
         
 

 

STUNDAS PLĀNS 2 
ATBILDĪBA UN MOZUS, UN 

SMAGĀ DARBA NOVĒRTĒJUMS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA ATBILDĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai atbildība ir pienākums rīkoties vai rūpēties par kādu/kaut ko, pilnībā 
uzņemoties vainu, ja kaut kas noiet greizi. Tas nozīmē:  

 būt atbildīgā amatā (ir pienācis laiks kādam uzņemties atbildību un paveikt darbu). 

 atbildība par kaut ko (viņa uzņēmās atbildību par darbā pieņemšanu). 

 atbildība par kaut ko darāmu (viņiem ir pienākums nodrošināt noteikumu izpildi). 

 atbildība darīt kaut ko (viņu pienākums ir nodrošināt, ka noteikumi tiek izpildīti). 

 vecāku tiesības un pienākumi (viņa vairs nespēj pildīt savus pienākumus). 

✅ocabulary.com sniedz labu atbildības vērtības skaidrojumu, kas viegli saprotams jauniešiem: atbildība ir 

kaut kas, kas jāuzņemas katram cienīgam kopienas loceklim. Ja, piemēram, mūzikas grupas dalībnieks, jūsu 
pienākums ir iemācīties dziesmu tekstus un laikus ierasties mēģinājumā. 
 
Mūsdienās jaunatni uztver saistībā ar dažādiem pienākumiem: veidot nāciju, padarīt sabiedrību labu un cēlu, 
pilnveidot sabiedrību (Safi, 2020). Paredzams, ka jaunieši veicinās pašreizējās tehnoloģijas, izglītību, politiku 
un mieru valstī. No otras puses, jauniešiem ir arī jāuztur mūsu uzvedības kultūra, visas labās vērtības 
sabiedrībā, attīstības projekti utt. Jaunieši ir jebkuras tautas mugurkauls (Shoaib, 2020). 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/responsibility
https://www.vocabulary.com/dictionary/responsibility


         

 
Jauniešu atbildība ir cieši saistīta ar sociālo atbildību. Jaunatne ir visproduktīvākā, radošākā, unikālākā 
vērtība, inovatīvi resursi sociālajām pārmaiņām un īstai demokrātijai, kuru labā viņiem ir jāpaceļas, lai pareizi 
pildītu savu lomu. 
Jauniešus var veidot kā potenciālu resursu nācijas veidošanā, ja viņi tiek mobilizēti pozitīvā veidā un tiek 
virzīti uzņemties atbildību (Frontier Post).  
 
Tāpēc jauniešiem ir jāsniedz situāciju attēlojums, lai stimulētu to pozitīvu rašanos reālajā dzīvē. 
Viņu izpratne par sociālajiem un politiskajiem jautājumiem un aktīva līdzdalība procesos varētu veicināt 
sociālās netaisnības izskaušanu sabiedrībā un demokrātijas uzturēšanu. Jaunieši ir un vēlas būt atbildīgi, 
lai celtu nāciju (saskaņā ar projekta MoPYL pētījumu), lai sabiedrība kļūtu laba un cēla. Tie var uzlabot 
sabiedrības kopienu un kultūru. Ja jaunietis saprot savus pienākumus, vienas dienas laikā var samazināties 
liels noziegumu skaits. 
 
Liela nozīme ir arī personiskajai atbildībai: personiskā atbildība ir apņemšanās līmenis, ko cilvēks ir gatavs 
uzņemties, nosakot un sasniedzot skaidrus mērķus. Citiem vārdiem sakot, būt personīgi atbildīgam nozīmē 
uzņemties atbildību par savu rīcību, vārdiem un veikumu darbā. Atbildīgi darbinieki saprot, ka viņi pilnībā 
kontrolē sevi (Conover). 
 
Bībelē ir daudz piemēru par atbildības uzņemšanos. Piemēram, mums ir jābūt atbildīgiem par to, kā mēs 
izturamies pret citiem (Lūkas 10:30-37). Mēs esam atbildīgi par to, kā izturamies pret savu ģimeni 
(1.Timotejam 5:8).  
 
Bībele māca, ka pareizi vienmēr ir pareizi un nepareizi vienmēr ir nepareizi neatkarīgi no iesaistītajām pusēm. 
Mūsu sirdis to pasaka caur sirdsapziņu, sagaidot, ka katrs no mums uzņemsies personīgu atbildību par savu 
rīcību. 
Bībele māca arī atbildību pret citiem. Galatiešiem 6:2 ir teikts: "Nesiet viens otra nastas, un tādā veidā jūs 
izpildīsit Kristus likumu." Nevienam nevajadzētu iet dzīves ceļu vienam un bieži vien izdegt no pārāk lielas 



         

slodzes. Cilvēkiem ir jādala atbildība. Jēzus pie krusta noņēma mūsu lielāko nastu. 
 
Biežāk uzsvērtie Bībeles panti par personīgo atbildību: 
Galatiešiem 6:5 
Jo ikkatram jānes sava paša nasta. 
1.Timotejam 5:8 
Bet, ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par 
neticīgu. 
2.Korintiešiem 5:10 
Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis - vai labu vai 
ļaunu. 
5.Mozus 24:16 
Tēviem nebūs tapt nonāvētiem dēlu dēļ, un dēliem nebūs tapt nonāvētiem tēvu dēļ, bet ikviens lai mirst pats par 
saviem grēkiem. 
Ījaba 19:4 
Un, ja es patiešām būtu maldījies, tad šie maldi vispirmām kārtām skartu mani pašu. 
Salamana Pamācības 9:12 
Ja tu esi prātīgs, tad tu esi paša labā prātīgs, ja tu esi izsmējējs, tad tu to viens pats arī cietīsi. 
Romiešiem 14:4 
Kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Viņš stāv vai krīt savam Kungam. Un viņš stāvēs, jo viņa Kungs spēj viņu 
stiprināt. 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par atbildību. 

MĀCĪBU STUNDAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Nodarbība sastāv no trim daļām – ievada daļas (~ 10% no laika), galvenās daļas (~ 75% no laika), noslēguma 
daļas (~ 15% no laika). Ievada daļa sastāv no: a) saiknēm ar citām nodarbībām; b) ievada. Galvenā daļa sastāv 
no teorētiskās un praktiskās (individuālās, pāra, grupu aktivitātes) sadaļas. Noslēguma daļa sastāv no 



         

nodarbības kopsavilkuma un secinājumiem, atsauksmēm, jautājumiem un atbildēm. 

MĀCĪBU STUNDAS 
MĒRĶI 

1) apgūt pozitīvas atbildības iezīmes, piemēram, godīgu attieksmi pret citiem, būt uzticamam, pildīt savas 
saistības un būt saudzīgam pret vidi; 
2) īstenot pozitīvās atbildības iezīmes caur dzīves situācijām. 

NEFORMĀLĀS 
MĀCĪBAS METODES 

1) teorētiskā apmācība, 
2) diskusijas, debates, mācīšanās mācīties, novērošana, atgriezeniskā saite, jautājumi un atbildes utt. 

VECUMA GRUPA 13-15 gadi 

SAGAIDĀMIE 
REZULTĀTI 

1) pozitīvas atbildības iezīmes, piemēram, godīga izturēšanās pret citiem, uzticamība, savu saistību 
ievērošana un vides apzināšanās, apgūta un uztverta; 
2) praktizētas pozitīvās atbildības iezīmes caur diskusijām un debatēm. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Jūs nevarat izvairīties no rītdienas atbildības, izvairoties no tās 
šodien. 

Abrahams Linkolns 

DILEMMA Projekta īpašības, ko veicina šis mācību plāns A daļā, kopā ar atbildību, ir arī vadība, ko parāda Mozus rīcība, 
un spēcīga pašmotivācija, kas tika parādīta, kad Mozus lūdza Dievu atbrīvot viņu no vadošā pienākuma, 



         

izvedot savu tautu no Ēģiptes. Turklāt nodarbības plāns aptver lēnprātību, ko var skaidri redzēt salīdzinot, 
cik spontāni Mozus rīkojās 40 gadu vecumā, nogalinot vienu no ēģiptiešiem, un 80 gadu vecumā, kad viņš 
padevās Dieva gribai. 
 
Stundas apraksta B daļā tiek veicinātas tās pašas īpašības: atbildība, kad jauneklis mājās darīja to, ko viņam 
lūdza direktors. Protams, viņa attieksme gāja roku rokā ar līderību, ko varēja saskatīt, kad viņš – bez 
prasīšanas izmazgāja visas drēbes mammas vietā. Un šajā stāstā atspoguļojas arī pašmotivācija – jaunietis 
bija ļoti motivēts iegūt amatu un izdarīja to, ko viņam lūdza. Turklāt viņš paveica vairāk – ne tikai tīrīja 
mammas rokas, bet arī mazgāja drēbes, atvēlēja laiku sarunai ar mammu, kas palīdzēja apzināties smago 
darbu aiz sasniegumiem un visbeidzot viņš sevi pierādīja jaunajā amatā. 
 
Saskaņā ar projekta MoPYL Pētījuma ziņojumu, atbildība ieguva augstu instrumentālo vērtību nozīmi – 8,22 
punkti (no 10), tikai nedaudz atpaliekot no prieka – augstākās vērtības, kas sasniedza 8,82 (7. lpp.). 
 
Instrumentālās vērtības attiecībā uz atbildību tika sagrupētas šādā kopsavilkumā (14.lpp.): 

 Piepūle darbā (ar to domāti jauniešu pienākumi – skolā, ārpusskolas nodarbības). 

 Atbildības sajūta. 

 Labas manieres. 

 Apņēmība un neatlaidība. 
 
MoPYL Fokusa grupas radās diskusijas par augstajiem rādītājiem, kas piešķirti atbildības vērtībai un dzīves 
vērtībai, ko cilvēks izvēlas neatkarīgi no tā, ko saka citi (Fokusa grupu pirmā lapa). 
 
Turklāt Fokusa grupu rezultāti liecina, ka kopumā parādītā vērtību sistēma šķiet pamatota un var veicināt 
mūsdienu jauniešu kļūšanu par atbildīgiem pieaugušajiem nākotnē. Tomēr kā šķēršļus šim procesam jāmin 
vecāku pārmērīga aizsardzība, nepacietība un daudzu jauniešu vēlme sasniegt pilngadību bez nepieciešamā 
transformācijas procesa (Fokusa grupu 3.-4. lpp.). 
 



         

MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par atbildības vērtību 
apmēru projekta stundu plānos. 
 
Pilnu projekta MoPYL Pētījuma ziņojumu skatieties projekta mājaslapā www.mopyl.eu. 

MĀCĪBU STUNDAI 
NEPIECIEŠAMIE 

MATERIĀLI 

Projektors, ekrāns, dators, Wi-Fi pieeja jeb mobilais internets 

MĀCĪBU STUNDAS 
GARUMS 

1 mācību stunda, t.i. 45 minūtes 

IEVADA DAĻA Sagatavošanās  3 minūtes  sasveicināšanās, svētības un jauniešu iesaistīšana 

 saikne ar iepriekšējo mācīšanos – pārdomas, atgriezeniskā 
saite, diskusijas 

 pašreizējās nodarbības materiāla skaidrojums 

 uzdevumu skaidrojums skolēniem 

 saikne ar turpmāko mācīšanos 

Iepazīstināšana ar jauno 
materiālu 

2 minūtes  tiešas satura instrukcijas 

 jaunu prasmju modelēšana – atbildība 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbība: 
jauniešu līderiem ir dotas 
divas iespējas šai daļai: A 
daļa ir kristīgā stunda; B 
daļa ir laicīga nodarbība. 

28 minūtes NOSAUKUMS A: 
ATBILDĪBA UN MOZUS 

jeb 
NOSAUKUMS B: 
SMAGĀ DARBA NOVĒRTĒJUMS 

http://www.mopyl.eu/


         

Abas nodarbības balstās 
uz vienādām īpašībām. 

A DAĻA 
 

Mozus ir viens no galvenajiem Bībeles varoņiem, kas parāda atbildību, kas vislabāk redzama viņa dialogā ar 
Dievu lūdzot kādam citam uzlikt atbildību, jo Mozus uzskatīja sevi par tā laika lēnprātīgāko cilvēku uz Zemes. 
Stāsts par Mozu ir stāstīts Bībeles 2.Mozus, 3.Mozus, 4.Mozus un 5.Mozus grāmatās (taču Mozus joprojām 
tiek minēts arī Bībelē turpmāk, un Mozus ir arī pravietis, kas visbiežāk tiek citēts Jaunajā Derībā). 
 
Mozus stāsts par 10 mocībām pār Ēģipti un to, kā viņš veda savus ļaudis cauri Sarkanajai jūrai, ko skolotājs 
stāsta pēc 3.–12.nodaļas Svēto Rakstu 2.Mozus grāmatā. Pēc skolotāja izvēles šo stāstu iespējams parādīt 
arī animētā versijā "Superbook" 1.sezonas 4.sērijā ŠEIT (104.sērija), kad esat pieteicies (reģistrācija ir 
obligāta, lai varētu skatīties Superbook sērijas). Sērijas garums – 24 minūtes. 
 
Bezmaksas tiešsaistes reģistrācija, lai skatītos Superbook sērijas visās sezonās ŠEIT. 

GRUPAS DARBS 
A DAĻA 

10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar stāstu par Mozu. Skolotājs atbild un izskaidro visus 
saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina citus audzēkņus atbildēt. 
 
Skolotājs jautā, vai audzēkņi var nosaukt līdzīgu mūsu laika cilvēku. Vai viņi var sasaistīt Mozus rīcību ar 
kādu slavenu cilvēku vai varbūt ne tik slavenu – varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, radus utt., 
ar līdzīgu attieksmi uzskatot sevi par lēnprātīgu, taču arī  atbildīgu, vadošu un efektīvu? 
 

https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

Ja neviens nevar nosaukt nevienu, skolotājs var pastāstīt, piemēram, par Vinstonu Čērčilu Lielbritānijas 
premjerministra amatā Otrā pasaules kara laikā (viņam parlaments piešķīra gandrīz diktatorisku varu, tomēr 
Čērčils to izmantoja vienīgu tautas labumam). 
 
Gan Čērčils, gan Mozus bija līderi, kad viņu nācijas piedzīvoja izdzīvošanas krīzi, un viņiem bija jāuzņemas 
atbildība, un viņi spēja novest līdz veiksmīgam risinājumam ar savu spēcīgo redzējumu un milzu harizmu. 
Abi nāca no priviliģētas vides - Mozus uzauga faraona princeses mājās. Čērčils bija no aristokrātiskas 
ģimenes. 
 
Abiem vīriešiem ir arī nepilnīga daba. Mozus Ēģiptē kādu nogalināja. Čērčils lika ķīmiski bombardēt Irākas 
nemierniekus un Pirmā pasaules kara laikā aizsūtīja simtiem tūkstošu karavīru nāvē Gallipoli. 
 
Abiem patika teikt dramatiskas runas, kas tolaik izklausījās motivējošas. Viena no īsākajām Čērčila runām 
bija viņa slavenā: "Nekad, nekad, nekad, nekad nepadoties!" 
 
Abi vīri augstu vērtēja cilvēka dzīvību un labklājību, taču bija arī gatavi upurēt lielu skaitu cilvēku muļķīgu 
lēmumu dēļ. Reizēm Mozus tik ļoti nokaitināja Dievu, ka galu galā Viņš neļāva Mozum ieiet Apsolītajā zemē! 

SITUĀCIJA B DAĻA 
 
Viens jauns akadēmiski izcils cilvēks devās pieteikties uz vadošu amatu lielā uzņēmumā. Viņš izturēja pirmo 
interviju. Direktors novadīja pēdējo interviju un pieņēma galējo lēmumu. Direktors no CV uzzināja, ka 
jaunieša mācību sasniegumi bijuši izcili visu laiku, sākot no vidusskolas līdz aspirantūrai, nav bijis gada, 
kad viņš nebūtu ieguvis augstus punktus. 
 
Direktors jautāja: "Vai jūs skolā saņēmāt stipendijas?" Jaunietis atbildēja "Nē". 
Direktors jautāja: "Vai tavs tēvs maksāja skolas naudu?" Jaunietis atbildēja: "Mans tēvs nomira, kad man 
bija viens gads, mana māte maksāja man skolas naudu." 



         

 
Direktors jautāja: "Kur strādāja tava māte?" Jaunietis atbildēja: “Mana māte strādāja par drēbju mazgātāju." 
Direktors lūdza jaunieti parādīt rokas. Jaunietis parādīja savas rokas, kas bija gludas un perfektas. 
 
Direktors jautāja: "Vai kādreiz esi palīdzējis savai mātei mazgāt drēbes?" Jaunietis atbildēja: "Nekad, mana 
māte vienmēr gribēja, lai es mācītos un lasītu vairāk grāmatu. Turklāt mana māte mazgā drēbes ātrāk nekā 
es." 
 
Direktors teica: "Man ir lūgums. Kad tu šodien atgriezies, ej un nomazgā savas mātes rokas, un tad tiekamies 
rīt no rīta." 
 
Jaunietis uzskatīja, ka viņa iespēja iegūt darbu ir liela. Kad viņš atgriezās, viņš ar prieku lūdza māti, lai ļauj 
viņam nomazgāt rokas. Viņa māte jutās dīvaini, laimīga, bet ar dalītām jūtām viņa parādīja dēlam rokas. 
Jaunietis lēnām mazgāja mātes rokas. Viņam to darot, nobira asara. Tā bija pirmā reize, kad viņš pamanīja, 
ka viņa mātes rokas ir tik krokainas un vienos zilumos. Daži zilumi bija tik sāpīgi, ka māte nodrebēja, kad tos 
tīrīja ar ūdeni. 
 
Šī bija pirmā reize, kad jaunietis saprata, ka šīs rokas ir tās, kas ikdienā mazgāja drēbes, lai varētu samaksāt 
skolas naudu. Zilumi mātes rokās bija cena, kas mātei bija jāmaksā par viņa absolvēšanu, akadēmisko 
izcilību un viņa nākotni. Pabeidzis mātes roku mazgāšanu, jaunietis klusi izmazgāja visas atlikušās drēbes. 
Tovakar māte un dēls runāja ļoti ilgi. Nākamajā rītā jaunietis devās uz direktora kabinetu. 
 
Direktors pamanījis asaras jaunieša acīs, jautāja: "Vai vari pastāstīt, ko vakar darīji mājās un iemācījies?" 
Jaunietis atbildēja: "Es nomazgāju mātes rokas un arī pabeidzu visu atlikušo drēbju mazgāšanu." 
 
Direktors jautāja: "Lūdzu, pastāsti savas jūtas." Jaunietis teica: "Pirmkārt, es tagad zinu, kas ir novērtējums. 
Bez mammas es šodien nebūtu nekas. Otrkārt, strādājot kopā un palīdzot mammai, tikai tagad saprotu, cik 
grūti ir kaut ko sasniegt. Treškārt, es esmu sapratis ģimenes attiecību nozīmi un vērtību. 



         

 
Direktors teica: "Tieši šādu vadītāju es meklēju. Es vēlos pieņemt darbā cilvēku, kurš spēj novērtēt citu 
palīdzību, cilvēku, kurš spēj ieraudzīt citu ciešanas, kaut ko sasniedzot, un cilvēku, kurš neuzstādītu naudu 
par savu vienīgo dzīves mērķi. Tu esi pieņemts darbā”. Vēlāk šis jaunietis ļoti smagi strādāja un nopelnīja 
savu padoto cieņu. Katrs darbinieks strādāja rūpīgi un kā individuāli, tā komandā. Visa uzņēmuma darbība 
daudzkārt uzlabojās (Moral Stories). 

MORĀLE Ja cilvēks nesaprot un nepiedzīvo grūtības, kas ir nepieciešamas, lai nopelnītu savu tuvinieku atzinību, viņš 
nekad to nenovērtēs un neuzņemsies atbildību par savu un citu cilvēku rīcību. Svarīgākais ir piedzīvot 
grūtības un iemācīties novērtēt smagu darbu, kas slēpjas aiz visa sniegtā komforta. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar stāstu. Skolotājs atbild un izskaidro visus saistītos 
jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina citus audzēkņus atbildēt. 
Skolotāja jautā, vai klase var nosaukt līdzīgu personu vai stāstu? Vai viņi var saistīt jaunieša rīcību ar kādu 
zināmu notikumu vai situāciju? 
 
Skolotājs sasaista stundas morāli ar pakāpenisku izaugsmi skolā, ejot cauri visām klasēm, sākot no 1.līdz 
12.klasei. Skolotājs jautā: 
1) Vai esat pamanījuši atšķirību starp sevi, piemēram, matemātikā 1.klasē un 6.klasē? 
2) Vai esat pamanījuši atšķirību, kā risinājāt grūtības 1.klasē (piemēram, slikta piezīme vai atzīme kādā 
priekšmetā) un tagad? 
3) Vai jūsu attieksme ir mainījusies? 
4) Vai tagad dažu jautājumu risināšanā redzat vairāk iespēju nekā pirmajos skolas gados? 

NOBEIGUMA DAĻA 2 minūtes Īss stundas kopsavilkums, apgūto mācību pārrunāšana, diskusijas, ja izglītojamie 
izvirza neskaidrus, apspriežamus jautājumus. Izglītojamo atsauksmes labākas 
prakses piemēram, ko izmantot nākotnē. 
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