
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”.

7/2021

DEMOKRĀTIJAS 
STIPRINĀŠANA 

SKOLĀ

AKTUALITĀTES
1. 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina 
Latvijas jauniešus vecumā no 18 līdz 20 gadiem, piedalīties Ei
ropas Savienības (ES) iniciatīvā „DiscoverEU”, kas ik gadu piln
gadību sasniegušiem eiropiešiem sniedz iespēju  bez maksas 
ceļot pa Eiropu, palīdzot izprast Eiropas daudzveidību, iepazīt 
Eiropas kultūras bagātību un iegūt jaunus draugus. 2022. gadā 
mobilo ceļojuma biļeti un iespēju apceļot Eiropu varēs izmantot 
60 000 Eiropas jauniešu, tostarp 222 no Latvijas.
Ņemot vērā pagājušā gada pandēmijas radītos 
ceļošanas ie robežojumus, izņēmuma kārtā 
šogad iniciatīvā „DiscoverEU” varēs 
piedalīties ne tikai 18 gadus vecie 
jaunieši, bet arī 19  līdz 20  gadus 
veci jaunieši. Savu dalību no 
12.–26. oktobra plkst. 13:00 (pēc 
vietēja laika)  Eiropas Jaunatnes 
portālā var pieteikt tie, kuri dzimuši 
laikā no 2001. gada 1. jūlija līdz 
2003. gada 31. de cembrim un ir ES 
dalībvalstu pilsoņi.
Sīkāka informācija šeit.

2.
Time to Move kampaņa norisinās oktobrī visā Eiropā un tai skaitā 
arī Latvijā. Kampaņas mērķis ir informēt jauniešus vecumā no 
13 līdz 30 gadiem par Eiropas jaunatnes projektiem un dažādām 
mobilitātes iespējām, brīvprātīgo darbu un praksēm ārzemēs, 
kā arī palīdzēt viņiem atrast sev vispiemērotāko ES jaunatnes 
programmu un aktualizēt tādas Eiropas jaunatnes prioritātes 
kā iekļaušana un dažādība, dalība demokrātiskajā dzīvē, vide 
un cīņa pret klimata pārmaiņām, digitālā transformācija un 
jauniešu mentālā veselība.
Lai veicinātu jauniešu mobilitāti un  infor
mētību par neformālās izglītības 
iespējām Eiro pā, jaunatnes infor
mācijas tīkls „Eurodesk” aicina 
apmeklēt vairāk nekā 15 pa sā
ku mus klātienē un tiešsaistē 
dažādos Latvijas novados un 
pilsētās.
Sīkāk ar pasākumiem var 
iepazīties šeit.

3.
Piesakiet virtuālo klases stundu www.esmaja.lv 
1.–3. klasei tiek piedāvāta nodarbība „Eiropas ABC”, 4.–6. kla 
sei „Eiropas pētnieks”, 7.–9.klašu skolēniem „Ar Eiropu uz Tu”, 
vidus skolas skolēniem „Man pieder Eiropa”.
Klases nodarbības 2021. gadā notiek attālināti, tajās saistošā, 
aktīvā un vecumposmam atbilstošā veidā skolēni iepazīst 
Eiropas Savienību, demokrātiju, līdzdalības iespējas un nozīmi. 
Nodarbības ir bez maksas, piesakot pa tālruni 67085445, 
esmaja@esmaja.lv
Piedāvātos nodarbību laikus skatiet šeit.

JĀ!

JĀ!

https://europa.eu/youth/discovereu_lv
https://europa.eu/youth/discovereu_lv
https://europa.eu/youth/news/breaking-news-discovereu-back_lv
https://timetomove.eurodesk.eu/lv/
http://www.esmaja.lv
mailto:esmaja@esmaja.lv
https://esmaja.lv/lv/pasakumi


RESURSI
 
1. Šajā Ideju stropā esam apkopojuši aktuālos balsojumus un platfomas, kurās balsot vai izteikt savus priekšlikumus ir 
aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs. Veidojiet skolēnos pieradumu izteikt savu viedokli, atbalstīt vai apstrīdēt idejas, balsot!

1.1. 

Sabiedrības balsojums Rail Baltica reģionālo staciju nosau kumu izveidei no 13. līdz 31. oktobrim edzl.lv/surveys

1.2. 
Platforma manabalss.lv – balso par jau esošu iniciatīvu, vai iesniedz savu!
Padomi, kā iesniegt savu iniciatīvu; ko darīt, kad iniciatīva jau iesniegta; kā sazināties ar medijiem; kā lobēt savu ideju u.c. 
noderīgi padomi šeit.

JĀ!
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https://edzl.lv/surveys
http://manabalss.lv
https://manabalss.lv/page/evaluation


1.3. 
2021. gada Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkurss balso.riga.lv

1.4. 
Tiesību aktu projektu publiskais portāls tapportals.mk.gov.lv ļauj iepazīties ar izstrādē esošajiem tiesību aktiem un 
tiešsaistē izteikt savus ierosinājumus to pilnveidei. 

JĀ!
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https://balso.riga.lv/
https://tapportals.mk.gov.lv/


2. Resursi, kas palīdz iepazīt dažādu biedrību darbu, izprast to nozīmību, kā arī skaidri iezīmē līdzdalības iespējas. 
Dalība nevalstiskajās organizācijās ir viena no pilsoniskās līdzdalības formām. Aptaujas liecina, ka 53% Latvijas iedzīvotāju 
uzskata, ka biedrībām un nodibinājumiem ir nozīmīga loma valsts attīstībā un demokrātijas uzturēšanā, taču tikai 10% 
Latvijas iedzīvotāju līdzdarbojas kādā no nevalstiskajām organizācijām. Sīkāk ar pētījuma „NVO sektors Latvijā  priekšstati, 
dalība" var iepazīties šeit.

Sniedzam ieskatu trīs jauniešu organizāciju darbā, mudinot ar tām iepazīties, izprast pārstāvētās idejas, aktivitātes, iepazīt 
paveikto. Izpratne ir pirmais solis ceļā uz līdzdalību!

2.1. 
Biedrības „Dzīvnieku brīvība” mājaslapā www.dzivniekubriviba.lv ir ietverti gan praktiski padomi līdzdalībai, gan paveiktā 
rezultātu apkopojums (šeit) un citi noderīgi materiāli, kas palīdz izprast līdzdalības nozīmi un biedrības darbu ideju aizstāvībā 
un īstenošanā. 

2.2. 
Jauniešu organziācija Avantis – www.avantis.lv, FB Young Media Sharks.
Avantis īsteno projektus mediju izglītībā, bērnu un jauniešu sportā, mūzikā, kino un TV.
Avantis misija ir iedvesmot un nodrošināt platformu jauniešiem, kurā viņi var izpaust savu talantu, radošumu un iemaņas, 
un palīdzēt viņiem sasniegt savus sapņus un mērķus.
Avantis projekti iekļauj gan radošās darbnīcas, semi
nārus, nometnes, televīzijas raidījumus, dokumentālās 
filmas un citus mediju produktus, gan liela mēroga 
kultūras pasākumus un koncertus. Seko Avantis akti
vitātēm un pievienojies!

JĀ!
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https://www.km.gov.lv/sites/km/files/media_file/nvo-12.20181.pdf
https://www.dzivniekubriviba.lv
https://www.dzivniekubriviba.lv/raksti/ko-mes-kopa-paveicam-2020


2.3. 
Klubs „Māja” www.klubsmaja.lv, saukts arī par Hausu, ir jaunatnes organizācija Latvijā, kuras mērķis ir informēt un 
izglītot jauniešus par Eiropas Savienību. Klubs „Māja” popularizē Eiropas vienotības ideju un Eiropas Savienības vērtības – 
demokrātiju, iecietību, toleranci un cilvēktiesību ievērošanu, rosinot jauniešus nebūt vienaldzīgiem un pašiem iesaistīties 
savas un savas valsts nākotnes veidošanā. 
Klubs „Māja” piedāvā iesaistīties organizācijā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, kurā var iegūt informāciju, atbalstu, kontaktus 
un domubiedrus, iespēju izpausties dažādās aktivitātēs, kā arī attīstīt sevi līdz šim vēl neiedomātos veidos.
Tā ir iespēja mācīties un iegūt zināšanas ne tikai par Eiropas Savienību un Latvijas integrāciju Eiropā, bet arī realizēt 
savas idejas kopā ar cilvēkiem, kas Tev var dot padomu un palīdzēt. Tu attīstīsi iemaņas, kā rakstīt un īstenot projektus, 
popularizēt savus pasākumus un piesaistīt tiem dalībniekus, būt par līderi un strādāt komandā, izmantot biroja tehniku un 
vest lietvedību. 

JĀ!
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UZDEVUMI – LOESJE RADOŠĀS RAKSTĪŠANAS METODE

Loesje vēsture un pamatinformācija
Starptautiskā organizācija „Loesje” ir izveidota 1983. gadā Nīderlandē. Tā radās kā iniciatīva ar mērķi radoši izmantot 
ikvienam no mums esošās vārda brīvības tiesības. Mūsdienās organizācijas draugi un atbalstītāji ir vairāk nekā 25 pasaules 
valstīs, kopš 2006. gada arī Latvijā. Organizācijas galvenā iezīme ir melnbalti, vienkārši veidoti plakāti par dažādām tēmām, 
aicinot cilvēkus uz brīdi apstāties un aizdomāties par pasaulē notiekošo un mūsu lomu šajos notikumos. Plakātu teksti 
tiek veidoti radošās rakstīšanas darbnīcās, kurās tiek izmantota Loesje tehnikas un darbnīcas dalībnieku radošuma 
mijiedarbības spēks.
Loesje radošās rakstīšanas metodi var izmantot, lai apzinātu dalībnieku viedokli par kādām aktuālām tēmām, piemēram, 
jauniešu domas par līdzdalību Saeimas vēlēšanās no 16 gadu vecuma. Metode var būt arī noderīga, lai radītu saukļus kāda 
projekta vai kampaņas vajadzībām, piemēram, saukļus, kurus pēc tam rakstīt uz klimata streika plakātiem. Ar šīs radošās 
rakstīšanas metodes palīdzību izveidotos tekstus un saukļus dalībnieki var brīvi izmantot pēc saviem ieskatiem un tos nav 
nepieciešams parakstīt ar Loesje vārdu. Tomēr, ja darbnīcā radītos tekstus ir vēlme redzēt arī izveidotus tieši kā Loesje 
melnbaltos plakātus, nepieciešams jau pirms darbnīcas rīkošanas sazināties ar  „Loesje Latvia”. Mēs labprāt palīdzēsim 
plakātus izveidot un nodrošināsim, lai tie atbilst visiem starptautiskajiem Loesje nosacījumiem par plakātu teksta atveidi, 
stilu un Loesje paraksta lietošanu.

Loesje radošās rakstīšanas metode – soli pa solim
1. Tēmu izvēle
Dalībnieki tēmas var sarakstīt uz lapiņām un nodot darbnīcas 
vadītājam, kurš tad arī izvēlas, par ko tiks rakstīts. Tāpat tēmas 
var izvēlēties diskutējot, pārrunājot notikumus un jautājumus, kuri 
dalībniekiem konkrētajā brīdī ir aktuāli. 
Tēmām jābūt konkrētām, lai radītu asociācijas darbnīcas dalībniekos 
un par tām būtu vieglāk rakstīt.
Tēmu daudzums atkarīgs no dalībnieku skaita. Vēlams, lai tās ir tik 
pat daudz cik dalībnieku. 

2. Iesildīšanās
Lai iesildītos, mudinām izmantot radošo domāšanu  
attīstošus uzdevumus. Šajā izdevumā ir  
iekļauti trīs „Loesje Latvia” izveidoti iesildīšanās 
uzde vumi, kuri ir īpaši pielāgoti Loesje tekstu  
rakstīšanai. Svarīgi, lai iesildīšanās uzdevumu 
nebūtu par daudz un pamodinātu dalībnieku 
radošumu, nevis nogurdinātu viņus.
Pēc katra iesildīšanās uzdevuma daļu no 
uzrakstītā vēlams nolasīt skaļi. 

3. Tekstu rakstīšana
Izvēlētās tēmas uzraksta lapas augšpusē katru uz savas 
lapas. Lapas izdala dalībniekiem, ņemot vērā brīvprātības 
principu – konkrēto tēmu izvēlas tas dalībnieks, kuram tā ir tuva/
aktuāla. Dalībnieki uz saņemtās lapas jebkurā vietā raksta savas 
domas par norādīto tēmu. Tā var būt viena doma, tās var būt arī 
vairākas, taču vēlams, lai katra no tām tiek izteikta vienā teikumā. 
Kad domas uz pirmās lapas sarakstītas, lapa pretēji pulksteņrādītāja 
virzienam tiek padota nākamajam dalībniekam. Tā tiek turpināts, 
līdz katrs dalībnieks ir rakstījis uz katras lapas.
Būtiski dalībniekiem atgādināt, ka rakstot nevajag kautrēties no sa
viem tekstiem un tos aizsvītrot, ja tie šķiet neizdevušies, jo kādam 
citam var ienākt prātā, kā šo domu pateikt labāk. Kā arī – jāraksta 
tikai savas domas, jo šī metode ir domāta katram no mums esošo 
vārda brīvības tiesību izmantošanai, nevis Raiņa labāko citātu 
aktualizēšanai. 6



Lai rakstīšanas laikā izmantotu dalībnieku radošuma mijiedarbības 
spēku, ir vēlams, lai visi dalībnieki sēž aplī un var lapas viens otram 
pa apli padot. Taču lapu padošanu pa apli var aizstāt ar lapu 
likšanu centrā. Tādā gadījumā dalībniekiem ir jāatgādina, 
ka ir vērts vienu un to pašu lapu ņemt arī vairākkārt, 
jo uz lapas no jauna uzrakstītās domas var radīt 
iepriekš nebijušas asociācijas un idejas.

4. Tekstu izvērtēšana
Lai varētu apzināt, kuri no radītajiem tekstiem 
veiksmīgāk piesaistīs citu cilvēku uzmanību, 
dalībnieki individuāli lasa visas lapas, atkal 
padodot tās pretēji pulksteņrādītāja virzienam. 
Ar krāsainajiem zīmuļiem katrs apvelk, 
pasvītro to teikumu, kurš viņam vislabāk patīk. 
Ja šķiet, ka kādu tekstu var uzlabot, tad to dara  
ar zīmuli. 
Visvairāk atzīmētie teksti ir tie, kurus tālāk izmantot. 

Radošās rakstīšanas iesildīšanās uzdevums 
„Priekšmetu otrā dzīve”
Mērķis: paskatīties uz lietām no cita skatupunkta un rosināt 
fantāziju.

Apraksts: uzdevumu veic individuāli vai pāros. Katrs pāris izvelk 
trīs priekšmetu nosaukumus. Viņu uzdevums ir 10 minūšu laikā 
sarakstīt pēc iespējas vairāk pielietojumus šiem priekšmetiem. Ir 
tikai viens pielietojums, kuru nedrīkst rakstīt – tas, kam priekšmets 
parasti tiek lietots. 

Dotie vārdu savienojumi: velosipēds ar trīs ātrumiem, alumīnija 
karote, optiskās brilles, drēbju pakaramais, sarkana dušas cepure, 
kilograms melnzemes, zaļa zobu birste, darba kārtībā esošs 
kompass, četri litri līmes, vectēva kurpes.

Piemērs. Sarkans ķieģelis, kas ir paredzēts ēku celtniecībai, var tikt 
izmantots kā kāju soliņš; uz tā ar krītiņiem var rakstīt padarāmos 
darbus; to var ielikt zemeņu grozā, lai pārdotu mazāk ogu, bet 
nopelnītu vairāk naudas; tas var tikt izmantots kā ļoti neparocīgs 
lineāls.

Radošās rakstīšanas iesildīšanās uzdevums  
„Anniņa un mamma”
Mērķis: veidot retoriskos jautājumus.

Apraksts: dalībnieki raksta sešus jautājumus: 3 sociāli 
nozīmīgus (par kādu problēmu, kuru sen jau vajadzēja 
atrisināt) un 3 sakāpināti naivus (tādi, kurus varētu 
jautāt mazs bērns, lai izzinātu apkārtējo pasauli).

Piemērs. Sociāli nozīmīgi – Cik cilvēkus pasaulē 
varētu izglābt no bada nāves ar pārtiku, ko 
lielveikali dienas beigās izmet miskastē?
Sakāpināti naivi – Vai saule nenogurst katru 
dienu uz mums skatoties?
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Radošās rakstīšanas iesildīšanās uzdevums  
„Krīzes valdnieki” 
Mērķis: atrast risinājumu jebkurai problēmai un problēmu jebkuram 
risinājumam.

Apraksts: dalībniekiem tiek doti nepabeigti teikumi. Viņu uzdevums 
ir tos pabeigt, lai rastu risinājumu teikuma 
pirmajā daļā izvirzītajai problēmai.

Dotie teikumi:
Ja visai pilsētai pazustu elektrība, tad...
Ja rūpnīcu skursteņu būtu vairāk nekā stārķu 
ligzdu, tad...
Ja kaimiņš katru vakaru skaļi spēlētu bungas, 
tad...
Ja tavā pagalmā atbrauktu cirks, tad...
Ja veikalā šodien nebūtu nopērkams piens, 
tad...

Piemērs. Dotais teikuma sākums – „Ja uz 
zemes nebūtu derīgo izrakteņu, tad...”
Ja uz zemes nebūtu derīgo izrakteņu, tad kurmjiem būtu vieglāk 
rakt savas ejas.

Informācija par Loesje kustību Latvijā
„Loesje Latvia” piedāvā iespējas jauniešiem un pieaugušajiem 
piedalīties Radošās rakstīšanas darbnīcās, Loesje plakātu 
maketēšanas darbnīcās un arī Loesje plakātu fotografēšanas 
darbnīcās. Lai pieteiktu darbnīcas organizēšanu un precizētu 
izmaksas, aicinām rakstīt uz epasta adresi baltimelns@gmail.com.

Par Loesje aktivitātēm Latvijā var uzzināt  
www.facebook.com/LoesjeLatvia un  
www.instagram.com/loesje.latvia 

Latvijā tapušie Loesje plakāti http://ej.uz/Loesjeplakati 
Loesje pasaules piedzīvojumi www.loesje.org  
(šajā adresē arī ir pieejams arhīvs ar Loesje plakātiem vairāk nekā 
30 dažādās valodās)

! Loesje plakātus un to tekstus nekomerciāliem mērķiem drīkst 
izplatīt jebkādā veidā. Loesje plakātu un to tekstu lietošana 
komerciāliem mērķiem ir obligāti iepriekš jāsaskaņo.
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