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Temats „Vienlīdzīga attieksme? — Cilvēktiesības” 

 
 

1. daļa. Manas tiesības 
 
Kas ir tiesības? No kurienes tās cēlušās? Kā tās skar ikkatru no mums? Kāda ir savstarpējā saistība 
starp tiesībām, vēlmēm un vajadzībām? Šajā materiāla daļā ir sniegts pārskats par to, kas ir 
cilvēktiesības, kā tās veidojušās un kā tās ikdienā ietekmē mūsu dzīvi. 
 
Brīdinājums! Ņemiet vērā, ka šajā materiālā ir saites uz citām tīmekļa vietnēm, piemēram, YouTube. 
Ārējo vietņu saturs var mainīties, tāpēc būtu jāpārliecinās par tā piemērotību skolēniem. 
 
Mācību rezultāti pēc šīs daļas apgūšanas 
 
Skolēni:  

 sapratīs, kas ir tiesības; 

 uzzinās, kā radušās mūsdienu tiesības; 

 labāk izpratīs, kādas ir viņu pašu tiesības un pienākumi. 
 
 
Pieejamie mācību materiāli 
 
Mācību materiāls Nr. 1.  Tiesību uzskaitījums 
Mācību materiāls Nr. 2.  Cilvēktiesību pirmsākumi 
Mācību materiāls Nr. 3.  Kas notiktu, ja...? 
 
 
Klases uzdevums Nr. 1. Tiesību izprašana  
 
Tiesības ir jautājums, par ko parasti tiek daudz diskutēts. Bet kas īstenībā ir tiesības? Un ko tās 
nozīmē mums? Sagatavojot skolēnus šī uzdevuma izpildei, parādiet ANO videoklipu par 
cilvēktiesībām. Atbrīvojiet klasē vienu sienu. Aiciniet skolēnus, lai viņi katrs individuāli izraudzītos 
vienas vai vairākas (divas vai trīs) tiesības, ko viņi, personisku apsvērumu vadīti, uzskata par ļoti 
svarīgām. Lūdziet viņiem uzrakstīt katru no šīm tiesībām uz līmlapiņas. Aiciniet viņus parādīt savas 
lapiņas pārējiem un piestiprināt tās pie sienas, un, ja viņi vēlas, paskaidrot, kā katras no šīm tiesībām 
ietekmē viņu dzīvi ikdienā. Ja skolēni nejūtas īsti pārliecināti, kā sākt uzdevuma izpildi, izdaliet viņiem 
mācību materiālu Nr. 1, kurā uzskaitītas dažādas tiesības. 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=JpY9s1Agbsw 
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Klases uzdevums Nr. 2. Tiesību kategorijas  
 
Kādi ir dažādie tiesību veidi? Vai, aplūkojot konkrētas tiesības, ir iespējams saskatīt līdzīgus principus, 
pēc kuriem tās veidotas, vai varbūt tās ir iespējams iedalīt kategorijās? Aiciniet skolēnus sagrupēt 
līmlapiņas tematiskās grupās. To darot, skolēni var paši izdomāt kategorijas, kādās grupēt. Kad tas ir 
paveikts, lūdziet viņiem izdomāt nosaukumu katrai tematiskajai grupai. Pavēstiet, ka viņi ir 
izveidojuši paši savu „tiesību sienu”. Pārrunājiet ar skolēniem, vai šis uzdevums, viņuprāt, bija grūts 
vai viegls. Lūdziet skolēnus pamatot savu viedokli. 
 
 
Grupu uzdevums Nr. 1. Vai noteiktos gadījumos tiesībām var būt izņēmuma raksturs? 
 
Nākamā uzdevuma mērķis ir apspriest ar skolēniem atšķirības starp minoritāšu tiesībām un 
cilvēktiesībām. Sadaliet klasi četrās aptuveni vienādās grupās. Sākumā uzrakstiet uz tāfeles teikumu 
„Tiesības eksistē tādēļ, lai aizsargātu ikvienu cilvēku, nevis tikai atsevišķas cilvēku grupas” un aiciniet 
skolēnus grupās apspriest šo apgalvojumu. Katrai grupai ir jānoformulē savs viedoklis, vai tā 
pievienojas vai nepievienojas šim apgalvojumam, un jāpamato, kāpēc. Kad tas izdarīts, varat aicināt 
skolēnus turpināt darbu pie klasē izveidotās „tiesību sienas”, papildinot to ar tiesībām, kuras iepriekš 
vēl netika pieminētas. Lai aizstāvētu savu viedokli, grupām būs nepieciešama papildu informācija, kas 
gūstama no Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas (tā ir tulkota un pieejama daudzās valodās) un 
šādiem resursiem: 
 
 

 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx  

 
http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/minorities-rights 
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http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/children  

 

 
http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/indigenous-peoples  

 

 
http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/women-s-rights  

 

 
http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/lgbti  

 
 
Klases uzdevums Nr. 3. Tiesības laika ritējumā  
 
Ir svarīgi, lai skolēni saprastu, ka tiesības nav pastāvējušas vienmēr. Tās ir veidojušās saistībā ar 
dažādām norisēm vai situācijām vai, laikam ritot, tikušas pielāgotas un pilnveidotas. Aiciniet skolēnus 
katru izvēlēties vienu tiesību no pašu izveidotās „tiesību sienas” un apdomāt, kādu notikumu 
kontekstā šī tiesība varētu būt radusies. Vai saistībā ar kādu revolūciju? Varbūt ar kādu notikumu, 
kas saistīts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas darbu, vai ar verdzības atcelšanu vai kādu citu vēstures 
epizodi? Dažu tiesību izcelsme ir nepārprotami skaidra, taču citos gadījumos tas varētu nebūt tik 
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vienkārši. Lai palīdzētu skolēniem izpildīt šo uzdevumu, izdaliet mācību materiālu Nr. 2 par 
cilvēktiesību pirmsākumiem. 
 
 
Klases uzdevums Nr. 4. Kā veidojas tiesības?  
 
Mūsdienās tiesības tiek aplūkotas juridiskā aspektā. Bet kā tas bija agrāk, kad tiesības vēl nebija 
nostiprinātas ar likumu? Aiciniet skolēnus padomāt par atsevišķiem cilvēkiem vai minoritāšu grupām, 
kam pirms noteiktu tiesību izveidošanas ir nācies vai joprojām nākas saskarties ar juridiskām un/vai 
sociālām problēmām. Varat ieteikt skolēniem pievērsties, piemēram, tādiem jautājumiem kā sieviešu 
tiesības piedalīties vēlēšanās, ļaunprātīga izturēšanās pret bērniem un sievietēm, lesbiešu, geju, 
biseksuāļu un transpersonu (LGBT) diskriminācija. Vēl varat ierosināt skolēniem izmantot 
organizācijas Amnesty International resursus sadaļā Vardarbība pret sievietēm, uzklikšķinot šādu 
saiti: 
 

 
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/women-s-rights/violence-against-women/violence-
against-women-information  
 
Varat parādīt skolēniem arī šādu ANO videoklipu: 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XvpHn_zdkTY  
 
 
 
Klases uzdevums Nr. 5. Vajadzības pret tiesībām — tiesības pret vajadzībām  
 
Varam uzskatīt, ka mums ir palaimējies, jo dzīvojam tādā sabiedrībā, kur tiesības tiek ievērotas. Bet 
vai tiesību ievērošana ir pašsaprotama? Aiciniet skolēnus iedomāties, ka viņu pilsētā vai apdzīvotajā 
vietā ir iestājusies draudpilna situācija. No kurām tiesībām viņi būtu gatavi atteikties sabiedrības 
drošības garantēšanas vārdā? Pirms skolēni sāk šī uzdevuma izpildi, izdaliet viņiem mācību materiālu 
Nr. 3. Aiciniet skolēnus doties atpakaļ pie iepriekš izveidotās „tiesību sienas” un sagrupēt līmlapiņas 
ar tiesībām divās kategorijās, vienā kategorijā apkopojot tiesības, no kurām viņi nekādā gadījumā 
neatteiktos, un otrā — tiesības, kuras viņi būtu gatavi upurēt. Norādiet, ka, izdarot gala secinājumus, 
skolēniem savstarpēji jāsadarbojas. Iegūtais rezultāts faktiski būs skolēnu priekšlikums valdībai vai 
varas iestādēm attiecībā uz to, kādas tiesības viņi būtu gatavi zaudēt un kādas — ne. Kad skolēni 
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darbu beiguši, lūdziet viņiem pamatot savu izvēli. Tad sakiet, ka valdība nepiekrīt viņu ierosinātajām 
tiesību kategorijām un grib ieviest stingrākus pasākumus. Skolēniem atkal jāpievēršas tai tiesību 
kategorijai, no kurām viņi nekādā gadījumā neatteiktos, un jāatlasa tikai puse no tajā iekļautajām 
tiesībām, atlikušo pusi pārvietojot uz otru kategoriju. Šis uzdevums jāatkārto tik ilgi, līdz kamēr 
skolēni uzskata, ka vairs nav atlikušas nevienas tādas tiesības, ko viņi būtu gatavi iekļaut otrajā 
kategorijā. Pajautājiet, vai skolēniem šo uzdevumu izpildīt bija grūti vai viegli, un lūdziet viņus 
pamatot atbildi. 
 
Tagad varat skolēnus iesaistīt noslēguma diskusijā. Izvirziet šādu jautājumu — cik tālu esam gatavi 
iet, lai garantētu, ka mums ir viss nepieciešamais? Skolēni var arī aizklāti nobalsot, kam viņi izvēlētos 
dot priekšroku — vai saglabāt savas pamattiesības uz uzturu, mājokli, nodarbinātību, atsakoties no 
citām pilsoniskajām tiesībām, piemēram, vārda un domas brīvības, reliģiskās pārliecības brīvības 
utt.? Šī ir sarežģīta dilemma, un skolēniem rūpīgi jāapsver, kā viņi uz to atbildēs. 


