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Lasīšana 
 
 
1.uzdevums 
 
1.1. Lasi tekstu un izveido plānu! 
 
Panks ir cilvēks, kas ir izvēlējies savu ceļu un rīkojas atbilsoši savam viedoklim, nevis 
sabiedrības uzspiestiem standartiem. Sabiedrības normas un iekārta ierobežo cilvēka 
individualitāti. Panku kultūra pastāv kā pretošanās un nepadošanās alternatīva tam, ko 
māca skolā un uz ielas.  
Tikai retais zina, ka panku kultūrai Latvijā ir vairāk kā 20 gadu ilga vēsture. Pastāv 
vairāki atšķirīgi panku novirzieni ar pilnīgi pretējiem uzskatiem un tomēr vienotu mērķi 
— uzlabot šo pasauli. Panku kultūra Latvijā iesakņojās 80.gadu sākumā, kad jaunieši ar 
interesi tvēra visu, kas nāca no Rietumiem. Vispārējs «bums» panku kultūrai jauniešu 
vidū bija 80.gadu vidus: modē bija noplēstas un aprakstītas drēbes, izbalināti mati, utt. 
Mūsdienās situācija ir mainījusies — nav tik viegli definēt jēdzienu «panks». Sabiedrības 
vairumam Latvijā panki asociējas ar noteiktu ģērbšanās stilu un skaļu mūziku, kamēr 
uzskati pašu panku vidū ir diezgan atšķirīgi. Jaunā viļņa panki ir sociāli aktīvāki un 
ideoloģiski noskaņoti par pasaules uzlabošanu, piemēram, Hardcore novirziena pārstāvji. 
No panku vides nāk cīnīšanās par cilvēku un dzīvnieku tiesībām, pretošanās visa veida 
ierobežojumiem. Pretošanās kā tāda ir izplatīts cīņas līdzeklis, kas pievērš sabiedrības 
uzmanību uz tajā valdošajām nepilnībām un problēmām. Tomēr panku kultūra nebūt nav 
viendabīga. Tajā pastāv dažādi novirzieni, katrs ar savām idejām un uzskatiem — vieni 
sapņo par anarhiju, citi par pasauli bez kapitālisma, vēl kāds par Dieva valstību. Jaunieši, 
kas nesen iesaistījušies panku kustībā, bieži nespēj skaidri formulēt, kāpēc tajā 
iekļāvušies un kāda ir viņu misija. Visbiežāk tas ir protests pret vecāko paaudzi, skolu un 
sabiedrību, kas nepārtraukti norāda uz to, ko drīkst un ko nē. Panki uzskata sevi par 
sabiedrības spoguli, piemēram, panku mūziķi nebaidās dziedāt par sabiedrībai sāpīgām 
tēmām, kuras popmūzikā vispār netiek aizskartas, un tikai tādēļ, ka sabiedrībai nepatīk, ja 
tai norāda uz tās trūkumiem. Panku būtība ir apolitiska, bet, vērojot procesus, kas 
norisinās valstī un pasaulē, arī pankiem ir savs viedoklis. Panku sabiedrībā populārs ir 
viedoklis, ka Rietumu sabiedrība ir pārāk nodevusies patērēšanai, kas neizbēgami ved uz 
tās galu.  
 
Avots www.dialogi.lv 
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1.2. 3 teikumos uzraksti teksta galveno domu! 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
1.3. Uzraksti 7 jautājumus, uz kuriem atbildi sniedz teksts! 
Kas ir panki? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
1.4. Izskaidro vārdus! 

 
Panks  

 
Alternatīva  

 
Pretošanās  

 
Demonstrācija  

 
Misija  
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Lasīšana 

 
2. uzdevums 
2.1.Lasi teikumus un sarindo tos pareizā secībā! 
 

Gaidas un skauti Čikāgā 
 

Skautu kustības mērķis ir veicināt jaunatnes morālo, fizisko un 
intelektuālo attīstību, organizējot un vadot jaunatnes darbību latviski 
nacionālā garā pēc skautisma audzināšanas sistēmas. 

 

Latviešu gaidu kustības mērķis - veicināt meiteņu morālo, intelektuālo un 
fizisko attīstību. 
 

 

Gaidu vienība darbojas, sekojot Latviešu gaidu kustības 
pamatnoteikumiem. 

 

60 gadus Čikāgā darbojas Gaujas gaidu vienība un Staburaga skautu 
vienība. 

 

Skautu vienība lieto Latviešu Skautu Kustības pamatnoteikumus.    
Gaidisms audzina meitenes izaugt ar krietnu raksturu, ar pašapziņu, 
atbildības sajūtu, dzīvojot veselīgu dzīves veidu un pašām izjūtot 
atbildību par sevis vispusīgu attīstīšanu. 
 

 

Skautu vienībā ir guntiņas, gaidas, dižgaidas, mazskauti, skauti un 
dižskauti, lielgaidas un roveri. 
 

 

 
 

 
2.2. Lasi apgalvojumus par tekstu un ar X atzīmē pareizos! 
Skautu vienības sastāvā ir guntiņas, gaidas, dižgaidas, mazskauti, bet nav 
skauti un dižskauti, lielgaidas un roveri. 
 

 

Skautu vienības sastāvā ir tikai guntiņas, gaidas, dižgaidas, roveri. 
 

 

Skautu vienības sastāvā ir guntiņas, gaidas, dižgaidas, mazskauti, kā arī 
skauti un dižskauti, lielgaidas un roveri. 
 

 

Gaidu kustības mērķis ir veicināt meiteņu vispusīgu attīstību – gan 
fizisko, gan morālo, gan intelektuālo. 

 

Gaidām māca izjust atbildību par sevi un citiem. 
 

 

Gaidām par svarīgāko ir izvirzīts mērķis būt fiziski stiprām. 
 

 

Skautu kustības viens no mērķiem ir veicināt skautu intelektuālo attīstību.  
 

 

Skautu un gaidu kustības darbību nosaka pamatnoteikumi, kas jāievēro.  
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Pareizās atbildes 
Skautu vienības sastāvā ir guntiņas, gaidas, dižgaidas, mazskauti, bet nav 
skauti un dižskauti, lielgaidas un roveri. 
 

 

Skautu vienības sastāvā ir tikai guntiņas, gaidas, dižgaidas, roveri. 
 

 

Skautu vienības sastāvā ir guntiņas, gaidas, dižgaidas, mazskauti, kā arī 
skauti un dižskauti, lielgaidas un roveri. 
 

x 

Gaidu kustības mērķis ir veicināt meiteņu vispusīgu attīstību – gan 
fizisko, gan morālo, gan intelektuālo. 

x 

Gaidām māca izjust atbildību par sevi un citiem. 
 

x 

Gaidām par svarīgāko ir izvirzīts mērķis būt fiziski stiprām. 
 

 

Skautu kustības viens no mērķiem ir veicināt skautu intelektuālo attīstību.  
 

x 

Skautu un gaidu kustības darbību nosaka pamatnoteikumi, kas jāievēro.  
 

x 
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3.uzdevums 
3.1. Lasi interviju! 

Kas ir hipiji? 

Hipijus varam pieskaitīt pie jaunatnes subkultūrām, ņemot vērā arī to, ka no socioloģijas 
viedokļa jaunieši nav tikai kādas noteiktas vecuma grupas pārstāvji, bet gan cilvēki ar 
noteiktu domāšanu un dzīves stilu.  

Kā aizsākās hipiju kustība pasaulē? 

Hipiju kustība aizsākās 60.gados ASV kā protests pret pēckara laika mietpilsonisko 
dzīvesveidu, karu Vjetnamā un citām sabiedrības negācijām un izplatījās visā pasaulē, arī 
bijušās Padomju Savienības teritorijā. Viņu gaidītā un veidotā revolūcija gan nenotika 
uzreiz, bet ļoti daudzas lietas pie mums ir nonākušas un palikušas no hipiju un studentu 
revolūcijas laika. Mūsdienās arvien jauni un jauni cilvēki nepārstāj interesēties par šo 
kustību.  

Kas notiek ar hipiju kustību mūsdienās? 

Mūsdienu hipiji ne tikai gremdējas atmiņās (visbiežāk pašu nepieredzētās) par 
vētrainajiem 60 -tajiem, bet gan satiekas nometnēs un kafejnīcās, klausās mūsdienu 
izpildītāju mūziku, ģērbjas košās drēbēs un mēģina mazliet pārveidot pasauli ap sevi. 
Bieži vien viņi arī nevēlas tikt apzīmēti ar vārdu "hipijs", jo uzskata, ka tas ierobežo, un 
tas, ko mēs ērtības labad dēvējam par hipijiem, apvieno cilvēkus ar dažādām interesēm 
un nodarbēm - dabas aizstāvjus, ceļotājus, mūziķus utt. Vienojošais faktors varētu būt 
kopēja brīvības izjūta un vēlēšanās nepievienoties patērētāju sabiedrībai.  

Un kā ar hipijiem Latvijā? 

Pēc Padomju Savienības sabrukuma hipiju kustība uz brīdi apsīka arī Latvijā, bet šobrīd 
tā atkal ir atdzīvojusies! Jau no 2005.gada pastāv interneta lapa www.hipiji.lv, ik gadus 
vasarā tiek rīkota arī tikšanās, kad pulcējas līdzīgi domājošie. Savukārt jūlijā un augustā 
hipiju ideju piekritēji apmeklē nometnes citās valstīs.  

Kā savu dienu pavada hipijs? 

Hipijs ceļo ar stopiem, kāpj kalnos, guļ teltīs, vakaros sēž ilgi pie ugunskura un dzer alu. 
Ne velti hipijus dēvē par dabas bērniem vai puķu bērniem, meitenes tiešām ir puķu 
meitenes, fejas.  
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3.2. Izraksti no teksta frāzes, kas 

stāsta par hipiju kustības rašanos un attīstību 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

raksturo hipijus 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
stāsta par hipiju dzīvesveidu 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Runāšana 
 
4.uzdevums 
4.1. Aplūko Jāņa un Māra dienasgrāmatas fragmentus! 
 
Jānis Putniņš 
 
7.00 Rīta kross 
8.10 Skola 
15.20 Skautu avīzes redakcijas sēde 
17.00 Skautu orientēšanās nodarbības mežā 
19.00 Tikšanās ar draugiem Boulinga hallē 
21.00 Mājas darbu izpilde 
 
Māris Apsītis 
 
8.10 Skola 
15.00 Datorspēļu turnīrs 
20.00 Tikšanās ar Uldi Hesburgerā 
23.00 Mājas darbu izpilde 
24.00 TV 
 
 
 
4.2. Pabeidz teikumus! 
 
Jānis ir... 
Māris ir... 
 
4.3. Izvēlies vienu nodarbi no katra puiša dienasgrāmatas, kas, tavuprāt, ir pilnīgi 
pretēja viena otrai. Salīdzini tās! 
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5.uzdevums 
5.1. Aplūko fotogrāfijas! Raksturo kopīgo un atšķirīgo šajos jauniešos! 
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Klausīšanās 
 
6.uzdevums 
6.1. Klausies tekstu un izlaidumu vietās ieraksti atbilstošos vārdus! 

Pētnieku aprindās jaunatnes ____________ bieži vien tiek uzskatītas par vīrišķīgām, un 
sava daļa taisnības viņiem ir, vismaz attiecībā uz pagātni, tomēr mūsdienās aktīvi 
pārstāvji ir gan puiši, gan meitenes. Tomēr, kā jau _____________ sabiedrības grupā, arī 
šajā pastāv noteiktas __________________________ lomas.  

Viena no izplatītākajām sievietes lomām ir samērā savdabīgs apvienojums, kuru varētu 
dēvēt - dieviete - pavarda ______________________________. Sieviete vienmēr 
uzskatīta par tuvāku dabai, radīšanas procesiem. Bieži vien nometnēs var redzēt 
interesanti un skaisti ģērbtas sievietes ar diviem vai trim bērniem. Izskatās viņas tā, 
________________________ dzīves rūpes viņas nenomāktu. Savā ziņā sieviete pilda 
tradicionālo mātes un sievas lomu, bet prot to piesātināt ar radošu 
______________________ un izpausmēm - tiek gatavotas rotas, šūti apģērbi, vākti 
ārstniecības augi un tējas. Varbūt tas ir tādēļ, ka viņu vīriem nevajag perfekti izgludinātus 
kreklus un trīs ēdienus pusdienās. Savā ziņā tā ir vēlme atgriezties pie idealizētas 
pagātnes, kur pastāvēja darbu dalīšana, bet sievietes un vīrieši ļoti _________________ 
viens otru un kopējās rūpes sadalīja.  

Nodarbošanās ar rokdarbiem parasti aizsākas ļoti vienkārši, hipiju vidē ir izplatītas tā 
dēvētās __________________________ rokassprādzes - no diegiem vai pērlītēm 
veidotas vienkāršas, košas rokassprādzītes, kuras dāvina tuviem cilvēkiem. Parasti tās 
prot izveidot gan puiši, gan meitenes. No šīs _____________________ sprādzes dažs 
labs turpina savu ceļu jau kā rokdarbnieks un meklē jaunus 
________________________________ un materiālus. 

 
Klausīšanās teksts 

Pētnieku aprindās jaunatnes subkultūras bieži vien tiek uzskatītas par vīrišķīgām, un sava 
daļa taisnības viņiem ir, vismaz attiecībā uz pagātni, tomēr mūsdienās aktīvi pārstāvji ir 
gan puiši, gan meitenes. Tomēr, kā jau jebkurā sabiedrības grupā, arī šajā pastāv 
noteiktas dzimumu lomas.  

Viena no izplatītākajām sievietes lomām ir samērā savdabīgs apvienojums, kuru varētu 
dēvēt - dieviete - pavarda sargātāja. Sieviete vienmēr uzskatīta par tuvāku dabai, 
radīšanas procesiem. Bieži vien nometnēs var redzēt interesanti un skaisti ģērbtas 
sievietes ar diviem vai trim bērniem. Izskatās viņas tā, it kā dzīves rūpes viņas 
nenomāktu. Savā ziņā sieviete pilda tradicionālo mātes un sievas lomu, bet prot to 
piesātināt ar radošu iniciatīvu un izpausmēm - tiek gatavotas rotas, šūti apģērbi, vākti 
ārstniecības augi un tējas. Varbūt tas ir tādēļ, ka viņu vīriem nevajag perfekti izgludinātus 
kreklus un trīs ēdienus pusdienās. Savā ziņā tā ir vēlme atgriezties pie idealizētas 
pagātnes, kur pastāvēja darbu dalīšana, bet sievietes un vīrieši ļoti cienīja viens otru un 
kopējās rūpes sadalīja.  
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Nodarbošanās ar rokdarbiem parasti aizsākas ļoti vienkārši, hipiju vidē ir izplatītas tā 
dēvētās draudzības rokassprādzes - no diegiem vai pērlītēm veidotas vienkāršas, košas 
rokassprādzītes, kuras dāvina tuviem cilvēkiem. Parasti tās prot izveidot gan puiši, gan 
meitenes. No šīs vienkāršās sprādzes dažs labs turpina savu ceļu jau kā rokdarbnieks un 
meklē jaunus risinājumus un materiālus. 
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7.uzdevums 
7.1. Lasi nepabeigtos teikumus! Klausies tekstu un atrodi pareizo teikuma 
turpinājumu! 
 
Mūsdienu gotisko kultūru vai arī jauniešu 
gotisko kustību raksturo īpatnējs 
dzīvesstils, kura pamatā ir nāves kults -  

A) tieksme novērsties no dēmoniskā un 
maģiskā. 
B) tieksme izzināt visu dēmonisko un  
maģisko. 
C) vēlme izzināt visu maģisko. 

Gots nepielīdzina sevi A) nevienam. 
B) ikvienam. 
C) ikkatram. 

Savas domas tie izsaka krāšņi un tēlaini, 
savos vārdos paužot lielu daļu patieso 

A) emocionalitāti un iekšējos 
pārdzīvojumus. 
B) emociju un iekšējo pārdzīvojumu. 
C) emociju un iekšējo traģismu. 

Iecīnītākās gotu pulcēšanās vietas ir 
kapsētas, pilsdrupas 

A)baznīcas un dažādi seni arhitektūras 
pieminekļi. 
B) baznīcas, bet nekad seni arhitektūras 
pieminekļi. 
C) baznīcas un vietas blakus dažādiem 
seniem arhitektūras pieminekļiem.  
 

Kā kulta priekšmeti tiek izmantoti krusti, 
rozes, īpaši liela nozīme ir eņģeļiem (nereti 
kritušiem vai mirušiem) 

A) mirušo gariem, dēmoniem, asinīm. 
B) asinīm, dēmoniem, mirušo gariem. 
C) dēmoniem, asinīm, mirušo gariem. 

Neatņemama tēla sastāvdaļa ir A) gotiskās mūzikas klausīšanās. 
B) gotiskā metāla klausīšanās. 
C) gotisko dziesmu klausīšanās. 

 
Pareizās atbildes 
 
Mūsdienu gotisko kultūru vai arī jauniešu 
gotisko kustību raksturo īpatnējs 
dzīvesstils, kura pamatā ir nāves kults -  

A tieksme novērsties no dēmoniskā un 
maģiskā. 
B tieksme izzināt visu dēmonisko un  
maģisko. 
C vēlme izzināt visu maģisko. 

Gots nepielīdzina sevi  A nevienam. 
B ikvienam. 
C ikkatram. 

Savas domas tie izsaka krāšņi un tēlaini, 
savos vārdos paužot lielu daļu patieso  

A emocionalitāti un iekšējos 
pārdzīvojumus. 
B emociju un iekšējo pārdzīvojumu. 
C emociju un iekšējo traģismu. 

Iecīnītākās gotu pulcēšanās vietas ir 
kapsētas, pilsdrupas 

A baznīcas un dažādi seni arhitektūras 
pieminekļi. 
B baznīcas, bet nekad seni arhitektūras 
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pieminekļi. 
C baznīcas un vietas blakus dažādiem 
seniem arhitektūras pieminekļiem.  
 

Kā kulta priekšmeti tiek izmantoti krusti, 
rozes, īpaši liela nozīme ir eņģeļiem (nereti 
kritušiem vai mirušiem) 

A mirušo gariem, dēmoniem, asinīm. 
B asinīm, dēmoniem, mirušo gariem. 
Cdēmoniem, asinīm, mirušo gariem. 

Neatņemama tēla sastāvdaļa ir A gotiskās mūzikas klausīšanās. 
B gotiskā metāla klausīšanās. 
C gotisko dziesmu klausīšanās. 

 
 
 
 
Klausīšanās teksts 
 
Mūsdienu gotisko kultūru vai arī jauniešu gotisko kustību raksturo īpatnējs dzīvesstils, 
kura pamatā ir nāves kults, tieksme izzināt visu dēmonisko un  maģisko. Goti ir no tiem 
cilvēkiem, kas redz abas dzīves puses, kā gaišo, tā arī tumšo. Gots nepielīdzina sevi 
nevienam. Viņš ir spilgta individualitāte, personība. 
Savā ziņā gotu uzvedībā ir daudz teatralitātes. Savas domas tie izsaka krāšņi un tēlaini, 
savos vārdos paužot lielu daļu patieso emociju un iekšējo pārdzīvojumu. Iecīnītākās gotu 
pulcēšanās vietas ir kapsētas, pilsdrupas, baznīcas un vietas blakus dažādiem seniem 
arhitektūras pieminekļiem.  
Kā kulta priekšmeti tiek izmantoti krusti, rozes, īpaši liela nozīme ir eņģeļiem (nereti 
kritušiem vai mirušiem), asinīm, dēmoniem, mirušo gariem.  
Neatņemama tēla sastāvdaļa ir gotiskās mūzikas klausīšanās. Visbiežāk tas ir gotiskais 
metāls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


