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1. Semināra mērķis, tēmas, ilgums 

 

Semināra modulis ir paredzēts pirmsskolas pedagogu izglītotājiem, un ietver sevī teorētisko 

pamatojumu un aktivitāšu aprakstu, kas nepieciešamas, lai īstenotu pedagogu tālākizglītības 

semināru interešui aizstāvībai, informēšanai un izpratnes veidošanai par pirmsskolas izglītības 

nozīmīgumu un sociālā taisnīguma nodrošināšanu tajā.  

 

Semināra mērķis:  

1.  veicināt izpratni par pirmsskolas izglītības nozīmi un sociālā taisnīguma būtību un nozīmi 

dažādu tautību bērnu un īpaši romu bērnu iekļaušanas procesā izglītības iestādē un integrācijā 

sabiedrībā, 

2. rosināt sociālās partnerības veidošanos un aktivizēt to sociālā taisnīguma veicināšanai. 

 

Semināra tēmas: 

Ievads. Dalībnieku iepazīšanās, semināra klimata veidošana. 

1.    tēma: Pirmsskolas izglītības nozīmīgums un tās nodrošināšanas juridiskais ietvars 

2.   tēma:  Sociālais taisnīgums un vienlīdzīgas iespējas katram bērnam. 

3.   tēma:  Atšķirīgā pieņemšana 

4.   tēma:  Sociālās partnerības veidošana starp skolām, vecākiem un vietējām pašvaldībām sociālā 

taisnīguma veicināšanai 

 
Semināra ilgums: 16 stundas. 
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2. Semināra rezultātā 
 
 
Semināra dalībnieki: 
 

 padziļinās izpartni par pirmsskolas izglītības nozīmīgumu 
 

 gūs izpratni par nozīmīgākajiem bērnu tiesību dokumentiem kā pamatu interešu aizstāvības 
aktivitātēm un ES normatīvo regulējumu, kas ietekmē pirmsskolas izglītību, īpaši romu bērnu 
izglītību,  
 

 padziļinās zināšanas par pirmsskolas izglītības kvalitātes un vienlīdzības nodrošināšanu 

saistībā ar ISSA Kvalitatīvas izglītības principiem. 

 

 gūs izpratni par social taisnīguma lomu iekļaujošas izglītības sabiedrības stiprināšanā un 

kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, 

 

 gūs zināšanas un izpratni par sociālā taisnīguma darbības mehānismu,  
 

 padziļinās izpratni par stereotipiem, to kā stereotipi noved līdz apspiešanai un attīstīs spējas 
stereotipu laušanai, 
 

 padzilīnās izpratni par un cieņu pret dažādību, 
 

 gūs pamudinājumu personīgu, profesionālu un institucionālu transformāciju uzsākšanai 
 

 apgūs, kā pielietot dažādas stratēģijas lai transformētu personīgo un institucionālo vidi, 
 

 aktīvāk darbosies vietējās kopienās pret netaisnību un sociālā taiosnīguma nodrošināšanai.  
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3. Teorētiskais pamatojums 
 

 
Semināra modulis izstrādāts, pamatojoties uz Starptautiskās Asociācijas Soli pa Solim (ISSA)  
izstrādāto moduli  “Izglītība sociālajam taisnīgumam: apmācību modulis pieaugušajiem (2005).  
 
Viens no politikas teorijas attīstības pamatelementiem ir saistīts ar taisnīgumu, taisnīguma principu, 

un par to visvairāk runā Dž. Rolss, kas izstrādājis Taisnīguma teoriju. Tiesa gan, taisnīguma princips kā 

visur citur, tā arī politikas teorijas ietvaros ir visai problemātisks, jo neviena no sistemātiskām 

politiskajām idejām nespēj izvairīties no šīs diskusijas, neatkarīgi no tā, vai autora intereses ir no 

vērtībām neatkarīga konceptuāla analīze vai tās ir likumu, politiku un institūciju novērtēšana, vēl jo 

vairāk, ja nereti tiek apvienotas abas puses. Ikviens politikas teorētiķis ir saskāries ar šo taisnīguma 

koncepta problēmu, un laika gaitā ir attīstījušās vairāki „taisnīgi” valsts ideāli. Taču šī koncepcija vēl 

joprojām nav līdz galam attīstīta. 

 Pēdējo gadu laikā taisnīguma jēdziena problēma ir saasinājusies līdz ar sociālā taisnīguma kā morālās 

un politiskās vērtības dominanci. Kopš Otrā pasaules kara progresīvie sociālie teorētiķi atsvešinājās 

no Marksisma un guva daudz rezultatīvākus panākumus sociālajās zinātnēs, un attaisnoja radikālo 

sociālo un ekonomisko politiku, izmantojot sociālā taisnīgumu Rietumu liberāli demokrātisko vērtību 

sistēmas ietveros. Līdz ar to taisnīguma jēdziens tika saistīts ar tādam problēmām kā labumu un 

ienākumu sadali, izmantojot tādus kritērijus kā sodi, nopelni un vajadzības, vienlīdzība. Šajā ziņā 

taisnīguma principus attīstīja B.Berijs. 

Mūsdienu vadošās domas ietvaros sociālais taisnīgums tiek saistīts ar labklājības izjūtu, to, kas 

tradicionāli tiek saistīts ar tiesībām un pienākumiem, rīkojoties taisnīgi. Taisnīguma jēdziens tiek 

saistīts ar jautājumiem, kuram kas pienākas un kāpēc. Ja viss notiktu taisnīgi, tad šādiem jautājumiem 

nebūtu jārodas. Taču uz šiem jautājumiem atbildot, politikas teorētiķi ir radījuši vairākas atbildes, kas 

svarīgas gan sociālajā, gan politiskajā teorijā, un tās variē starp procedurālo taisnīgumu un sociālo 

taisnīgumu. 

Reprezentatīvo demokrātiju mūsdienās raksturojot varas dalīšana, vēlētie (politiskie) valsts orgāni kā 

tautas pārstāvji, brīvais mandāts, vēlēto (politisko) valsts orgānu atbildība (responsivitāte), valsts 

pārvaldes padotība vēlētiem valsts orgāniem, kā arī politiskās līdzdalības vienlīdzība. Demokrātijas 

jēdzienā ietilpst arī vairākuma princips, proti, lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, cilvēktiesību 

un tiesiskas valsts princips. Tāpat mūsdienās demokrātija nozīmējot arī noteiktus sociālas valsts 

principus. 

Lai varētu funkcionēt demokrātija, nepieciešami zināmi priekšnoteikumi. Visupirms minama indivīda 

emancipācija, laicīga struktūra un relatīva sabiedrības homogenitāte. Demokrātijā persona ir 

pašvērtīga. Tāpat arī demokrātija izslēdz Dieva līdzdalību politikā, proti, neesot pieļaujama 

teokrātisku institūciju ietekme uz politisko procesu. 

Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados ir attīstījies attīstītas un defektīvas demokrātijas jēdziens. 

Attīstīta demokrātija ir sistēma, kurā visi demokrātijas institūti funkcionē pienācīgi. Savukārt 
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defektīvās demokrātijās iezīmējoties novirzes no demokrātijas principiem. Kā defektīvas demokrātijas 

iespējams minēt ekskluzīvu demokrātiju, kad līdzdalība politiskajos procesos tiek nodrošināta tikai 

daļai iedzīvotāju (piemēram, Dienvidāfrikas Republika aparteīda laikā), neliberālu demokrātiju, kur 

iezīmējas policejiska patvaļa un demokrātisko tiesību ierobežošana, delegatīvo demokrātiju, kurā 

dominējošas pozīcijas ir izpildvarai un ir izteikts valdības parlamentārās un tiesiskās kontroles vājums, 

kā arī enklāvu demokrātiju, kad lēmumi tiek pieņemti, apejot leģitīmos valsts varas orgānus. 

 Latvija šobrīd būtu pieskaitāma pie attīstītām demokrātijām. Taču tas nenozīmējot, ka attīstīta 

demokrātija būtu atrisinājusi visas problēmas. Attīstītajām demokrātijām ir savas struktūrproblēmas, 

kurām tai jāmēģina atrast risinājumi. 

Kā nozīmīga problēma iezīmējas tautas gribas veidošana. Demokrātijā ideāls ir atbildīgs, racionāli 

domājošs pilsonis. Taču pilsoņa gribu ietekmē subjektīvi apsvērumi - interese par publiskiem 

procesiem un racionālā spriestspēja, kā arī iespējas manipulēt ar pilsoņa gribu, izmantojot presi, 

reklāmas un slēptas manipulācijas. Līdztekus šai problēmai pastāv vēlēto (politisko) orgānu atbildības 

(responsivitātes) problēma, kā arī pieņemamo lēmumu kompleksitāte, proti, nav iespējams izvērtēt 

visas pieņemamā lēmuma iespējamās sekas. Tāpat demokrātijai jāsaskaras arī ar nacionālas valsts 

efektivitātes samazināšanos globalizācijas laikmetā, proti, ir jautājumi, kurus viena valsts efektīvi 

nevar izlemt, tie jālemj kopīgi vairākām valstīm. 

 Latvija ir sociāli atbildīga valsts.  Vācija lieto terminu "sociāla valsts", Igaunija un Polija - "sociālais 

taisnīgums", savukārt Lietuva - "sociāli orientēta valsts". Paralēli tam vēl sastopams jēdziens 

"labklājības valsts". Labklājības valsts pārāk akcentē sasniedzamo rezultātu, lai gan šā principa jēga - 

norādīt vairāk uz procesu, kādā sasniedzams sociālais taisnīgums. Sociāli atbildīga valsts ir veiksmīgs 

formulējums, jo aptver ne tikai procesu, bet arī akcentē, ka valsts plāno un rīkojas sociāli atbildīgi. 

Sociāli atbildīga valsts ir pretstats liberālisma ideoloģijai, iezīmējot valsts pienākumu rūpēties par 

sociāli neaizsargātajiem. Sociāli atbildīgas valsts principa pamatojums ir cilvēka cieņa, taisnīguma un 

vienlīdzības nodrošināšana, kā arī solidaritāte. 

Sociāli atbildīgas valsts principa saturā ietilpst cilvēka cienīga dzīves līmeņa nodrošināšana (sociālā 

palīdzība, pamatpakalpojumi, izglītības, veselības un sociālās aprūpes, kā arī kultūras iestāžu 

pieejamība), aizsardzība sociālā riska gadījumā, kā arī sociālā taisnīguma nodrošināšana (sociālo 

atšķirību izlīdzināšana, vājāko aizsardzība un iespēju vienlīdzība). Līdztekus tam sociāli atbildīgas 

valsts kontekstā ir nozīmīga cilvēka saistība ar sabiedrību, proti, īpašuma sociālā vērtība un 

sabiedrības labklājība kā pamattiesību ierobežošanas mērķis. Sociāli atbildīgas valsts princips primāri 

ir saistošs likumdevējam, taču arī izpildvarai un tiesu varai tas jāņem vērā. 

Taisnīgums ir centrālā politikas filozofijas problēma kopš tās rašanās. Jau antīkajā sabiedrībā 

politiskie domātāji raksturoja "labu" sabiedrību kā "taisnīgu" sabiedrību.  

“Sociālais taisnīgums” ir vispārīgs sociāli ētisks princips. Šis princips ietver tādas vērtības kā vienlīdzī-

gas tiesības, cilvēka cieņa, personīgā pašnoteikšanās, sociālā solidaritāte u.c. Katru problēmu vajadzē-

tu risināt, cenšoties realizēt sociālo taisnīgumu, ja ne pilnīgi, tad, vismaz, iespējami labāk 
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Sociālais taisnīgums nozīmē salīdzinoši līdzvērtīgu resursu sadalīšanu starp visiem sabiedrības 
locekļiem.  

Mūsdienu vadošās domas ietvaros sociālais taisnīgums tiek saistīts ar labklājības izjūtu, to, kas 

tradicionāli tiek saistīts ar tiesībām un pienākumiem, rīkojoties taisnīgi. Taisnīguma jēdziens tiek 

saistīts ar jautājumiem, kuram kas pienākas un kāpēc. Ja viss notiktu taisnīgi, tad šādiem jautājumiem 

nebūtu jārodas. Taču uz šiem jautājumiem atbildot, politikas teorētiķi ir radījuši vairākas atbildes, kas 

svarīgas gan sociālajā, gan politiskajā teorijā, un tās variē starp procedurālo taisnīgumu un sociālo 

taisnīgumu. 

Sociālais taisnīgums kā mērķis: 

 visu sabiedrības grupu pilnīga un vienlīdzīga līdzdalība sabiedrības norisēs,  

 vienlīdzīga resursu sadale un visu sabiedrības locekļu fiziskās un psihiskās drošības 

nodrošināšana, 

 indivīdi ir vienlaicīgai gan pašdeterminēti, gan savstarpēji atkarīgi, 

 indivīdiem raksturīga sociālā atbildība pret apkārtējiem un sabiedrību kopumā. 

Sociālais taisnīgums kā process:   

 demokrātija, 

 līdzdalība, 

 iekļaušana,  

 cilvēkkapacitātes novērtēšana kopīgai darbībai pārmaiņu radīšanā. 
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4. Semināra aktivitātes 

1.diena 

Ievads: 

Uzdevumi:  

- veidot drošu un atvērtu semināra mācību vidi,  

- noskaidrot semināra dalībnieku gaidas, 

- nospraust savstarpējo attiecību vadlīnijas 

Metodes: 

- Praktisks iesildīšanās uzdevums “Kas es esmu. (Sasveicinies un izmanto iegūto informāciju) ”  
- Semināra tehniskās informācijas sniegšana 

- Semināra plānojuma un rezultātu pārskats 

- Praktiskais uzdevums „Ko es sagaidu no šī semināra” 

- Uzdevums „Dzīves vadlīnijas” 

 

Vadītāja materiāls: 

- Prezentācijas lapa  “Dzīves vadlīnijas”  
- Prezentācijas lapa  “Prasmes dzīves vadlīniju atbalstam”  

 
 
Dalībnieku materiāls: 

- Izdales lapa “Dzīves vadlīnijas” 
 

 

Laiks: 60 min  
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1.    tēma: Pirmsskolas izglītības nozīmīgums un tās nodrošināšanas juridiskais ietvars 

Uzdevumi: 
- Padziļināt izpratni par pirmsskolas izglītības nozīmīgumu, pieejām dažādās valstīs, 
- Iepazīties ar normatīvajiem aktiem un institūcijām bērnu tiesību un tiesību uz izglītību 

nodrošināšanai.  
- Apzināties skolotāja lomu sociālā taisnīguma īstenošanai romu bērnu integrēšanā 

pirmsskolas izglītībā 
 

Metodes: 

- Minilekcija „Pirmsskolas izglītības definējums dažādās valstīs” 
- Minilekcija „Normatīvie akti, kas palīdzēs izprast un apzināties tiesības uz pirmsskolas 

izglītību. Pieejas izglītībai nodrošinājuma traktējums dažādos normatīvajos dokumentos ”  
- Praktisks uzdevums „ Normatīvo aktu hierarhija”  
- Darbs grupās “Pirmsskolas izglītības ieguvumi”  
- Minilekcija “Kvalitāte un vienlīdzība pirmsskolas izglītībā saistībā ar ISSA kvalitatīvas 

izglītības principiem”  
- Spēle „Upura vainošana” 

 
 

Vadītāja materiāls: 

- Prezentācijas lapa  “ Normatīvie akti, kas palīdz izprast un apzināties tiesības”  
- Darba lapa „Sakārto savstarpējās padotības kārtībā”  

 
 

Dalībnieku materiāls: 

- Izdales lapa “ Normatīvie akti, kas palīdz izprast un apzināties tiesības”  
 

Laiks: 120 min  
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2. tēma:  Sociālais taisnīgums un izglītības loma tā stiprināšanā. 

 
Uzdevumi: 

- Veidot izpratni par sociālā taisnīguma darbības mehānismu. 
- Apzināties skolotāja lomu sociālā taisnīguma īstenošanai romu bērnu  integrēšanā 

Latvijas sabiedrībā 
- Praktiski vingrināties sociālā taisnīguma veicināšanai izglītības iestādē. 

 

Metodes: 

- Spēle ar grupēšanos  „Mērķis- ne mērķis”. 
- Darbs grupās “Definīcijas „Sociālais taisnīgums” veidošana”  
- Minilekcija “Sociālais taisnīgums( matrica)”  
- Diskusija par sociālā taisnīguma jautājumiem izglītībā un skolotāju lomu  
- Individuāls praktisks uzdevums „Iepazīšanās ar „... ismu” glosāriju”  
- Praktisks uzdevums individuāli – mazās grupās – lielā grupā „Es gribētu, lai nekad” 

 

Vadītāja materiāls: 

- Prezentācijas lapa  “ Sociālais taisnīgums”  
- Prezentācijas lapa “ Iepazīšanās ar „... ismu” glosāriju (Skaidrojošā vārdnīca)”  
- Darba lapa “Diskusijas jautājumi par sociālā taisnīguma problēmām izglītībā un skolotāju 

lomu”  
 

 

Dalībnieku materiāls: 

- Izdales lapa “Sociālais taisnīgums”  
- Izdales lapa “Sociālā taisnīguma matrica”  
- Izdales lapa „ Skaidrojošā vārdnīca”  

 

1. dienas noslēgums un izvērtējums – 20 min 

Laiks: 140 min   
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2.diena 

3. tēma: Stereotipi kā segregācijas aizsākums.  Atšķirīgā pieņemšana 

Uzdevumi: 
- Apzināties savas izjūtas, tolerances līmeni attiecībā pret atšķirīgo, dažādu tautību 

cilvēkiem u.c.  
- Vingrināties saskatīt apzināto un neapzināto apspiešanu, stereotipus kā pirmo soli uz 

segregāciju un vardarbību. 
- Sniegt informāciju par vardarbības cikla modeli. 
- Iepazīties ar metodēm un paņēmieniem dažādības pieņemšanai mācību procesā. 

- Praktiski vingrināties pamatotu spriedumu veidošanā. 
 

Metodes: 

- Dienas iesildīšanās spēle „Kultūras bingo” 
- Stāsts „Leila un Muhameds”  
- Minilekcija „No stereotipiem līdz vardarbībai”  
- Praktisks uzdevums grupās „Citronzeme”  
- Minilekcija ”Vajadzības kā motivācija rīcībai”  
- Darbs grupās „Vajadzību uzskaitījums” 
- Uzdevums „Vajadzību atpazīšana attiecībā uz romu minoritāti” 

 

Vadītāja materiāls 

- Prezentācijas lapa “ Saskarsme aizspriedumu mazināšanā”  
- Prezentācijas lapa “ No stereotipiem līdz vardarbībai”  
- Prezentācijas lapa “ Vajadzības kā rīcības motivācijai”  

 
 

Dalībnieku materiāls: 

- Izdales lapa “ Saskarsme aizspriedumu mazināšanai”  
- Izdales lapa “ No stereotipiem līdz vardarbībai”  
- Izdales lapa “Vajadzības rīcības motivācijai”  
- Darba lapa „Uzraksti 3 piemērus”   
 

Laiks: 160 min. 
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4.tēma: Sociālās partnerības veidošana starp pirmsskolas izglītības iestādi un citiem 

vietējās sabiedrības locekļiem sociālā taisnīguma veicināšanai 

Uzdevumi: 
- Analizēt savu darba vietu/ organizāciju no sociālā taisnīguma viedokļa 
- Rosināt saskatīt atbalstu sociālā taisnīguma īstenošanā vietējos resursos, vēlmi un prasmi 

sadarboties. 
- Apgūt prasmes plānot un īstenot pārmaiņas sociālā taisnīguma veicināšanai savā darba 

vietā/ organizācijā 
- Apkopot seminārā iepazītās metodes sociālā taisnīguma sekmēšanai, akcentējot bērnu ar 

īpašām vajadzībām iekļaušanu skolā. 
- Veicināt reflektīvo darbību. 
 

Metodes: 

- Praktisks uzdevums „Zīmogi un birkas”  
- Minilekcija „ Kā meklēt sabiedrotos?”  
- Spēle „Skulptūras”  
- Minilekcija „Varas modeļi un vardarbības cikls”. 
- Diskusija „Pozitīva dialoga veidošana”. 
- Minilekcija „Dialogi sadarbībai un konfliktu risināšanai”. 
- Praktisks uzdevums „Metodes sociālā taisnīguma īstenošanai skolā”. 
- Praktisks uzdevums grupās ” Tuvākie soļi” un darba rezultātu prezentācija. 
- Atgriezeniskā saite „Semināra izvērtējuma anketas”. 
 

Vadītāja materiāls 

- Prezentācijas lapa “ Kā meklēt sabiedrotos?”  
- Prezentācijas lapa “ Vardarbības cikls?” 
- Prezentācijas lapa “ Varas modeļi un sadarbības iespējas”  
- Prezentācijas lapa “ Dialogs kā sadarbības un konfliktu risināšanas metode”  

 

Dalībnieku materiāls: 

- Izdales lapa “ Kā meklēt sabiedrotos?”  
- Izdales lapa “ Vardarbības cikls”  
- Izdales lapa “ Varas modeļi”  
- Izdales lapa “Dialogs kā sadarbības un konfliktu risināšanas metode”  
- Darba lapa „Tuvākie soļi”  
- Darba lapa „Semināra izvērtējuma anketa”  

 
Laiks: 160 min. 
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5.  Papildus informācijas avoti 

 

ANO Bērnu tiesību konvencija (Pieņemta un pieejama parakstīšanas, ratificēšanas un 

pievienošanās procedūrai ar Ģenerālās asamblejas 1989. gada 20. novembra Rezolūciju 44/25) 
http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150 
 

 

ANO Deklarācija par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālajām vai etniskajām, 

reliģiskajām un lingvistiskajām minoritātēm, ( Pieņemta ar  Ģenerālās asamblejas 1992. gada 18. 

decembra Rezolūciju 47/135 )  http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm 

 

Hāgas rekomendācijas par mazākumtautību tiesībām uz izglītību ( EDSO Augstais komisārs 

Mazākumtautību jautājumos, 1996)  http://www.humanrights.lv/doc/regional/hagrec.htm 

 

ES PADOMES IETEIKUMS par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs (2013. gada 9. 
decembris)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=en 

 

Recommendation CM/Rec 2009) 4 of the Committee of Ministers to member states  on the 

education of Roma and Travellers in Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 17 June 

2009  at the 1061st meeting of the Ministers’ Deputies) 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1462637&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntra

net=EDB021&BackColorLogged=F5D383 

Council of Europe Committee of Ministers   Recommendation No R (2000) 4 of the Committee of 

Ministers to member states on the education of Roma/Gypsy children in Europe (Adopted by the 

Committee of Ministers on 3 February 2000 at the 696th meeting of the Ministers' Deputies) 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=336669&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntran
et=EDB021&BackColorLogged=F5D383 
 
Eiropas e-tiesiskuma portāls: 

https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-lv-lv.do 

 

Education for Social Justice: Training Manual for Adults ISSA, 20015 

 

Dosta! Enough! Go beyond prejudice, discover the Roma! Council of Europe Roma and Travellers 

Division 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000

1680089825 

 

Review of Available Resources on Education for Social Justice Concepts 

http://www.issa.nl/oc/index.php/library.html?task=view&id=114&catid=570  

http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.humanrights.lv/doc/regional/hagrec.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=en
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1462637&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1462637&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=336669&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=336669&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-lv-lv.do
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680089825
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680089825
http://www.issa.nl/oc/index.php/library.html?task=view&id=114&catid=570
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Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood Education and Care in Europe 

http://eacea.ec.europa.eu/about/eurydice/documents/098EN.pdf 

 

Training Manual for Diversity Management. Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, 

Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett and Kailash von Unruh 

http://www.issa.nl/oc/index.php/library.html?task=view&id=119&catid=57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/about/eurydice/documents/098EN.pdf
http://www.issa.nl/oc/index.php/library.html?task=view&id=119&catid=57
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6. Izdale 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīves vadlīnijas 

 

 

Būt uzticības vērtam –rīkoties tā, lai iemantotu citu uzticību 

 

Aktīvi klausīties  - klausīties ar uzmanību pret runātāju 

 

Dot un sasniegt vislabāko -  censties sasniegt savu potenciālu un palīdzēt’šajā ceļā citiem 

 

Patiesīgums – patiesības teikšana veido personīgo atbildību un garīgo uzticamību 

 

Nenoniecināšana- ar savu attieksmi celt, nevis gremdēt 
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NORMATĪVIE AKTI, KAS PALĪDZĒS IZPRAST UN APZINĀTIES TIESĪBAS 

NORMATĪVIE AKTI  

 

 

Starptautiskie 

normatīvie akti 

 

ANO Konvencija par bērnu tiesībām 

Eiropas Konvencija par bērnu tiesību ievērošanu 

ANO bērnu tiesību deklarācija 

ANO Deklarācija par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālajām vai etniskajām, 

reliģiskajām un lingvistiskajām minoritātēm 

Hāgas rekomendācijas par mazākumtautību tiesībām uz izglītību 

ES PADOMES IETEIKUMS par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs  

 

 

Nacionālie 

normatīvie akti 

 

 

LR Satversme 

Bērnu tiesību aizsardzības likums 

Bāriņtiesu likums,  

Likums “Par pašvaldībām” 

 Likums “Par sociālo drošību” 
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Sakārto savstarpējās padotības kārtībā! 

 

LATRVIJAS TIESĪBU NORMU HIERARHIJA 

 

SATVERSME 

Saeimas ratificētie starptautiskie līgumi 

LR likumi 

Ministru kabineta noteikumi 

Starptautiskie pašvaldību starpā noslēgtie līgumi 

Pašvaldību saistošie noteikumi 

 

Saistoši tikai iestādēm un amatpersonām, nevis indivīdam: 

Iekšējie normatīvie akti: instrukcijas, skaidrojumi, pavēles u.t.t.  (normatīvā spēka hierarhija 

atkarīga no izdevējas institūcijas hierarhijas)  
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IZGLĪTĪBA UN SOCIĀLAIS TAISNĪGUMS 

Taisnīgums ir centrālā politikas filozofijas problēma kopš tās rašanās. Jau antīkajā sabiedrībā 

politiskie domātāji raksturoja "labu" sabiedrību kā "taisnīgu" sabiedrību.  

 

Sociālais taisnīgums ir vispārīgs sociāli ētisks princips. Šis princips ietver tādas vērtības kā vienlīdzīgas 

tiesības, cilvēka cieņa, personīgā pašnoteikšanās, sociālā solidaritāte u.c. Katru problēmu vajadzētu 

risināt, cenšoties realizēt sociālo taisnīgumu, ja ne pilnīgi, tad, vismaz, iespējami labāk. 

 

Mūsdienu vadošās domas ietvaros sociālais taisnīgums tiek saistīts ar labklājības izjūtu, to, kas 

tradicionāli tiek saistīts ar tiesībām un pienākumiem, rīkojoties taisnīgi. Taisnīguma jēdziens tiek 

saistīts ar jautājumiem, kuram kas pienākas un kāpēc. Ja viss notiktu taisnīgi, tad šādiem jautājumiem 

nebūtu jārodas. Taču uz šiem jautājumiem atbildot, politikas teorētiķi ir radījuši vairākas atbildes, kas 

svarīgas gan sociālajā, gan politiskajā teorijā, un tās variē starp procedurālo taisnīgumu un sociālo 

taisnīgumu. 

 

Sociālais taisnīgums ir taisnīgas sabiedrības veidošanas process. Sociālais taisnīgums nozīmē 

salīdzinoši līdzvērtīgu resursu sadalīšanu starp visiem sabiedrības locekļiem. 

 

Izglītība pret aizspriedumiem (Izglītība sociālajam taisnīgumam) ir aktīva darbība cīņā ar 

aizspriedumiem un stereotipiem. Nepietiek pasludināt aizspriedumu neesamību un tajā pašā 

laikā palikt vērotājam no malas.  

Katram cilvēkam aktīvi jāiejaucas, jāmet izaicinājums un jācīnās pret tādu kārtību – gan  

pret atsevišķiem cilvēkiem, gan organizācijām, kuras iemūžina apspiestību. 

 

Sociālā netaisnība  visdažādākajos veidos ir sastopama  

 individuālajā, 
 institucionālajā, 
 sabiedrības un kultūras līmenī. 
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IEPAZĪŠANĀS AR „... ISMU” GLOSĀRIJU 

(Terminu skaidrojums) 

 

Aizspriedums – attieksme, uzskats vai jūtas, kas radušās bez adekvātām iepriekšējām zināšanām 

 vai pārdomāta iemesla. Aizspriedums – tas ir neobjektīvs spriedums par kādu cilvēku vai grupu. 

Antisemītisms –attieksme, rīcība vai organizācijas darba prakse, kas balstās uz institucionālu varu  

un kā rezultātā rodas ebreju izcelsmes cilvēku pazemošana. 

Apspiestība – apspiestība rodas vienai sociālai grupai sistemātiski ekspluatējot otru personiskās  

interesēs. Šī parādība ietver sevī institucionālu kontroli, ideoloģisku pārākumu un dominējošās  

grupas kultūras izplatīšanu apspiežamajās grupās. 

Asimilācija – process, ar kura palīdzību mazākuma grupa pamazām pārņem valdošās kultūras paražas, 

 ievirzes un vērtības, atsakoties no savējām. 

Balss (sava viedokļa izteikšana, aizstāvēšana)– ideja par to, ka cilvēki, kuriem parasti liek klusēt 

 un/vai kuriem nav nekādu tiesību, kļūst aktīvi dialogos un darbībās.  

Būt balsij – nozīmē veikt nopietnus pasākumus, kuru rezultātā aug piederības jūtas un spēka apziņa. 

Diskriminācija – aizspriedumu izpausme praksē. Diskriminācija var būt vērsta pret atsevišķu cilvēku  

vai cilvēku grupu, pamatojoties uz izcelsmi, rasi, šķiru, dzimumu, vecumu, fiziskajām spējām,  

reliģisko pārliecību vai seksuālo orientāciju utt. 

Eidžisms - attieksme, rīcība vai organizācijas darba prakse, kas balstās uz institucionālu varu un  

kā rezultātā rodas cilvēku pazemošana pēc viņu vecuma (vai nu pārāk vecs, vai pārāk jauns). 

Etniskais mazākums – termins, kuru lieto, lai raksturotu cilvēkus, kas piederīgi kādai kultūrai,  

rasu vai reliģiskai grupai, kura atšķiras no vairākuma. 

Homofobija / heteroseksisms – attieksme, rīcība vai organizācijas darba prakse, kas balstās uz 

 institucionālu varu un kā rezultātā rodas cilvēku pazemošana pēc viņu seksuālās orientācijas. 

Iekšēji pieņemta (interiorizēta) apspiestība – kļūdaina, iekšēji nostiprinājusies apspiesto grupas  

pārliecība attiecībā uz sevi, kas pamatojas uz dominējošās grupas pāridarījumiem un dezinformāciju.  
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Citiem vārdiem sakot - ilgstoša, organizēta rasisma un aizspriedumu rezultātā mērķa grupa piekrīt  

dominējošās grupas uzskatiem. 

Institucionāli apstiprināta apspiestība – netaisnīga sociāla, tiesību, ekonomiska un organizatoriska 

 prakse, ko nostiprinājusi dominējošā grupa attiecībā pret pakļauto/ apspiežamo grupu. 

Integrācija - nacionālo minoritāšu, kā arī imigrantu aizvien dziļāka iekļaušanās sabiedrībā, tajā  

pat laikā saglabājot savas valodā, reliģijā, kultūrā sakņotās īpatnības. 

Klasisms – attieksme, rīcība vai organizācijas darba prakse, kas balstās uz institucionālu varu un kā  

rezultātā rodas cilvēku pazemošana pēc viņu sociāli-ekonomiskā stāvokļa sabiedrībā. 

Ksenofobija - bailes no svešiniekiem, naids pret svešiniekiem, citām etniskām, reliģiskām grupām, 

 ārzemniekiem. 

Migrants - persona, kas kāda iemesla dēļ labprātīgi atstāj savu valsti, lai apmestos uz dzīvi citur. 

Nācija - 1) etniskās nācijas raksturo cilme, dzimtā valoda, kultūras īpatnības, kopīgas tradīcijas un 

nacionālā pašapziņa. Šīs nācijas ir tautas savā vēsturiskajā dzimtenē; 2) politiskās nācijas ir zināmas  

valsts pilsoņu kopums. Politisko nāciju vieno vēsturiska teritorija, valsts tiesiski politiskais modelis,  

kopīga politiskā kultūra. Svarīga politiskās nācijas pazīme ir valstiskā apziņa. (ASV, Anglija, Francija, 

 Vācija, Zviedrija u.c.) 

Pakļauta grupa/Apspiesta grupa – cilvēku grupa, kuru sistemātiski atstumj, pazemo,  

ekspluatē vai kurai sabiedrības dominējošā grupa dara pāri. 

Pamatnācija - etniski neviendabīgā zemē un nacionālā valstī esošā nācija, kura apvieno iedzīvotāju,  

pilsoņu vairākumu, ir izveidojusies no šajā zemē tapuša, izsenis dzīvojuša etniska kopuma, kas devis 

 zemei un valstij nosaukumu. Parasti šo stāvokli apliecina arī pamatnācijas valodas un kultūras dominante. 

Plurālisms – sociāla sistēma, kuras pozīcija ir tāda, ka visas grupas ir tiesīgas uz savas valodas un 

kultūras saglabāšanu, lai radītu jaunu, daudzveidīgu sabiedrību. 

Rasisms – attieksme, rīcība vai organizācijas darba prakse, kas balstās uz institucionālu varu un kā  

rezultātā rodas cilvēku pazemošana pēc viņu ādas krāsas vai etniskās izcelsmes. Rasisms ietver sevī  
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kultūras uzspiešanu kādai etniskai grupai tādā formā, lai pazemotu vai iznīcinātu citu etnisko grupu kultūras. 

Rusofobija - pretkrievu noskaņa, izveidojās visās PSRS republikās. Tā ir reakcija uz padomju režīma 

lielvalstisko nacionālo politiku 

Sabiedrotais – programmas “Izglītība sociālajam taisnīgumam” ietvaros pozitīvi attiecas pret  

dominējošas / neapspiestas grupas locekli, aktīvi atbalsta cilvēkus no pakļautās/ apspiestās grupas. 

 Sabiedrotais vērš savu darbību uz apspiestības pārtraukšanu, neatkarīgi no sava stāvokļa sabiedrībā. 

Seksisms – attieksme, rīcība vai organizācijas darba prakse, kas balstās uz institucionālu varu un kā  

rezultātā rodas cilvēku pazemošana pēc dzimuma. 

Stereotips – pārmērīgi vienkāršots vispārinājums attiecībā pret noteiktu grupu, rasi vai dzimumu,  

parasti ar nevērīgu saturu. 

Šovinisms - tautu un nāciju interešu ignorēšana un brutāla apspiešana savas valsts un nācijas interešu vārdā. 

Tolerance - gatavība reliģiskos, politiskos, pasaulsuzskata un kultūras pārliecības jautājumos būt 

 iecietīgam pret citādu un pretēju uzskatu paudējiem, gatavību sadarboties kopēju humānu un progresīvu 

 mērķu sasniegšanai. 

Valodas apspiestība - attieksme, rīcība vai organizācijas darba prakse, kas balstās uz institucionālu varu 

un kā rezultātā rodas cilvēku pazemošana pēc valodas, kurā viņi sarunājas. 
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DISKUSIJA PAR SOCIĀLĀ TAISNĪGUMA JAUTĀJUMIEM IZGLĪTĪBĀ UN SKOLOTĀJU LOMU 

 

1)  Vienojieties grupā par 3 piemēriem  par to, kā sociālais taisnīgums izglītībā  netiek ievērots. 

Īsi  raksturojiet tos. Uz lapas uzrakstītos piemērus padodiet pulksteņrādītāja virzienā pa labi blakus 

esošajai grupai. 

2)  No saņemtajiem piemēriem izvēlieties vienu būtiskāko. Atzīmējiet to.Padodiet lapu 

pulksteņrādītāja virzienā pa labi blakus esošajai grupai . 

3)  Piedāvājiet  risinājumu atzīmētajam piemēram/problēmai. 

Iepazīstiniet ar to pārējos! 

4)  Pārrunājiet labākos problēmu risinājumus! 
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KULTŪRAS BINGO  

 
Instrukcija  
Katrs kvadrātiņš kartītē var atklāt ko jaunu par semināra dalībniekiem, pat tiem, kurus labi pazīstam.  
Aptaujājiet dalībniekus un, ja kāds no punktiem attiecas uz dalībnieku, ar kuru jūs runājat, palūdziet 
viņu ierakstīt viņa vārdu attiecīgajā kvadrātiņā. Uzaiciniet šo cilvēku pateikt, ko viņš zina par 
jautājumu/apgalvojumu, uz kura viņš uzrakstījis savu vārdu.  
 
SVARĪGI: Lai arī cilvēks var ierakstīt savu vārdu vairākos kvadrātiņos, tomēr viņš drīkst to darīt TIKAI   
DIVOS  KVADRĀTIŅOS. 
 
 

Atceras kādu 
pasaku no 
bērnības 

 

 

Zina, kas ir Zori 
 

 

 

 

Skaistuma 

dieviete slāvu 

mitoloģijā 

Zina, kad ir romu 
Jaunais gads 

Zina, kad ir 
ramadans un kas 

tas ir 
 

Musulmaņu 

svētais mēnesis, 

datumi mainās 

atkarībā no 

mēness 

kalendāra. 

Zina, kura būs 
Eiropas kultūras 

galvaspilsēta 
2014. gadā 

 

 

 

Rīga 

Valsts, kurā atradās 
divi no 7 Pasaules 
brīnumiem – 
Artemīdas templis 
Efesā un mauzolejs 
Halikarnāsā, 
mūsdienu Bodrumā 

 
 
 

Turcija 

Zina kāda 
klātesošā tēva 

vārdu 
 
 
 

 

Bijis kādā valstī 
ārpus ES 

Runā četrās 
valodās 

Zina, kad sākas 
Jaunais gads pēc 

ķīniešu 
kalendāra 

 
Februārī – 

datumi mainās 
atkarībā no 

mēness 
kalendāra 

Zina, ko nozīmē 
OKSFAM 

 

Starptautiska 

fermeru 

organizācija 

Valsts, kurā 1906. 
gadā visiem (arī 
sievietēm) bija 

vienlīdzīgas 
parlamenta vēlēšanas 
tiesības.  Tajā laikā tas 
bija unikāls gadījums 

Eiropā 
 
          Somija 

Klātesošais, 
kuram ir jaunāka 

māsa 
 
 

 

Zina, Čehijas 
starptautisko 
tālruņa kodu 

 
 
 

 + 420 

Zina, kur atrodas 
Hedelejas pils 

 

Pils netālu no 

Budapeštas – 

Franča Josifa I un 

karalienes 

Elizabetes 

medību namiņš 

Zina valsti, kuru 
sauc par 

demokrātijas 
šūpuli. 

 

      Grieķija 

Var nosaukt 
vienu no 4 
lielākajām 
Spānijas upēm. 

 Ebro, Dvero, 
Taho un 
Gvadalkivira. 

Zina valsti, kuras 
lielākā osta ir 
Konstanca. 

 

        Rumānija 

 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodruma&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/1906
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%93l%C4%93%C5%A1anas_ties%C4%ABbas&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%93l%C4%93%C5%A1anas_ties%C4%ABbas&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebro&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dvero
http://lv.wikipedia.org/wiki/Taho
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Gvadalkivira&action=edit&redlink=1
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NO STEREOTIPIEM LĪDZ VARDARBĪBAI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

STEREOTIPI 

AIZSPRIEDUMI 

DISKRIMINĀCIJA 

APSPIEŠANA 

Jūtas +  motivācija 

Pakļaušanās, apspiestā 

grupa sāk darboties 

attiecīgi uzliktajam 
“zīmogam” 

Darbība 

Vara +  sistēma 
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VAJADZĪBAS KĀ MOTIVĀCIJA RĪCĪBAI 
 
 

Tīrība Kārtība Aizsardzība 

Neatkarība Atpūta Skaistums 

Mācīšanās Patiesums Iedvesma 

Miers Brīvība Līdzsvars 

Radīšana Attīstība Mīlestība 

Daudzveidība Jēga, nozīme Tuvība 

Rotaļīgums Spontānums Apmaiņa 

Piedalīšanās Izpausme Skaidrība 

Prieks Pieskaršanās Svinēšana 

Sapratne Cieņa Siltums 

Atbildība Pieņemšana Piekrišana 

Atzinība Līdzjūtība Atbalsts 

Tiesību iegūšana Uzticēšanās Godīgums 

Izmaiņas Novitāte Prieks 

Aizsardzība Brīva izvēle Dzīves bagātināšana 

Piederības sajūta Harmonija Pamudinājums 

Pateicība Iespēja dalīties Kopība 

Atklātība Kustības Ēdiens 

Sekss Ūdens Veselība 
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UZRAKSTI 3 PIEMĒRUS 

 

UZRAKSTIET 3 TEIKUMUS, KO PAR ROMU BĒRNIEM AJADZĪBĀM PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ  
VARĒTU NĀKTIES DZIRDĒT NO  
 
1. skolotājiem, kuri nevēlas savā klasē romu bērnu, 
2. citu bērnu vecākiem, kuri nevēlas savu bērnu  klasē romu bērnu, 
3. romu vecākiem, kuri nevēlas savu bērnu atstāt šādā klasē, 
4. sabiedrības. 
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KĀ MEKLĒT SABIEDROTOS? 

SABIEDROTO RAKSTUROJUMS 

1. Cenšas saskatīt apspiešanas gadījumus un izzināt mērķgrupas vajadzības. 

2. Nolemj solidarizēties ar mērķgrupu un, izprotot tās vajadzības, reaģēt uz tām. 

3. Tic, ka būt sabiedrotajam – tas ir viņa paša iznteresēs. 

4. Tendēts uz pašizaugsmi (neskatoties uz iespējamo diskomfortu). 

5. Lepojas ar to, ka darbojas pret apspiedējiem un pārvar bailes. 

6. Ir spējīgs saskatīt un formulēt to, kā viņa rīcību ietekmē bailes. 

7. Sagaida atbalstu no citiem sabiedrotajiem. 

8. Pieļauj, ka kļūdīsies, taču neizmanto to kā attaisnojumu bezdarbībai. 

9. Zina, ka sabiedroto attiecībās valda atbildība par to, kā paši sabiedrotie reaģē uz 

apspiešanu. 

10. Saprot vajadzību nemērķa grupām sākt pārmaiņas, lai sasniegtu personīgo, 

intitucionālo un sociālo taisnīgumu un līdztiesību. 

11. Zina, ka viņš ir atbildīgs par sabiedrības humānu attieksmi, īpaši reaģējot uz 

apspiešanu. 

12. Palīdz veidot sadarbību ar mērķgrupu un māca citiem to, cik svarīgs ir atbalsts šai 

grupai. 

13. Strādā ar atbildības, nevis vainas sajūtu pret mērķgrupu. 

14. Strādā, lai izglītotu citus (īpaši no “nemērķa” grupas). 

15. Saglabā savu un mērķgrupas identitāti. 

16. Ievēro to, ka cilvēki no mērķgrupas ir eksperti pašu problēmās un dzīves pieredzē, ka 

viņiem ir viedoklis un informācija, ar kuru jāiepazīstina “nemērķa” grupas. 

17. Piemīt pacietība un humora izjūta. 

 

KĀ UZSĀKT? 
 Atrodiet brīvprātīgos un kopā ar viņiem sāciet izstrādāt plānu un savas darbības stratēģiju.  

Kad tas viss būs izdarīts, padomājiet par sekojošām lietām - 

 Atrodiet faktus par sociālā taisnīguma neievērošanu un netaisnības novēršanas iespējām. 
 Izdomājiet jūsu kampaņas tematu vai devīzi. Tā jums būs vieglāk pasniegt savu ideju un pievērst 

lielāku uzmanību projektam. 
 Padomājiet par to, kā projektā iesaistīt visu kopienu. Noorganizējiet skolēniem un pusaudžiem 

plakātu konkursu. Izdariet tā, lai visi dalībnieki kļūtu par uzvarētājiem – izveidojiet darbu izstādi, 
novietojot tos visā skolā un pasniedzot visiem konkursa dalībniekiem mazas balviņas. Izvēlieties 
vienu plakātu, kurš arī kļūs par jūsu kampaņas simbolu. Jau iepriekš sagatavojiet speciālu balvu 
tam bērnam, kura plakāts tiks izvēlēts, lai prezentētu jūsu kampaņu. 

 Aprunājieties ar organizācijām, kuru uzdevums ir strādāt ar vietējam kopienām, un iegūstiet arī 
viņu atbalstu. 
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 Izrunājiet projekta nozīmi ar uzņēmumu vadītājiem un menedžeriem, ar mērķi, lai viņi sniegtu 
jums atbalstu tā realizēšanā. 

 Izveidojiet kopienai speciālu kalendāru, kurā jūs ierakstīsit netaisnības novēršanas padomus un 
paņēmienus. 

 Kopienā un mikrorajonā izveidojiet mērķgrupas, kurās tiks runāts par netaisnības novēršanas 
pasākumiem un ar to saistītiem tematiem. Mērķgrupas var būt veidotas no dažāda vecuma, 
kultūras un organizāciju pārstāvjiem. 

 Izdaliet literatūru vietējā kopienā. 

Iespējamie sadarbības partneri 

Palīdzību jums var sniegt: 

 skolas; 
 organizācijas, kas piedāvā dažādus pakalpojuma veidus; 
 slimnīcas; 
 bibliotēkas; 
 publiskās pārvaldes organizācijas, kuras ir saistītas ar vietējo pašvaldību darbu; 
 sociālās nodaļas, 
 baznīcas, sinagogas; 
 vietējās asociācijas, nevalstiskās organizācijas, utt. 

Galvenie atbalsta sniegšanas principi  

 Labs atbalsts ir virzīts uz kaut ko konkrētu. Vispārējs atbalsts ne vienmēr sniedz palīdzību. 
Pievērsiet uzmanību konkrētām problēmām vai vajadzībām. 

 Lai veiksmīgāk varētu tikt galā ar problēmām, tās ir vēlams sadalīt pa sīkākiem uzdevumiem. 
 Izvirziet konkrētas problēmas un tādus risinājumu veidus, kurus ir iespējams izpildīt. 
 Izdaliet konkrētas problēmas, kuras aptver lielu cilvēku daudzumu. Izvēlieties tādas problēmas, 

kuras varētu ieinteresēt un apvienot kopā cilvēkus un grupas ar dažādām interesēm. 
 Pasniedziet pārliecinošu un precīzu problēmas aprakstu. Mēģiniet pārliecināt pārējos par šīs 

problēmas nozīmi un tās risināšanas nepieciešamību. 
 Tie, kuri spēj efektīvi sniegt atbalstu, zina, ka pastāv vairāki izmaiņu paņēmieni. Pārdomājiet savu 

darbību variantus. 
 Izmantojiet dažādas metodes, lai panāktu iecerētās izmaiņas. Jūsu izmantotās darba metodes var 

būt: publiskā informācija, vietējo pašvaldību “monitorings”, pirmorganizācijas iedzīvotāju vidū, 
tiesas procesi u.tml. 

 Efektīvam atbalstam ir nepieciešama rūpīga sagatavošanās un pamatoti dziļš pētījums, uzstājība, 
kā arī nākotnes darbības, lai nostiprinātu sasniegto rezultātu. Izmantojiet visas, pat vismazākās 
iespējas. Izpildiet to garlaicīgo un smago darbu, kuru neviens cits nevēlas darīt. Lasiet visus 
rīkojumus, avīzes un atskaites. Akurāti un sīki pierakstiet visu, ko jūs darāt. 
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VARDARBĪBAS CIKLA MODELIS 
 

 
              APSPIEDĒJI APSPIESTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“... kad tas beigsies, mēs atcerēsimies nevis savu ienaidnieku, bet gan klusējošo draugu 
vārdus.” 

                                                        /M.L. Kings/ 

 
  

Pastāvīgi 

apspiestie 

klusējošie 

Apspiešanas 

draudiem 

pakļautie 

klusējošie 

Aktīvisti, kas 

cenšas veikt 

pārmaiņas 

Apspiešanas 

realizētāji 

Ekstrēmisti 

Klusējošais 

vairākums 

(vērotāji) 

Cilvēki, kas 

vardarbību 

nerealizē, 

bet attaisno 
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DIALOGI SADARBĪBAI UN KONFLIKTU RISINĀŠANAI 
 
Daži padomi veiksmīgam dialogam 

 Centies uzdot pēc iespējas vairāk jautājumu, lai iegūtu informāciju. 

 Pārliecinies, vai izproti, ko no tevis gaida sarunu biedrs. Izmanto frāzi:” Vai esmu pareizi sapratis 
jūsu jautājumu?” Ja nesaproti, lūdz sarunu biedru paskaidrot. 

 Atrodiet kopējos viedokļus. Novērtējiet kopīgo un atšķirīgo. 
 

Noderīgi izteicieni 

Iesaistīšanai sarunā:    * Pastāstiet vēl kaut ko par.. 
                                      * Bet ko jūs teiktu, ja… 

   * Vai jūs to varētu izklāstīt sīkāk? 
   * Es gribētu papildināt… 

Ieklausīšanās sarunu biedrā:* Jūs domājat, ka… 
                                                * Jūs gribat pateikt, ka… 

* Nezinu, vai esmu pareizi sapratis? 
* Es to nesaprotu… 
* Es jūtu, ka…  
* Mani uztrauc… 

Priekšlikumu izklāstīšanai:     * Es piedāvāju… 
                                                * Domāju, ka… 

         * Es gribēju, lai jūs ņemtu vērā… 
Argumentācijai:            * Šo iemeslu dēļ… 

* Ņemot vērā to, ka… 
* Manuprāt, ir vairāki iemesli… 

Attieksme dialogā, kas rada konfliktus un nesapratni 
1. uzdodam jautājumu: “Kas ar mani nav kārtībā?”. (Jūtam vainu, kaunu...) 
Piemēri. A persona:  Es neko nesaprotu un uzskatu, ka šis seminārs nav interesants. 
               B persona: Es neko nesaprotu, esmu galīgi nekompetents. 
2. uzdodam jautājumu: “Kas nav kārtībā ar citiem? (dusmas) 
          A persona: Es neko nesaprotu un uzskatu, ka šis seminārs nav interesants. 

                     B persona: Jūs neesat  pietiekami gudrs, lai to saprastu. 
 
Attieksme dialogā, kas rada savstarpējo saikni 
      3. uzdodam jautājumu: “Kas man vajadzīgs?” (uzmanība uz savām sajūtām un vajadzībām) 

          A persona: Es neko nesaprotu un uzskatu, ka šis seminārs nav interesants. 
                      B persona: Es gribētu uzzināt, kas notiek un kāpēc šis cilvēks tā teica. Es viņam to 
pavaicāšu. 
     4. jautājam: “Kas nepieciešams otram cilvēkam? “ (koncentrējamies uz viņa jūtām un vajadzībām) 

         A persona: Es neko nesaprotu un uzskatu, ka šis seminārs nav interesants. 
               B persona: Jūs neesat apmierināts tāpēc, ka cerējāt sagaidīt citas nodarbību formas un 

metodes? 
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TUVĀKIE SOĻI 

 

Savā pirmsskolas komandā saplānojiet tuvākos soļus, ko veiksiet līdz šī gada aprīlim sociālā 

taisnīguma veicināšanai! 

 

Ko darīsim? 

(uzdevums) 

Kā darīsim? 

(metodes) 

Kas darīs? 

(atbildīgie) 

Kam? 

(mērķauditorija) 

Kas nepieciešams? 

(resursi) 

Kas jāatceras? 

(piezīmes) 
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SEMINĀRA IZVĒRTĒJUMA ANKETA 

Lūdzu, novērtējiet semināru, atbildot uz jautājumiem. 

Atzīmējiet savu atbildi ar krustiņu „” vai ķeksīti „”. Skaitlisko vērtējumu nozīme: 5 – teicami, 4 - 

labi, 3 - apmierinoši, 2 - vāji, 1 - slikti.  

1. Novērtējiet semināra saturu, tēmu atbilstību Jūsu vajadzībām! 
 - 5  - 4  - 3  - 2  - 1 

 

2. Novērtējiet savu profesionālo kompetenču* paaugstināšanās līmeni semināra ietvaros! 
 - 5  - 4  - 3  - 2  - 1 

 

3. Cik lielā mērā piedāvātās metodes/jauniegūtās prasmes un izdales materiālus Jūs plānojat 
pielietot savā darbā?  
 - 5  - 4  - 3  - 2  - 1 

 

4. Kā Jūs apmierināja semināra organizēšana (teorētisko un praktisko nodarbību samērs un tam 
atvēlētais laiks, izdales materiāli, semināra telpa, atmosfēra u.c.) 
 - 5  - 4  - 3  - 2  - 1 

 

5. Kā Jūs vērtējat semināra vadītāju  darbu?  
 - 5  - 4  - 3  - 2  - 1 

 

6. Lūdzu, izsakiet savus priekšlikumus/ ierosinājumus, ja tādi ir, par līdzīgu pasākumu norisi 
turpmāk projektā! Citi komentāri. 

 

 

 

 

 

* Vecākiem lūgums novērtēt savu zināšanu paaugstināšanās pakāpi.     Paldies! 

 


