
DL Nr. 2 “Argumentētās esejas “Dārgumi Latvijas kultūrā – manas identitātes spēka avots” veidošanas soļi (I. Āboliņa, TRVĢ) 

Temata jēdzienu izpratne 

Sagatavošanās uzdevums. Noskaidrot visu vārdu nozīmi, apzināt sinonīmus, izteicienus u. c. 

Temata v. dārgumi Latvijas kultūrā manas identitātes spēka avots 

Nozīme - dārgs; 

- tas, kas (kādam) ir ļoti 

nozīmīgs, vērtīgs; 

- dārglietas. 

Latvijas sabiedrības un 

cilvēka dzīves un darbības 

organizācijas tipu un 

formu, kā arī sabiedrības 

un cilvēka materiālo un 

garīgo vērtību kopums. 

- tāds, kas pieder, piemīt 

runātājam, ir daļa no 

runātāja. 

- tas, pie kādām sociālajām grupām 

cilvēks apzinās sevi piederam; 

sevišķums, savdabīgums (īpašība vai 

stāvoklis); 

- pilnīga atbilstība; pilnīgs līdzīgums; 

pilnīga vienādība; tāpatība. 

- materiālu vērtību resursi; 

- tas, kas izraisa radošu 

darbību, sniedz ierosmi, 

zināšanas u. tml.; 

- pamats, sākums. 

Sinonīmi - dārglieta; vērtslieta; 

- acuraugs; 

- dārdzība; 

- vērtīgums; 

- bagātība; 

- dārga manta. 

  - identiskums; 

- tāpatība. 

- duka, jauda, spēja; 

- iedvesmas avots; 

- spēka pamats; 

- sākotne. 

 

Tradicionāli 

teicieni 

- dārgumu glabātuve; 

- dārgumu krātuve; 

- dārgumu lāde. 

- kultūras vērtība; 

- kultūras līmenis u. c. 
 - etniskā identitāte; 

- nacionālā identitāte u. c. 

- izziņas avots; 

- avota vērtība. 

Citi  

(TIL u. c.) 

 

 

 

…     

 

  



1. solis. Veidot domu karti ar atslēgas vārdiem. 

2. solis. Veidot pie atslēgas vārdiem paplašinājumu, minot vairākus faktus. 

3. solis.  Izvērst dažus nozīmīgākos faktus, uzrakstot pie faktiem emocijas, savu attieksmi, atsaucot 

atmiņā savu pieredzi un paužot ieguvumu. 

4. solis. Izveidot tēzi, balstoties uz tematu, izvēlēties no domu kartes trīs atslēgas vārdus un izveidot trīs 

argumentus (šaurajā nozīmē), sagrupēt tos secībā no visvājākā uz visspēcīgāko (ievada melnraksts). 

5. solis. Izvēlēties vienu no argumentiem un uzrakstīt pilnu argumentu (arguments, pamatojums, 

pierādījums, secinājums). 

Domu kartes ir tīklveida zīmējumi (parasti uz papīra), 

kuros uzglabā, sakārto un prioritāšu secībā saliek informāciju, 

izmantojot atslēgvārdus jeb atmiņu ierosinošus vārdus un 

zīmējumus. 

Atslēgvārds ir īpašs vārds vai vārdu grupa, ko izraugās vai 

izdomā kā unikālu norādi uz kaut ko svarīgu, kas jāatceras. 

 

Domu kartes piemērs 

 

Dārgumi Latvijas kultūrā -
manas identitātes spēka avots

literatūra

R. Blaumanis (psiholoģiskās noveles 
"Salna pavasarī", "Purva bridējs", 

drāmas "Pazudušais dēls", "Indrāni")

Aizkustinājums, neizpratne; izvēle starp prātu un 
jūtām, manipulācija; atšķirīgas paaudzes, to vērtības; 
godīga rīcība, cieņa; melu, vāja rakstura nosodījums.

Rainis (mīlas dzeja, vēstules, traģēdija 
"Jāzeps un viņa brāļi")

Meklēt, būt kustībā, attīstībā, aizstāvēt savas idejas, 
nav pieņemams ļaunums, muļķība. Vēstules fascinē ar 

mīļvārdiņiem: bučputniņ, zeltmīlulīt, zeltkukainīt";  
"Kas kait man negulēt zālē..."

I. Ziedonis (dzeja, epifānijas, māja 
Murjāņos, fonds "Viegli", Ziedoņa 

muzejs Rīgā)

Iedvesma, radošums, vieglums, patiesums, 
vienkāršība, domu dziļums, var smelt kā no akas, 

paradoksi, garīga attīrīšanās; "Finiša nav un nebūs,/ Ir 
tikai starts". Jubilejas koncerts ģimnāzijā.

svētki, tradīcijas

mūzika

Dziesmu un deju svētki (gājiens,  
koncerti Mežaparka estrādē; "Saule, 
Pērkons, Daugava.", "Gaismas pils", 
"Lauztās priedes", "Pūt, vējiņi!" u.c.

Lepnums, savu sakņu apzināšanās, dziesmu 
spēks,dvēseles vibrācija, emociju kamols gājienā 

(gaismas upe), noslēguma koncertā/saplūsme ar tautu; 
laimes asaras/skudriņas "(tradicionālās spēka 

dziesmas, arī R.Tigula "Lec, saulīte!").

klasiskā un populārā mūzika

(J.Vītola, J. Mediņa, P.Vaska, R. Paula, 
J. Lūsēna, J. Kulakova u.c. skaņdarbi)

Lepnums un prieks: meita vijolniece, koncerti mūzikas 
skolās,  JVLMA, Liepājas koncertzālē "Lielais 

dzintars", ārzemju projektos.

Grupas "Pērkons"/"Līvi" stīga cauri vēstures griežiem. 
"Dzimtā valoda".

teātris

Dailes teātris, JRT,

LNT izrāde "Indrāni"

jaunākā VDT izrāde "Mēs, roks, sekss 
un PSRS"

Skolas laikā audzinoši: emocionāli spēcīgas ainas: ošu 
nociršana; Indrānu tēva un mātes saruna par Edvartu 

bērnībā (aizlūza nadziņš). Labais/ļaunais; pateicība un 
necieņa; sirdssāpes...

kino filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā", 
"Emīla nedarbi", "Ezera sonāte"

Filmas, kas nenoveco (sirdi sildošas): no bērnības 
latviskā vide, folklorizējušies teicieni, cilvēku 
savstarpējās attiecības, humors, aktierspēle, 

saprotamas vērtības.

1.

. 

2.

. 
3.

. 



  

 Ievada piemērs (tēze un trīs argumenti) 

 

 Mana identitāte ir veidojusies kopš bērnības Latvijas kultūrtelpā, un tā attīstās cauri vēstures līkločiem, piedzīvojot padomju laikus, atmodu un neatkarīgās Latvijas 

trīsdesmitgadi. Par vienu no Latvijas kultūras dārgumiem es uzskatu latviešu literatūru, kas veidojusi manu vērtību sistēmu un ļāvusi piedzīvot tik daudzveidīgu cilvēku likteņus 

un emocijas. Tās aktieru izpildījumā vēl spilgtāk var izbaudīt teātrī, kas kā garīgā spēka avots ieved dziļākā pasaulē, mani izglītojot un relaksējot. Trešā kultūras pērle ir mūzika, 

kas saviļņo dvēseli, rada laimes izjūtu un sabiedrības kopības spēku.  

  

 Viena pilna argumenta piemērs 

 Trešā kultūras pērle ir mūzika, kas saviļņo dvēseli un dziļi apliecina ne tikai personas, bet arī nācijas identitāti. Piederību latviešu tautai izjutu kā skolniece, dziedot korī, kā 

arī strādājot par skolotāju ģimnāzijā un dodoties līdzi saviem skolēniem (korim “Savējie”) uz Dziesmu un deju svētkiem. Neaizmirstams piedzīvojums vienmēr ir svētku dalībnieku 

gājiens, kad tas plūst kā spēcīga, gaismas piepildīta straume un savu kulmināciju piedzīvo noslēguma koncertā Mežaparka estrādē, skanot J. Vītola dziesmas “Gaismas pils” Ausekļa 

vārdiem: “Gaismu sauca, Gaisma ausa!/Augšām cēlās Gaismas pils!” Dziedot Latvijas himnu, dziesmas “Saule, Pērkons, Daugava”, “Dzimtā valoda”, “Lec, saulīte!” u. c.,  kaklā 

savelkas emociju kamols, jo apzinos, ka mūsu tautas identitātes spēcīgo kodu caur dvēseles vibrācijām komponisti un dzejnieki ierakstījuši dziesmās un ka to nodod katra paaudze 

nākamajai paaudzei, apliecinot garīgās vērtības un kopības spēku. Dziesmas apvieno, savieno sabiedrību priekos un bēdās, lai cīnītos kādas idejas vārdā, piemēram, savu un tautas 

identitāti, spēku tā patiesi sāku apzināties pēc 1988. gadā piedzīvotās M. Zālītes un Z. Liepiņa rokoperas “Lāčplēsis”, jo tautas apspiestības un brīvības ideja 15 gadu vecumā uz 

mani atstāja milzīgu iespaidu. Nākamais kadrs manā atmiņā ir ierakstīts gadu vēlāk I. Akurāteres izdziedātajā dziesmā “Manai tautai” ar vārdiem: “Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,/ 

Visai latviešu tautai,/ Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē!” Aktuālākais pierādījums ir labdarības un atbalsta koncerti Ukrainai, kuri notikuši gan Latvijā, gan daudzviet pasaulē, 

atbalstot mieru, brīvību un noliedzot ļaunumu, necilvēcīgu rīcību. Piedzīvotās emocijas, atmiņas ir mans spēka avots. Mūzika saviļņo dvēseli, vieno un iedvesmo, atklājot garīgās 

vērtības un humānisma idejas. 

Veic pašvērtējumu, apgalvojumus novērtējot ar vārdiem: jā/nē/daļēji! 

Nr. Apgalvojumi Jā Nē Daļēji 

1. Ievadā tēze ir formulēta kā atziņa.    

2. Ievadā ir minēti trīs argumenti, kas paskaidro tēzi.    

3. Argumenti ir sakārtoti secīgi no vājākā uz vispārliecinošāko/visspēcīgāko.    

4. Pilnā argumenta piemērā ir minēts arguments, pamatojums (paskaidrojums), pierādījums ar kultūras/literatūras/valodas faktiem un 

secinājums, pausta personiskā attieksme. 

   

5. Korekti ir izmantota 1. (es) vai 3. (viņš/viņa) persona.    

6. Ir ievērots vienots valodas stils, izmantots pārdomāts, bagātīgs vārdu krājums.    

7. Korekti lietotas ortogrāfijas, interpunkcijas, stila normas.    

Izvērtē 5. soļa piemēru (5 punkti)!  Izmanto 3 PPP metodi (paslavē, pajautā, piedāvā)! 

Argumenta saturs un forma 

( 3 punkti) 

3 punkti – arguments pārliecinoši pamatots, pierādīts ar konkrētiem kultūras faktiem, izteikta personiskā attieksme, formulēts 

atbilstošs secinājums. 

2 punkti – arguments daļēji pamatots, ir viena nepilnība. 

1 punkts – pamatojums ir vienkāršs, pārāk vispārīgs, trūkst konkrētu kultūras faktu, pāris nepilnību. 

  

Korekti lietota valoda (bez ortogrāfijas, 

interpunkcijas un stila kļūdām; 2 punkti) 

2 punkti – nav ortogrāfijas, interpunkcijas vai stila kļūdas. 

1 punkts – 1-2 kļūdas. 

0 punktu – 3 vai vairāk kļūdu. 
  

4.

. 

5.

. 



DL Argumentētās esejas “Māksla pret iznīcību” veidošana                                                                                                      Vārds, uzvārds ____________________________ 

1. Izpēti tematā ietvertos vārdus, vai izproti visus jēdzienus, noskaidro sinonīmus, atrodi dažādus teicienus! 

2. Veic 5 soļus argumentētās esejas veidošanai, sākot ar domu karti un beidzot ar pilna argumenta uzrakstīšanu! Izmanto IT resursus faktu uzkrāšanai! Viens no 

nosacījumiem: iekļaut pierādījumam arī 11. a klases skolēnu izstādes darbus “Kas notiek pasaulē?” (skatīt 1. stāva gaitenī). 

Izveido domu karti! 

  



Uzraksti argumentētās esejas ievadu (tēze un trīs argumenti)! 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uzraksti pēc izvēles viena ievadā minētā argumenta piemēru (arguments + pamatojums + pierādījums + secinājums)! 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Veic pašvērtējumu, apgalvojumus novērtējot ar vārdiem: jā/nē/daļēji! 

Nr. Apgalvojumi Jā Nē Daļēji 

1. Ievadā tēze ir formulēta kā atziņa.    

2. Ievadā ir minēti trīs argumenti, kas paskaidro tēzi.    

3. Argumenti ir sakārtoti secīgi no vājākā uz vispārliecinošāko/visspēcīgāko.    

4. Pilnā argumenta piemērā ir minēts arguments, pamatojums (paskaidrojums), pierādījums ar kultūras/literatūras/valodas faktiem un 

secinājums, pausta personiskā attieksme. 

   

5. Korekti ir izmantota 1. (es) vai 3. (viņš/viņa) persona.    

6. Ir ievērots vienots valodas stils, izmantots pārdomāts, bagātīgs vārdu krājums.    

7. Korekti lietotas ortogrāfijas, interpunkcijas, stila normas.    

Izvērtē 5. soļa piemēru (5 punkti)!  Izmanto 3 PPP metodi (paslavē, pajautā, piedāvā)! 
Argumenta saturs un forma 

( 3 punkti) 

3 punkti – arguments pārliecinoši pamatots, pierādīts ar konkrētiem kultūras faktiem, izteikta personiskā attieksme, formulēts 

atbilstošs secinājums. 

2 punkti – arguments daļēji pamatots, ir viena nepilnība. 

1 punkts – pamatojums ir vienkāršs, pārāk vispārīgs, trūkst konkrētu kultūras faktu, pāris nepilnību. 

  

Korekti lietota valoda (bez ortogrāfijas, 

interpunkcijas un stila kļūdām; 2 punkti) 

2 punkti – nav ortogrāfijas, interpunkcijas vai stila kļūdas. 

1 punkts – 1-2 kļūdas. 

0 punktu – 3 vai vairāk kļūdu. 
  

 


