
         
 

STUNDAS PLĀNS 4 
PIEDERĪBA UN APUSTULIS PĀVILS, 

UN ĀRSTS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA PIEDERĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai piederība ir sajūta, kad cilvēks jūtas ērti un laimīgi konkrētā situācijā vai kopā 
ar konkrētu cilvēku grupu un kad pret viņu izturas kā pret pilntiesīgu grupas locekli. 
 
Atbilstoši Cornell Universitātes piederības sajūtas definīcija ir drošība un atbalst, kad pastāvot pieņemšanas, 
iekļaušanas un identitātes izjūtai, ko izjūt noteiktas grupas loceklis. 
 
Piederības sajūta jauniešos 
 
Piederības sajūta pozitīvi ietekmē arī jauniešu psihosociālo funkcionēšanu, proti, viņu spēju veikt ikdienas 
aktivitātes un sadarboties ar apkārtējiem cilvēkiem. Pētījumos ir konstatēts, ka piederības sajūta ir svarīgs 
faktors jauniešu motivācijai, kā arī tam, kā viņi tiek galā ar mācībām un mācās skolā (Allen).  
 
Pāvils ir labs piederības izjūtas veicināšanas pārstāvis Svētajos Rakstos. Lai kur viņš nebūtu devies, Pāvils 
sludināja labo vēsti par mūsu glābšanu un piederību Dieva ģimenei, kurā mēs varam atrast visas svarīgās 
īpašības pilnvērtīgai dzīvei: mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, lēnprātību, 
savaldību (Allen). 
 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/belonging
https://diversity.cornell.edu/belonging/sense-belonging


         

Bībele runā par piederību kā par pieņemšanu. Piederība nozīmē justies droši. Bez piederības mēs esam vieni. 
Kā cilvēki mēs visvairāk vēlamies zināt un būt atpazīstamiem, mīlēt un būt mīlēti un justies pārliecināti, ka 
tie, kas mūs pazīst un mīl, būs mums līdzās gan priekos, gan bēdās. 
Mateja ev. 10:29-31 
"Vai nepārdod divi zvirbuļus par vienu artavu? Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva. Bet arī jūsu galvas 
mati visi ir skaitīti. Tāpēc nebīstieties, jūs esat labāki nekā daudzi zvirbuļi".  
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". 
Psalmi 121:1-2 
"Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem: no kurienes gan man nāks palīdzība? Mana palīdzība nāk 
no Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi". 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par piederības sajūtu. 

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 piederības iezīmes, piemēram, mērķa un jēgas izjūtu, apmierinātību, laimi, garīgo un 
fizisko veselību un pat ilgmūžību; 
2) pielietot praksē piederības pozitīvās iezīmes, apspriežot Pāvila un ārsta situācijas. 

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 piederības iezīmes, piemēram, mērķa un jēgas izjūta, apmierinātība, laime, 
garīgā un fiziskā veselība un pat ilgmūžība; 
2) piederības pozitīvās iezīmes, izmantojot nodarbības stāstus, īstenotas praksē, diskutējot par stāsta 
jautājumiem. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Tiem, kam ir spēcīga mīlestības un piederības sajūta, ir drosme būt 
nepilnīgiem. 

Brenē Brauna 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina līdz ar piederību, ir arī mīlestība, miers, pacietība, uzticība un 
lēnprātība, ko parādīja apustulis Pāvils, kad viņš tik krasi mainījās pēc personīgās tikšanās ar Jēzu, kā arī 
otra stāsta varonis – ārsts. Apustulis Pāvils ir iepriekš nosaukto īpašību līderis, nosaucot tikai daļu no visām, 
ko viņš ne tikai sludināja, bet arī veicināja. Apustuli Pāvilu var uzskatīt par paraugu visdažādākajos dzīves 
aspektos, dažādās kultūrās un laikmetos. 
 
Saskaņā ar projekta MoPYL veikto pētījumu par piederību tika iegūti rezultāti instrumentālo vērtību 
izteiksmē. Piederība bija viszemākā no četrām projekta veicinātajām vispārējām vērtībām, pēc Spānijas un 
Latvijas respondentu datiem, savukārt Rumānijas respondenti visas četras vērtības vērtēja gandrīz vienādi 
(13.lpp.). 
 
Tālāk instrumentālās vērtības tika sagrupētas šādās grupās (14.lpp.):  

 Solidaritāte. 



         

 Godīgums, lojalitāte. 

 Paklausība. 

 Interese par sociāla vai politiska rakstura jautājumiem. 

 Reliģiskā ticība. 

 Sajūta, ka esmu daļa no kopienas. 
 
Jauniešu loma sabiedrībā katrā valstī, ņemot vērā piederības īpašību, bija šāda (16.lpp.): 

 Sabiedrība uzskata jauniešus par egoistiem. 

 Sabiedrība uzskata, ka jaunieši maz piedalās solidaritātes aktivitātēs un/vai brīvprātīgajā darbā. 

 Mēs – jaunieši – vēlamies labāku sabiedrību. 

 Brīvprātīgais darbs veicina labāku sabiedrību. 
 
Fokusa grupu ietvaros Spānijas Fokusa grupas dalībnieki minēja piederību "vērtību un dzīves prasmju" 
kontekstā (Fokusa grupu 3.lpp.). 
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par piederības 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 

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 – piederība 

 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. Abas 
nodarbības balstās uz 
vienādām īpašībām. 

28 
minūtes 

 NOSAUKUMS A: 

 PIEDERĪBA UN APUSTULIS PĀVILS 
 

 Jeb 
 

 NOSAUKUMS B: 

 PIEDERĪBA UN ĀRSTS 

A DAĻA 
 
Pāvila stāstu par viņa personīgo tikšanos ar Jēzu, pēc kā viņš no Saula no Tarsas kļuva par apustuli Pāvilu, 
vai nu stāsta pats skolotājs pēc 9., 22., 26.nodaļas no Apustuļu darbu grāmatas. Pēc skolotāja izvēles šo 
stāstu iespējams parādīt arī animētā versijā "Superbook" 1.sezonas 12.sērijā ŠEIT (112.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. 

https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=3769066479001
https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

GRUPAS DARBS 
A DAĻA 

10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi par apustuļa Pāvila stāstu. Skolotājs atbild un izskaidro visus 
ar tiem saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina pašus grupas dalībniekus atbildēt.  
 
Skolotājs jautā, vai grupa var nosaukt kādu līdzīgu cilvēku mūsdienās. Vai viņi var saistīt Pāvila 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 pašam būt motivētam kaut ko darīt?  
 
Ja neviens nevienu nevar nosaukt, skolotājs pastāsta par apustuli Pāvilu un, piemēram, Ābrahāmu Linkolnu, 
kurš kļuva par prezidentu vienā no grūtākajiem laikiem ASV vēsturē. Linkolna mantojuma pamatā ir viņa 
izšķirošie sasniegumi: viņš veiksmīgi vadīja politisko cīņu un pilsoņu karu, kas saglabāja Savienību, izbeidza 
verdzību un radīja pilsoniskās un sociālās brīvības iespēju afroamerikāņiem, minot tikai dažus no tiem. Viņš 
iestājās par mieru, tāpat kā to sludināja apustulis Pāvils. Linkolns bija ļoti slavens arī ar to, ka viņš vienmēr 
teica patiesību, kas ir ļoti reta un unikāla īpašība visos laikos. Dažādu jomu eksperti ziņo, ka vēsturē nav 
citas tik unikālas personības kā Abrahams Linkolns. 
 
Diskusijas jautājumi:  

1. Vai jūs pazīstat cilvēkus, kuri ir tik krasi mainījušies? 
2. Vai jūs spējat veltīt sevi kaut kam ar visu savu sirdi un prātu? 
3. Kā jūs domājat, vai apustulis Pāvils tika pieņemts kristiešu vidū pēc tam, kad viņš krasi mainījās? (jā, 

viņu pieņēma, jo, lai gan pirmie kristieši no viņa sākumā baidījās, viņi zināja, ka tā ir Dieva griba, bet 
vēlāk viņi redzēja, ka apustulis Pāvils patiešām ir mainījies un pat pats tika vajāts). 

SITUĀCIJA B DAĻA 
 



         

Kāds ārsts steidzīgi ieradās slimnīcā pēc izsaukuma uz steidzamu operāciju. Viņš nekavējoties atsaucās uz 
izsaukumu, pārģērbās un devās uzreiz uz operāciju bloku.  Viņš sastapa operējamā zēna tēvu, kas staigāja 
pa gaiteni un gaidīja ārstu. 
 
Ieraugot viņu, tēvs kliedza: "Kāpēc tik ilgi? Vai jūs nezināt, ka mana dēla dzīvība ir apdraudēta? Vai jums nav 
nekādas atbildības sajūtas?" 
 
Ārsts pasmaidīja un sacīja: "Atvainojiet, es nebiju slimnīcā un pēc zvana saņemšanas ierados tik ātri, cik 
vien varēju, un tagad es vēlos, lai jūs nomierinātos, lai es varu darīt savu darbu." 
 
"Nomierināties?! Ko jūs darītu, ja jūsu dēls tagad būtu šajā istabā, vai jūs nomierinātos? Ja tavs dēls mirst, 
gaidot ārstu, ko tad tu darīsi?" tēvs dusmīgi jautāja.  Ārsts atkal pasmaidīja un atbildēja: "Mēs darīsim visu, 
ko spēsim ar Dieva žēlastību, un arī jums vajadzētu lūgt par sava dēla dzīvību." 
 
"Dot padomus, kad mēs neesam norūpējušies, ir tik viegli," murmināja tēvs. 
 
Operācija ilga dažas stundas, pēc kuras ārsts iznāca priecīgs: "Paldies Dievam, jūsu dēls ir izglābts!" Un, 
negaidot tēva atbildi, viņš turpināja ceļu skrienot, sakot: "Ja jums ir kādi jautājumi, jautājiet medmāsai". 
 
"Kāpēc viņš ir tik augstprātīgs? Viņš nevarēja pagaidīt dažas minūtes, lai es pajautātu par sava dēla 
stāvokli?" komentēja tēvs, ieraugot medmāsu dažas minūtes pēc ārsta aiziešanas.  Māsa atbildēja ar asarām 
acīs: "Viņa dēls vakar gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā, viņš bija uz apbedīšanu, kad mēs viņu izsaucām 
uz jūsu dēla operāciju.  Un tagad, kad viņš izglāba jūsu dēla dzīvību, viņš aizbrauca atpakaļ uz dēla 
apbedīšanu" (Moral Stories). 

MORĀLE Nekad nevienu nenosodiet, jo arī viņiem ir svarīga piederības sajūta, un jūs nekad nezināt, kāda ir viņu dzīve, 
un ko viņi pārdzīvo. 



         

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Vai esat kādreiz piedzīvojis līdzīgu situāciju, nosodot kādu cilvēku, pirms esat noskaidrojis 

apstākļus? 
2. Vai esat kādreiz piedzīvojis situāciju, kurā jūs esat bijis ārsta lomā? 
3. Kā, jūsuprāt, cilvēkiem vajadzētu (vai vajadzētu censties) rīkoties krīzes situācijā? 
4. Vai, jūsuprāt, ir iespējams kontrolēt savas emocijas krīzes situācijā, kāda bija šajā stāstā? (stāsts 

stāsta, ka jā – tas ir iespējams, jo ārstam bija vēl lielāka krīzes situācija nekā cilvēkam slimnīcā)? 

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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