
 

 

 

SSMMIILLTTEENNEESS  VVAALLSSTTSS  TTEEHHNNIIKKUUMMSS  ––  PPRROOFFEESSIIOONNĀĀLLĀĀ  VVIIDDUUSSSSKKOOLLAA  

 

 

 

Skolotāja Ilvija Biržmane 

 

Temata „Diskusija” apguves metodika latviešu valodas stundās 

2.kursā (11.klase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smiltene 

2013 

   



 

 

SSAATTUURRSS  

 

Saturs 2 

Ievads 3 

1. Power Point prezentācija „Diskusija” 5 

2. Stundas „Mācāmies diskutēt!” konspekts un materiāli grupu darbam  5 

3.  Diskusijas „Vai Staburags jāizceļ no Daugavas?”analīze  8 

4.  Mājas darbs „Staburags  Latvijas kultūrvēsturē, vidē un literatūrā” 12 

5.  Patstāvīgais darbs „Diskusijas plānošana, organizēšana, vadīšana”  12 

6.  Diskusijas „Sastrēgumstunda. Nabadzība” protokols 16 

Nobeigums 17 

Izmantotā literatūra 18 

Pielikumi 19 

 

   



 

 

IIEEVVAADDSS  

Nozīmīga un ikvienam jaunietim izkopjama prasme ir prasme diskutēt – formulēt un izteikt 

savu viedokli, uzklausīt citus, iesaistīties diskusijas organizēšanas procesā, kā arī to vadīt. Šīs prasmes 

profesionālās izglītības iestādes absolventam ir nozīmīgas, uzsākot darba gaitas, turpinot izglītību 

augstākajās mācību iestādēs, veidojot karjeru. Vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda” 

programmā ir iekļauts temats „Diskusija. Tās plānošana, organizēšana, izvērtēšana. Diskusijas 

kultūra.” 

Sasniedzamais rezultāts -  

Komunikatīvā un valodas kompetence 

 Plāno, organizē diskusiju un mācās to vadīt. Ievēro diskusijas kultūru. 

 Izmanto diskusijai atbilstošus verbālos un neverbālos saziņas līdzekļus. 

 Prot lojāli izturēties pret dažādiem viedokļiem un domām, korekti izsaka viedokli un kritiku. 

Sociokultūras kompetence 

 Apzinās diskusijas nozīmi daudzveidīgu viedokļu veicināšanā. 

 Vērtē diskusiju valodu presē un televīzijā. 

Metodiskās izstrādnes autore ir apkopojusi vairāku gadu laikā izveidotos uzdevumus temata 

„Diskusija” apguvei 2.kursā (11.klase). Veidojot mācību materiālus, uzmanība pievērsta  šādiem 

aspektiem: 

 latviešu valodas un literatūras apguves specifika profesionālās izglītības iestādē; 

 atbilstība profesionālās izglītības iestāžu interesēm, spējām; 

 diskutējamo jautājumu dažādība, saistība ar dažādām dzīves jomām (sociālie un ekonomiskie 

jautājumi, izglītība, latviešu literatūra un kultūra); 

 starppriekšmetu saikne; 

 izmantoto mācību formu un metožu, metodisko paņēmienu dažādība. 

Audzēkņiem izkopjamās prasmes: 

 prasme formulēt domas, 

 prasme izteikt savu viedokli, 

 prasme uzklausīt citus, 

 prasme plānot, organizēt, vadīt, 

 prasme vērtēt. 



 

 

Mācību materiālu gatavošanai un teorētisko jautājumu apguvei mācību stundās izmantotas 

mācību grāmatas I.Dalbiņa, I. Lāčauniece „Latviešu valoda vidusskolā” 2.daļa; K. Bikše, D. Laiveniece 

„Latviešu valoda vidusskolām” 1.daļa, tāpat arī L. Miķelsones pedagoģiskā pieredze, preses un 

televīzijas materiāli. 

  



 

 

11..PPOOWWEERR  PPOOIINNTT  PPRREEZZEENNTTĀĀCCIIJJAA  „„DDIISSKKUUSSIIJJAA””  

Diskusija skolēniem nav svešs jēdziens. Ievadstundu var sākt ar domu karti, kurā skolēni raksta 

asociācijas ar vārdu „diskusija”.  

 

 

 

 

  

 

 

Sarunas un Power Point prezentācijas (sk.1.pielikumu) gaitā tiek precizēts jēdziens  „diskusija”. 

Turpinot sarunu, līdztekus prezentācijai tiek risināti šādi jautājumi: 

- Kādas ir diskusijas vadītāja funkcijas? 

- Kā izpaužas diskusijas kultūra? 

- Kas jāievēro ikvienam diskusijas dalībniekam? 

- Kas ir arguments? utt. 

Prezentācijas laikā skolēns veido piezīmes pierakstu kladē. 

  

  

  

22..  SSTTUUNNDDAASS  „„MMĀĀCCĀĀMMIIEESS  DDIISSKKUUTTĒĒTT!!””  KKOONNSSPPEEKKTTSS  

  ((22  MMĀĀCCĪĪBBUU  SSTTUUNNDDAASS))  

Stundas mērķi: 

1. Izglītojošais – veidot audzēkņu izpratni par mērķtiecīgas diskusijas organizēšanu, norisi un 

izvērtēšanu. 

2. Audzinošais – rosināt audzēkņu empātiju, toleranci pret viedokļu dažādību un citiem diskusijas 

dalībniekiem. 

3. Attīstošais – attīstīt prasmi izteikties, formulēt savu viedokli un aizstāvēt to. 

 

diskusija 



 

 

Stundas gaita: 

1. Ievaddaļa (~3 min.) 

2. Ievirzes jautājumi (~5 min.) 

3. Skolēnu organizēšana grupās. Iepazīstināšana ar uzdevumiem (~7 min.) 

4. Diskusija grupās (~25 min.) 

5. Grupu materiālu prezentācija (~25 min.) 

6. Rezultātu kopsavilkums. Darba novērtējums (~~15 min.) 

7. Atgriezeniskā saite (~5 min.) 

 

Stundas izklāsts 

1. Ievaddaļa 

Sasveicināšanās, ieraksti žurnālā. Šodien mūsu mērķis ir organizēt diskusiju, lai mācītos aizstāvēt savu 

viedokli, uzklausīt citus un nonāktu pie kopīga problēmas risinājuma. Tāpat ir svarīgi mācīties izvērtēt 

diskusijas norisi. 

Bet vispirms pārdomāsim, ko iepriekšējās stundās esam uzzinājuši un sapratuši par diskusiju! 

2. Ievirzes jautājumi 

 Kas ir diskusija? 

 Ko tu ieteiktu katram diskusijas dalībniekam? 

 Kāda loma ir diskusijas vadītājam? 

 Par ko var diskutēt? 

 Miniet konkrētus piemērus, kur dzīvē esat sastapušies ar diskusiju! 

 

3. Skolēnu organizēšana grupās un iepazīstināšana ar uzdevumiem 

Kā jau minēju, šodien paši veidosim diskusiju. Diskusijas temats – „Kādai būt mūsu skolai?”Skolas 

tagadnes un nākotnes veidošanā ir līdzdalīgs ikviens. Tā kā Smiltenes Valsts tehnikuma – profesionālās 

vidusskolas dzīvi un darbu veido daudz dažādu jomu, arī jūs sadalīsieties grupās un diskutēsiet par 

izvēlēto jomu. 

Bet, lai diskusija veiksmīgi noritētu, vajadzīgs diskusijas vadītājs (klase izvirza vadītāju). Tālāk katrs 

izlozēs arī savu grupu un reizē diskutējamo tematu (diskusijas vadītājs klasei izdala lapiņas ar 

cipariem). Lūdzu, sadalāmies grupās (diskusijas vadītājs izvieto uz soliem grupu numurus un 

nosaukumus, dalībnieki sasēžas pa grupām un saņem darba uzdevumu (sk. 2. pielikumu ). 



 

 

1. grupa – Apgūstamā specialitāte un mācību darbs 

2. grupa - Skolas darba praktiskā organizēšana 

3. grupa – Skolēni 

4. grupa - Ārpusklases aktivitātes 

5. grupa - Dienesta viesnīca   

6. grupa - Ārlietas 

7.  grupa – Veselīgs dzīvesveids un multikulturāla vide 

Diskusijas vadītājs izdala darba lapas katrai grupai. 

Strādājam 20 minūtes. Jūsu uzdevums ir uzrakstīt konkrētus ierosinājumus, ierosināt jaunas un 

vērtīgas idejas, uzsvērt labo, kas jāsaglabā. Neaizmirstiet argumentēt savu viedokli! 

4.Diskusija grupās 

Grupu dalībnieki diskutē, ieraksta darba lapās savu viedokli. Šajā laikā skolotājs sniedz instrukciju 

grupas vadītājam par tālāko darbu. 

5. Grupu sagatavoto materiālu prezentācija 

Daži diskusijas vadītāja ievadteikumi. Šodien diskutējam par tematu „Kādai būt mūsu skolai?”. Darba 

grupās ir apspriesti dažādi temati, par kuriem lūgšu darba grupas izteikties. 

Grupas vadītājs dod vārdu 1.grupai. 1. grupa iepazīstina ar sagatavoto materiālu par tematu „Mācību 

darbs SVT - PV”. Grupas vadītājs lūdz citām grupām uzdot jautājumus, izteikt savu viedokli un 

komentārus, ierakstīt vērtējumu diskusijas vērtējuma lapā (sk. 2. pielikumu). 

Grupas vadītājs dod vārdu 2.grupai. 2. grupa iepazīstina ar sagatavoto materiālu par tematu „Skolas 

praktiskā darba organizēšana”. Grupas vadītājs lūdz citām grupām uzdot jautājumus, izteikt savu 

viedokli un komentārus. 

Grupas vadītājs dod vārdu 3.grupai. 1. grupa iepazīstina ar sagatavoto materiālu par tematu „Skolēni”. 

Grupas vadītājs lūdz citām grupām uzdot jautājumus, izteikt savu viedokli un komentārus. 

Grupas vadītājs dod vārdu 4.grupai. 4. grupa iepazīstina ar sagatavoto materiālu par tematu 

„Ārpusklases aktivitātes”. Grupas vadītājs lūdz citām grupām uzdot jautājumus, izteikt savu viedokli 

un komentārus. 

Grupas vadītājs dod vārdu 5.grupai. 5. grupa iepazīstina ar sagatavoto materiālu par tematu „Dienesta 

viesnīca”. Grupas vadītājs lūdz citām grupām uzdot jautājumus, izteikt savu viedokli un komentārus. 

Grupas vadītājs dod vārdu 6.grupai. 6. grupa iepazīstina ar sagatavoto materiālu par tematu 

„Ārlietas”. Grupas vadītājs lūdz citām grupām uzdot jautājumus, izteikt savu viedokli un komentārus. 



 

 

Pēc katras grupas uzstāšanās citas grupas ieraksta savu vērtējumu vērtēšanas lapā (sk. 2.pielikumu) 

Skolotājs šajā diskusijā ir novērotājs, var iesaistīties diskusijā kā dalībnieks, bet diskusijas vadīšanā 

iejaucas tikai ļoti lielas nepieciešamības gadījumā. 

 

6. Rezultātu kopsavilkums. Darba novērtējums 

Diskusijas vadītājs savāc vērtējuma lapas. Skolotājs izdara kopsavilkumu. Vadītājs lūdz katrai grupai 

atzīmēt, viņasprāt, vērtīgāko ierosinājumu, ideju, jauninājumu.  

 

7. Atgriezeniskā saikne 

Skolotājs paziņo grupu iegūto vērtējumu un ierosina pārvērtēt katra audzēkņa ieguldījumu darbā – 

piemēram, ja grupa ir saņēmusi vērtējumu „astoņi”, kādam grupas dalībniekam var pēc grupas 

ierosinājuma vērtējumu paaugstināt uz 9 ballēm, kādam samazinot uz septiņām ballēm. 

Jautājumi: 

 Ko jaunu tu uzzināji, saprati par diskusiju? 

 Kā tu vērtē savas grupas darbu? 

 Ko tu ierosinātu darīt citādi, ja vēl kādu reizi stundās tiktu šādi diskutēts? 

 Par kādiem tematiem tu vēlētos diskutēt? 

 

 

3. DDIISSKKUUSSIIJJAASS  „„VVAAII  SSTTAABBUURRAAGGSS  JJĀĀIIZZCCEEĻĻ  NNOO  DDAAUUGGAAVVAASS??””  AANNAALLĪĪZZEE 

 Lai piedalītos diskusijā, ikvienam tās dalībniekam būtiski ir pārzināt diskusijas tematu, 

formulēt savu viedokli, tāpat ir svarīgi uztvert citu diskusijas dalībnieku domas, analizēt diskusijā 

izteiktos argumentus. Tādēļ temata „Diskusija” apguves gaitā skolēni tiek rosināti arī analizēt diskusiju 

„Vai Staburags jāizceļ no Daugavas?”. Sākotnēji tiek noskaidrots, ko audzēkņi zina par Staburagu un 

tiek piedāvāts iepazīties ar informatīvi izglītojošu materiālu „Par Staburagu”. 

 Turpmākajā stundas gaitā skolēni iepazīstas ar diskusijas dalībnieku viedokļiem raksta 

katra diskusijas dalībnieka galveno domu, formulē diskusijas tematu, tāpat arī pauž savu viedokli par 

šo tematu. Stundas nobeiguma daļā tiek pārrunāts un precizēts  paveiktais, skolēni saistībā ar stundā 

pārrunāto saņem mājas darbu. 

Vai Staburags jāizceļ no Daugavas? 



 

 

 

Par Staburagu 

 Staburags bija apmēram 18,5 metrus augsts saldūdens kaļķiežu klints Daugavas ielejas 

kreisajā krastā, dolomītu kraujas malā. Staburags veidojies, šķīdinot Daugavas krastu dolomīta klintis 

un veidojot avotkaļķa masīvu gar ūdenskrituma ceļu. Rezultātā Staburaga avots veidoja klints 

pārkares, kas ik pa laikam no sava svara nogruva. No zemes lauzās ledusauksts ūdens. Pirms 

appludināšanas Staburags bija viens no izcilākajiem Latvijas dabas pieminekļiem. Staburags tika 

appludināts Pļaviņu HES būvniecības laikā 1966.gadā. 

Inženieris Jānis Jermacāns, dedzīgs Jēkabpils un Daugavpils HES būvniecības aizstāvis, kurš 32 

gadu vecumā bijis Pļaviņu HES betonēšanas darbu vadītājs un Staburaga appludināšanas aculiecinieks, 

ir izdomājis, kā klinti atkal darīt pieejamu un vismaz apskatāmu. Intervijā "Latvijas Avīzei" viņš stāsta, 

ka ir divi varianti, kā to izdarīt. 

Pirmais variants paredz iztaisnot Daugavas gultni labajā krastā, kur tā met līkumu augšpus un 

lejpus Staburaga, un nosprostot upi ar betona dambi. Tomēr Daugavas platums šajā vietā ir aptuveni 

600 metru, nāktos pārcelt privātās mājas, kas atrodas labajā krastā, kas praktiski nav iespējams. Otrs 

variants paredz Staburagu apjozt ar pusapaļu betona dambi 100 metru rādiusā un izsūknēt ūdeni, 

tādējādi atsedzot klinti, norāda laikraksts. 

 

Diskusijas dalībnieku viedokļi 

 

Rita Kripa Carnikavā: "Pievienojos tiem, kuri atbalsta domu par Staburaga izcelšanu no Daugavas 

dzelmes. Bet kāda iespēja šo ideju īstenot, ja visu dienu no agra rīta līdz pusnaktij to vien visur dzird – 

nav naudas, nav naudas! Bet tieši tāda summa – 17 miljoni – pazuda Stradiņa slimnīcas nodaļas 

celtniecības laikā un vainīgo tā arī nav. Staburaga apkārtnē ir mana kādreizējā dzimtā puse. 

Piecdesmito gadu beigās, dodoties apciemot radus, apskatījām arī mūžam raudošo klinti. Ģimenes 

albumā saglabājušās vairākas fotogrāfijas ar Staburagu. Tā ir mūsu svētvieta, tautas mantojums ar 

lielu kultūrvēsturisku nozīmi. Diemžēl jaunā paaudze par to tikpat kā neko nezina." 

 

Ilmārs Knaģis Rīgā: "Esmu no tās paaudzes, kas Staburagu redzējis savām acīm vēl kā mazs puika. 

Skolas gados turp regulāri devāmies pārgājienos, iepazinām arī Liepavotu, Vīgantes parku, Kokneses 

pilsdrupas. Staburags un tā apkārtne bija ļoti skaista un katram latvietim nozīmīga. Bet vai šodien tas 



 

 

jāatjauno? Manuprāt, tomēr ne, jo tie būtu pārāk lieli kapitālieguldījumi, kas vēl vairāk vajadzīgi 

daudzām citām lietām. Turklāt ar betona dambi apjoztā klints būs mākslīgs, nevis dabisks veidojums, 

kas ļoti maz atgādinās pagājušos laikus. Labāk saglābsim citus objektus, kas arī iet bojā, bet vēl ir 

noturami. Ne visu var atjaunot, tas ir jāsaprot. Par Staburagu runājot, nevar idejas vērtēt tikai ar 

emocijām, tās jāvērtē arī ar prātu." 

 

"Latvenergo" uzņēmuma preses sekretāre Ivita Bidere: "Pļaviņu hidroelektrostacijas izbūves 

gadījumā, lai nodrošinātu stacijas jaudu un hidrobūves dambja augstumu, tika izveidota ūdenskrātuve 

un appludinātas Daugavas krastos esošās teritorijas un arī Staburags. Hidroelektrostacijas ir daļa no 

mūsu vēsturiskā mantojuma, kas ir nemainīgs. Daugavas HES izbūve, protams, ieviesa izmaiņas upes 

ainavā, taču atgriezt tās iepriekšējā veidolā nav iespējams. „Latvenergo" ir saņēmusi J.Jermacāna skiču 

projektu iespējamiem Staburaga klints atjaunošanas variantiem, taču zemas detalizācijas pakāpes dēļ 

un bez specifiskām zināšanām, kas ir ārpus AS „Latvenergo" kompetenču loka, mēs neuzņemamies 

veikt to vērtējumu. Turpmāka projekta izvērtēšana dažādās institūcijās, visticamāk, ir atkarīga no tā, 

vai autors veiks detalizētu tā izstrādi piemēram, veicot finanšu un tehnisko analīzi, novērtējot tā 

ietekmi uz vidi." 

 

Publicists Dainis Īvāns, kura vārds vien daudziem saistās ar 80.gados aizsākto kampaņu pret 

Daugavpils HES būvniecību par Jāņa Jermacāna ideju saka: “Tas rāda, cik aprobežots ir daudzu 

inženieru tehnokrātu pasaules redzējums. Viņiem viss ir tikai skaitļi. Tas ir absurds! Saskaņā ar viņa 

murgainajām idejām Staburaga klinti vajadzētu vēl arī iekalt betonā un tā izpostīt vēl vairāk. 

Vienīgais veids, kā ieraudzīt Staburagu, ir pacietīgi gaidīt, kad beigsies Pļaviņu HES darbības 

garantijas laiks, kas bija paredzēts aptuveni uz 50 gadiem. Šajā laikā HES nebūt nav atmaksājusi 

radītos zaudējumus. Arī tās demontāžas process būtu ļoti dārgs – vēl viens pierādījums tam, ka būvēt 

spēkstacijas uz līdzenuma upēm nav lietderīgi. Līdzenuma upēs viedojas biezs dūņu slānis, kas traucē 

uzkrāt un novadīt ūdeņus, tādējādi Hesu darbības laiks ir ierobežots. Eiropā šādas spēkstacijas sen 

vairs nebūvē. Arī šādu spēkstaciju rekonstrukcija ir ārkārtīgi dārga. Daugavā dūņu slānis ir ļoti biezs, ap 

divu metru biezumā, tādēļ ūdens kļūst duļķains. Kad zemūdens arheologs, Voldemārs Rains, kurš 

cetras reizes ir niris pie Staburaga, iemērca ūdenī baltā cimdā tērpto roku, cimds bija netīrs. Šādi HESi 

nevar pastāvēt mūžīgi. Tā ka atliek gaidīt. Acīmredzot šādas idejas nevar dēvēt citādi kā par hesistu 

paisumu." 



 

 

 

Uzdevumi: 

1.Izlasi diskusiju! Uzraksti saviem vārdiem katra diskusijas dalībnieka galveno domu!  

Rita Kripa:  

 

 

Ilmārs Kaģis:   

 

 

Ivita Bidere:  

 

 

Dainis Īvāns:  

 

 

2. Formulē diskusijas tematu! 

 

 

3. Uzraksti savu viedokli (70 – 90 vārdu) par diskusijas tematu! 

 

 

 

 



 

 

44..  MMĀĀJJAASS  DDAARRBBSS  „„SSTTAABBUURRAAGGSS  LLAATTVVIIJJAASS  KKUULLTTŪŪRRVVĒĒSSTTUURRĒĒ,,  VVIIDDĒĒ  UUNN  LLIITTEERRAATTŪŪRRĀĀ””  

1.Izmantojot interneta resursus, preses izdevumus un daiļliteratūru, sagatavot šādus materiālus: 

 Kuros latviešu literatūras darbos tiek aprakstīts vai minēts Staburags (minēt darbus, 

autorus, fragmentus!)? 

 Kur vēl Latvijā sastopams Staburags? Sameklēt attēlus un informāciju! 

2.Izmantojot iegūto informāciju, uzrakstīt eseju „Staburags – klints? simbols? pagājība?” 

 

 

55..PPAATTSSTTĀĀVVĪĪGGAAIISS  DDAARRBBSS  „„DDIISSKKUUSSIIJJAASS  PPLLĀĀNNOOŠŠAANNAA,,  OORRGGAANNIIZZĒĒŠŠAANNAA  UUNN  VVAADDĪĪŠŠAANNAA””  

Svarīga mūsdienu pasaulē un ikviena indivīda karjerā ir prasme vadīt, organizēt, sadarboties ar citiem. 

Pirmajā stundā, kad tiek runāts par diskusijas teorētiskajiem jautājumiem, tiek dots starts arī 

patstāvīgajam darbam. Skolēni tiek sadalīti astoņās grupās (2 – 3 skolēni grupā), katrai grupai tiek dots 

uzdevums saistībā ar diskusiju veidiem. 

Mērķis: 

 Rosināt skolēnus izprast diskusijas organizēšanas iespēju dažādību, izmantojot jebkuram 

tematam un jomai atbilstošu diskusijas veidu. 

 Attīstīt organizēšanas, vadīšanas un sadarbības prasmes. 

 Audzināt empātiju, kreativitāti. 

Uzdevumi grupām: 

1.grupa 

Diskusijas veids – „Diskusiju grupa” 

Uzdevumi: 

 Iepazīties ar materiālu „Diskusiju veidi”. 

 Izvēlēties „Diskusiju grupai” atbilstošu, ar skolas ikdienas dzīvi saistītu diskutablu tematu 

(piemēram, Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nedēļas organizēšana skolā, Skolēnu 

iesaistīšanās Labo darbu nedēļā). 

 Sagatavot diskusijai nepieciešamos materiālus (lapas, flomasterus u.c.), uzdevumus grupām. 

 Izplānot diskusijas organizēšanu un norisi klasē (dalīšanos grupās, uzdevumu izskaidrošanu 

utt.) 

 Organizēt improvizētu diskusiju klasē stundas laikā. Dotais laiks – 10 minūtes. 



 

 

2.grupa 

Diskusijas veids – „Rūtiņdiskusija” 

 Iepazīties ar materiālu „Diskusiju veidi”. 

 Izvēlēties „Rūtiņdiskusijai” atbilstošu diskutablu ētikas tematu (piemēram,Laime). 

 Sagatavot diskusijai nepieciešamos materiālus (lapas, flomasterus u.c.), uzdevumus 

grupām. 

 Izplānot diskusijas organizēšanu un norisi klasē (dalīšanos grupās, uzdevumu izskaidrošanu 

utt.) 

 Organizēt improvizētu diskusiju klasē stundas laikā. Dotais laiks – 10 minūtes. 

3.grupa 

Diskusijas veids – „Punktētā diskusija” 

 Iepazīties ar materiālu „Diskusiju veidi”. 

 Izvēlēties „Punktētajai diskusijai” atbilstošu diskutablu latviešu literatūras tematu 

(piemēram, „Dzīvesprieks latviešu literatūrā”). 

 Sagatavot diskusijai nepieciešamos materiālus (lapas, flomasterus u.c.), uzdevumus 

grupām vai dalībniekiem. 

 Izplānot diskusijas organizēšanu un norisi klasē (dalīšanos grupās, uzdevumu izskaidrošanu 

utt.) 

 Organizēt improvizētu diskusiju klasē stundas laikā. Dotais laiks – 10 minūtes. 

4.grupa 

Diskusijas veids – „6 x 6” 

 Izvēlēties diskusijas veidam „6 x 6” atbilstošu, ar politiku saistītu diskutablu tematu 

(piemēram, „No Latvijas izbraukušo iedzīvotāju reemigrācijas iespējas”). 

 Sagatavot diskusijai nepieciešamos materiālus (lapas, flomasterus u.c.), uzdevumus 

grupām. 

 Izplānot diskusijas organizēšanu un norisi klasē (dalīšanos grupās, uzdevumu izskaidrošanu 

utt.) 

 Organizēt improvizētu diskusiju klasē stundas laikā. Dotais laiks – 10 minūtes. 

 

 



 

 

5.grupa 

Diskusijas veids – „Piramidālā diskusija” 

 Izvēlēties „Piramidālajai diskusijai” atbilstošu, ar latviešu literatūru saistītu tematu 

(piemēram, R. Blaumanis „Indrāni”). 

 Sagatavot diskusijai nepieciešamos materiālus (lapas, flomasterus u.c.), uzdevumus 

grupām. 

 Izplānot diskusijas organizēšanu un norisi klasē (dalīšanos grupās, uzdevumu izskaidrošanu 

utt.) 

 Organizēt improvizētu diskusiju klasē stundas laikā. Dotais laiks – 10 minūtes. 

6.grupa 

Diskusijas veids – „Plenārdiskusija” 

 Izvēlēties „Plenārdiskusijai” atbilstošu, ar diskutablu ekonomikas jautājumu saistītu tematu 

(piemēram, Ieviest Latvijā eiro vai neieviest?). 

 Sagatavot diskusijai nepieciešamos materiālus (lapas, flomasterus u.c.), uzdevumus 

grupām. 

 Izplānot diskusijas organizēšanu un norisi klasē (dalīšanos grupās, uzdevumu izskaidrošanu 

utt.) 

 Organizēt improvizētu diskusiju klasē stundas laikā. Dotais laiks – 10 minūtes. 

7.grupa 

Diskusijas veids – „Stūri” 

 Izvēlēties diskusijas veidam „Stūri” atbilstošu, ar latviešu kino vai teātri saistītu tematu 

(piemēram, „Kura ir vislabākā filma – „Ŗūdolfa mantojums”, „Rīgas sargi”, „Sapņu komanda 

1935”, „Limuzīns Jāņunakts krāsā””?). 

 Sagatavot diskusijai nepieciešamos materiālus (lapas, flomasterus u.c.), uzdevumus 

grupām. 

 Izplānot diskusijas organizēšanu un norisi klasē (dalīšanos grupās, uzdevumu izskaidrošanu 

utt.) 

 Organizēt improvizētu diskusiju klasē stundas laikā. Dotais laiks – 10 minūtes. 

 

 



 

 

8.grupa 

Diskusijas veids – „Zigzags” 

 Izvēlēties diskusijas veidam „Zigzags” atbilstošu, ar latviešu valodas jautājumiem saistītu 

tematu (piemēram, Lietvārds, Saliktu teikumu veidi). 

 Sagatavot diskusijai nepieciešamos materiālus (lapas, flomasterus u.c.), uzdevumus 

grupām. 

 Izplānot diskusijas organizēšanu un norisi klasē (dalīšanos grupās, uzdevumu izskaidrošanu 

utt.) 

 Organizēt improvizētu diskusiju klasē stundas laikā. Dotais laiks – 10 minūtes. 

Patstāvīgā darba vērtēšana 

Klasē tiek vērtētas pārējo grupu paveiktais darbs, arī savas grupas padarītais. 

Vērtēšanas kritēriji: 

 Diskusijai izvēlētais jautājums – 2 punkti; 

 Sagatavotība (materiāli - izvēle, to nodrošinājums) – 2 punkti; 

 Klasei izvirzītie uzdevumi – 2 punkti; 

 Diskusijas organizēšana un norise – 4 punkti. 

Atzīmi veido grupu un skolotāja vidējais vērtējums. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

66..DDIISSKKUUSSIIJJAASS  PPRROOTTOOKKOOLLSS  „„SSAASSTTRRĒĒGGUUMMSSTTUUNNDDAA..  NNAABBAADDZZĪĪBBAA””  

Temata „Diskusija” apguves stundās ieteicams izmantot presē un televīzijā apspriestos 

problēmjautājumus. Skolēniem tiek piedāvāts kopīgi noskatīties televīzijas raidījuma 

„Sastrēgumstunda”2012. gada14.novembra videoierakstu http://www.ltv.lv/video/sastregumstunda/ 

 un aizpildīt diskusijas novērotāja tabulu.  

Diskusijas vieta un laiks  

Diskusijas tēma  

Diskusijas dalībnieki  

Pozīcijas/viedokļi diskusijā  

Minētie fakti  

Diskusijas noteikumu ievērošana  

Mana pozīcija  

(2,69) 

Diskusijas temats – nabadzība Latvijā; ieraksta ilgums ir aptuveni 60 minūtes. Skolotājs var izmantot 

tikai diskusijas fragmentus, tāpat arī dot papilduzdevumus par diskusijas tematu, konkrētajā gadījumā 

– nabadzība, saistot ar sociālo situāciju dzīvesvietā vai arī literārajiem darbiem.  

http://www.ltv.lv/video/sastregumstunda/


 

 

NNOOBBEEIIGGUUMMSS  

Temata „Diskusija” apguvei latviešu valodas stundās ikviens skolotājs var radoši veidot 

uzdevumus, izmantojot gan mācību grāmatās piedāvāto teorētisko materiālu un praktiskos 

uzdevumus, gan aktuālus jautājumus skolas dzīvē, ekonomikā, politikā un sociālajā jomā, dažādos 

mācību priekšmetos (vēsturē, literatūrā, vides zinībās u.c.) apgūto. Svarīgi ir rosināt skolēnus spriest, 

vērtēt, paust savu nostāju jebkurā jautājumā. 

Autore uzskata, ka, īstenojot piedāvāto metodiku, var sasniegt mācību priekšmeta „Latviešu 

valoda” programmā norādīto rezultātu gan komunikatīvajā un valodas kompetencē, gan sociokultūras 

kompetencē. 

  Temata „Diskusija” apguvei sagatavotie materiāli tiks papildināti ar uzdevumiem par diskusiju 

valodu presē un televīzijā. 
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