
4. -6. klase 

Rakstura izglītības "rīku kaste" 

3. nodarbība: Kas ir tikumi 

1. materiāls 

 

Darba lapa ”Tikumi un definīcijas”  

TIKUMI DEFINĪCIJAS 
Atvērtība jaunajam Interesēties par citu cilvēku 

pārdzīvojumiem. 

Brīvprātīgums 
Spēja novērtēt citu cilvēku darbu un 

pateikties viņiem. 

Godīgums 
Spēja nopietni pārdomāt un apsvērt 

kādu ideju vai notikumu. 

Līdzjūtība 
Rūpēties, būt laipnam un izpalīdzīgam 

pret citiem. 

Pateicīgums 
Spēja domāt ātri un atrast gudrus 

veidus, kā pārvarēt grūtības. 

Spriestspēja 
Spēja domāt par kaut ko loģiski un 

saprātīgi. 

Refleksija 
Vienmēr rīkoties saskaņā ar saviem 

morāles principiem. 

Attapība 
Piedāvāt savu palīdzību, neko neprasot 

pretī. 

Draudzīgums 
Būt entuziasma pilnam un apņēmīgam, 

ja vēlies kaut ko sasniegt. 

Čaklums Spēja ātri atgūties no grūtībām. 

Savieno katru tikumu 

ar atbilstošo 

definīciju! 

Kad esi pabeidzis, 

izvēlies 3 tikumus un 

izdomā piemēru, kā 

tos var izmantot 

skolas vidē. 
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Tikumu saraksts 

Apņēmīgums 

Atbildība 

Attapība 

Brīvprātība 

Centība 

Cieņa 

Draudzīgums 

Drosme 

Atvērtība jaunumam 

Godīgums 

Gudrība 

Integritāte 

Izpalīdzība 

Spēja sadarboties 

Kopības apziņa  

Kritiska spriestspēja 

Laipnība 

Līdzcietība 

Līdzjūtība 

Mērenība 

Čaklums 

Neatlaidība 

Noturība 

Pašpārliecība 

Pateicīgums 

Patstāvība 

Pazemība 

Pieklājība 

Pilsoniskums 

Refleksija 

Saprātība 

Savaldība 

Solidaritāte 

Spriestspēja 

Taisnīgums 

Tolerance 

Zinātkāre 
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RAKSTURA KOMPONENTI 

Intelektuālie tikumi 

 

Rakstura īpašības, kas 

nepieciešamas pareizai 

spriešanai, pareizai 

rīcībai un alkām pēc 

zināšanām, patiesības 

un izpratnes. 

Piemēri: patstāvība; 

zinātkāre; saprātība; 

kritiska spriestspēja; 

refleksija; attapība. 

Morālie tikumi 

 

Rakstura īpašības, kas 

ļauj mums rīkoties 

pareizi situācijās, kuras 

prasa ētisku rīcību. 

 

Piemēri: līdzjūtība; 

drosme; pateicīgums; 

godīgums; pazemība; 

integritāte; taisnīgums; 

cieņa. 

Pilsoniskie tikumi 

 

Rakstura īpašības, kas  

nepieciešamas aktīvam 

un atbildīgam 

pilsoniskumam, kas 

darbojas  kopīgam 

labumam. 

Piemēri: pilsoniskums; 

pieklājība; kopības 

apziņa; draudzīgums; 

izpalīdzība; brīvprātība. 

Darbības tikumi 

 

 Rakstura īpašības, kam 

ir nosacīta vērtība, 

paverot ceļu 

intelektuāliem, 

morāliem un 

pilsoniskiem tikumiem. 

Piemēri:  pašpārliecība; 

apņēmīgums; čaklums; 

neatlaidība; atvērtība 

jaunumam; noturība; 

spēja sadarboties. 

Praktiskā gudrība ir apvienojošs tikums, kuru attīsta, izmantojot pieredzi un kritisku apceri, tā ļauj 

mums uztvert, zināt, vēlēties un rīkoties saprātīgi. Tā ietver pareizu spriešanu un pārdomātu rīcību 

situācijās, kurās notiek tikumu sadursme. 

INDIVĪDU UN SABIEDRĪBAS PLAUKSME 


