
         
 

STUNDAS PLĀNS 6 

PRIEKS UN JĒZUS,  
UN DARBINIEKI 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA PRIEKS 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai prieka definīcija ir: 

 prieka un laimes sajūta; 

 emocijas, ko izraisa labklājība, panākumi, veiksme vai laime, vai izredzes iegūt to, ko vēlamies; 

 prieks; 

 šādu emociju izpausme vai izrādīšana: jautrība. 
 
Tādas jūtas kā prieks, skumjas, dusmas un bailes pastāv visu laiku, bet kā var noteikt, kādas emocijas 
cilvēks izjūt? Lielākais liecinieks ir sejas izteiksme. Pozitīvas emocijas, piemēram, prieku vai laimi, izsaka 
smaids vai smiekli, kas bieži vien ir milzīga liecība. 
 
Prieks jauniešos 
Jaunieši bieži saista prieku ar laimi, un tas ir diezgan saprotami. Tomēr arvien mazāk jauniešu  šodien atzīst, 
ka viņi ir laimīgi, un tas ir cieši saistīts ar iepriekšējiem, neskaitāmajiem pandēmijas ierobežojumiem. Tomēr 
prieks ir viena no svarīgākajām jauniešu īpašībām, ko pierāda arī MoPYL projekta pētījums. 
 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/joy


         

Prieks ietver labu garastāvokli un dzīvesprieku. Taču prieks savā pilnīgajā, garīgajā nozīmē, kas izpauž Dieva 
labestību, ietver vairāk. Tā ir dziļi iesakņojusies, iedvesmojoša laime. Raksti saka: "...Tā Kunga prieks ir jūsu 
stiprais patvērums" (Nehemijas 8:10). 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par prieku. 

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 pozitīvās prieka īpašības, piemēram, veselīgāka dzīvesveida veicināšanu, imūnsistēmas 
stiprināšanu, cīņu pret stresu un sāpēm, ilgmūžības veicināšanu; 
2) pielietot praksē prieka pozitīvās iezīmes, apspriežot iespējamos stāsta situāciju variantus - Jēzus 
piedzimšanu un darbinieku. 

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) prieka pozitīvās īpašības, piemēram, veselīgāka dzīvesveida veicināšana, imūnsistēmas stiprināšana, cīņa 
pret stresu un sāpēm, ilgmūžības atbalstīšana apgūta un uztverta; 
2) pozitīvās prieka iezīmes, izmantojot nodarbības stāstījumus īstenotas praksē, diskutējot, strādājot grupās 
un izspēlējot situāciju par stāsta jautājumiem. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 



         

SAUKLIS Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, 
priecājieties! 

Apustulis Pavils, Filipiešiem 4:4 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina līdzās priekam, ir arī miers, labestība un mīlestība, kas 
parādītas stāstā par pirmajiem Ziemassvētkiem un Jēzus Kristus dzimšanu. Šis stāsts parāda Dieva 
neizmērojamo mīlestību un labestību pret cilvēci: "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību" (Jņ.ev.3:16). "Gods Dievam 
augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts" (Lk.ev.2:14). 
 
Sešstūris 6.attēlā atspoguļo vidējo pozīciju katrai no sešām pamatvērtībām pa valstīm. Var redzēt, ka Latvijas 
dalībnieki ir tuvāk pamatvērtību centram, kas nozīmē, ka visas vērtības ir vienlīdz svarīgas, savukārt rumāņi 
ir diezgan tuvu priekam, mīlestībai un mieram. Spānijas dalībnieku atbildes ir tuvāk rumāņiem, ar nedaudz 
lielāku nobīdi mīlestībā, priekā un mierā. Tādējādi 6.attēlā skaidri redzams, cik svarīgs jauniešiem ir prieks 
(18.lpp.). 
 
Runājot par svarīgām lietām jauniešu dzīvē Fokusa grupās, rumāņu Fokusa grupas dalībnieks RO03 teica: 
"Attiecībā uz kristīgajām vērtībām, tāpat kā citām lietām dzīvē, tās laika gaitā var stipri mainīties un 
svārstīties. Šajā gadījumā un šajā vecumā ir pavisam normāli, ka prieks ir augšgalā. Mums ir jāpārliecinās, 
ka laika gaitā visas vērtības ir labi sabalansētas". Turklāt Latvijas Fokusa grupas dalībniece LV04 teica: 
"Svarīgākais, ko es pamanīju, ir tas, ka jaunieši nav zaudējuši spēju priecāties un izjust prieku, lai gan 
pēdējos gados ir iestājusies vientulība" (Fokusa grupu rezultātu pirmā lapa). 
 
Attiecībā uz kristīgajām vērtībām un jauniešu pozicionējumu Fokusa grupas dalībniece LV01 no Latvijas 
minēja, ka "ļoti apsveicami ir tas, ka viņi par ļoti svarīgu vērtību uzskata prieku, mīlestību un uzticību", LV03 



         

piebilda: "Fokusa grupas dalībnieki parāda, ka prieks, raugoties no dažādām perspektīvām, ir ļoti pozitīvi 
novērtēts". Tomēr rumāņu dalībnieks RO01 uzsvēra, ka "prieks ir atzīmēts 1.vietā, tāpat kā lēnprātība ir 
9.vietā, un tas atspoguļo tendenci koncentrēties uz savu tīksmi, nevis uz kopienas labklājību". Tomēr 
visspēcīgāko argumentu pauda dalībnieks LV06, kurš teica: "Man bija liels prieks lasīt, ka, lai gan jaunieši, 
iespējams, nezina, ka, piemēram, prieks ir kristīga vērtība, tomēr izrādās, ka jauniešu dzīves svarīgākās 
vērtības balstās uz šīm 9 kristīgajām vērtībām" (rezultātu daļas 3.lpp.). 
 
Secinājumu daļā izcelto vērtību ietvaros tika minēts, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš tādām jauniešiem 
svarīgām kategorijām kā prieks, mīlestība, uzticība, kā arī atbildībai kā attīstāmai vērtībai. No visām projekta 
vērtībām prieks bija viena no visizceltākajām vērtībām, tāpēc, lemjot par nodarbību plānu skaitu attiecībā uz 
prieka veicināšanu, tas tika īpaši ņemts vērā (rezultātu daļas 6.lpp.). 
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par prieka 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 

http://www.mopyl.eu/


         

 uzdevumu skaidrojums skolēniem 

 saikne ar turpmāko mācīšanos 

Iepazīstināšana ar jauno 
materiālu 

2 minūtes  tiešas satura instrukcijas 

 jaunu prasmju modelēšana – prieks 

 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: 
 PRIEKS UN JĒZUS 

 jeb 
 NOSAUKUMS B: 
 PRIEKS UN DARBINIEKI 

A DAĻA 
 
Skolotājs izstāsta Jēzus piedzimšanas stāstu pēc Lūkas evaņģēlija 2.nodaļas. Pēc skolotāja izvēles šo stāstu 
iespējams parādīt arī animētā versijā "Superbook" 1.sezonas 8.epizodē ŠEIT (108.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 par Jēzus dzimšanas stāstu. Skolotājs atbild un izskaidro visus 
ar tiem saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina pārējos dalībniekus atbildēt.  

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


         

 
Skolotājs jautā, vai grupa var nosaukt kādu līdzīgu cilvēku mūsdienās. Vai viņi var sasaistīt Jēzus rīcību ar 
kādu slavenu cilvēku, vai varbūt ne slavenu - varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, radiniekus 
u.c., kas piedzīvojuši kādu īpašu prieka izpausmi?  
 
Ja neviens nevienu nevar nosaukt, skolotājs atsaucas uz stāstu par Jēzu un sākumā uzsver, ka nav neviena 
līdzīga Jēzum, jo Jēzus bija Dievs, lai gan Jēzus mūs - cilvēkus - pielīdzināja Sev:  

“…bet ej pie Maniem brāļiem un saki tiem: Es aizeimu pie Sava Tēva un jūsu Tēva, pie Sava Dieva un 
jūsu Dieva" (Jņ.20:17). 

 
Un šajā sakarā skolotājs vēl vienu reizi jautā, vai izglītojamie var nosaukt kādu, kas būtu izrādījis tādu prieku, 
mieru, labestību un mīlestību pret kādu? 
 
Vai kāds var nosaukt situāciju vai stāstu, kurā kādam ir nācies upurēt kaut ko izdzīvošanas, mīlestības vai 
miera vārdā? Ja neviens neko nevar nosaukt, skolotājs pastāsta stāstu, kad divas pusaugu meitenes izglāba 
zēnu no noslīkšanas. Taču skumjākais, glābjot noslīkušos, ir tas, ka ļoti bieži glābēji noslīkst paši. Jā, 
diemžēl šādi gadījumi ir diezgan bieži. Bet Jēzus ir teicis: "Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds 
savu dzīvību nodod par saviem draugiem" (Jņ.ev.15:13). 
 
Diskusijas jautājumi:  

1. Kādas ir jūsu domas par to, ka Dieva Dēls piedzima silītē? 
2. Vai jūs piekrītat, ka ir pazemojoši Dievam kā vislielākajam nabagam pasaulē? (skolotājs sniedz 

ieskatu, ka drīzāk nevis pazemojums, bet gan vislielākā pazemība no Dieva puses, ko vēlāk Jēzus 
mācīja arī mums:  
Psalmos 25:9: "Pazemīgos Viņš vada Savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, Viņš māca Savu ceļu". 
Jēkaba 4:6: "Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību”. 



         

SITUĀCIJA B DAĻA 
 
Kādu dienu visi darbinieki ieradās birojā un ieraudzīja uz durvīm lielu posteri, uz kā bija uzrakstīts: "Vakar 
nomira cilvēks, kurš kavēja jūsu izaugsmi šajā uzņēmumā. Mēs aicinām jūs pievienoties bēru ceremonijai 
telpā, kas ir sagatavota sporta zālē".  Sākumā viņi visi saskuma par viena kolēģa nāvi, bet pēc brīža sāka 
interesēties, kas bija tas cilvēks, kurš kavēja kolēģu un paša uzņēmuma izaugsmi. 
 
Sporta zālē valdīja tāds satraukums, ka apsardzes aģentiem tika dots rīkojums kontrolēt pūli telpā. Jo vairāk 
cilvēku nonāca pie zārka, jo vairāk uzbudinājums pieauga. Visi domāja: "Kas ir šis cilvēks, kurš kavēja manu 
progresu? Nu, vismaz viņš nomira!"  Viens pēc otra satraukti darbinieki pietuvojās zārkam, un, ieskatoties 
iekšā, pēkšņi palika bez vārdiem.  Viņi stāvēja zārka tuvumā satriekti un klusēdami, it kā kāds būtu aizskāris 
viņu dvēseles dziļāko daļu. Zārka iekšpusē bija spogulis: katrs, kas tajā ieskatījās, varēja ieraudzīt sevi. 
 
Blakus spogulim bija arī uzraksts: "Ir tikai viens cilvēks, kurš spēj noteikt robežas tavai izaugsmei: tas esi 
TU." Jūs esat vienīgais cilvēks, kurš var mainīt savu dzīvi. Jūs esat vienīgais cilvēks, kas var ietekmēt savu 
prieku, laimi, realizāciju un panākumus. Jūs esat vienīgais cilvēks, kas var sev palīdzēt. Jūsu dzīve nemainās, 
kad mainās jūsu priekšnieks, kad mainās jūsu draugi, kad mainās jūsu partneris, kad mainās jūsu 
uzņēmums. Jūsu dzīve mainās tad, kad maināties JŪS, kad jūs pārsniedzat savus ierobežojošos uzskatus, 
kad jūs saprotat, ka tikai jūs esat atbildīgs par savu dzīvi. "Vissvarīgākās attiecības, kādas jums var būt, ir 
tās, kas jums ir ar sevi pašu” (Moral Stories). 

MORĀLE Pasaule ir kā spogulis: ikvienam saņem to domu atspulgu, kam ir stingri ticējis. Pasaule un jūsu realitāte ir 
kā spoguļi, kas guļ zārkā un parāda jebkuram cilvēkam viņa dievišķās spējas iztēloties un radīt savu laimi 
un panākumus. Atšķirību rada tas, kā tu uztver dzīvi. Jūs nekad neatradīsiet prieku, aprokot sevi zem rūpēm 
un stresa, kas izraisa skumjas, bēdas, depresiju un citas negatīvas sekas. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Vai esat kādreiz vainojis kādu citu par savu rīcību? Piemēram, skolā saņemot sliktu atzīmi vai sasitot 

kādu ķermeņa daļu - kāju, roku vai ko citu, jūs vainoja to, kam esat trāpījis? 



         

2. Ja jā, kāds ir jūsu viedoklis tagad par šiem gadījumiem? Vai jūs joprojām piekrītat, ka "siena" vai 
"koks" bija vainojams tajā, ka sasitāt savu ķermeni? Vai arī skolotājs bija vainīgs pie jūsu sliktās 
atzīmes skolā? 

3. Kā jūs domājat, kas notika ar šiem darbiniekiem pēc šīm mākslīgajām "bērēm"? 
 
Skolotājs uzdod grupu darbu grupām, kurās ir apmēram 3 – 4 dalībnieki, lai pārrunātu pēdējo jautājumu, un 
mudina izspēlēt situāciju. 

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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