
         
 

STUNDAS PLĀNS 3 
PAŠMOTIVĀCIJA UN JONA,  

UN MONTIJS ROBERTS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA Pašmotivācija 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Merriam Vebster vārdnīcai pašmotivācija ir: 

 vadīšanās pēc savām vēlmēm un ambīcijām; 

 paša motivēšana. 
 
Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai pašmotviācija ir spēja smagi strādāt un pielikt pūles bez citu spiediena. 
 
Pašmotivācija visvienkāršākajā formā ir spēks, kas mudina indivīdu darīt lietas. Bet kas ir pašmotivācija? Ja 
esat pašmotivēts, darāt vairāk nekā tikai dodat sev iespēju atzīmēt lietas no darāmo darbu saraksta. Būt 
pašmotivētam nozīmē arī būt pietiekami pašapzinīgam, lai zinātu, kas jums palīdz un kas nē. Tā vietā, lai 
gaidītu pamudinājumu kaut ko darīt no citiem, pašmotivēta indivīda motivācija nāk no viņa paša iekšienes. 
Šāda indivīda dzinējspēks rodas no viņa interesēm, vērtībām un kaislībām, nevis no kāda cita 
kontrolsaraksta (BetterUp).  
 
Taču sevis motivēšana ir vieglāk pasakāma, nekā izdarāma. Dažreiz šķiet, ka pašmotivēts indivīds klīst 
apkārt meklēdams kaut ko, kas varētu palīdzēt paveikt noteiktas lietas. Īpaši kopš COVID-19 pandēmijas 
izplatīta ir izdegšanas un izsīkuma sajūta. Pēdējo pāris gadu laikā cilvēku labsajūtu negatīvi ietekmējis 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-motivated
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/self-motivation


         

tiešsaistē pārmērīgi pavadītais laiks, kas samazinājis laika pavadīšanu ārā (BetterUp). 
 
Labās ziņas? Pašmotivācijas jēgas apzināšanās var palīdzēt jauniešiem uzlabot garīgo sagatavotību un 
sasniegt savus mērķus. Patiesībā pašmotivācija varētu būt atslēga uz labāku pašsajūtu gan personīgajā, gan 
profesionālajā dzīvē (BetterUp). 
 
Pašmotivācija mūsu sabiedrībā ir ļoti vēlama īpašība. Daudziem cilvēkiem jau agrā vecumā ir ielikts 
uzdevums nepārtraukti virzīties uz priekšu un dzīvot mērķtiecīgu dzīvi. Kā jaunieši var kļūt pašmotivēti? 
Viena no iespējām ir uzticēšanās tam, ko viņi dara, atbalsts viņu darbībā un zināms apbalvojums (Gallup). 
Tomēr, kā izpaužas jauniešu pašmotivācija? Lūk, daži padomi, lai labāk izprastu pašmotivācijas principus 
mūsu jauniešos: 

 Atbildīga audzināšana un mācīšana. 

 Palīdzība jauniešu mērķu izvirzīšanā. 

 Mentorings jauniešiem un uzticības veidošana. 

 Iespēju nodrošināšana. 

 Pašnoteikšanās un ticības sev iedibināšana (MyGov). 
 
Bībelē ir vairāki panti, kas iedvesmo kļūt / palikt motivētam. Citētākie no tiem:  
Jesajas 41:10 
"Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu 
ar Savas taisnības labo roku!" 
Filipiešiem 4:6-7 
"Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un 
Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū". 
Psalmi 34:5 
"Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm." 
Romiešiem 8:28 
"Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti". 



         

 
Viens no spilgtākajiem Bībeles varoņiem attiecībā uz pašmotivāciju ir Jona, kuram sevi vajadzēja ārkārtīgi 
pašmotivēt, lai darītu to, kas viņam tika prasīts un ko viņš negribēja darīt, bet kas bija pareizi. Protams, 
daudzi no mums ir saskārušies ar šo pašu problēmu, un jauniešiem dažkārt ar to nākas saskarties katru 
dienu, kad viņi, piemēram, negrib iet uz skolu vai kādu citu ārpusskolas nodarbību. Pašmotivācijas trūkums 
ir viens no lielākajiem profesionālās un neformālās izglītības pamešanas faktoriem, un tas ir arī liels skolas 
pamešanas drauds pusaudžu vecumā. Tāpēc projekta komanda saskatīja nepieciešamību veicināt šo īpašību 
starp citām projektā MoPYL iekļautajām īpašībām.  
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par pašmotivāciju. 

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 pašmotivācijas iezīmes, piemēram, apņemšanos izvirzīt mērķus, personīgo tieksmi 
sasniegt mērķus, iniciatīvu, optimismu vai noturību; 
2) pielietot praksē pašmotivācijas pozitīvās iezīmes dzīves situācijās. 

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) apgūtas un uztvertas pozitīvas pašmotivācijas iezīmes, piemēram,  apņemšanās noteikt mērķus, 
personīgā tieksme sasniegt mērķus, iniciatīva, optimisms vai noturība; 



         

2) pašmotivācijas pozitīvās iezīmes, kas izpaužas dzīves situācijās, kuras tiek īstenotas praksē. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS 

Ikreiz, kad tu saskaries ar izaicinājumu, nejautā, kāpēc tieši es, 
jo Dievs izaicinājumus dod tāpēc, ka esi spējīgs tos sasniegt. 

The Dark Secrets 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina līdzās pašmotivācijai, ir arī pacietība, ko izrādīja Jona, kad 
viņš bija spiests izturēt dedzinošo sauli un nokaltušo augu, un Montijs, kad viņam bija jāpaliek 
nesatricināmam un pacietīgi jāvirzās uz priekšu sava sapņa vārdā. Turklāt nodarbības plānā ir aplūkota arī 
paškontrole, kas Jonam bija jāuzņemas stāsta beigās. 
 
Saskaņā ar projekta MoPYL veikto pētījumu par pašmotivāciju, tika iegūti rezultāti attiecībā uz 
instrumentālajām vērtībām. Latvijā visaugstāko vidējo punktu skaitu ieguva pašmotivācija (8,2), kam sekoja 
atbildība (7,8) un līderība (7,6). Rumāņi savukārt sasniedza daudz zemāku punktu skaitu nekā pārējās valstīs, 
turklāt visi posteņi ieguva līdzīgu līmeni starp 5,5 un 5,6. Visbeidzot, Spānijā visaugstāko punktu skaitu 
ieguva atbildība (8,5) un pašmotivācija (8,3), kam sekoja līderība (7,8) un piederības sajūta (7,3) (13. lpp.). 
 
Instrumentālās vērtības attiecībā uz pašmotivāciju tika sagrupētas turpmāk sniegtajā kopsavilkumā (14.lpp.): 

 Spēja gūt prieku. 

 Pašpilnveidošanās gars. 

 Zinātkāre. 

https://www.thedarksecrets.com/quotes/self-motivation-quotes/


         

 Iztēle, radošums. 

 Motivācijas sajūta. 
 
Jauniešu loma sabiedrībā katrā valstī pēc MoPYL pētījuma respondentu - jauniešu, vidū par pašmotivācijas 
izpratni vienlīdz atšķīrās arī Latvijas respondentu vidū. Viņi uzskatīja, ka: 1) jaunieši ir mērķtiecīgi; 2) būt 
brīvprātīgajam nozīmē ne tikai dot sevi citiem, bet arī saņemt vērtīgu mācību; 3) būtu interesanti, ja 
brīvprātīgajā darbā iesaistītos lielāks skaits jauniešu, un sasniedzot augstu nozīmīgumu - visi virs 3 
punktiem no maksimāli iespējamiem 4. Arī Rumānijas respondenti saglabāja vienlīdzības principu, tomēr ar 
zemāku vērtību, kas svārstījās no 2,39 līdz 2,54 punktiem. Tajā pašā laikā spāņi uzsvēra, ka "būt 
brīvprātīgajam nozīmē ne tikai dot sevi citiem, bet arī saņemt vērtīgu mācību", no visiem sasniedzot 
visaugstāko vērtējumu - 3,26 punktus (16.lpp.). 
 
Projekta MoPYL Fokusa grupās brīvprātīgā darba veicināšanas kontekstā jauniešu vidū tika minēta 
pašmotivācija, norādot, ka starp ieguvumiem jāuzsver spēja komunicēt (īpaši pēc šiem diviem izolācijas 
gadiem), cieņa pret citiem, pašpilnveidošanās un pašmotivācija (Fokusa grupu 4.lpp.). 
 
MoPYL pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par to, cik daudz 
pašmotivācijas vērtību jāveicina projekta 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 

http://www.mopyl.eu/


         

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 – pašmotivācija 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadītā nodarbība: jauniešu 
līderiem ir dotas divas 
iespējas šai daļai: A daļa ir 
kristīgā stunda; B daļa ir 
laicīga nodarbība. Abas 
nodarbības balstās uz 
vienādām īpašībām. 

28 minūtes  NOSAUKUMS A 
PAŠMOTIVĀCIJA UN JONA 

 jeb 
 NOSAUKUMS B 
PAŠMOTIVĀCIJA UN MONTIJS ROBERTS 

A DAĻA 
 
Jona ir labs pašmotivācijas nepieciešamības piemērs. Jonas lielā misija Ninīvē ir atklājusi Jonu mums; un 
kurš gan var pateikt, cik ļoti tā atklāja viņu pašam sev? Stāsts par Jonu ir aprakstīts Bībeles Jonas grāmatā. 
 
Jonas stāstu par vali vai nu stāsta pats skolotājs pēc 1. - 4.nodaļas no Svēto Rakstu Jonas grāmatas, vai arī 
pēc skolotāja izvēles šo stāstu iespējams parādīt arī animētā versijā "Superbook" 2.sezonas 1.sērijā ŠEIT 
(201.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 

Vispirms skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar stāstu par Jonu. Skolotājs atbild un izskaidro visus 
ar to saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina pārējos dalībniekus atbildēt.  
 
Skolotājs jautā, vai klase var nosaukt kādu līdzīgu cilvēku mūsdienās. Vai viņi var saistīt Jonas rīcību ar kādu 
slavenu cilvēku, vai varbūt ne tik slavenu – varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, radiniekus 
u.c., kam ir bijis nepieciešams iedrošinājums pašamotivācija kaut ko darīt?  
 
Ja neviens nevienu nevar nosaukt, skolotājs attiecina stāstu par Jonu uz mūsdienu cilvēkiem. Jona ir 
slavens ar to, ka viņš bija dažādu īpašību sajaukums – skarbi taisnīgs, izdomas cilvēks, savtīgu rūpju cilvēks, 
uzbudinoša rakstura cilvēks un tajā pašā laikā viņš palika uzticīgs Dievam un bija Viņa kalps. Ņemot vērā 
Jonas "cilvēciskās" īpašības, kas bieži sastopamas dažādos cilvēkos, būs viegli atrast dzīvesstāstu ar 
dažām līdzīgām īpašībām, kādas piemīt Jonam. 

 B DAĻA 
 
Man ir draugs vārdā Montijs Roberts, kuram pieder zirgu rančo San Isidro. Viņš man atļāva izmantot savu 
zirgu rančo, lai rīkotu līdzekļu vākšanas pasākumus riska grupas jauniešu programmām. 
 
Pēdējo reizi, kad biju tur, viņš mani iepazīstināja ar sevi, sakot: "Es gribu tev pastāstīt, kāpēc es tev ļāvu 
izmantot savu zirgu rančo. Tas viss sākās ar stāstu par jaunu vīrieti, kurš bija ceļojoša zirgu trenera dēls, 
kurš braukāja no staļļa uz staļli, no sacīkšu manēžas uz nākamo manēžu, no saimniecības uz saimniecību 
un no rančo uz rančo, trenējot zirgus. Tā rezultātā zēna vidusskolas karjera nepārtraukti tika pārtraukta. Kad 

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


         

viņš bija vecāko klašu skolnieks, viņam bija jāraksta sacerējums par ko viņš gribētu kļūt un ko darīt, kad 
izaugs". 
 
"Tajā vakarā viņš uzrakstīja septiņu lappušu garu sacerējumu, kurā aprakstīja savu mērķi kādreiz iegādāties 
zirgu rančo. Viņš ļoti detalizēti aprakstīja savu sapni un pat uzzīmēja 200 akru lielu rančo shēmu, kurā bija 
norādīta visu ēku, staļļu un manēžas atrašanās vieta. Pēc tam viņš uzzīmēja detalizētu 4000 kvadrātmetru 
mājas plānu, kas atrastos uz 200 akru lielā sapņu rančo." 
 
Viņš šajā projektā ielika visu savu sirdi, un nākamajā dienā viņš to iesniedza savam skolotājam. Pēc divām 
dienām viņš saņēma darbu atpakaļ. Pirmajā lappusē bija liels sarkans "NI" ar piezīmi, kurā bija rakstīts: "Uz 
tikšanos pēc stundas." 
 
Zēns ar savu sapni, pēc stundas devās pie skolotāja un jautāja: "Kāpēc es saņēmu nav ieskaitīts?". 
 
Skolotājs atbildēja: "Tādam jaunam zēnam kā tu tas ir nereāls sapnis. Tev nav naudas. Tu nāc no klaiņojošas 
ģimenes. Tev nav nekādu līdzekļu. Lai iegādātos zirgu rančo, ir vajadzīga liela nauda. Ir jānopērk zeme. Ir 
jāmaksā par sākotnējiem vaislas dzīvniekiem, un vēlāk būs jāmaksā lieli vaislas zirgu maksājumi. Nav 
iespējams, ka tu to jebkad varētu izdarīt. Tad skolotājs piebilda: ,,Ja pārrakstīsi šo darbu, izvirzot 
reālistiskāku mērķi, es pārskatīšu tavu vērtējumu." 
 
Zēns devās mājās un ilgi un nopietni par to domāja. Viņš jautāja tēvam, ko viņam vajadzētu darīt. Tēvs sacīja: 
"Klausies, dēls, tev pašam ir jāizlemj, ko darīt. Tomēr es domāju, ka tev tas ir ļoti svarīgs lēmums. Visbeidzot, 
nedēļu sēdējis pie tā, zēns iesniedza to pašu darbu, neveicot nekādas izmaiņas. 
 
Viņš teica: "Jūs varat paturēt NI, bet es paturēšu savu sapni."  
 
Tad Montijs pagriezās pret sanākušo grupu un sacīja: "Es jums stāstu šo stāstu tāpēc, ka jūs sēžat manā 
4000 kvadrātmetru lielajā mājā, kas atrodas manas 200 akru platības zirgu rančo pašā vidū. Pie kamīna 



         

joprojām ierāmēts stāv tas skolas sacerējums." Viņš piebilda: "Labākā šī stāsta daļa ir tā, ka pirms divām 
vasarām tas pats skolotājs uz nedēļu atveda 30 bērnus uz nometni manā rančo." Kad skolotājs devās prom, 
viņš teica: "Klausies, Montij, es tev tagad varu pateikt. Kad es biju tavs skolotājs, es biju tāds kā sapņu 
zaglis. To gadu laikā esmu nozadzis daudzu bērnu sapņus. Par laimi, tev pietika drosmes, lai neatteiktos no 
sava" (Moral Stories). 

MORĀLE Nevienam neļaujiet nozagt jūsu sapņus. Sekojiet savai sirdij, lai kas arī notiktu. Neviens sapnis nav ne pārāk 
liels, ne pārāk mazs, ja cilvēks cītīgi strādā, lai to piepildītu, un ir pašmotivēts.  Vienmēr jācenšas piepildīt 
sapņus, lai arī kas notiktu. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar stāstu. Skolotājs atbild un izskaidro visus ar to 
saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina pārējos dalībniekus atbildēt.  
 
Skolotājs jautā, vai klase var nosaukt līdzīgu personu vai stāstu, kurā kāds nav padevies un nav pakļāvies 
citu iebildumiem, palicis nelokāms un turpinājis cerēt uz saviem sapņiem?  
 
Sapņi ir plaša augsne diskusijām - katram ir vismaz viens, īpaši bērnībā. Pusaudža vecums ir vecuma posms, 
kad jaunieši sabiedrības noteikumu spiediena dēļ sāk zaudēt savus sapņus. Šī ir tēma, kurā skolotājam ir 
iespēja veicināt pozitīvu sapņošanu.  
 
Uzdevums, ko skolotājs var izmantot, ir "vēlmju saraksts", kas sastāv no četrām slejām. 
Pirmais uzdevums ir pierakstīt uz papīra vai savās mobilajās ierīcēs vismaz 3 sapņus vienā slejā (ja uz 
papīra).  
Tālāk otrajā slejā jāieraksta, ko viņi jau šodien var sākt darīt, lai sasniegtu savus sapņus? 
Trešajā slejā jaunieši uzraksta, kādi soļi, viņuprāt, būtu jāveic nākotnē, lai sasniegtu savus sapņus.   
Un skolotājs jautā grupai - ko mēs ierakstīsim pēdējā slejā? 
 
Pēc grupas atbildēm skolotājs paskaidro, ka ceturtai ailei ir jāpaliek tukšai. Šī ir aile, kuru mēs nezinām, un 
tā tiks aizpildīta tikai tad, kad notiks kāda noteikta (neparedzēta) lieta, un tad tā ir jāieraksta tajā. Tas ir tāpēc, 



         

ka dažreiz mūsu sapņu soļi īstenojas citādi nekā mēs esam paredzējuši savā prātā. 

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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