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IEVADS 

Daugavpils Būvniecības tehnikums ir lielākā profesionālās izglītības 
mācību iestāde Latgales reģionā un viena no lielākajām būvniecības 
skolām Latvijā. Tehnikums īsteno profesionālās vidējās, arodizglītības, 
tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības 
programmas, kā arī veic ārpusformālās izglītības iegūto kompetenču 
novērtēšanu. 

Tehnikums šobrīd īsteno 23 profesionālās izglītības programmas 
Daugavpilī, Ludzā, Dagdā un Višķos. 2020. / 2021. mācību gadā 
tehnikumā mācības uzsāka vai turpināja 1320 audzēkņi un strādā vairāk 
nekā 130 kvalificēti pedagogi. 

Tehnikumā ir sešas nodaļas: Būvniecības, Arhitektūras un dizaina, 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju, Metālapstrādes un mašīnzinību, 
Ēdināšanas pakalpojumu un Lauksaimniecības nodaļa. 

Tehnikums sagatavo augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēj strādāt 
patstāvīgi, atbildīgi, radoši un kvalitatīvi, kļūstot par konkurētspējīgu 
darbaspēku Latvijas un ārzemju darba tirgū. Tehnikums rosina jauniešus 
pēc vidējās profesionālās izglītības iegūšanas pilnveidoties un paplašināt 
savu profesionālo kompetenci, studējot augstākās izglītības iestādēs. 

Mācību un audzināšanas darbā tehnikuma pedagogi pievērš 
uzmanību jauniešu patriotiskajai audzināšanai un vērtību sistēmas 
veidošanās procesam. Tomēr grūtības sagādā dažādu paaudžu pārstāvju 
atšķirīgais pasaules skatījums, sadarbība, spēja vienoties. Tāpēc 
Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs veica pilotpētījumu par 
dažādu paaudžu savstarpējo saprašanos un apkopoja Ārijas Šumeiko, 
Nataļjas Leončukas un Jeļenas Sokolovas pieredzi mācību audzināšanas 
darbā. Izveidotā skolotāju pieredzes grāmata tika aprobēta profesionālās 
pilnveides kursos “Vērtībās balstīta mācību audzināšanas stunda”. 154 
kursu dalībnieki iesaistījās kursu norisē, izteica savu viedokli, dalījās ar 
pieredzes stāstiem. Aprobācijas laikā tika papildināta grāmata ar 
klausītāju atziņām. 
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1. VĒRTĪBU IZPRATNES VEIDOŠANAS AKTUALITĀTE 

Audzināšanas mērķis1 ir nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt 
par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 
sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, 
sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt 
piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei. 
Lai sasniegtu mērķi, izglītības iestādē tiek organizēts mācību 
audzināšanas process, kurā tiek stiprināta izglītojamā valstiskuma apziņa, 
veicināta pilsoniskā līdzdalība un iniciatīva, lojalitāte un patriotisms, tajā 
skaitā organizējot valsts svētku un latviešu tautas tradicionālo svētku 
svinēšanu, atceres un atzīmējamo dienu ievērošanu, veidojot integrētās 
mācību stundas, Latvijas vēstures lekciju ciklu un citus pasākumus, kas 
padziļina izpratni par Latvijas vēsturi, valsts rašanos, valstiskuma 
atjaunošanu, tautas likteni, brīvības cīņām un valsts aizsardzību, veicina 
lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, popularizē cilvēku dzīves un 
darbības piemērus, kas apliecina pašaizliedzību un nesavtību Latvijas 
valsts labā, veicina piederību savai izglītības iestādei, novadam, pilsētai un 
informē par pilsoniskās līdzdalības iespējām. 

Reizēm vislabākās pedagogu ieceres paliek nesaprastas, 
nepieņemtas. “Paaudžu tuvredzība” ir kļūda, kas bieži tiek pieļauta, kad 
vienas paaudzes vērtības un attieksmes tiek pārnestas komunikācijā 
kādam no citas paaudzes. Mūsdienu jaunatne informāciju uztver ar visām 
maņām, stimulējot ar krāsām, kustību un mūziku. Komunicē paātrinātā 
tempā, tāpēc sazinās ar īsziņām, rakstot izmanto grūti saprotamus 
saīsinājumus, nelieto pieturas zīmes, garumzīmes, daži nekad nav lietojuši 
pastmarkas. Viņi ar grūtībām veido starppersonu attiecības, bet internetā 
“sērfo” kā īsti profesionāļi2. 

Kā viņus saprast, kā palīdzēt, kā neapjukt pašiem? Jaunieši nav ne 
labāki, ne sliktāki. Viņu viedoklis ir nozīmīgs un vērā ņemams. 

Mūsdienu jaunieši ir vienkārši citādāki. Šajā nodaļā autori apkopo 
informāciju par dažādu paaudžu savstarpējās saprašanās uzlabošanas 

                                                   
1 Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 480 "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un 
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība". 
https://likumi.lv/ta/id/283735 (skatīts 10.10.2019.) 
2 Fedosejeva, J., Boče, A., Romanova, M., Iliško, D., & Ivanova, O. (2018). Education for sustainable 
development: The choice of pedagogical approaches and methods for the implementation of 
pedagogical tasks in the anthropocene age. Journal of Teacher Education for Sustainability, 20 (1), 
157-179. 
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iespējām. Dalās pieredzē, kā pasākumā, projektā vai radošā nodarbībā 
apvienot cilvēkus ar dažādām interesēm, vajadzībām, attieksmēm, kā 
izmantot atšķirīgas pieredzes un mācīšanās stilus kopīga mērķa 
sasniegšanai. 
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1.1. PEDAGOGU UN IZGLĪTOJAMO SOCIĀLĀ UN KULTŪRAS 
PIEREDZES IZPĒTE. FAKTORI, KAS IETEKMĒ ATŠĶIRĪGU PASAULES 

UZTVERI, DZĪVES PIEREDZI 

Ikviens cilvēks piedzimst, aug, dzīvo un noveco īpašos apstākļos. Tos 
veido politiski ekonomiskā situācija, ideoloģija, zinātnes un tehnikas 
attīstības līmenis, iedzīvotāju materiālais nodrošinājums u. c. faktori. 
Katrai paaudzei ir bijuši savi tradicionālie ēdieni, atspirdzinājumi, atšķirīgs 
priekšstats par modi, grāmatām, izklaidi, atšķirīga audzināšana ģimenē, 
pieeja izglītībai. Arī ērtums izglītības sistēmā paredz audzēkņu grupēšanu, 
līdzīgu prasmju un spēju apvienošanu, dalīšanu līdzīgu interešu un talantu 
apvienībās. 

Tāpēc veidojas atšķirīga attieksme, vērtības, komunikācijas prasmes 
un intereses3. Tomēr izcili rezultāti uzņēmējdarbībā un personības 
attīstībā nereti parādās tieši tur, kur sākas izaicinājumi, savu robežu un 
stereotipu pārvarēšana ‐ īsta dizaina domāšana, netradicionāla pieeja un 
spēja sadarboties ne vien starp “savējiem”, bet arī tiem, kuri ir citādāki. 
Lielu daļu dzīves mēs pavadām personīgi un profesionāli sadarbojoties ar 
dažādu paaudžu cilvēkiem. Paaudžu pazīšana un saprašana var palīdzēt 
cilvēkiem atklāt katras paaudzes vērtības. Šī izpratne var palīdzēt 
sadarboties, ģenerēt idejas. Tas tomēr nebūs universāls risinājums 
paaudžu nesaskaņām, jo katra atšķirību ietekmē arī individuālā uzvedība. 
Tomēr izpratne par dažādām paaudzēm palīdzēs cilvēkiem labāk novērtēt 
katras paaudzes redzējumu par vienām un tām pašām lietām, kas varētu 
veicināt kopīgu sadarbību problēmu risināšanā. Sevis pašizzināšana un 
apkārtesošo iepazīšana var veicināt spēju adekvāti izvērtēt sevi un citus, 
veidot stipru komandu, kurā no vienas puses katrs uzņemas pienākumus, 
kas viņam ir vispiemērotākie, no otras puses, komanda saskata katra 
dalībnieka iespējas, uztic viņam vispiemērotākos pienākumus4. 

Izpratne par dažādu paaudžu vērtībām palīdz cilvēkam piešķirt viņam 
“komforta zonu”, lai kopīgajā sadarbībā viņš varētu sniegt vislielāko 
ieguldījumu. Svarīgi ir zināt savas prioritātes un vērtības izvēloties karjeru, 
izvirzot mērķus un attīstot attiecības ar citiem. 

                                                   
3 Muñiz Jr, A. M., & Schau, H. J. (2011). How to inspire value-laden collaborative consumer-
generated content. Business Horizons, 54(3), 209-217. 
4 Salīte, I., Drelinga, E., Iliško, D., Oļehnoviča, E., & Zariņa, S. (2016). Sustainability from the 
Transdisciplinary Perspective: An Action Research Strategy for Continuing Education Program 
Development. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(2), 135-152. 
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Lai mācītos adekvāti izvērtēt sevi, var piedāvāt jauniešiem 
pašrefleksijas uzdevumu5: 

1. uzdevums. Pabeidz iesākto teikumu! 

Es esmu īpašs, jo  ...................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
Man patiešām patīk  ..............................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
Es biju drosmīgs, kad .............................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
Mani iepriecina .......................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
Mani apbēdina ........................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
Mani sadusmo ........................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

Šī uzdevuma noslēgumā varētu apkopot un analizēt audzēkņu 
atbildes: izvērtēt tās tagadnes un nākotnes skatījumā. Meklēt atbildes uz 
jautājumiem: Kāpēc man tas ir svarīgi šodien? Vai man tas būs svarīgi rīt? 
Kas man būs svarīgi kā pieaugušam cilvēkam? 

Sadarbībā jāmācas ņemt vērā paaudžu atšķirības6. Šīs atšķirības var 
būt radošuma avots darba vietā, sabiedrībā vai vadības vidē. Apvienojot 
savas atšķirīgās īpašības, dažādu paaudžu pārstāvji var būt efektīvāki 
kopīgu mērķu sasniegšanā. Tāpēc piedāvājam aktivitātes dažādu paaudžu 
savstarpējai iepazīšanai un saprašanai: 

2. uzdevums. Muzejs. 

Izvēlas 15 ‐ 20 sadzīves priekšmetus, kas tikuši vai tiek izmantoti 
dažādos laika posmos. Klātesošie, dažādu paaudžu cilvēki, komentē 
priekšmetu pielietojumu no savas pieredzes.  

3. uzdevums. Galerija. 

Izvēlas 15 ‐ 20 fotogrāfijas, kas filmētas dažādos laika posmos. 
Klātesošie, dažādu paaudžu cilvēki komentē notikumus no savas 
pieredzes. 

                                                   
5 Mosley, J. (2009). Circle time and socio-emotional competence in children and young people. 
Promoting emotional education: Engaging children and young people with social, emotional and 
behavioural difficulties, 119-130. 
6 Jopling, J. (2004). Understanding Generations. Extension Service. West Virginia University 
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4. uzdevums. Tas esmu es! 

Izveido dažādām paaudzēm raksturīgo pazīmju apkopojumu, stāstu 
par kādas noteiktas paaudzes pārstāvi (skatīt 1. tabulu). Lasa to dalībnieku 
grupai, ja kāds sevi atpazīst aprakstā, pieceļas un saka “TAS ESMU ES!” 
Nodarbības vadītājs rosina kritiski izvērtēt dalībniekiem savu izvēli, 
pamatot to. 

1. tabula. Dažādu paaudžu pārstāvju aprakstu piemēri7. 

Neuzticos lielām un privātām struktūrām. Uzskatu, ka lielās 
kompānijas rūpējas tikai par savu labumu. Esmu visai konservatīvs un 
taupīgs. Tomēr izvēlos kvalitatīvus produktus, kas kalpos ilgāk. 
Neiebilstu pret lietotu preču iegādāšanos un kopumā labprātāk izvēlas 
vietējās preces. Iepirkšanos neuztveru par izklaidi. Pieturos pie tradīcijas 
gatavot mājās un pievēršu uzmanību tam, cik dabiski ir produkti. Izvēlos 
labi pazīstamas tirdzniecības zīmes. Uzskatu, ka šķirot atkritumus ir 
svarīgi, cenšos pirkt tādu uzņēmumu preces, kuri ir videi draudzīgi. Esmu 
pārliecināts, ka nodokļu nemaksāšana ir būtisks pārkāpums. Aizņemos 
nelabprāt, uzskatu, ka ir jākaunas par to, ka esi parādā. 

Paļaujos uz valsti, valsts pienākums ir visu nokārtot, arī atbildība ir 
kolektīva, nevis individuāla. Mani baida pārmaiņas. Ilgi uzskatīju, ka 
internets nav interesantāks par televīziju. Esmu pedantisks, visai 
neorganizēts, kā arī nevēlos konkurēt. Nepievēršu īpašu uzmanību 
zīmoliem, neizvēlos noteiktas “savējās” tirdzniecības zīmes. Nevēlos 
atšķirties no citiem. Nav pārliecības par nākotni, uzskatu, ka personīgā 
labklājība nav tikai paša rokās. 

Uzskatu, ka panākumi nav vien pašu darba nopelns, bet nozīmīgs ir 
arī veiksmes faktors. Raugos uz iepirkšanos pragmatiski, nereti izvēlos 
iegādāties produktus un pakalpojumus komplektos. Jūtos apmierināts ar 
dzīvi un nejūtu īpašas bailes par savu nākotni. Cenšos ietaupīt līdzekļus 
neparedzētiem tēriņiem, tajā pašā laikā nekavējos aizņemties un 
uzskatu, ka ģimene ir uzņēmusies pārāk lielas parādsaistības. 

                                                   
7 Gleizde.,G. (2012). No dažādām planētām? Nē, no dažādām paaudzēm! jeb Latvijas paaudžu 
anatomija https://www.db.lv/zinas/no-dazadam-planetam-ne-no-dazadam-paaudzem-jeb-latvijas-
paaudzu-anatomija-382645 
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Labprāt izmēģinu jaunus produktus un nepieturos pie pazīstamām 
tirdzniecības zīmēm par visām varītēm. Tāpat nepiešķiru būtisku nozīmi 
tam, vai produkts ražots Latvijā vai kur citur. 

Esmu organizēts un pašpaļāvīgs. Sapņoju par dzīves mainīšanu un kā 
jauna uzsākšanu. Esmu zinātkārs un optimistisks, tiesa gan, par sirsnīgu 
mani nosaukt nevar. Uzskatu, ka nodokļu nemaksāšana nav būtisks 
pārkāpums. Esmu izvēlīgs un ne vienmēr meklēju pašu lētāko produktu. 
Uzskatu, ka man piemīt labāka gaume nekā vairumam cilvēku. 
Aizņemšanās ir ikdienišķa parādība, par to, ka naudas parāda atmaksai 
varētu nepietikt, īpaši neuztraucos. Ja veikala piedāvājumā nav iekāroto 
preču, es nesamierināšos un nākamreiz vienkārši došos uz citu veikalu. 
Es nepievēršu īpašu uzmanību tam, vai uzņēmums, kuru preces tiek 
iegādātas, ir atbildīgs pret vidi un atbalsta labdarību. 

Esmu runīgs un sabiedrisks. Man patīk iegādāties jaunas un 
atšķirīgas lietas, tomēr labprāt turos pie ierastiem zīmoliem, kas 
atspoguļo manu personību. 

Esmu pārliecinās, ka nākotnes labklājība ir tikai paša rokās un 
panākumi tiks gūti ar smagu darbu. Priekšroku dodu internetam, nevis 
televīzijai, esmu aktīvs korporatīvo profilu sekotājs sociālajos tīklos, ja 
zīmoli spēj piedāvāt izklaidējošu saturu un iespējas laimēt balvas. Esmu 
intelektuāls un konkurētkārs, bet arī konservatīvs. 

Nepiešķiru tik lielu nozīmi ģimeniskumam. Īpašu vērību nepievēršu 
pārtikas sastāvam un tam, cik dabīgs tas ir. Iepirkšanās man ir māksla un 
izklaide. 

Digitālajās iespējas man apkārt ir kopš bērnības. Internets nesaistās 
ar mājas vai darba datoru, bet viedtālrunī pieejams vienmēr un visur. 
Varu teikt, ka uzaugu ar planšeti rokās. Agrāk par rakstīšanu apguvu 
digitālās tehnoloģijas. Pat dažus gadu vecumā dažās sekundēs intuitīvi 
“saspaidīju” planšeti un atradu internetā vajadzīgo multfilmu. Pasauli 
uztveru ne tik daudz rakstītos vārdos vai skaņās, bet gan vizuālos tēlos. 
Viens no galvenajiem medijiem man ir “YouTube” kanāls, turklāt ne tikai 
izklaidei, bet gan jaunu prasmju apgūšanai. Piemēram, lai iemācītos 
pagatavot jaunu ēdienu. 
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5. uzdevums. Restorāns. 

Palūdziet, lai katrs grupas dalībnieks atnes uz tikšanos ēdienu ar 
“bērnības garšu”. Tā ir iespēja runāt par pārtikas industrijas attīstību, 
atšķirīgām tradīcijām un ēšanas paradumiem. 

6. uzdevums. Plusi un mīnusi. 

Divi vienas paaudzes pārstāvji tiek nosēdināti viens otram pretī, viens 
sauc savas jaunības priekšrocības, otrs ‐ ierobežojumus. Ja izvēlas tikai 
kritizēt vai slavēt, veidojas vienpusīgs redzējums. 

7. uzdevums. Kino klubiņš. 

Izklaides industrija vienmēr ir ietekmējusi sabiedrības modeļa 
veidošanos. Dažādu paaudžu pārstāvjiem varētu piedāvāt īpaši atlasītu 
šovu un kinofilmu skatīšanos un diskusiju par morāles standartiem, 
attiecībām, ģimenes tradīcijām, apmierinātības līmenis ar dzīvi un 
konkrētās paaudzes vēlmēm. 

8. uzdevums. Intervijas datu izpēte. 

Mājas darbs: katrs grupas dalībnieks intervē 4 dažādu paaudžu 
pārstāvjus. Intervijā iegūtos datus ieraksta tabulā. 

Intervēto vecuma 
grupas 

līdz 13 
gadiem 

no 14 līdz 
19 
gadiem 

no 20 līdz 
40 
gadiem 

no 41 līdz 
… gadiem 

Kādi ir populārākie 
vārdi viņu 
vienaudžiem?  

    

Cik maksāja maize, 
kad viņiem bija 10 
gadi?  

    

Kāda ir / bija mīļākā 
rotaļlieta, cik ilgi tā 
tika gaidīta? 

    

Kāda ir / bija 
populārākā izklaide? 

    

 

Kopā sanākuši sadalās grupās. Katra grupa apkopo vienas vecuma 
grupas atbildes, analizē, izvērtē. Mēģina izskaidrot, kāpēc katrai grupai ir 
tik atšķirīgi rezultāti. 
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Ieskatīsimies nodarbībā, kurā tiek veikta intervijas datu izpēte. 
Audzēkņi ir izpildījuši mājasdarbu: katrs nointervējuši 4 dažādu paaudžu 
pārstāvjus un uzzinājuši: kādi ir populārākie vārdi viņu vienaudžiem; cik 
maksāja / maksā maize, kad viņiem bija / ir 10 gadi; kāda ir / bija mīļākā 
rotaļlieta, cik ilgi tā tika gaidīta; kāda populārākā ir / bija izklaide? 
Atsevišķās slejās tiek sagrieztas bērnu, pusaudžu, jauniešu un pieaugušu 
cilvēku atbildes. Audzēkņi sadalās četrās grupās. Katra grupa apkopo 
vienas vecuma grupas atbildes, analizē, izvērtē. 

Nodarbības vadītājs aicina audzēkņu grupas iepazīstināt klātesošos ar 
apkopotajām atbildēm uz jautājumu: Kādi ir populārākie vārdi 
vienaudžiem? Pieaugušu cilvēku atbildes ir atšķirīgas no tām, kuras 
sniedz bērni, pusaudži un pat jaunieši. Pēdējos 26 gados vecāki saviem 
bērniem izvēlas vārdus, kas parādās seriālos, kādus ir dzirdējuši ārzemju 
ceļojumos, pamanījuši koncertu, šovu afišās. Jau vairākus gadu desmitus 
Latvijā starp populārākajiem zēnu vārdiem nav Jānis. Saviem dēliem 
vecāki izvēlas tādus vārdus kā Roberts, Markuss, Daniels, Gustavs, Kārlis, 
Olivers, Artjoms. Meitenes vecāki sauc par Sofijām, Emīlijām, Alisēm, 
Annām (skatīt 2. tabulu). Tradicionālos, vietējā literatūrā, kultūrā 
sastopamos vārdus aizstāj ar citiem, no jauna iepazītus. Populāra izvēle ir 
divi vārdi. Var secināt, ka vārdu izvēli mūsdienās ietekmē notikumi, 
literatūra, seriāli, šovi, ceļojumi. Retāk ‐ tradīcijas, reliģija. 

2. tabula. Populārākie jaundzimušajiem bērniem dotie vārdi8. 

Latvija 
Zēni Meitenes 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Roberts Roberts Roberts Roberts Roberts Sofija Sofija Sofija Sofija Sofija 

Markus Daniels Gustavs Marks Olivers Emīlija Alise Emīlija Alise Alise 

Artjoms Aleksandrs Daniels Markuss Markuss Alise Emīlija Alise Emīlija Emīlija 

Ralfs Gustavs Olivers Olivers Marks Anna Marta Marta Marta Anna 

Gustavs Markuss Marks Gustavs Kārlis Marta Viktorija Anna Anna Marta 

 

Nodarbības vadītājs aicina audzēkņu grupas iepazīstināt klātesošos ar 
apkopotajām atbildēm uz jautājumu: Cik maksāja maize, kad viņiem bija 
10 gadi? Pieaugušie cilvēki parasti labi atceras maizes cenu. Tā bija 
nemainīga vairākus gadu desmitus. Viņi arī bija galvenie maizes 
piegādātāji. Stāsta par maizes garšu un smaržu. Stāsta par sātu, ko deva 

                                                   
8 Centrālās statistikas dati www.csb.gov.lv 
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vecmammas vai mammas ceptā maize. Runā par to, ka lielākais gardums 
bērnībā bija ūdenī mērcētas melnās maizes šķēle ar cukuru, citi atceras, 
ka gardums bija drauga maizes šķēles gabaliņš, ko iedeva “nokosties” 
pagalmā. Mūsdienās maizes cena mainās daudz straujāk, maizes veidu ir 
ļoti daudz, nav izveidojusies noturīga maizes garšas atmiņa. Maizi lieto 
retāk, iepirkties brauc kopā ar vecākiem, maizes cena strauji pieaug. 
Secinām, ka maizi nevar vērtēt kā lētu vai maznozīmīgu, tas vienmēr ir 
bijis un būs ēdienkartes pamats. Maize ir minimums, ko cilvēks visos 
laikos ir varējis atļauties. Maizes cena ir salīdzināma ar minimālo algu. 

Nodarbības vadītājs aicina audzēkņu grupas iepazīstināt klātesošos ar 
apkopotajām atbildēm uz jautājumu: Kāda ir / bija mīļākā rotaļlieta? Cik 
ilgi tā tika gaidīta? Rotaļlietu izvēle parāda sabiedrības labklājības līmeni. 
Vecāki saviem bērniem dod labāko, ko var atļauties. Aizkustinoši ir 
pieaugušo stāsti par bumbām, kuras tika sargātas, lāpītas un spodrinātas. 
Par bēdām, kas pārņēma visus sētas bērnus, ja bumba vairs nebija 
atjaunojama. Rotaļlietu klāsts nebija sevišķi plašs, bet gaidīšanas laiks 
vilkās no 6 mēnešiem līdz pat gadam un vairāk. Mūsdienu bērniem 
rotaļlietu piedāvājums ir plašs, bieži vien, vecāki paši bērnam piedāvā 
jaunākos, interesantākos konstruktorus, kurus ir pamanījuši veikalā, kuru 
nebija pašiem. Rotaļlietas ir dārgas, bet gaidīšanas laiks ir īss. Tāpēc 
mūsdienu bērni ne tik saudzīgi izturas pret savām rotaļlietām kā 
iepriekšējās paaudzes. Secinājums: rotaļlietas gaidīšanas laiks palielina 
rotaļlietas vērtību bērnu acīs. 

Nodarbības vadītājs aicina audzēkņu grupas iepazīstināt klātesošos ar 
apkopotajām atbildēm uz jautājumu: Kāda populārākā izklaide brīvā laika 
pavadīšana ir / bija tad, kad bija 10 gadi? Pieaugušie stāsta par kustību 
rotaļām dabā: “kariņiem”, makšķerēšanu, spēlēm ar bumbu. Ļoti bieži šīm 
aktivitātēm bija nepieciešama sadarbības prasme, spēja vienoties, 
piekāpties un pārliecināt par savu viedokli. Šāda brīvā laika pavadīšana 
varēja veicināt veselības nostiprināšanos un spēju sadarboties. Katra 
nākamā paaudze savās atbildēs retāk stāsta par spēlēšanos pagalmā. Viņi 
nodarbojas pulciņos, sporta, mūzikas skolās. Pašu mājās, dzīvokļos, bieži 
skatās televizoru un “sēž telefonos”. Viņiem ir vairāk iespēju, bet mazāka 
vēlēšanās kustēties. Viņu dzīves veids padara viņus par vientuļniekiem, 
kuriem arī sadarbība un izdzīvošanas prasmes jāmācās no grāmatām, 
interneta. Tomēr informācijas meklēšana un atrašana dažādos avotos 
viņiem nesagādā grūtības. Var secināt, ka atšķirības pastāv. Tomēr visi 
būsim ieguvēji, ja ieklausīsimies viens otrā, mācīsimies viens no otra. 
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Mūsu vērtību sistēmu ietekmē arī notikumi, kas mūs pavada visas 
dzīves garumā. 

Sešdesmitajos ‐ septiņdesmitajos gados dzimušo bērnība paiet plaša 
būvniecības laikā, ko pavada padomju propaganda. Sākas latviešu 
estrādes mūzikas uzplaukums un sākas Mikrofona aptaujas. Modē ir 
mākslīgi materiāli, puķu raksti un kruzuļi, ar estrādes māksliniekiem 
Latviju sasniedz hipiju laikmeta atblāzma. Ieskatīsimies, piemēram, 1975. 
gada notikumos9: 

- ar pilnu jaudu sāka strādāt Rīgas HES; 

- Jelgavā darbu uzsāka jaunā Rīgas autobusu fabrika, kur tika 
plānots saražot 17 tūkstošus mikroautobusus gadā; 

- jaunuzceltā Starptautiskā lidosta "Rīga" sāka apkalpot regulārus 
avioreisus; 

- Rīgas sabiedriskajā transportā konduktori tika nomainīti pret 
biļešu pusautomātiem; 

- sākās veco, jeb tā dēvēto "zaļo" PSRS pasu nomaiņa pret jaunā 
parauga pasēm, kuras bija sarkanā krāsā. Jaunajā pasē bija vieta 
trim fotogrāfijām, kuras tika ielīmētas 16 gadu vecumā ‐ 
dokumentu saņemot, 25 un 45 gados; 

- ekspluatācijā tika nodots maģistrālais gāzes vads Valdaja ‐ 
Pleskava ‐ Rīga; 

- Rīgas TEC‐2 sāka ražot elektroenerģiju; 

- ekspluatācijā tika nodota Latvijas KP CK jaunā ēka Kirova ielā 2 u. 
c. 

Daudz straujāks notikumu ritējums, īpaši tehnoloģiju attīstības jomā, 
pavada 21. gadsimtā dzimušos. Ja 1999. gadā Vikipēdijā kā svarīgs 
notikums tiek atzīmēts10 pirmā premium klases mobilo telefonu Nokia 
8850 un Nokia 8210 parādīšanās Latvijā, Microsoft filiāles SIA Microsoft 
Latvia dibināšana, Latvijā lielākā interneta pakalpojumu sniedzējfirmas ar 
nosaukumu Parks LvNet (DELFI) izveidošana. Tad 2014. gadā11 Vikipēdija 
vairs nepiemin kā nozīmīgus notikumus saistītus ar IT tehnoloģiju 
ieviešanu. Tas liecina, ka IT 21. gadsimtā ir pašsaprotama lieta, par to vairs 
nav īpaši jāraksta. 

                                                   
9 1975. gads Latvijā https://lv.wikipedia.org/wiki/1975._gads_Latvij%C4%81 
10 1999. gads Latvijā https://lv.wikipedia.org/wiki/1999._gads_Latvij%C4%81 
11 2004. gads Latvijā https://lv.wikipedia.org/wiki/2014._gads_Latvij%C4%81 
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Cilvēka vērtību sistēmu veido ģimene un sabiedrība, tās attieksme 
pret kultūru, politiku, ekonomiku, dabu un sociālo drošību. Paaudžu 
pētnieki par paaudzi sauc sabiedrības daļu, kas ir piedzīvojusi līdzīgus 
vēstures noteikumus noteiktā laika periodā. Varam secināt, ka vienu 
vecumgrupu pārstāvošiem cilvēkiem ir līdzīgi uzskati, vērtības un 
attieksmes, tāpēc parādās noteiktu sociālu paradumu tendences. Mēs 
esam dažādi arī darba kolektīvā, bet zinot un izmantojot katras paaudzes 
stiprās un vājās puses, varam sasniegt labus rezultātus īsākā laika posmā. 
Šīs zināšanas un prasme palielina katra indivīda, kolektīva un valsts 
ilgtspējīgumu. 
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1.2. PATRIOTISMS. KO TAS SAISTĀS MŪSDIENU JAUNIEŠIEM? 

Pasaulē un arī Latvijā pastāv dažādi viedokļi par patriotismu, pastāv 
atšķirīgas definīcijas.  

Vieni patriotismu saista ar piederību, piedošanu un ticību. Uztver 
patriotismu kā emocionālu saikni, lepnumu un mīlestību. Tā ir radoša un 
pozitīva koncepcija, kas ietver prieku par sasniegumiem un bēdas par 
neveiksmēm12. 

Citi patriotismu definē kā lojalitāti ‐ pašaizliedzīgu darbu valsts labā. 
Šī pieeja paredz, ka patriotiska ir ne tikai sabiedrība, bet arī valdība. Vēršas 
pret apātiju, savtīgumu, korupciju, valsts izzagšanu13. 

Patriotisms ir pienākums pret valsti kā kopīgu projektu. Patriotisms ir 
kā piederības sajūta ģeopolitiskam fenomenam no kura: 1) tiek saņemti 
labumi, 2) pret kuru jūt atbildību. Svarīga ne tikai mana attieksme, bet arī 
visas sabiedrības attieksme, atslēgas vārdi: mijiedarbība, ieinteresētība, 
līdzdalība14. 

Patriotisms kā pilsoniskai tikums. Tas ir godpilns stāvoklis sabiedrībā 
neatkarīgi no izcelsmes: rūpes par sabiedrību, savstarpējā cieņa15. 

Patriotisms var tikt definēts arī kā identificēšanās ar vienu konkrētu 
valsti. Samērā bieži šī pieeja provocē egoismu16. Tomēr jāprecizē, ka ar 
nacionālismu te var arī nebūt nekā kopīga. Dažādu tautību pārstāvji, kuri 
dzīvo vienā valstī, var izjust nepatiku pret iebraucējiem, citādi 
domājošajiem, tādiem, kuri varētu mainīt ierasto dzīves ritmu. 

Latvijā vēsturnieks Ilgvars Butulis definē patriotismu kā dzimtenes 
mīlestību, cieņu pret tautu, zemi, kopīgajām vērtībām un arī valsti. 
Diriģents Jānis Erenštreits pārliecināts, ka patriotisms ir attieksmes, rīcības 
un stājas kopums. Vaira Vīķe ‐ Freiberga saskata, ka mīlestība pret savu 
valsti un tautu ir svēta lieta, tā pastāv neatkarīgi no visa cita. Patriotisms 

                                                   
12 Kosterman, R., & Feshbach, S. (1989). Toward a measure of patriotic and nationalistic attitudes. 
Political psychology, 257-274. 
13 Costa, M. V. (2017). Patriotism and Civic Virtue. Handbook of Patriotism, 1-14. 
14 Ben-Porath, S. (2007). Civic virtue out of necessity: Patriotism and democratic education. Theory 
and Research in Education, 5(1), 41-59. 
15 Engelhardt, T. (2007). The end of victory culture: Cold war America and the disillusioning of a 
generation. Univ of Massachusetts Press. 
16 Primoratz, I. (2002). Michael Walzer's just war theory: some issues of responsibility. Ethical 
Theory and Moral Practice, 5(2), 221-243. 
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nemainās atkarībā no tā, vai esi zaudējis darbu vai saņēmis algas 
pielikumu17. 

Anketēšanā iegūto datu analīze, ja tā veikta par pietiekami lielas 
respondentu grupas viedokli, var atspoguļot ticamus informāciju. 
Piedāvājam anketas paraugu. Jāsaprot, ka jaunā paaudze ir augusi, 
veidojusi savu vērtību sistēmu citos apstākļos. Tāpēc arī viņu redzējums 
par valsti un patriotismu var būt atšķirīgs no pedagogu viedokļa. 

 

Anketa audzēkņu viedokļu noskaidrošanai par patriotismu. 

Cienījamie audzēkņi! 

Mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis par Latviju, tāpēc, lūdzu 
iedziļinieties un godīgi atbildiet uz jautājumiem! Jūsu atbildes tiks 
izmantotas, lai veidotu kopīgo statistiku. Atsevišķi anketas netiks 
analizētas. 

1. Ar ko Jums asociējas “Latvijas valsts”? Atzīmējiet 3 iespējamās 
atbildes! 

□ Ģeogrāfiska vieta 

□ Vieta, kur es piedzimu 

□ Ģimene 

□ Daba 

□ Draugi 

□ Nesakārtota sadzīve 

□ Cits: .............................................................................................................  

□ Nezinu 

2. Kuras valsts patriots Jūs esat? Atzīmējiet vienu atbildi! 

□ Latvijas 

□ Lietuvas 

□ Igaunijas 

□ Krievijas 

□ Baltkrievijas 

□ Citas: ...........................................................................................................  

                                                   
17 Kas ir patriotisms? https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/kas-ir-patriotisms.a24089/ (skatīts 
10.10.2019.) 
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□ Nezinu 

□ Pasaules 

3. Cik lepns esat par savas valsts sasniegumiem? Katru izteikumu 
novērtējiet skalā no 1 līdz 3. 1 ‐ nelepojos, 2 ‐ daļēji, 3 ‐ lepojos. 

□ sportā 

□ mākslā un literatūrā 

□ vēsturi 

□ zinātnē un tehnikā 

□ bruņotajiem spēkiem 

□ izglītību 

□ demokrātiju 

□ ekonomiku 

□ ietekmi pasaulē 

□ taisnīgumu pret tautu 

Paldies! 

 

9. uzdevums. Asociācijas. 

Izglītojamie sauc ar jēdzienu patriotisms saistītās asociācijas: vārdus, 
frāzes, teikumus. Pedagogs vai uzdevuma vadītājs pieraksta “domu 
zirneklī” visas nosauktās domas. Pedagogs organizē diskusiju par 
līdzīgajiem un atšķirīgajiem viedokļiem, par nosaukto asociāciju 
precizitāti. 

 
 

10. uzdevums. Definīcijas veidošana. 

Darbu jaunieši veic grupās (3 ‐ 4 dalībnieki). Turpina teikumu: 
“Patriotisms ir…” Pedagogam jāuzsver precīzākās domas, jāizveido kopīgā 
definīcija. Ideālajā variantā katram ir jāatrod kopīgajā definīcijā vismaz 
viens vārds no savas grupas darba. 

patriotisms

atbildība cieņa iesaistīšanās darbs aizsardzība ...
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11. uzdevums. Literārie uzdevumi. 

Īpaši atlasīti literāro darbu fragmenti, kuros parādīta varoņu attieksme 
pret savu dzimteni, valsti. Audzēkņu uzdevums ‐ komentēt attieksmi. 

12. uzdevums. Kino klubiņš. 

Īpaši atlasīti kinofilmu fragmenti, kuros parādīta varoņu attieksme 
pret savu dzimteni, valsti. Audzēkņu uzdevums ‐ komentēt attieksmi. 
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1.3. DISKUSIJA ‐ VAI ES ESMU GLOBĀLĀS PASAULES PILSONIS? 

Vai jūs izjūtat pasaules globalizāciju? Paņemiet 3 sev piederošus 
priekšmetus! Vai paņemtie priekšmeti ir ražoti Latvijā? Bet varbūt Eiropā? 
Pavisam nemanot attālumi starp pasaules daļām ir kļuvuši īsāki, pasaules 
tirgus pieejamāks, notikumi pasaulē ‐ tuvāki.  

Šodienas jaunieši aug par pilsoņiem, kuriem nākotnē nāksies pieņemt 
lēmumus par ļoti atšķirīgiem un pretrunīgiem jautājumiem un viedokļiem 
globālajā pasaulē. Lai kļūtu par globālās pasaules pilsoņiem, jauniešiem 
jābūt iespējai jau savlaicīgi iesaistīties šo jautājumu risināšanā18. 

Globālais pilsonis ir tas, kurš: 

- apzinās plašo pasauli un izprot savu kā pasaules pilsoņa lomu tajā; 

- respektē un novērtē dažādību; 

- izprot pasaules kopsakarības; 

- piedalās sabiedrības dzīvē gan vietējā, gan globālā līmenī; 

- vēlas darboties līdztiesīgas un ilgtspējīgas pasaules labā; 

- rīkojas atbildīgi un nesamierinās ar sociālo netaisnību līdzās. 

DISKUSIJAS NORISE 

- Lūdziet audzēkņiem pateikt pirmo vārdu vai izteicienu, kas viņiem 
ienāk prātā, dzirdot jēdzienu „globālais pilsonis”. Pārrunājiet šos 
vārdus / izteicienus. 

- Pierakstiet dalībnieku idejas, grupējiet līdzīgās. 

- Lūdziet dalībniekiem sarindot idejas pēc svarīguma. Pārrunājiet 
rezultātus19. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
18 Attīstības izglītības globālais konteksts, (2015). IAC http://www.globalaizglitiba.lv/globala-
dimensija/materiali-un-resursi/ (skatīts 15.10.2019.) 
19 Mosley, J. (2009). Circle time and socio-emotional competence in children and young people. 
Promoting emotional education: Engaging children and young people with social, emotional and 
behavioural difficulties. 
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2. INTEGRĒTĀ PIEEJA VĒRTĪBORIENTĒTAM MĀCĪBU 
AUDZINĀŠANAS PROCESAM 

Integrētās mācības aktīvā darbībā nodrošina vispusīgu bērna attīstību, 
veicina abu smadzeņu pusložu darbības aktivitāti20, apvieno gan 
abstrakto, gan tēlaino domāšanu. Būtiska pieejā ir satura un virssatura 
integrācija21. 

Daudzveidīga mācību darbība sekmē audzēkņa radošo spēju 
attīstību, pētnieciskās un radošās darbības pieredzes veidošanos, izziņas 
interešu un izziņas patstāvīguma, pašregulācijas, emocionāli vērtējošas 
attieksmes izkopšanu. Tādējādi tiek izkopta un veicināta viņa pašapziņa: 
“es varu”, “es spēju”, “man izdevās”.  

Integrētā pieeja22 dod iespēju ekonomēt laiku, novērst nelietderīgus 
laika zudumus. Mācību process kļūst produktīvāks. Viena mācību 
priekšmeta zināšanu, prasmju apguve sekmē otra mācību priekšmeta 
zināšanu un prasmju apguvi, palīdz iepazīt gan vidi, kurā audzēknis 
darbojas, gan arī iepazīt pašam sevi un savus vienaudžus. 

Vienotas mācības, kurās mācību principi tiek īstenoti vienotībā23, 
palīdz jaunietim izprast pasauli veselumā. Veseluma pieeja (Lieģeniece, 
1999) mācību procesā tiek nodrošinātas plašākas iespējas mainīt darbības 
veidus, tādējādi viņš nenogurst no vienveidīgas darbības. Daudzveidīga 
darbība audzēknim ir psiholoģiski labvēlīgāka, ir izvēles iespējas kā 
apliecināt sevi. 

Sadarbība mācību procesā veicina komunikatīvo prasmju attīstību24. 
Svarīgi ir dot jauniešiem iespēju jautāt, izteikt savu viedokli, ieklausīties 
citu cilvēku viedokļos.  

Dažādību respektēšana (Smits, 2000) tiek īstenota, piedāvājot 
izvēlēties uzdevumus jauniešiem ar dažādiem uztveres veidiem: vizuālo, 
audiālo, taktilo un kinestētisko.  

                                                   
20 Kalniņa, D.(2018). Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa īstenošanai 
https://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=2713 
21 Salīte, I. u. c., (1998). Integrētā mācīšana mūsdienu humānās pedagoģijas skatījumā, tās saturs un 
metodiskais nodrošinājums. Valsts pasūtījuma pētījums Nr.: ISEC 9/98. 
22 Volāne, E., Krastiņa, E., Drelinga, E .(2010). Matemātikas, mājturības un tehnoloģiju satura 
apguves motivācija integrētās mācībās sākumskolā. Raksts CME10 Polija, Rzesow. 
23 Žogla, I.(2001) Kvalitatīva izglītība studējošai sabiedrībai. Zinātniskie raksti pedagoģijā, 641. sēj. 
R: Izglītības soļi, 25. - 37. lpp. 
24 Nīmante, D. (2008). Klasvadība. Rokasgrāmata skolotājiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 142. 
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Gatavojoties pakāpeniskai pārejai uz kompetencēs balstītu mācību 
saturu, rodas nepieciešamība meklēt risinājumus mūsdienīgākajai mācību 
stundu organizēšanai, tāpēc autores izstrādāja un aprobēja integrēto 
mācību stundu “Trešā atmoda Latvijā”. Izstrādātos uzdevumus un 
prezentācijas iespējams izmantot Latvijas un pasaules vēstures stundās, 
literatūras stundās, kā arī audzināšanas stundās dažādu kursu 
izglītojamajiem. Programmas apguve palīdz sagatavoties centralizētajam 
eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē, rosina apzināties literatūras 
nozīmi nacionālās un individuālās identitātes tapšanas periodā, veicina 
argumentēšanas prasmes. 
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2.1. INTEGRĒTI UZDEVUMI LATVIJAS KULTŪRAS MANTOJUMA, 
TRADĪCIJU IEPAZĪŠANAI UN PATRIOTISMA STIPRINĀŠANAI 

MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS STUNDĀS 

Kultūras mantojums sastāv no uzkrātu materiālā vai nemateriālā 
resursu kopuma, kas saņemti no pagātnes un kas, neatkarīgi no 
piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, 
pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Tas ietver 
arī vidi, kas izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā laikam ejot25. 

Trešās atmodas kultūras mantojums ir arī tā laika dzeja. 

Dziesmotā revolūcija noritēja bez vardarbības. Tauta dziedāja 
dziesmas par sev svarīgām vērtībām: mīlestību, brīvību, tēvzemi, valodu. 
2007. gada novembrī tika izdota dziesmu izlase “Tautas laiks”, kurā 
apkopotas 80. gadu 18 patriotiskās dziesmas. No tā laika populārajām 
rokgrupām rekordiste ir grupa “Līvi”, no viņu repertuāra izlasē ietvertas 
trīs dziesmas. Visas dziesmas izlasē ir latviešu valodā, izņemot dziesmu 
“Atmostas Baltija”, kurā bez latviešu valodas skan arī igauņu un lietuviešu 
valodas. 

Piedāvājot izglītojamajiem integrēto mācību stundu, kurā ietverta 
Latvijas un pasaules vēsture un literatūra, viņi iepazīst ne tikai Latvijas 
valstiskuma atjaunošanas apstākļus un notikumus, bet arī latviešu tautas 
aktivitātes, latvisko pašapziņu, spilgtas personības gan sabiedriskajā, gan 
kultūras dzīvē. 

Mācību stundas ierosināšanas fāzē skan grupas “Prāta vētra” dziesma 
“Tu izvēlējies palikt”. 

Izvirzām mācību stundas mērķi: atkārtot un pilnveidot zināšanas un 
prasmes par Trešo atmodu Latvijā, kā arī mācību stundas uzdevumus: 

1) izprast Latvijas valstiskuma atjaunošanas apstākļus un zināt 
svarīgākos šī procesa notikumus; 

2) sekmēt izglītojamo emocionālo, radošo un intelektuālo spēju 
attīstību, apzinoties literatūras nozīmi nacionālās un individuālās 
identitātes attīstībā; 

3) veicināt izglītojamo sadarbības un argumentēšanas prasmes. 

Pedagoga uzdotie jautājumi rosina izglītojamos padomāt par to, kas ir 
atmoda? Kāpēc Trešā atmoda? Kad bija Pirmā un Otrā atmoda? Skaidrs, 

                                                   
25 Eiropas Padomes vispārējās konvencija „Kultūras mantojuma vērtība sabiedrībai” 27.10.2005. 
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ka visas trīs atmodas saistītas ar latviešu nacionālo pašapziņu un Latvijas 
tautas cīņu par brīvību un neatkarību. Jaunlatvieši cīnījās par autonomiju 
Krievijas sastāvā un latviešu valodas un kultūras attīstīšanu. Par mūsu 
neatkarību Latvijas tauta (latvieši, krievi, poļi u. c.) cīnījās Brīvības cīņu 
laikā un 20. gs. 80. gados. 

Izglītojamie tiek dalīti divās heterogēnās grupās, t. i., dažādās pēc 
izglītojamo zināšanām, mācīšanās stila, saskarsmes spējām utt. 

1. Grupu darbs ar vēstures materiālu 

Katra grupa saņem izdales materiālu un lapas ar hronoloģiju, 
notikumiem un to aprakstiem. 

Uzdevums grupai: iepazīties ar informāciju un sakārtot notikumus 
hronoloģiskā secībā, pievienojot notikuma aprakstu! (izpildes laiks ‐ 5 
min). 

1986. gadā 

bija akcija Baltijas valstīs, kad 
apmēram 2 miljoni cilvēku 

sadevušies rokās vismaz 15 
minūtes veidoja apmēram 600 

km garu dzīvo ķēdi, kas savienoja 
Baltijas valstu galvaspilsētas 

Tallinu, Rīgu un Viļņu. 

ziedu nolikšanu pie Brīvības 
pieminekļa 

1988. gadā 

Šī demonstrācija tika sarīkota, lai 
pievērstu pasaules uzmanību 

vēsturiskajiem faktiem, no kuriem 
cietušas Baltijas valstis ‐ tieši 
pirms 50 gadiem ar slepenu 

līgumu PSRS un Vācija sadalīja 
ietekmes sfēras Austrumeiropā, 
līgumā PSRS ieplānoja Baltijas 

okupāciju. 

Jaunievēlētā Augstākā Padome, 
kurā vairākumu bija ieguvuši LTF 

atbalstītie deputātu kandidāti, 
pieņēma deklarāciju par Latvijas 

valstiskās neatkarības 
atjaunošanu. 
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Latvijas PSRS Augstākā Padome 
80. gadu beigās pieņēma Valodu 

likumu, 

bija sabiedriski politiska kustība 
un organizācija Latvijas Republikā 
laikā no 1988. līdz 1999. gadam. 

Tā lielā mērā veicināja Trešās 
atmodas procesus, vienojot 

plašas tautas masas mītiņos un 
demonstrācijās. 

tika dibināta cilvēktiesību 
aizstāvības grupa “Helsinki 86” 

1987. gada 14. jūnijā 

“Helsinki 86” dalībnieki organizēja 

1990. gada 4. maijā 
1989. gada 23. augustā 

19:00 akcijā “Baltijas ceļš” 

tas par vienīgo valsts valodu 
Latvijā noteica latviešu valodu. 

tika dibināta Latvijas Tautas 
fronte (LTF) 

 

IZDALES MATERIĀLS 

- Trešā Atmoda Latvijā 

- 20. gs. 80. gadu beigās cīņa par cilvēktiesībām un brīvību Baltijā 
pārauga masveida kustībā. 

- Latvijas ļaudis pārbūves laikā sāka aktīvi darboties:  
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- 1986. gadā nodibināja cilvēktiesību aizstāvības grupu “Helsinki 
86”; 

- 1988. gadā tika dibināta Latvijas Tautas fronte (LTF), kas 
apvienoja lielāko daļu iedzīvotāju. 

- Latvijas Tautas fronte (LTF) bija sabiedriski politiska kustība un 
organizācija Latvijas Republikā laikā no 1988. līdz 1999. gadam. 
Tā lielā mērā veicināja Trešās Atmodas procesus, vienojot plašas 
tautas masas mītiņos un demonstrācijās. 

- 1987. gada 14. jūnijā “Helsinki 86” dalībnieki organizēja ziedu 
nolikšanu pie Brīvības pieminekļa, piesaistot sabiedrības 
uzmanību padomju noziegumiem Latvijā. 

- par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu pirmā atklāti uzstājās 
nelielā grupa “Helsinki 86” 

- Tauta pauda savu gribu cīnīties par demokrātiskām pārmaiņām. 
Līdzīgas tautas kustības darbojās arī Lietuvā un Igaunijā. 

- Tās kopā ar LTF noorganizēja vērienīgu akciju “Baltijas ceļš”. 

- Baltijas ceļš bija akcija Baltijas valstīs, kas notika 1989. gada 23. 
augustā 19:00, kad apmēram 2 miljoni cilvēku sadevušies rokās 
vismaz 15 minūtes veidoja apmēram 600 km garu dzīvo ķēdi, kas 
savienoja Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu. 

- Šī demonstrācija tika sarīkota, lai pievērstu pasaules uzmanību 
vēsturiskajiem faktiem, no kuriem cietušas Baltijas valstis ‐ tieši 
pirms 50 gadiem ar slepenu līgumu PSRS un Vācija sadalīja 
ietekmes sfēras Austrumeiropā, līgumā PSRS ieplānoja Baltijas 
okupāciju. 

- Tā bija pasaulē nepieredzēta akcija, 2003. gadā Baltijas ceļa akcija 
ierakstīta Ginesa rekordu grāmatā. 

- Notika straujas pārmaiņas visās sabiedrības dzīves jomās. 

- Noformulējās skaidrs sabiedriski politisko organizāciju mērķis ‐ 
atjaunot Latvijas un neatkarību. 

Mācību stundas apjēgšanas fāzē notiek grupu darba prezentācija 
(vēsturisko notikumu hronoloģija). Katra grupa izkārto informāciju 
hronoloģiskā secībā uz tāfeles. Izglītojamie, pielietojot vizuālās uztveres 
veidu, var redzēt, kad un kādā secībā notika ar Trešo atmodu saistītie 
notikumi līdz deklarācijai par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu. 
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Trešās atmodas kultūras mantojums ir arī tā laika dzeja. Neliels ieskats 
Trešās atmodas dzejā liek izprast un vērtēt tā laika idejas, kuras izpaudās 
gan literatūrā, gan mūzikā. 

Dziesmotā revolūcija noritēja bez vardarbības. Tauta dziedāja 
dziesmas par sev svarīgām vērtībām: mīlestību, brīvību, tēvzemi, valodu. 
2007. gada novembrī tika izdota dziesmu izlase “Tautas laiks”, kurā 
apkopotas 80. gadu 18 patriotiskās dziesmas. No tā laika populārajām 
rokgrupām rekordiste ir grupa “Līvi”, no viņu repertuāra izlasē ietvertas 
trīs dziesmas. Visas dziesmas izlasē ir latviešu valodā, izņemot dziesmu 
“Atmostas Baltija”, kurā bez latviešu valodas skan arī igauņu un lietuviešu 
valoda. 

Sniedzam nelielu ieskatu dažu latviešu ievērojamāko dzejnieku 
devumā latviskās pašapziņas veidošanā. Vēlamies akcentēt dzejnieku O. 
Gūtmaņa, I. Ziedoņa un M. Zālītes ieguldījumu. 
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Olafs Gūtmanis (1927 ‐ 2012) ir viens no nozīmīgākajiem un 
savdabīgākajiem Liepājas un Kurzemes dzejniekiem, aktīvs neatkarības 
atgūšanas procesa dalībnieks. Latvijas Tautas frontes himnas vārdu 
autors. 

 
1. attēls. Olafs Gūtmanis26. 

 

LATVIJAS TAUTAS FRONTES HIMNA “PIE PLECA PLECS” 

Imanta Kalniņa mūzika un Olafa Gūtmaņa vārdi 

 
Pie pleca plecs kā ierindnieki, 

Vēl tikko saukti zaldātos. 

Vēl tikko svīdis auseklītis, 

Un debess saules lēktā most. 

Vēl tikko ierakušies esam 

Līdz saknēm tēvu zemītē, 

Un karogu pār mūsu galvām 

Vēl tikko atrotījis vējš. 

Aiz mums jau rāvā tīreļpurvi 

Un nāves salas, piektais gads. 

Tik daudz jau asiņu un dubļu, 

Kur kaujas sauciens slīcināts. 

Aiz mums jau karakāvu blāzmās 

Reiz liesmojušais debesjums. 

Aiz mums jau dzeloņstiepļu žogi 

Un mūžīgs sasalums. 

Pie pleca plecs ar īstiem brāļiem, 

Bez elkoņiem ‐ pie pleca plecs. 

Pie pleca plecs ar ģenerāļiem, 

Kas skaidri kaujas lauku redz, 

Kur cīnās atjaunotie pulki, 

Kur izšķirošā kauja dun, 

Kur cīnījušies mūsu senči, 

Un tagad jācīnās ir mums.

 

 

 

                                                   
26 https://jauns.lv/raksts/zinas/105100-liepaja-novembri-atzimes-tautas-frontes-25-gadadienu 



29 

Imants Ziedonis (1933 ‐ 2013) ‐ latviešu dzejnieks, publicists, īsās 
prozas autors, tulkotājs, scenārists. Viņš ir viens no populārākajiem 
latviešu literāro pasaku autoriem, spilgts Dziesmotās revolūcijas laika 
sabiedriskais darbinieks. 

 
2. attēls. Imants Ziedonis27. 

 

DZIMTĀ VALODA 

Ainara Virgas mūzika un Grigore Vieru vārdi (atdzejojis Imants Ziedonis) 

 
Vienā valodā, raud visi ļaudis, 
Vienā valodā, valodā tie smej. 
Tikai dzimtā valoda, dzēš sāpes, 
Prieku dziesmas dod, atdod pasaulei. 
 
Dzimtā valodā ir māte, māte, dzimtā valodā 
Vīns vēl saldāks, dzimtā valodā pasmejies 
Pie sevi pats. 

Kad tu nespēsi ne dziedāt, ne raudāt, 
Kad tu nespēsi vairs it nekā ‐ ar debesīm, 
Zemi tu klusēsi, tas būs tavā dzimtā valodā. 
 
Dzimtā valodā ir māte, māte, dzimtā valodā 
Vīns vēl saldāks, dzimtā valodā pasmejies 
Pie sevi pats.

 

 

 

 

                                                   
27 https://lv.wikipedia.org/wiki/Imants_Ziedonis 



30 

Māra Zālīte (1952) ir latviešu dzejniece, dramaturģe, sabiedriskā 
darbiniece. 

Atmodas laiks daudziem saistās ar leģendāro rokoperu “Lāčplēsis”, 
tās libreta autore ir M. Zālīte. Katra izrāde bija savdabīga tautas 
manifestācija, tautas atmodas rosinātāja un sastāvdaļa. Rokoperas 
“Lāčplēsis” pirmizrāde notika 1988. gada 23. augustā, Rīgas Sporta 
manēžā. 

 
3. attēls. Māra Zālīte28. 

 

TIK UN TĀ 

Ulda Stabulnieka mūzika un Māras Zālītes vārdi 

 
Nāk rudens apgleznot Latviju, 

Bet nepūlies necenties tā, 

Man viņa ir visskaistākā 

Tik un tā. 

 

 

 

Piedziedājums 

Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu, 

Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. 

Mazliet par mazu, lai palaistu vienu 

Pasaules plašajos ceļos. 

Par mazu, lai laistu vienu. 

Es līdzi ceļos. 

 

                                                   
28 https://i.jauns.lv/t/2018/03/04/1344247/1000x620.jpg?v=1520151610 
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Esam iepazinušies ar Dziesmotās revolūcijas aktīvistiem, dziesmām, 
dziesmu autoriem. Tālāk seko darbs ar literārajiem tekstiem. 

2. Grupu darbs ar literāro materiālu 

Katrai grupai tiek piedāvāti 3 teksti: O. Gūtmaņa “Plecs pie pleca” 
(Latvijas Tautas frontes himna), G. Veru (atdzejojis I. Ziedonis) “Dzimtā 
valoda” un M. Zālītes “Tik un tā”, darba lapa ar diferencētiem 
uzdevumiem, nepieciešamības gadījumā var izmantot izdales materiālu ‐ 
konsultāciju. 

Uzdevums grupai: izvēlēties vienu no piedāvātajiem tekstiem un veikt 
vienu uzdevumu pēc izvēles! 

 

Grupa 1 

DARBA LAPA 

UZDEVUMI 

1. Nosauciet un raksturojiet dzejoļa motīvu! 

2. Nosauciet un raksturojiet šī teksta mērķi un tā aktualitāti! 

3. Raksturojiet dzejolī izmantotos mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekļus! 

4. Raksturojiet dzejolī paustā pārdzīvojuma aktualitāti! 

 

IZDALES MATERIĀLS 

KONSULTĀCIJA 

- Motīvs ir literāra darba struktūras visvienkāršākā sastāvdaļa. 

Tā var būt situācija, notikums, pārdzīvojums, vārds, skaņa. Dažkārt 
motīvus atklāj kā mūžīgās tēmas, piemēram, mīlestība, vientulība, 
skaistais, labais, ļaunais. 

Motīvs var būt arī kāds tēls vai tēma autora daiļradē, piemēram, ceļš, 
svešiniece u. tml. 

Motīvu nedrīkst jaukt ar tēmu, jo tēma ir tekstā izteiktā ideja, kamēr 
motīvs ir tekstā vairākkārtēji lietots elements, kas simbolizē šo ideju. 
Atšķirībā no tēmas motīvs parādās tieši, jutekliski tēlaini. Dzejā tas saistās 
ar atslēgas vārdiem, kas palīdz izprast dzejoļa jēgu.  

- Mākslinieciskie tēlainās izteiksmes līdzekļi 

https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81rds
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%86a
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%ABlest%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Vientul%C4%ABba&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Skaistums
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%BBaunums&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzeja
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzejolis
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Epitets ‐ emocionāli spilgts, neparasts apzīmētājs, oksimorons ‐ 
epitets, loģisks pretstats apzīmējamam vārdam (vislabākie meli). 

Salīdzinājums ‐ divu parādību salīdzināšana (viļņi kā zirgi). 

Personifikācija ‐ priekšmeti un parādības tiek tēlotas kā dzīvas būtnes 
plašākā nozīmē. 

Saule brida jūriņā / Samta svārkus pacēlusi: 

Ne tai mirka zelta kurpes, / Ne sudraba ielociņi. 

Simbols ‐ tēls, kurš apzīmē kādu ideju (gaisma ‐ gudrība, kultūra, 
izglītība). 

Paradokss ‐ šķietami nesavienojamā sasaistīšana sapņi tavi grāvī 
iebrauks. 

Metafora ‐ uz līdzības pamata satuvinātas parādības, viena īpašība. 

saule kur uguni 

- Teksta mērķis un tā aktualitāte 

Mērķis ‐ tas, ko (autors) cenšas sasniegt, panākt … (Latviešu valodas 
vārdnīca). Domās prognozētais darbības vēlamais rezultāts, tas, ko cenšas 
panākt, sasniegt, kas piešķir virzību. (Pedagoģijas terminu skaidrojošā 
vārdnīca). 

 

Grupa 2 

DARBA LAPA 

UZDEVUMI 

1. Nosauciet un raksturojiet dzejoļa motīvu! 

2. Nosauciet un raksturojiet šī teksta mērķi un tā aktualitāti! 

3. Raksturojiet dzejolī izmantotos leksiskos un morfoloģiskos 
valodas līdzekļus! 

4. Raksturojiet dzejolī paustā pārdzīvojuma aktualitāti! 

 

IZDALES MATERIĀLS 

KONSULTĀCIJA 

- Motīvs ir literāra darba struktūras visvienkāršākā sastāvdaļa. 
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Tā var būt situācija, notikums, pārdzīvojums, vārds, skaņa. Dažkārt 
motīvus atklāj kā mūžīgās tēmas, piemēram, mīlestība, vientulība, 
skaistais, labais, ļaunais. 

Motīvs var būt arī kāds tēls vai tēma autora daiļradē, piemēram, ceļš, 
svešiniece u. tml. 

Motīvu nedrīkst jaukt ar tēmu, jo tēma ir tekstā izteiktā ideja, kamēr 
motīvs ir tekstā vairākkārtēji lietots elements, kas simbolizē šo ideju. 
Atšķirībā no tēmas motīvs parādās tieši, jutekliski tēlaini. Dzejā tas saistās 
ar atslēgas vārdiem, kas palīdz izprast dzejoļa jēgu. 

- Leksiskie valodas līdzekļi 

Viss par leksiku (vārdu krājumu) ‐ sinonīmi, antonīmi, jaunvārdi, 
svešvārdi, vārdi tiešajā un pārnestā nozīmē utt. 

- Morfoloģiskie valodas līdzekļi 

Viss par vārdšķirām un to lietojumu 

- Teksta mērķis un tā aktualitāte 

Mērķis ‐ tas, ko (autors) cenšas sasniegt, panākt ... (Latviešu valodas 
vārdnīca). Domās prognozētais darbības vēlamais rezultāts, tas, ko cenšas 
panākt, sasniegt, kas piešķir virzību. (Pedagoģijas terminu skaidrojošā 
vārdnīca). 

Izglītojamie interpretē izvēlēto dzejoli, argumentē, raksturo dzejoļa 
motīvu, mērķi un aktualitāti. Diskutējot nonākam pie secinājuma, ka šajos 
dzejoļos ir ietvertas vērtības, kas ir dārgas un nepieciešamas katrai 
paaudzei, un katrs tās skata caur sava laika prizmu. Neaizmirsīsim, ka 
cilvēcība, kas vienmēr ir neaizsargāta, viegli ievainojama, bet nav 
uzvarama. 

 

Mācību stundas refleksijas fāzē atkārtojam un nostiprinām iegūtās 
zināšanas. Apkopojot mācību stundā paveikto, secinām, ka vēsture, 
kultūra, māksla un literatūra visos laikos ir cieši saistītas un savstarpēji 
vienotas. 

Latviešu literāti vienmēr iesaistās sabiedrības dzīvē, viņi ir tautas 
sirdsapziņa un tautas tribīne. Lai kurā valodā (latviešu, krievu, poļu, 
baltkrievu u. c.) būtu rakstīta dzeja, tā ietver cilvēka dvēseli, apvieno gan 
trauslumu, gan spēku. Lai sasniegtu vēl lielāku emocionālo pārdzīvojumu, 

https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81rds
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%86a
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%ABlest%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Vientul%C4%ABba&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Skaistums
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%BBaunums&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzeja
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzejolis


34 

dzeja pārtop aizkustinošā dziesmā. Tāpēc turēsim cieņā un godāsim savu 
dzimto valodu! 

Mācību stundas izskaņā piedāvājam ieklausīties grupas “Līvi” dziesmā 
“Dzimtā valoda” un paust savas emocijas, veicot pašvērtējumu savām 
izjūtām. 

Jaunā paaudze daudzas lietas uztver vizuāli. Tāpēc aktuāli ir 
uzdevumi, kuros jāsavieno atsevišķi mozaīkas gabaliņi kopīgā attēlā 
(skatīt 4. tabulu). Tiek piedāvāti Latvijai svarīgi datumi, notikumu 
nosaukumi, apraksti un fotogrāfijas, kuras jāsavieno loģiskā secībā. 
Uzdevuma noslēgumā audzēkņi tiek rosināti pārrunāt notikumu 
raksturīgās iezīmes, asociācijas, kuras palīdz atcerēties. 

4. tabula. 

1990. 
gada 4. 
maijā 

Latvijas Republikas 
Neatkarības 
deklarācijas 

pasludināšanas 
diena 

Latvijas PSRS Augstākā padome 
pieņēma deklarāciju par Latvijas 

valstiskās neatkarības atjaunošanu. 

 

1988. 
gadā 

tika dibināta Latvijas 
Tautas fronte (LTF) 

bija sabiedriski politiska kustība un 
organizācija Latvijas Republikā laikā 
no 1988. līdz 1999. gadam. Tā lielā 

mērā veicināja Trešās Atmodas 
procesus, vienojot plašas tautas 

masas mītiņos un demonstrācijās. 
 

1987. 
gada 14. 

jūnijā 

cilvēktiesību 
aizstāvības grupa 

“Helsinki 86” 

organizēja ziedu nolikšanu pie 
Brīvības pieminekļa, piesaistot 
sabiedrības uzmanību padomju 

noziegumiem Latvijā. 

 

1989. 
gada 23. 
augustā 

LTF organizēja 
akciju “Baltijas ceļš” 

bija kā kopīgs pieprasījums 1939. 
gada 23. augustā parakstīto 

Molotova ‐ Ribentropa pakta slepeno 
papildprotokolu publiskai atzīšanai un 

Baltijas valstu neatkarības 
atjaunošanai. 
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2.2. INTEGRĒTI UZDEVUMI IZPRATNES VEIDOŠANAI PAR VĒRTĪBU 
SISTĒMAS BŪTĪBU 

Vērtību sistēma sabiedrībā, ģimenē, katrā cilvēkā veido priekšstatu 
par vēlamo, ideālo. Visas dzīves garumā tiecamies to sasniegt. Dažādu 
apstākļu ietekmē mainās viedoklis par vērtībām un to nozīmi mūsu dzīvē. 
Tā, piemēram, veselam cilvēkam vērtība ir darbs, spēja un iespēja 
parūpēties par sevi un citiem. Slimam cilvēkam ‐ vissvarīgākā vērtība ir 
veselība. 

Sabiedrībā pastāv atšķirīgi viedokļi par to, kam ir jāuzņemas atbildība 
par vērtībām, kas veido mūsdienu jauniešiem priekšstatu par ideālo 
sabiedrību, dzīvi. No vienas puses ģimene ir tā, kas parāda bērnam ieliek 
pamatu, veido nozīmīgo priekšstatu par vēlamajām attiecībām. No otras 
puses, ar vērtībizglītības un cilvēktiesību jautājumiem ikdienā saskaras 
skolotāji, administrācija, atbalsta personāls, skolēni un viņu vecāki vai 
aizbildņi. Šulcs29 (2007) norāda, ka izglītības iestādes uzdevums ir aicināt 
jauniešus izprast vērtības, jo: 1) cilvēku sociālā kopdzīve bez vērtībām nav 
iespējama; cilvēkiem ir nepieciešami kopīgi un vienojoši mērķi, kuru 
noteikšanai ir nepieciešamas kolektīvās vērtības; 2) bez vērtībām 
indivīdiem nebūtu iespējams apmierināt savas personiskās un 
emocionālās vajadzības; 3) tā kā katrai kultūrai ir savas vērtības, tad tās 
arī nosaka kultūru izpausmes dažādību.  

Hikss30 (Hicks, 2012) ir apkopojis svarīgākos iemeslus, kāpēc 
jauniešiem ir tik svarīgi kritiski un radoši domāt par nākotni:  

1) izpratne par nākotnes mērķi, palīdz motivēt tagadnes uzvedību 
un darbību. Ja jaunietis jūtas droši un pārliecināts, ka ir vērts kaut 
ko darīt, tad tas noteikti arī motivē rīkoties, mācīties, praktizēt, 
ieguldīt savā nākotnē jau šodien;  

2) paredzēšanas prasmes, kā arī elastīga domāšana ir būtiskas 
prasmes, kuras palīdz strauju pārmaiņu laikā. Tās dod jaunietim 
iespēju daudz efektīvāk tikt galā ar nenoteiktību, šaubām, 
neskaidrību un rosina rīkoties, nevis tikai pasīvi reaģēt uz 
pārmaiņām; 

                                                   
29 Šulcs, D. (2007). Vērtību veidošanās skolā. Skolotājs, 25-11. 
30 Hicks, D. (2012). Sustainable schools, sustainable futures: Aresourse for teachers. Worldwide 
Found for Nature UK. 
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3) analizējot informāciju, kura šobrīd mainās ļoti ātri, kritiskā 
domāšana un refleksija, palīdz izprast esošo situāciju, izvērtēt 
pretrunas starp esošo un vēlamo pasaules kārtību; 

4) nākotnes priekšstati veidojas, balstoties uz pieņēmumiem par 
cilvēku un sabiedrības vērtībām kopumā. Demokrātiskā 
sabiedrībā jauniešiem jāorientējas vērtībās, lai pieņemtu 
pārdomātus lēmumus; 

5) apzinoties tendences un notikumu gaitu, kas ietekmē katra 
cilvēka nākotni, un izpētot iespējamās savas darbības sekas 
nākotnē, jaunieši spēj rūpīgi un pārdomāti pieņemt lēmumus 
tagadnē; 

6) Radošā iztēle tās ir dotības, īpašas spējas, kas vajadzīgas 
iespējamās nākotnes veidošanai vietējā un arī plašākā globālā 
kontekstā; 

7) demokrātiskā sabiedrībā ir aktuāli, lai izglītojamie attīstītu savu 
redzējumu par taisnīgu un ilgtspējīgu nākotni, veidotu vīziju par 
labāku pasauli. Šāds nākotnes redzējums ir arī svarīgs faktors 
sabiedrības pilnveidošanā un saglabāšanā; 

8) piedalīšanās demokrātiskajos procesos dod iespēju attīstīt 
politiskās prasmes un kļūt par aktīvu un atbildīgu pilsoni, veidojas 
pilsoniskā atbildība. Pieņemot atbildīgus lēmumus tagadnē, 
nākotnes paaudzes noteikti iegūst daudz lielākas garantijas 
labākai vēlamajai nākotnei. 

Lai veicinātu audzēkņu izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas 
apliecina šādas vērtības ‐ dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, 
darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts ‐ aicinām 
audzēkņus iesaistīties diskusijā par Dziesmotās revolūcijas aktīvistiem, 
dziesmām un to autoriem, lai pārrunātu redzēto, dzirdēto un izjusto. 
Rosinām izprast tās vērtības, kuras ir vadījušas viņu attieksmi, rīcību , kā 
arī uzturējušas kopības garu. Katra grupa saņem uzdevumu. 

Uzdevums 

Ieskatieties izdales materiālā “VĒRTĪBAS”, uzrakstiet, nosauciet un 
raksturojiet vērtības, kuras saistās ar tautas atmodu un kuras jums šķiet 
vissvarīgākās! Pamatojiet savu izvēli! 
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VĒRTĪBAS 

 

DZĪVĪBA     CILVĒKA CIEŅA 

 

BRĪVĪBA 

 

ĢIMENE   LAULĪBA 

 

DARBS    KULTŪRA   DABA 

 

LATVIEŠU VALODA  LATVIJAS VALSTS 

 

Audzēkņi izpēta izdales materiālā ietvertās vērtības, izprot un apzinās 
katras minētās vērtības svarīgumu un izvēlas trīs, viņuprāt, nozīmīgākās 
vērtības, tās ierakstot atsevišķā darba lapā.  

Šī grupas “klusā” diskusija ļauj audzēkņiem ne tikai izvēlēties, bet arī 
pamatot savu izvēli, uzklausīt citu grupas biedru viedokli, komunicēt un 
vienoties par kopējā darba rezultātu.  

Prezentējot savu veikumu, jaunieši atzīst, ka nav viegli izvēlēties, jo 
visas nosauktās vērtības ir svarīgas un savstarpēji saistītas cita ar citu, pat 
nedalāmas. Kā vienu no svarīgākajām vērtībām audzēkņi nosauc ģimeni, 
kura sniedz vislielāko atbalstu un dod padomu. No tā izriet, ka jaunieši 
saskata ģimenes neviennozīmīgo lomu cilvēka dzīvē. Nosauc tādas 
vērtības kā brīvība, darbs, dzīvība, cieņa u. c. 

Neapšaubāmi, ka ir svarīgi sekmēt vērtību iedzīvināšanu mūsdienu 
jauniešos, jo tādā veidā viņi attīsta pēc iespējas pilnīgāku savu personīgo 
vērtību sistēmu, kura noteiks viņu turpmāko dzīvi. 

Nepieciešams arī bagātināt viņu kultūrvēsturisko pieredzi, kā arī 
stiprināt piederību Latvijas valstij.  

Nedrīkstam aizmirst, ka vērtību sistēmas veidošanās un tikumu 
izkopšana ir process, kas turpinās visu mūžu, un mūsu jaunatne vēl ir tikai 
šī sarežģītā ceļa sākumā, no mums un sabiedrības kopumā ir atkarīgs, cik 
vērtīborientētu jauno paaudzi mēs izaudzināsim. 
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2.3. INTERNETA PLATFORMU / IESPĒJU / KONTU IZMANTOŠANA 
INTERAKTĪVU KONKURSU, VIKTORĪNU VEIDOŠANĀ. IZZIŅOŠU 

SPĒĻU PIEEJAMĪBA E‐VIDĒ, VEIKALU PLAUKTOS, PAŠU VEIDOTAS 
SPĒLES LATVIJAS IEPAZĪŠANAI 

Jaunās tehnoloģijas maina cilvēka paradumus. Viedierīce ir 
instruments. Ieskatoties vēsturē, jāatzīst, ka jaunu instrumentu ‐ 
darbarīku izmantošana veicināja evolūciju. Darbarīki nav vienkārši 
priekšmeti. Brīdī, kad mēs satveram āmuru, tas vairs nav tikai āmurs. 
Mūsu roka un āmurs kļūst par vienu veselu: mūsu ķermeņa kustības 
perfekti pielāgojas šim jaunajam veidojumam. Ar viedierīcēm ir identiski: 
tās kļūst par mūsu smadzeņu paplašinājumu. Piemēram, daudzi no mums 
izmanto telefonos pieejamo kalendāru un savu dienas, nedēļas, mēneša 
plānu nemaz nemēģina paturēt prātā. Brīdī, kad aizmirstam tālruni mājās, 
mēs reaģējam tik asi tāpēc, ka mums ir sajūta: daļu no savām smadzenēm, 
kas zina, kur un cikos mums jābūt, esam atstājuši mājās. Bet jebkuram 
darbarīkam ir savi plusi un mīnusi. Ar āmuru var gan naglu iesist, gan 
pirkstus savainot. Lai mazinātu Tāpat ir ar viedierīcēm. Tāpēc gan 
pedagogiem, gan jauniešiem jāapgūst tehnoloģijas un to drošas 
izmantošanas iespējas. 

Mobilās ierīces ir kļuvušas par tik neatņemamu mūsu ikdienas daļu, 
ka 2016. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija piekļuvi internetam 
definēja kā vienu no cilvēka neatņemamām tiesībām. 

Veidojot interaktīvas spēles, strukturizējot mācību procesu iespējams 
izmantot īpaši sagatavotas vietnes. 

Classroomscreen (https://classroomscreen.com/) piedāvā mācību 
stundas strukturēšanai darba simbolus, luksoforu, taimeri, pulksteni, 
trokšņa skaļuma mērīšanas iespēju, jautājumu un dalībnieku nejaušas 
izvēles mehānismu. VALODAS: latviešu, angļu, krievu. 

 

https://classroomscreen.com/
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Vietnēs Quizizz (https://quizizz.com/), Kahoot (https://kahoot.com/) 
ir iespējams izveidot testus un izmantot jau sagatavotos, kuros jaunieši 
atbildes var iesniegt izmantojot viedierīces. Vietnes iespējams izmantot 
arī mājas darbu sagatavošanai, uzdošanai un rezultātu automātiskai 
savākšanai. Grūtības sagādā apstāklis, ka paskaidrojumi nav pieejami 
latviešu valodā. 

Vietnē FENIKSS FUN (https://www.fenikssfun.com) tiek piedāvāta 
aktuāla informācija par Latviju un tās iedzīvotājiem, panākumiem, 
uzņēmumiem un piedāvājumiem, piedāvāti arī testi. Iespējams rast 
atbildes uz jautājumiem: Cik labi pārzini latviešu sasniegumus un dalību 
svarīgos notikumos? Cik labi tu atceries «Prāta Vētras» dziesmas? Vai 
atpazīsi vietu Latvijā pēc skata no putna lidojuma? Vai atpazīsti latviešu 
dziesmas pēc pāris rindiņām? Vai spēsi atpazīt pilsētu pēc vienas 
fotogrāfijas? 

Arī mājaslapā (https://www.delfi.lv/temas/izklaidejosi‐testi/) 
ievietoti testi: Vecrīga; Latvija ‐ skats no augšas; Latvijas pilis un muižas; 
Latviešu valoda; Latviešu grāmatu varoni; dziesmas, filmas u. c. 

Interesanti testi tiek piedāvāti mājaslapās ETESTI (https://etest.lv/) un 
LV100 (https://lv100.lv/iesaisties) minēsim tikai dažus no tiem: Cik labi 
tu pazīsti Latviju? Vai pēc ģerboņa vari atpazīt Latvijas pilsētas? Vai tu 
spēj atminēt Latviešu dziesmas? Vai tu zini no kurām pilsētām nāk Latvijas 
slavenības? Vai tu zini valstu galvaspilsētas? Vai zini Latviešu svešvārdus? 
Vai tu spēj atminēt Latviešu dziesmas pēc pāris vārdiem? Cik labi tu zini 
Latviešu vārdu pareizrakstību? Vai pēc dziesmas nosaukuma atpazīsti 
izpildītāju? Vari atpazīt zivis kuras sastopamas Latvijas ūdeņos? Testu 
saturs tiek regulāri atjaunots. 

Google servisa daļa (https://docs.google.com/) ‐ paskaidrojumus 
piedāvā gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodā. Te iespējams veidot 
aptaujas anketas, pieteikšanos pasākumiem, testus. Atbildes tiek 
uzskatāmi apkopotas, sagrupētas. 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
https://www.fenikssfun.com/testi
https://www.delfi.lv/temas/izklaidejosi-testi/
https://etest.lv/
https://etest.lv/
https://etest.lv/
https://lv100.lv/iesaisties
https://docs.google.com/
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Mācību un audzināšanas stundās pakāpeniski tiek iepazīta Latvija, 
vieta, kur mēs dzīvojam. Lai iemīlētu, ir jāpazīst31. Tāpēc piedāvājam dažus 
faktus par Latviju, kuri tiek apkopoti no laikrakstiem, žurnāliem, interneta. 
MUMS IR, AR KO LEPOTIES! 

 

SUBKONTROBASTROMPETE32 

 

Talantīgais latvietis, viens no 
vadošajiem Latvijas 
trombonistiem Vairis Nartišs 
radījis neparastu mūzikas 
instrumentu ‐ 
subkontrobastrompeti. 2,20 
metrus garā taure esot pirmā 
pasaulē subkontrobastrompete. 
Lai vieglāk pārvadāt, to var sadalīt 
trīs daļās. Ar to var spēlēt 
akadēmisko mūziku, radīt 
neparastus priekšnesumus un 
šovus. Milzu trompetes cena ir 
9500 eiro. 

 

Mocarellas siers visā pasaulē tiek 
porcionēts jeb ražots un iepakots 
ja ne vienādi, tad ļoti līdzīgi. Un arī 
te sava loma ir bijusi latvietim 
Visvaldim Dzenim. Tieši Visvaldis 
20. gadsimta 50. gados ir 
izgudrojis, kā siera bumbu 
veidošanu padarīt mehanizētu, lai 
visas būtu gan līdzīgas formas, gan 
vienāda svara. Iespējams, ja 
nebūtu viņa, mocarellas sieram 
būtu sieram būtu savādāka forma. 

MOCARELLAS SIERA 
BUMBIŅAS33

 

                                                   
31 Zelmenis, V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa, 291. 
32 https://www.apollo.lv/5899860/latvija‐radita‐milzu‐taure‐subkontrabastrompete 
33 https://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-06-02-izgudrotaja-un-miljonara-lielas-ausis 
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DZINTARA AUDUMI34 

 

Šalles, dvieļi un gultas veļa, kas 
darināta no dzintara auduma. Vai 
tas maz iespējams? Izrādās, ka 
pavedienos ir iespējams iestrādāt 
mikroskopiskas dzintara daļiņas, 
kas saskaroties ar ķermeni, rada 
labu ietekmi uz veselību, neizraisa 
alerģiju. Šāda unikāla produkta 
patents pieder Rīgas Tehniskās 
universitātes doktorei Ingai 
Ļašenko. 

 

 

 

 

 

“Airdog” parādīšanās pārsteidza ne 
tikai latviešus, bet arī ļaudis citviet 
pasaulē. Latviešu uzņēmums SIA 
“Helico Aerospace Industries” pirms 
dažiem gadiem radīja pirmo 
lidaparātu, kas pats seko cilvēkam 
un filmē to. To plaši izmanto 
sporta treniņos un sacensībās, kur 
ne skatītājiem, no operatoriem, ne 
treneriem nav iespējams būt klāt. 

 

 

 

 

 

 

LIDOJOŠAIS PAVADONIS35 

 

                                                   
34 https://www.ligavam.lv/profils/amber‐touch/ 
35 https://www.fenikssfun.com/cache/images 
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JZ MIKROFONI36 

 

Lady Gaga un citi pasaules līmeņa 
labākie dziedātāji izvēlas Latvijā 
ražotus skaņu ierakstu studiju 
mikrofonus. Tie izskatās eleganti 
kā no senām retro filmām, taču tie 
ir neatkārtojami arī kāda cita 
iemesla dēļ. Mikrofonu ražošanā 
tiek izmantota unikāla “Golden 
drop” tehnoloģija, kas ļauj iegūt 
īpaši dzidru skaņu. Uzņēmumu “JZ 
Microphones” 2007. gadā dibināja 
juvelieris un inženieris Juris 
Zariņš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvieši izgudrojuši dronus, kas 
mazgā augstceltņu logus un 
fasādes. Uzņēmums SIA “Aerones” 
radījis bezpilota lidaparātu, kas 
paceļ līdz pat 200 kilogramu 
smagu kravu. 

DRONS MAZGĀTĀJS37 

 
 

                                                   
36 https://www.fenikssfun.com/cache/images 
37 https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/video‐latvija‐izgudrotais‐drons‐mazga‐z‐towers‐
debesskrapjus.d?id=50573827 
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2.4. PROJEKTU UN PATSTĀVĪGĀ DARBA TĒMAS LATVIJAS 
IEPAZĪŠANAI 

Atmiņā vislabāk saglabājas personiski nozīmīgi, katra individuālo 
ilgtspējību veicinoši projekti. Tāpēc audzēkņiem piedāvājam veikt 
pētījumus. Audzēkņiem piedāvājam vienkāršotu Kurta Levina 7 fāžu 
darbības pētījuma modeli, ko var izmantot palīdzot veidot jauniešiem 
pētnieciskās prasmes un iemaņas. 

1. fāze. Tēmas izvēle. 

Lai izvēlētos projekta tēmu, vispirms jāatrod un jāformulē problēma, 
ko vēlamies noskaidrot. Problēma jāformulē iespējami plaši. Šauri 
definēta problēma var izslēgt pareizo risinājumu, kurš nenokļūst pētnieka 
redzeslokā. 

Sabiedrības un individuālā ilgtspējība atkarīga no spējas savienot 
kultūras, sociālo, ekonomisko un ekoloģisko aspektu savā ikdienas dzīvē. 

Kultūras aspekts - tā ir izvēles brīvība, dažādības, tradīciju respektēšana. 
Mācoties saskatīt tradicionālo un moderno, varētu piedāvāt izpētīt tēmas: 

- īpašvārdi Latvijas novados; 

- arhitektūra Latvijā un pasaulē – kopīgais un atšķirīgais; 

- tautas tradīcijas un svētki; 

- ievērojamu cilvēku uzvārdi ielu nosaukumos; 

- Latvijas naudas vēsture, tās dizains u. c.  

Ekoloģiskajā jeb vides aspektā veiktie projekti veicina audzēkņu izpratni 
par ekoloģisko drošību, procesu cikliskumu, biodaudzveidību, savstarpējo 
saistību. Mācoties saudzīgu attieksmi pret Latvijas dabu audzēkņiem varētu 
piedāvāt patstāvīgi vākt, apkopot un prezentēt informāciju: 

- Latvijā sastopamā pārtikas produktu iepakojuma ietekmi uz 
apkārtējo vidi, iepakojuma izmantošanu saimniecībā noderīgu 
priekšmetu izveidē; 

- tuvākā apkārtnē esošajiem dabas objektiem, zaļo domāšanu, 
projektējot un būvējot mājokli; 

- ūdens nozīmi, tā pieejamību un atkārtotu izmantošanu ikdienas 
dzīvē; 

- veselīga dzīves veida nozīmi, veselīgas pārtikas izvēli un gatavošanu 
u. c. 
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Sociālais aspekts saistīts ar demokrātiju, līdzdalību lēmumpieņemšanā, 
sociālo un starppaaudžu taisnīgumu. Tāpēc audzēkņi varētu izvēlēties 
projekta un patstāvīgā darba tēmas, kas palīdz apzināties piederību Latvijai: 

- mana ģimene; 

- mana skola; 

- uzvedība un rīcība; 

- mans novads u. c. 

Ekonomiskais aspekts – tie ir resursi, nodarbinātība, dzīves kvalitāte un 
pieejamība. Šajā kontekstā varētu piedāvāt izpētīt tēmas: 

- mini bizness, piedāvāt iespēju pašiem ģenerēt biznesa idejas; 

- darbs un karjera; 

- skolas nākotne u. c.  

2. fāze. Plānošana. 

Jāizvirza jautājumi, idejas, ko vēlamies iepazīt, pētīt, izzināt, Tad jāveic 
pilns situācijas apraksts. Tas ļauj dziļāk un precīzāk izprast problēmu. 
Vācot datus, jāveic arī to klasifikācija un strukturēšana: 

1) pieredze – tas, ko es jau esmu dzirdējis, redzējis, darījis; 

2) jaunais – tas, ko nezināju; 

3) mainīgais - tas, kas laika gaitā mainās, izzūd vai no jauna parādās; 

4) nozīme – manā dzīvē, tuvākā un tālākā apkārtnē, sabiedrībā. 

Darbība šajā etapā var veicināt dziļāku sākotnējās idejas izpratni, tās 
paplašināšanu vai mainīšanu. 

3. fāze. Iepriekšējās pieredzes atkārtošana. 

Jāformulē pētījuma hipotēze vai galvenie pētījuma jautājumi, kas būtu 
pamats tālākai darbībai. 

4. fāze. Darbs ar informācijas avotiem. 

Jāatrod informācija, avoti par tēmu un jāizdara spriedumi, kas sniedz 
atbildes uz izvirzītajiem pētījuma jautājumiem vai, kas varētu apstiprināt 
vai noliegt izvirzītās hipotēzes. Ja hipotēzes nevar uzskatīt par gana labām 
un pārliecinošām, tad jāatgriežas iepriekšējajā fāzē vai, varbūt, arī jāmaina 
tēma. 

5. fāze. Precīza darbības plāna izstrāde. 

Plāna, kas ietver laika, materiālos un informācijas resursus, izstrāde. 
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6. fāze. Darbības plāna īstenošana. 

Projektos un patstāvīgajā darbā audzēkņi veido dzīvei nozīmīgas prasmes 
un iemaņas (Jonāne, 2005). 

 
Projektā iespējams izmantot gandrīz visas datu iegūšanas metodes - 

anketēšanu, intervijas, testus, dokumentu analīzi, novērošanu, 
audioierakstus un videoierakstus, ekspertu vērtējumus un to apstrādei 
lietot gan kvalitatīvās (aprakstošās), gan kvantitatīvās (diagrammas, 
tabulas, grafiki) metodes. Nevar ieplānot vairāk, nekā atvēlētajā laika 
sprīdī var izdarīt. Protams, pētniekam, jābūt gatavam veikt atbilstošas 
korekcijas izstrādātajā plānā. 

7. fāze Darba prezentācija un rezultātu analīze, izvērtējums. 

Noslēguma fāzē tiek veidota atskaite, kurā var būt prezentācija, 
materiālu mape, plakāts, praktisks rezultāts. Secinājumos jācenšas dot arī 
izvērtējumu, kādu pieredzi mēs apguvām, kas “būtisks” jauniešiem un viņu 
draugiem tika noskaidrots. Ieteicams atskaiti rakstīt un papildināt 
nepārtraukti, visa pētījuma laikā. 

 

 

 

 

 

Projekts lietpratības 
veidošanās 
veicināšanai

Attīstās tehniskās 
prasmes

Veidojas spēja mainīt 
virzienu, ja pirmais 

noved strupceļā

Veidojas un attīstās 
spriešanas, 

plānošanas, pētīšanas 
prasmes

Nepieciešamība 
strādāt patstāvīgi 

ilgāku laika periodu 
veicina centību un 

neatlaidību

Veidojas dziļāka 
izpratne pielietojot 

zināšanas un prasmes 
citos mācību 
priekšmetos

Attīstās 
komunicēšanas 

prasmes

Veidojas sadarbība

Attīstās prasme 
sameklēt 

nepieciešamo 
informāciju, resursus

Veidojas atbildība par 
savām darbībām



46 

KOPSAVILKUMS 

Veicot pilotpētījumu, apkopojot skolotāju pieredzi un aprobējot 
izstrādāt materiālu pedagogu profesionālās pilnveides kursos, nonācām 
pie atziņām: 

Atšķirības starp dažādu paaudžu pārstāvjiem mēdzam pārspīlēt. Tās 
pastāv. Jāatceras ķīniešu sakāmvārds, kas māca pārveidot pēc sava prāta 
visu, ko iespējams pārveidot un samierināties ar to, ko nevar pārveidot. 
Jāmācās kritiski izvērtēt paaudžu atšķirības un rīkoties gudri, lieki 
nekonfliktējot. 

Reti iedomājamies, ka kopīgu darbu veicot, pienākumi jāsadala tā, lai 
katrs dara to, ko vislabāk prot. Vecākā paaudze baidās uzticēt atbildīgus 
pienājumus gados jaunākajiem, nesaprot, kā ātri var veikt darbus, kas 
pašiem prasa ilgāku laiku. 

Latvijas brīvībai ir pārsteidzoša vērture, gados vecākie kolēģi ir 
dziesmotās revolūcijas, barikāžu, Baltijas ceļa acu liecinieki, viņu stāsti 
aizrauj un iedvesmo jauniešus. Biežāk vajadzētu dalīties savā pieredzē, 
pārdzīvotajā. 

Integrēti uzdevumi palīdz labāk saprast problēmu, izraisa vairāk 
emociju, lielāku vēlmi iesaistīties. Tie palīdz veidot saprotamāku mācību 
audzināšanas procesu. 

Sadarbosimies, atbalstīsim viens no otru, sapņosim un pārvērtīsim 
sapņus realitātē, mācīsimies un dalīsimies pieredzē! 

Latvijas cilvēki ir radījuši lietas, kuras tiek izmantotas visā pasaulē. 
Latvija ir maza, iedzīvotāju ir maz, bet mēs protam pārsteigt sevi un 
pasauli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

IETEICAMĀ LITERATŪRA 

Attīstības izglītības globālais konteksts, (2015). IAC 
http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/materiali-un-
resursi/ (skatīts 15.10.2019.) 

Ben-Porath, S. (2007). Civic virtue out of necessity: Patriotism and 
democratic education. Theory and Research in Education, 5(1), 41-59.  

Centrālās statistikas dati www.csb.gov.lv (skatīts 15.10.2019.) 

Costa, M. V. (2017). Patriotism and Civic Virtue. Handbook of Patriotism, 1-
14. 

Eiropas Padomes vispārējās konvencija “Kultūras mantojuma vērtība 
sabiedrībai” 27.10.2005. 

 Engelhardt, T. (2007). The end of victory culture: Cold war America and the 
disillusioning of a generation. Univ of Massachusetts Press. 

Fedosejeva, J., Boče, A., Romanova, M., Iliško, D., & Ivanova, O. (2018). 
Education for sustainable development: The choice of pedagogical 
approaches and methods for the implementation of pedagogical tasks in 
the anthropocene age. Journal of Teacher Education for 
Sustainability, 20 (1), 157-179. 

Gleizde, G. (2012). No dažādām planētām? Nē, no dažādām paaudzēm! jeb 
Latvijas paaudžu anatomija https://www.db.lv/zinas/no-dazadam-
planetam-ne-no-dazadam-paaudzem-jeb-latvijas-paaudzu-
anatomija-382645 (skatīts 15.10.2019.) 

Hicks, D. (2012). Sustainable schools, sustainable futures: Aresourse for 
teachers. Worldwide Found for Nature UK. 

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, 
materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība 
https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-
un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-
audzinasanas-metozu-izvertesanas (skatīts 10.10.2019.) 

Jopling, J. (2004). Understanding Generations. Extension Service. West 
Virginia University 

Kalniņa, D.(2018). Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā 
procesa īstenošanai 
https://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=27
13 (skatīts 10.10.2019.)  

http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/materiali-un-resursi/
http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/materiali-un-resursi/
http://www.csb.gov.lv/
https://www.db.lv/zinas/no-dazadam-planetam-ne-no-dazadam-paaudzem-jeb-latvijas-paaudzu-anatomija-382645
https://www.db.lv/zinas/no-dazadam-planetam-ne-no-dazadam-paaudzem-jeb-latvijas-paaudzu-anatomija-382645
https://www.db.lv/zinas/no-dazadam-planetam-ne-no-dazadam-paaudzem-jeb-latvijas-paaudzu-anatomija-382645
https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas
https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas
https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas
https://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=2713
https://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=2713


48 

Kas ir patriotisms? https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/kas-ir-
patriotisms.a24089/ (skatīts 10.10.2019.) 

Kosterman, R., & Feshbach, S. (1989). Toward a measure of patriotic and 
nationalistic attitudes. Political psychology, 257-274. 

Mosley, J. (2009). Circle time and socio-emotional competence in children 
and young people. Promoting emotional education: Engaging children 
and young people with social, emotional and behavioural difficulties, 
119-130. 

Muñiz Jr, A. M., & Schau, H. J. (2011). How to inspire value-laden 
collaborative consumer-generated content. Business Horizons, 54 (3), 
209-217. 

Nīmante, D. (2008). Klasvadība. Rokasgrāmata skolotājiem. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 142. 

 Primoratz, I. (2002). Michael Walzer's just war theory: some issues of 
responsibility. Ethical Theory and Moral Practice, 5(2), 221-243. 

Salīte, I. u.c., (1998). Integrētā mācīšana mūsdienu humānās pedagoģijas 
skatījumā, tās saturs un metodiskais nodrošinājums. Valsts pasūtījuma 
pētījums Nr.: ISEC 9/98. 

Salīte, I., Drelinga, E., Iliško, D., Oļehnoviča, E., & Zariņa, S. (2016). 
Sustainability from the Transdisciplinary Perspective: An Action Research 
Strategy for Continuing Education Program Development. Journal of 
Teacher Education for Sustainability, 18(2), 135-152. 

Šulcs, D. (2007). Vērtību veidošanās skolā. Skolotājs, 25-11. 

Volāne, E., Krastiņa, E., Drelinga, E .(2010). Matemātikas, mājturības un 
tehnoloģiju satura apguves motivācija integrētās mācībās sākumskolā. 
Raksts CME10 Polija, Rzesow. 

Zelmenis, V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa, 291. 

Žogla, I.(2001) Kvalitatīva izglītība studējošai sabiedrībai. Zinātniskie raksti 
pedagoģijā, 641.sēj. R: Izglītības soļi, 25.-37.lpp. 

Vikipēdija: 1975. gads Latvijā 
https://lv.wikipedia.org/wiki/1975._gads_Latvij%C4%81 

Vikipēdija: 1999. gads Latvijā 
https://lv.wikipedia.org/wiki/1999._gads_Latvij%C4%81 

Vikipēdija: 2004. gads Latvijā 
https://lv.wikipedia.org/wiki/2014._gads_Latvij%C4%81 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/kas-ir-patriotisms.a24089/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/kas-ir-patriotisms.a24089/
https://lv.wikipedia.org/wiki/1975._gads_Latvij%C4%81
https://lv.wikipedia.org/wiki/1999._gads_Latvij%C4%81
https://lv.wikipedia.org/wiki/2014._gads_Latvij%C4%81



