu fejai

U Uzklausīt citu viedokli

Ū Ūdens aerobikas apmeklējums

V Veidot interešu grupu sociālajos 
tīklos

Z Ziņot, ja pret tevi izturas cietsirdīgi

Ž Žāvāties, ja nāk miegs 

Izvērtē vai minētās darbības ir tavs pienākums (P), tiesības (T) vai privilēģijas/iespējas (I)!

4. TIESĪBAS, PIENĀKUMS VAI 
PRIVILĒĢIJA/IESPĒJA?

IZDALES MATERIĀLS
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5. KALEIDOSKOPS

NORISE
1 . Skolēni strādā pāros . Pāris saņem darba lapu un un meklē pēc iespējas vairāk avotus par tēmu „Inter-

nets”, kuros redzama attieksme pret internetu, ekspertu ieteikumi, sabiedrības aptaujas u .c . Iegūtā 

informācija tiek grupēta, atbilstoši tabulā dotajiem periodiem un kritērijiem . Pēc avota iepazīšanas, tiek 

uzrakstīta tajā paustā attieksme pret internetu (vienā teikumā – esence) .

2 . 3 pāri apvienojas, veido grupu un prezentē paveikto . Interesantākās dzirdētās domas tiek pierakstītas, 

papildinot savu tabulu .

3 . Diskusija klasē par to, kas ietekmē attieksmes maiņu; vai attieksme var mainīties strauji; kas ietekmē 

tavu attieksmi pret lietām? 

VECUMPOSMS: 5 .-9 . klase .

NEPIECIEŠAMAIS LAIKS: 2-3 stundas .

MĒRĶIS: izprast savas personiskās un sabiedrības attieksmes transformācijas procesu .

RESURSI: piekļuve dažādiem informācijas avotiem, izdales materiāls .

IZDALES MATERIĀLS

SVARĪGI! Skolotājs var palīdzēt definēt atslēgas vārdus, ieteikt resursus informācijas 
atrašanai, kā arī organizēt šo nodarbību bibliotēkā .
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5. KALEIDOSKOPS
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6. VĀRDI MAINA CILVĒKU UZTVERI. 
DEBATES 2.0

NORISE
Šajā uzdevumā piedāvājam iepazīties ar pārstrādātu debašu metodi . Parasti to izmanto jautājumiem, 

kuros iespējams izteikties “par” un “pret”, tomēr, balstoties uz labo praksi Izraēlā, piedāvājam metodi 

izmantot pārveidotā veidā .

1 . Pedagogs nosauc tēmu“terminu nozīme cilvēku attieksmes veidošanā”, sniedz pamatinformāciju par 

terminiem, ar kuriem apzīmē cilvēku, kurš pēc īsāka vai ilgāka laika ārzemēs pārceļas uz dzīvi uz to 

valsti, kurai jūtas piederīgs (skat tabulu) . Vēlams uz tāfeles vai ekrāna fiksēt izcelto tekstu .

Latviešu valodā  Ivritā

“Reemigrants”,  
“ārzemju latvietis”,  
“repatriants”.

“Alīā“ (Ivritā: ֲעִלָיּה , angliski: Aliyah) dažreiz arī saukts par “olim” 
Vārda nozīme: cilvēks kas ceļas, tiek paaugstināts, pacelts, pieaug .

Termins apzīmē cilvēku, kas atgriezies 
dzimtenē, resp . cilvēku, kas dzimis 
ārzemēs, bet pārcēlies uz dzīvi Latvijā .

Terminu attiecina uz ebreju ticības ( jūdaisms) cilvēkiem, kas 
pārceļas uz dzīvi Izraēlā . Termins tiek izmantots neatkarīgi no tā, 
cik paaudzēs iepriekš priekšteči ir vai nav dzīvojuši Izraēlā .

2 . Pedagogs aicina izvēlēties, kuras valsts terminoloģiskais risinājums šķiet labākais, balstoties uz to 

skaidrojumiem . Notiek balsošana un balsošanas rezultāti tiek fiksēti . 1-2 jaunieši no katra viedokļa 

pamato savu balsojumu .

3 . Gatavošanās debatēm . Pedagogs lūdz pieteikties divus jauniešus, kuri uzņemas diskusijas vadītāju 

pienākumus . Pedagogs paskaidro, ka pildot uzdevumu ir  jādistancējas no tikko veiktā balsojuma . 

Skolēnus sadala grupāspa 4,5 un izdala darba uzdevumus . Viens uzdevums var tikt dots arī 2 grupām . 

4 . Debašu īstenošana . Pēc signāla katras grupas runātājs ieņem diskusijas vadītāju ierādītās vietas . 

Debates norisinās atbilstoši diskusijas vadītāju instrukcijai (skat . Izdales materiālu) .

5 . Debašu noslēgumā notiek atkārtots balsojums par labāko terminoloģisko risinājumu . Seko īsas dis-

kusijas par debašu laikā gūtajām atziņām . Ar kādām izjūtām Tev saistās latviešu valodas un ivrita 

termini (ļoti pozitīvi, pozitīvi, neitrāli, drīzāk negatīvi, ļoti negatīvi) un kāpēc? 

 Atbilžu piemēri: latviešu valodas termini –  reemigrants, repatriants ir grūti saprotami vārdi, daudziem 

var raisīt sajūtu par kaut ko svešu, sarežģītu; ivrita termins – cilvēks, kas pieaug/ceļas ir ļoti pozitīvs 

termins . Tajā ietverta atziņa, ka cilvēkam, kas “atgriežas” piemīt papildu vērtība . Termins ietver arī 

sava veida vērtējumu, proti to, ka būt Izraēlā ir labāk nekā iepriekšējā mītnes zemē/dzimtenē .

 Cik daudz valodas/terminoloģisku risinājumi ietekmē mūsu attieksmi – kā valoda var atvieglināt vai arī 

apgrūtināt nosprausto mērķu īstenošanu? Var sekot mājas darbs (skat . piedāvājumu) .

VECUMPOSMS: vidusskola .

NEPIECIEŠAMAIS LAIKS: 40 min .
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IESPĒJAMIE VARIANTI MĀJAS DARBIEM/INFORMĀCIJAS 
NOSTIPRINĀŠANAI: 
1 . Zinot, ka arī Latvijas amatpersonas bieži norādījušas, ka tās vēlētos, ka pēc iespējas daudz valstspie-

derīgo pārceltos atpakaļ uz dzīvi Latvijā – balstoties uz izvrita piemēru, kādi varētu būt līdzīgi termi-

noloģiski risinājumi Latvijai? 

 Piemēri atbildēm: dižlatvietis/dižlatvijietis, Starptautiski pieredzējušais latvietis, ĀBlatvietis (saīsinot: 

Ārze mēs Briedušais latvietis, turpinot rotaļāšanos ar terminiem, varētu veidot arī terminu LABlatvietis – 

LAtvijā Briedušais latvietis) un tml .

2 . Vēsturiski ir ļoti izprotams tas, ka liela nozīme tika piešķirta tam, kur cilvēks fiziski atrodas/dzīvo . 

Protams, arī mūsdienās tam ir liela nozīme, tomēr, tas daudziem liekas pārspīlēti . Bieži dzirdams: “Vai 

patiešām ir labāk, ja dzīvoju Rīgas centrā, Purvciemā, Cēsīs, bet ar savu sirdi, prātu un darbiem esmu 

patālu no Latvijas, nekā tad, ja dzīvoju Dublinā vai Londonā un ieguldu daudz laika un enerģijas uzlabo-

jumiem Latvijā un Latvijai?” – mūsdienās svarīgāk par fizisko atrašanās vietu ir mūsu darbība .

 Uzdevums: pieraksti vismaz trīs veidus, kā ārvalstīs dzīvojot varētu nest labumu Latvijas sabiedrībai, 

pamato, kāpēc saikne ar Latviju ir vērtīga . 

3 . Ļoti mērķtiecīgi valoda un tās terminu pozitīvās nozīmes tiek izmantotas reklāmā . Valoda veido mūsu 

redzējumu par pasauli un palīdz to uztvert . Daži zinātnieki saka, ka tikai tas, ko varam ietvert vārdos 

arī ir tverams vai aptverams . Īpaši nozīmīga trāpīgiem un mērķtiecīgi atrastiem vai veidotiem termi-

niem ir identitātes/pašizpratnes veidošanā . Veido sarakstu ar pieciem terminiem, kas saistīti ar dzīvi 

Latvijā un vienlaikus ietveŗ ļoti pozitīvas izjūtas . Izveido īsu reklāmu, kurā izmantoti Tevis atrastie 

termini un, kas pastāsta par to, cik labi ir dzīvot Latvijā, vai arī dzīvojot ārpus Latvijas, tomēr ar jūtām, 

prātu un darbiem piedaloties Latvijas attīstīšanā . 

IZDALES MATERIĀLS

6. VĀRDI MAINA CILVĒKU UZTVERI. 
DEBATES 2.0
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1. GRUPAI (DEBAŠU VADĪTĀJI)
Uzdevums: Sagatavojies debašu vadībai! (7-10 minūtes)

Debates notiks divās kārtās . Jūsu uzdevumus vadīt debates, sākumā noorganizējot 6 sēdvietas klases 

telpas priekšpusē –divas Jums un divas katras puses runātājiem . Noteikumi ar kuriem jūs iepazīstināt 

klātesošos debašu sākumā pēc tam kad esat nosaukuši tēmu: katras puses sākotnējai uzrunai ir 

3 minūtes, uzrunu secību nosaka izloze, kuru organizē debašu vadītāji . Būs divi uzrunu raundi ar 3 minūšu 

pauzi apspriedēm starp raundiem . Pēc 2 minūtēm debašu vadītāji brīdina runātājus, ka atlikusi minūte, 

kurā jāpaspēj izteikt doma . 

Pēc abiem raundiem abas grupas saņem aplausus par veikumu . Tad sarunu vadītāji aicina vērotājus 

pateikt katrai grupai vismaz 3 pozitīvus komentārus par uzstāšanos, kā arī minēt vismaz vienu spēcīgu 

argumentu, ko sadzirdēja . 

IZDALES MATERIĀLS

IZDALES MATERIĀLS

6. VĀRDI MAINA CILVĒKU UZTVERI. 
DEBATES 2.0
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2. GRUPAI (LATVIEŠU VALODAS TERMINOLOĢIJA)
Uzdevums: Sagatavojies debatēm! (7-10 minūtes)

Debates notiks divās kārtās . Sagatavojiet vismaz 3 spēcīgus argumentus loģiskā secībā, kas pamato, 

kāpēc tieši šis latviešu valodas terminoloģiskais risinājums ir veiksmīgs, kā arī 1-2 argumentu/s, kas parā-

da ivrita termina vājās puses . 

Savas argumentācijas sagatavošanā varat izmantot savas zināšanas, pieredzi, te pievienotos materiālus 

vai arī interneta resursus . Ļoti vēlams arīpadomāt par iespējamiem pretējās puses argumentiem un pa-

domātkā tos atspēkot .

Vēlams darba sākumāvienoties par to, kas Jūsu argumentus prezentēs pārējiem – no grupas viens vai 

divi pārstāvji . 

Latviešu valodā  Ivritā

“Reemigrants”,  
“ārzemju latvietis”,  
“repatriants”.

“Alīā“ (Ivritā: ֲעִלָיּה , angliski: Aliyah) dažreiz arī saukts par “olim” 
Vārda nozīme: cilvēks kas ceļas, tiek paaugstināts, pacelts, pieaug .

Termins apzīmē cilvēku, kas atgriezies 
dzimtenē, resp . cilvēku, kas dzimis 
ārzemēs, bet pārcēlies uz dzīvi Latvijā .

Terminu attiecina uz ebreju ticības ( jūdaisms) cilvēkiem, kas 
pārceļas uz dzīvi Izraēlā . Termins tiek izmantots neatkarīgi no tā, cik 
paaudzēs iepriekš priekšteči ir vai nav dzīvojuši Izraēlā .

Wikipedia: Emigrācija (latīņu: emigratio — ‘izceļošana’) ir piespiedu vai brīvprātīga izceļošana no savas 

valsts . Par emigrāciju dēvē arī dzīvi ārzemēs šāda izceļotāja statusā un emigrantu kopumu kādā valstī . 

Savukārt bijušo emigrantu atgriešanās atpakaļ dzimtenē tiek saukta par reemigrāciju . 

“Ekonomikas ministrijas vadībā izstrādātais Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013 .-2016 . gadam 

paredz pasākumus un praktisku palīdzību […]” 

www .mfa .gov .lv/tautiesiem-arzemes/atgriesanas-latvija/reemigracijas-atbalsta-pasakumu-plans

IZDALES MATERIĀLS

IZDALES MATERIĀLS

6. VĀRDI MAINA CILVĒKU UZTVERI. 
DEBATES 2.0

http://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/atgriesanas-latvija/reemigracijas-atbalsta-pasakumu-plans
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3. GRUPAI 
Uzdevums: Sagatavojies debatēm! (7-10 minūtes)

Debates notiks divās kārtās . Sagatavojiet vismaz 3 spēcīgus argumentus loģiskā secībā, kas pamato, 

kāpēc ivrita terminoloģiskais risinājums ir veiksmīgs, kā arī 1-2 argumentu/s, kas parāda latviešu valodas 

termina vājās puses . 

Savas argumentācijas sagatavošanā varat izmantot savas zināšanas, pieredzi, papildus materiālus . Ļoti 

vēlams arīpadomāt par iespējamiem pretējās puses argumentiem un to atspēkošanu .

Vēlams darba sākumā vienoties par to, kas Jūsu argumentus prezentēs pārējiem – no grupas viens vai 

divi pārstāvji . 

IZDALES MATERIĀLS

6. VĀRDI MAINA CILVĒKU UZTVERI. 
DEBATES 2.0

IZDALES MATERIĀLS
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4. GRUPAI (VĒROTĀJI UN IZVĒRTĒTĀJI)
Uzdevums: Sagatavojies debašu vērošanai un izvērtēšanai! (7-10 minūtes)

Debates notiks divās kārtās . Izdomājiet vismaz 5 būtiskus kritērijus pēc kuriem var vērtēt katras koman-

das argumentus/izteikumus utt . Izveidojiet tabulu ar vērtēšanas skalu 1-10 un iespēju pierakstīt papildu 

komentārus . Paredzat vietu tāda argumenta pierakstīšanai, kas Jums likās īpaši veiksmīgs! Katrs Jūsu ko-

mandas pārstāvis vērtē runātājus atsevišķi . Svarīgi: saskatīt tikpat daudz labo lietu, cik, iespējamu trūku-

mu/uzlabojamu lietu! Debašu vadītāji Jums lūgs minēt pozitīvos iespaidus un iedarbīgākos argumentus .

Pauzē pēc pirmā uzrunu raunda salīdziniet rezultātus, pamatojiet tos un vienojieties par kopējo balsoju-

mu . Tāpat dariet pēc otrā raunda . 

IZDALES MATERIĀLS

6. VĀRDI MAINA CILVĒKU UZTVERI. 
DEBATES 2.0



ZEMA JAUNIEŠU AKTIVITĀTE 
VĒLĒŠANĀS

Dati, kas raksturo problēmu:

www .cvk .lv/pub/upload_file/Petijumi/Atskaite_CVK_112016 .pdf

www .cvk .lv/pub/upload_file/Petijumi/atskaite_CVK_102014 .pdf

www .cvk .lv/pub/upload_file/Petijumi/atskaite_CVK_062014 .pdf

Vēlētāju attieksmju pētījums 2014

Vēlētāju aktivitāte 12.Saeimas vēlēšanās
"Vai Jūs piedalījāties 12.Saeimas vēlēšanās, kas notika šā gada 4.oktobrī?"

2010., 2011. un 2014. gada aptauju datu salīdzinājums
"Vai Jūs piedalījāties 12.Saeimas vēlēšanās, kas notika šā gada 4.oktobrī?"
"Vai Jūs piedalījāties 11.Saeimas vēlēšanās, kas notika šā gada 17.septembrī?"
"Vai Jūs piedalījāties 10.Saeimas vēlēšanās, kas notika šā gada 2.oktobrī?"

Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājums

1. Līdzdalība 12.Saeimas vēlēšanās
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LR pilsoņi kopumā

vīrieši
sievietes

18  24 g.v.
25  34 g.v.
35  44 g.v.
45  54 g.v.
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Vēlētāju attieksmju pētījums 2014

Vēlētāju aktivitāte 12.Saeimas vēlēšanās
"Vai Jūs piedalījāties 12.Saeimas vēlēšanās, kas notika šā gada 4.oktobrī?"

2010., 2011. un 2014. gada aptauju datu salīdzinājums
"Vai Jūs piedalījāties 12.Saeimas vēlēšanās, kas notika šā gada 4.oktobrī?"
"Vai Jūs piedalījāties 11.Saeimas vēlēšanās, kas notika šā gada 17.septembrī?"
"Vai Jūs piedalījāties 10.Saeimas vēlēšanās, kas notika šā gada 2.oktobrī?"

Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājums

1. Līdzdalība 12.Saeimas vēlēšanās
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1. Tikai 64,8% jauniešu vecumā no 18-24 gadiem piedalījās 12. Saeimas vēlēšanās.

VĒLĒTĀJU ATTIEKSMJU PĒTĪJUMS 2014  

VĒLĒTĀJU AKTIVITĀTE 12. SAEIMAS VĒLĒŠANĀS

„Vai Jūs piedalījāties 12. Saeimas vēlēšanās, kas notika notika 2014. gada 4. oktobrī?”

2010., 2011. UN 2014. GADA APTAUJU DATU SALĪDZINĀJUMS

„Vai Jūs piedalījāties 12. Saeimas vēlēšanās, kas notika notika 2014. gada 4. oktobrī?”

„Vai Jūs piedalījāties 11. Saeimas vēlēšanās, kas notika notika 2011. gada 17.septembrī?”

„Vai Jūs piedalījāties 10. Saeimas vēlēšanās, kas notika notika 2010. gada 2. oktobrī?”
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Vēlētāju attieksmju pētījums 2014

Vēlētāju aktivitāte Eiropas parlamenta vēlēšanās
"Vai Jūs piedalījāties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas notika šī gada 24.maijā?"

Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājums

1. Līdzdalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās
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SKDS, 2014.gada jūnijs
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2. Tikai 32% jaunieši vecumā no 18-24 gadiem piedalījās Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2014. gadā.

VĒLĒTĀJU ATTIEKSMJU PĒTĪJUMS 2014  

VĒLĒTĀJU AKTIVITĀTE EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANĀS

„Vai Jūs piedalījāties Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas notika notika 2014. gada 24. maijā?”

JĀVEICINA IZPRATNE PAR VĒLĒŠANU NOZĪMI 
DEMOKRĀTISKĀ SABIEDRĪBĀ, PILSONISKĀS 
LĪDZDALĪBAS UN ATBILDĪBAS LOMU VĒLĒŠANĀS

Vēlētāju attieksmju pētījums 2016

"Vai Jūs plānojat piedalīties pašvaldību vēlēšanās, kas notiks 2017.gada 3.jūnijā?"

Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu sadalījums
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Vēlētāju attieksmju pētījums 2016

"Vai Jūs plānojat piedalīties pašvaldību vēlēšanās, kas notiks 2017.gada 3.jūnijā?"

Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu sadalījums
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3. Tikai 28,9% procenti jauniešu vecumā no 18-24 gadiem noteikti piedalīsies  
2017. gada pašvaldību vēlēšanās.

VĒLĒTĀJU ATTIEKSMJU PĒTĪJUMS 2016

„Vai Jūs plānojat piedalīties pašvaldību vēlēšanās, kas notiks 2017. gada 3. jūnijā?”

Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu sadalījums

30
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1. AUGĻU SALĀTI

NORISE
1. daļa, 2-3 h
 Skolēni sadalās grupās (4-5 skolēni katrā) . Katra grupa izlozē 

attēlu ar augli, ogu – ābols, apelsīns, bumbieris, banāns, kivi, 

zemene, dzērvene, me lone, arbūzs, mellene, pie attēla dots ci-

pars, kas vēlāk būs redzams arī uz vēlēšanu biļetena .

 Skolēnu uzdevums ir izveidot īsu stāstījumu un aprakstu par 

konkrēto ogu, augli . 

 Stāstījuma plāns:

 • kāds ir šis auglis, oga;

 • raksturīgākais – vitamīnu daudzums, augšanas vieta, sezona, cena u .c .; 

 • kurā sezonā īpaši nozīmīgi ir ēst šo augli, ogu;

 • interesanta informācija .

 Aprakstā jāietver izlozētais cipars, augļa, ogas foto vai zīmējums un 5 būtiskākie fakti no stāstījuma .

2. daļa, 1 h

 Skolēni sadalās 2 daļās (svarīgi, lai katra grupa tiek sadalīta) un saliek krēslus 2 apļos – iekšējā un ārējā . 

Ārējā aplī sēdošie kļūst par ziņnešiem, stāstot 1 minūtu labāko par savu augli, ogu . Iekšējā aplī sēdošie 

klausās un uzdod jautājumus . Pēc minūtes iekšējais aplis kustās pa labi un atkal uzklausa kāda stāstī-

jumu . Pēc pilna apļa veikšanas skolēni atkal sanāk kopā savās grupās un pilnveido aprakstu, padarot 

to interesantāku, pārliecinošāku, salīdzinot ar citu veidoto stāstījumu, mainot akcentus, informāciju . 

Apraksti tiek izlikti apskatei un dots laiks ar tiem iepazīties .

3. daļa 0,5 h
 Vēlēšanas . Tiek izlikta velēšanu urna un skolēni saņem izdales materiālu ar biļeteniem . Katrs skolēns 

var balsot tikai par vienu augli/ogu, pārējie biļeteni paliek tukši un netiek iemesti balsošanas urnā . Katrs  

balsotājs tiek pierakstīts sarakstā . 

4. daļa, 2 h
 Rezultātu paziņošana notiek nākamajā dienā . Vēlēšanu balsis ir saskaitītas un uz galda nolikts liels 

salātu trauks un blakus gabaliņos sagriezti augļi, ogas . Skolotāja paziņo vēlēšanu rezultātus un katra 

grupa salātu traukā ieliek tik augļu gabaliņus/ogas, cik balsis iegūtas . Kopīgi ēdot augļu salātus, tiek 

veidota diskusija par salātu garšu, vai kāds auglis/oga dominē, kāpēc vairāk balsu atdots tieši par to 

un vilktas paralēles ar vēlēšanu procesu . Lai salāti būtu vairāk, par katru balsi ielikt 3 augļu gabaliņus .

VECUMPOSMS: sākumskola .

NEPIECIEŠAMAIS LAIKS: divas dienas .

MĒRĶIS: veicināt izpratni par vēlēšanu nozīmi sabiedrībā, pilsoniskās aktivitātes 
lomu, simulējot vēlēšanu norises procesu un praktiski izbaudot iegūtos rezultātus .

RESURSI: vēlēšanu biļeteni, piekļuve dažādiem informācijas avotiem, augļi .

IZDALES MATERIĀLS
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1. AUGĻU SALĀTI

Vēlēšanu biļeteni

IZDALES MATERIĀLS
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Es esmu

AUGĻA
ATTĒLS

Kāpēc es esmu nozīmīga/gs?
1.
2.
3.
4.
5.

1. AUGĻU SALĀTI

Apraksta paraugs

IZDALES MATERIĀLS
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NORISE
1 . Skolēni tiek informēti, ka tūlīt notiks vēlēšanas un viņiem ir jābalso par kandidātu A, B, C vai D . Balso-

jums norit klusumā, lai katrs brīvi varētu pieņemt lēmumu . Skolotājs nesniedz atbildes uz jautājumiem, 

kā arī neizpauž informāciju par kandidātiem . Katrs skolēns var balsot tikai par vienu kandidātu . 

2 . Balsis tiek apkopotas, bet vēl netiek izziņotas .

3 . Pirms rezultātu paziņošanas notiek diskusija klasē:

	 • Par kuru kandidātu kurš balsoja?

	 • Vai bija viegli vai grūti izdarīt izvēli?

	 • Vai kādam ir bažas par vēlēšanu iznākumu?

	 • Ko skolēni būtu vēlējušies zināt par kandidātiem pirms vēlēšanām?

4 . Tiek paziņoti vēlēšanu rezultāti . Saruna klasē – vai kāds ir vīlies, uzzinot uzvarētāju, bet joprojām ne-

tiek sniegta plašāka informācija par kandidātiem .

5 . Tiek atklāta informācija par kandidātiem . Skolēni uzzina, ka viņi piedalījās Skolas pašpārvaldes vadītāja 

vēlēšanās .

6 . Saskaņā ar vēlēšanu rezultātu, iezīmējiet vīziju – kā strādās Skolas pašpārvalde, kādas būs tās priori-

tātes, efektivitāte?

7 . Pēc informācijas ieguves par kandidātiem – atkārtots balsojums . Diskusija – kāpēc iegūtie rezultāti 

atšķiras?

2. AKLĀS VĒLĒŠANAS

VECUMPOSMS: vidusskola .

MĒRĶIS: izprast vēlētāja atbildību vēlēšanu procesā .

RESURSI: A6 formāta papīra lapiņas pirmajam balsojumam, balsojuma trauki, 
izdales materiāls .

IZDALES MATERIĀLS

VĒLĒŠANAS
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AKLĀS VĒLĒŠANAS

KANDIDĀTS A 

Skolas skaistākā meitene Sabīne . Skaisti izskatās skolas avīzes 

fotogrāfijās . Ir karsējmeitene basketbola komandai . 

KANDIDĀTS B

Atlētiskais Kārlis . Piedalās sporta sacensībās, nes skolas vārdu 

pilsētas mērogā . Katru dienu uzreiz pēc skolas dodas uz treni-

ņiem un visu brīvo laiku pavada sporta zālē .

KANDIDĀTS C

Ilze ir veģetāriete . Lai nodrošinātu iespēju skolā ēst veģetāru 

pārtiku, viņa izstrādāja ideju par Salātu bāru, veica aptauju skolā 

un, balstoties uz iegūtajiem datiem, pārliecināja skolas vadību 

par šādu nepieciešamību . Ilze uzaicināja vēl dažus aktīvus jau-

niešus un palīdzēja izplānot Salātu bāra izkārtojumu un paši 

izveidoja skici tā dizainam . Salātu bārs veiksmīgi darbojas jau otro gadu . 

KANDIDĀTS D

Rasma ir ļoti aktīva . Parasti viņa organizē ekskursijas, atpūtas 

vakarus . Mācības skolā viņu īpaši neinteresē . Rasma domā, ka 

ir pati gudrākā un vairāk neko jaunu uzzināt negrib .

IZDALES MATERIĀLS


