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Reizēm mēs lietojam vārdus, kuru nozīmi esam apguvuši, 

nevis izpratuši. 

Kā rakstīto un runāto vārdu iemiesot dzīvē?

 Kāda ir atšķirība starp jēdzieniem «apgūt» un «izprast»?
 Kā var apgūt vārdus, jēdzienus?
 Kā var izprast vārdus, jēdzienus?

 Vai esi izmantojis vārdus, kuru nozīmi nesaproti?



Diskusijā tiek meklētas atbildes un kolektīva izpratne 

jēdzieniem likums, demokrātija un pilsonis. 

Ko nozīmē darīt, zināt un mīlēt? 

Kāds ir lepns, piederīgs un atbildīgs Latvijas iedzīvotājs?

 Kurš no minētajiem vārdiem, Tevi uzrunā visvairāk? Kāpēc?





DEMOKRĀTIJA
 Kāds ir tavs skaidrojums vārdam «DEMOKRĀTIJA»?

- Apdomājies vienu minūti, uzraksti uz līmlapiņas;
- Paud savu un ieklausies citu viedoklī;
- Ar citu krāsu papildini savu atbildi;
- Nolasi pilnveidoto skaidrojumu;
- Iepazīsties ar šķirkli Demokrātija Nacionālajā enciklopēdijā;
- Pilnveido skaidrojumu un atzīmē tajā nozīmīgāko, kas, tavuprāt, jāatceras.

https://enciklopedija.lv/skirklis/130264




LIKUMS
 Kāds ir tavs skaidrojums vārdam «LIKUMS»?

- Apdomājies vienu minūti, uzraksti uz līmlapiņas;
- Paud savu un ieklausies citu viedoklī;
- Ar citu krāsu papildini savu atbildi;
- Nolasi pilnveidoto skaidrojumu;
- Iepazīsties, kā top likumi;
- Pilnveido skaidrojumu un atzīmē tajā nozīmīgāko, kas, tavuprāt, jāatceras.

https://www.saeima.lv/lv/likumdosana/ka-top-likums




PILSONIS
 Kāds ir tavs skaidrojums vārdam «PILSONIS»?

- Apdomājies vienu minūti, uzraksti uz līmlapiņas;
- Paud savu un ieklausies citu viedoklī;
- Ar citu krāsu papildini savu atbildi;
- Nolasi pilnveidoto skaidrojumu;
- Iepazīsties ar Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām un Cilvēka pamattiesībām, 

kas noteiktas Satversmē;
- Pilnveido skaidrojumu un atzīmē tajā nozīmīgāko, kas, tavuprāt, jāatceras.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/145/savienibas-pilsoni-un-vinu-tiesibas
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme




PIEDERĪGS
 Kāds ir tavs skaidrojums vārdam «PIEDERĪGS»?
 Iepazīsties ar Vairas Vīķes Freibergas uzrunu tautai pie Brīvības 

pieminekļa 2002. gada 18. novembrī. Kā šajā runā atspoguļojas 
vārds «piederība»? 

 Kā, tavuprāt, var just un apliecināt piederību Latvijai? 

https://www.president.lv/lv/jaunums/valsts-prezidentes-svetku-runa-pie-brivibas-pieminekla?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F




ATBILDĪGS
 Kāds ir tavs skaidrojums vārdam «ATBILDĪGS»?
 Iepazīsties ar informāciju par Zemessardzi. Kā vēl var uzņemties 

atbildību par Latviju?

https://www.zs.mil.lv/lv/esi-dross-esi-zemessargs




LEPNS
 Kāds ir tavs skaidrojums vārdam «LEPNS»?
 Kad vārds «LEPNS» tiek lietots pozitīvā, kad negatīvā nozīmē? Mini 

piemērus!
 Iepazīsties ar projektu Latvijas Lepnums! Padomā, ko tu vēlētos pieteikt 

šai balvai! Kāpēc?
 Ja balvai Latvijas Lepnums būtu pieteikts tu – par ko tev šo balvu 

pasniegtu?

https://www.tv3.lv/latvijas-lepnums/




DARĪT
 Ko tu visbiežāk dari? Kuri no šiem darbiem stiprina valsti?
 Iepazīsties ar šķirkli Darīt elektroniskajā vārdnīcā e-pupa! Mini 3 jaunas 

lietas, ko uzzināji! 
 Iepazīsties ar jauniešu līdzdalības iespējām? Kuras no tām tu izmanto? 

Kuras no tām, tavuprāt, ir efektīvas?  Kāpēc?

http://epupa.valoda.lv/darit/
https://www.izm.gov.lv/lv/lidzdaliba




MĪLĒT
 Kāds ir tavs skaidrojums vārdam «MĪLĒT»? Kā tu  skaidro vārdu 

savienojumu «MĪLĒT VALSTI»? 
 Iepazīsties ar pētījuma Patriotisms Latvijas jauniešu vidū un sabiedrībā

rezultātiem! Izvēlies vienu faktu, kas tevi pārsteidz! Pastāsti par to 
citiem!

https://www.naa.mil.lv/sites/naa/files/document/PETIJUMS_PATRIOTISMS.pdf




ZINĀT
 Kāds ir tavs skaidrojums vārdam «ZINĀT»?
 Iepazīsties ar šķirkli Zināt elektroniskajā vārdnīcā e-pupa! Mini 3 

jaunas lietas, ko uzzināji! 
 Spēlējiet spēli Vērtību ABC!

http://epupa.valoda.lv/zinat/
https://www.vertibuspele.lv/


 Uzraksti dzejoli, kurā katra 

rinda sākas / beidzas ar 

dotajiem vārdiem!

 Uzzīmē savu demokrātijas 

māju!


