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’’Sabiedrība par atklātību — Delna’’ ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency
International Latvijas nodaļa. Delna ir Latvijas vadošā nevalstiskā organizācija pretkorupcijas jomā.
Delnas mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas
politikā, valsts un privātajā sektorā, kā arī personu savstarpējās attiecībās.

Šis uzdevumu komplekts ir sagatavots ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā, 
Nīderlandes Karalistes vēstniecības Latvijā un Atklātības fonda finansiālu atbalstu.

Par uzdevumu komplekta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību — Delna”.

Šis uzdevumu komplekts publicēts 2022. gada septembrī un pieejams www.delna.lv
bez maksas.
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Godaprāts un drosme ir ikvienas veselīgas, spēcīgas un noturīgas sabiedrības un demokrātijas
pamats, uz kura savas attiecības balsta arī ASV un Latvija. 2022. gadā aprit 100 gadi kopš Latvijas
un ASV diplomātisko attiecību nodibināšanas un, skatoties uz jauniešu iesūtītajiem zīmējumiem
konkursā “Es redzu” un zīmējumos atainoto godaprātu, esam pārliecināti, ka svinēsim arī mūsu
attiecību divsimt gadi.

ASV vēstniecības Latvijā vēstnieka vietniece Ruta Elvikis

Vecāki ir tie, kas bērniem māca godaprātu un cieņu pret citiem, kad bērni pieaug un kļūst par
pieaugušajiem, tad ir otrādi – bērni māca pieaugušos. Cilvēks pieaugot uzdot mazāk jautājumu
nekā tad, kad bija bērns, bet jautājums uzdot ir ļoti svarīgi. Šie zīmējumi parāda to, kas dzīvē ir
patiesi svarīgs, proti, mums ir jārūpējas par apkārtējiem cilvēkiem un jāpārliecinās, ka ikvienam
ir piederības sajūta, mums ir jāciena daba un sabiedrība. Mums ir ne tikai jāsaka pareizās lietas,
bet arī jārīkojas saskaņā ar teikto.

Nīderlandes Karalistes vēstnieces vietniece Latvijā Lieske de Krijgere

Korupcija ir apdraudējums, kas lēnām nāk mums visiem virsū, un ir cilvēku pašu rokās to apturēt.
Ir jābūt drosmīgam un jādzīvo atklātībā un godīgumā, kā arī jāceļ trauksme par tādām lietām, kas
nepatīk (ne tikai par korupciju, bet arī visām citām netaisnībām). Lai apkarotu korupciju, nav
jābaidās uzrunāt simts vai pat tūkstoš cilvēku. Ir jābūt gatavam nostāties liela skaita cilvēku priekšā
un darīt to labo un pareizo lietu. Drosme, cieņa, atbildība un godīgums ir vērtības, kas veicina
atklātību un ir pret korupciju, un tas mums Latvijā un pasaulē ir vajadzīgs.

Atklātības fonda valdes priekšsēdētājs Valdis Liepiņš

Ikdienā par korupciju mēs runājam sarežģīti – ar komplicētiem piemēriem un terminiem. Tad rodas 
sajūta, ka cīnīties ar korupciju ir gandrīz neiespējami, to izprast ir pārāk grūti. Taču reizēm ir svarīgi 
prast uz sarežģītām lietām paskatīties vienkārši – bez dažādiem uzslāņojumiem. To arī mēs redzam 
jauniešu zīmējumos. Viņi mums savos zīmējumos runā par pozitīvajām vērtībām, kuras iznīcina 
korupciju tās saknē.

"Sabiedrības par atklātību – Delna" direktore Inese Tauriņa
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CIEŅA, DROSME, GODĪGUMS UN ATBILDĪBA JAUNIEŠU ACĪM

Kas ir godīgums, atbildība, drosme un cieņa jauniešu acīs? Kā jaunieši vērtē un redz šīs
vērtības attiecībās ar citiem cilvēkiem un valsti?

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna), aktualizējot jauniešu lomu atbildīgas un
tiesiskas valsts stiprināšanā, 2022. gada martā aicināja jauniešus vecumā no 12 līdz 19
gadiem piedalīties zīmējumu konkursā “Es redzu”. Mudinājām jauniešus izvēlēties vienu
no apakštēmām: “Es un godīgums”, “Es un atbildība”, “Es un drosme” vai “Es un cieņa”,
un savos zīmējumos atainot, kā izvēlētā vērtība izpaužas viņu un apkārtējo cilvēku rīcībā
un attieksmē vienam pret otru.

Konkursa noslēgumā saņēmām 133 darbus no 24 Latvijas skolām un vienas ģimenes.
Visbiežāk jaunieši savos darbos atainoja drosmi – 57 zīmējumos, atbildību – 30
zīmējumos, cieņu – 23 zīmējumos, godīgumu – 13 zīmējumos. Vairāki jaunieši darbos
bija izvēlējušies apvienot visas piedāvātās vērtības – 10 zīmējumos. Savos zīmējumos šīs
vērtības jaunieši saista ar ikdienā redzēto un piedzīvoto. Zīmējumos atklājas jauniešu
emocijas un godaprāts, attiecības ar ģimeni, skolasbiedriem un skolotājiem, rūpes par
dabu un dzīvniekiem, attieksme pret COVID–19 ierobežojumiem un Krievijas uzsākto
karu Ukrainā.

Jauniešu zīmējumus 2022. gada vasarā un rudenī izstādījām plašākai sabiedrībai četrās
publiskās vietās – Mazajā Ģildē Rīgā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Rīgas domē un
Daugavpils pilsētas domē.

Zīmējumus izmantojām kā iedvesmas avotu, lai radītu šo uzdevumu komplektu un video-
animāciju ’’Cieņa, drosme, godīgums un atbildība jauniešu acīm’’. Šo jaunradīto materiālu
mērķis ir veicināt skolu jauniešu vispārējo izpratni par godīgumu, atbildību, cieņu un drosmi
kā ieguvumu, veidojot attiecības ar cilvēkiem un iesaistoties savas kopienas un valsts
attīstībā. Aicinām Latvijas skolas šos uzdevumus lietot mācību stundās un ārpusskolas
nodarbībās, pārrunājot ar jauniešiem pilsonisko līdzdalību.
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Esmu Jaunietis, kas ikdienu pavada ar saviem vienaudžiem –
Drosmi, Godīgumu, Atbildību un Cieņu.
“Vienaudžiem”, jo mēs pieaugam kopā – kopā ejam uz skolu,
kopā palīdzam vecmammai dārzā, kopā
aizstāvam vājāko, kopā runājam un iestājamies par netaisnību.

Drosme parasti ir pirmā,
kas ceļ trauksmi.

Drosme nebaidās no briesmām, kas var sagaidīt.
Viņa ir pirmā, kas saka: “Nebaidies! Pirmais
solis ir grūtākais! Tev tikai ir jāiet!”

Drosme mudina uz
rīcību, lai uzlabotu 
sabiedrības dzīvi
un risinātu
problēmas – mudina
būt pilsoniski aktīvam
un izgaismo netaisnību.
Mudina nostāties pret
negodīgo, kas dažkārt
ir lielāks par pašu.

Tuva draudzene Drosmei ir Cieņa. Cieņa aicina
mīlēt vienam otru, neskatoties uz atšķirībām!
Cieņa cilvēkus ceļ uz augšu un atgādina,
ka ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam kļūt mazam,
lai kļūtu vēl lielāks.

Tad nāk Godīgums.
Ikvienā situācijā būt
godīgam ir viņa izvēle.
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Atbildīgums ikdienā rūpējas par savu un līdzcilvēku 
veselību, vidi, mājdzīvniekiem, ģimeni un sev tuvajiem.

Vienmēr vistālāk skatās Atbildīgums –
viņš visu kārtīgi izsver un apdomā.

Godīgums ir pret meliem – saka, ka meli ’’izēd’’ un ’’savij’’
tumšos tīklos visu skaisto.

Mēs esam jaunieši un pilsoniski aktīvi cilvēki,
mēs augam pamazām. Mēs katrs esam savādāks,
bet vēlamies vienu – būt laimīgi un drošībā!

Turklāt ikdienā, strādājot kopā ar domubiedriem, mēs 
veidojam ciešas savstarpējās attiecības - veicinām
uzticības un piederības sajūtu.

Katra pieredze, ko gūstam, būdami pilsoniski aktīvi,
vairo mūsu zināšanas dažādos jautājumos,

šo ticību sev vēl jo vairāk stiprinot.

Kas ir 
pilsoniskais aktīvisms?

Kāpēc Tev būt 
aktīvam?

Pilsoniskais aktīvisms dod mums katram iespēju
pielikt savu roku apkārtējās vides veidošanā.

Apziņa, ka mēs varam mainīt to, kas mūs
neapmierina, ne vien attīsta mūsu individuālo

atbildības sajūtu, bet arī ceļ mūsu ticību sev pašiem.
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Metodiskais materiāls  

 

Aicinām Latvijas skolas šos materiālus lietot mācību stundās, piemēram, sociālajās zinībās, 

politikas zinātnes un ārpusskolas nodarbībās un audzināšanas stundās, pārrunājot ar 

jauniešiem pilsonisko līdzdalību.  

Sasniedzamais rezultāts: veidoju izpratni par tādu vērtību kā cieņas, drosmes, atbildības un godīguma 

ietekmi uz mūsu ikviena attīstību un sabiedrību kopumā. Uzdevumi veidoti tā, lai attīstītu skolēna 

kritiskās domāšanas prasmes, spēju izvērtēt situāciju un izvēlēties tikumisku rīcību, vienlaikus nostiprinot 

viņā personisku pārliecību par ētisko vērtību un tikumu nozīmību pašpilnveidē un savstarpējās 

attiecībās.
 

 Pārrunājiet klasē, kas Jums nāk prātā, kad dzirdat vārdu “Godīgums”, “Cieņa”, “Drosme” un 

“Atbildība”? Ko Jums nozīmē šīs vērtības? Kā Jūs atpazīstat cieņu? Kā Jūs atpazīstat drosmi? Kā Jūs 

atpazīstat atbildību? Kā Jūs atpazīstat godīgumu?  

  

2.1. Skolēni raksturo savu apkārtējo vidi (skolu, pašvaldību, valsti), pārrunā, kā patīk vide, kurā viņi dzīvo, 

izvēlas pēdējā laika pāris notikumus, par kuriem viņi ir dzirdējuši.   

2.2. Raksturo, kā izvēlētajos notikumos parādās (vai neparādās) cieņa, atbildība, godīgums un drosme.  

             Skolas, pašvaldības un valsts attīstība ir lielā mērā atkarīga ne tikai no tā, kādas spējas un 

prasmes, bet arī rakstura īpašības piemīt iestāžu vadītājiem, lēmumu pieņēmējiem (piemēram, 

pašvaldību deputātiem, Saeimas deputātiem) un iedzīvotājiem.  

CIEŅA, DROSME, ATBILDĪBA UN GODĪGUMS JAUNIEŠU ACĪM
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 1. uzdevums. Ievada nodarbība

 2. uzdevums

   Ievēro!

Rekomendējošais skolēnu vecums: 12 līdz 20 gadi. Uzdevumi ir sarindoti pēc grūtības pakāpes.
Uzdevumus var pildīt pa vienam vai visus kopā.



  

 

3.1. Pārrunājiet, kā saprotat Saeimas deputātu ētikas kodeksa:  

5. pantu “Deputāts ciena un vienmēr ievēro Satversmi, Saeimas kārtības rulli un citus normatīvos 

6. pantu “Deputāts atzīst savas kļūdas un cenšas labot tās”, 

 
7. pantu “Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var 

būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus;  

deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.”   

3.2. Atrodiet publiskajā telpā izskanējušu informāciju, kad kāds no deputātiem minētos pantus ir 

pārkāpis.   

 Saeimas deputātu ētikas kodekss ir Saeimas darba organizācijas sastāvdaļa, Saeimas kārtības 

ruļļa pielikums, kas ietver deputāta profesionālās ētikas principus, normas un ieteikumus, kas jāievēro 

attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.  

3.3. Noskaidrojiet,  vai Jūsu pašvaldībā ir pieņemts pašvaldības deputātu ētikas kodekss un ko tas 

nosaka? Kādas ētikas normas deputātiem un pašvaldībā strādājošajiem ir jāievēro? Un kas notiek, ja tās 

neievēro?    

4.1. Skolotājs pārstāsta tekstā minēto  vai skolēns pats izlasa.  

Ikviens iedzīvotājs var uzsākt pilsoniskās aktivitātes  ar mērķi radīt izmaiņas vietā, kurā viņš dzīvo, arī 

plašākā sabiedrībā un valstī kopumā. Ikviens no mums var attīstīt savas prasmes, iegūt jaunas zināšanas 

un pastiprināt motivāciju, kas nepieciešama, lai panāktu kādas izmaiņas. 

Iesaistoties pilsoniskajās aktivitātēs un esot aktīvam, cilvēkam ir iespējas uzlabot savu un savas kopienas 

ikdienu, tas ir veids kā iestāties pret netaisnību, negodīgumu un/vai kaitniecību, kas radusies. Iesaistoties 

kāda jautājuma risināšanā, mēs parādām sev un citiem, ka veiktajai darbībai un viedoklim ir nozīme. 

ASV politologs Roberts Putnams (Robert D. Putnam), apskatot pilsoniskās aktivitātes, lielāku lomu vērš 

tieši uz "iesaistīšanos". Viņaprāt ikvienai aktivitātei, ko mēs darām, sākot ar avīžu lasīšanu, politisko 

līdzdalību, dalību vēlēšanās, aktivitātēm sociālajos tīklos u tt. ir nozīme. Lai arī nepastāv vienota 

definīcija, kas ir pilsoniskās aktivitātes, tomēr kopumā var teikt, ka tās ir darbības, kuras cilvēks veic, lai 

uzlabotu esošo situāciju sabiedrības vai kādas kopienas ietvaros.  

P.S. Pilsonisko aktivitāti sauc arī par pilsonisko līdzdalību..   

 

 

aktus’’,
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   3. uzdevums

  Ievēro!

    4. uzdevums. Pilsoniskās aktivitātes.



4.2. Sarīkojiet diskusiju par to, kādas sekas ir tam, ja cilvēks un plašākas sabiedrības grupas neinteresējas 

par to, kas notiek apkārt un izvēlas būt pilsoniski neaktīvs. Diskusijā pārrunājiet arī šādus jautājumus: 

 Kas valstī varētu notikt citādāk, ja cilvēki vairāk interesētos par to, kas notiek apkārt? Kā to 

panākt? 

 Ko mēs šodien varam mācīties no piemēriem, kad cilvēki ir bijuši pilsoniski neaktīvi? 

 

5.1. Skolotājs pastāsta tekstā būtisko vai skolēns pats izlasa. 

Joahims Ekmans (Joakim Ekman) un Ēriks Amna (Erik Amna), aplūkojot pilsonisko aktivitāti, izdala divas 

pilsoniskās aktivitātes formas: individuālo un kolektīvo.  Individuālā līdzdalība tiek uztverta kā  
aktivitātes, kas saistītas ar cilvēka personīgajām interesēm par politiskiem un sabiedrības intereses 

skarojšiem jautājumiem. Piemēram, saruna ar draugu par politiķu pieņemtajiem lēmumiem un likumiem, 

piedalīšanās sabiedriskajā apspriedē par pašvaldības attīstības plāniem. 

Savukārt kolektīvā līdzdalības forma paredz, ka persona iesaistās kādas grupas darbībā, savas vērtības 

asociējot ar konkrētās grupas kopīgajiem mērķiem un vērtībām. Piemēram, tas var izpausties kā 

brīvprātīgais darbs kādā vietējā biedrībā, labdarības organizācijās ar mērķi palīdzēt citiem (ārpus 

ģimenes vai draugu loka), iestāšanās politiskajā partijā. 

 

5.2. Izveidojiet žurnālistu grupas, kas sagatavos ziņojumu par novērotajiem pilsoniskā aktīvisma veidiem 

klasē? Aizpildiet tabulu un apkopojiet rezultātus. Kādus secinājumus ir iespējams izdarīt? 

  
Apgalvojums

 Individuālā 
līdzdalība 

Kolektīvā 
līdzdalība 

Ja esi piedalījies līdzīgā 
aktivitātē, mini piemēru 

Atgādināju vecākiem, ka šodien ir 

vēlēšanas un viņiem ir jāiet 

ievēlēt jauno pašvaldības domi 

   

Pieteicos brīvprātīgajam darbam 

dzīvnieku patversmē 
   

Kopā ar ģimeni piedalījos lielajā 

talkā, kuru organizēja pašvaldība 
   

Piedalījos 14. Saeimas vēlēšanās    

Publiskajā apspriešanā par jaunā 

sporta laukuma būvi pilsētā 

izteicu savu viedokli 

   

Iestājos politiskajā partijā     

Esmu klases vecākais    

Piedalījos organizācijas “Mīlu 

kokus” piketā pret koku izciršanu 

pie Ministru kabineta ēkas  

   

Iesaistījos kā brīvprātīgais 
līdzekļu vākšanā Ukrainas karā 

cietušajiem   
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   5. uzdevums. Pilsoniskā aktīvisma veidi.



5.3. Katrā grupā izvirziet ziņotājus, kuri pavēstīs par grupas kopējiem rezultātiem un secinājumiem. 

Pastāstiet arī principu, pēc kura izvēlējāties, kurš būs ziņotājs. Piemēram, balsojot par to, kurš būs 

ziņotājs.  

5.4. Pēc ziņojumu noklausīšanās pārrunājiet šos jautājumus:  

Kurš līdzdalības veids grupas dalībniekiem  ir tuvāks?   

 Kādas prasmes vai zināšanas pietrūkst, lai pilnīgāk iesaistītos pilsoniskajās aktivitātēs? Kādās 

aktivitātēs  labprāt iesaistītos un ko ar savu darbību vēlētos mainīt vai ietekmēt?  

 

6.1. Skolotājs pārstāsta tekstā minēto vai skolēns pats izlasa. 

Jaunais Pašvaldību likums paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra jaunieši no 16 gadu vecuma varēs trīs 

dažādos veidos iesaistīties pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā: iesniedzot  kolektīvo iesniegumu, 

iesaistīšanās iedzīvotāju padomēs un piedalīšanās līdzdalības budžetā. Dažas Latvijas pašvaldības, 

piemēram, Cēsis, Gulbene, Rīga, Ropaži, Valmiera jau īsteno jaunās sabiedrības iesaistes formas, 

negaidot jaunā Pašvaldību likuma stāšanos spēkā.   

Kolektīvais iesniegums 

Iesniedzot kolektīvo iesniegumu jaunieši varēs pieprasīt pašvaldībai atbildi par kādu tās kompetencē 

esošu jautājumu, piemēram, par pašvaldības gauso rīcību kāda jaunatnei svarīga infrastruktūras objekta 

attīstīšanā. Lai nodrošinātu iesniegšanai nepieciešamo iesniedzēju skaitu, jauniešiem būs jāmeklē 

domubiedri (tie var būt arī pieaugušie). Kolektīvo iesniedzēju skaits būs atkarīgs no pašvaldības lieluma, 

piemēram, pašvaldībās no 15 000 līdz 30 000 iedzīvotāju —  200 iesniedzēju, vairāk nekā 30 000 

iedzīvotāju — 300 iesniedzēju, valstspilsētas pašvaldībā, izņemot Rīgu —  300 iesniedzēju, savukārt, Rīgas 

valstspilsētas pašvaldībā — 2000 iesniedzēju. 

Iedzīvotāju padomes 

Papildu kolektīvajam iesniegumam jauniešiem būs dota iespēja darboties iedzīvotāju padomēs un būt 

par iedzīvotāju padomes locekli. Padomes ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupas, kas pārstāv konkrētās 

teritorijas iedzīvotāju intereses komunikācijā ar pašvaldību tās funkciju izpildē. Šīs padomes aktualizē 

iedzīvotājiem būtiskus jautājumus un kopīgi ar pašvaldību meklē risinājumus. Līdz ar to jauniešu iesaiste 

padomēs ir vairāk  nekā vēlama, jo ļauj apspriest un risināt arī jauniešiem būtiskus jautājumus tiešā 

komunikācijā ar pašvaldību.  

Līdzdalības budžets  

Jaunieši varēs piedalīties arī līdzdalības budžetā –  balsot par citu iesniegtajām idejām un arī iesniegt 

savas idejas par to, kā izlietot pašvaldības naudu. Piemēram, ierosināt, ko būvēt kādā konkrētā 

pašvaldībai piederošā zaļajā teritorijā (skeitparku, parku, soliņus garāmgājējiem u. tml.) un balsot par 

labāko priekšlikumu.  
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    6. uzdevums. Jauniešu līdzdalības iespējas pašvaldībās.

 



 6.2. Apmeklējiet savas pašvaldības mājaslapu un apskatiet, kuras no nosauktajām līdzdalības iespējām 

jau darbojas un kā tajās iesaistīties. 

 6.3. Pārdomājiet, ko vajadzētu uzlabot pašvaldībā un pārrunājiet, kuras līdzdalības iespējas būtu 

vispiemērotākās uzlabojumu veikšanai.  

  

7.1. Apskatiet pastkartes (Pielikums) un pārdomājiet, ko katra no vērtībām nozīmē.

7.2. Nosūtiet pastkarti cilvēkam, kuram kāda no vērtībām ir ļoti izteikta vai gluži pretēji -  nemaz nepiemīt 

un viņa rīcībā neizpaužas. Pastkartē norādiet: saņēmēju, sūtītāju, sūtīšanas datumu un vietu, personīgu 

ziņu un izvērtējumu pāris teikumos  par pastkartes saņēmēja  līdz šim paveikto vai viņa rīcību kādā 

situācijā, paudiet savu attieksmi. 

 

Šajās pastkartēs attēloti jauniešu zīmējumu konkursa “Es redzu” jauno mākslinieku darbi, kuri tika 

visaugstāk novērtēti  katrā no apakštēmām “Es un cieņa”, “Es un drosme”, “Es un atbildība”, “Es un 

godīgums”.  
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    7. uzdevums.



MARIJA ISTOMINOVA, 14 gadi, Rīgas 71. vidusskola
Esi atbildīgs par pasauli un dabu (apakštēma - atbildība).

12

PIELIKUMS



AMĒLIJA POMMERE, 6. klase, Rīgas 6. vidusskola
Drosme uzstāties citu priekšā (apakštēma - drosme).
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VALERIJA LISENKO, 14 gadi, Rīgas 71. vidusskola
’’Patiesa seja’’. Parādi savu patieso seju, neesi viltīgs (apakštēma - godīgums).

14



INTA IVANOVA, 14 gadi, Skaistkalnes vidusskola
Meitene rūpējas par jaunu gulbēnu.
Cienot šo putu, viņa pati tiek cienīta (apakštēma - cieņa).
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