
         
 

STUNDAS PLĀNS 9 
LAIPNĪBA UN ESTERE,  
UN BEZPAJUMTNIEKS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA LAIPNĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbikstoši Oksfordas vārdnīcai laipnības definīcija ir: 
- būt draudzīgam, dāsnam un iejūtīgam; 
- laipna rīcība. 
 
Labestība labvēlīgi ietekmē prāta stāvokli. Fizioloģiski laipnība var pozitīvi mainīt cilvēka smadzenes. 
Labestība palielina serotonīna un dopamīna līmeni, izraisot apmierinātības un labsajūtas sajūtu, kā arī liek 
smadzenēs iedegties prieka/atlīdzības centriem. Labestība palīdz izturēties pret citiem tā, kā jūs vēlētos, lai 
izturas pret jums. Labestība liecina par rūpēm par citu cilvēku jūtām. Labs cilvēks ir izpalīdzīgs un dāsns. 
 
Laipnība jauniešos 
Laipnības izpausmes ir iespēja jauniešiem dalīties savās prasmēs, laikā, zināšanās un enerģijā ar citiem. 
Viena no jomām, kas veicina labestību, ir brīvprātīgais darbs. Brīvprātīgā darba aktivitātes liek jauniešiem 
justies labi. Līdztekus īpašībām, ko jaunieši var iegūt, būdami laipni un veicinot laipnību, viņi var arī apgūt 
vērtības, ko sniedz nesavtīga rīcība, piemēram, rūpes par vidi, ieguldījums kādā lietā vai kalpošana citiem. 
 
Laipnība rakstos 
Bībele palīdz saprast laipnību. Vēstulē Kolosiešiem 3:12 ir teikts: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=definition+of+kindness


         

"...tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā." 
Vēstulē efeziešiem 4:32 ir teikts: "Bet esiet cits pret citu laipni" 
Saskaņā ar Bībeli laipnība ir viens no līderības principiem līdzās mērķtiecībai un līdzjūtībai.  
 
Frāze "tādam laikam kā šis" ir kļuvusi par sinonīmu Bībeles stāstam par Esteri. Viņas vārdi, kad viņa nolēma 
stāties pretī ķēniņam neatkarīgi no sava likteņa, ir kļuvuši par drosmes simbolu lielu briesmu priekšā: "...es 
iešu pie ķēniņa, kas gan nav pēc likuma, un, ja es aiziešu bojā, tad aiziešu bojā" (Esteres 4:16). Estere izrādīja 
lielu labestību pret savu tautu, kas izpaudās viņas paklausībā pēc Mordohaja pavēles viņai slēpt savu ticību 
un savu tautu (Esteres 2:10). Viņa arī uzklausīja Hegaja padomu, ko lūgt pirms došanās pie ķēniņa (Esteres 
2:15). 
 
Estere bija ārkārtīgi drosmīga, darot to, kas bija jādara, pat tad, kad tas bija bīstami un biedējoši. Došanās 
pie ķēniņa bez izsaukuma viņu biedēja, taču viņa bija gatava to darīt savas tautas labā (Esteres 4:16). 
 
Šī rīcība liecināja par ievērojamu pašaizliedzību: būt gatavai pat mirt par citu glābšanu (Esteres 4:16). Šī 
rīcība uzreiz atgādina Jēzu. Iespējams, ka Esteres stāsts ir garīga saikne tam, ko Jēzus vēlāk darīja savas 
tautas un visas cilvēces labā. 
 
Estere bija gudra un saprata, ka ar glaimošanu viņa panāks pie ķēniņa vairāk nekā ar lūgšanu un 
diedelēšanu, vismaz sākumā. Tāpēc viņa sarīkoja divus banketus, ļaujot izpausties ķēniņa iedomībai un 
Hamana ego, pirms viņa pateica ķēniņam, ko viņa patiesībā vēlas (Esteres 5:4-8). 
 
Papildus visām iepriekš minētajām Esteres - karalienes, īpašībām viņai piemita pazemība, ko mūsdienās 
bieži neredz pat kristiešu vidū. Bet tieši tā Estere rīkojās. Viņa nebija pārāk lepna, lai pazemotos ķēniņa 
priekšā jūdu tautas vārdā (Esteres 8:3-6). 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par laipnību. 



         

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 laipnības iezīmes, piemēram, pieklājību, izpalīdzību un sapratni pret citiem, izrādot rūpes, 
līdzjūtību, draudzību un dāsnumu; 
2) pielietot praksē pozitīvās laipnības iezīmes, piedaloties diskusijās un debatēs par stāstiem par Esteri un 
bezpajumtnieku. 

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) uztvertas un apgūtas pozitīvas laipnības iezīmes, piemēram, uzmanīga, pieklājīga, izpalīdzīga un 
saprotoša izturēšanās pret citiem, rūpes, līdzjūtība, draudzība un dāsnums; 
2) pozitīvās laipnības iezīmes, izmantojot mācību stundas stāstījumu īstenotas praksē diskusiju un debašu 
veidā. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Esiet laipni, kad vien iespējams - jā, tas vienmēr ir iespējams!  
Nezināms  



         

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina līdzās laipnībai, ir arī līderība, miers, pacietība, labestība un 
paškontrole, ko Estere parādīja, rīkojoties citu labā, pat riskējot ar savu dzīvību. Esteres stāsts atspoguļo 
Dieva rūpes. Lai gan Esteres grāmatā Dievs netiek pieminēts vārdā, Viņa klātbūtne ir jūtama, aizsargājot 
ebrejus, kad ienaidnieks vēlas tos iznīcināt. 
 
Sešstūris 6.attēlā atspoguļo katras pamatvērtības un valsts vidējo pozīciju. Redzams, ka Latvijas dalībnieki 
ir tuvāk pamatvērtību centram, kas nozīmē, ka visas vērtības, tostarp pacietība, viņiem ir vienlīdz 
līdzvērtīgas, savukārt rumāņi ir diezgan tuvu priekam, mīlestībai un mieram. Spānijas dalībnieki ir līdzīgāki 
rumāņu dalībniekiem, ar nedaudz lielāku nobīdi mīlestībā, priekā un mierā (18.lpp.). 
 
Saskaņā ar 6.attēlu redzams, ka laipnība nav starp jauniešu iecienītākajām īpašībām. Tāpēc šis nodarbību 
plāns līdztekus laipnībai aptver arī tās vērtības, ko jaunieši novērtēja augstāk (minēts iepriekš).   
 
Tomēr attiecībā uz izceltajām vērtībām laipnība tika minēta ciešā saistībā ar mīlestību un pacietību, kas 
pierāda, ka, pat ja kāda no šīm īpašībām jauniešu vidū nav tik populāra, tā tomēr ir daļa no citām projekta 
MoPYL veicinātajām vērtībām (rezultātu daļas 6.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 

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 – laipnība 

 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: 
 LAIPNĪBA UN ESTERE 

 jeb 
 NOSAUKUMS B: 
 LAIPNĪBA UN BEZPAJUMTNIEKS 

A DAĻA 
 
Esteres stāstu skolotājs izstāsta pēc Bībeles Esteres grāmatas. Pēc skolotāja izvēles šo stāstu iespējams 
parādīt arī animētā versijā "Superbook" 2.sezonas 5.sērijā ŠEIT (205.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=4515327550001
https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

GRUPAS DARBS 
A DAĻA 

10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar stāstu par Esteri. Skolotājs atbild un izskaidro visus 
ar to saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina pārējos dalībniekus atbildēt.  
 
Skolotājs jautā, vai grupa var nosaukt kādu līdzīgu cilvēku mūsdienās. Vai viņi var saistīt Esteres laipnību ar 
kādu slavenu cilvēku, vai varbūt ne slavenu - varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, radiniekus 
u.c., kas ir izrādījuši laipnību?  
 
Ja neviens nevienu nevar nosaukt, skolotājs nosauc Arianu Grandi, kura savāca vairāk nekā 12 miljonus 
dolāru teroristu uzbrukumos cietušajiem cilvēkiem. Ariana Grande un viņas kompānija dziedātājas koncerta 
laikā spēja savākt vairāk nekā 12 miljonus dolāru teroristu uzbrukumā cietušajiem cilvēkiem. Visa nauda tika 
iztērēta apbedīšanai un cietušo ārstēšanai. Tikmēr futbolists Krištianu Ronaldu, kurš ir labi pazīstams kā 
dāsna persona, 2016.gadā izrādīja labestības žestu un ziedoja 275 tūkstošus eiro, ko viņš ieguva UEFA 
Eiropas čempionātā, bērnu vēža fondam. Tāpat viņš rīkojās arī ar Čempionu līgas prēmiju. Kopējā summa, 
ko Ronaldu līdz šim ir ziedojis, ir aptuveni 10 miljoni eiro. 
 
Diskusijas jautājumi:  

1. Ko mēs varam mācīties no Esteres labestības? (Mēs varam mācīties citas īpašības, kas piemita 
Esterei, - būt drosmīgiem, rūpēties par citiem, būt nesavtīgiem. Ir skaidrs, ka pazemība 
atmaksājas. Būdams pazemīgs, tu vari iegūt vairāk nekā būdams lepns, jo lepnums iet pa priekšu 
pazušanai (Salamana pamācības 16:18). Vēl viena svarīga iezīme, ko mēs varam mācīties no 
Esteres un viņas rīcības, ir gudrība. Un kā mēs varam kļūt gudri? - Mācoties, klausoties citos, īpaši 
vecākos cilvēkos, un darot). 

2. Kā jūs domājat – vai jūs spētu pakļaut sevi nāves draudiem savas valsts / ģimenes / draugu labā? 
3. Kāds ir galvenais Esteres grāmatas vēstījums? (Esteres stāsts pierāda, ka Dievs rīkojas pastāvīgi 

un ka Dievs vienmēr runā, lai gan Esteres grāmatā nekad nav minēta tieša Dieva rīcība! Ļoti 



         

nozīmīgs Esteres stāsta elements ir tas, ka Dieva darbība plūst caur notikumiem un Viņš runā caur 
cilvēkiem!) 

SITUĀCIJA B DAĻA 
 

Nesen Stīvs cieta autoavārijā. Tāpēc viņš novietoja savu automašīnu garāžā, lai veiktu remontu. Tā kā viņam 
katru dienu bija jādodas uz darbu, viņš nolēma, ka līdz brīdim, kad automašīna būs gatava, viņš brauks ar 
metro. Kādu dienu viņš naktī metro stacijā pamanīja bezpajumtnieku. Viņam kļuva žēl viņa, tāpēc viņš iedeva 
bezpajumtniekam naudu. 
 
Bezpajumtnieks viņam par to pateicās. Nākamajā dienā viņš atkal pamanīja bezpajumtnieku tajā pašā vietā. 
Šoreiz Stīvs domāja, ka viņam vajadzētu kaut ko paēst, tāpēc viņš izgāja ārpus stacijas un atnesa viņam 
ēdienu. Bezpajumtnieks pateicās viņam par laipnību. Bet Stīvs kļuva ziņkārīgs un pajautāja viņam: "Kā jūs 
līdz tam nonācāt?" 
 
Bezpajumtnieks paskatījās uz viņu un ar smaidu atbildēja: "Ar mīlestības izrādīšanu." Stīvs to nesaprata, 
tāpēc viņš viņam jautāja: "Ko tu ar to domā?" Bezpajumtnieks atbildēja: "Visu savu dzīvi es rūpējos par to, 
lai visi būtu laimīgi. Neatkarīgi no tā, vai manā dzīvē bija labi vai slikti, es vienmēr visiem palīdzēju." 
 
Stīvs viņam jautāja: "Vai jūs to nožēlojat?" Uz ko bezpajumtnieks atbildēja: "Nē, man vienkārši sāp dvēsele, 
ka tie paši cilvēki, kuriem es atdevu savu pēdējo kreklu, neiedeva man pat sava krekla piedurkni, kad man 
bija vajadzīga palīdzība. Dēls, labāk ir uzcelt savu māju dot kādam uz patvērumu, nekā atdot viņam savus 
ķieģeļus, kamēr tu būvē savu. Jo kādu dienu tu pagriezīsies un atskatīsies uz to vietu, kur esi plānojis būvēt 
savu māju. Tā būs tukša vieta. Tad tu būsi tas, kurš meklē ķieģeļus." 
 
Stīvs saprata, ko bezpajumtnieks domāja, un pateicās viņam par labo padomu (Moral Stories). 



         

MORĀLE Palīdzēt citiem ir laba lieta. Tomēr, palīdzot citiem, nedrīkst aizmirst savas problēmas un vajadzības. 
Atcerieties, ka dažreiz dalīties ir labāk nekā atdot. Jūs varat izdarīt daudz vairāk, esot stiprā pozīcijā, nekā 
vājā. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Kādas īpašības jūs vēl varat saskatīt bezpajumtniekā šajā stāstā? (Lētticība, jo daži cilvēki mīl 

izmantot citus, ja redz, ka tas izdodas, un, ņemot vērā to, ka šie cilvēki bezpajumtniekam nepalīdzēja, 
kad viņš bija nonācis nelaimē, šie cilvēki, šķiet, ir tieši tādi). 

2. Vai, jūsuprāt, ir labi vai slikti atbalstīt bezpajumtniekus? (Jā, ja viņiem ir reāla krīze, bet nē, ja tas ir 
viņu dzīvesveids). 

3. Vai jums ir bijusi iespēja palīdzēt kādam cilvēkam, kurš nonācis trūkumā? Kādas ir sajūtas)? 
 
Debates: skolotājs sadala dalībniekus Apgalvojuma un Nolieguma komandās. Skolotājs izsaka apgalvojumu: 
"Palīdzēt bezpajumtniekiem ir labi". Apgalvojuma komanda apgalvojumam piekrīt, bet Nolieguma komanda 
- nē. Abām komandām ir jāsagatavo 3 apgalvojumi atbilstoši savas komandas lomai (3 minūtes, un 
iepriekšējā diskusija par jautājumiem un atbildēm iepriekš palīdzēs). Kad komandas ir sagatavojušās, 
Apgalvojuma komanda sāk ar savu pirmo apgalvojumu, tad negatīvā komanda sniedz savu pirmo. 
Apgalvojuma komanda atspēko noliedzošo apgalvojumu, vai nu atbildot tieši uz apgalvojumu, vai sniedzot 
savu otro apgalvojumu. Tā tas turpinās līdz pēdējam Nolieguma komandas apgalvojumam. Skolotājs vada 
procesu, kontrolējot laiku un dodot katram runātājam 30 sekundes.  
Saskaņā ar scenāriju dalībnieki skolotāja vadībā izdara secinājumus. 

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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