
Nodarbība “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība” (I.Irbīte) 

 

Norises apraksts 

1. Informējiet dalībniekus, ka nodarbības tēma būs saistīta ar jauniešu pilsonisko 

līdzdalību. Uzaiciniet dalībniekus izteikt viedokli par šādiem jautājumiem – kas ir 

pilsoniskā līdzdalība? kas kopīgs un kas atšķirīgs ir pilsoniskajai līdzdalībai un 

politiskajai līdzdalībai? kādas specifiskas iezīmes raksturīgas jauniešu 

pilsoniskajai līdzdalībai? kādi faktori veicina un kādi kavē jauniešus būt 

pilsoniski aktīviem? kādas ir jauniešu vidū populārākās pilsoniskās līdzdalības 

formas? kādi ir ieguvumi no pilsoniskās līdzdalības? 

2. Aiciniet katru dalībnieku novērtēt savu pilsonisko aktivitāti skalā no 1 līdz 3, kur 

1 – neesmu pilsoniski aktīvs, 2 – esmu vidēji pilsoniski aktīvs, 3 – esmu ļoti 

pilsoniski aktīvs. Lūdziet neizpaust savu vērtējumu citiem. 

3. Aktivitāte Atrodi kādu, kurš. (sk. darba lapu Jauniešu pilsoniskā līdzdalība). 

Lūdziet katram dalībniekam sameklēt cilvēkus, kuriem piemīt darba lapā 

nosauktās pazīmes. Cilvēku vārdi jāieraksta atbilstošajā tabulas sadaļā. Viens un 

tas pats cilvēks nevar tikt reģistrēts vairākās sadaļās. Lūdziet dalībniekiem uzzināt 

vairāk par katru no pieredzēm. Pārrunājiet rezultātus. 

4. Lūdziet dalībniekiem ieskatīties savas pilsoniskās aktivitātes 1 – 2 – 3 

pašnovērtējumā. Vai pēc aktivitātes Atrodi kādu, kurš viņu pašnovērtējums ir 

mainījies? Uzaiciniet dažus dalībniekus izteikties skaļi. 

5. Informējiet dalībniekus, ka viena no pilsoniskās līdzdalības formām ir 

piedalīšanās vēlēšanās. Lūdziet nosaukt, kādas institūcijas ievēl Latvijas 

iedzīvotāji? Nodarbības turpinājumā sekos diskusija par to, vai būtu nepieciešams 

samazināt vēlēšanu vecuma cenzu. 

6. Sadaliet skolēnus trīs vienādās grupās. A grupa - pozīcijas “Tiesības balsot 

vēlēšanās no 18 gadu vecuma” pārstāvji, B grupa – “Tiesības balsot vēlēšanās no 

16 gadu vecuma” pozīcijas pārstāvji, C grupa - lēmuma pieņēmēji. 

7. Darbs ekspertu grupās. Skolēni strādā trīs grupās – A,B,C. A un B grupas 

apspriež argumentus un pierādījumus savas pozīcijas aizstāvībai. C grupas 

dalībnieki apspriež potenciālos jautājumus A un B pušu pārstāvjiem. 

8. Katrā no ekspertu grupām piešķiriet skolēniem kārtas numuru. Piemēram, ja A 

grupā ir pieci dalībnieki, viņi kļūst par A1, A2, A3, A4 un A5. 

9. Darbs diskusiju grupās. Uzaiciniet skolēnus veidot grupas pa trim. Katrā diskusiju 

grupā apvienojas pa vienam ekspertu grupu pārstāvim, kuriem ir vienāds kārtas 

numurs. Piemēram, kopā strādā A1,B1 un C1. 

10. Izklāstiet diskusijas secību – A pozīcijas izklāsts, C izjautā A pozīciju, B pozīcijas 

izklāsts, C izjautā B pozīciju, A un B savstarpējie jautājumi. Norādiet laika limitu. 

Par diskusijas secības un laika limita ievērošanu ir atbildīgs C dalībnieks. Grupu 

diskusijas notiek paralēli. 

11. Dalībnieku uzdevumi. A un B pozīciju pārstāvjiem – pārliecinoši izklāstīt savus 

argumentus, atbildēt uz jautājumiem un uzdot jautājumus, lai pārliecinātu C 

(lēmuma pieņēmēju). C dalībnieka uzdevums - vadīt diskusiju, “aizmirst” 

personīgo viedokli un saglabāt neitralitāti, uzmanīgi sekot A un B viedokļu 

izklāstam un pieņemt lēmumu par to, kura pozīcija ir bijusi spēcīgāka. 



12. Atgādiniet dalībniekiem diskusiju kultūras pamatnoteikumus.  

13. Kad diskusijas grupās ir noslēgušās, uzaiciniet katru C grupas pārstāvi skaļi 

paziņot un pamatot savu lēmumu – kura no pozīcijām viņu ir pārliecinājusi. 

14. Pārrunājiet diskusijas gaitu un rezultātus. 

15. Uzaiciniet dalībniekus izteikt un argumentēt savu personīgo viedokli par optimālo 

vēlēšanu vecumu katrās no vēlēšanām – pašvaldību, Saeimas, Eiropas 

Parlamenta. 

16. Lūdziet dalībniekiem izvēlēties vienu no citātiem un uzrakstīt savu komentāru par 

to: 

- Ja tava darbošanās iedvesmo citus vairāk uzdrīkstēties, vairāk iemācīties un 

vairāk izdarīt, tu esi līderis. (Dž.K.Adamss) 

- Būt atbildīgam ir brīvības cena. (E.Hubbards) 

- Tagad, kad pasaule kļuvusi krietni mazāka, daudzas lietas ir atkarīgas no 

mums katra. (Dalailama) 
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