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Metodiskajos materiālos jaunatnes lietu speciālisti un direktoru vietnieki audzināšanas darbā 
var gan iepazīties ar trešās valsts valstspiederīgā jaunieša profilu un uzzināt, cik jauniešu un no 
kurām valstīm Latvija uzņem pēdējos gadus, gan apgūt starpkultūru izglītības un starpkultūru 
komunikācijas, konfliktu risināšanas starpkultūru vidē pamatus. Materiālos izceltas neformālās 
izglītības iespējas un to lietotāji var izmantot spēles un aktivitātes tolerances veicināšanas un 
starpkultūru saziņas pilnveides nolūkos dažādās auditorijās, galvenokārt, strādājot ar jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. 
Par publikācijas saturu atbild LR izglītības un zinātnes ministrija.
Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas ietvaros ar 
Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.
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IEVADS

Grāmata, ko esat atvēruši, dos jums iespēju gan iepazīt trešo valstu valstspiederīgo 
jauniešu vajadzības un intereses, gan sekmēt personīgo un profesionālo toleranci 
un vairot izpratni par starpkultūru attiecībām. 
Trešās valsts valstspiederīgais — persona, kas nav Latvijas Republikas, citas 
Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, kādas no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm 
(visas ES valstis un Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija) vai Šveices Konfederācijas pilsonis, 
vai bezvalstnieks – persona, kurai šo statusu piešķīrusi kāda no šīm valstīm. Latvijā 
starp skolēniem un studentiem ir vairāk par 3000 trešo valstu valstspiederīgo. 
Pārstāvētākās valstis ir Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Gruzija, Uzbekistāna, Turcija, 
Azerbaidžāna, Kazahstāna, Nigērija, Šrilanka, Moldova, Ēģipte.

Metodiskie materiāli tapuši Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 
fonda 2010.gada programmas projekta „Integrācijas veicināšanas atbalsta sistēmas 
izveide trešo valstu valstspiederīgajiem jauniešiem” ietvaros. Projekta mērķis ir 
sekmēt trešo valstu valstspiederīgo jauniešu adaptācijas un integrācijas procesu, 
izmantojot neformālās darba ar jaunatni metodes. Projekta īstenošanas rezultātā 
paredzēts izveidot trešo valstu valstspiederīgo jauniešu (13 - 25) integrācijas atbalsta 
sistēmu: integrācijas veicināšanas programmu skolu pašpārvaldēm, jaunatnes 
lietu speciālistiem un direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un interaktīvu 
tiešsaistes atbalsta un informācijas resursu trešo valstu valstspiederīgajiem 
jauniešiem angļu un krievu valodā, pilnveidojot jaunatnes politikas portālu www.
jaunatneslietas.lv. Projekta mērķa grupas ir  trešo valstu valstspiederīgie jaunieši, 
skolēnu pašpārvalžu aktīvisti; jaunatnes lietu speciālisti un skolu direktoru vietnieki 
audzināšanas darbā. 

Projekta rezultātā skolēnu pašpārvalžu aktīvisti iegūs prasmes, kuras 
nepieciešamas, lai radītu trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem draudzīgu 
gaisotni skolās. Direktoru vietnieki audzināšanas darbā un jaunatnes lietu speciālisti 
varēs organizēt kultūru dialoga pasākumus un iekļaut trešo valstu valstspiederīgos 
jauniešus vietējā kopienā, spēs sniegt viņiem kultūrkompetentu atbalstu. 
Savukārt paši trešo valstu valstspiederīgie jaunieši varēs saņemt sev draudzīgā un 
saprotamā valodā interaktīvu tiešsaistes atbalstu un informācijas resursu www.
jaunatneslietas.lv, kur būs iespējams vienlaikus apgūt arī latviešu valodas leksiku. 
Palielināsies jaunatnes politikas portāla www.jaunatneslietas.lv apmeklētāju skaits, 
tā īstenosies sabiedrības integrācija kā dažādu kultūru jauniešu saziņa, pieredzes 
apmaiņa un sadarbība.
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INTEGRĀCIJAS VEICINĀŠANAS PROGRAMMA

Projekta ietvaros kā pirmā ekspertu darba grupā tika izveidota trešo valstu 
valstspiederīgo jauniešu integrācijas veicināšanas programma, ko piedāvājam 
mūsu kompetentajam lasītājam. Tā veido metodisko ieteikumu kodolu. Līdzās 
šim metodiskajam materiālam skolu pašpārvalžu aktīvistiem pieejama arī līdzīga 
satura rokasgrāmata, kas viņiem dos iedvesmu nepieciešamā atbalsta sniegšanai 
tiem trešvalstniekiem - skolēniem, kas iestājušies viņu skolā. 

Trešo valstu valstspiederīgo jauniešu  integrācijas veicināšanas programma
skolu pašpārvaldēm, jaunatnes lietu speciālistiem un direktoru vietniekiem 
audzināšanas darbā

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas.

Programmas anotācija: Integrācijas veicināšanas programmā iekļautās 
starpkultūru dialoga un starpkultūru kompetences veidošanas aktivitātes, lai 
sasniegtu efektīvu komunikāciju un izpratni starp indivīdiem, kas pārstāv dažādas 
kultūras. Būtiska programmas daļa veltīta tam, lai dalībnieki praktiski apgūtu un 
pielietotu starpkultūru komunikāciju: - zināšanas (nepieciešamā informācija, lai 
atbilstoši un efektīvi reaģētu); - motivācija (pozitīva attieksme, empātija); - prasmes 
(uzvedība, lai atbilstoši un efektīvi reaģētu). Programmā ietverta gan teorijas 
apguve, gan arī praktiski uzdevumi, lomu spēles un konkrētu gadījumu analīze. 

Programmas mērķis:  Sekmēt trešo valstu valstspiederīgo jauniešu adaptācijas un 
integrācijas procesu Latvijas vidē, izveidojot trešo valstu valstspiederīgo jauniešu 
(13 – 25 gadi) integrācijas veicināšanas programmu viņu saskarsmes un atbalsta 
personālam formālajā un neformālajā izglītībā - skolēnu pašpārvaldēm, direktoru 
vietniekiem audzināšanas darbā un jaunatnes lietu speciālistiem.

Programmas saturs un aktivitātes 
1.  Ievads tēmā, projekta būtība. Migrācijas procesi un imigrantu integrācija

 Jaunieši, kas ieradušies Latvijā mācīties un strādāt: kas un kādi viņi ir?
 Vietējās situācijas globālais konteksts: Migrācija Eiropā un Eiropas   
 Savienības migrācijas politika. Latvijai saistošie starptautiskie un Eiropas  
 cilvēktiesību standarti.
 Integrācija praksē. Atbalsts un atbildes uz svarīgiem jautājumiem: 
 Kā sarunāties, veidot kontaktu, dialogu ar trešo valstu jauniešiem   
 skolā, augstskolā, darbavietā? Viņiem svarīgākie jautājumi. 
 Pamata orientēšanās jaunajā mītnes zemē: saziņas valodas, izdzīvošanas  
 latviešu valoda – apgūstamais vārdu krājums,  veselības aprūpe, sabie 
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 driskais transports, iepirkšanās, tiesības un pienākumi. Kā viņus iesaistīt  
 skolas dzīvē, jauniešu centru aktivitātēs?

2.  Starpkultūru izglītība mūsdienu pasaulē.
 
 Kultūra, kultūru daudzveidība. 
 Kultūra un identitāte. Saprast sevi – kultūrkompetence, saprast citus –  
 starpkultūru kompetence.
 Starpkultūru izglītība.

3.  Latvijas sabiedrības daudzveidība un kas par Latvijas iedzīvotāju   
 dzīvesveidu, vēsturi, sadzīvi, politiku  noteikti, jāzina trešo valstu jauniešiem?

 Globalizācija un etniskās minoritātes Latvijā. Kā mainījusies Latvijas  
 sabiedrība pēdējo 20 gadu laikā?
 Kāda būs Latvijas sabiedrība pēc 20 gadiem?
 Kas ir dažādība? Stāsts par dažādību.

4.  Mans stāsts „Dzīve Latvijā trešās valsts bērna vai jaunieša skatījumā”.
5. Saskarsme praksē: kā jūsu rīcība ietekmē cilvēkus, ar kuriem jūs komunicējat? 
6. Starpkultūru saskarsmes problēmas un risinājumi. Stereotipi un   
 aizspriedumi. Praktiskie piemēri. Konflikti un to risināšana. Dalībnieku   
 pieredze. Tolerance. Tolerances veicināšanas labās prakses piemēri. Kā attīstīt  
 toleranci?
7. Pozitīva saskarsme daudzkultūru sabiedrībā. (praktiskie piemēri, konfliktu  
 risināšana, pozitīva domāšana). Kas ir un kas nav pozitīva rīcība?
8. Praktiskie uzdevumi, situāciju analīze un lomu spēles (katras tēmas ietvaros).

KAS IR TREŠĀS VALSTS VALSTSPIEDERĪGAIS JAUNIETIS?

„Mani sauc  Amira un es esmu no Turcijas. Latvijā es ierados 2011. gada janvārī.  
Mans mērķis, studējot Latvijā,  ir iegūt uzņēmējdarbības un vadības maģistra 
grādu Rīgas Tehniskajā universitātē.  Esmu jau gadu mācījusies un pabeigusi otro 
kursu; plānoju beigt studijas 2013. gada janvārī. Vēl nezinu, vai palikšu Latvijā, vai 
meklēšu darbu kādā no ES valstīm Taču Turcijā, visticamāk neatgriezīšos,”  stāstaRTU 
studente ( šeit un turpmāk personu vārdi mainīti – L.O.). 
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Trešo valstu valstspiederīgie plašā izpratnē  ir

 to valstu, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pilsoņi, kā arī bezval 
 stnieki (turpmāk – trešo valstu pilsoņi), kuri Latvijā ieradušies pēdējo  
 piecu gadu laikā un legāli uzturas Latvijas Republikas teritorijā; 
 trešo valstu pilsoņi, kuri ir saņēmuši atļauju ieceļošanai Latvijas   
 Republikā,  lai tiem nodrošinātu integrācijas pakalpojumus, un trešo  
 valstu pilsoņi, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā 5–10 gadus, kā arī stu 
 denti un pētnieki. ( Avots: Kultūras ministrijas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo  
 integrācijas fonda prezentācija 2012.gada 13.janvārī).
 

Šī kategorija ietver gan personas, kas ir dzimušas valstī, kas atrodas ārpus ES, 
gan arī tās , kas  dzimušas ES, bet kurām nav ES dalībvalsts pilsonības. Trešo valstu 
pilsoņi ar termiņuzturēšanās atļaujām – 8041 (Krievija  3 6 4 2 , U k r a i n a 1 4 5 5 , 
Baltkrievija 722, ASV 281) Trešo valstu pilsoņi ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām 
kopā – 39 062, to skaitā trešo valstu pilsoņi ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām – 
9 143 un Latvijā pastāvīgi dzīvojoši citu valstu pilsoņi – 29 919
(Avots: Kultūras ministrijas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda prezentācija 2012.
gada 13.janvārī)

TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGO IECEĻOŠANAS DINAMIKA LATVIJĀ

Pēdējo gadu laikā trešo valstu valstspiederīgo personu skaits ir pieaudzis. 2004.
gada 1. janvārī ar termiņuzturēšanās atļauju Latvijā uzturējās 5 102 trešo valstu 
valstspiederīgie (neskaitot tos, kuri bija ieradušies kā misionāri vai ciemos). 
Savukārt, 2009.gada 1. janvārī to skaits jau bija sasniedzis 8 268, no kuriem 2 797 
termiņuzturēšanās atļauju Latvijā saņēma pirmo reizi. 2010.gadā tie bija 7 538 
cilvēki, un jau 9366 personas – 2012. gadā.

Pēc dzimuma sadalījuma 45% Latvijā iebraukušo trešo valstu valstspiederīgo 
ar termiņuzturēšanās atļaujām ir sievietes, bet 55% – vīrieši. Aplūkojot dzimuma 
proporcijas un imigrācijas iemeslus, redzams, ka sievietes ievērojami mazāk 
iebrauc, lai strādātu Latvijā (darba ņēmēju vidū sievietes ir 21%, vīrieši – 79%), 
bet sieviešu īpatsvars ir daudz lielāks vecāku vidū, kuri brauc pie saviem bērniem 
(sievietes – 78%, vīrieši – 22%). Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 2012. gada 1. 
Janvāri bija saņēmuši 40 057 trešo valstu valstspiederīgie. 
(Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2012. http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/
iedzivotaju.html).

Lielākā daļa trešo valstu valstspiederīgo ieceļotāju Latvijā ir no NVS valstīm – 
Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, bet termiņuzturēšanās atļaujas tiek izsniegtas arī 
cilvēkiem no ASV, Indijas, Izraēlas un Ķīnas. Aplūkojot imigrācijas dinamiku no 
dažādām valstīm, redzams, ka minētās trīs NVS valstis pēdējo astoņu gadu laikā 
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vienmēr ir bijušas galvenās imigrācijas valstis. Tajā pat laikā jānorāda, ka imigrantu 
skaita pieaugums no Ukrainas un Baltkrievijas ir bijis lielāks nekā no Krievijas, kā 
arī būtiski ir palielinājies viņu skaits no tādām valstīm kā Moldova, Uzbekistāna, 
Azerbaidžāna, Gruzija un Turcija. Savukārt imigrantu skaits no ASV, Indijas un 
Izraēlas ir pieaudzis daudz mazāk. 

Vairums iebraucēju Latvijā ierodas ģimenes apvienošanās nolūkos. Tam seko 
nodarbinātība, kas gan augstā bezdarba apstākļos kopš 2008.gada būtiski 
samazinās.

Katru gadu pieaug ārvalstu studentu skaits no trešajām valstīm (2007.gadā – 393, 
2008.gadā – 450, 2009.gadā – 470, 2010.gadā – 970, 2011.gadā - 2012). Pārstāvētākās 
valstis studējošo vidū ir Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Gruzija, Uzbekistāna, Turcija, 
Azerbaidžāna, Kazahstāna, Nigērija, Šrilanka, Moldova, Ēģipte. Visvairāk ārvalstu 
studentu mācās Latvijas Universitātē (403), Rīgas Tehniskajā universitātē (313), 
Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (358), Rīgas Stradiņa universitātē (527). 
(IZM statistika par situāciju  2011. gadā )

Galvenie trešo valstu valstspiederīgo imigrācijas iemesli ir: ģimenes saites – 55% 
(laulība, bērni, vecāki), darbs – 34% (gan darba devēji, gan darba ņēmēji), studijas 
– 6%.

Latvijas plašsaziņas līdzekļos imigranti tiek uztverti kā viesstrādnieki, lietojot 
atsvešinošo diskursu „šie cilvēki” un norādot, ka viņi ieradušies strādāt tikai uz īsu 
laika periodu un pēc tam atkal dosies prom. Tomēr pētījumi liecina, ka lielākā daļa 
imigrantu Latvijā ierodas ģimenes apvienošanas nolūkos un līdz ar to ir ieinteresēti 
savu turpmāko dzīvi saistīt ar Latviju. Imigrantiem ir tiesības dzīvot starp mums, jo 
viņi veicina gan nodarbinātību un labklājību, gan vietējiem dod iespēju pieredzēt 
kultūru daudzveidību praksē un trenēt toleranci un cieņu pret citādo. 

Eiropas Savienībā ir izstrādātas kopienas valstīm ieteicamās imigrantu 
integrācijas vadlīnijas:
 
1. Integrācija ir dinamisks, visu imigrantu un dalībvalsts pamatiedzīvotāju  
 savstarpējas pielāgošanās divvirzienu process.
2. Integrācija prasa Eiropas Savienības pamatvērtību respektēšanu.
3. Nodarbinātība ir galvenais integrācijas procesa komponents, un tai  
 ir centrālā nozīme, lai imigranti piedalītos sniegtu savu ieguldījumu  
 vietējās sabiedrības dzīvē un lai šis ieguldījums kļūtu acīmredzams.
4. Pamatzināšanas vietējās sabiedrības valodas, vēstures un institūciju jomā  
 ir neaizstājami integrācijas faktori; sekmīga integrācija ir iespējama tikai  
 tad, ja imigrantiem sniedz iespēju iegūt šīs pamatzināšanas.
5.  Izglītības jomas pūlēm ir izšķiroša nozīme, lai imigrantus un īpaši viņu  
 pēcnācējus sagatavotu par veiksmīgiem un aktīviem sabiedrības   
 dalībniekiem.
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6. Veiksmīgas integrācijas noteicošo faktoru vidū būtisks ir nosacījums, ka  
 ieceļotājus nediskriminē un viņi ir līdztiesīgi ar pamatiedzīvotājiem  
 attiecībā uz piekļuvi iestādēm, kā arī sabiedriskiem un privātiem   
 labumiem un pakalpojumiem.
7. Svarīgs integrācijas mehānisms ir bieža sadarbība imigrantu un   
 dalībvalsts pilsoņu starpā. To var attīstīt kopīgos forumos, starpkultūru  
 dialogā, sniedzot informāciju par imigrantiem un viņu kultūru, kā arī  
 veicinot labākus dzīves apstākļus pilsētas vidē.
8. Eiropas Pamattiesību harta garantē dažādu kultūru un reliģiju praksi, un  
 šīs tiesības ir jāaizsargā, ciktāl tās nav pretrunā ar citām nepārkāpjamām  
 Eiropas tiesībām vai atsevišķo valstu likumiem.
9. Imigrantu integrāciju, īpaši vietējā līmenī, veicina viņu līdzdalība   
 demokrātijas procesos un integrācijas politikas un    
 pasākumu formulēšanā.
10. Integrācijas politikas un pasākumu dominējoša virzīšana visos   
 attiecīgajos politikas resoros un valsts pārvaldes un publisko   
 pakalpojumu līmeņos ir svarīgs sabiedrības politikas veidošanas un  
 īstenošanas faktors.
11. Skaidru mērķu izvirzīšana, indikatoru un novērtēšanas mehānismu  
 izveide ir nepieciešama, lai noregulētu politiku, novērtētu integrācijas  
 progresu un efektīvāk izmantotu informācijas apmaiņu. 
 (IZM statistika par situāciju uz 2011. gadu)

Migrantu pamattiesību īstenošana Latvijā nav garantēta. Tā piemēram, personas 
ar termiņuzturēšanās atļaujām nav tiesīgas saņemt nedz valsts apmaksātu veselības, 
nedz sociālo aprūpi. Nevar saņemt arī juridisko palīdzību, kā arī bezdarbnieka 
pabalstu. Bez tam  viņiem nākas saskārties ar diskrimināciju – dažādās iestādēs, 
jo informācija daudzviet ir pieejama tikai latviešu valodā. Līdzīga diskriminācija 
jāpiedzīvo, vēršoties pie ārstniecības pakalpojumu sniedzējiem, iestādēs, kur 
varētu mācīties  latviešu valodu, kā arī darba vietās. Turklāt arī viņu politiskā 
līdzdalība ir ierobežota. Visnopietnākais šķērslis migrantiem kļūt par Latvijas 
pilsoņiem ir prasība atteikties no savas izcelsmes valsts pilsonības, proti, Latvija 
nepieļauj dubultpilsonību. Migranti nevēlas atteikties no savas pilsonības, bet tas 
ierobežo viņu politisko līdzdalību, jo tikai Latvijas pilsoņiem ir tiesības piedalīties 
pašvaldību un parlamenta vēlēšanas. Papildus izaicinājums saistīts ar faktu, ka nav 
politikas dokumenta, kurā būtu izklāstīta  integrācijas politika Latvijā, lai gan jau 
kopš 2007. gada ar Eiropas Savienības Trešo valstu valstspiederīgo un Bēgļu fonda 
līdzekļu piesaisti imigrantu integrācijas jomā tiek īstenoti daudzi pasākumi. 2010. 
gada martā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas paplašina to personu 
loku, kam ir tiesības uz bezmaksas izglītību, tostarp arī trešo valstu valstspiederīgo 
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bērniem, nešķirojot vecākus pēc viņiem piešķirtās uzturēšanās atļaujas. Tāpat kopš 
2007. gada ir pieņemta virkne citu labojumu, piemēram, kopš 2008. gada jūlija ir 
samazinātas darba devēja izmaksas par imigranta nodarbināšanu (no 533 LVL uz 
147 LVL gadā).  Pirmais, taču ļoti svarīgais solis, lai novērstu darbā pieņemšanas 
šķēršļus, ir  Imigrācijas likums, kas paredzēja kopš 2010.gada jūlija vienas pieturas 
aģentūras izveidošanu tiem darba devējiem, kuri vēlas nodarbināt trešo valstu 
valstspiederīgos. 2010. gadā Migrantu integrācijas politikas indeksā (Migrant 
Integration Policy Index, MIPEX) tika norādīts, ka Latvijas likumdošana piedāvā sliktākos 
nosacījumus imigrantu integrācijai, salīdzinot ar   citām ES dalībvalstīm, Kanādu, 
Šveici un Norvēģiju. (Migrant Integration Policy Index III, British Council and Migrantion Policy 
Group, February, 2011).

Ko par savu situāciju domā trešo valstu valstspiederīgie jaunieši, kas mācās un 
dzīvo Latvijā?

Projekta gaitā aptaujājām trešo valstu valstspiederīgos jauniešus, kuri studē 
Latvijas augstskolās.

Uz jautājumu  „Kādas zināšanas, īpašības, vai iemaņas Jums bija 
nepieciešamas, lai veiksmīgi komunicētu un izdzīvotu jaunajā vidē?”  Aiša  
no Afganistānas stāsta, ka viņas pieredze rāda sabiedrības attieksmes stipro 
atkarību  no katra cilvēka individuālās uztveres. Piemēram, reizēm vēršoties pie 
migrācijas lietu pārvaldes darbinieka, atbilde ir: ,,Es nezinu, šis jautājums nav 
manā kompetencē, jums būtu jāvēršas citā departamentā’’. Tas norāda tikai uz to, 
ka ir nepieciešams diezgan ilgs laiks, lai rastu atbildes uz pavisam elementāriem 
jautājumiem. Aiša min piemēru, kā viņai, mainot uzvārdu,  Migrācijas lietu 
pārvaldē bijušas problēmas ar dokumentu kārtošanu, jo departamenta darbinieki 
nav uzticējušies Aišai, bijis nepieciešams veikt dažādas pārbaudes un šis process 
sanācis  ļoti dārgs un laikietilpīgs. Kopumā Aiša uzskata, ka, lai izdzīvotu jaunā vidē, 
indivīdam ir nepieciešamas labas biznesa sarunu vešanas prasmes, kā arī lieliskas 
konfliktu risināšanas prasmes, lai sevi pierādītu, vēlreiz uzsverot, ka, viņasprāt, 
migrācijas lietu departamentā dokumentu kārtošana ir nepamatoti dārgs process, 
un iebraucējam svarīgu jautājumu virzīšana aizņem pārāk ilgu laiku. Viņa stāsta 
gadījumu, kad pirms došanās uz Latviju noskatījusies Prāta vētras dziesmas 
‘’Welcome to my country’’ video, un nodomājusi – cik gan skaista, atvērta un 
pozitīva vide varētu būt šajā valstī, bet ierodoties šeit, nācies sastapties ar pavisam 
atšķirīgu attieksmi un atmosfēru.

Olga no Ukrainas par priekšrocību min savas krievu valodas prasmes, jo tikai ar 
angļu valodas zināšanām Latvijā iebraucējam izdzīvot nebūtu iespējams, ņemot 
vērā, jau iepriekš izskanējušo faktu, ka komunikācija tikai angliski nav iespējama. 
Olga atzīmē arī dārgo veselības aprūpi Latvijā, īpaši, ja nepieciešams iegādāties 
kādu recepšu medikamentu. Viņa dalās pieredzē par ikdienas dzīvi Latvijā. 
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Dzīvojot jaukā daudzstāvu mājas dzīvoklī Rīgā, ne reizi vien ir nācies saskārties 
ar kaimiņu pārāk skaļu uzvedību, līdz pat policijas iesaistīšanai. Taču rezultātā 
situācija sarežģījusies vēl vairāk, un arī ar policijas palīdzību nav atrisināta. Vēl Olga 
uzskata, ka sabiedriskais transports Rīgā ir pārlieku noslogots un tas vienlaicīgi 
pārvadā pārāk lielu pasažieru skaitu, liekot viņiem justies neērti.

Atbildot uz jautājumu ”Ar kādām krīzes situācijām esat saskārušies, studējot 
Latvijā?” Amira  no Turcijas, kas arī ir RTU studente, min situāciju, kad pieļautās 
kļūdas dēļ RTU dokumentos viņai tika izsniegta  vīza tikai uz 6 mēnešiem un bija 
nepieciešams vēlreiz pieteikties uzturēšanās atļaujai. Amira atceras arī neseno 
atgadījumu, kad universitātes darbinieki laicīgi nesazinājās ar studentiem par 
rekonstrukcijas darbiem kopmītnēs. Tomēr RTU uzņem daudz ārvalstu studentus 
un augstskolas darbiniekiem vajadzētu mācīties no savām kļūdām un labot tās.

Aptaujas laikā tika secināts:

 trūkumi Latvijas veselības aprūpes sistēmā neattiecas tikai uz   
 ārzemniekiem, tā ir visas valsts problēma, kas ir  sistēmiska nepilnība;
 dažādu atbildīgo iestāžu darbinieki sniedz nepilnīgas atbildes vai nespēj  
 komunicēt angļu valodā;
 valodas prasmēm ir vislielākā priekšrocība svešā vidē; 
 lai izdzīvotu jaunā vidē, cilvēkam ir nepieciešamas labas sarunu vešanas  
 prasmes, kā arī prasme risināt konfliktus;
 vislielākais atbalsts jauniešiem ir ģimene un draugi, kam viņi arī visvairāk  
 uzticas;
 lai atrastu draugus vai iegūtu nepieciešamo informāciju, ar internetu  
 vien nepietiek;
 Latvijā ir dažāda attieksme pret trešo valstu valstspiederīgajiem, šo valstu  
 studenti ir neapmierināti ar imigrācijas procesa dārdzību un ierēdņu  
 sliktajām svešvalodu zināšanām.
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 Kā mēs varam palīdzēt trešo valstu valstspiederīgajiem?

Projekta dalībnieki – Latvijas jaunieši – var kalpot par iedvesmu. Integrācijas 
veicināšanas programmas aprobācijas semināros viņi izteica savas domas par to, 
kā varētu  palīdzēt, kādu atbalstu varētu sniegt skolēnam vai studentam no trešās 
valsts, ar ko nonāktu saskarē:

Es varu… 
 
 būt atvērts, draudzīgs 
 atbalstīt un uzmundrināt 
 izturēties kā pret viesiem
 iedrošināt 
 izzināt viņu intereses un spējas 
 veidot atbalsta grupas 
 apmācīt cilvēkus, kuri pēc tam viņiem varētu palīdzēt
 izveidot uzņemšanas un informācijas centru ārvalstniekiem
 iepazīstināt ar vietējiem cilvēkiem, vienaudžiem, domu biedriem, saviem draugiem
 ievest sabiedrībā un palīdzēt tajā iejusties 
 ieteikt, ko darīt brīvajā laikā
 parādīt Latvijas skaistākās vietas 
 aizvest uz Nodarbinātības valsts  aģentūru, lai palīdzētu atrast darbu 
 palīdzēt atrast studiju vietu, darbu, mājvietu 
 pastāstīt par iespējām iemācīties latviešu valodu 
 pats mācīt latviešu valodu 
 iedot vārdnīcu, lai varētu saprasties ar cilvēkiem 
 runāt ar viņu latviski 
 palīdzēt arī ar angļu, vai krievu valodas apgūšanu
 palīdzēt iedzīvoties Latvijā
 atbalstīt un palīdzēt  atrisināt viņa problēmas
 iedot naudu, ja tas būtu vajadzīgs – atbalstīt finansiāli 
 palīdzēt iepazīt pilsētu un tuvāko apkārtni, kurā viņš dzīvo 
 palīdzēt piepildīt viņa sapni 
 pastāstīt par Latviju, tās tradīcijām, kultūru 
 citu līdzcilvēku acīs mainīt stereotipus par trešo valstu iedzīvotājiem 
 palīdzēt saprast, ka pašam jāiet un jārunājas, un jācenšas  iedzīvoties
 aicināt uz skolu, piedalīties izklaidēs, kopā braukt ar riteni, peldēt, nodarboties ar  jogu 
 aizvest uz jauniešu organizāciju un iesaistīt kādā tās pasākumā
 piedāvāt kādu nometni 
 uzaicināt uz kādu izglītojošu, interesantu pasākumu 

Turpmāk materiālā – informāc ija un metodes, kas augšminētās apņemšanās palīdzēs īstenot
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STARPKULTŪRU IZGLĪTĪBAS RAKSTUROJUMS

Tēmas atslēgas vārdi: Starpkultūru izglītība, trešo valstu valstspiederīgie, paškompetence,  duālisms, 
separātisms

Materiāls izziņai

Starpkultūru izglītība – izglītība, kas sekmē vairāku kultūru pašvērtības apzināšanos, 
lai paplašinātu redzesloku un veidotu iecietību un izpratni par kopīgo un atšķirīgo 
dažādu kultūru pasaules uzskatos, vērtībās, pārliecības, ideālos un attieksmēs, kā arī 
pilnveidotu verbālās un neverbālās saziņas prasmi starp dažādu etnisko grupu un 
nacionālās izcelsmes cilvēkiem.

Starpkultūru izglītība ir nepieciešama dzīvei nacionālā valstī un globālā sabiedrībā. 
Tā ir domāta visiem. Jebkuram cilvēkam jābūt gatavam dzīvei daudzkultūru 
sabiedrībā. 

Starpkultūru izglītība ir visaptverošs skolu reformas process un pamata izglītība 
visiem skolēniem. Tā vēršas pret rasismu, noraida to un citas diskriminācijas 
formas skolās un sabiedrībā, akceptē un apliecina plurālismu (tai skaitā etnisko, 
rasu, valodu, reliģisko, ekonomisko un dzimumu plurālismu), ko pārstāv skolēni, 
viņu tuvējā sabiedrība un skolotāji. Starpkultūru izglītība caurvij skolās izmantotās 
mācību programmas un mācību stratēģijas, kā arī mijiedarbību starp skolotājiem, 
skolēniem un vecākiem, un visu skolu koncepciju par mācīšanas un mācību 
apguves būtību. Tā kā starpkultūru izglītības filozofiskajā pamatā ir kritiskā 
pedagoģija, kura pievēršas zināšanām, pārdomām un rīcībai (praksei) kā sociālo 
pārmaiņu bāzei, tad tādējādi tiek sekmēta sociālā taisnīguma demokrātiskā 
principa īstenošana.
     
Starpkultūru izglītība Tev palīdz:

 saprast un pieņemt citādo
 saprast kopīgo un atšķirīgo
 tikt galā ar kultūru dažādību
 atvieglot ceļu uz iecietību, 
 sapratni par kultūrām un 
 mūsdienu sabiedrību
 attīstīt komunikācijas prasmes
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Satrpkultūru izglītības septiņas pamatiezīmes:

1. Antirasistiska izglītība.
2. Pamata izglītība (nevis “piekabe” pie pārējās izglītības).
3. Starpkultūru izglītība ir svarīga visiem.
4. Tā ir visaptveroša izglītība.
5. Izglītība sociālajam taisnīgumam.
6. Starpkultūru izglītība ir process.
7. Starpkultūru izglītība ir kritiskā pedagoģija. 

Mēs dzīvojam, rakstīja sociologs  Zigmunds Baumans (poļu: Zygmunt Bauman), 
pasaulē, kurai nav robežu un konkrētu vietu dzīvošanai. Tāds jēdziens kā attālums 
šodien vairs nepastāv, ir pienācis laiks, kad norisinās attālumu izzušana (death of 
distance). Diemžēl globalizācijas laikmetā cilvēki biežāk attālinās cits no cita, plaisa 
starp savējo un citādo palielinās. Te nāk palīgā starpkultūru izglītība.

Katra valsts sastopas ar starpkultūru izglītības jautājumiem. Piemēram, Francijā 
un Vācijā jau ir izveidojusies jauna iedzīvotāju paaudze, kas sākotnēji bija imigranti, 
taču šobrīd šiem ļaudīm jau ir gan attiecīgo valstu pilsonība, gan visas līdzvērtīgās 
iespējas, taču viņi ir savā ziņā zaudējuši – nespēj noteikt savu piederību: vai 
joprojām esmu marokānis(-iete) vai jau francūzis(-iete), vai esmu turks(-ciete) vai 
tomēr vācietis(-e)? Savukārt, skatoties Latvijas kontekstā, ar šo problēmu itin drīz 
sastapsies iebraukušo jaunā paaudze. 

Iedomājies situāciju, ka vienu rītu tu ienāc skolas ēdnīcā, 
kur visi skolēni  ēd ar rokām. Kāda būtu tava pirmā reakcija?

Starpkultūru izglītība ietver ne vien pedagogu starpkultūru kompetences attīstību 
un starppriekšmetu saikni mācību priekšmetu saturā, bet arī kultūras izmaiņu 
izglītības iestādē par labu dažādību veicinošai videi.

Starpkultūru izglītības filosofija sakņojas demokrātiskās valstīs iedibinātā kultūru 
plurālismā. Dzimtās valodas saglabāšanā ir ieinteresētas visas etniskās grupas  
neatkarīgi no to  statusa sabiedrībā. Valoda ir etniskās identitātes simbols. Ikviena 
komunikācija sākas ar sevis saprašanu. Atceries, – ja pats esi samulsis un nesaproti, 
kur atrodies, kā uzvesties, kāda loma tev piešķirta, tad veiksmīga saskarsme 
neveidojas. Arī starpkultūru saskarsmei nepieciešama vispirms paškompetence (kas 
es esmu? ) un savas identitātes novērtējums (no kurienes nāku?). Nākamais solis ir 
tilta, ko sauc par atvērtību, būvēšana: Tu iegūsti priekšstatu, ka ir arī citādi cilvēki un 
izveido attieksmi – man ir interesanti ar viņiem iepazīties. Un pār šo tiltu dosimies 
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cieņas pilnā gaitā un runāsim cieņpilnu valodu – valodu, par kuru būsim iepriekš 
vienojušies, kas var būt jūsu dzimtā valoda, vai citādā cilvēka ierosinātā valoda.

Iedomājies situāciju, ka vienu rītu tu ienāc klasē, bet visi 
Tavi skolēni runā Tev nesaprotamā valodā. Kā Tu rīkotos?

Nozīmīga skolas dzīvi integrējoša institūcija ir skolēnu pašpārvalde. Jaunietis 
jaunietim ir labākais „ kultūras gids” un skolotājs uzņemošās valsts sabiedrībā. 
Jaunieši var modelēt savas nākamās attiecības, veidot dialogu kopīgu lēmumu 
pieņemšanai. „Tas palīdzēs  trešo valstu valstspiederīgiem jauniešiem) ātri tikt 
galā ar sākotnējo kultūršoku, atrast draugus un gūt motivāciju mācīties latviešu 
valodu. Galvenais – lai skolās viņiem būtu rodams „drauga plecs” un padoms, 
savukārt jaunatnes darbinieki spētu iesaistīt viņus interesantās un radošās vietējās 
aktivitātēs, piemēram,   jauniešu centru darbībā” (L.Ose). Starpkultūru izglītība ir 
veiksmīga, ja trešo valstu valstspiederīgais jaunietis spēj dzīvot abās pasaulēs un 
nostiprina abas identitātes, taču saglabā kritisku skatu un izmanto vienas kultūras 
pieredzi, lai saprastu un izvērtētu otru. Kas notiek, ja jaunietis paliek viens, ja skolā 
nepievērš uzmanību  starpkultūru izglītībai?

Pirmais rezultāts ir atsvešināšanās, kad jaunieši identificē sevi tikai ar dominējošo 
kultūru un neatzīst savas saiknes ar ģimenes kultūru. 

Otrais ir duālisms, kad sadala savu dzīvi, uzvedoties un domājot vienā veidā 
mājās un citā veidā skolā. 

Trešais ir separātisms, kad pilnībā dzīvo savas ģimenes kultūrā un izvairās no 
dominējošās kultūras vai pilnīgi noraida to. 

Skolotāja-konsultanta vai jaunatnes 
darbinieka loma jeb četras vadlīnijas,
kuras viņam būtu jāīsteno:

 kultūru atšķirību un kopību līdzsvarots skatījums
 kultūras apziņas attīstīšana –  pārliecība par savu kultūru un  tai   
 raksturīgo dzīves stilu (gan skolotājam, gan skolēniem)
 izpratne par kultūras minoritāšu nevēlēšanos vienmēr pieņemt un  
 akceptēt vairākuma viedokļus un leģitimētos sociālās kontroles līdzekļus  
 (likumdošana, normas, vērtības)
 izpratne par cilvēku lepnumu piederēt vienai vai otrai kultūrai 
 Viens no starpkultūru izglītības mērķiem ir mainīt vērtību vidi, kuru  
 pagaidām  ietekmē negatīvisma un stereotipu pilna valoda. 
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Desmit praktiski padomi starpkultūru komunikācijas uzlabošanai

1. Palēnini sarunas tempu!
 Ja komunikācijas partneriem nav viena dzimtā valoda, runājiet nedaudz  
 lēnāk un skaidrāk nekā parasti!
2. Neveido sarežģītus un neviennozīmīgi saprotamus jautājumus!
 Tāda veida jautājumi kā „vai man turpināt vai labāk apstāties?” var izraisīt  
 apjukumu. Labāk vienā teikumā izteikts jautājums, uz kuru iespējams dot  
 konkrētu atbildi.
3. Izvairies no negatīvu jautājumu uzdošanas!
 Nereti tieši negatīvi uzdoti jautājumi rada tālāku nesaprašanos un   
 pārpratumus, jo apstiprinoša atbilde var nozīmēt gan piekrišanu, gan  
 noliegumu. Piemēram, „vai jūs nevarētu piebiedroties?” atbilde „jā” var  
 nozīmēt gan gatavību izpildīt šo darbību, gan tās noliegumu. Turklāt  
 jāņem vērā, ka atsevišķām kultūrām vispār nav pieņemts atbildēt ar „nē”  
 pieklājības apsvērumu dēļ.
4. Esi gatavi gan uzklausīt, gan izteikties!
 It kā pašsaprotamas lietas, tomēr reizēm tieši ļoti gari runas plūdi rada  
 nesaprašanos. Tā vietā labāk ik pa brīdim mainīties klausītāja/ runātāja  
 lomām.
5. Neskaidrākos jautājumus pieraksti!
 Reizēm mutiski ir grūti rast sapratni, tāpēc būtiskus jēdzienus vai skaitļus  
 ir vērts uzrakstīt uz papīra. Piemēram, amerikāņiem pieņemts ar jēdzienu  
 „biljons” apzīmēt 1,000,000,000,000, savukārt kultūras atšķirībās ne pārāk  
 tālu stāvošajiem britiem biljons būs tikai 1,000,000,000 jeb viens miljards.
6. Sniedz atbalstu!
 Ja rodas sajūta, ka sarunas biedram dažādu iemeslu dēļ var būt grūtības  
 izteikties, vajadzētu taktiskā veidā izrādīt atbalstu un empātiju, cenšoties  
 veidot pēc iespējas komfortablāku sarunas vidi.
7. Pārbaudi, vai sniegtā informācija saprasta pareizi!
 Lai izvairītos no pārpratumiem, reizēm vēlams pārliecināties, vai   
 sarunas partneris pareizi sapratis teikto. Apkopojiet būtiskāko un   
 pārliecinieties, vai tas saprasts adekvāti! Šī ir vienkārša, bet ļoti efektīva  
 metode starpkultūru komunikācijas nodrošināšanai.
8. Izvairies no slenga, parunām, īpašiem izteicieniem!
 Šos valodas veidojumus ārpus noteiktās vides konteksta var būt grūti  
 saprast.
9. Uzmanīgi ar humoru!
 Arī humora lietošana ne vienmēr ir iespējama, jo humora saprašanai  
 svarīgi pārzināt kultūrvides kontekstu.
10. Ievēro uzvedības etiķetes normas!
 Gatavojoties saskarsmei ar atšķirīgas kultūras pārstāvjiem, ir vērts pirms  
 tam uzzināt kaut ko par valdošo uzvedības etiķeti un censties to ievērot,  
 vai vismaz nepārkāpt būtiskākos nosacījumus.
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Jautājumi pārdomām

Vai Tu spēj runāt ar cilvēkiem, kas pieder citai kultūrai, par jūsu atšķirībām?
Kādas iespējas starpkultūru izglītība paver Tavai nākotnei?

Uzdevums

Pajautā kolēģim:
„Kādas kultūras grupas ir pārstāvētas tavā sabiedrībā: mājās, darbā, skolā, klasē, 
draugu vidū, apkaimē?”

Sadaļā izmantotie materiāli

1. Bauman, S. Globalization: The Human Consequences. Columbia   
 University Press, New York,1998
2. I.Balčūne. Starpkultūru izglītība Eiropas jaunatnes darbā – laiks   
 pārdomām. www.jaunatne.gov.lv
3. Implications of Universal and Parochial Behaviour for Intercultural   
 Communication by James Leigh, PhD FRGS, Asst Professor, Campus  
 Coordinator Languages Intercollege, Nicosia, Cyprus  
 http://www.immi.se/intercultural/nr4/leigh.htm 
4.     Skolotāju ideju grāmata. Latviešu valodas aģentūra (LVA), Rīga, 2009. 
5.     L.Ose. Starpkultūru komunikācijas un kultūrdialoga konteksts. Apmācību  
 kurss „ Starpkultūru komunikācija” rokasgrāmata. SIF, Rīga, 2010.
6.     L.Ose. Skolotāju pedagoģiskās darbības salīdzinoša analīze latviešu un  
 mazākumtautību sākumskolu klasēs. Promocijas darbs. LU PPI, Rīga, 2006. 
7. Tolerances jautājumi skolā. PROVIDUS, Rīga, 2008.
8.      Mēs visi līdzīgi un atšķirīgi. Satrpkultūru antoloģija. SFL, Rīga, 2003. 
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LATVIJAI SAISTOŠIE STARPTAUTISKIE UN EIROPAS CILVĒKTIESĪBU STANDARTI

Tēmas atslēgas vārdi: cilvēktiesību standarti, diskriminācijas novēršana, kultūras autonomija, nacionālo 
minoritāšu aizsardzība, sociāla drošība 

Materiāls izziņai

Pēc neatkarības atjaunošanas starptautiskie un Eiropas 
cilvēktiesību standarti pakāpeniski tika pārņemti arī 
Latvijas Republikā.     

Jau 1990. gada 4. maija deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu” 1. pantā tika atzīta starptautisko tiesību prioritāte pār nacionālajām 
tiesībām, bet vēlāk Latvija pievienojās 51 starptautisko tiesību dokumentam, t.sk. 
cilvēktiesību aizsardzības jomā, kas kļuva par pamatu cilvēktiesību nostiprināšanas 
procesam nacionālajā tiesību sistēmā.

1991. gada 10. decembrī (simboliskā dienā, jo 1948.gada 10.decembrī tika pieņemta 
Vispārējā cilvēktiesību deklarācija) tika pieņemts konstitucionālais likums  „Cilvēka 
un pilsoņa tiesības un pienākumi”, kurā tika ietverti pasaulē atzītie standarti 
cilvēktiesību jomā. Tiesa, pēc sava juridiskā ranga tas bija parasts likums, par kura 
ietekmi uz Latvijas tiesību sistēmas attīstību var diskutēt. 

Konstitucionālā līmenī cilvēktiesības tika nostiprinātas 1998. gada 15. oktobrī, 
kad Latvijas Republikas Saeima pieņēma Latvijas Republikas Satversmes 
8.nodaļu „Cilvēka pamattiesības”, iekļaujot tajā vairākas kultūras tiesības: 
 tiesības uz izglītību (112.pants), 
 jaunrades un tās rezultātu aizsardzības tiesības (113.pants), 
 mazākumtautību kultūras tiesības (114.pants), 
 tiesības uz vidi (115.pants),
 tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību (99.pants).

Kultūru daudzveidības aizsardzības tiesiskās garantijas tika nostiprinātas jau 
1991. gada 19. martā, pieņemot likumu „Par Latvijas nacionālo un etnisko 
grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju”. Šī likuma mērķis ir 
garantēt visām Latvijā dzīvojošām nacionālajām un etniskajām grupām kultūras 
autonomijas tiesības, veicināt to līdzdalību saliedētas sabiedrības izveidē, šī li-
kuma ietvaros sekmēt diskriminācijas novēršanu. Tāda autonomija veicina 
attiecīgās mazākumtautības identitātes saglabāšanu un nostiprināšanu, ļauj 
organizēt plašus pasākumus mazākumtautības dzimtajā valodā, nodrošina tās 
etnisko un nacionālo tradīciju turpināšanu. Būtisks solis mazākumtautību tiesību 
nostiprināšanā Latvijā bija 1995. gada 1. februāra Eiropas Padomes „Vispārējās kon-
vencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību” ratifikācijai. Pieņemot 2005. gada 
26. maija likumu „Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību”, 
Latvijas valsts tā 2. pantā definēja, ka nacionālās minoritātes ir „Latvijas pilsoņi, kuri 
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kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli 
dzīvojuši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, vēlas 
saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju un valodu. Personas, kas nav Latvijas vai ci-
tas valsts pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā, kas sevi identificē 
ar šai definīcijai atbilstošo nacionālo minoritāti, var izmantot Konvencijā paredzētās 
tiesības, ja vien likums nenosaka izņēmumus”. 

Ratificētā Konvencija garantē katram indivīdam: 

1. iespējas izvēlēties savu piederību noteiktai grupai, 
2. iespējas kopt un attīstīt savu kultūru, reliģiju un valodu, kā arī nepieļauj  
3. diskrimināciju pēc šiem aspektiem, 
4. nacionālo minoritāšu līdzdalības iespējas kultūras, ekonomiskajā un  
 sociālajā dzīvē,
5. tiesības izplatīt informāciju un idejas minoritāšu valodā, 
6. tiesības iegūt izglītību, 
7. tiesības veidot un saglabāt sakarus ar tautiešiem ārzemēs, 
8. tiesības piedalīties nevalstisko organizāciju darbībā, 
9. veicina savstarpēju cieņu un toleranci, 
10. veicina starpkultūru izglītību u.tml.
 

Latvijas Republikā ir garantēta visu iedzīvotāju līdztiesība neatkarīgi no at-
tieksmes pret reliģiju, kā arī garantētas iespējas audzināt bērnus saskaņā ar savu 
reliģisko pārliecību un izglītības iestādēs pēc izvēles apgūt ticības mācību, kā to 
nosaka 1995. gada 7. septembrī pieņemtais Reliģisko organizāciju likums.

Lai arī par vienīgo valsts valodu Latvijā ir atzīta latviešu valoda, 1999. gada 
9. decembra Valsts valodas likuma normas nosaka, ka neoficiālā saziņā, 
mazākumtautību iekšējā saziņā, reliģiskajā darbībā, zinātniskos pasākumos u.c. ir 
iespējams lietot citas valodas ar vai bez tulkojuma valsts valodā. 

1990. gada 20. decembra likums „Par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem” garantē preses brīvību un neparedz nekādus ierobežojumus valo-
das lietošanas jomā. Savukārt, 1995. gada 24. augusta Radio un televīzijas li-
kums paredz, ka Latvijas sabiedriskās raidorganizācijas — Latvijas Radio un Lat-
vijas Televīzija 20% gada raidlaika var atvēlēt raidījumiem valsts mazākumtautību 
valodās. Attiecībā uz komerciālajām raidorganizācijām valodu ierobežojumi 
nepastāv, un tas paver plašu iespēju kultūru daudzveidībai un kultūru dialogam 
masu medijos.

Cilvēktiesību, t.sk. kultūras tiesību, ievērošana ir viens no valsts pārvaldes 
darbības pamatprincipiem. Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, tā tiek 
organizēta pēc iespējas ērti un pieejami indivīdam, kā tas ir noteikts 2002. gada 6. 
jūnija Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā. Savukārt 2001. gada 25. oktobra 
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Administratīvā procesa likums ne tikai nodrošina demokrātiskas, tiesiskas vals-
ts pamatprincipu, tostarp cilvēktiesību ievērošanu konkrētās publiski tiesiskajās 
attiecībās starp valsti un privātpersonu, bet arī paver plašas iespējas katrai perso-
nai apstrīdēt izdotos administratīvos aktus vai iestādes faktisko rīcību, vēršoties 
valsts pārvaldes iestādēs vai Administratīvajā tiesā.

1994. gada 19. maija likuma „Par pašvaldībām” 15. pantā ir noteiktas pašvaldību 
autonomās funkcijas, tajā skaitā — gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par 
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 
attīstību. Pašvaldības attiecīgās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi 
realizēt iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja vien šāda darbība nav aizliegta ar liku-
mu. Visplašākās iespējas izmantot pašvaldībām piešķirtās iniciatīvas tiesības ir 
tieši teritorijas labiekārtošanas, kultūras, izglītības un sporta veicināšanas jomā 
— piemēram, kultūras iestāžu izveide, kultūras un atpūtas pasākumu, svētku 
organizēšana, atbalsts kultūras biedrību un nodibinājumu darbībai, kultūru di-
aloga veicināšana utt.

Sabiedrības integrācijas procesu norisi kopš 2001. gada atbalsta Sabiedrības 
integrācijas fonds, nodrošinot iespējas saņemt finansējumu arī kultūras 
aktivitātēm. 

Būtisks kultūru daudzveidības pastāvēšanas priekšnoteikums ir diskriminācijas 
novēršana. Latvijas Republikas Satversmes 91. pants nosaka, ka „visi cilvēki ir 
vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas 
diskriminācijas”.  

Šādā kontekstā ir būtiski norādīt, ka vairākkārt ir grozīts 2001. gada 20. jūnija 
Darba likums, 2004. un 2005. gadā iestrādājot tajā Eiropas Padomes 2000. gada 
29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret 
personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, un 2000. gada 27. novembra 
Eiropas Padomes direktīvu 2000/78/EK, kura nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību un profesiju. Abas minētās direktīvas aizliedz 
diskrimināciju uz reliģiskās pārliecības, ticības, invaliditātes, vecuma un seksuālās 
orientācijas pamata. Darba likuma normas aizliedz gan tiešo diskrimināciju — 
apstākļus, kad pret personu izturas sliktāk nekā līdzīgos apstākļos izturētos pret 
citām, gan netiešo diskrimināciju — gadījumus, kad šķietami neitrāla nosacījuma, 
kritērija vai prakses dēļ, kāda persona var nonākt sliktākā vai neizdevīgākā situācijā 
salīdzinājumā ar citām personām, paredzot „vienlīdzīgas tiesības uz darbu, 
taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem neatkarīgi no per-
sonas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai 
citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, 
seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem”. 

Arī 1995. gada 7. septembra likuma „Par sociālo drošību” normas aizliedz 
atšķirīgu attieksmi, nodrošinot sociālos pakalpojumus, atkarībā no personas 
rases, etniskās piederības, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, veselības 
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stāvokļa, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcels-
mes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem. Turklāt ir uzsvērts, 
ka atšķirīga attieksme ietver gan personas tiešu vai netiešu diskrimināciju, gan 
personas aizskāršanu — pakļaušanu kādai no šīs personas viedokļa nevēlamai 
rīcībai, ja šādas rīcības mērķis vai rezultāts ir personas cieņas aizskāršana un 
iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas, degradējošas vai aizskarošas vides radīšana, 
gan norādījumu to diskriminēt. 

Mūsdienu starptautiskajā praksē tiek atzīmēti arī vairāki citi aspekti, kas var 
kļūt par diskriminācijas pamatu: 

 valoda, 
 fiziskās spējas, 
 ārējais izskats un fiziskās pazīmes, 
 izglītības līmenis, 
 bērnu esamība, 
 dzīvesvieta, 
 personības īpatnības un uzvedības manieres, 
 pasaules uzskats, 
 piederība kādai organizācijai (politiskai partijai, arodbiedrībai), 
 dienesta stāvoklis utt.

Vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošana un diskriminācijas novēršana ir 
viens no 2007. gadā izveidotā Tiesībsarga (Ombuda) amata uzdevumiem. Kā 
noteikts 2007. gada 6. aprīļa Tiesībsarga likumā, ombuda pienākumi ir ne tikai 
veicināt cilvēktiesību un labas pārvaldes principa ievērošanu Latvijā, bet arī izskatīt 
privātpersonu iesniegumus, veikt pārbaudes, sniegt konsultācijas, atzinumus un 
ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos u.tml. 

Tajā pat laikā katrs Latvijas iedzīvotājs var aizskāruma gadījumā aizstāvēt sa-
vas tiesības tiesā, jo 1937. gada 28. janvārī pieņemtajā Civillikumā ir paredzēta 
atbildība par goda un cieņas aizskārumu, kā arī kompensācija gadījumā, ja ir 
nodarīts kaitējums, bet 1998. gada 17. jūnija Krimināllikumā paredzēta atbildība 
par genocīdu un aicinājumiem uz genocīdu, par naida un neiecietības kurināšanu, 
par diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu, par goda aizskaršanu un neslavas 
celšanu u.tml.

Kopumā vērtējot, Latvijas tiesību sistēma, ievērojot un iestrādājot starptautiskos 
un Eiropas tiesību principus, ir radījusi labvēlīgu vidi kultūru daudzveidības un 
kultūru dialoga attīstībai Latvijas Republikā.

2001. gada 6. februārī tika apstiprināta Valsts programma „Sabiedrības 
integrācija Latvijā”, no kuras izriet, ka tieši kultūra kļūs par pamatu jaunas, mul-
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tietniskas vienkopienas sabiedrības veidošanai mūsu valstī.  Ar sabiedrības 
integrācijas mērķiem sasaucas 1999. gada 14. decembrī apstiprinātā valsts 
ilgtermiņa mērķprogramma „Lībieši Latvijā”, kurai sekoja 2008. gada 4. augusta 
programma „Lībieši Latvijā 2008. – 2012. gads”, veicinot visapdraudētākās Ei-
ropas tautas – lībiešu (2007. gada 1. janvārī Latvijā oficiāli reģistrēti 172 lībieši) 
kultūras un valodas saglabāšanu, tālāknodošanu un popularizēšanu, kā arī 2006. 
gada 18. oktobra valsts programma „Čigāni (romi) Latvijā 2007. – 2009. gads”, 
kuras mērķis ir veicināt čigānu (romu) kopienas iekļaušanu Latvijas sabiedrībā, 
nodrošinot diskriminācijas izskaušanu un vienādu iespēju efektīvu īstenošanu 
čigānu (romu) kopienai izglītības, nodarbinātības un cilvēktiesību jomā.

Ar mērķi nostiprināt ārvalstīs dzīvojošo tautiešu (diasporas) saistību ar Lat-
viju, veicināt kultūru un identitāšu dialogu un piederības sajūtu savai etniskajai 
dzimtenei, 2004. gada 5. oktobrī tika apstiprināta „Latviešu diasporas atbalsta 
programma 2004. – 2009. gadam”. 

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2004. gada 23. augustā ir akceptējis 
„Nacionālo programmu iecietības veicināšanai”, kuras pamatā ir nepieciešamība 

stiprināt pretdiskriminācijas likumdošanas sistēmu 
Latvijā un, izmantojot programmas rīcības plānā 
paredzētos izglītības un kultūras pasākumus, sadarbībā 
ar izglītības, kultūras iestādēm un medijiem, celt Latvi-
jas sabiedrības tolerances līmeni, izskaust neiecietību 
un veikt tās profilaksi, kā arī veicināt kultūru dialogu.  
2006. gada 4. jūlijā apstiprinātajā valsts vidēja termiņa 
politikas plānošanas dokumentā „Nacionālais 
attīstības plāns 2007. – 2013. gadam” (NAP) secināts, 
ka ģeopolitiskā situācija un vēsture radījusi Latvijā 

multikulturālu sabiedrību, kas globalizācijas ietekmē var kļūt vēl daudzveidīgāka. Lat-
vijas cilvēkiem jāizkopj cieņa un tolerance pret citādību. Arī NAP risināmo uzdevumu 
sarakstā ir iekļauta starpkultūru dialoga un saprašanās sekmēšana starp dažādām 
grupām. 

Kopš 2011. gada 1. aprīļa sabiedrības integrācijas funkcijas  pārņēma Kultūras 
ministrija, kuras darba rezultātā tapa jauna sabiedrības integrācijas politika, kas 
ietvēra nacionālās identitātes komponentu. 2011. gada 20. oktobrī Ministru 
Kabinetā tika apstiprinātas Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un 
integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. - 2018. gadam. Tajās ir izvirzīti gal-
venie politikas rīcības virzieni: pilsoniskā sabiedrība, valoda un kultūrtelpa, sociālā 
atmiņa, un definēti integrācijas procesu dalībnieki. Tas nozīmē, ka integrācija ir 
daudzpusējs process. Tas arī nozīmē ne tikai to, ka cittautieši ir apguvuši latviešu 
valodu un pārvarējuši atsvešinātību no latviešu kultūras vērtībām, bet arī – 
latviešu atvērtību attieksmē pret cittautiešiem (pilsoniskas sabiedrības attīstība). 
Sabiedrības integrācija veicina pilsonisko līdzdalību, kas vērsta uz sabiedrisko 
problēmu demokrātisku un racionālu risināšanu, stiprina indivīdu savstarpējo 
sadarbību un uzticību. 

2012. gada sākumā Izglītības un zinātnes ministrija nāca klajā ar Rīcības plānu 
sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012 - 2014. gadiem, 
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kura īstenošana nupat uzsākta un projekts, kura ietvaros tapis šis materiāls, ir viena 
tā daļa.  

Jau tuvākajā nākotnē, Latvijai arvien vairāk integrējoties pasaules un Eiropas 
sistēmā, saskarsmē ar kultūru daudzveidību pieaugs nepieciešamība iekļauties 
kultūru dialogā un risināt ar kultūru daudzveidību un kultūru dialogu saistītās 
politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras problēmas.

Ieteikums

Jums piedāvātajā izziņas materiālā tumšākā šriftā iezīmēti dažādu likumu un 
dokumentu nosaukumi, no kuriem varat izveidot Latvijas Republikā izdoto un 
saistošo normatīvo aktu cilvēktiesību jomā sarakstu.  Taču Latvija ir viena no 
Eiropas Savienības dalībvalstīm un atrodas starptautiskajā apritē, tāpēc ne mazāk 
nozīmīgi tai ir starptautiskie dokumenti.

Starptautiskie dokumenti:

 ANO Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija (1948)
 Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (1966) 
 Latvijā spēkā no 1992. gada 14. jūlija      
 Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām   
 fakultatīvais protokols (1966)
  Latvijā spēkā no 1994. gada 22. septembra
 Starptautiskā Konvencija par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras  
 tiesībām (1966)
 Latvijā spēkā no 1992. gada 14. jūlija
 Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (1965)
 Latvijā spēkā no 1992. gada 14. maija
 Konvencija pret diskrimināciju izglītībā (1960)
 Latvijā spēkā no 2002. gada 2. marta
 Deklarācija par rasi un rasu aizspriedumiem (1978)
 Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (1979)
 Latvijā spēkā no 1992. gada 14. maija
 ANO Deklarācija par jebkuras neiecietības un diskriminācijas, kas balstās  
 uz reliģiju vai pārliecību, izskaušanu (1981)
 Konvencija par bērna tiesībām (1989)
 Latvijā spēkā no 1992. gada 15. maija
 Deklarācija par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām,
 reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām (1992)
 ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (2006)
  Latvijā ratificēta 2010. gada 28. janvārī
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 Starptautiskās darba organizācijas Konvencija Nr. 111 par diskrimināciju  
 nodarbinātībā un profesijā (1958) 
 Latvijā ratificēta 1992. gada 27. janvārī
 Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (1950) 
 Latvijā spēkā no 1997. gada 27. jūnija
 Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12. protokols (2000)
 Latvija ir parakstījusi, bet nav ratificējusi
 Eiropas Sociālā harta (1961)
 Latvijā spēkā no 2002. gada 31. janvāra
 pārskatīta Sociālā Harta (1996)
 Latvijā parakstīta 2007. gada 29. maijā
 Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību (1995)
 Latvijā spēkā no 2005. gada 1. oktobra
 Eiropas konvencija par pilsonību (1997)
 Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu harta (1992)
 Eiropas Savienības Pamattiesību harta (2000)
 Lisabonas līgums, spēkā kopš 2009. gada 1. decembra

Ieteikums

Šeit piedāvātais izziņas materiāls varētu būt pietiekami sarežģīts un uztverei 
smagnējs jaunam cilvēkam, taču skolotāja uzdevums ir ar Latvijas, Eiropas un 
starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem iepazīstināt savus skolēnus. Līdz ar to 
nepieciešams šo informāciju padarīt vieglāk uztveramu, atrodot un akcentējot 
tajā būtiskāko, kas nepieciešams skolēna izaugsmei starpkultūru izglītības jomā. 
Noteicošā loma šajā gadījumā būs atbilstošu un pietiekami atraktīvu metožu 
izvēlei tēmas apguvē.

Aktivitāšu piemēri darbā ar skolēniem

ATSTUMTAIS
Mērķi: Atklāt dalībniekiem jaunu vai jau esošu pieredzi par diskrimināciju un 
mobingu. Radīt priekšnosacījumus diskusijai par diskrimināciju un tās novēršanas 
nepieciešamību. Dalībnieku skaits: atkarīgs no telpas lieluma, var būt neierobežots. 
Laiks: 10 minūtes.
Materiāli: Rotaļu laukums vai kāda cita plaša telpa, lakati vai šalles acu aizsiešanai.
Darba apraksts: Izveido iniciatīvas grupu, kurā ir apmēram piektā daļa spēles 
dalībnieku. Viņus paaicina malā un izskaidro turpmāko rīcību. Iniciatīvas grupas 
uzdevums ir skraidīt pa visu rotaļu laukumu, izliekoties, ka viņi, spēlējot, piemēram, 
„sunīšus”, „piesit” saviem rotaļu biedriem. Patiesībā viņi to nemaz nedara, bet 
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„sunīšu” spēlei it kā turpinoties, iniciatīvas grupa saceļ arvien lielāku troksni. Rodas 
iespaids, ka  iesaistījušies gandrīz visi spēles dalībnieki.

Kad iniciatīvas grupa saņēmusi uzdevumu, pārējiem dalībniekiem aizsien acis 
un liek nosēsties zemē ar sakrustotām kājām vai uz krēsliem tādā attālumā citam 
no cita, lai viņi, izstiepjot rokas, nevarētu viens otru aizsniegt. Dalībnieki nedrīkst 
nedz noņemt acu apsēju, nedz sarunāties, nedz piecelties, līdz kāds no iniciatīvas 
grupas dalībniekiem nav viņam „piesitis” (t.i., nav saņēmis kopā un pacēlis virs 
galvas abas sēdošā rokas).  „Piesišanas” gadījumā sēdošais drīkst piecelties un 
iesaistīties „sunīšu” spēlē. Iniciatori sāk skraidīt pa laukumu un imitēt spēli. Tas viss 
ilgst apmēram piecas minūtes. Pēc tam visiem noraisa apsējus un kļūst skaidrs, ka 
visi pārējie rotaļas dalībnieki joprojām sēž un nevienam no viņiem nav „piesists” . 
Tālāk seko diskusija.
Analīze: Ja grupas dalībniekiem, kuri bija ar aizsietām acīm, jautātu par viņu 
izjūtām, tās galvenokārt koncentrētos ap diviem problēmas aspektiem: kā spēles 
dalībnieki jutās, kad viņi netika iekļauti noslēpumainajā iniciatīvas grupā un 
nezināja, kas tiek plānots kā viņi jutās tad, kad tiem neviens  „nepiesita”, bet viņi bija 
pilnīgi pārliecināti, ka visi pārējie jau sen piedalās rotaļā Iniciatīvas grupa, savukārt, 
varētu pastāstīt par savām patīkamajām vai arī nepatīkamajām izjūtam, atrodo-
ties noteicošā un priviliģētā stāvoklī. Diskusija varētu izvērsties, aptverot dažādus 
gan gadījumus no vietējās sabiedriskās dzīves, gan globālo norišu kontekstā Spēle 
paver plašas iespējas apspriest rasu diskriminācijas problēmas. Bet šo spēli iet-
eicams organizēt tikai labā un saskanīgā grupā.
Variācija:  Spēles dalībniekiem, kuri būs ar acu apsējiem, vispirms var lūgt 
izvēlēties, kuru valsti  vai tautu katrs no viņiem pārstāvēs.

TIESĪBU LOMU SPĒLE
Mērķi: Iepazīstināt skolēnus ar problēmām, kuras izraisa konfliktus tiesību jomā.
Sniegt iespējas izmēģināt spēkus novērst konfliktsituācijas. 
Attīstīt vispusīgas domāšanas prasmi.
Dalībnieku skaits: atkarīgs no telpas lieluma, var būt neierobežots.
Laiks: 30 minūtes.
Materiāli: Klases telpa, kas sakārtota tā, lai skolēni, darbojoties pa pāriem, varētu 
sēdēt viens otram pretī.
Darba apraksts: Skolēni sadalās pāros. Katrā pārī darbojas skolēns A un 
skolēns B. Katrs no viņiem saņem lomu spēles kartīti, uz kuras uzrakstīts tiesību 
konfliktsituācijas koncentrēts izklāsts. Skolēniem jāiedzīvojas piedāvātajās lomās 
un jāmēģina konfliktu novērst, argumentēti izklāstot savas domas. Laiku pa lai-
kam skolotājs liek abiem pāra dalībniekiem samainīties lomām un vietām, tur-
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pinot sarunu biedra iesākto domu no tās vietas, kur tā tika pārtraukta sakarā ar 
lomu maiņu. Skolotājam ir arī tiesības uz brīdi „iesaldēt” grupu, aicinot izteikties 
kādu dalībnieku. To dara, viņam viegli uzsitot uz pleca. Pēc tam var uzsist uz pleca 
šī skolēna partnerim, arī viņu iesaistot sarunā. Ļoti vēlams katram pārim vienas 
nodarbības laikā piešķirt vismaz divas lomas, lai skolēniem būtu iespējas iejusties 
ne mazāk kā divos scenārijos. Pēc katras atsevišķās lomu spēles seko diskusija.
Analīze: Šādi darbojoties, noderīga ir vispusīgas domāšanas prasme, kā ari māka 
ātri pārorientēties no vienas tēmas, situācijas, problēmas, cilvēka utt., uz citu. Dis-
kusijas aizsākšanai lietderīgi izmantot šādus jautājumus:  „Vai jūs varētu pāris vārdos 
raksturot savu konfliktsituāciju?”, „Kuras tiesības, jūsuprāt, ir visbūtiskākās?”, „Kāpēc?”, 
„Vai jums izdevās vienoties par kādu reālu problēmas risinājuma variantu?”.
Situāciju paraugi:
1. situācija
A. Brīvstundā Tu esi nolēmis atgriezties atpakaļ klasē, lai pabeigtu no rīta iesākto 
projektu. Pienāk klāt draugs un atgādina, ka tūlīt sāksies skolas futbola komandas 
treniņš. Tu esi komandā.
B. Tu esi skolas futbola komandas dalībnieks. Brīvstundā notiks treniņnodarbība. 
Tu pamani, ka tavs draugs nav ieradies. Atgriezies klasē, tu ieraugi, ka viņš strādā 
pie kāda projekta.
2. situācija
A. Tev ir kopēja guļamistaba ar brāli vai māsu. Kādu vakaru tu sēdi istabā un cītīgi 
mācies. Ienāk brālis vai māsa un gatavojas klausīties savu jaunāko disku, neizman-
tojot austiņas.
B. Tev ir kopēja guļamistaba ar brāli vai māsu. Kādu vakaru tu pārnāc mājās loti 
priecīgs, jo esi tikko nopircis jaunu disku un nevari vien sagaidīt, kad varēsi to 
noklausīties. Tu ej tieši uz savu istabu un ieraugi, ka brālis vai māsa gatavo mājas 
darbus.
 
Sadaļā izmantotie materiāli

1. Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā/ Mācību līdzeklis iestāžu darbiniekiem, kas  
 sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem. Latvijas Cilvēktiesību centrs,  
 Rīga, 2010., 2011.
2. J.Osis, L.Ose. Pētījumos balstītas stratēģijas tolerances veicināšanai. Dialogi.lv, Rīga, 2006.
3. G.Paiks, D.Selbijs. Pasaule ienāk klasē. LU Ekoloģijas centra Apgāds „Vide”, Rīga, 1988.
4. Rokasgrāmata darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Vadības un sociālā darba  
 augsts kola “ Attīstība”, Rīga, 2011. 
5. Skolotājs starpkultūru telpā. Skolotāja ideju grāmata. Latviešu valodas aģentūra,  
 Rīga, 2008.
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SKOLĒNU PAŠPĀRVALŽU DARBA TIESISKAIS REGULĒJUMS

Tēmas atslēgas vārdi: Skolēnu pašpārvalde, skolēnu līdzpārvalde, audzēkņu pašpārvalde,  izglītības 

iestādes pašpārvalde, izglītojamo interešu aizstāvība

 
Pirms sākt sarunu par starpkultūru izglītību tieši skolās un 
iespēju skolēnu pašpārvaldēm iesaistīties tās īstenošanā, būtu 
nepieciešams noskaidrot un precizēt dažus skolēnu pašpārvaldes 
darbības aspektus. Lai cik arī tas mūsdienu demokrātiskajā 
sabiedrībā izklausītos savādi, tomēr pedagogiem aktuāli kļuvuši 
jautājumi:

  Vai skolēnu pašpārvaldei izglītības iestādēs jābūt obligāti? 

  Kuri normatīvie dokumenti to nosaka? 

  Kāds ir skolēnu pašpārvaldes tiesiskais regulējums?

Skolēnu pašpārvaldei ideālā situācijā vajadzētu būt uz demokrātijas un brīvas izvēles 
principiem veidotai institūcijai, jo kā obligāts veidojums tā nevarēs pilnvērtīgi veikt sa-
vus uzdevumus. Turklāt skolēnu pašpārvalde sniedz vērtīgu ieguldījumu personības 
attīstībā, un ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa ar senu vēsturi. Kad mēs to 
esam sapratuši, vairs nerodas jautājums par šīs institūcijas obligātumu.

Jau vairākus gadus nebeidzas skolotāju diskusijas, vai skolēnu institūcijas atbilstošākais 
nosaukums ir pašpārvalde, vai arī korektāk tomēr būtu izvēlēties terminu līdzpārvalde. 
Latvijas skolās sastopami abi minētie un vēl vesela virkne citu nosaukumu. 
Vispirms aplūkosim terminu skaidrojumus dažādos informācijas avotos.
Skolēnu pašpārvalde – institūcija, ko veido klases izvirzīti vai ievēlēti skolēni, lai risinātu 
dažādas problēmas, aizstāvētu skolēnu intereses, realizētu jaunas idejas, lemtu skolas 
dzīves jautājumus, organizētu izklaides un izglītojošus pasākumus, palīdzētu pedago-
giem mācību procesa organizēšanā.
(Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000.)
Skolēnu pašpārvalde –  institūcija, kurā darbojas vēlēti skolēnu pārstāvji.
Skolēnu līdzpārvalde –  institūcija, kurā darbojas nevēlēti skolēnu pārstāvji.
Pašpārvalde – pārvaldes forma, kārtība, kādā sabiedrība (šajā gadījumā Izglītības iestādes 
skolēni/audzēkņi) izlemj savus pārvaldes jautājumus.
Skolēnu līdzpārvalde – institūcija, kurā skolēni apgūst prasmes sadarboties un 
piedalīties skolas dzīves pārvaldē līdzās direktoram, administrācijai, pedagoģiskajai 
padomei, izglītības padomei un vecāku padomei.
(Rokasgrāmata skolēnu pašpārvalžu konsultantiem, VISC, 2008.,2012.)
Skolēnu līdzpārvalde – pārvaldes forma, kārtība, kurā sabiedrības grupa (šajā gadījumā 
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izglītības iestādes skolēni/audzēkņi) kopā ar citu sabiedrības grupu (šajā gadījumā 
Izglītības iestādes vadība, skolotāji, tehniskie darbinieki) vai tās vadībā izlemj kopīgus 
jautājumus.

Arī piedāvātās definīcijas atspoguļo dažādos viedokļus par to, kas ir skolēnu pašpārvalde, 
kas ir līdzpārvalde un kāds termins lietojams skolēnu institūcijas apzīmēšanai.

Pētot citu valstu pieredzi un terminoloģiju, redzam, ka vienojošais termins tomēr ir 
pašpārvalde, piemēram

Self-government angļu valodā 
Selbstverwaltung  vācu valodā  
Samoupravljenije  krievu valodā

Līdz ar to arī Latvijā kā vienojošo apzīmējumu lietosim terminu skolēnu pašpārvalde, taču tās 
nosaukumu, ja uzskata par nepieciešamu, izvēlas katra izglītības iestāde  atbilstoši konkrētās 
skolēnu pašpārvaldes darbības formai, veidošanas principiem, izvirzītajiem mērķiem un 
uzdevumiem.

Latvijas izglītības sistēmu regulējošos normatīvajos dokumentos nav ietvertas tiešas norādes 
skolēnu pašpārvaldes darbībai, taču tās nepieciešamību atspoguļo vairākas likumu normas:

Izglītības likums (spēkā no 1999.gada 1.jūnija)

30.pants. Izglītības iestādes vadītājs
(3) Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums 
nodrošināt izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanu.

31.pants. Izglītības iestādes pašpārvalde
(1) Izglītības iestādes pašpārvalde tiek izveidota kā koleģiāla institūcija, kura darbojas saskaņā 
ar pašpārvaldes nolikumu.
(2) Pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes pašpārvaldē darbojas iestādes dibinātāja, 
izglītojamo, viņu vecāku un iestādes darbinieku deleģēti pārstāvji.
(3) Pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes pašpārvalde
 a) izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
 b) nodrošina izglītības iestādes sadarbību ar izglītojamo vecākiem;
 c) iesniedz priekšlikumus izglītības iestādes vadītājam par iestādes darba organizāciju, 
      budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu.
Līdzīgas normas ietvertas :
Vispārējās izglītības likumā (spēkā no 1999.gada 10.jūnija)  un Profesionālās izglītības likumā.

Jēdziena izglītības iestādes pašpārvalde vietā biežāk skolā lietojam nosaukumu Skolas 
dome vai Skolas padome. Tā kā izglītības iestādes pašpārvaldē viena trešdaļa ir skolēni, tad 
skolai jādomā par šīs pārstāvniecības nodrošināšanu. Visērtāk un efektīvāk šo uzdevumu 
iespējams veikt ar skolēnu pašpārvaldes palīdzību. Līdz ar to šī likuma norma ir reāls pamats 
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skolēnu pašpārvaldes  izveidei un darbībai.
Skolēnu pašpārvalde un pašvaldības Jauniešu dome minēta Jaunatnes likumā 
(spēkā no 2009.gada 1.janvāra): 

5.pants. Pašvaldības kompetence jaunatnes politikas nozarē 
(6) Ja pašvaldība izveido Jauniešu domi, tās sastāvā iekļauj izglītojamo pašpārvalžu, jauniešu 
iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju pārstāvjus. 

Pašvaldības Jauniešu domes pamatuzdevumi ir šādi:
 
 piedalīties jauniešu interešu un vajadzību izpētē un analizēšanā, izstrādāt   
 priekšlikumus pašvaldības jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 veicināt pašvaldības jauniešu sadarbību un pieredzes apmaiņu;
 veicināt jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citām jauniešu domēm, institūcijām un       
 organizācijām;
 līdzdarboties pašvaldības organizētajos pasākumos;
 izplatīt informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām;
 iesaistīties pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, 
 projektos un programmās.

7.pants. Jauniešu līdzdalība jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā
Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā
(2) darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs.

Līdztekus likumos ietvertajām normām uzdevumi skolēnu pašpārvaldes darbībai izvirzīti 
vairākos attīstības plānošanas dokumentos:
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. – 2013. gadam (MK 20.04.2009 rīkojums Nr.246)
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018. gadam (MK 20.04.2009 rīkojums Nr.246)
Jaunatnes politikas valsts programma 2009. – 2013. gadam (MK 27.08.09. rīkojums Nr.589)
Jaunatnes politikas valsts programma kārtējam gadam (tiek apstiprināta ar Izglītības un 
zinātnes ministra rīkojumu)

Izvirzītie uzdevumi skolēnu pašpārvalžu darbības attīstībai

Veicināt un paplašināt jauniešu iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, aktivizējot skolēnu 
pašpārvalžu darbu;  veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, jaunatnes organizācijās 
un jauniešu iniciatīvu grupās, kā arī iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātēs, sportā 
un kultūras dzīvē. Tieša norāde par skolēnu pašpārvalžu izveides un darbības nepieciešamību 
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atrodama dokumentos, kas attiecas uz izglītības iestāžu darba vērtēšanu:
Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes 

un eksaminācijas centrus (14.09.2010.MK noteiktumi Nr.852), Izglītības iestāžu, eksaminācijas 
centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika 
(24.05.2011. IKVD iekšējie noteikumi Nr.5), www.ikvd.gov.lv – izglītības iestādēm – izglītības pro-
grammu, izglītības iestāžu un eksaminācijas centru akreditācija. Skolu vērtēšanas un attīstības 
plānošanas rokasgrāmata. Izglītības sistēmas attīstības projekts. LR IZM, Rīga, 2002.

Joma – 4. Atbalsts izglītojamiem
Kritērijs – 4.2. Atbalsts izglītojamo personības veidošanā:

 skolēniem ir iespēja darboties skolēnu pašpārvaldē;
 skolēnu pašpārvaldes materiāli atspoguļo skolēnu ieguldījumu skolas vides,  
 mikroklimata veidošanā, tādējādi attīstot pozitīvās attieksmes, personības  
 īpašības un sociālās iemaņas;
  skolēniem ir iespējas pārrunāt viņus interesējošos jautājumus ar skolas 
 darbiniekiem;
 skolā ir noteikta kārtība, kādā skolēni var izteikt savus priekšlikumus;
 skolēni iesaistās dažādu ar mācību procesu saistīto konkursu, viktorīnu u.c.  
 pasākumu organizēšanā;
 skolēniem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem   
 pasākumiem;
 skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lep 
 numu par skolu;
 skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski, ievērojot 
 visas tiem izvirzītās prasības;
 skolas vadība sadarbojas ar skolas darbiniekiem un skolēniem.
 Šo izglītības iestāžu vērtēšanas un attīstības plānošanas dokumentos ietverto 
 uzdevumu īstenošanas efektīvākais instruments ir skolēnu pašpārvalde.
 

Lai sniegtu atbalstu skolēnu pašpārvaldes darba dokumentu veidošanā un sakārtošanā, 
Valsts izglītības satura centra speciālisti sadarbībā ar Skolēnu pašpārvalžu darba koordina-
toru konsultatīvo padomi sagatavojuši metodiskos ieteikumus „Vispārējās izglītības iestādes 
un profesionālās izglītības iestādes izglītojamo pašpārvaldes veidošanas un darbības kārtība” 
(VISC, 11.07.2011.)

Savukārt izglītības iestādē skolēnu pašpārvaldes darbība reglamentēta šādos izglītības 
iestādes dokumentos: 

 Izglītības iestādes nolikums; 
 Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi;
 Izglītības iestādes skolēnu pašpārvaldes nolikums.
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Uzdevums

Četri dotie apgalvojumi raksturo labvēlīgu vidi  skolēnu pašpārvaldes darbībai. 
Pārdomājiet, kā tiem atbilst Jūsu skolas skolēnu pašpārvalde! Ja kāds no apgalvojumi-

em neatbilst Jūsu situācijai, tad tas ir problēmjautājums, kuram nepieciešams risinājums. 
Padomājiet, ko varat darīt situācijas uzlabošanai. Izglītības iestādē ir izveidota un reāli darbo-
jas skolēnu pašpārvalde;  skolēnu pašpārvalde darbojas izglītojamo interešu aizstāvībai un 
to saskaņošanai ar izglītības iestādes administrāciju, piedaloties izglītības iestādes darbības 
pilnveidošanā; visas izglītības procesā iesaistītās puses ir informētas par izglītības iestādes 
skolēnu pašpārvaldes veiktajiem uzdevumiem un pieņemtajiem lēmumiem un var izteikt 
savus priekšlikumus turpmākajam skolēnu pašpārvaldes darbam; skolas administrācija, 
pedagogi un citi speciālisti atbalsta skolēnu pašpārvaldes darbu un iniciatīvas, uzticas skolēnu 
pašpārvaldei.

Ieteikumi

Vispirms izvērtējiet skolēnu pašpārvaldes darbību savā skolā un pārdomājiet, kas būtu 
jāmaina, lai tā atbilstu skolēnu pašpārvaldes pamatidejai un varētu pilnvērtīgi veikt izvirzītos 
uzdevumus.
Atcerieties – lai gan  starpkultūru izglītības joma ir tikai viens no skolēnu pašpārvaldes darba 
virzieniem, tai ir pietiekami liela loma savstarpējo attiecību veidošanā, tolerances audzināšanā, 
konfliktu risināšanā, stereotipu un aizspriedumu mazināšanā, dažādu kultūru pārstāvju 
saskarsmē utt. Tāpēc ir nozīmīgi ietvert šos jautājumus skolēnu pašpārvaldes darba uzdevu-
mos, caur tiem vienlaikus  sekmējot citu uzdevumu īstenošanu, jo starpkultūru izglītība nevar 
pastāvēt ārpus izglītības procesa un skolas kopējās darbības konteksta.

Sadaļā izmantotie materiāli

1. Ko darīt pašpārvaldē? Rokasgrāmata. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta  
 departaments, Rīga, 2004., 2007.
2. Skolēnu pašpārvaldes Rīgā: ieteikumi, atziņas, pārdomas, prakses piemēri, projekti. 
3. Rīgas domes izglītības, jaunatnes un sporta departaments, Rīga, 2010.
4. Valsts jaunatnes iniciatīvu centra Skolēnu pašpārvalžu konsultatīvās padomes saga 
 tavotie materiāli.
5. www.likumi.lv
6. www.ikvd.gov.lv, sadaļa izglītības iestādēm
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KONFLIKTI UN TO RISINĀŠANA

Tēmas atslēgas vārdi:  konflikts, etniskie konflikti, iecietības robeža, konflikta situācija 

Ir iespējams, ka saskarsmē ar citas kultūras pārstāvi tomēr var rasties konfliktsituācija. Tā ir 
daļa no kultūru dialoga procesa, kas nerit viegli un var radīt stresu.

Konflikts var rasties, ja kādam vai vairākiem no saskarsmes partneriem nav pieredzes tādu 
jautājumu apspriešanā, kas saistīti ar vērtībām un emocionālu attieksmi, ja nav pietiekamu 
profesionālo iemaņu, ja ir pilnīgi pretēja pieeja jautājumam vai atšķirīga vērtību izpratne. 

Jāatceras, ka konflikts ne vienmēr ir negatīvi vērtējams. Konflikts ir jārisina konstruktīvi, 
nepastiprinot saspīlējumu un neparalizējot darbu. 

Lai atrisinātu konfliktu

 Jāvelta pietiekami daudz laika nesaprašanās jautājumu iztirzāšanai un diskusijai; ja  
 nepieciešams, jāpiešķir tam papildus laiks; 
 Jānoskaidro cilvēku pozīcijas, viedokļi un intereses, lai samazinātu saspīlējumu,  
 piemēram, palūdzot viņus apsēsties un padomāt; 
 Jāiedrošina aktīvi uzklausīt vienam otru; 
 Jāuzsver tas, kas vieno cilvēkus, nevis tas, kas viņus atšķir, meklējot vienprātību,  
 akcentējot kopīgās intereses; 
 Var piedāvāt konfliktā iesaistītajiem pārrunāt ar katru konfliktā iesaistīto pusi   
 atsevišķi  tam atvēlētā laikā; 

Jāatceras, ka pareizi risināts konflikts var nest labumu un veicināt radošu potenciālu.
Ja rodas nopietnāki un dziļāki konflikti, kas rada spriedzi un paralizē darbu, tad iespējams, 

ir labāk atlikt risinājuma meklēšanu un mēģināt atrast citu piemērotāku iespēju, kā risināt 
problēmu. Tas var būt gan nepieciešami, gan pozitīvi. Atliekot konflikta risināšanu, jūs dodat 
laiku konfliktā iesaistītajām personām pārdomāt situāciju, atrast jaunas pieejas un risinājumus. 
Tomēr ir jāatceras, ka jebkurā gadījumā konfliktu nedrīkst ignorēt, slēpt vai noraidīt. 

Runājam par etniskajiem konfliktiem, mūsdienu etnopsihologi atzīst, ka faktiski jebkuru 
etnisko kontaktu var uzskatīt par problemātisku, jo katrs etnoss apzinās savu atšķirību no 
citiem, un tas automātiski stimulē zināmu emocionālu spriedzi, kas saglabājas visā kultūru 
dialoga laikā. Taču ne vienmēr ir vēlami tieši kontakti, tiešs dialogs.  Tajos gadījumos, kad 
pastāv vēsturiski ilgi un dziļi aizspriedumi vienam etnosam pret otru, ir jāmeklē citas iespējas, 
izvairoties no tiešiem kontaktiem. Tamlīdzīgos gadījumos kultūru dialogu cenšas organizēt 
kāds starpnieks, kuram uzticas abas puses. Kultūru dialogā ļoti būtiska loma ir tā saucama-
jai iecietības robežai. Runa ir par daudzpusīgajiem priekšstatiem, kuri attiecas uz tās vai ci-
tas grupas vēsturisko izcelsmi un vēsturisko atmiņu, valodas un kultūras izplatības areālu, 
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dzīves telpu un tās izmaiņām laika gaitā. Iecietības robežas fenomens ietilpst jebkurā kultūru 
dialoga procesā, un tas vienādā mērā attiecas uz katru dialoga dalībnieku. Tas jāņem vērā, 
risinot latviešu un 20. gs. 60. - 80. gados Latvijā ieceļojušo bijušās Padomju Savienības pilsoņu 
attiecības. Plašākā nozīmē iecietība ir īpašība, kura pieļauj, ka citiem ir savs, no jūsējā atšķirīgs 
viedoklis. Būt iecietīgam pret citādo prasa zināmu prāta atvērtību un saasinātu brālības izjūtu 
— jāprot uzklausīt citus un viņu vārdos saskatīt iespēju apšaubīt savus personiskos spriedu-
mus. Tas bieži ir grūti, sevišķi, kad dialoga partneris ir neiecietīgs vai naidīgi noskaņots preti-
nieks. 

Komunikācijas šķēršļi

Nereti komunikāciju traucē pašu ierastā uzvedība, ikdienā lietoti paņēmieni
Komunikācijas šķēršļi ir paņēmieni, kuri negatīvi iespaido komunikāciju un konflikta 

risināšanu, kā arī provocē uz negatīvām atbildes reakcijām.

Par komunikācijas šķēršļiem uzskatāmi:

 agresīvas komunikācijas elementi, tādi kā draudi, pavēles, negatīva kritika,   
 vainošana, aizskaroši izteicieni, ironija, noraidīšana, atteikšanās apspriest, atjokošana;
 moralizēšana un pamācīšana;
 mājieni;
 maldinoša komunikācija – meli, glaimi, uzslavas „ar āķi”;
  „pratināšana”.
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Mana taktika konflikta situācijās  

(individuālais uzdevums)
Aizpildiet tabulu, sniedzot pirmo atbildi, kas ienāk prātā!

Taktikas
Izmantoju 
visbiežāk

Izmantoju diez-
gan bieži

Izmantoju visai 
reti

Tikpat kā neiz-
mantoju

Konkurence 
(sacensība, cīņa)
Es aktīvi aizstāvu 
savas intereses

Izvairīšanās
Es cenšos 
izvairīties no 
konfliktiem vai 
nivelēt tos

Pielāgošanās
Es cenšos 
piekāpties part-
nerim

Sadarbība
Escenšos panākt 
vienošanos, kas 
apmierina abas 
puses

Kompromiss
Es cenšos panākt 
lēmumu, kas 
balstās uz abu 
pušu piekāpšanos

Pārdomājiet savas atbildes, atbildot uz jautājumiem:

 Vai jūsu uzvedības taktika konflikta situācijās ir pietiekami elastīga?
 Cik komfortabli jūs jūtaties, izmantojot to vai citu taktiku?
 Vai nepieciešams kaut ko mainīt jūsu uzvedībā konflikta situācijās? Ko?
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SPĒLE „KLAUSĪTĀJS, OPTIMISTS UN PESIMISTS”

Mērķis: Iepazīt dažādus notiekošā uztveres veidus. 
Attīstīt prasmes klausīties un sadalīt uzmanību.
Palīdzēt attīstīt dalībnieku komunikatīvās iemaņas.
Dalībnieku skaits:  neierobežots 
Materiāli:  krēsli atbilstoši dalībnieku skaitam
Ilgums:  atkarībā no iespējām un dalībnieku skaita
Darba apraksts: Dalībnieki sasēžas aplī uz krēsliem. Trīs no tiem ir īpašie krēsli. Viens ir 
„Klausītāja”, tam pa labi – „Pesimista”, pa kreisi – „Optimista” krēsls. 
Uzdevums – tam, kurš sēž „Pesimista” krēslā, ātri izdomāt kādu ļoti bēdīgu vai traģisku notiku-
mu, savukārt „Optimistam” – izdomāt stāstu par sava mūža lielāko veiksmi vai priecīgāko noti-
kumu. „Klausītāja” krēslā sēdošā uzdevums ir mēģināt sakoncentrēties un vienlaikus uzklausīt 
abus stāstītājus. Stāstītāji runā vienu minūti, izmantojot gan vārdisko, gan ķermenisko val-
odu. Spēlei turpinoties, visi pārsēžas par vienu krēslu pa kreisi, tādējādi virzoties, visi grupas 
dalībnieki pabūs gan „Klausītāja”, gan „Pesimista”, gan „Optimista” lomā. Spēle noslēdzas, kad visi 
vienu vai vairākas reizes ir pabijuši šajās trijās lomās. 
Analīze: Pēc uzdevuma veikšanas grupā pārrunā spēles laikā gūtās atziņas.
Jautājumi diskusijai:

 Kurā lomā bija vieglāk? Kāpēc? 
 Kā notika komunikācija? 
 Kādi līdzekļi tajā bija nepieciešami, tika izmantoti? 
 Kā ir vienlaikus uzklausīt divus dažādus stāstus?

Sadaļā izmantotie materiāli

1.  G.Kalniņš. Pieredzes izglītības metodes audzināšanas darbā – „Klase ir komanda”. 
 (skatīts 2011. gada 28. februārī).
 Pieejams: http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=2332[1]
2. I.Zelča I, A.Brūders, G.Kalniņš. Bērnu nometņu vadītāja rokasgrāmata. Valsts   
 izglītības  satura centrs, Rīga, 2011.
3. Starpkultūru saskarsme. Mācību metodiskais materiāls. Izglītības attīstības centrs,  
 Rīga, 2010.
4. S. Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija.  Rīga, 1994.
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STARPKULTŪRU IZGLĪTĪBA KLASĒ. SKOLOTĀJA FAKTORS

Tēmas atslēgas vārdi:  Starpkultūru izglītība, klases stundas, ārpusstundu aktivitātes, skolēnu/audzēkņu 
pašpārvalde, skolēnu pašpārvaldes konsultants, skolotāja loma starpkultūru izglītības apguvē, izmanto-

jamie un piesaistāmie resursi.

Ar jēdzienu starpkultūru izglītību klasē saprotamas ne tikai tās darbības, kuras skolotājs 
kopā ar saviem skolēniem īsteno konkrētā klases telpā vai noteiktā mācību stundā. Vietu 
un laiku starpkultūru izglītības jautājumu risināšanai iespējams un ieteicams atrast ikvienā 
izglītības procesa īstenošanas formā:
mācību stundā, mācību priekšmetā 

Domājot par mācību saturu, ļoti daudzu tēmu apguvē iespējams ietvert kultūru 
daudzveidības un ar to saistītās tolerances veicināšanas jautājumus. 
klases stundās 
     Ikdienas sarunvalodā mēs tās nereti vēl arvien mēdzam dēvēt par audzināšanas stundām.
ārpusstundu aktivitātēs 

Ietverot skolēnu pašpārvaldes darba uzdevumos, klases, skolas un arī ārpusskolas 
pasākumos, organizējot projektu nedēļas, ekskursijas, tikšanās ar dažādiem sabiedrības 
pārstāvjiem, diskusijas u.tml.

Metodiskajos ieteikumos klases stundu programmas veidošanai ir ietverts 
atsevišķs tematiskais bloks „Sabiedriskā līdzdalība”, kura aktualitātes un 
nepieciešamības pamatojumā ir teikts: 

„Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā arvien skaidrāk jāapzinās pa-
saules vienotība, mācoties izmantot tās sniegtās iespējas, bet nepazaudējot 
individualitāti un būtiskas, vēsturiski radušās tradīcijas un kultūrvērtības. Apzino-
ties piederību savai tautai un valstij, vienlaikus veidojama toleranta attieksme 
pret citādo sev līdzās, citu tautu etniskiem, reliģiskiem vai kultūras jautājumiem 
un priekšstatiem. Multikulturāla vide, multikulturāla sabiedrība – tie ir jēdzieni, 
kuri arvien vairāk ienāks mūsu ikdienā, palielinot cilvēktiesību aspekta nozīmi 
savstarpējās attiecībās. Dzīve demokrātijā nozīmē aktīvu sabiedrības dzīvi, pilsoņu 
līdzdalību un līdzatbildību par savas dzīves laiku un telpu. Pilsonisko tikumu 
apgūšana sākas ģimenē un pilnveidojama skolā (īpaši skolēnu pašpārvaldē un 
citās sabiedriskās organizācijās)”.

Tātad šī klases stundu daļa ir tas laiks un vieta, kurā vistiešāk klases audzinātājs 
ar saviem skolēniem var runāt par starpkultūru izglītības jautājumiem. Minētie 
temati tiešā veidā tiek aplūkoti arī vairāku mācību priekšmetu stundās, piemēram, 
sociālajās zinībās. Tāpēc klases audzinātājam ieteicams sadarboties ar attiecīgā 
mācību priekšmeta skolotāju. Tomēr lietderīgi atcerēties, ka mācību priekšmeta 
nozīmīgākais uzdevums ir sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, taču audzināšanas 
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darbā galvenokārt tiek akcentēta attieksmju veidošana.
Tematiskā bloka „Sabiedriskā līdzdalība” mērķis ir mudināt skolēnus apzināties 

savu nacionālo, valstisko, reliģisko un personisko identitāti un izprast indivīda un 
sabiedrības mijiedarbību. 

Mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: 

 apgūt prasmes iesaistīties daudzveidīgā sabiedriskajā darbībā;
 veidot izpratni par savām un citu tiesībām un pienākumiem identitātes aspektā;
 analizēt savu pieredzi un sabiedrībā dominējošās attieksmes, priekšstatus par sabie 
 driskajiem procesiem, veidot tolerantu attieksmi pret citādo sev līdzās.
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Starpkultūru izglītības un ar to saistītajiem jautājumiem veltīti šādi klases stundu temati:

Temati Paredzamais rezultāts
 Ir interese par savas dzimtās vietas vēsturi, dabu, 

ievērojamiem cilvēkiem. Izjūt piederību savai 
mājai, skolai, savam pagastam, pilsētai, nov-
adam, valstij. Iesaistās kultūrvēsturisko vērtību 
apzināšanā, saglabāšanā, kopšanā ģimenē, skolā, 
pagastā, pilsētā. 

Svētki un tradīcijas Ir interese par savas tautas un valsts svētkiem un 
tradīcijām un prasme tos svinēt. Apzinās savu 
nacionālo identitāti un citu nacionalitāšu esamību 
Latvijas sabiedrībā. 

Multikulturāla vide skolā, pagastā, pilsētā, valstī  Izprot un respektē kopīgo un atšķirīgo dažādu 
kultūru tradīcijās. Ir priekšstats par iebraucējiem un 
ārzemniekiem, kas ilgstoši uzturas Latvijā un ir ar 
atšķirīgu ārieni, reliģisko un nacionālo piederību.

Tolerance pret citādo sabiedrībā Ar sapratni izturas pret cilvēkiem, kuri ir citādi (ar 
īpašām vajadzībām, ar dažādu sociālo piederību 
utt.). 

Sabiedriskā līdzdalība Vēlas aktīvi iesaistīties sabiedriskajā darbībā 
(skolēnu pašpārvaldes, sabiedriskās organizācijas, 
interešu grupas). Spēj atrast savām interesēm 
atbilstošas sabiedriskās aktivitātes.

Valstiskā identitāte Apzinās piederību savai valstij. Ir interese par no-
tikumiem Latvijā, Eiropā, pasaulē. Izprot savas 
dzimtās vietas un valsts nozīmi Eiropas un pa-
saules kontekstā. 

Kultūras vērtības un kultūrvide Izprot un ar cieņu izturas pret kultūras vērtībām. Ir 
vēlme tās saglabāt un  popularizēt. Izprot darba 
kultūru, galda kultūru, valodas kultūru, apģērba 
kultūru u.c.

Cilvēktiesības Ar cieņu izturas pret citu personu pienākumiem 
un tiesībām. Apzinās savu tiesisko atbildību. 
Izprot cilvēktiesību ievērošanas nepieciešamību 
multikulturālā sabiedrībā.

Minoritātes (etniskās, reliģiskās, 
sociālās, seksuālās utt.)

Apzinās savu un respektē citu cilvēku pasaules 
redzējumu. Prot izvērtēt Latvijas sabiedrībā 
dominējošos aizspriedumus un tolerances 
pakāpi pret dažādām minoritātēm un paust tol-
erantu attieksmi pret tām.t
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Klases stundām piedāvātas tēmas gan personīgās identitātes apzināšanai, gan izpratnes 
veidošanai par multikulturālu sabiedrību, gan kultūrvidi un kultūras vērtībām, gan dažādu 
sociālo grupu atšķirībām, vajadzībām, savstarpējās sadarbības un integrācijas iespējām. Šo 
tēmu vienojošais atslēgas vārdi ir tolerance, savstarpējs atbalsts un sadarbība.

Padoms

Lai veiksmīgāk strādātu ar starpkultūru izglītības jomu klasē, skolotājam būtu nozīmīgi 
vispirms izvērtēt un pārdomāt savu personīgo gatavību, atbildot uz jautājumiem:
Ko es zinu par starpkultūru izglītību? Kā es to izprotu?
Kādi ir mani stereotipi un aizspriedumi šajā jomā?
Ko varu un vēlos darīt, lai pilnvērtīgāk un efektīvāk varētu strādāt klasē ar starpkultūru izglītības 
jautājumiem?
Vai man pieejamie resursi par šīm tēmām ir pietiekami? Kādas ir iespējas tos papildināt?

Ideja vienai klases stundai!

Lai izvairītos no formālām, lekciju tipa stundām, ieteicams pietiekami komplicēto jautājumu 
apguvi piedāvāt spēles vai citas atraktīvas aktivitātes formā.
Piedāvāto ideju iespējams īstenot vienā klases stundā vai mācību priekšmetu stundā, 
aplūkojot tēmu „Migrācija”. 

Skolēnu pārvietošanās pasaules telpā

Skolēni savā starpā apmainās ar informāciju par dzimšanas vietu, dzīvesvietu, ceļojumiem. To visu 
viņi jau iepriekš ir noskaidrojuši mājās, gatavojoties šai nodarbībai. Uz lielas pasaules kartes ar krāsainām 
adatiņām un dzīpariem, aplīšiem vai tml. katrs uzzīmē savu ceļu uz attiecīgajām vietām. Pavedien-
am var pievienot arī ziņas par notikuma norises laiku. Pēc tam visi apspriež izveidoto shēmu, īpašu 
uzmanību pievēršot jautājumam par cilvēku pārvietošanos no vienas pasaules vietas uz otru.

Turpinājumā var sekot pārrunas, diskusija par migrāciju:

 Kā sauc šos cilvēku pārvietošanās, pārceļošanas procesus?
 Kā sauc procesu, kad cilvēki izceļo no kādas valsts, ieceļo kādā valstī? 
 Ar ko imigrācija un emigrācija atšķiras no tūrisma ceļojumiem?
 Uz kādām valstīm visvairāk izceļo Latvijas iedzīvotāji?
 Kādu valstu imigranti visvairāk ieceļo Latvijā?
 Kādi ir migrācijas galvenie iemesli? 
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Tomēr vēlreiz atcerēsimies, ka mācību stunda vai klases stunda nav vienīgā forma, kā iegūt 
priekšstatus par starpkultūru izglītību. Dažkārt daudz veiksmīgāka dažādu tēmu un jautājumu 
apguve notiek neformālā vidē, piemēram, ārpusstundu aktivitātēs. 

Izvēloties ikvienu no šīm darba un izglītošanas formām, labs palīgs, virzītājspēks un 
veiksmīgs resurss šo jautājumu īstenošanai izglītības iestādē ir skolēnu pašpārvalde.

Starpkultūru izglītība ir tikai viens no jautājumiem (kaut arī ļoti nozīmīgs), kurš nonāk skolēnu 
pašpārvaldes uzmanības lokā, tāpēc būtiski ir apzināties skolēnu pašpārvaldes kopējo lomu 
un veicamos uzdevumus izglītības iestādē. Profesionālās izglītības iestādes lieto terminu 
audzēkņu pašpārvalde.  Vispirms ir svarīgi, lai skolas administrācija un pedagogi paustu 
savu labo gribu, izpratni un konsekvenci, radot nosacījumus skolēnu pašpārvaldes reālai un 
efektīvai darbībai, nevis formālai eksistencei.

Skolēnu pašpārvaldes  jēdziens un iespējamie 
darbības virzieni raisa diskusijas un pārdomas:

 
 Cik patstāvīga un neatkarīga savā 
 darbībā un lēmumu pieņemšanā 
 var būt skolēnu ‘pašpārvalde?
 Kādus uzdevumus tā reāli spēj veikt?
 Kā un ko skolotājs var palīdzēt skolēnu 
 pašpārvaldei tās mērķu sasniegšanā?

Vienkāršoti par skolēnu pašpārvaldi varētu teikt tā:
Skolēnu pašpārvalde ir skolēnu pārstāvniecība, kurā darbojas aktīvākie un 
ieinteresētākie skolēni, kuri grib piedalīties skolas dzīves veidošanā – dažādu izglītojošu 
un izklaides pasākumu organizēšanā, sadraudzības veidošanā ar citām skolām, skolas 
labiekārtošanā, vides sakopšanā utt.;
Skolēnu pašpārvaldi mēs vēlamies redzēt kā brīvprātīgu skolēnu iniciatīvu, kas palīdz 
ietekmēt procesus izglītības iestādē, t.sk. mācību un audzināšanas darba kvalitāti un 
sabiedriskās norises;

Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu un izglītības iestādes 
administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas un 
mācību procesā, kā arī skolēniem apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas sabie-
drisko aktivitāšu organizēšanā. 

Attīstoties demokrātijai, nostiprinoties pilsoniskai sabiedrībai, mainoties skatījumam 
uz izglītības procesiem valstī, aktualizējoties neformālās izglītības lomai personības 
attīstībā, pašpārvalžu darbība kļuvusi aktīvāka un rezultatīvāka. Palielinājusies arī 
skolēnu iesaistīšanās tajā. Šī brīža uzdevums ir kritiski izvērtēt ikvienas izglītības iestādes  
pašpārvaldes darbības kvalitāti un popularizēt labāko pieredzi, palīdzot attīstīties tām 
skolēnu pašpārvaldēm, kuru darbs pagaidām vēl nav pietiekami sekmīgs.
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Tas ir interesanti!

Vai esat aizdomājušies, cik sena ir skolēnu pašpārvaldes institūcija?
Vai tā radusies Latvijas neatkarības laikā – 90. gados? Varbūt tas noticis agrāk vai vēlāk?
Intereses pēc, ironiskā kārtā,  ielūkojieties vienā no krievu pedagoga, kurš pazīstams ar savu 
stingrību un pat totalitāru kontroli, Antona Makarenko (1888. –1939.) atziņām: 
„Iestādes administrācija, kā arī pedagogi nekādā gadījumā nedrīkst aizstāt pašpārvaldes 
orgānus un patstāvīgi izlemt jautājumus, kuri nodoti šo pašpārvaldes orgānu pārziņā, pat ja 
vadības lēmums liktos acīmredzami pareizs un tā šo lēmumu pieņemtu ātrāk.”
   (A.Makarenko “Audzināšanas procesa organizēšanas metodika”)

Skolēnu pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir:

 sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem, apkopojot   
 skolēnu  priekšlikumus un pārstāvot skolēnu intereses, 
 veicināt izglītības procesa efektivitāti, iesaistīties izglītības un sadzīves apstākļu  
 uzlabošanā izglītības iestādē, 
 sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām  
 un nevalstiskajām organizācijām.
 

Tomēr realitātē vēl arvien daudzas skolu pašpārvaldes par savu galveno uzdevumu 
izvirzījušas kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanu. Tas ir objektīvi saprotams, jo tieši šāda 
darbošanās ir ne tikai skolēniem vienkāršāka, saprotamāka un ātrāku rezultātu sniedzoša, bet 
arī skolotājam vienkāršāk un ērtāk vadāma vai pārraugāma. 

Tajā pat laikā neskartas mēdz palikt darbības jomas, kuras mēs  tādu vai citādu iemeslu dēļ 
mēdzam aizmirst:

 līdzdalība konfliktu un problēmu risināšanā;
 skolas vides un mikroklimata uzlabošana;
 mācību procesa un metožu pilnveidošana, 
 līdzdalība skolas mācību procesa plānošanā;
 dažādu projektu īstenošana;
 informācijas aprite skolā (plakāti, avīze, radio);
 starpskolu sadarbības veidošana.   
             

Ikvienā no šīm darbības jomām skaidri iezīmējas skolēnu pašpārvaldes iespējas iesaistīties 
starpkultūru izglītības jautājumu risināšanā izglītības iestādēs. Atbalstu skolēnu ideju 
īstenošanai vai – nepieciešamības gadījumā – ievirzi darbības uzsākšanai vajadzētu sniegt 
skolotājam – skolēnu pašpārvaldes konsultantam. Izglītības iestāžu pieredze un prakse 
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liecina,  ka konsultanta loma parasti ir uzticēta direktora vietniekam izglītības jomā (visbiežāk 
audzināšanas darbā) vai arī kādam no skolotājiem. 

Grūtākais uzdevums darbā ar skolēnu pašpārvaldi skolotājam-konsultantam ir atbilstoša 
vadības vai koordinēšanas stila izvēle. Autoritārais, vienpersoniskais stils vai arī atbildības 
uzņemšanās un pienākumu veikšana skolēnu vietā neveicinās iniciatīvu, radošumu un 
aktivitāti. 

Skolēnu pašpārvalžu konsultantam atbalsta funkciju veikšanai ieteicams veikt šādus uzde-
vumus:

 koordinēt pašpārvaldes darbu;
 palīdzēt skolēniem plānot darbu un izvirzīt uzdevumus;
 ieteikt piemērotākās darba formas un metodes;
 uzklausīt viedokļus;
 palīdzēt piesaistīt pārējos skolēnus, skolotājus, vecākus, citus sadarbības partnerus;
 sniegt palīdzību izpētes darbā, izvērtējumā, rezultātu apkopošanā;
 rūpēties par skolas un skolēnu pašpārvaldes tradīciju stiprināšanu;
 raudzīties, lai skolēnu idejas netiktu noraidītas bez izskaidrojuma.

Padoms

Esiet līdzās, sekojiet notiekošajam!
Palīdziet, sniedziet padomu un atbalstu, ja tas nepieciešams!
Uzticieties un ļaujiet brīvi darboties!
Esiet iejūtīgi un saprotoši, taču vienlaikus patiesi un konsekventi!
Atcerieties, ka skolēni mācās ne tikai ar „ausīm”, bet arī ar „acīm”, tāpēc domājiet par sava 
personīgā piemēra nozīmi sadarbībā!

Skolēnu pašpārvalde var piedāvāt dažādas idejas starpkultūru dialoga risināšanai izglītības 
iestādē. Ja idejas neraisās, palīdziet saviem skolēniem tās kopīgi radīt, tomēr centieties 
izvairīties no sava viedokļa uzspiešanas.
  

Starpkultūru dialogs, ir viens no skolas vidi veidojošajiem faktoriem, tāpēc skolēnu 
pašpārvalde var organizēt diskusiju „Kā es jūtos savā skolā”, ietverot arī multikulturālas vides 
aspektus. Pirms diskusijas ieteicams sadarbībā ar skolas psihologu un/vai sociālo pedagogu 
saplānot un pārrunāt diskusijas norisi, formulēt jautājumus saistībā ar katra vecuma posma 
īpatnībām un izveidot aptaujas anketu. Aizpildot anketas, diskusijai jau iepriekš tiek sagatavoti 
tās dalībnieki. Kad anketas apkopotas, tiek precizēti jautājumi, kuriem diskusijā jāpievērš lielāka 
uzmanība. Ja diskusiju  organizē skolas mērogā, to  vada skolēnu pašpārvaldes pārstāvji. Pēc 
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analoģijas principa to var organizēt arī vienas klases ietvaros.
Lai izvēlētos interesantāku, skolēniem atbilstošāku diskusijas tēmu,  darbā ar skolēnu 

pašpārvaldi iespējams izmantot, piemēram,  „Intensīvās domāšanas” metodi, kuru daudzi 
no mums labi pazīst ar nosaukumu „Prāta vētra”. Skolēniem lūdz sniegt idejas diskusijas 
tēmai starpkultūru izglītības jomā. Priekšlikumi tiek atzīmēti uz tāfeles vai lielas lapas. Pēc tam 
katram skolēnam var iedod trīs dažādu krāsu uzlīmītes, kas jāpielīmē pie, viņaprāt, labākajiem 
ierosinājumiem. Visvairāk atzīmētos izvēlas par diskusiju tēmām. No pārējām idejām var 
izvēlēties un izveidot jautājumus diskusijas tēmas atklāsmei.

Ar starpkultūru izglītības jautājumiem ļoti veiksmīgi var iepazīties, izstrādājot pētnieciskos 
darbus, dažādus projektus, kā arī šai tēmai veltot ikgadējo projektu nedēļu. Lai radītu pirmos 
priekšstatus par pētāmo tēmu, skolēniem var piedāvāt veikt intervijas ar ārzemniekiem.

Intervijas ar ārzemniekiem

Ārzemju apmaiņas programmu dalībniekus, skolēnus no trešajām valstīm, kuri īslaicīgi 
mācās Jūsu skolā, vai arī uz laiku apmetušies uz dzīvi Jūsu tuvākajā apkārtnē, izvaicā, cik lielā 
mērā un vai vispār Latvija ir pārstāvēta viņu dzimtajā zemē.
Skolēni var uzdot dažādus jautājumus par iebraucēju informētību un priekšstatiem par Lat-
viju, piemēram:

 Vai pārdošanā ir daudz Latvijas ražojumu? Un tieši kas?
 Vai Latvijā notiekošais tiek atspoguļots ziņu raidījumos (radio, televīzijā, presē,   
 vietējos interneta portālos)?
 Kāds cilvēkiem izveidojies priekšstats par Latviju un latviešiem?
 Vai viņu valstī ir daudz iebraucēju no Latvijas?

Pēc tam iegūto informāciju var izmantot pētnieciskajā darbā par migrāciju, starpkultūru 
izglītību, trešo valstu valsts piederīgajiem u.tml., vai arī klasē (klases stundā) veidot kopīgu 
priekšstatu karti no intervijās iegūtās informācijas.

Starpkultūru dialoga veidošanai klasē vai skolā var organizēt tikšanās ar ārzemniekiem, 
imigrantiem, trešo valstu valstspiederīgajiem. Taču tad skolotājam kopā ar skolēniem 
iepriekš vajadzētu veikt sagatavošanās darbu, iegūstot informāciju un priekšstatus par 
dažādiem ētikas aspektiem saskarsmē, toleranci, kultūru atšķirībām un citiem jautājumiem, 
kas nodrošinātu veiksmīgāku komunikāciju.

Ārpusstundu pasākumu un aktivitāšu klāstā līdzās jau pieminētajām var būt

 dažādu tautu tradīciju pēcpusdienas,
 gadskārtu ieražu svētki,
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 svešvalodu, ceļojumu un citi konkursi,
 tematiskie sarīkojumi (piemēram, ballīte Austrumu stilā),
 viktorīnas  „Ko tu zini par... ?”
 tikšanās un sadraudzības vakari skolām ar dažādu mācību valodu vai dažādu  
 tautību skolēniem.

Skolotājiem gan vienmēr jāatceras, ka šo pasākumu saturs nedrīkst būt nevienai tautai 
un kultūrai aizskarošs, nievājošs, pārprotams. Tiem jāaudzina toleranci, saskarsmes kultūru, 
jāveicina izziņu, izpratni, jācenšas mainīt stereotipus un aizspriedumus, jārada nosacījumus  
savstarpējās kultūru integrācijas veicināšanai.

Viens no riskiem starpkultūru izglītības apguvē ir skolotāja personiskās pieredzes faktors. 
Varbūt tikai daži no skolas pedagogiem būs specializējušies darbam ar šiem jautājumiem, jo 
tematika ir atbilstoša viņa apgūtajai specialitātei un pārziņā esošajam mācību priekšmetam. 
Taču pārējiem skolotājiem – klašu audzinātājiem tas nav ikdienas darba lauks. Ja skolotājs, 
izvērtējot savu personīgo gatavību strādāt ar starpkultūru izglītības jautājumiem, saprot, ka 
viņš pietiekamā kvalitātē nespēs atklāt šo tematiku saviem skolēniem, pastāv iespējas meklēt 
papildu resursus. Turklāt ne vienmēr palīglīdzekļu un citu personu iesaiste pedagoga darbā 
liecina par personīgās kompetences trūkumu, gluži otrādi – tas var būt skolotāja veiksmes 
stāsts, padarot iecerēto nodarbību daudz atraktīvāku, interesantāku un atmiņā paliekošu.
Izmantojamie un piesaistāmie resursi var būt ļoti dažādi un daudzveidīgi. Lūk, daži no tiem:
klases audzinātājs vai skolēnu pašpārvaldes konsultants var sadarboties ar attiecīgā mācību 
priekšmeta skolotāju (piemēram, sociālo zinību skolotāju), konsultējoties materiālu un 
nodarbību sagatavošanā;

dažkārt kādam no skolotāja kolēģiem nodarbībām izvēlētā tēmā saistīta ar brīvā laika 
hobiju, darbošanos nevalstiskā organizācijā vai tml., tāpēc viņš ir gatavs vadīt šo aktivitāti vai 
nodarbību;

brīnišķīgs resurss ir skolēnu vecāki. Viņi ir visdažādāko profesiju, nevalstisko organizāciju, 
institūciju, interešu grupu pārstāvji. Varbūt dažus no viņiem vistiešāk skar starpkultūru izglītības 
jautājumi – viņu radinieki vai viņi paši ir piederīgi dažādām kultūrām un valstīm? Vecāku 
uzdrīkstēšanās stāties skolotāja vietā ir īpašs notikums gan skolēniem, gan vecākiem pašiem. 
Tas ienes jaunu elpu skolas ikdienā;

tēmas atklāsmei skolotājs var pieaicināt ar skolu tiešā veidā nesaistītus cilvēkus – dažādu 
institūciju un organizāciju pārstāvjus;

veiksmīga un arvien plašāk izmantota metode ir „jaunietis jaunietim”, vai šajā gadījumā 
labāk lietojams apzīmējums „skolēns skolēnam”, kuras ietvaros skolēni paši sagatavo kādu no 
tēmām un vada nodarbības un aktivitātes;

labs papildinājums starpkultūru izglītības apguvē ir vizuāli ilustratīvais materiāls – interneta 
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resursi, videofilmas, prezentācijas u.tml.
Tomēr visbūtiskākā loma starpkultūru izglītības darbā ir skolotāja personīgai jautājuma izprat-
nei, attieksmei, tolerances pakāpei un profesionalitātei. 

Deviņu austrumu un rietumvalstu ekspertu aptaujā akcentētas astoņas būtiskākās iezīmes, 
kam vajadzētu piemist ikvienam 21. gadsimta pilsonim, lai tiktu galā ar nozīmīgākajām 
globālajām tendencēm un tajās konstruktīvi iesaistītos. Tās ir: 1) problēmu izvērtēšana globālā 
kontekstā; 2) kooperatīva un atbildīga darbošanās; 3) kultūru daudzveidības akceptēšana; 
4) kritiska un sistēmiska domāšana; 5) konfliktu risināšana bez varmācības; 6) vidi saudzējošs 
un aizsargājošs dzīvesveids; 7) cilvēktiesību aizsardzība; 8) līdzdalība politikā. 

Protams, par šīm iezīmēm iespējams diskutēt katrs valsts pieredzes kontekstā, taču kopumā 
tās ir nepieciešamas arī ikvienam skolotājam kā 21. gadsimta pilsonim, veidojot starpkultūru 
dialogu un skolēnu izpratni par to. 

Uzdevums

Sava pašvērtējuma veikšanai un, gatavojoties darbam starpkultūru izglītības jomā, skolotājs 
var aizpildīt testu par personīgo tolerances pakāpi. 

MANA TOLERANCES TEMPERATŪRA

Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē

Jūsu draugu lokā ir 
cilvēki, kuri nepieder Jūsu 
tautībai vai reliģijai.

Jūs nestāstāt anekdotes, 
kuru būtība ir varoņu 
tautībā vai dzimumā.

Jūs atbalstāt 
brīvpusdienu 
piešķiršanu skolēniem 
no maznodrošinātām 
ģimenēm.

Dodoties uz ārzemēm, 
Jūs iemācāties vismaz 
dažas frāzes tās valsts 
valodā, kuru apmeklēsit.

Jūs neiegādājaties rotaļas 
vai spēles, kuras izraisa 
agresivitāti.
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Jūs pieņemat savā 
ģimenē cilvēku (znotu, 
vedeklu u.c.), kurš ir citas 
kultūras (tautības, reliģijas, 
ādas krāsas u.c.) pārstāvis.

Jūs apmeklējas etniskus 
restorānus/ kafejnīcas.

Jūs palīdzat cilvēkiem ar 
invaliditāti.

Izvēloties tirgū preci, jūs 
neietekmējaties no tās 
pārdevēja tautības vai 
ādas krāsas.

Jūs neaizliedzat savam 
bērnam draudzēties ar 
citas reliģijas, ādas krāsas, 
tautības vai sociālā slāņa 
pārstāvi.

Jūs iemācāt citas tautības 
cilvēkam dažus vārdus 
savā dzimtajā valodā.

Jūs protat dejot kādās 
citas tautas nacionālo 
deju.

Jūs zināt, ko nozīmē 
apzīmējums „gotiskais 
stils” un akceptējat tā 
piekritējus.

Jūs atbalstāt līdzekļu 
piešķiršanu dzīvesvietas 
ierīkošanai bēgļiem no 
ārvalstīm.

Jūs esat apmeklējis 
mošeju, sinagogu 
vai kādas citas ticības 
dievnamu, kurai pats 
nepiederat.

Jūs neaprunājat cilvēkus 
situācijā, kad viņi nesap-
rot Jūsu valodu.
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Jūs nekritizējat 
veģetāriešus par viņu 
ēšanas ieradumiem.

Jūs apmeklējat teātra 
izrādes, kuras nenotiek 
Jūsu dzimtajā valodā.

Jūs uzaicināt dzīvot 
savā ģimenē apmaiņas 
programmas dalībnieku 
no citas valsts. 

Jūs aizrādāt, ja kāds stāsta 
aizskarošus jokus par citu 
kultūru cilvēkiem.

Jūs neliedzat kādam 
savu draudzību viņa 
atšķirīgās seksuālās 
orientācijas dēļ.

Jūs labprāt strādājat 
vienā projektā ar 
citas kultūras (tautības, 
reliģijas, ādas krāsas u.c.) 
pārstāvjiem.

Ja Jā dominē, tad esat silts un starpkultūru komunikācijai atvērts, ja Nē gūst pārsvaru – daudz vēl 
jāmācās!

Ieteikumi

Vispirms skolotājam jāsāk pašam ar sevi, izvērtējot, iekšēji formulējot un sakārtojot savus priekšstatus 
par starpkultūru izglītību, sev zināmo vai nezināmo, sev pieņemamo vai nepieņemamo, izvērtējot 
savu spēju nepieciešamības gadījumā veikt attieksmes maiņu, apgūt jauno un to pielietot praksē.
Skolotājam nevajag baidīties lūgt atbalstu un palīdzību, kā arī izmantot un piesaistīt papildresursus, 
un uzticēties saviem sadarbības partneriem.
Labākie palīgi starpkultūru izglītības darbā ir paši skolēni, bet skolotāja uzdevums ir ar savu attieksmi 
un profesionalitāti veicināt viņu iesaistīšanos, iniciatīvas un  aktīva dalībnieka pozīcijas uzņemšanos.
Der atcerēties, ievērot un praktizēt izglītības darbā, ka izpratnes veidošanai dažādos jautājumos 
efektīvāka par lekciju tipa nodarbībām ir neformālo metožu izmantošana, kur skolēns ir aktīvs 
līdzdalībnieks.
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Sadaļā izmantotie materiāli

1. M. Asarīte..Skolēnu pašpārvaldes loma personības attīstībā. Žurnāls „Skolotājs”, 2004., 69.-72.lpp.
2. Izglītība pārmaiņām: Ilgtspējīgas attīstības macīšanas un mācīšanās rokasgrāmata.  
 Baltijas Universitāte, Rīga, 2009.
3. Klases stundu programmas paraugs. Metodiskais līdzeklis. Valsts jaunatnes   
 iniciatīvu  centrs, Rīga, 2006.
4. A. Mēvalte, Ž Gaiļus. Praktiska rokasgrāmata jaunatnes vadītājiem. Lietuvas 
 jaunatnes organizāciju padome, Viļņa, 1997.
5. G.Paiks, D. Selbijs. Pasaule ienāk klasē. LU Ekoloģijas centra Apgāds „Vide”, Rīga, 1988.
6. Skolēnu pašpārvaldes Rīgā: ieteikumi, atziņas, pārdomas, prakses piemēri, projekti. 
7. Rīgas domes izglītības, jaunatnes un sporta departaments, Rīga, 2010.
8. Starpkultūru saskarsme. Mācību metodiskais materiāls. Izglītības attīstības centrs,  
 Rīga, 2010.
9. Valsts jaunatnes iniciatīvu centra Skolēnu pašpārvalžu konsultatīvās padomes saga 
 tavotie materiāli.

STARPKULTŪRU IZGLĪTĪBAS METODES

Tēmas atslēgas vārdi: Metodes un paņēmieni, neformālās izglītības metodes, formālās 
izglītības metodes, metožu izvēle, metodes izvēles izvērtējums
 

Metode ir darbības paņēmienu un līdzekļu sistēma kāda mērķa sasniegšanai. Skolā, 
izglītības procesā šis mērķis ir skolēna zināšanu, prasmju un attieksmju veidošana un izziņas 
spēju attīstīšana. Ideāli, ja metode ir īstenota tā, ka to var definēt kā skolēnu un skolotāju 
kopdarbības veidu, kas ir plānots un paredzēts skolēnu attīstības mērķu sasniegšanai.

Paņēmiens ir metodes sastāvdaļa (elements). 
Starpkultūru izglītība ir vairāk saistīta tieši ar neformālo mācīšanās vidi, kas tajā pat laikā ne-

liedz izmantot daļu no starpkultūru izglītības idejām un metodēm arī formālajā mācību vidē.  
Atcerēsimies, ka neformālā izglītība radās 
tādēļ, ka formālā izglītība radīja vilšanos;
kā protests pret formālajā izglītībā piedāvātajām iespējām;
jo formālās izglītības iespējas nevarēja piedāvāt tik plašas un daudzveidīgas izglītošanās 
iespējas;

kā centieni glābt tos jauniešus, kas nevarēja iegūt izglītību formālajā izglītībā.  
Neformālā izglītība neizvirza tās īstenotājiem prasību iegūt pedagoģisko izglītību.  Tādēļ 
rodas jautājums, vai šādas metodes ir atbilstošas formālās izglītības vajadzībām?  Tomēr, lai 
paplašinātu izglītības ieguves iespējas un padarītu daudzveidīgāku izglītības procesu, metožu 
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iepludināšana no viena izglītības veida citā ir jau ilgstoši notikusi tiktāl, ka dažkārt ir grūti atšķirt, 
kuras no metodēm to sākotnē pieder formālajai un kuras neformālajai izglītībai. Šobrīd vairs 
nav būtiski to noteikt, jo primārais uzdevums ir efektīva izglītības apguve.

Metožu izvēli galvenokārt nosaka mērķis, uzdevumi un saturs, tomēr jāņem vēra arī vairāki 
citi faktori:

 tēmas apguves motivācijas līmenis;
 plānotā satura un izvirzīto prasību apjoms; 
 materiāli tehniskā bāze;
 telpas;
 skolēnu sagatavotība;
 skolēnu aktivitāte, interese un savstarpējās 
 attiecības;
 skolotāja sagatavotība;
 skolotāja vērtīborientācija un izpratne par vienas vai otras metodes efektivitāti.
        
Padoms

Šodien, kad notiek pāreja no mācīšanas uz mācīšanos, kļūstiet par veicinātāju,atbalstītāju,
konsultantu, padomdevēju.
Arvien palieliniet skolēnu lomu un līdzdalību šajā procesā,  jo tādējādi Jūs palīdzēsit skolēnam 
veidoties par personību, kas sagatavota dzīvei mainīgos apstākļos. 

Ierosmei un savas iepriekšējās darbības izvērtēšanai piedāvājam starpkultūru izglītībai 
atbilstošākās un biežāk lietotās metodes, atgādinot, ka katrai no tām iespējamas dažādas 
variācijas un nianses.

Lekcija
 

Ar šīs metodes palīdzību skolotājs izklāsta jaunas idejas, informāciju vai parāda kā rīkoties. 
Tradicionāli šī metode paredz, ka centrā ir skolotājs, informācijas plūsma galvenokārt notiek 
vienā virzienā – no skolotāja uz skolēnu. Līdz ar to skolēni ir pasīvi un galvenais kļūst saturs 
nevis process. Skolotājam būtu jāatzīst, kā šī metode nav pietiekami efektīva, tomēr varbūt 
nevajadzētu no tās pilnībā atteikties.

Turpretī skolēnu aktivitāti veicinošās metodes ne vienmēr sniedz tik dziļas un pamatīgas 
zināšanas un precīzu informāciju, tāpēc skolotājam būtu jādomā, kā abas metožu grupas 
sabalansēt, lai pēc iespējas vairāk ieguldītu skolēna vispusīgā nevis virspusējā attīstībā.

Starpkultūru izglītībā veiksmīgs lekcijas tipa metodes pielietojums ir minilekcijas – īsi, 
koncentrēti tēmas satura izklāsti, norādot uz būtiskākajiem jautājumiem tajā. Minilekci-
jai nevajadzētu pārsniegt 10 minūtes. To ieteicams papildināt ar kāda vizuālā materiāla 
demonstrējumu – PowerPoint prezentāciju, video sižetu, attēliem u.tml.
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KAS VI I IR?

Tre o valstu valstspieder gie ir 
personas, 

kuras nav nevienas Eiropas Savien bas 
valsts valstspieder gie;

kuras Latvij  ierodas no valsts, kura nav 
Eiropas Savien bas (ES) vai Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) valsts un 
slande, Lihten teina, Norv ija vai 
veice.

  

Tre o valstu valstspieder go integr cijas virzieni:

 iek au an s darba tirg ,
• iera an s pie imenes , ieg stot uztur an s at auju 
• politisk  l dzdal ba,
• diskrimin cijas nolieg ana,
• soci lie, vesel bas apr pes un 
  izgl t bas pas kumi

  

INTEGR CIJA LATVIJ

Tre o valstu valstspieder go integr cija Latvijas sabiedr b  ir 

o cilv ku iesaist an s sabiedriskaj  dz v  bez
ofici la pilso a statusa, tom r akt va sabiedr bas locek a 

poz cij

  

P RST V T S VALSTIS:

 liel k  da a tre o valstu valstspieder go iece otaju Latvij  
ir no NVS valst m - Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas;

 Termi uztur an s (uz  noteiktu laiku) at aujas tiek 
izsniegtas ar  person m no ASV, Indijas, Izra las un nas;

 b tiski ir palielin jies imigrantu skaits no Moldovas, 
Uzbekist nas, Azerbaid nas, Gruzijas un Turcijas;

 katru gadu pieaug rvalstu studentu skaits no tre aj m 
valst m. P rst v t k s valstis ir Krievija, Ukraina, 
Baltkrievija, Gruzija, Uzbekist na, Turcija, Azerbaid na, 
Kazahst na, Nig rija, rilanka, Moldova, ipte. 

Piemērs

Minilekcijas prezentācijas materiāls tēmai „Trešo valstu valstspiederīgie”

Individuālais darbs

Šobrīd izglītības procesā, īpaši mācību priekšmetu apguvē, lielu popularitāti ieguvis skolēnu 
individuālais darbs, pēc tēmas apguves vai tās apguves laikā aizpildot darba lapas ar uzde-
vumiem, vingrinājumiem, testiem, anketām u.tml. Atkarībā no tā, kā šīs darba lapas ir izvei-
dotas, dažkārt izvēlētā pieeja vairāk veicina skolēnu reproducējošu darbību, nomācot radošās 
pašizpausmes iespējas. Tas, protams, prasa skolotāja iepriekšēju rūpīgu sagatavošanos (ja 
skolotājs darba lapas veido pats, nevis izmanto tipogrāfiskajos vai elektroniskajos mācību 
materiālos pieejamo klāstu), taču turpmākā darbošanās ir ērta, īpaši šo metodi kombinējot 
ar lekciju.

Starpkultūru izglītībā mēs neaicinām atteikties no individuālā darba metodes. Dažkārt tās 
izmantošana ir pat ļoti nepieciešama, taču vajadzētu vairākkārt pārdomāt:

 kādā kontekstā šī metode tiek izmantota?
 kāds no tās būs ieguvums mērķauditorijai?
 kāda būs atgriezeniskā saite?
 vai un kā tēmas apguves turpinājumā tās rezultātus būs iespējams izmantot?
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Grupu darbs

Grupu darbs notiek, cilvēkiem veicot dažādus uzdevumus, apvienojot iemaņas un talan-
tus, kā arī izmantojot katra cilvēka stiprās puses, lai izpildītu uzdevumu.
Tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem visā starpkultūru izglītības procesā.
Tas var tikt izmantots gan atsevišķi, gan kā kādu citu aktivitāšu sastāvdaļa.
Grupu darbs skolēnos attīsta:  atbildības sajūtu, saskarsmes iemaņas  sadarbības prasmes,
iemaņas pieņemt lēmumus uz vienprātības pamata.

Veiksmīgam grupu darbam jābūt orientētam uz konkrētu uzdevumu risināšanu.  Tāds 
uzdevums var būt skaidri noformulēts jautājums, uz kuru ir jārod atbilde, vai arī skaidri 
noformulēta problēma, kura ir jārisina.

Piemērs 
Grupu darba aktivitāte „Torņa celšana”

 
1. solis. 
Dalībnieki sadalās grupās un saņem savas „kultūras lomu kartes”.  Atbilstoši lomu kartei grupa 
veido ģeogrāfiski vēsturisko pamatojumu vai leģendu tautas īpašajai uzvedībai saskarsmē un 
radošajās izpausmēs, tas ir, torņa veidošanā .
2. solis. 
Grupa kopīgi ceļ torni. Celšanas laikā vadītājs vienu vai vairākas reizes liek dažiem dalībniekiem 
pamest savu grupu un doties uz citu grupu (inscenē migrāciju) .
3. solis. 
Kad torņi gatavi, katra grupa iepazīstina ar savu uzbūvēto torni, sacerēto leģendu, uzskatiem 
un vērtībām. 

Diskusijā tiek analizētas izjūtas, kādas bija „migrantiem” un majoritātei. Vai migranti tika 
pieņemti, iekļauti darbā, kāda rīcība ļāva justies pieņemtam? 

Lomu kartes

1. grupa
1 .  Iedomājieties, ka jūs esat tauta, kuras kultūrai raksturīgs sistēmiskums, noteiktība un loģika. 
Sarunājoties jūs vienmēr skatāties sarunu biedram acīs, bet ieturat distanci. Ja izteiktajam 
nepiekrītat, jūs tūdaļ liekat to saprast, sitot gaisā knipjus.
2 .  Izdomājiet leģendu, kāpēc jūsu kultūra veidojusies tieši tāda. Iestudējiet, kā jūs sarunāsities, 
satiekoties ar citiem.
3 .  Jūsu uzdevums ir uzcelt jūsu kultūrvidē iederīgu torni (varbūt bibliotēku?).
2. grupa 
1.  Iedomājieties, ka jūs esat tauta, kuras kultūrai raksturīga saistība ar dabu, visās lietās saskatot 
metaforas, salīdzinājumus. Sarunājoties jums patīk sarunu biedru paņemt pie rokas. Jūs nekad 
nepārtraucat runātājus. Lai kādas aplamības arī kurš runātu, jūs tikai smaidāt un mājat ar galvu.
2.  Izdomājiet leģendu, kāpēc jūsu kultūra veidojusies tieši tāda. Iestudējiet, kā jūs sarunāsities, 
satiekoties ar citiem.
3.  Jūsu uzdevums ir uzcelt jūsu kultūrvidē iederīgu torni (varbūt bibliotēku?).



50

3. grupa 
1.  Iedomājieties, ka jūs esat tauta, kuras kultūrai raksturīgs simbolisms, tradīcijas. Sākot sarunu, 
jums patīk izskaidrot lietu vēsturiskos apstākļus, visdažādākās sakarības. Jums patīk runāt 
pašiem, nevis klausīties.
2.  Izdomājiet leģendu, kāpēc jūsu kultūra veidojusies tieši tāda. Iestudējiet, kā jūs sarunāsities, 
satiekoties ar citiem.
3.  Jūsu uzdevums ir uzcelt jūsu kultūrvidē iederīgu torni (varbūt bibliotēku?).

Diskusija

Diskusijā tiek izpētīta un apspriesta kāda problēma/jautājums, veidojot diskusijas 
dalībniekiem savu attieksmi pret piedāvāto tematu. Diskusija ir jebkura, arī starpkultūru 
izglītības procesa, centrā, jo pēc katras aktivitātes vajadzētu veltīt noteiktu laiku, lai noslēgtu to 
ar iztaujāšanu un novērtēšanu.

Tas ir interesanti

Senāk tika uzskatīts, ka diskusijas uzdevums ir atrast  „objektīvo patiesību”, tagad tā ir drīzāk 
argumentācijas pārbaude par kādu tēmu un savas spriestspējas uzlabošana.

Diskusija ir mācīšanās, izmantojot dialektiski pretstatītas tēmas vai pozīcijas, starp kurām 
skolēniem jāizvēlas pēc iepriekš norunātiem spēles noteikumiem. Skolēni cenšas izprast un 
pieņemt citu viedokli un mācās skaidri un precīzi formulēt savu.
Diskusija ir sadarbība grupā. Tā sekmē skolēnu komunikācijas prasmes, taču tikpat nozīmīga 
tā ir paškompetences attīstīšanai, piemēram, ja jāapgūst prasme pārvarēt bailes, nedrošību 
sevī, uzrunājot auditoriju.
Diskusija ir ideju ģenerēšanas un problēmu risināšanas metode.

Galvenie skolēna uzdevumi diskusijā ir skaidri izteikt savas domas, klausīties citos, izprast citu 
viedokli, uzņemties atbildību.

Diskusija sekmē būtisku vērtību apgūšanu:
brīvību, jo katrs dalībnieks var piedāvāt savu domu, ideju, viedokli, attīstot spēju kritiski domāt;
vienlīdzību, paradumu vienmēr uzklausīt visus viedokļus (realitātē gan bieži tā nenotiek);
cieņu pret cilvēku, jo jāmācās apstrīdēt un vienlaikus respektēt citu viedokli, neapstrīdot  pašu 
tā paudēju.
Norise:

Sagatavošanās posmā tiek izlemts kam, kad, kur, ar ko ir jādiskutē, kāds būs diskusijas veids 
un diskusijas noteikumi. Tiek izvirzītas un izstrādātas tēzes (apmēram 5-7), kas skar dažādus as-
pektus tam jautājumam, par kuru dalībniekiem vajadzētu padomāt. Piemēram, apgalvojums 
„Nav tādas lietas kā nacionālā kultūra”.

Izvirza diskusijas vadītāju, kurš var būt gan skolotājs, gan nodarbības dalībnieks. Vadītājam 
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jāprot mierīgi uzklausīt jebkuru uzskatu un būt ieinteresētam nodarbības pozitīvā norisē.
Diskusijas vadītājs palīdz ievērot diskusijas virzienu, atgādinot tās mērķi un neļaujot 

novirzīties no tēmas. Vadītājs neļauj diskusijai apsīkt, virzot tās gaitu ar jautājumiem.
Diskusijas sākuma posmā vispirms pamatojošus un atspēkojošus argumentus izsaka pro-
ponenti, pēc tam – oponenti. Turpinājumā iekļauj arī citus argumentus un jautājumus, kuri 
radušies darba gaitā pie nosacījuma, ka tie atbilst diskusijas tēmai.
 Vadītājs rosina izteikties visus dalībniekus, cenšas akcentēt pretrunas un neskaidrības izteik-
tajos viedokļos, rosina meklēt jautājuma kopīgās iezīmes, apkopo paveikto un noslēgumā 
atkārto, kas diskusijas laikā ir noskaidrots, kādas idejas radušās, kādi jautājumi līdz galam nav 
iztirzāti.

Šobrīd diskusija ir plaši pielietota metode dažādās jomās, tāpēc laika gaitā pakāpeniski 
attīstījušies dažādi diskusiju veidi, piemēram, paneļdiskusija, rūtiņdiskusija, punktētā diskusija, 
piramidālā diskusija, plenārdiskusija.

Prāta vētra

Dažos literatūras avotos Jūs šo metodi varēsiet atrast ar nosaukumu  „Intensīvas domāšanas 
metode”
Nepieciešamie resursi:  tāfele, liela lapa vai cita liela, visiem grupas dalībniekiem redzama 
vieta pierakstiem, flomāsters.
Norise:

Prāta vētra jeb intensīvā domāšana nozīmē ideju ģenerēšanu bez iepriekšējas diskutēšanas. 
Klasei tiek piedāvāts temats un skolēnus lūdz neapdomājoties sniegt savas idejas šajā 
jautājumā. Idejas tiek atzīmētas uz tāfeles vai tabulā. 
Prāta vētras noteikumi ir šādi:
tiek pieņemtas visas idejas, viss teiktais tiek pierakstīts;
neviens nedrīkst izteikt piezīmes – vienalga, pozitīvas vai negatīvas – par citu teikto;
dalībniekiem jājūtas drošiem izteikt jebkuru ideju, pat ja viņi nejūtas pārliecināti par to;
katrs drīkst attīstīt tālāk kāda jau izteiktu ideju;
Prāta vētra jābeidz , kad ideju straume sāk jūtami apsīkt.
Izmantošanas iespējas:
Prāta vētras metodi var ierosināt un izmantot dažādu mērķu sasniegšanai;
šī nodarbība rosina skolēnus domāt radoši un ātri; 
ar tās palīdzību skolēnu uzmanība tiek pievērsta intuīcijas un sajūtu dimensijai, kura pastāv, 
risinot jebkuru problēmu vai jautājumu;
Prāta vētru var ierosināt kā nodarbību skolēnu “iekustināšanai”;
tā izmantojama, lai noskaidrotu skolēnu priekšstatus par kādu jautājumu, pirms sākta nopi-
etna tā izpēte (vēlāk atsaukšanās uz skolēnu agrīnajiem priekšstatiem nodrošinās pamatu 
sarunai par stereotipu fenomenu).
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Metodei tehniski ir vairākas priekšrocības. 
Tajā ikviens tiek mudināts piedalīties, jo noteikumi aizsargā dalībnieku no kritikas, izsmiešanas 

un uzjautrināšanās. Tā ir demokrātiska no tāda viedokļa, ka iekļauj katra tiesības izteikties, kā arī 
novērtē katra devumu. Šī nodarbība ceļ dalībnieku pašapziņu un veicina atvērtību, gatavību 
būt izdomas bagātam un intensīvi domājošam. Tā veicina ari dzīvīgu un draudzīgu klimatu 
klasē. Nodarbība var atklāt dažādus kādas problēmas intelektuālos un emocionālos aspektus, 
kā arī iespējamās attīstības perspektīvas.

Prāta vētras rezultātā radušos ideju sarakstus var izmantot par pamatu klases, skolēnu 
pašpārvaldes vai citu grupu diskusijām, arī kā izejmateriālu nodarbībām vai vispārīgai sarunai 
par apgūstamo tēmu.

Kad idejas ir pierakstītas, katram skolēnam var iedot trīs dažādu krāsu uzlīmes, kas jāpielīmē 
pie, viņaprāt, labākajiem priekšlikumiem. Rezultāti var noderēt par sarunu tēmu nākamajām 
diskusijām.

Uzdevumu piemēri:

 nosauciet to cilvēku vārdus, ar kuriem jūs vēlētos tikties sarunai par starpkultūru  
 izglītību (trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, stereotipiem un  
 aizspriedumiem u.tml.);
 nosauciet veidus, kā jūs varat risināt starpkultūru konfliktus;
 kādi šķēršļi/ barjeras var būt starpkultūru komunikācijā;
 ko jūs saprotat ar jēdzienu trešās valsts valstspiederīgais;
 pastāstiet, ko  jūs apņemtos darīt starpkultūru komunikācijas uzlabošanai;
 kāpēc  ikvienam no mums nepieciešama starpkultūru izglītība?

LOMU SPĒLE

Lomu spēle ir kā īsa dramatiska luga, kurā dalībnieki improvizē sev uzticētās vai izvelētās 
lomas ietvaros. Visbiežāk lomu spēles dalībnieki improvizācijā pamatojas uz savu personisko 
pieredzi.  Tomēr šādu spēļu mērķis ir imitēt tādus dzīves apstākļus, ar kuriem dalībnieki nav 
vēl saskārušies. Lomu  spēles palīdz labāk izprast situāciju un attīsta empātiju pret tiem, kuri 
nonākuši konkrētos apstākļos.
Lomu spēlēs nedrīkst aizmirst par dalībnieku jūtām! 
Lomu spēles funkcijas:

 aprakstīt, ilustrēt procesu,
 izprast sevi un citus,
 paust savas izjūtas,
 demonstrēt rīcību,
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 attīstīt prasmes,
 reflektēt (ar skatu no malas analizēt un  kritiski izvērtēt piedāvāto situāciju).

Detalizētāks lomu spēles apraksts
Norise: Iekārto klases telpu tā, lai visi skolēni brīvi varētu redzēt un dzirdēt notiekošo.
Skolotājs vai nodarbības vai aktivitātes vadītājs dod iepriekš sagatavotu situācijas un lomu 
aprakstu, vai arī nosauc tēmu, kuras ietvaros situāciju, lomas un to sadalījumu izvēlas paši 
spēles dalībnieki.
Spēles dalībnieki iepazīstas ar sižetu, vai arī to izdomā.
Dalībnieki izspēlē sižetu.
Skatītāji un spēles dalībnieki kopā ar aktivitātes vadītāju veic lomu spēles norises analīzi un 
attēlotās situācijas izvērtējumu. 

Uzdevuma piemērs:

Trim grupām tiek dots uzdevums izspēlēt starpkultūru konfliktsituāciju, kas norisinās  katrai 
grupai citā publiskā vietā – skolā, sabiedriskajā transportā, tirgus laukumā. Sižetu un lomas 
izvēlas paši spēles dalībnieki. Viņi izspēlē konfliktsituāciju. Skatītāji to vēro un pēc tam kopā ar 
spēles dalībniekiem pārrunā iespējamos konflikta risinājumus un lomu atveidotāju sajūtas 
spēles laikā.

Vizuālo materiālu izmantošana

Vizuālie tēli ir spēcīgs instruments gan informācijas nodošanai, gan arī intereses stimulēšanai. 
Filmas, video, radiopārraides, interneta resursi ir lielisks metodiskais atbalsts mācībās par 
cilvēktiesībām un starpkultūru izglītības jautājumiem, un jaunieši uz tiem labi reaģē.

Vizuālie materiāli var būt filmas, video, interneta resursi, plašsaziņas līdzekļi (radio, televīzija, 
avīzes, žurnāli u.tml.), fotogrāfijas un attēli, prezentācijas u.c.

Nepieciešamie resursi: dators, multimediju projektors vai cita iekārta vizuālo materiālu 
demonstrēšanai,  nodarbībai vai aktivitātei piemeklētie  vizuālie materiāli.
Norise:  Skolotājs piedāvā kādu masu medijos vai citos vizuālos materiālos rodamu 
informāciju..  Mūsdienās vizuālās informācijas avoti un materiāli, īpaši, interneta resursi veido 
skolēnu redzesloku un vērtību sistēmu vairāk nekā izglītības sistēma. Skolēniem ir svarīgi 
iemācīties saprast vizuālo materiālu valodu, pasniegto realitātes atspoguļojumu, saprast 
atspoguļoto notikumu cēloņus, atpazīt piedāvātās informācijas mērķus.

Pārrunas par materiālu var būt pirms tā noskatīšanās, akcentējot uz ko tajā jāvērš uzmanība, 
lai skaidrotu, kas ar to domāts un kā to vērtēt. Tādā gadījumā skolēniem jau iepriekš tiks izvei-
dota zināma attieksme pret šo materiālu, viņu uztvere tiks ietekmēta. Apspriešana vai diskusi-
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ja var notikt ari pēc materiāla noskatīšanās, tādējādi ļaujot izpausties skolēna  personīgajam 
viedoklim par redzēto viņa pieredzes kontekstā. Pēc tam tiek veidoti kopīgi secinājumi.

Skolēniem pirms filmas noskatīšanās var tikt norādīts, kam pievērst uzmanību vai arī izs-
niegtas darba lapas, kuras jāizpilda pēc materiāla iepazīšanas vai to apskatot.

Noslēguma fāzē tiek apspriesti skolēnu veiktie uzdevumi, viņu secinājumi par uztverto un 
saprasto.

Skolēni mācas izteikt savu viedokli par informāciju internetā, TV, radio, avīzēs, žurnālos utt.
Nozīmīgi iekļaut filmu skatīšanos par starpkultūru izglītības jautājumiem, lai mācītos tās vērtēt.

Problēmsituāciju analīze

Skolēni individuāli vai grupā strādā ar materiāliem par kādu problēmsituāciju/ gadījumu. 
Skolēnu uzdevums ir atrast, pamatot un pēc tam pārējiem prezentēt lēmumus un risinājumus 
katram konkrētam gadījumam, salīdzināt tos ar reālām (vai tām tuvām) situācijām dzīvē – 
klasē, skolā, ģimenē.
Norise:  Tiek izveidots situācijas apraksts. Tiek sagatavoti materiāli (laikraksti, žurnāli, literārie darbi, 
video un audio materiāli) un skolēni tiek rosināti pievērsties konkrētai tēmai/ uzdevumam.
Analizēšanas posmā skolēni interpretē situāciju un cenšas iegūt vēl papildus informāciju par to. 
Piemēram: Kādi faktori sekmēja notikumu attīstību? Kāds bija notikuma cēlonis? Vai rīcība 
varēja būt citāda? Kāda tā varēja būt?

Risinājuma izstrādes posmā var izveidot vairākas grupas, lai salīdzinātu problēmu 
interpretācijas, pārbaudītu risinājumu iespējas un izdarītu secinājumus.

Izvērtēšanas posmā tiek prezentēti rezultāti (lēmumi, rīcības plāni, ieteikumi utt.). Tiek 
diskutēts par atsevišķiem risinājumiem, beigās pieņemot vienu. 

Pielietošanas posmā tiek salīdzināts atrastais risinājums ar dzīvē pieņemtajiem lēmumiem.
Problēmsituāciju analīze jeb gadījumu izpēte no citām metodēm atšķiras ar to, ka, gan avoti 
gan fons ir autentiski vai tuvi tam un atklāj reālo situāciju.

Projekts

Projekts ir vienreizējs, visbiežāk jauns, uzdevums ar ko cenšas sasniegt skaidri formulētu 
mērķi un kas atšķiras no ikdienas un rutīnas uzdevumiem. Pedagoģijā projekta darbs sapro-
tams kā uz procesu orientēta sabiedriska grupas darba forma (projekta metode).
Skolēni var iesaistīties: izpētes projektos, kuru mērķis ir iegūt un sistematizēt informāciju vai 
noskaidrot, izzināt kādu problēmu; darbības projektos, kuru mērķis ir veikt reālas, praktiskas, 
konkrētas izmaiņas klases, skolas, vietējās sabiedrības mērogā. Tie ļauj skolēnam līdzdarboties 
nozīmīgu problēmu risināšanā un apgūt prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus.
Norise: Skolotājs vai labāk kāds no skolēniem ierosina ideju projektam, kādā jomā un ar kādu 
mērķi tas varētu tikt izstrādāts. Projekta idejas precizēšanai ļoti labi iederas Prāta vētras metode. 
Svarīgākais, lai skolēni brīvi varētu izteikt savas domas.
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Skolēnu radušās idejas tiek kopīgi analizētas, iepriekš vienojoties par formu, kādā to darīs. Šis 
posms noslēdzas ar projekta skici – noformulētu jomu, kurā skolēni turpmāk darbosies. Tā nav 
jāapraksta detalizēti, bet tikai jāiezīmē galvenie elementi.

Nākamā fāze ir darbības jomu kopīga attīstīšana. Izveidojas projekta plāns – tiek nolemts, 
ko, kurš, kāpēc un kā dara.

Projekta īstenošanas fāzē notiek aktivitātes projekta darbības jomā. Projekta norise ir atkarīga 
gan no grupas iekšējās struktūras un raksturlielumiem, gan no ārējiem nosacījumiem – telpas, 
laika un citiem resursiem. Projekta īstenošanas fāzē tiek ieplānots laiks, kad pārrunāt atsevišķos 
posmos sasniegto, radušās problēmas, risināmos jautājumus, kuri līdz tam nav bijuši aktuāli.

Noslēgumā skolēnu grupa apspriež projekta rezultātus, tāpat kā sākotnējās idejas. Tiek 
izvērtēta grupas sadarbība: kā tika ievērotas iepriekšējās vienošanās (konsekvences aspekti), 
kuras darbības un ieceres īstenojās vai neīstenojās utt.

Skolotājam jāņem vērā, ka viss, ko var izdarīt projekta grupa, tai ir jāveic patstāvīgi, neiejau-
coties pedagoģiskajiem vadītajiem. Vadītājiem projekta metodē ir tikai padomdevēja funkcija.

Ar šo metodi ir svarīgi ne tikai sasniegt projekta mērķi. Process jeb ceļš ir tikpat svarīgs kā 
projekta rezultāts. Mācību pieredze, ko, sasniedzot mērķi, iegūst grupas dalībnieki, ir visīstākais 
pedagoģiskais mērķis.

Spēles

Spēle pilda vairākas funkcijas:
veicina skolēnu izziņas spēju attīstību;
stimulē radošos procesus;
palīdz attīstīt sadarbības prasmes, veidojot iecietīgu attieksmi pret citiem spēļu dalībniekiem;
veicina spriedzes mazināšanos grupā, ļauj gūt pozitīvas emocijas un gandarījumu par 
veiksmīgu darbību.
Norise: Sagatavošanas posmā tiek izvirzīts mērķis, skolēni tiek motivēti un iepazīstināti ar 
noteikumiem;  Spēles norises laikā nepieciešams nodrošināt visu spēlētāju aktīvu līdzdarbību 
un līdztiesību, spēles noteikumu konsekventu ievērošanu. Jārūpējas par pozitīvu emocionālo 
fonu;  Spēles noslēgumā notiek darbības un rezultātu izvērtēšana.  Svarīgi, lai analīzi veiktu 
paši dalībnieki.

Spēļu metožu piemēri starpkultūru izglītības jomā atrodami šo metodisko ieteikumu 
atsevišķā nodaļā.

Uzdevums

Nelielās grupās pa trīs vai četri ar kolēģiem izveidojiet desmit biežāk izmantojamo 
pedagoģisko metožu sarakstu (tabulā dots piemērs, taču jūs varat analizēt citas metodes, 
kuras biežāk lietojat). Norādiet katras metodes priekšrocības un trūkumus un apspriediet tos.
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Metode Priekšrocības Trūkumi
Lekcija (lekcijas tipa nodarbība)

Individuālais darbs (uzdevumi, 
vingrinājumi, anketas, testi 
u.tml.)

Grupu darbs

Diskusija

Prāta vētra

Lomu spēle

Video vai citu vizuālo materiālu 
izmantošana

Problēmsituāciju analīze

Projekts

Spēles

Jautājumi, uz kuriem vajadzētu rast atbildes, izvēloties metodes:

 Ko tieši vēlos sasniegt ar šo konkrēto metodi tēmas apguves konkrētajā brīdī?
 Vai šī metode būs efektīva, palīdzot virzīties uz priekšu?
 Vai metode atbilst tēmas apguvei izvirzītajam mērķim?
 Kas tiks attīstīts, izmantojot šo metodi?
 Vai metode sekmē skolēnu potenciāla atraisīšanu?
 Vai metode pieļauj pietiekami daudz individuālas izpausmes?
 Vai metode ir piemērota grupas lielumam?
 Vai grupas kopējā  „teritorija”  ir pietiekami liela, lai izmantotu šo metodi?
 Vai ir ieplānots pietiekami daudz laika metodes īstenošanai un pienācīgai  izvērtēšanai?
 Vai metode atbilst resursiem, kas ir mūsu rīcībā?
 Vai šo (vai līdzīgu) metodi es izmantoju jau iepriekš? Ko es ievēroju vai iemācījos no  
 šīs pieredzes?
 Vai metode ir pielietojama dalībnieku situācijai un pieredzei?
 Kurā aspektā tai varētu būt nepieciešama adaptācija?

Ieteikumi

Ievērojiet,  ka metode, kura ir noderīga vienai grupai konkrētā situācijā, neder visos gadījumos, 
kaut arī grupas un situācijas būtu ļoti līdzīgas. Esiet elastīgi un radoši, diferencējot un pielāgojot 
ieplānoto nodarbību vai aktivitāti atbilstoši grupas šī brīža vajadzībām, noskaņām, atdevei. Sa-
gatavojiet rezervē vairākas metodes un uzdevumus, ja  darba gaitā nāktos kādu aizstāt ar citu.
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Rūpīgi izveidojiet nodarbību, stundu vai aktivitāšu plānu un pārmērīgi nepārblīvējiet to, 
pūloties sniegt pēc iespējas vairāk informācijas un izmantot pārāk plašu un daudzveidīgu 
metožu klāstu.  Ja izvēlētās metodes īstenošana ieilgst, mēģiniet to saīsināt, lai atstātu pi-
etiekami daudz laika citām plānotajām aktivitātēm. Ja paliek pārāk daudz laika, nemēģiniet  
„pagarināt” metodi, piemēram, ievilkt diskusiju. Izmantojiet vēl kādu metodi, kuras izpildei 
nepieciešams rezervē palikušais laiks. Ja intensitāte bijusi pārāk liela, izziņojiet nelielu 
pārtraukumu.

Izskaidrojiet grupai metodes būtību, nosakot kopējos darba noteikumus vai vislabāk – 
vienojoties ar grupu par tiem, un dodot skaidrus norādījumus, lai visi saprot un zina, ko viņiem 
darīt. Rūpējieties, lai metodes pielietošanas laikā vai tās noslēgumā dalībnieki izprastu, kāpēc 
tieši šī metode bija nepieciešama un tika izvēlēta nodarbības tēmas kontekstā. Visveiksmīgāk 
to var panākt, ieplānojot vietu un laiku atgriezeniskai saitei ar grupu.

Nodaļā izmantotie materiāli

1. Ceļvedis starpkultūru izglītībā. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas  
 lietās sekretariāts, Rīga, 2004.
2. Izglītība pārmaiņām. Ilgtspējīgas attīstības macīšanas un mācīšanās rokasgrāmata.  
 Baltijas Universitāte, Rīga, 2009.
3. Klases stundu programmas paraugs. Metodiskais līdzeklis. Valsts jaunatnes   
 iniciatīvu  centrs, Rīga, 2006.
4. Mācību metodes. LLU Pedagoģijas katedra, Jelgava, 1997.
5. A.Mēvalte, Ž.Gaiļus. Praktiska rokasgrāmata jaunatnes vadītājiem. Lietuvas 
 jaunatnes organizāciju padome, Viļņa, 1997.
6. L.Miķelsone . Mācību metodes sociālajās zinībās. RaKa, Rīga, 2002.
7. G.Paiks G, D.Selbijs. Pasaule ienāk klasē. LU Ekoloģijas centra apgāds „Vide”, Rīga, 1988.
8. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Zvaigzne ABC, Rīga, 2000.
9. Starpkultūru saskarsme. Mācību metodiskais materiāls. Izglītības attīstības centrs,  
 Rīga, 2010.
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TOLERANCES VEICINĀŠANAS STRATĒĢIJAS

To do this Dance
You Don’t Need Romance

You don’t need a Lance
All you need is to Dance

For Tolerance
Tēmas atslēgas vārdi:  Tolerance, kultūru atšķirība, diskriminācija

Materiāls izziņai

Tolerances jēdziena izcelsmes pamatā ir latīņu – indulgence, spēja pieņemt un cienīt 
citu cilvēku viedokli, reliģisko piederību un uzvedību. Toleranci saista ar sekojošām cilvēka 
kvalitātēm: spēja pieņemt un izdzīvot nelabvēlīgos apstākļos, nelabvēlīgā vidē, visatļautība 
(angl. permissiveness) – slieksme pieļaut izvēles un uzvedības brīvību, darbība, kurā paužam 
toleranci pret kaut ko, vēlme atzīt un cienīt citu pārliecību un praktisko darbību, atšķirību 
pieļaušana. Tas nozīmē zināmu uzvedības variantu brīvu izpausmi noteiktu morāles robežu 
ietvaros. 

Tolerances sinonīmi ir labā griba, kas izpaužas uzvedībā un attieksmē: atļaut cilvēkiem 
runāt, rīkoties, ticēt pēc viņu ieskatiem, viņus nekritizējot un nenosodot. 

Atceries!

Svarīgākais iecietības jeb tolerances veicināšanā ir tas, ka darbā iesaistās gan skolotāji, 
gan skolēni, gan arī vecāki!

Tolerants jeb iecietīgs cilvēks neizvirza pārāk lielas prasības apkārtējiem, strikti tos neno-
soda, ir liberāls attiecībā uz citu cilvēku uzskatiem un idejām, kaut arī tos neatbalsta, pieņem 
uzvedību, kas atšķiras no viņējās, pieļauj daudz ko cilvēku uzvedībā, ko citi nosodītu. Parasti 
uzvedas mierīgi un relaksēti, nav sasprindzis. 

Tolerances galvenos kritērijus un rādītājus var aprakstīt, izmantojot individuālās toler-
ances definīciju: tā ir aktīva pilsoniska pozīcija (man nav vienalga, kā dzīvo cilvēki man līdzās, 
es iestājos par viņu līdztiesību) un psiholoģiska gatavība būt iecietīgam un veidot pozitīvu 
mijiedarbību situācijās, kad cilvēks nonāk saskarsmē ar citādību (atšķirību) – citu kultūru, etni-
sko grupu, reliģiju, sociālo grupu. 

Izglītošana UNESCO Tolerances Deklarācijā raksturota kā „viens no efektīvākajiem 
paņēmieniem, lai novērstu neiecietību. Iecietības ieaudzināšana cilvēkos tiek sākta ar viņu 
vispārējo tiesību un brīvību apgūšanu, lai nodrošinātu šo tiesību realizēšanu, un veicinot 
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cilvēkos tieksmi aizsargāt arī citu tiesības. Iecietības ieaudzināšana jāapskata kā neatliekams 
imperatīvs; ir nepieciešams veicināt sistemātisku un racionālu iecietības ieaudzināšanu. (…) 
Politikai un izglītības programmām jāveicina savstarpējās sapratnes uzlabošanās, solidaritātes 
un iecietības nostiprināšanās gan atsevišķu cilvēku, gan arī etnisku, sociālu, kultūras un reliģisku 
grupu, kā arī nāciju attiecībās. Iecietības ieaudzināšana jāvirza pret tādu ietekmi, kas izraisa baiļu 
sajūtu un atsvešinātību no citiem cilvēkiem. Tai jāveicina morālās vērtībās balstītu neatkarīgas 
domāšanas iemaņu, kritikas izpratnes un spriešanas spēju veidošanos jaunatnes vidū. Ir 
nepieciešams pievērst īpašu uzmanību pedagoģiskās sagatavotības līmeņa paaugstināšanas 
jautājumiem, mācību plāniem, mācību grāmatu un nodarbību saturam, kā arī citu mācību 
materiālu pilnveidošanai, ieskaitot jaunās izglītības tehnoloģijas, lai audzinātu smalkjūtīgus un 
atbildīgus  pilsoņus, kuri ir atvērti citu kultūru uztveršanai, spēj novērtēt brīvību, cienīt cilvēku 
un tā individualitāti, novērst vai atrisināt konfliktus ar nevardarbīgiem līdzekļiem.”

Tas ir interesanti!

Toleranci vai atvērtību citādajam, manuprāt, visgrūtāk ievērot tieši ikdienā un attiecībās 
ar cilvēkiem, ar kuriem kontaktējamies ik dienu. Ar ģimeni, kolēģiem, draugiem. Ja tavs 
bērns izvēlas ēst pankūkas ar kečupu, nevis zapti, – lai ēd (reāls piemērs no viena zviedru 
pasniedzēja, kas māca radošumu). Bet mēs bieži vien tik labi visu zinām – kas ar ko iet kopā, 
kā kam ir jāizskatās un jāuzvedas, ka nocērtam jaunradei asti (nu gluži kā kāds cilvēks nesen), 
pirms tā vēl ir kārtīgi izaugusi. Ir traki, ka mēs to attiecinām uz citiem, bet vēl trakāk, ka bieži vien 
arī paši uz sevi. Mums, pirmkārt, neienāk prātā, ka pankūkas var ēst ar kečupu, un pat, bērns uz 
to uzvedina, mēs nekad tās nepagaršojam. Jo tā taču nēēd! Tas ir pē! Mūsu viedoklis ir pilnīgi 
skaidrs, kaut neesam pagaršojuši.

Tolerances tematika ir iekļauta pamatizglītības mācību priekšmetu standartos 
Ētikā 7. klasē:  Saskarsmes ētiskie un sociālpsiholoģiskie aspekti

Mācību procesa laikā skolēnam veidojas priekšstati:

 par saskarsmes daudzveidību; 
 par to, ka cilvēki ir dažādi, domā dažādi, rīkojas dažādi un ka viņiem ir tiesības tā  
 darīt,  ja vien ar to netiek nodarīts ļaunums citiem un sev; 
 par to, kāpēc rodas nesaskaņas un kādi var būt to cēloņi (līdzjūtības trūkums, ego 
 centrisms, stereotipi, aizspriedumi, neprasme vai nevēlēšanās ieklausīties citos u.c.); 
 par to, ka principa – sevi attaisnoju, citus nosodu – īstenošana padara 
 konfliktus nenovēršamus; 
 par tolerances (cita cilvēka individualitātes atzīšanas, cienīšanas un iecietības)  
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 nozīmīgumu un sociālo vērtību;
 veidojas motivācija mācīties kontaktēties un sadarboties; 
 nebūt pārsteidzīgiem citu cilvēku rīcības vai īpašību vērtēšanā un ar cieņu izturēties  
 pret cilvēkiem ar atšķirīgiem uzskatiem; 
 būt iecietīgākiem pret citiem un paškritiskākiem pret sevi; 
 ņemt vērā, ka arī citi cilvēki spēj izdarīt secinājumus no savām kļūdām un spēj  
 mainīties. 

Jaunais, ieviešanas stadijā esošais, integrētais Sociālo zinību standarts skolēnu sasniegumu 
mērījumos 6. klasē paredz to, ka skolēns:  atzīst citu tiesības uz atšķirīgiem uzskatiem;  pieņem 
un ciena citus grupas biedrus (tolerance).
9. klasē izvirzītas šādas prasības:  ir iecietīgs pret atšķirīgo (izņemot gadījumus, kad tiek aizskarta 
personības un sabiedrības drošība). Īpašā standarta horizontālajā prasmju sadaļā Pilsoniskās 
līdzdalības prasmes un toleranta attieksme pret atšķirīgām kultūrām plānots sasniegums: 
izprot, ka cilvēkiem ir dažāda reliģiskā, politiskā u. c. pārliecība; ir tolerants pret mazākuma 
viedokli.

Prasmes, kuras Tev nepieciešamas:

 studēt rasisma, ksenofobijas, diskriminācijas psiholoģiju, stereotipu rašanās   
 mehānismus;
 saprast un pieņemt skolēnu daudzveidīgo kultūru identitātes;
 iepazīt kultūras atmosfēru klasē, lai noteiktu kultūru atšķirību tolerances līmeni;
 radīt klasē tolerances un kultūru atšķirību pieņemšanas, cienīšanas un   
 apliecināšanas atmosfēru;
 saprast, ka diskriminācijas, naida, vardarbības un citas problēmas veiksmīgi   
 iespējams atrisināt, vienīgi savstarpēji sadarbojoties ar vecākiem, sociālajiem dar 
 biniekiem un plašu sabiedrību; 
 analizēt savus kultūras aizspriedumus un stereotipus, atbrīvoties no tiem;
 kritiski un refleksīvi domāt;
 radoši, bez vardarbības pielietošanas atrisināt konfliktus un mācīt to skolēniem;
 palīdzēt skolēniem noteikt savu kultūras identitāti.

Tolerances jeb iecietības veicināšanas pedagoģisko stratēģiju izstrādei līdzās vispārējam 
ētikas ietvaram, kas ir jau iestrādāts izglītības politikas dokumentos, jābalstās starpkultūru 
izglītības principos, kuri savukārt pamatoti cilvēktiesību izglītības filozofijā. Arī sociālo zinību 
ietvaros tieši starpkultūru izglītībai jābūt iestrādātai, protams, līdz ar ētikas tematiku, kuras 
kontekstā iecietība tiek pozicionēta kā sociāla vērtība. 
Kur var sastapties ar neiecietību?
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Sadzīvē — spontānas negatīvas reakcijas, kas skar indivīdus un grupas. 
Darba vietā — hierarhiskās attiecības, tieksme sodīt, apspiest, nošķirties. 
Skolā – jauniešiem nereti trūkst prasmes pieņemt citādo. 
Medijos – atražo stereotipus, sekmē neiecietību. 
Politikā — politiķu vārdos un darbos (likumdošanā, rīcības politikā, pirmsvēlēšanu aģitācijā, 
partiju identitātēs). 
Ekstrēmistu darbībā – atklātā rasistiskā, ksenofobiskā, antisemītiskā diskursā, „naida noziegu-
mos”. 

Aplūko attēlus! 

Izvēlies vienu attēlu, kurš, tavuprāt, visvairāk atbilst jēdzienam „tolerance” un pamato, kāpēc? 

Būdams izglītības sistēmas dalībnieks, Tu ar savu darbu un personīgo piemēru vari veicināt 
šos procesus:
kalpot par modeli skolēniem – viņiem jāizrāda cieņa un rūpes par visiem cilvēkiem;
piedāvāt praktiskus vingrinājumus un savu pieredzi, dodot iespēju skolēniem attīstīt savas 
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vērtības;
mudināt bērnus pētīt, paust iniciatīvu, uzdot jautājumus, risināt tos un būt aktīviem, zināšanu 
apguvējiem;
būt aktīvam skolēnu mācīšanās procesa veicinātājam;

Atceries!

Attieksmes veido vērtības, arī  cilvēku aizdomas, stereotipusi, tāpēc ir tik būtiski mainīt savu 
attieksmi, saskaroties ar jaunu pieredzi, īpaši kultūru daudzveidībā!

Apzināti un neapzināti nodot skolēniem savas vērtības un attieksmes, tāpēc ir būtiski, lai Tu 
skaidri tās apzinātos.
Jautājums pārdomām

Kāda  ir tava izpratne par garīgām vērtībām, kas pastāv ārpus konkrēta cilvēka domām vai 
rīcības?

Pajautā grupas biedram:

 Ko tu dari, lai papildinātu savas zināšanas par dažādām atšķirīgām kultūrām?

Sadaļā izmantotie materiāli

1. L.Ose, J.Osis.Pētījumos balstītās stratēģijas tolerances veicināšana. 
 Sorosa fonds-Latvija, Rīga, 2006.
2. Tolerances jautājumi skolā. PROVIDUS, Rīga, 2008.
  http://tolerance.kid.lv/wp-content/uploads/2012/02/KID_MCG_148x210_LV.pdf
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FORMĀLĀ UN NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA

Nodarbību satura, laika un formas brīvības pakāpe var mainīties atkarībā no formālā vai 
neformālā konteksta, kurā notiek nodarbība. Starpkultūru izglītība tradicionāli bijusi vairāk 
saistīta tieši ar neformālo mācīšanās vidi, kas tajā pat laikā dod iespēju izmantot daļu no 
starpkultūru izglītības idejām formālā mācību vidē, jau minēto izglītības standartu kontekstā.
Eiropas valstīs ar formālo izglītību galvenokārt saprot  strukturēto mācību sistēmu no pirm-
skolas līdz universitātei, ieskaitot specializētās tehniskās un profesionālās sagatavošanas pro-
grammas ar konkrētu vērtējumu mācību beigās. Neformālā izglītība visbiežāk ir definēta kā:
brīvprātīga – cilvēks pats pieņem lēmumu par dalību apmācībās;

 ar organizētu procesu un mērķiem;

 orientēta uz dalībnieku, pieņemot, ka viņš aktīvi līdzdarbosies;

 virzīta uz dzīves iemaņu apgūšanu un dalībnieka sagatavošanu aktīvai dalībai ‘ 

 sabiedrības dzīvē;

 pamatota gan uz individuālu, gan grupas apmācību ar kolektīvu pieeju;

 svarīgākais ir process, nevis rezultāts (formāls vērtējums netiek dots, notiek refleksija  

 par iegūtajām atziņām turpmākajai dzīvei);

 ideālā variantā pieejama visiem – tostarp  cilvēkiem ar dažām īpašam vajadzībām;

 pamatota uz pieredzi un darbību, par sākuma punktu pieņemot dalībnieku  

 vajadzības.
Jāatceras, ka formālā un neformālā izglītība ir viens otru savstarpēji papildinoši un atbalstoši 

nepārtraukta mācību procesa elementi, kas ilgst visu dzīvi. Tomēr viss  iepriekšminētais rāda, ka 
tieši neformālā izglītība pēc savām iezīmēm visvairāk atbilst starpkultūru izglītības vajadzībām 
un kontekstam. 

Ir ļoti svarīgi, lai starpkultūru izglītība notiktu brīvprātīgi, būtu pieejama visiem, kas to vēlas. 
Jāapzinās arī, ka tas ir nepārtraukts process, kuru nevar pilnīgi aptvert ar kādu vienu program-
mu. Par sākuma punktu starpkultūru izglītībā tiek ņemta dalībnieku pieredze, viss mācīšanās 
process balstās uz jau esošām zināšanām un personīgo pieredzi. 

Neformālās izglītības procesa sākumā ir ļoti svarīga iepazīšanās un drošas vides radīšanas 
stadija (arī dalībnieku gaidu apzināšana no nodarbības), kā arī izvērtēšana noslēguma daļā 
(zināšanu, prasmju un attieksmju ziņā).

Šī rokasgrāmata nepretendē uz „mācību līdzekli” starpkultūru izglītības jomā formālās 
izglītības jomā. Tomēr šeit piedāvāto informāciju, kā arī uzdevumus un vingrinājumus, ir 
lietderīgi izmantot visdažādākajos kontekstos formālā vai mazāk formālā vidē, uz regulāra vai 
neregulāra pamata. 
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Lomu spēles

Lomu spēle kā metode.
Lomu spēle ir īsa dramatiska luga, kurā spēlē dalībnieki – „aktieri” – un izpilda lomas. Lai gan, 

izspēlējot situāciju lomās, dalībnieki bieži pamatojas uz savu personisko pieredzi, galvenokārt 
viņi improvizē. Šādu spēļu mērķis ir radīt tādus apstākļus, ar kuriem dalībnieki nav vēl 
saskārušies. Lomu spēles palīdz labāk izprast situāciju un audzina līdzjūtības sajūtu pret tiem, 
kuri nonākuši līzīgos apstākļos.

Lomu spēles no situāciju modelēšanas atšķiras ar to, ka, lai gan situāciju modelēšanā arī var 
veidot īsas dramatiskas ainas, tām parasti ir scenārijs un ne tik augsta improvizācijas pakāpe.
Lomu spēļu vērtība ir reālās dzīves imitēšanā. Tās uzdod jautājumus, uz kuriem nav vienkāršu 
atbilžu, piemēram, vai personāžs uzvedas labi vai slikti. Dziļākai situācijas izpratnei ir derīgi lūgt 
dalībniekiem mainīties lomām.

Lomu spēlēs nedrīkst aizmirst par dalībnieku jūtām! Pirmkārt, pēc spēles jādod katram 
dalībniekam laiku iziet no lomas. Otrkārt, katram ir jāciena otra cilvēka personiskās jūtas un 
grupas sociālā struktūra. Piemēram, lomu spēlē, kas veltīta invalīdiem, ir jāņem vērā fakts, ka 
arī dalībnieku vidū varētu būt invalīdi (lai gan uzreiz tā varētu nešķist), vai arī tādi varētu būt 
viņiem tuvu radinieku vai draugu vidū. Nevar pieļaut dalībnieku sāpināšanu, likt viņiem sa-
justies atmaskotiem vai aizskartiem. Ja kaut kas tāds notiek, uztveriet to nopietni (piemēram, 
atvainojieties un izvēlieties citu tēmu). Tāpat neaizmirstiet par stereotipu bīstamību. Lomu 
spēles atklāj to, kā dalībnieki uztver cilvēkus caur spēju nospēlēt jeb imitēt to, ko viņi redz. 
Šajā aspektā arī ir šādu spēļu burvīgums! Vienmēr ir derīgi pie tā atgriezties analīzes proce-
sa laikā, jautājot: „Vai jūs uzskatāt, ka šis cilvēks patiešām ir tāds, kā viņš tēloja?”. Vienmēr labs 
pedagoģisks paņēmiens ir pievērst uzmanību nepieciešamībai pastāvīgi kritiski izvērtēt 
informāciju. Tāpēc jūs varat pavaicāt dalībniekiem, no kurienes viņi ieguvuši informāciju, kas 
bija viņu personāžu uzvedības pamatā.

Daži vispārīgi apsvērumi

Lomu spēle ir spēcīgs instruments, lai apkopotu dalībnieku pieredzi, it īpaši, izmantojot to 
starpkultūru izglītības apguvē. Tādēļ mērķu sasniegšanai nepieciešamie priekšnosacījumi ir 
ļoti svarīgi. Tie ir:

Skaidru mērķu noteikšana starpkultūru izglītības apguves procesam;
Pašas grupas vajadzības un specifika. Saistībā ar to var pielāgot scenāriju. Nedrīkst pieļaut, ka 
kādu personiski aizskartu scenārijs vai kāda cita dalībnieka tēlošana. Ir iespēja dot dalībniekam 
tādas lomas, kādas viņiem nekad varētu nebūt reālajā dzīvē;

Ir noderīgi pielāgot vidi, pārliecināties, lai scenārija izspēles laikā nebūtu nekādu traucējumu;
Lomu spēlei jāvelta pietiekami daudz laika, lai rastos gana daudz jautājumu vēlākajai diskusijai. 
Ir nepieciešams pietiekami daudz laika veltīt dalībniekiem, lai viņi saprastu savu lomu un tajā 
iejustos. Ir arī svarīgi ieplānot pārtraukumu, piemēram, kafijas pauzi, pēc scenārija izspēlēšanas 
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(vai, piemēram, dalībniekiem likt apgriezties ap savu asi, palēkāt u.tml,  lai izietu no savas lomas 
pirms diskusijas sākšanas);

Novērotājiem (tiem dalībniekiem, kuri nepiedalās scenārijā) ir jābūt labi informētiem par 
uzdevumu, un viņiem ir jāpiedalās diskusijā, jo novērotāji bieži sniedz daudz derīga materiāla;

Vadītāja pieredze mērķu izvirzīšanā lomu spēlei, kā arī diskusijas vadīšanā ir ļoti svarīga, lai 
iegūtu rezultātus. Iespējams, būs daži dalībnieki, kuri nejūtas ērti tēlojot. Tādēļ ir noderīgi aicināt 
spēlēt brīvprātīgos, bet tajā pat laikā paturēt iespēju sadalīt lomas noteiktiem dalībniekiem.

Lomu spēle ir aktīva mācīšanās metode, kuras pamatā ir dalībnieku pieredzes pētīšana, do-
dot viņiem scenāriju, kur ikvienam cilvēkam grupā ir kāda noteikta loma, kas jāatveido. Pats 
galvenais ir diskutēt un iemācīties pēc iespējas vairāk pašam no savas un citu pieredzes.

Lomu spēle ir ļoti laba pieredzes pārskatīšanas metode un, izmantojot to starpkultūru 
izglītības apguvē, tās mērķos jāietilpst: 
aizspriedumu analīzei;

 iecietības veicināšanai grupā un pret dažādām kultūrām;
 vairākuma - minoritāšu attiecību analīzei;
 iecietības robežām utt. 

STEREOTIPI UN AIZSPRIEDUMI

Mēs dažreiz neapzināti uzņemam sevī aizspriedumus un stereotipus par citu kultūru grupām. 
To funkcijas ir:
 
 palīdzēt mums novērtēt mūsu pašu kultūras;
 novērtēt citas kultūras un dzīvesveidus;
 pārvaldīt attiecību sistēmu, kādu mūsu kultūra uztur ar citām kultūrām;
 attaisnot slikto apiešanos un diskrimināciju pret cilvēkiem no citām kultūrām.

Aizspriedumi Stereotipi
Viedokļi un attieksme, ko raksturo dogmatisms, 
nelokāmība, stīvums un aprobežotība. Tās var būt 
iemācītas, kopētas vai iemantotas pārliecības par 
noteiktām grupām vai atsevišķiem indivīdiem 
kā šo grupu pārstāvjiem. Aizspriedumi visbiežāk 
ir viedokļi un vērtējumi, kas ir nepareizi, pārprasti 
un maldinoši un visbiežāk tiek apgūti pirms 
indivīda vai grupas satikšanas reālajā dzīvē.

Kognitīvs (ar izziņu saistīts) veidojums, shēma, 
kas rodas kategorizācijas procesā. Stereotipi ir 
vispārinājumi attiecībā uz cilvēkiem, balstoties 
uz viņu piederību kādai kategorijai vai grupai. 
Tā ir savā ziņā pārliecība, ka visiem kādas grupas 
locekļiem piemīt vienādas īpašības. Katrs gru-
pas loceklis tiek uztverts savā būtībā identisks 
ar citiem šīs grupas locekļiem un visa grupa tiek 
uztverta kā homogēna.
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 Ikdienā dažreiz ir grūti noteikt atšķirību starp stereotipiem un aizspriedumiem. Aizsprie-
dums ir spriedums vai vērtējums, ko mēs izdarām par citu cilvēku vai cilvēkiem, pamatojoties 
uz nepietiekamiem faktiem, viņus īsti nopazīstot. Aizspriedumi var būt pozitīvi vai negatīvi, 
vērsti uz kādu noteiktu grupu vai indivīdu kā noteiktas grupas locekli. Tomēr lielākā daļa aizspri-
edumu ir negatīvi, tie izpaužas kā antipātija, kas pamatojas uz maldinošiem,  nepareiziem un 
neelastīgiem vispārinājumiem. Mums bieži ir tendence izveidot aizspriedumus par citiem 
vienkārši tāpēc, ka mēs viņus nepazīstam vai nepieliekam pūles, lai iepazītu. Tā pamatā ir citu 
paustā pieredze vai avīzēs izlasītais. Aizspriedumus iegūstam mūsu socializācijas procesā un 
tos ir ļoti grūti mainīt vai iznīdēt. Tādēļ ir svarīgi apzināties , ka mums tie ir.

Aizspriedumiem ir kognitīvā un emocionālā dimensija. Emocionālā dimensija ietver sevī 
nepatiku un antipātiju, savukārt kognitīvā (ar izziņu saistītā) aizspriedumu dimensija ir tie paši 
stereotipi. 

Stereotipi būtībā ir kognitīvs veidojums, – īpašību kopums, ar kuru parasti apzīmē noteik-
tas cilvēku grupas uzvedību, ieradumus, izskatu, tradīcijas utt. Stereotipu mērķis ir vienkāršot 
realitāti: „Viņi ir tādi vai šādi”, „Šie cilvēki ir slinki, tie ir precīzi”. Viens vai daži no viņiem, iespējams, 
ir, bet vai visi?

Stereotipi rodas procesā, kad notiek citu kultūru pieredzes vispārināšana. Tas ļauj sadalīt 
cilvēkus „pa plauktiņiem”. Tā ir zināma kategorizācijas pakāpe. Stereotipi ir tādi spriedumi 
par citiem, kuriem mēs ticam un kurus uzskatām par patiesiem, bet esam izdarījuši bez pi-
etiekama pamata un zināšanām par citām kultūrām. Tie parasti ir pamatoti uz noteikta 
veida individuāliem kontaktiem (vai kontaktu trūkumu) vai tēliem, ko esam iepazinuši skolā, 
ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību vai mājās, un pēc tam kļuvuši vispārināti uz  kādu konkrētu 
grupu.

Visbiežāk sastopamie stereotipi ir dzimuma, vecuma, reliģiskie un etniskie.  Bez jau nosauk-
tajiem, protams, stereotipus var iedalīt vēl daudzās kategorijās, piemēram, profesiju, izglītības 
grupu, mūzikas stilu piekritēju. Starpkultūru izglītības ietvaros ir svarīgi mēģināt cīnīties ar 
visu veidu stereotipiem, bet ļoti būtiski ir strādāt tieši ar etnisko stereotipu izskaidrošanu un 
mēģināt tos novērst. 

Etniskie stereotipi ir vienkāršoti, cilvēka apziņā izveidoti tēli, priekšstati vai
gatavi viedokļi par to, ko var sagaidīt no kādas konkrētas etniskās grupas (tautas)
kopumā un tās atsevišķiem pārstāvjiem. Pastāv divi etnisko stereotipu veidi:
Autostereotipi – priekšstati par savu grupu. Tie ir gan pozitīvi, gan negatīvi (latvieši čakli, bet 
skaudīgi, krievi – labsirdīgi, bet vieglprātīgi).
Heterostereotipi – priekšstati par citām grupām. Tie biežāk ir kritiski pret
citiem un var veicināt aizspriedumus (tatāru viltība, krievu paviršība, latviešu nodevīgums).

Etniskie stereotipi rodas tad, kad kādai konkrētai etniskai grupai tiek pierakstītas kādas rak-
stura īpašības vai slikti ieradumi. Piemēram — „romi ir zagļi”  vai  „krievi ir dzērāji”  jau robežojas 
ar aizspriedumiem. Svarīgi ir pasvītrot, ka etniskie, tāpat kā visi citi stereotipi, ir tikai sociāli, 
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subjektīvi spriedumi, kuri nepiemīt visiem kādas etniskas grupas locekļiem.
Stereotipi ir shēmas, kas palīdz mums saprast realitāti; kad realitāte neatbilst mūsu aizsprie-

dumiem, mūsu prātam ir vieglāk mainīt skatu uz realitāti, nekā mainīt aizspriedumu. Tie palīdz 
mums papildināt informāciju, ja tā nav pilnīga. 

Uzdevumi

Metodes mosaukums Kādi viņi ir?  
Tas, ko mēs redzam ar pirmo acs uzmetienu var būt maldinoši. Pirmais iespaids 
par svešiem cilvēkiem ir svarīgs, un to ir tik viegli veidot balstot uz aizspriedumi-
em. Neviens cilvēks nav brīvs no aizspriedumiem un stereotipiem

Tēma Stereotipi, aizspriedumi

Mērķis Parādīt, cik dažādi mēs domājam par vieniem un tiem pašiem cilvēkiem.
Izpētīt kā mūsu iepriekšējā pieredze ietekmē mūsu pirmo iespaidu.
Saprast kā mūsu iespaidi ietekmē mūsu uzvedību pret citiem cilvēkiem

Laiks 30 min

Dalībnieku skaits 4-12 cilvēki 

Materiāli Rakstāmpiederumi; 
Pulkstenis;
Mūzika, ko atskaņot, kamēr dalībnieki raksta;
Sagatavotā definīcija, kas ir stereotips un kas ir aizspriedums (katra definīcija uz 
atsevišķas A4 lapas)
Krāsainas lapas (var būt puse no A4) 
Marķieri;
Līmlente vai „līmmasa”
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Apraksts Visi dalībnieki sēž aplī. Tiek izskaidrots process. Proti – katrs dalībnieks saņems 
A4 formāta lapu, kur augšējā daļā vidū ir cilvēka foto. Pāris vārdos jāuzraksta, 
ko draugi teiktu par šo cilvēku, kāds viņš ir. Uzrakstītais ir jāaizloka  virzienā no 
apakšas uz augšu un jāpadod tālāk pulksteņrādītāja virzienā. 
Vadītāji izdala darba lapas un rakstāmpiederumus. Sākas process. Vadītāji seko, 
lai dalībnieki izpildītu noteikumus.  Kad visi dalībnieki ir beiguši veikt ierakstu 
katrā lapā vai lapas jau ir aizrullētas līdz fotogrāfijai, apmācītājsvadītājs organizē 
pārskatu:
Aicina dalībniekus atvērt vaļā savu lapu, izlasīt uzrakstīto un izteikt savas domas 
par izlasīto;
Aicina uz sarunu; Ja dalībnieki paši nesāk dalīties savās domās par uzrakstīto, tad 
vadītājs jautā – kādas šo cilvēku kopīgās iezīmes saskatījāt? /tas jau būs ieskats 
stereotipos un aizspriedumos/ Vadītājs piefiksē (vēlams uz krāsainām lapām) 
katru iezīmi, lai vēlāk modelētu sadaļu par aizspriedumiem un stereotipiem 
Paredzams, ka dalībnieki paši ierunāsies par stereotipiem un aizspriedumiem, 
kas valda. Ja nē, tad vadītājam jāievirza saruna.  
Ir jāpārrunā, kuras no minētajām iezīmēm ir stereotipi un kuri – aizspriedumi. 
Vēlams sagatavot A4 formāta lapu šādā izkārtojumā
Stereotips
Aizspriedums 
Ko mēs kā grupa varam darīt, lai mazinātu stereotipus un aizspriedumus? 
Aizpildītās lapas ar attēloto personu raksturojumiem un lapu ar pierakstītajiem 
stereotipiem un aizspriedumiem, kā arī definīcijas piestiprina pie sienas .

Pārskats un 
izvērtējums

Ir svarīgi pārliecināties, ka attēlā esošais cilvēks nav Latvijā pazīstama persona.

Iespējamie diskusijas 
jautājumi

Kas notika un ko jūs iemācījāties? Vai bija kādi pārsteigumi? Uz ko jūs pamatojāt 
savus pirmos iespaidus? Pastāstiet gadījumus no dzīves, kad jūs veidojāt 
maldīgu pirmo iespaidu par cilvēku. Kas rezultātā notika? Ko šis uzdevums 
stāsta par mums pašiem?

Ieteikumi vadītājiem ttēli jāizvēlas tādi, kuros  būtu nofotografēti dažādu etnisko grupu, vecu-
ma, kultūru, iespēju cilvēki. Vēlams, lai tie nebūtu sabiedrībā pazīstami un 
atpazīstami cilvēki.
Procesam jānotiek ļoti ātri, lai dalībniekiem nav laika domāt, jo jāpieraksta tieši 
pirmais iespaids. Ik pēc pāris sekundēm  vadītājs dod signālu, ka  lapa jāpadod 
tālāk.

Avoti Education pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st edition 1995
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Metodes nosaukums Tranzīta vilciens
Neviens no mums nav rasists, bet...Šī spēle atspoguļo aizspriedumus mūsu 
ikdienas dzīvē, piemēram, ceļojot kopā vilcienā.

Tēma Aizspriedumi un iecietība. Stereotipi par dažādām minoritātēm.

Mērķis Provocēt spēles dalībnieku stereotipus un aizspriedumus par līdzcilvēkiem un 
dažādām minoritātēm, kā arī par asociācijām un jūtām, kuras veicina teksts.
2)   Apzināties savas iecietības robežas.
3)   Konfrontēt spēles dalībnieku vērtības un stereotipus. 

Laiks Kopīgais laiks no 90 minūtēm līdz 2 stundām

Dalībnieku skaits Minimums 5, maksimums 40

Materiāli Darba lapa katram dalībniekam
Rakstāmais katram dalībniekam

Apraksts Iedodiet katram spēles dalībniekam darba lapu. Īsi izstāstiet spēles kārtību un 
uzdevumus, kā arī dodiet laiku izlasīt cilvēku aprakstus, ar kuriem viņi dosies 
kopā ceļojumā.
Uzdevums:
Jūs esat tranzīta vilciena, kurš dodas no Francijas uz Latviju, pasažieris. Vilciens, 
braucot cauri visai Eiropai, ceļā pavadīs vienu nedēļu. Jūs šīs nedēļas laikā 
dzīvosiet četrvietīgā kupejā. Jums no zemāk minētajiem cilvēkiem  jāizvēlas 3 
ceļa biedri, ar kuriem vēlētos būt vienā kupejā. Tāpat jāatzīmē 3 personas, ar 
kurām noteikti negribētu būt vienā kupejā. Instrukcija:
Jums ir 5 minūtes, kurās jāveic individuāla izvēle, atzīmējot kolonā  „Individuālā 
izvēle” JĀ vai NĒ, tad 40 minūšu laikā jāvienojas par grupas kopīgo izvēli.
Visiem grupas locekļiem jāpiekrīt kopējam viedoklim.
Nedrīkst notikt balsošana.
Katram ir tiesības izteikt savu viedokli.
Vienam cilvēkam jāsagatavo prezentācija un jāpamato grupas viedoklis. 
Jāpastāsta , kuras izvēles bija visgrūtākās.

Iespējamie diskusiju 
jautājumi

Diskusija lielajā grupā:
Cik reālas bija situācijas?
Vai kādam grupā ir nācies justies līdzīgi?
Vai grupā kādam ir līdzīgi gadījies?
Kādi bija faktori individuālai izvēlei?
Kādi  faktori bija par iemeslu grupas grūtībām vienoties?
Kas bija pats grūtākais?
Kādi faktori jūs atturēja no consensus pieņemšanas?
Kādus stereotipus pasažieru saraksts jums lika pārdomāt?
Vai stereotipi bija aprakstīti pasažieru sarakstā, vai arī tie ir mūsu prātā un iztēlē?
No kurienes radušies šie priekšstati?
Kā es justos, ja neviens negribētu braukt ar mani vienā kupejā?
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 un aizspriedumiem.
Nozīmīgi ir diskutēt par cilvēku aprakstiem, cik īsi tie ir doti un kā mēs spriežam 
par cilvēkiem pēc viena teikuma. Tajā pat laikā vadītājam ir tiesības konfrontēt 
spēles dalībniekus un mainīt spēles gaitu. Svarīgi atzīt, ka mēs vērtējam cilvēkus 
pēc īsa apraksta, ko mums sniedz mediji, televīzija, vai arī viena saruna ar kolēģi.
Spēles vadītājs var mainīt spēles gaitu un norisi. Spēles noteikumi ir vadītāja 
ziņā. Pasažieru sarakstam ir jābūt pietiekoši garam, vismaz 10 līdz 14 cilvēkiem.
Bieži grupām ir problēmas atrast kopīgu risinājumu. Neuztraucieties, ja grupā 
tiek panākts viltus consensus (vienprātība). Var būt noderīgi noskaidrot kāpēc 
bija tik grūti nonākt līdz vienotam viedoklim.
Neuztvert spēles norisi par cīņas lauku, bet gan par iespēju parunāt par saviem 
stereotipiem

Avoti ducation pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st edition 1995

Scenārija piemērs

Nr.p.k. Pasažieris Individuālā izvēle Grupas izvēle
1. Serbu kareivis no Bosnijas

2. Ļoti resns zviedru finansu 
brokeris

3. Itāliešu dīdžejs, kuram pēc 
skata varētu būt pilnas ka-
batas ar naudu

4. Āfrikāņu sieviete, kura 
pārdod ādas izstrādājumus

5. Jauns mākslinieks, HIV 
pozitīvs

6. Tikko no cietuma izlaists 
Ungārijā dzīvojošs roms

7. Basku separātists, kurš 
regulāri ceļo uz Krieviju

8. Repa cienītājs no Vācijas, 
kurš piekopj alternatīvu 
dzīves veidu

9. Akls akordeona spēlētājs 
no Austrālijas

10. Latviešu pensionāre
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11. Ukraiņu students, kurš 
nevēlas atgriezties mājās

12. Moldovas sieviete vidējos 
gados, kurai uz rokām ir 
zīdainis, bet nav vīzas

13. Agresīva feministe no 
Krievijas

14. Cīkstonis no Īrijas; izskatās, 
ka viņš dodas uz kārtējo 
futbola spēli

15. Zviedru skūtgalvis, kurš 
visu laiku atrodas alkohola 
reibumā

16. Franču zemnieks, kurš runā 
tikai franciski, viņam līdzi ir 
grozs ar franču sieru

17. Kurdu bēglis, kurš dzīvo 
Vācijā

Metodes mosaukums Sunīši

Tēma Integrācija

Mērķis Apzināties, kas ir izstumtība

Laiks 12 minūtes

Dalībnieku skaits Līdz 20

Materiāli Pie sienas jau iepriekš piestiprināta pasaules karte, Sagatavotas 
kartiņas ar valstu nosaukumiem, Rekvizīti  lomu spēlei (lakati u.tml)
Papildus krēsli
Acu apsēji
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Apraksts Katram dalībniekam tiek iedota lapiņa 2 eksemplāros, kurā uzrakstīts, kādas 
Eiropas trešās valsts valstspiederīgais viņš ir (izņemot 4 aktīvus dalībniekus, 
kuri ir „Latvijas pilsoņi”). Dalībnieki tiek aicināti pieiet pie pasaules kartes un 
pielikt vienu lapiņu klāt tur, kur atrodas viņa valsts. ( 5 minūtes)
Dalībniekiem – ārvalstniekiem – tiek iedoti rekvizīti, lai viņi labāk varētu ie-
justies lomā – lakati u.tml. Otru lapu ar savas valsts nosaukumu lapu viņi 
piestiprina uz muguras, lai visiem pārējiem būtu redzams, no kuras valsts 
viņš ir.
„Latvieši” tiek izsaukti ārā no telpas un viņiem tiek paskaidrots uzdevums, 
proti, vadītājs pasaka, ka tiks spēlēti „sunīšī”. 
No sākuma visiem dalībniekiem ar aizsietām acīm ir jāapsēžas uz krēsliem 
tā, lai rokas stiepiena attālumā apkārt nebūtu cits cilvēks. 
Vadītājs izskaidro, ka jāspēlē nesarunājoties savā starpā un, ka spēli sāk Lat-
vijas valstspiederīgie, kuri spēlē-dzīvē ieaicina trešo valstu valstspiederīgo, 
piesitot viņam pie pleca. Tad ārvalstnieks var noņemt acu apsēju un 
iesaistīties spēlē. ( 7 minūtes)
P.S. paskaidrojums „Latvijas valstspiederīgajiem” – viņu uzdevums ir būt 
aktīviem, bet spēlē neiesaistīt nevienu trešās valsts valstspiederīgo. Ir jāimitē, 
ka iesaista – papildus atbalsts persona
(vadītājs) arī grūsta krēslus, skaļi uzvedas u.tml., ,radot ilūziju, ka spēlē 
iesaistījušies daudz cilvēku.
Tad vadītājs organizē iziešanu no lomas .

Iespējamie diskusiju 
jautājumi

kā jutās trešo valstu valstspiederīgie?
Kā jutās Latvijas valstspiederīgie?
Ko ieguva no šī procesa?

Ieteikumi vadītājiem Svarīgi ir likt kartiņas uz pasaules kartes, jo tad tiek veidots priekšstats par 
valstīm, no kurām nāk Eiropas Savienības trešo valstu valstspiederīgie.
Vadītāji iesaistās spēlē veidojot ilūziju, ka „sunīšus” spēlē daudz cilvēku, jo 
tādējādi  sēdošajiem tiek radīta neomulīga sajūta, kā izstumtajiem, kurus 
neiesaista spēlē.

Avoti Education pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st edition, 1995

Metodes mosaukums Zīmētava

Kāds ir jūsu pirmais ies-
paids par  cilvēkiem no 
citām valstīm?

Kā jūs to uzzīmēsiet?

Tēma Priekšstati, stereotipi un aizspriedumi

Mērķi Izpētīt mūsu stereotipus un aizspriedumus par citiem cilvēkiem Strādāt ar 
mūsu  priekšstatiem  par minoritāšu grupām
Saprast, kā darbojas stereotipi
Attīstīt radošas un   spontānas idejas grupā
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Laiks 45 minūtes – 2 stundas (atkarībā no grupas lieluma)

Dalībnieku skaits Jebkura lieluma grupa

Materiāli • saraksts ar vārdiem, kuri dalībniekiem būs jāattēlo
• papīra tāfele un marķieri vai zīmuļi, lai fiksētu idejas
 • papīra lapas (A4 lielums) un marķieri vai zīmuļi grupas zīmējumiem
• līmlente, lai piestiprinātu zīmējumus apskatei

Apraksts 1. Dalībnieki veido trīs vai četru cilvēku grupas.
2. Katra grupa paņem vairākas papīra lapas un zīmuļus, marķierus, un atrod 
vietu darbam, kura ir izolēta no citām. 
3. Tiek izsaukts no katras grupas viens grupas loceklis un tam pateikts  viens 
vārds no sagatavotā saraksta.
4. Lūdz viņiem atgriezties savās grupās un saņemto vārdu attēlot zīmējumā, 
bet pārējie grupas biedri mēģina uzminēt, kas tas ir. Zīmēt drīkst tikai atbilžu 
attēlus, neviens skaitlis vai vārds netiek izmantoti. Viss notiek klusējot, 
izņemot pareizās atbildes apstiprināšanu. 
5. Grupas dalībnieki var izteikt tikai minējumus, viņi nedrīkst uzdot 
jautājumus.
6. Ja vārds ir atminēts pareizi, tad visa grupa to izkliedz skaļi. 
7. Atzīmē grupas pareizos atminējumus pēc punktu sistēmas uz tāfeles.
8. Pēc katras kārtas grupas pārstāvis, kurš zīmēja, uzraksta pareizo atbildi, 
neskatoties, vai grupa to atminējusi vai nē. 
9. Nākamajā aplī kāds cits no grupas attēlo vārdu. Jāskatās, lai katrs grupas 
dalībnieks būtu bijis zīmētāja lomā.
10. Procesa beigās tiek lūgts grupām piestiprināt savus zīmējumus pie sie-
nas, lai visi varētu redzēt un salīdzināt attēlotās dažādās vārdu interpretācijas. 

Pārskats un izvērtējums Izvērtējumu veiciet  nelielās grupās (tās var būt tās pašas, kas piedalījās 
spēlē). Jautājumi dalībniekiem: Vai uzdevums bija grūts? Ja, jā tad kādēļ?
Tā kā vārdi atkārtojās dažādām grupām, lūdziet , lai dalībnieki salīdzina kā 
vārdi tikuši interpretēti dažādos zīmējumos.
 2) Palūdziet pateikt, vai šie zīmējumi tiešām attēlo dotos vārdus un pateikt, 
kāpēc viņi izvēlējušies tieši šādus zīmējumus.
3) Pajautājiet, kāds priekšstats ir radies  par konkrēto vārdu, vai tas  ir pozitīvs vai 
negatīvs, un kā tas iespaido mūsu attiecības ar attiecīgās grupas cilvēkiem.
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Ieteikumi vadītājieAvoti Ja kopējais dalībnieku skaits ir neliels, „Zīmētavu” var spēlēt vienā grupā  un 
katrs, kurš atmin pareizo atbildi dodas pēc vārda nākošajā kārtā.
Jāņem vērā, ka cilvēki, kas uzskata sevi par sliktiem māksliniekiem var 
mēģināt izvairīties no zīmēšanas. Pārlieciniet viņus, ka jūs nemeklējat 
mākslas darbus un veiciniet ikviena iesaistīšanos.
Spēle ir ļoti radoša un rada daudz jautrības. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai darbība 
neapstātos pie zīmējumiem, bet, lai grupa atspoguļotu draudus, stereoti-
pus un, īpaši to, no kurienes šie priekšstati un stereotipi radušies.
Ieteikumi terminu sarakstam:
rasisms - dažādība - izglītība - diskriminācija - antisemītisms - bēgļi - konflikts 
- eiropietis - latvietis - zemnieks -nabadzība - musulmanis - homoseksuāla 
persona  - vienlīdzība - HIV pozitīvs cilvēks – romu tautības persona 
(čigānu ceļotājs) – japānis- krievs - āfrikānis - cilvēktiesības - mediji - tūrisms 
- ārzemnieks - solidaritāte - bēglis - akls cilvēks - mīlestība - arābs -moldāvs
Ieteikumi :
Mudināt grupas dalībniekus pārrunāt to, kā stereotipi tiek izmantoti vai vei-
doti plašsaziņas līdzekļos un reklāmās, minēt piemērus.
Mēs iegūstam priekšstatus par citiem cilvēkiem un kultūrām ne tikai no 
zīmējumiem un rakstiem, bet arī no mūzikas. Dalīties pieredzē.

Avoti Education pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st edition, 
1995.

Metodes mosaukums ANTONIO un Ali

Tēma Stereotipi

Mērķi Izpētīt kāds iespaids mums ir par cilvēkiem no citām kultūrām, sociālajām 
grupām,
apzināties kā mūsu priekšstati atbilst patiesībai

Laiks 30 minūtes

Dalībnieku skaits 8-10 cilvēki, lielākas grupas var tikt sadalītas mazākās
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Materiāli • bumba
• papīrs un pildspalva novērotājam
• papīra tāfele un marķieri, pildspalvas

Apraksts Lūdz dalībniekus apsēsties  aplī.
Lūdz kādu no viņiem būt par novērotāju. Izskaidro, ka viņa uzdevums ir 
sēdēt ārpus apļa un pierakstīt stāstu, kuru sagatavos dalībnieki.
Izskaidro pārējiem grupas dalībniekiem, ka visi kopā viņi izveidos vienu 
stāstu. Uzdevumam izmantos bumbu.
Viens dalībnieks iesāk: „Tas ir stāsts par Antonio, jaunekli no Čīles” un piespēlē 
bumbu kādam no  grupas, aicinot viņu turpināt ar nākamo vienu vai di-
viem teikumiem, un pēc tam padot bumbu kādam citam no grupas.
Turpina līdz ir izveidots, izstāstīts stāsts.
Pēc 10. vai 12. bumbas apļa stāstītājs turpina: „Antonio zina Ali, zēnu no 
Marokas, kuram ir savs stāsts” un nodod bumbu atpakaļ kādam no apļa, 
lūdzot, lai sāk  Ali stāstu.
Stāsts jāpabeidz 10 vai 15 minūtēs.

Pārskats un izvērtējums Lūdziet , lai novērotājs nolasa stāstu. 
Lūdziet , lai dalībnieki novērtē Antonio un Ali stāstus par savu dzīvi, par 
dažādiem viņu dzīves aspektiem un komentē, kā stāstījumi sasaucas ar 
mūsu priekšstatiem par Maroku un Čīli. Veiciet piezīmes par galvenajiem 
punktiem uz tāfeles. 

Iespējamie diskusiju 
jautājumi

No kurienes radušies šie priekšstati?
Vai visiem ir līdzīgi priekšstati par Čīli un Maroku? Kādēļ? Kādēļ nav?

Ieteikumi vadītājiem Novērotājs var stāstu ierakstīt.
Ja grupa sadalīta mazākās grupās, katra grupa var stāstīt savu stāstu, bet pēc 
tam tie tiek salīdzināti. Dalībnieki pirms tam netiek par to informēti.

Avoti Education pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st edition, 
1995.

Metodes mosau-
kums

Uzmini, kas pie mums šovakar vakariņos?
Šī aktivitāte ir lomu spēle.

Tēmas Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija.
Izmaiņas aizspriedumos  socializācijas un izglītības procesos.
Konfliktu apzināšanās.

Mērķis Analizēt mūsu pašu ģimenes locekļu attieksmi pret cilvēkiem ar dažādu kultūras 
vai sociālo izcelsmi.
Analizēt vērtības attieksmēs.
Apzināties ģimenes lomu  vērtību veidošanā

Laiks 45 minūtes

Dalībnieku skaits Jebkurš, minimums 8 cilvēki
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Materiāli Lomu kartes
Papīrs un pildspalvas novērotājiem

Apraksts 1. Izskaidrojiet grupai, kas ir lomu spēle. Dodiet lomu spēles uzdevumu:
Noskaidrot ģimenes lomu mūsu uzskatu veidošanā par cilvēkiem, kuri pieder pie 
citām sociālajām grupām un kultūrām.
2. Lūdziet 4 brīvprātīgos  iesaistīties lomu spēlē (vēlams divus no katra dzimuma) 
un 4 brīvprātīgos, kuru uzdevums būs  kļūt par īpašajiem novērotājiem. Pārējie gru-
pas dalībnieki ir vispārējie novērotāji.
3. Uzdodiet katram īpašajam novērotājam vērot vienu no  spēlētājiem un pierakstīt 
visus 
argumentus, kurus tas izmantos. Īpašajiem novērotājiem ir jāizlemj, kuru no 4 
lomām katrs novēros.
4. Iedodiet vienu lomu karti katram no spēles dalībniekiem un ļaujiet tiem 2 vai 3 
minūtes iejusties lomā. 
5. Sagatavojiet sižetu: Sakārtot 4 krēslus puslokā un paskaidrojiet visiem, ka tiks 
vērota ģimenes diskusija. Dodiet
signālu, piemēram, sitiet plaukstas, lai sāktu lomu spēli.
6. Jums būs jāizlemj, cik ilgi ļaut lomu spēlei attīstīties. 15 minūtes ir labs spēles 
garums. Dodiet skaidru signālu, lai beigtu spēli.

Apkopojums 
un izvērtējums

Sāciet izvērtēšanu,  pēc kārtas jautājot lomu spēles dalībniekiem kā viņi jutās.
Tad lūdziet novērotājus pēc kārtas nolasīt argumentus, ko izmantojis katrs lomu 
spēles dalībnieks, lai pārliecinātu citus par savu viedokli.
Seko diskusija ar pārējiem novērotājiem. Iespējamie jautājumi:
Vai izmantotie argumenti ir līdzīgi tiem, kurus esat dzirdējuši jūsu pašu ģimenēs?
Vai situācija būtu bijusi savādāka, ja draugs būtu tādas pašas ādas krāsas kā mei-
tene? 
Vai jūs uzskatāt, ka šāda veida konflikts joprojām ir izplatīts mūsdienās, vai arī tas ir 
kaut kas no pagātnes?
Vai jūs zināt kādu, kas ir saskāries ar līdzīga veida problēmām?
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Iespējamie 
diskusiju 
jautājumi

Ja grupa jau ir pazīstama ar lomu spēlēm, tad īpašas instrukcijas nav vajadzīgas, bet 
ja nav, tad ir svarīgi uzsvērt, ka ir atšķirība starp spēlēt lomu no  aktīvi rīkoties. Lomu 
spēlē mēs esam mēs paši, vienlaikus izspēlējot iepriekš noteiktu lomu vai attieksmi. 
Spēlē mums ir jāinterpretē raksturs, kas atšķiras no mūsu pašu, tāpēc tas nav dram-
atiski spēlējams tēls, bet attieksmes un viedokļa pārstāvēšana. Ja uzskatāt, ka lomas 
neatbilst jūsu realitātei un kultūrai, tad varat izveidot savus lomu aprakstus. 
Spēle  ir viegli pielāgojama. Ja jūsu vidē nedzīvo melnādaini cilvēki, tad lomu spēlē 
var ietvert citus jūsu sabiedrībā dzīvojošas etniskās minoritātes pārstāvjus.
LOMU KARTES ( nokopēt dalībniekiem)
Nr.1
Meita
Jūs vēlaties dzīvot kopā ar melnādainu puisi un gribat par to informēt savu ģimeni.
Situācija
Jūs sākat lomu spēli. Jūs paziņojiet savai ģimenei, ka vēlaties dzīvot ar melnādainu 
puisi. Jūs aizstāvat savu lēmumu un argumentējat savu nostāju, noraidāt aizspri-
edumus un atbalstāt  attiecības starp jauniešiem, jo īpaši , ja viņi nāk no dažādām 
izcelsmes vietām.
Nr.2
Māte
Jūsu meitai ir melnādains draugs, ar kuru tai ir ļoti tuvas attiecības.
Situācija
Jūs  ļoti mīlat savu meitu un nevarat saprast, kā viņa var jums to nodarīt. Jūs atbalstāt 
savu vīru visā ko viņš saka. Jūs neapdraudat savu meitu, bet jūtaties aizvainota par 
to, ka meita jūs sāpinājusi. Jūs uzskatāt, ka melnādainais puisis pametīs jūsu meitu 
un liks viņai ciest.
Nr.3
Vecākais brālis
Jūsu māsai ir melnādains draugs, ar kuru tai ir ļoti tuvas attiecības.
Situācija
Principā jums ir vienalga, ka jūsu māsai ir attiecības  ar melnādaino  vīrieti, un 
patiesībā jūs aizstāvat cilvēku tiesības būt brīviem savās attiecībās. Tomēr, ieklauso-
ties tajā, ko saka jūsu māte, jūs sākat aizdomāties par to, ka viņš izmanto jūsu māsu 
un vēlāk viņu pametīs.
Jūs izrādāt savas bažas un vēlaties pasargāt savu māsu.
Nr.4
Tēvs
Jūsu meitai ir melnādains draugs, ar kuru tai ir ļoti tuvas attiecības.
Situācija
Jūs esat autoritāte savās mājās un neatbalstāt savas meitas izvēli. Jūs esat kopējās 
sabiedrības morāles aizstāvis un jums ļoti rūp, ko sabiedrība teiks par šo situāciju. 
Jūs neuzskatāt sevi par rasistu, taču tas neattiecas uz jūsu meitas vēlmi precēt 
melnādaino puisi. Jūs esat stingrs tēvs un attiecīgi rīkojaties.

Avoti Education pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st edition, 1995
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Sadaļā izmantotie materiāli

1. Ceļvedis starpkultūru izglītībā. Īpašu uzdevuma ministra sabiedrības integrācijas  
 lietās sekretariāts, Rīga, 2004.
2. Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā. Latvijas Cilvēktiesību centrs, Rīga, 2011.

SPĒLES UN AKTIVITĀTES

Iepazīšanās spēles

Šādas spēles palīdz grupas dalībniekiem vieglāk un ātrāk atrast savu vietu grupā, justies kā 
savējam. Šajās spēlēs labs paraugs var būt pats vadītājs. Izmantojot spēles, kas atklāj cilvēka iekšējo 
pasauli, ir jārespektē katra indivīda gatavība runāt par to. Šo spēļu mērķis ir ļaut cilvēkam radīt pirmo 
priekšstatu par sevi, iepazīt citus un veidot vidi, kurā nav jābaidās kaut ko pateikt vai izdarīt nepareizi.

IEPAZĪŠANĀS
Spēle aicina saprast, ka visi klātesošie patiesībā ir vienlīdz nobijušies. Citu vārdu noskaidrošana jau 

ir solītis uz priekšu, lai iejustos grupā.
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams
Dalībnieki sastājas aplī. Vadītājs sāk spēli, nosaucot savu vārdu. Tad blakus stāvošais dalībnieks, 

norādot uz vadītāju, sauc viņa vārdu, un norādot uz sevi, sauc savu vārdu. Nākamais blakus 
stāvošais atkārto iepriekšējo dalībnieku vārdus un saka savu vārdu. Kad aplī visi ir nosaukuši 
savus vārdus, vadītājs tos atkārto vēlreiz.

*Ja grupa ir nedaudz pazīstama, tad dalībnieki var nosaukt ne tikai savu vārdu, bet, 
piemēram, kādu sev piemītošu īpašību vai hobiju utt.

SASVEICINĀŠANĀS (I)
Spēle nodrošina to, ka cilvēki sāk savā starpā komunicēt, kaut vai ar vienkāršām frāzēm.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Katrs dalībnieks iet pie cita dalībnieka, sasveicinās, nosauc savu vārdu un, piemēram, novēl 
kaut ko jauku vai pasaka, kā tajā brīdī jūtas. Skaidrojot noteikumus, konkrēti jānorāda, pie kura 
vai pie cik cilvēkiem jāpieiet!

SASVEICINĀŠANĀS (II)
Spēle, kas veicina vārdu iegaumēšanu.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams
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Katrs dalībnieks iet pie cita dalībnieka, sasveicinās un nosauc savu vārdu. Šajā brīdī viņš 
pārņem otra dalībnieka vārdu. Abi ar jauniegūtajiem vārdiem dodas pie citiem, sasveicinās un 
atkal apmainās ar vārdiem. Uzdevums ir atrast savu vārdu. Spēle turpinās, kamēr visi ir atraduši 
savus vārdus vai arī līdz kļūst skaidrs, ka vārdi ir pazaudēti.

VĀRDU ATCERĒŠANĀS
Spēle, kuru, ja ir laiks, var spēlēt kā nākamo pēc sasveicināšanās vai arī nākamajā tikšanās 

reizē, lai atcerētos vārdus.
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams
Dalībnieki sastājas aplī. Spēles vadītājs ir vidū, viņš ar labo vai kreiso roku norāda uz kādu 
dalībnieku. Ja vadītājs ir norādījis ar kreiso roku, tad dalībniekam jānosauc tā cilvēka vārds, kas 
stāv no viņa pa kreisi. Ja ar labo – tad tā cilvēka, kas stāv viņam pa labi. Ja dalībnieks ir kļūdījies, 
tad viņam jādod ķīla vai jāizpilda kāds papilduzdevums, piemēram, jāpasaka kaimiņam kom-
pliments. Vēl viena šīs spēles variācija – kļūdījies dalībnieks nostājas vidū, aizstājot vadītāju.

DOMINO
Spēle, kurā dalībnieki var atrast savus domubiedrus.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Viens no spēles dalībniekiem nostājas vidū un nosauc sev raksturīgu lietu vai īpašību (pie 
katras no rokām savu). Tad pie katras rokas nostājas viens dalībnieks, kam arī piemīt šāda 
īpašība un nosauc citu sev piemītošu īpašību vai lietu pie brīvās rokas. Spēle beidzas, kad visi 
ir sadevušies rokās.

JAUTRĪBAS SPĒLES
Šādas spēles rada grupā jautrību, kas savukārt veicina brīvu un nepiespiestu gaisotni. Šīm 

spēlēm nav īpaša zemteksta, taču tas netraucē atrast jēgu un novērot, kāds ir kurš dalībnieks 
– atraisīts, nopietns, straujš, lēns utt.

„MAINĀS VIETĀM” JEB SALĀTI
Spēle, kas palīdz pamosties no rīta vai pēc garākas kafijas/tējas pauzes, un noskaņoties 

ražīgam darbam.
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: krēsli

Spēles dalībnieki sasēžas aplī. Krēslu skaits ir par vienu mazāks, nekā cilvēku. Vadītājs stāv 
apļa vidū un saka: „Mainās vietām tie, kuriem ir…” un nosauc kādu lietu, kas dalībniekiem ir/ 
nav/ patīk/ nepatīk/ garšo/ negaršo, utt. To dalībnieku, kuri atbilst noteiktajām prasībām, uzde-
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vums ir mainīties vietām. Vienlaicīgi arī tas, kurš stāv vidū, cenšas atrast sev vietu. Kurš palicis 
bez krēsla, iet apļa vidū un sauc kādu citu lietu.

PASTUM, PASTUM, PIETUPIES
Spēle, kuru ieteicams spēlēt telpā vai arī ārā, ja ir labs laiks. Labs deju aizsākums, jo dejā tiek 

iesaistīti visi.
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: CD ar (zināmo) UFO dziesmu, CD atskaņotājs
Klausoties dziesmā, tiek izpildītas tajā dotās instrukcijas.

KURŠ IR TAS DZĪVNIEKS (PAZĪSTAMA PERSONĪBA)?
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: sarullēta avīze

Spēles dalībnieki sastājas aplī, un katrs nosauc kādu dzīvnieku (personību), neatkārtojot 
iepriekš jau minētos. Viens dalībnieks stāv apļa vidū ar avīzi rokā. Kāds dalībnieks iesāk spēli, 
nosaucot kāda cita dalībnieka jauno dzīvnieka (personības) vārdu, savukārt nosauktajam 
jāpagūst nosaukt cita dalībnieka jauno vārdu, jo vidū stāvošajam uzdevums ir uzsist nosauk-
tajam dalībniekam pa plecu. Tas, kurš nenosauc vārdu vai aizmirst, kas jādara, iet vidū „sitēja” 
vietā.

Komandās dalīšanās spēles
Tās ir metodes, kā dažādos interesantos un interaktīvos veidos lielāku grupu sadalīt mazākās 

grupiņās, vadoties no mērķa, kāpēc tas tiek darīts. 

DZĪVNIEKI
Spēle, kura ieteicama tad, ja cilvēki jau ir iedzīvojušies grupā, jo spēle prasa rūkt, čiepstēt, 

rādīt ragus, u.c.
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: lapiņas, pildspalva, cepure

Vadītājs saraksta uz lapiņām dzīvnieku nosaukumus (suns, kaķis, pele, utt.). Dažādo dzīvnieku 
skaits ir atbilstošs nepieciešamajam komandu skaitam. Tad viņš sarullē lapiņas un ieliek tās 
cepurē. Spēles dalībnieki sastājas aplī un izvelk pa vienai lapiņai, izlasa, kas tur rakstīts, bet nev-
ienam to nerāda. Dalībnieki pa šo laiku ir kļuvuši mēmi. Pēc komandas „Sākt” viņi tikai ar skaņu, 
ar mīmiku, un kustībām, kas raksturīgas šim dzīvniekam, mēģina atrast savus biedrus.

RINDAS
Universāla spēle, kas piemērota dažādām grupām un vietām.

Dalībnieki: neierobežots skaits
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Inventārs: nav nepieciešams
Spēles pamatā ir visu dalībnieku nostāšanās rindā pēc konkrētas pazīmes, piemēram, vārda 

alfabēta secībā, dzimšanas dienas datuma, auguma, vecuma utt. Spēli interesantāku padara 
papildus noteikumi, piemēram, laika ierobežojums, aizliegums sarunāties u.tml.

KLIMPIŅAS
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Dalībnieki izklaidus skraida ar paceltām rokām, plaukstas purinot, imitējot vārīšanos. Vadītājs 
sauc: „Klimpiņas grupējas pa....” (saucot kādu skaitli), pēc kāda brīža klimpiņas atkal vārās visas 
kopā. Darbība tiek atkārtota vairākas reizes, līdz dalībnieki ir pietiekoši sajaukušies un ir iegūts 
vajadzīgais grupu skaits.

UZMUNDRINĀTĀJI
Ja darbs ir pārāk vienmuļš, var novērot, ka dalībniekiem zūd uzmanība un koncentrēšanās. 

Šīs spēles ir lielisks veids, kā grupas biedrus uzmundrināt un uzlabot viņiem garastāvokli. Šī 
veida spēles ir arī kā pāreja no viena veida darbības uz kādu citu.

OLA, EMBRIJS, CĀLIS, ĒRGLIS
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Šeit jāatceras visiem zināmā spēle „akmens, šķēres, papīrīt’s – 1, 2, 3”. Jāiegaumē, ka olas lēkā, 
embriji sit sev ar dūrēm pa pieri, cāļi, saliekuši elkoņus, tos vicina un čiepst, un ērgļi vicina rokas. 
Sākumā visi dalībnieki ir olas un lēkā juku jukām pa telpu, līdz atrod tādu pašu un spēlē spēli 
„akmens, šķēres, papīrīt’s – 1,2,3”. Dalībnieks, kurš zaudē, kļūst par olu. Dalībnieks, kurš uzvar, 
kļūst par embriju un meklē sev līdzīgo un atkal spēlē spēli. Tas, kurš uzvar, kļūst par cāli, bet 
zaudētājs kļūst atkal par kārtu zemāks, t.i., embriju. Uzvarētāji ir tie, kas kļūst par ērgļiem.

ZIRGU SACENSĪBAS
Intensīva spēle, kuras laikā vadītājam ieteicams neapjukt, lai nenoplaktu sacensību gars.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Dalībnieki satupstas uz ceļiem aplī un iedomājas, ka ir zirgi, kas piedalās zirgu skriešanās 
sacīkstēs, un ar rokām plikšķina pa zemi. 
Vadītājs var noteikt, uz kuru pusi zirgi skrien:
„Pa labi!” – tad visi plikšķina rokas vairāk uz labo pusi;
„Pa kreisi!” – tad uz kreiso;
Kad vadītājs saka: „Tilts!”, visi paceļas sēdus;



82

Kad vadītājs saka: „ Barjera!”, visi rāda ar rokas kustībām, kā zirgs lec pāri barjerai;
Kad vadītājs saka: „ Upe!”, visi rāda, kā zirgs peld;
Kad vadītājs saka: „Karaliene!”, visi cēli paceļ galvas un pamāj karalienei;
Kad vadītājs saka: „Mīļotā!”, visi paceļ rokas gaisā un imitē, ka dzied serenādi;
Kad vadītājs saka: „Fotogrāfē!”, visi rāda pozu, kā zirgs var izskatīties uz bildēm;
Kad vadītājs saka: „Skatītāji!”, visi aplaudē, jo skatītāji priecājas, ka zirgi ir finišējuši;
Vadītājs var noteikt, ka jālec pār vairākām barjerām, jābrauc pār vairākiem tiltiem utt. Loģisks 
spēles atrisinājums ir aplausi, jo tad arī visi ir finišējuši.

KOVBOJI
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Spēles dalībnieki sastājas aplī. Spēles vadītājs ir šerifs, kurš ieiet apļa vidū un ar rokām imitē 
pistoli. Šerifs izvēlas kādu, uz kuru notēmē un saka: „Bam!”. Ja tas, uz kuru tika notēmēts, 
pagūst pietupties, tad tie, kuri stāv viņam abās pusēs, pagriežas viens pret otru, izstiepj ro-
kas un, imitējot šaušanu, sauc: „Bam!”. Tam, kurš to ir izdarījis lēnāk, jāizstājas no spēles. Strīdīgu 
jautājumu nevar būt, jo šerifs ir noteicējs un viņš vienpersoniski izlemj un secina, kurš tas būs. 
Dalībnieks, uz kuru šerifs ir šāvis, var piecelties. Savukārt ja dalībnieks, uz kuru šerifs ir notēmējis, 
nav paspējis pietupties, viņam no spēles jāizstājas. Spēle turpinās, līdz ir „nošauti” visi dalībnieki, 
izņemot pēdējos divus, kuriem jācīnās duelī. Abi nostājas ar mugurām viens pret otru. Šerifs ir 
sekundants, kurš sauc skaitļus. Pēc katra skaitļa nosaukšanas duelantiem jāsper viens solis uz 
priekšu. Iepriekš sekundants ar dalībniekiem vienojas, pie kāda cipara nosaukšanas tiem būs 
jāpagriežas un jāšauj.

ĶĒDE
Spēlei ir raksturīgs fizisks kontakts.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Visi dalībnieki sastājas aplī, sadodas rokās. Tad visi sāk piņķerēties viens ar otru, tā lai neat-
laistu vaļā rokas – lien cauri, pārkāpj pāri citām sadotajām rokām, utt. Kad visi tā kārtīgi ir 
sapiņķerējušies, tad tiek dota komanda atbrīvoties ar nosacījumu, ka rokas netiek atlaistas! 
Spēle beidzas tad, kad dalībnieki ir nostājušies atpakaļ aplī. Spēli padarīt vēl aizraujošāku, ja 
sapiņķerēšanās notiek ar aizvērtām acīm. 

UZMINI, KAS TAS IR
Spēle liek padomāt to, cik daudz dažādu asociāciju var izsaukt viena lieta.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: necaurspīdīgs (vēlams auduma) maisiņš, kurā ir sabērtas pupiņas, zirņi vai kas cits
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Dalībnieki sastājas aplī. Visi skatās uz pretī stāvošo cilvēku. Vadītājs met kādam maisiņu. 
Dalībnieks, kurš noķer maisiņu, neskatoties uz to, mēģina pateikt, kas maisiņā atrodas. Tad viņš 
met citam dalībniekam, līdz visi ir pateikuši savu versiju, kas maisiņā atrodas. Spēles beigās 
vadītājs pasaka, kas tad īsti atrodas maisiņā.

KURPJU FABRIKA
Jautra spēle, kas vērsta uz komunikāciju. Smiešanās garantēta!

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Dalībnieki sastājas aplī, novelk kurpes un samet tās kaudzē apļa vidū. Kad tas ir izdarīts, 
spēles vadītājs ņem pa divām kurpēm un izdala katram dalībniekam, kuram tās jāuzmauc 
kājās. Ja gadās, ka kurpe ir mazāka par kāju, tad pieļaujams, ka var kurpi uzvilkt līdz pusei. 
Nākošais uzdevums dalībniekiem ir tikt pie savām kurpēm – neizejot no apļa, dalībnieki 
mainās ar kurpēm, pulksteņa rādītāja virzienā ar blakus stāvošajiem tik ilgi, kamēr dabū savas 
kurpes. Vienīgais nosacījums ir, ka pie katra dalībnieka nevar atrasties vairāk par divām kurpēm 
vienlaicīgi.

Nomierinošās spēles
Mierīgas spēles, kuras vajadzētu lietot tad, ja grupa ir satraukta vai to vajag nomierināt pēc kādas 

aktivitātes, lai koncentrētu uzmanību nākamajai. Tās ir kā starpposms starp dažādām darbībām. 

TABU
Spēle, kura atklāj, kurš ir visuzmanīgākais.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Viens dalībnieks izvēlas kādu burtu. Spēlētāji nedrīkst lietot vārdus, kuros ir šis burts. Tad katrs 
spēlētājs pēc kārtas uzdod kādam viltīgu jautājumu, lai spēlētāju iegāztu. Piemēram, ja aizlieg-
tais burts ir „R”, tad uz jautājumu, kas ir Latvijas galvaspilsēta, nevar atbildēt, ka Rīga, bet gan, 
piemēram, pilsēta pie Daugavas. Uzvar tas, kurš visilgāk ir nepateicis „aizliegtos” vārdus.

ATJAUTĪGO SPĒLE (SPĒLĒJAMA TIKAI 1 REIZI)
Spēle, kurā atklājas, kurš tad ir visatjautīgākais.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Vadītājs saka, ka viņš brauc uz Āfriku un ņem līdzi kādu mantu. Mantas nosaukumam jābūt ar 
tādu burtu, kā sākas viņa vārds. Piemēram, Ansis saka: „Es braucu uz Āfriku un ņemu līdz apelsīnu.” 
Ja otrs dalībnieks ir Pēteris, tad viņš apelsīnu nevar ņemt. Viņam jāņem līdzi pods utt. Dalībniekiem 
uzreiz nav jāzina atrisinājums, tas viņiem jāsaprot pašiem. Spēle beidzas tad, kad visi ir sapratuši jēgu!
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1, 2, HOPS, 4, 5, HOPS!
Spēle uz uzmanību.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Dalībnieki sastājas aplī, vadītājs sāk skaitīt, pasakot „1”. Viņam blakus stāvošais pulksteņrādītāja 
virzienā saka „2”, taču nākošais saka „hops”, jo spēles uzdevums ir pēc iespējas ātrāk skaitīt uz 
priekšu, neminot skaitļus, kuros ir cipars 3 un skaitļus, kuri dalās ar 3. Kurš kļūdās, izstājas no 
spēles.

DESIŅAS
Spēlē nevajadzētu aizmirst, ka nav tikai viens „upuris”, kuram tiek uzdoti jautājumi.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Šajā spēlē tiek izraudzīts viens spēlētājs, kurš 2 minūtēs tiek apbērts ar visādiem jautājumiem. 
Viņa uzdevums ir vienkāršs – ar ļoti nopietnu sejas izteiksmi atbildēt uz visiem jautājumiem, 
izmantojot vienu vārdu „desiņas”. Pārējo dalībnieku uzdevums – ar jautājumiem izprovocēt 
dalībnieku smieties. Jautājumi var būt visdažādākie:  „Ar ko tu tīri ausis?”,  „Kas ir Tavas radiniec-
es?”,  utml.

Uzticēšanās spēles
Šo spēļu galvenais uzdevums ir veicināt savstarpēju uzticēšanos. Tās nekādā gadījumā nav 

sacensības, jo parāda, cik cilvēki var būt dažādi. Šīs spēles vienlaikus attīsta arī atbildības izjūtu.

CIK DAUDZ VARU UZTICĒTIES? (I)
Spēle nelielam dalībnieku skaitam. Pasākuma vadītājam ir jārada tādi apstākļi, kuros  visi 

dalībnieki spēj veikt uzdevumu, taču var būt arī tādi cilvēki, kas nevar vai nevēlas tik daudz 
atraisīties. Spēles mērķis ir censties uzticēties saviem grupas biedriem, nebaidoties, ka kaut kas 
slikts varētu notikt.
Dalībnieki: skaits nav precīzi noteikts
Inventārs: nav nepieciešams

Dalībnieki ir sastājušies plecu pie pleca aplī un viens dalībnieks ar aizvērtām vai aizsietām 
acīm stāv vidū. Centrā esošajam dalībniekam kā sastingušam stabam lēni krītot uz kādu pusi, 
apkārt stāvošie viņu ķer un virza uz citu pusi. 

CIK DAUDZ VARU UZTICĒTIES? (II)
Spēles(I) variants, kuru var spēlēt, ja ir daudz cilvēku.

Dalībnieki sadalās grupiņās pa trīs. Divi no tiem nostājas viens otram pretī, tie ir „ķērāji”, trešais 
nostājas viņiem pa vidu, tas ir „kritējs”. Attālumi starp dalībniekiem ir apmēram tik lieli, lai kritēju 
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varētu noķert kāds no ķērājiem. Dalībnieks, kurš stāv pa vidu kā stabs, krīt uz priekšu, kur viņu 
ķer viens no ķērājiem, kurš savukārt noķerto pārveļ pretī stāvošajam. Izvēloties šo spēles vari-
antu, jāpārliecinās, ka grupiņās ir aptuveni vienāda svara un garuma dalībnieki.

CIK DAUDZ VARU UZTICĒTIES? (III)
Šī spēle aicina domāt, cik es pats varu būt drošs par pārējiem un cik varu būt atbildīgs par 

cita rīcību.
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: galds, krēsls

Šī spēle ir ekstremālāka. Ir jāsakrauj stabila piramīda, uz kuras malas pilnā augumā var 
nostāties dalībnieks, ar muguru pret pārējiem. Parasti pietiek ar vienu galdu vai galdu un krēslu, 
ja piedalās brašāki vai viens otru labāk pazīstoši dalībnieki. Pārējie dalībnieki sastājas divās rindās 
viens otram pretī ar izstieptām rokām, plaukstām uz augšu. Kad augšējais dalībnieks sastindzis 
krīt lejā, pārējie dalībnieki to ķer. Šajā spēlē drošībai jāvelta īpaša uzmanība, jānodrošina, lai 
starp  „ķērājiem” abās pusēs būtu fiziski spēcīgi dalībnieki.

Lomu spēles
Šīs spēles ir sava veida ceļš uz „citādāko” izpratni, jo spēlētājs iejūtas „cita ādā”. Tomēr 

jāņem vērā, ka, kamēr grupas mikroklimats būs saspringts un attiecības rezervētas, lomu 
spēles nebūs efektīvas. Šo spēļu veiksmīgai norisei svarīgi ir izdomāt kādu īpašu situāciju, 
kurā ir jārīkojas ātri un atbildīgi. Dalībnieku uzdevums spēlēs ir ne vien iedzīvoties lomā, bet 
arī pamatot, kāpēc tieši viņa nostāja un rīcība ir vispareizākā un pieņemamākā.

BUMBU PATVERSME
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs:  lapiņas, pildspalvas, trauks, kur salikt lapiņas

Dalībnieki sadalās grupās pa 5-7. Uz lapiņām saraksta profesijas, sociālo stāvokli, piemēram, 
students, labi mācās, dzīvo kopā ar vecākiem, vai grūtniece, bagāta vīra sieva u.tml. Lapiņas 
tiek saliktas kādā traukā, no kura katrs dalībnieks izvelk pa vienai. Visiem grupas locekļiem 
savā starpā jāvienojas, kuri trīs dosies uz bumbu patversmi, kur pēc atombumbas sprādziena 
tie izdzīvos. Grupa nosauc izvēlētos cilvēkus un pamato, kāpēc. Vadītājs pēc tam, uzdodot 
jautājumus, izanalizē kā tika pieņemts lēmums.

SKOLOTĀJS
Spēle, kuras dalībnieki var iejusties skolotāja „ādā” un saprast, ka tas nemaz nav tik viegli. 

Mērķis – skolēniem jācenšas izvairīties no skolotāja modrās acs un pēc iespējas vairāk izmēdīt. 
Skolotājam  nepaklausīgo skolnieku jāpieķer.
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Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams
Dalībnieki sadalās grupās pa trīs. Viens no grupiņas ir skolotājs, kurš māca skolēniem, kas 
viņam stāv blakus, kādu amatu vai darbību – mazgāt veļu, braukt ar mašīnu u.tml., savukārt 
skolēnu uzdevums ir skolotāju izmēdīt, kamēr viņš neredz. Ja skolotājs to pamana, tad skolēns 
kļūst par skolotāju un skolotājs – par skolēnu.

PROFESIJAS
Spēle – metode, kas piemērota ilgākam laikam, ko grupa pavada kopā. Spēle ir jauka ar to, 

ka rada piederības sajūtu un prasa zināmu atbildību.
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: lapiņas ar profesiju nosaukumiem

Sākumā katrs izlozē, kas viņš turpmāk spēles laikā būs – kopā saucējs, sirdsapziņa, guldinātājs, 
pastnieks, kārtībnieks u.tml., veicot, protams, konkrētas funkcijas. Ja kādam viņa uzdevums tā 
īsti nepatīk, to var nomainīt.

Tematiskās pārrunas
Šīs „spēļu” veids ir nopietnāks, jo vadītājam ir jārada tāda vide un gaisotne (piemēram, 

tējas pauzes laikā, kad dalībnieki var nemaz nenojaust, ka viņi darbojas tālāk, nevis 
vienkārši dzer tēju), kurā dalībnieki vēlas atraisīties un tiešām diskutēt un pārrunāt sev 
svarīgus jautājumus un atbildēt uz neskaidriem jautājumiem. Šī ir ļoti radoša nodarbe, 
kur vadītājs pats var izdomāt tēmas un jautājumus, kas viņam pašam interesē gan kā 
vadītājam, gan kā līdzcilvēkam. Konkrētas „spēles” izvēle ir atkarīga no izvirzītajiem 
mērķiem un arī no tēmas, kas tiek apskatīta grupā. Šīs pārrunas no lomu spēlēm atšķiras 
ar to, ka šeit katrs dalībnieks ir viņš pats, nevis kāds iedomāts tēls, aiz kura var paslēpties.

IEKLAUSĪŠANĀS CITOS
Dalībnieki: neierobežots skaits
Nepieciešamie materiāli: pēc izvēles

Šādos brīžos var ieslēgt klusu un mierīgu mūziku, jo tā nomierina un noskaņo uz domām. 
Var pārdomāt arī telpas noformējumu un apgaismojumu, lai tā izskatītos draudzīgāka un 
personiskāka. Tālāk ir  dažas no idejām, kā var iesākt tematiskās pārrunas.
Dalībnieki ir sasēdušies aplī:

Katrs no viņiem atbild uz vadītāja uzdoto jautājumu, piemēram, kāpēc tieši viņš ir tas, kurš 
šeit ir atnācis, vai arī kāpēc viņš ir atnācis utt. 
Vadītājs cienā ar konfektēm un tad dalībniekiem ir uzdevums, ka viņam jāizsaka tik domu, cik 
konfekšu viņš ir paņēmis. 

Vadītājs cienā ar dažādām konfektēm, un dalībniekiem ir jāveido asociācijas par grupu un 
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konfekšu garšu.
Var būt tā, ka vadītājs iesāk teikumu un dalībnieki to pabeidz, piemēram:
Es šeit esmu tāpēc, ka ............;
Man patīk šeit būt, jo..............;

Es nesapratu, kā darboties tālāk, jo man nebija skaidrs........;
Man patika (nepatika) šodienas darbs, jo......., utt.

Tikpat labi var izmantot kādu spēļu mantiņu, interesantu akmeni, aizdegtu svecīti, vai citu 
lietu, ko, dodot no rokas rokā, dalībnieki var izteikt savas domas.
Dalībnieki aizver acis, sadodas rokās, jūtas atbrīvoti un stāsta par savām izjūtām, katrs citādā 
veidā – skaļi, klusi, dziedot, utt.

Tās ir tikai dažas idejas, lai rosinātu Tevi likt lietā savas radošās domas, jo galvenais te ir IZDOMA!

Komandas veidošanas spēles
Šīs spēles veicina grupas dalībnieku satuvināšanos, savstarpējas sapratnes veidošanos, 

kas ir būtisks veiksmīgas komandas darbības priekšnoteikums. Spēļu princips – kopīgiem 
spēkiem, visiem pieņemamā veidā jāveic kāds praktisks uzdevums.

DŽEZA KONCERTS
Spēle, kurā var pamanīt grupas līderus un atsevišķu dalībnieku īpašas spējas.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Grupas dalībnieki sēž aplī, aizvēruši acis. Kādu laiku visi sēž klusēdami, līdz kāds no grupas 
sāk dungot kādu melodiju. Citi dalībnieki var dungot, dziedāt, svilpt un ar citām skaņām 
bagātināt vienoto melodiju. Spēli beidz tad, kad melodija pati beigusies.

LIDOJOŠAIS PAKLĀJS
Spēlē var būt tuvs fizisks kontakts, jo ir ierobežots laukums. Paklājam jābūt gana izturīgam.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: plēve vai paklājs

Uz grīdas noklāts liels paklājs vai plēve, ar kuru visa grupa dodas ceļojumā. Pēkšņi priekšā 
gadās klints, un jālido atpakaļ, jo nav citas iespējas. Taču to var izdarīt tikai, apgriežot paklāju 
otrādi. Kā to izdarīt? Grupai tas jāpaveic.

SALA 
Arī šajā spēlē neiztikt bez cieša fiziska kontakta.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: vairākas flipčarta lapas (atkarībā no grupas lieluma)
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Uz grīdas tiek nolikta viena vai vairākas flipčarta lapas, veidojot nelielu saliņu okeānā. 
Diemžēl sala sāk grimt un dalībniekiem jāizdomā, ka viņi visi var nostāties un vismaz 2 
minūtes noturēties uz lapām. Dalībnieku ķermeņa daļas nedrīkst pieskarties grīdai, sienām vai 
mēbelēm. Ja dalībnieki ir veiksmīgi tikuši galā ar šo uzdevumu, saliņas izmērus var pakāpeniski 
samazināt, līdz spēle kļūst par īstu izaicinājumu.

Komunikācijas spēles
Šo spēļu galvenais uzdevums ir aizraujošā veidā pilnveidot grupas dalībnieku saskarsmes 

iemaņas. Pēc to izspēlēšanas ir interesanti uzzināt dalībnieku izjūtas, kuras noteikti ir jāpārrunā.

ĀRZEMNIEKI
Grūta spēle, jo gan darbība, gan situācija prasa ļoti lielu koncentrēšanos. Mērķis – ar citāda 

veida komunikāciju paskaidrot savas vajadzības tā, lai citi tevi saprot!
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Visi dalībnieki sasēžas aplī. Vienlaicīgi spēlē piedalās divi dalībnieki, kurus izvēlas vadītājs. Viņi 
nav savā starpā pazīstami un katrs runā savā valodā (valodas nav atpazīstamas – viens runā 
„jhgkfkdfnncavg.....”, savukārt otrs – „hjewfshneanahn....”). Abi satikušies uz ielas –  viens ir tūrists, 
bet otrs – vietējais. Tūristam ir uzdevums vietējam kaut ko savā valodā pajautāt (kā var aiziet 
līdz operai, kur ir pasts, utt.), taču vietējam ir jāsaprot, ko tūrists vēlas, un jāpaskaidro vajadzīgā 
lieta. Svarīgi: smieties par savu uzvedību nedrīkst. 

PAPAGAILIS
Spēle balstīta uz uzmanīgu klausīšanos un skaidru norādījumu sniegšanu.

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: zīmējumi, baltas lapas, flomāsteri, krēsli

Grupas dalībnieki sadalās pa pāriem un apsēžas uz krēsliem ar muguru viens pret otru. 
Vienam tiek iedots zīmējums, bet otram – lapa un flomāsters. Pirmais stāsta, kas otram 
dalībniekam ir jāzīmē (līnijas, kvadrāti, aplīši, utt.), taču neminot, kam īsti ir jāsanāk, jeb kas 
īstenībā ir attēlots sākotnējā zīmējumā. Zīmētājam jāzīmē tikai pēc instrukcijām, neuzdodot 
nekādus papildus jautājumus. Pēc tam var salīdzināt zīmējumus un mainīties lomām.

ABAS AUSIS
Vēl viena spēle par klausīšanos un runāšanu. Izvērtējot spēli, ir vērts pievērst uzmanību, 

kāda loma bijusi intonācijai, žestiem, utt.
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: krēsli, hronometrs

Dalībnieki sasēžas aplī uz krēsliem. Trīs no tiem ir īpaši krēsli. Viens no tiem ir „uzklausītāja”, pa 
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labi no tā – „pesimista”, pa kreisi – „optimista” krēsls. Uzdevums ir uzklausītājam uzklausīt abas 
personas, kuras runā 1 minūti. Pesimists stāsta tikai sliktu, tajā pat laikā optimists – tikai labu. 
Pēc minūtes visi pārsēžas par vienu krēslu uz priekšu, līdz ikviens ir apsēdies visos trijos krēslos. 
Kad visi ir beiguši, vēlams pārrunāt, kurā krēslā bija visvieglāk sēdēt, kurā nē.

NOSLĒGUMA RITUĀLU SPĒLES
Tās ir spēles, kuras ir kā punkti uz „i”, jo pēc to izspēlēšanas kāds posms noslēdzas – vai nu 

jāiet mājās vai jādodas gulēt. Parasti vismīļākās spēles kļūst par grupas tradīcijām. Ir spēles, 
kurās dalībnieki atdod savu pēdējo enerģiju kādai darbībai un tad saņem to atpakaļ. Ir arī 
tādas, kas ir vienkārši mīļas, un tad arī ir iespēja nobirt pa kādai asarai, jo cilvēks ir un paliek 
cilvēks. Šīs ir spēles, no kurām paliek visspilgtākās atmiņas, jo parasti tiek radīta kāda piemiņas 
lieta – pantiņš, zīmējums, dāvaniņa, u.c.

PIECRINDĪTE
Jauki radošie darbiņi!

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: papīrs, rakstāmpiederumi

Dalībnieki raksta dzejolīti par kaut ko pēc sistēmas:
rinda – lietvārds, kas apzīmē kaut ko konkrētu;
rinda – divi kaut ko raksturojoši īpašības vārdi;
rinda – trīs kaut ko raksturojoši darbības vārdi;
rinda – četri jebkādas vārdšķiras vārdi, kas kopumā izveido īsu frāzi par kaut ko;
rinda – viens lietvārds (tas pats, kas 1.rindiņā vai tā sinonīms).

JAPĀŅU DZEJA AR ILUSTRĀCIJU
Interesanti un savdabīgi mākslas darbi!

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: A4 izmēra papīrs, rakstāmpiederumi

Dalībnieki sasēžas aplī. Vadītājs dod instrukcijas par turpmāk darāmo. Katra uzdevuma 
veikšanai paredzētas aptuveni 1–2 minūtes.
Lapā pēc izvēles jāsaliek punkti. Jāsamainās ar lapiņām vienā virzienā.
Saņemtajā punktotajā lapā pēc izvēles jāsavieno daži punkti. Jāsamainās ar lapiņām, šajā un 
turpmākajos raundos pieturoties pie spēles sākumā izvēlētā virziena.
Jāuzzīmē kāds neliels zīmējums. Jāsamainās ar lapiņām.

Jānovelk viena vai vairākas svītras. Jāsamainās ar lapiņām.
Uz lapas jebkurā vietā jāuzraksta viens teikums, kas nāk prātā, skatoties uz šādu zīmējumu. 
Jāsamainās ar lapiņām.

Jāuzraksta otrais teikums, kas nāk prātā, skatoties uz zīmējumu un iepriekšējo teikumu. 
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Jāsamainās ar lapiņām.
Jāuzraksta trešais teikums, kas nāk prātā, skatoties uz zīmējumu. Jāsmainās ar lapiņām.

Jāuzraksta datums un jāuzdāvina mazā glezniņa nākošajam!

ZIEDI (KONFEKTES)
Vienkārši mīļi!!!

Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: ziedi vai konfektes

Katrs dalībnieks saņem ziedu (konfekti), kas jāuzdāvina kādam citam. Nedrīkst vienam 
cilvēkam dāvināt vairāk par vienu ziedu (konfekti). Jāpamato, kāpēc izvēlēts tieši šis cilvēks. 
Nedrīkst paturēt ziedu (konfekti) sev. 

MĀ CINGA
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Grupas dalībnieki sastājas aplī, vienu kāju nedaudz izvirzot uz priekšu, lai būtu stabilāka 
stāvēšana. Spēles vadītājs izvirzot rokas uz priekšu skaļi kliedz „Māāāā!”. Nākamais pa labi, 
nekavējoties veic to pašu, līdz visa grupa skaļi kliedz „Māāāā!”. Kad saucējs un pārējie jūt, ka 
kulminācija ir sasniegta, rokas tiek strauji pierautas klāt un visi kopā sauc: „Cinga!”

SMIEKLU ĶĒDE
Jauks dienas „oficiālās” programmas noslēgums un pāreja uz neformālām vakara 

aktivitātēm. Spēle parāda, kurš ir lielākais jokupēteris. Labāk likt sākumā  to cilvēku, par kuru jau 
zināms, ka viņam ļoti patīk smieties!
Dalībnieki: neierobežots skaits
Inventārs: nav nepieciešams

Dalībnieki saguļas uz grīdas tā, lai varētu uzlikt galvu cits citam uz vēdera. Sākumā noguļas 
viens, pēc tam guļas nākamais un liek savu galvu pirmajam uz vēdera, trešais – otrajam utt. 
Tad, kad visi ir apgulušies, tas, kurš guļ ķēdes sākumā, sāk skaļi smieties. Drīz smiekli pārņem 
visu ķēdi.

Sadaļā izmantotie materiāli

1. http://businessmajors.about.com/od/icebreakers/a/icebreakgames.html
2. http://www.businessballs.com/teambuildinggames.html
3. http://www.shambles.net/pages/staff/icebreaker/
4. http://www.nwlink.com/~donclark/leader/icebreak.html
5. http://www.salto-youth.net/find-a-tool/
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Vēlot izdomu un veiksmi, ieinteresētus jauniešus un skolēnus no dažādām kultūrām kā 
jūsu audzēkņus un darba partnerus, vēlamies noslēgt teorētiski praktisko materiālu ar tekstā 
sastopamo terminu skaidrojumu. 

STARPKULTŪRU IZGLĪTOTĀJA VĀRDNĪCA

Aizspriedums Stereotipos sakņoti viedokļi un attieksmes, ko 
raksturo dogmatisms un nelokāmība. Tās var būt 
iemācītas, kopētas vai iemantotas pārliecības par 
noteiktām grupām vai atsevišķiem indivīdiem kā 
šo grupu pārstāvjiem. Aizspriedumi visbiežāk ir 
viedokļi un vērtējumi, kas ir nepareizi un maldinoši 
un visbiežāk tiek apgūti pirms indivīda vai grupas 
satikšanas reālajā dzīvē.

Akulturācija  Kultūru savstarpējās ietekmes rezultāts; personas 
iekļaušanās noteiktā kultūrā un šīs kultūridentitātes 
pieņemšana.

Atšķirību pieņemšana Uzskats, ka verbāla un neverbāla uzvedība starp 
dažādu kultūru pārstāvjiem atšķiras un ka šīs 
atšķirības ir jāciena.

Cilvēktiesības  Katram cilvēkam neatkarīgi no jurisdikcijas, izcels-
mes vai jebkādām citām pazīmēm piemītošas 
tiesības, kas nav atņemamas, ierobežojamas, atdo-
damas vai pārdodamas.

Diskriminācija Nepamatoti atšķirīga attieksme – tiesību atņemšana 
vai ierobežošana noteiktām iedzīvotāju grupām 
atkarībā no viņu rases, tautības, kārtas, dzimuma utt.; 
starptautiskajās attiecībās – ierobežojumi, kas vērsti 
pret kādu valsti, tās organizācijām, iedzīvotājiem; 
no vispārējiem principiem un kārtības atšķirīga, 
pazemojoša izturēšanās.

Emigrācija Brīvprātīga (politisku, ekonomisku u.c. iemeslu dēļ) 
vai piespiesta iedzīvotāju izceļošana uz citu valsti; 
kādā valstī dzīvojošu emigrantu kopums.

Empātija  Spēja izprast otra cilvēka situāciju, kas atšķiras no 
personas kultūras pieredzes. Tas ir mēģinājums 
saprast otru, pieņemot šī cilvēka perspektīvu.

Etniskā identitāte  Indivīda piederības etniskai grupai apzināšanās.
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Etniskais stereotips Vienkāršots, shematisks, emocionāls un pastāvīgs 
etniskās grupas tēls.

Etnorelatīvisms Pieņēmums, ka kultūras var saprast tikai attiecībās 
vienai ar otru un ka noteiktu uzvedību var saprast 
tikai kultūras kontekstā.

Globalizācija  Dziļas sociālkulturālas izmaiņas, kas ir ietekmējušas 
visas sociālās realitātes jomas; pārmaiņas, kas nosa-
ka tehnoloģiju, sabiedrisko attiecību, komunikācijas, 
laika un telpas uztveri un ekonomiku. 

Heterostereotipi  Priekšstati par citām grupām.

Identitāte Indivīda piederība kādai sociālkultūras grupai, 
personiski veidota un apzināta valodas, kultūras, 
reliģiskās piederības, uzvedības modeļu, dzīves stila 
izvēle.

Iecietība  Brīvība no aizspriedumiem pret citiem cilvēkiem, 
spēja saprast citu cilvēku dzīvesveidu, kultūru, 
reliģiju, intereses, jūtas; cieņa pret pasaules kultūrām, 
pašizteiksmes veidiem un cilvēka individualitātes 
izpausmes veidiem, to pieņemšana un izpratne; 
īpašība, kura pieļauj, ka citiem ir savs, no jūsējā 
atšķirīgs viedoklis.

Imigrācija   Cilvēku ieceļošana no vienas valsts citā valstī ekono-
misku, militāru, politisku, reliģisku vai citu iemeslu 
dēļ ar mērķi apmesties tajā uz dzīvi. Atšķirībā no 
tūrista ceļotāja vai dienesta komandējuma, imi-
grants ir persona, kas vēlas valstī, kurā tas ieradies, 
apmesties uz pastāvīgu dzīvi.

Integrācija Etnopolitikas stratēģija, kas zem vienas kolektīvas 
politiskās nācijas identitātes apvieno dažādu 
kultūru piederīgos, tiem nezaudējot savu kultūras 
piederību.

Ksenofobija Pārspīlētas bailes vai stipra nepatika, ko izjūt pret 
svešiniekiem, to kultūru vai jebko svešu, savādu vai 
nepazīstamu. Pats vārds radies no diviem grieķu iz-
celsmes vārdiem: xenos – svešs un phobos – bailes. 
Mūsdienu situācijā ksenofobija bieži izpaužas kā 
sveštautiešu nīšana un bailes no ārzemniekiem, 
bailes no cilvēkiem ar citādu ādas krāsu, reliģisko vai 
kultūras piederību, bailes no citādā.
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Kultūra Tas ir veids, kā cilvēki, kuriem ir līdzīgas pozicijas 
un resursi sociālajā telpā, iedzīvina savu uztveri, 
vērtējumus un uzvedību kopīgās dzīvesveida 
formās.

Kultūru dialogs Divu vai vairāku kultūru mijiedarbība, kas balstīta 
kultūru vienlīdzībā, pašizpausmes tiesībās un 
savstarpējā cieņā.

Kultūrkompetence Iespēja veiksmīgi darboties sarežģītā 
kultūrkontekstā, integrējot un lietojot situācijai 
atbilstošas prasmes, zināšanas, attieksmes; spēja 
izprast un pārmantot kultūrvēsturisko pieredzi.

Marginalizācija No vienas puses, savas kultūras identitātes zudums 
un, no otras puses, citas kultūras nepieņemšana. 
Šāda situācija var rasties gadījumā, ja nav iespējams 
izkopt savu kultūru un diskriminācijas vai 
segregācijas rezultātā zudusi vēlēšanās iepazīt citu 
kultūru.

Migrācija  Pārvietošanās, pārcelšanās no vienas vietas uz 
citu; cilvēku ieceļošana valstī (ārējā migrācija), 
pārvietošanās pa valsts iekšieni (iekšējā migrācija).

Minoritāte Mazākums; etniskā grupa, kuras pārstāvji 
attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vidū ir mazākumā; 
mazākumtautība; kādas mazākumā esošas grupas 
pārstāvju kopums (reliģiskā, seksuālā u.tml.).
Starpkultūru izglītības ietvaros ir svarīgāk runāt par 
varu, ietekmi, politiskajiem resursiem, kas ir, bet 
drīzāk nav šai grupai, un šīs grupas reprezentāciju 
sabiedrībā, nevis tieši par skaitlisko vai procentuālo 
vairākumu.

Multikulturāla sabiedrība Sabiedrība, kurā atšķirīgas kultūras, etniskās, 
reliģiskās un citas grupas dzīvo kopā vienā teritorijā; 
šīs grupas ne vienmēr nonāk konstruktīvā un tiešā 
kontaktā cita ar citu; dažādība var tikt uzskatīta arī par 
draudiem, un nereti tā izrādās piemērota augsne 
aizspriedumiem, rasismam, kā arī diskriminācijai.
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Multikulturālā izglītība Izglītība, kas sekmē vairāku kultūru pašvērtības 
apzināšanos, lai paplašinātu redzesloku un veidotu 
iecietību un izpratni par kopīgo un atšķirīgo dažādu 
kultūru pasaules uzskatos, vērtībās, pārliecībā, 
ideālos un attieksmēs.

Neiecietība Domāšana, uzvedība, individuālā vai kolektīvā 
attieksme, kas pauž aizspriedumus, nepamatoti 
negatīvu, agresīvu vai represīvu attieksmi pret 
cilvēkiem, kuri neiekļaujas vispārpieņemtajās 
normās.
No vienas puses, neiecietība balstās uz aizspri-
edumiem pret dažādām sociālajām un etniskajām 
grupām un šo grupu atsevišķiem pārstāvjiem, bet 
no otras puses, vairo šos stereotipus sabiedrībā un 
sniedz tiem labvēlīgu augsni.

Pamattiesības Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijā noteiktās universālās tiesības, ar 
kurām jābūt apveltītiem visiem cilvēkiem. Tādas 
ir, piemēram, domu, pārliecības, ticības un vārda 
brīvība, izteiksmes, pulcēšanās un biedrošanās 
brīvība.

Rasisms Pārliecība, ka tādi faktori, kā rase, ādas krāsa, valoda, 
reliģija, valstiskā vai etniskā piederība var būt par 
pamatu indivīda vai indivīdu grupas izslēgšanai vai 
vērtības mazināšanai.

Rasu diskriminācija Jebkura dalīšana, izslēgšana, ierobežošana vai 
priekšrocību piešķiršana uz rases, ādas krāsas, iz-
celsmes, nacionālās vai etniskās piederības pama-
ta, kuras mērķis vai sekas ir iznīcināt vai mazināt 
cilvēktiesību un pamatbrīvību atzīšanu, baudīšanu 
vai īstenošanu uz vienlīdzības pamatiem politiskajā, 
ekonomiskajā, sociālajā, kultūras vai jebkurā cita 
sabiedrības dzīves jomā.

Starpkultūru izglītība Sistematizētu individuālo zināšanu un prasmju 
apguves un attieksmju veidošanas process, kas ir 
saistīts ar dažādu kultūru mijiedarbību.

Starpkultūru kompetence  Gatavība efektīvi funkcionēt dažādu kultūru 
mijiedarbībā, integrējot un lietojot situācijai 
atbilstošas prasmes, zināšanas un attieksmes.
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Starpkultūru komunikācija Dažādu kultūru indivīdu un grupu saziņas un 
savstarpējo attiecību formu kopums.

Starpkultūru sabiedrība  Sabiedrība, kurā atšķirīgas kultūras, etniskās, 
reliģiskās un citas grupas savstarpēji komunicē un 
atzīst savas un citu grupu vērtības un dzīvesveidu; 
sabiedrība, kurā pastāv iecietība un dažādība tiek 
uzskatīta par pozitīvu vērtību sociālai, politiskai un 
ekonomiskai izaugsmei.

Starpkultūru saskarsme Cilvēku grupu sociālā mijiedarbība kopīgu 
jautājumu risināšanā.

Stereotipi  Vispārinājumi, kas vērsti uz vienas konkrētas grupas 
pārstāvjiem, balstoties uz to piederību – identitāti. 
Pārliecība, ka visiem kādas noteiktas grupas 
locekļiem piemīt vienādas īpašības. Katrs grupas 
loceklis tiek uztverts kā identisks ar citiem šīs grupas 
locekļiem un visa grupa tiek uztverta kā vienveidīga.

Tolerance Individuāla un kolektīva prakse, kura pamatojas 
pārliecībā:  nenosodīt tos, kuru pārliecība, uzvedība, 
vai rīcība atšķiras no personas vai sabiedrības 
priekšstata par vēlamo (latīniski tolerantia  - iecietība).

Eiropas trešo valstu valstspiedrīgie Personas, kuras nav nevienas Eiropas Savienības 
valsts valstspiederīgie vai kuras Latvijā ierodas no 
valsts, kura nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vai 
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts un Īslande, 
Lihtenšteina, Norvēģija vai Šveice.

Vērtīborientācija Cilvēka paša veidota vai pārmantota pārliecību, 
nostādņu, prioritāšu sistēma, kuras pamatā ir viņa 
izvēlēta attieksme pret vērtībām, kas izpaužas viņa 
nostājā un rīcībā.

Virzienmaiņa Akulturācijas forma, kad indivīds vērtē otru kultūru 
kā pārāku, nomelnojot savas paša kultūras manto-
jumu.
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Sadaļā izmantotie materiāli

1. Ceļvedis starpkultūru izglītībā – Rīga: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības   
 integrācijas lietās sekretariāts, 2004.
2. Pētījumos balstītas stratēgijas tolerances veicināšanai – Rīga: biedrība Dialogi.lv, 2006.
3. Rokasgrāmata darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem – Rīga: Vadības un  
 sociālā darba augstskola “ Attīstība”, 2011. 
4. 7 demokrātijas miti Latvija – Rīga: Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. un biedrība “Pilsonis  
 ar ietekmi”, 2011.
5. Skolotājs starpkultūru telpā. Skolotāja ideju grāmata – Rīga: Latviešu valodas  
 aģentūra, 2008.
6. Starpkultūru saskarsme/ Mācību metodiskais materiāls – Rīga: Izglītības attīstības  
 centrs, 2011.
7. Svešvārdu vārdnīca – Rīga: Jumava, 1999.
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