
Tik bieži lasām rakstus, ka Latvija grimst nabadzībā. Eiropas 

Komisijas dienesta ziņojumi rāda, ka Latvijas izdevumi sociālās 

aizsardzības pabalstiem ir viszemākie Eiropas Savienībā. Bet 

kas notiek aiz tās robežām? Daži māca, ka nevajag satraukties 

par lietām, ko nevaram mainīt. Un tā mēs ziņās lasām un 

vērojam notikumus Tuvajos austrumos, šausmināmies, bet 

tikpat ātri aizmirstam. Jo tās ir lietas, ko ietekmēt nevaram. Bet, 

vai tā patiešām ir?  

Akcijas "Zvaigzne Austrumos" aizsācējs ir mācītājs Pēteris

Eisāns. Kurpju kastu piepildīšanu ar dāvanām viņš tā arī sāka - 

skatoties ziņas par kārtējiem notikumiem Irākā un saprotot, ka 

mēs nedrīkstam, drošībā sēžot, vienkārši vērot un neko 

nedarīt.  

Šīs nodarbības mērķis ir parādīt, ka tas, ko uzskatām par 

nabadzību, patiesībā ir ļoti liela bagātība. Jo par to, kas pieder 

mums, vairāku tūkstošu kilometru attālumā, aiz daudzām 

ģeogrāfiskām robežām daudzi tikai sapņo. Un nemaz nevajag 

daudz - pietiek ar vienu parastu kurpju kasti, kas piepildīta ar 

mīļiem sīkumiem, lai kādam tas iedegtu prieku acīs.

Palīdzība kara darbības zonām

Izzināt situāciju Tuvajos austrumos un 

labdarības nepieciešamību šajā reģionā;

Izzināt, kā praktiski arī jaunieši var palīdzēt 

bērniem kara darbības zonās

Akcijas "Zvaigzne Austrumos" iepazīšana;

Tuvo austrumu un Latvijas atšķirību

izprašana;

Improvizētas kurpju kastes piepildīšana.

ZVAIGZNE
AUSTRUMOS ĢEOGRĀFIJA

LABDARĪBAS TĒMA:

MĒRĶIS:

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:



Savukārt Sudānu Eiropas Komisija klasificē kā “aizmirsto krīzi”, kas izpelnās arvien mazāku 

pasaules sabiedriskās domas ievērību, lai gan līdz šim jau vairāk nekā 2,5 miljoni sudāniešu 

ir devušies bēgļu gaitās valsts iekšienē, valstī plosās bads un pārtikas trūkums, 

infrastruktūra brūk. Kaut arī bruņotais konflikts Sudānas Darfūras reģionā uzliesmoja pirms 

13 gadiem, tas joprojām bēgļu gaitās dzen arvien jaunus vietējos iedzīvotājus, galvenokārt 

kristiešus. Mājas nācies pamest vairāk nekā 2 miljoniem cilvēku, no kuriem 1,6 miljoni 

atraduši patvērumu bēgļu nometnēs.  

Apvienoto Nāciju Organizācijas dati liecina, ka pasaulē vairāk nekā 10 miljoni bērnu 

karadarbības dēļ palikuši bez mājām. Tā sauktā “arābu pavasara” laikā Ziemeļāfrikā un 

Tuvajos Austrumos notika masu protesti pret pastāvošo režīmu, kas Tunisijā, Ēģiptē, Lībijā 

un Jemenā beidzās ar tā krišanu, bet Sīrijā protesti pārauga asiņainā pilsoņu karā. Piecu 

gadu laikā Sīrijas konflikts transformējies no pilsoņu kara par ģeopolitisku cīņas lauku.  

...

VAI MĪLESTĪBU
VAR IESAIŅOT KURPJU KASTĒ? MŪZIKA

Ik reižu ,  kad 

nomirkšķini acis ,  

kāds cilvēks 

pasaulē ir spiests 

bēgt .

20  765  ik dienu 

14  ik minūti 

1  ik pēc 4  sekundēm 

 
/UNHCR dati/

Sīrijas sabiedrība ir smagi ievainota –  13,5  miljoniem cilvēku nepieciešama humānā 

palīdz ība ,  4,6  miljoni joprojām uzturas grūti aizsniedzamos reģionos ,  480  tūkstoši no 

tiem –  aplenktās teritorijās .  Bruņoto konfliktu galvenie upuri ir civiliedz īvotāji .  ANO 

to nodēvējusi par lielāko humāno krīz i  pēdējos gadu desmitos .  



Akcijā “Zvaigzne Austrumos” tiek vāktas kurpju 

kastes ar dāvanām sīriešu, irākiešu un sudāniešu 

bērniem, kas šobrīd patvērumu atraduši Jordānijā 

un Ēģiptē. Akcijas organizatori uzskata, ka tā ir 

lieliska iespēja, lai vislielākā humānā krīze 

21.gadsimtā kļūtu par lielāko patiesas iejūtības un 

cilvēkmīlestības paraugu. 

Kā stāsta akcijas vadītājs Pēteris Eisāns, meklējot 

kontaktus un sazinoties ar cilvēkiem karadarbības 

cietušajās valstīs, izkristalizējies, ka bērniem, 

dodoties bēgļu gaitās, nav rotaļlietu. “Daudzi ir 

spiesti lielā steigā bēgt, un viņi paņem to, kas 

acumirklī ir paņemams, bet, tā kā rotaļlietas 

aizņem daudz vietas, tās netiek ņemtas līdzi." 

Tāpēc tās ir kurpju kastes lielākais dārgums. 

Akcijā var iesaistīties ikviens iedzīvotājs, kas vēlas 

iepriecināt kara šausmas pārdzīvojušos bērnus. Ir 

tikai jāpaņem tukša kurpju kaste un jāieliek tajā 

mīkstā rotaļlieta (tā gan nevar būt cūciņa, suns vai 

lelles, kas atveido cilvēkus, jo šīs lietas ir pretrunā 

islāma ticībai), dažādas spēles un mantiņas, 

higiēnas piederumi, cimdiņi, zeķītes, citas 

noderīgas lietas. Tad jāziedo 5 eiro ceļa naudai un 

jānogādā kastīte kāda no pieņemšanas punktiem, 

kas tālāk visas kastes saliek konteinerā un nosūta 

uz Jordāniju. 

"Mēs nevaram atnest laimi pilnīgi  visiem pasaules 

bērniem ,  bet dažus mēs varam iepriecināt ."

/"zvaigzne austrumos"  organizatori/



Akciju starplaikā uz Jordāniju darbā ar bēgļu 

bērniem dodas brīvprātīgie. “Jūsu dāvana gan 

nespēs nodrošināt šiem bērniem drošu 

nākotni, izglītību vai siltas mājas, bet tā uz 

brīdi viņus iepriecinās un dos viņiem un viņu 

vecākiem apziņu, ka tālā svešā zemē Latvijā ir 

cilvēki, kam rūp viņu liktenis,” tā saka akcijas 

organizatori. 

Humānā palīdzības akcija 

notiek ne tikai Latvijā, bet arī 

Lietuvā un Igaunijā. 

2015.gadā Latvijā tika 

savāktas 3560 dāvanu kastītes, 

bet pirmajā akcijas gadā – 3550 

dāvanas. 

 Ik gadu organizatoru mērķis ir 

savākt 6000 kurpju kastu, taču 

līdz šim tas nav izdevies. 

Robeža starp strīdu un harmoniju ,  karu un 

mieru ir tik trausla .  Starp Betlēmi un kara 

izpostīto Sīriju ir mazāks attālums nekā 

starp Rīgu un Saldu .

/"zvaigzne austrumos"  organizatori/



Skolotājs atskaņo 1:18 min garu iepazīšanās video par "Ledus spaiņa izaicinājumu", nepaskaidrojot akcijas nozīmi. 

UZDEVUMS SKOLĒNAM

MĪĻAIS
PREZIDENT...

KĀDAS EMOCIJAS TEV IZRAISA UN UZ KĀDU RĪCĪBU PAMUDINA ŠĪ FOTOGRĀFIJA?

Skolotājs  uz  ekrāna  parāda  fotogrāfiju,  kas  2016.gadā  bija  kā  viens  no  Sīrijas  kara  posta  

simboliem.  Tajā  redzams  apdullināts  un  ar  asinīm  klāts  zēns,  kurš  sēž  slimnīcā  pēc  tam,  

kad  viņu  izglābuši  brīvprātīgie.  Viņu  sauc  Omrāns  Daknīšs,  un  tolaik  puikam  bija  tikai  5  

gadi.  Viņa  ģimene  cieta  gaisa  uzlidojumā.  Omrāns  nav  vienīgais  bērns,  kurš  pasaulei  

atgādināja,  ka  Sīrijas  pilsoņu  karš  nav  tikai  sausi  skaitļi,  taču  šī  fotogrāfija  ir  viena  no  

spilgtākajām.  Skolotājs  uzdod  skolēniem  jautājumu

Pēc atbilžu uzklausīšanas skolotājs 

prezentē stāstu par 6 gadus veco 

Aleksu, kurš, ieraugot Sīrijas pilsoņu 

karā cietušā puisēna bildi, uzrakstīja 

vēstuli ASV prezidentam Barakam 

Obamam. Prezidents puisēna vēstuli 

neatstāja bez ievērības.

Stāsts par Aleksu atrodams nākamajā 

grāmatas lapaspusē, bet vizuālā 

prezentācija un video pieejami projekta 

mājas lapā.



UZDEVUMS SKOLĒNAMKO SEŠGADNIEKS IEMĀCA PASAULEI VIDEO

VIDEO TRANSKRIPCIJA

ASV prezidents Baraks Obama noteikti saņem daudzas viņam adresētas vēstules, kurās lasāms sauciens pēc 

palīdzības.. Taču viena vēstule uz pārējo fona izcēlās jo īpaši. Tās autors ir 6 gadus vecais Alekss, kurš, kā saka 

pats Baraks Obama “vēl nav iemācījies būt cinisks, aizdomīgs vai bailīgs no citiem cilvēkiem, balstoties tajā, no 

kuras valsts viņi nāk, kā viņi izskatās vai kā viņi lūdzas”. 

 

Alekss vēstulē runāja par piecus gadus veco zēnu, kas cieta uzlidojumos Sīrijā. Puisēns tika izvilkts no gruvešiem 

un nogādāts neatliekamās palīdzības automašīnā, kurā sēdēja kluss un mierīgs. Alekss labprāt zēnu uzņemtu 

savās mājās. Tas arī ir viņa lūgums ASV prezidentam Barakam Obamam. 

 

ASV prezidents Baraks Obama šo zēna vēstuli nolasījis ANO Nacionālajā asamblejā un norādījis: "Mums visiem 

jābūt kā mazajam Aleksam, kurš ir šīs vēstules autors". Pēc tam viņš Aleksu kopā ar vecākiem uzņēma pie sevis 

Baltajā namā, lai pateiktos par viņa laipnību un iejūtību.

"Dārgais, Prezident Obama, 

 

Vai atceraties puisīti, kurš nokļuva neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā Sīrijā? Vai jūs varētu viņam 

aizbraukt pakaļ un atvest uz mājām pie mums? Novietojiet mašīnu uz piebraucamā ceļa vai uz ielas. Es jūs 

sagaidīšu ar karogiem, ziediem un baloniem. Mēs būsim viņa ģimene, un viņš būs mūsu brālis. Katrīna, mana 

mazā māsa, sakrās taureņus un jāņtārpiņus viņam. Skolā man ir draugs no Sīrijas. Omārs. Es viņu iepazīstināšu ar 

Omāru, un visi varam kopā spēlēties. Varam viņu ielūgt uz dzimšanas dienas ballītēm, un viņš mums iemācīs citu 

valodu. Tā kā viņš neatvedīs rotaļlietas un viņam tādu nav, Katrīna dalīsies ar savu lielo zili balto zaķi. Es dalīšos 

ar savu velosipēdu un es viņam iemācīšu ar to braukt. Es viņam iemācīšu... 

 

Vēstuli turpina lasīt Baraks Obama: 

...saskaitīšanu un atņemšanu.” Tie ir 6 gadus veca zēna vārdi. Viņš mums daudz māca. (skan aplausi) Cilvēcīgums, 

ko parāda mazs bērns, kurš vēl nav iemācījies būt cinisks, aizdomīgs vai bailīgs no citiem cilvēkiem, balstoties 

tajā, no kuras valsts viņi nāk, kā viņi izskatās vai kā viņi lūdzas. Mēs visi no Aleksa varam mācīties. 

 

Alekss. Sešus gadus vecs. 

"Dārgais ,  mister Obama .  Vai atceraties puisīti ,  kurš nokļuva neatliekamās medicīniskās palīdz ības nodaļā Sīrijā?  Vai 

jūs varētu viņam aizbraukt pakaļ un atvest uz  mājām pie mums?  Mēs būsim viņa ģimene ,  un viņš būs mūsu brālis ."

/Alekss no Ņujorkas/



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

Prezentācija ir kā vizuāls 

palīgmateriāls skolotājam, lai kopā 

ar skolēniem izpildītu pirmo 

uzdevumu un prezentētu stāstu 

par 6 gadus vecā Aleksa reakciju 

uz redzēto fotogrāfiju. Pēc pēdējā 

slaida skolotājs demostrē video 

materiālu par Aleksu.

2.slaids1.slaids

3.slaids 4.slaids



UZDEVUMS SKOLĒNAMMĪLESTĪBA KURPJU KASTĒ VIDEO

VIDEO TRANSKRIPCIJA

Līdzīgi kā 6 gadus vecais Alekss, arī latviešu mācītājs Pēteris Eisāns nevarēja nosēdēt malā, neko nedarot. 

"Diezgan daudz sekoju līdzi ziņām, kas notiek pasaulē. Tieši tajā brīdī Islāma valsts (ISIS) kaujinieki iekaroja 

Mosulas pilsētu Irākā. Sekoja genocīds – visi citādi domājošie tika vajāti. Kristiešu nami tika apzīmēti ar burtu ‘n’ 

[nācarietis] – tas uzreiz atsauca atmiņā stāstus par nacistiem, ko biju dzirdējis no vecmāmiņas, kas ebrejus 

apzīmēja ar Dāvida zvaigznēm. Sākumā, lai iebiedētu, pēc tam – lai iznīcinātu. Lasīju par nogalinātiem bērniem ar 

nocirstām galvām, redzēju fotogrāfijas, kur cilvēki ir piesisti krustā un redzami bēgļi, kas neiedomājamās straumēs 

bēg prom. Daudzi gāja bojā tuksnesī vasaras svelmē. Tās bija milzīgas šausmas… Un mans iekšējais pārdzīvojums 

bija – tas ir nepieļaujami, un es neesmu ar mieru tikai noskatīties un neko nedarīt. Sapratu, ka tā būtu nodevība 

pret visu cilvēcīgo sevī un ka kaut kas ir jādara! Bet – kas? Tas ir tik tālu, es nevienu tur nepazīstu – man būtu 

daudz iemeslu izlikties to visu neredzam. Dažādās sarunās vaicāju, vai kādam nav pazīstami Tuvajos Austrumos. 

Pēc kāda laika caur draugu draugiem nonācu pie kontaktiem ar evaņģēliskās Nācariešu draudzes mācītāju 

Ammānā, Jordānijas galvaspilsētā. Kad pa skaipu runāju ar mācītāju Haitamu Mezareh, viņš sacīja, ka būtu, labi, ja 

pirmajā tikšanās reizē ar bēgļiem varētu viņu bērniem kaut ko uzdāvināt. Sarunā nonācām pie varianta, ka 

dāvaniņu komplekts, piemēram, ievietots kurpju kastē, būtu ērts arī transportēšanai." stāsta mācītājs un akcijas 

"Zvaigzne austrumos" vadītājs Pēteris Eisāns.

...

Akcijas  starplaikā  biedrība  sūta  arī  brīvprātīgos  uz  Jordāniju  darbā  ar  bēgļu  bērniņiem.  Ko  stāsta  šie  cilvēki,  

kas  tur  ir  devušies  kā  brīvprātīgie  – kas  ir  tie  viņu  stāsti,  ko  viņi  atved  atpakaļ? 

Daži no stāstiem ir ļoti dramatiski. Piemēram, viena meitenīte... Mūsu brīvprātīgie skoliņā mācīja bēgļu bērniem 

angļu valodu, un viena meitenīte, kura vairākas nedēļas bija nolaupīta un dzīvoja skapī. No viņas vecākiem gribēja 

izspiest naudu, viņi bija spiesti beigās pārdot māju un atdot. Un tad viņi bēga projām. Tajā pat laikā ir arī 

priecīgāki stāsti. Kaut vai viens no tiem, kur vienreiz arī skoliņā puisītis nāk klāt un rāda savu lācīti. Un tam ir tāds 

kā mazs krekliņš “Bučas no Latvijas”. Tur ir gan prieks, gan bēdas vienlaicīgi. Bet vienu stāstu vēl... savā pirmajā 

reizē es ieraudzīju tur, Jordānijā... Mēs bijām pie vienas irākiešu ģimenes, viņiem viens puika. Un dāvaniņā viņam 

bija 2 mašīnītes. Viņš spēlējās visu dienu, visu vakaru, pat pāri pusnaktij, kad viņš bezspēkā aizmiga, bet viņš 6 

mēnešus bija pilnīgi bez jebkādām rotaļlietām, un tā ir viena no lietām, ko mums grūti saprast. Jo mums arī ir 

nabadzība Latvijā daudzās vietās, bet diez vai jūs atradīsiet māju, pat visnabadzīgāko, kur nav nekādas rotaļlietas. 

Un tajā brīdī,  tajā situācijā, es sapratu, cik nozīmīgi šiem bērniem ir tas, ka viņiem ir ne tikai viena mantiņa, bet, ka 

viņš gandrīz no tāda pārpilnības raga – viena, otra, trešā.. Tādēļ es skatos uz to... Katram, kuram ir kurpes kastē, ir 

tukša kastīte kaut kur plauktā. Un tad jautājums, vai var mīlestību iesaiņot kurpju kastē? Es teiktu, ka var.   

"Labdarība latvijā ir īsta ,  reizēm dodam no sava trūkuma ."

/mācītājs Pēteris Eisāns/



UZDEVUMS SKOLĒNAM

VAI TU PAZĪSTI
TUVOS AUSTRUMUS?

UZDEVUMS SKOLĒNAM

2 zvaigznes Sīrijas karogā simbolizē 

agrāko Sīrijas apvienību ar Ēģipti. 

(PAREIZI) 

2 zvaigznes Sīrijas karogā 

simbolizē rītu un vakaru, kas ik 

dienu pienāk, neatkarīgi no kara. 

Arābu pavasaris ir demonstrāciju, 

protestu un militāru konfliktu 

revolucionārs vilnis, kas notika arābu 

pasaulē 2010.un 2011.gadā, un tie 

pārauga pilsoņu karā. 

(PAREIZI) 

Par “Arābu pavasari” tiek saukts 

Jaunais gads, ko Tuvajos austrumos 

atzīmē 1.aprīlī. 

“Arābu pavasaris” ir plaši pazīstams 

svētceļojumu maršruts Tuvajos 

austrumos, ko ik gadu pirms Lieldienām 

veic tūkstošiem svētceļnieku. 

Abas svarīgākās Sīrijas pilsētas, Damaska 

un Alepo, tūlīt pēc Bagdādes ir pašas 

senākās apdzīvotās vietas pasaulē un 

ieņem svarīgu vietu UNESCO kultūras 

dārgumu sarakstos. 

(PAREIZI)

Sīrijas galvaspilsētu Damasku sauc arī

par Jasmīnu pilsētu, un kaujiniekiem šis 

nosaukums šķiet aizvainojošs.

Abas svarīgākās Sīrijas pilsētas, Damaska 

un Alepo, bija vienas no jaunākajām un 

modernākajām pilsētām pasaulē.

2 zvaigznes Sīrijas karogā simbolizē 

karalisko pāri. 

Labdarības akcija “Zvaigzne Austrumos” palīdz bērniem Tuvajos Austrumos. Pirms iepazīstināšanas 

ar akciju skolotājs uzdod skolēniem uzdevumu, kas ļaus izzināt dažus faktus par šo ģeogrāfisko 

uzdevumu. Skolēni jāsadala 3 komandās. Skolotājs izprintē un sagriež 3 attēlus. Un katrai komandai 

izdala 3 faktus, no kuriem tai jāizvēlas pareizais. Viņuprāt, pareizās atbildes visas komandas mēģina 

savietot vienā kopīgā attēlā. Ja atbildes ir nepareizas, attēls nesanāk. Atlikušo pēdējo posmu 

pievieno skolotājs, izvēloties lauciņu “pareizi” vai “nepareizi”. 

1.komandas fakti 2..komandas fakti 3.komandas fakti









VIZUĀLAIS MATERIĀLS

teksts

1.slaids 2.slaids

3.slaids 4.slaids

Skolotājs prezentē akciju 

"Zvaigzne austrumos", kā vizuālo 

materiālu izmantojot vizuālo 

prezentāciju.



5.slaids 6.slaids



UZDEVUMS SKOLĒNAM

TUVIE
AUSTRUMI

UZDEVUMS SKOLĒNAM

Skolotājs sadala skolēnus 3 vai 4 grupās, atkarībā no skolēnu skaita, un iedod katrai grupai tukšu 

kurpju kasti un izprintētus pielikumā esošos attēlus. Skolēna uzdevums ir piepildīt kurpju kasti, ar 

lietām, kuras viņi vēlētos ielikt kurpju kastē. Kad grupas darbu pabeigušas, skolotājs soli pa solim 

prezentē pielikumā esošos attēlus, jautā, kura no grupām to izvēlējusies ielikt kurpju kastē un 

kāpēc. Izmantojot vizuālo prezentāciju, skolotājs paskaidro, kāpēc šīs lietas bēgļiem ir ļoti 

nepieciešamas vai gluži otrādi - tās kurpju kastē ir aizliegtas. Šī uzdevuma mērķis ir, praktiski 

darbojoties un domājot, ļaut jauniešiem izprast Latvijas un Tuvo austrumu atšķirības. 





UZDEVUMS SKOLĒNAM

Akcijas "Zvaigzne Austrumos" 

iepazīšana;



UZDEVUMS SKOLĒNAM

Akcijas "Zvaigzne Austrumos" 

iepazīšana;



Akcijas "Zvaigzne Austrumos" 

iepazīšana;



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

teksts

1.slaids 2.slaids

3.slaids 4.slaids

Skolotājs prezentē akciju 

"Zvaigzne austrumos", kā vizuālo 

materiālu izmantojot vizuālo 

prezentāciju.



7.slaids 8.slaids

9.slaids 10.slaids

5.slaids 6.slaids



13.slaids 14.slaids

15.slaids 16.slaids

11.slaids 12.slaids



19.slaids 20.slaids

21.slaids 22.slaids

17.slaids 18.slaids



25.slaids 26.slaids

27.slaids 28.slaids

23.slaids 24.slaids



29.slaids 30.slaids


