
         
 

STUNDAS PLĀNS 11 

UZTICAMĪBA UN NOA,  
UN KARALIS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA UZTICAMĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai uzticamības definīcija ir: 

 uzticība (kādam/ kaut kam) īpašība palikt kopā ar kādu konkrētu personu, organizāciju vai pārliecību 
vai atbalstīt to, 

 tas, ka kādam nav seksuālu attiecību ar kādu citu, izņemot sievu, vīru vai partneri, 

 uzticība (kādam/ kaut kam) kvalitāte būt patiesam un precīzam, bez jebkādām pārmaiņām. 
 
Uzticamība 
Vai ir kādi vārdi, kas raksturo uzticamību? Daži kopīgi sinonīmi vārdam uzticīgs var būt šādi: pastāvīgs, 
nemainīgs, apņēmīgs, nelokāms, stingrs. 
 
Kāds nezināms autors ir labi raksturojis uzticamības vērtību: "Man patīk vārds uzticamība. Tas ir kā 
mierinošs ēdiens dvēselei. Ja kāds ir uzticīgs, tas ir apliecinājums un apstiprina mūsu piederības un vērtības 
sajūtu" (Butterfly Living). 
 
Cits nezināms autors izteicās par uzticamību šādi: "Kādu dienu, kad ar ģimeni devāmies no basketbola 
spēles, mana meita stāvvietā skrēja mums pa priekšu. Tajā brīdī liela kravas automašīna uzsāka braukt 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/faithfulness


         

atpakaļgaitā, nepamanot manu mazo trīsgadnieci. Mana uzticamība viņas dzīvei ieguva reālu nozīmi, kad es 
lēkāju aiz kravas automašīnas, vicinot rokas un kliedzot" (Butterfly Living). 
 
Uzticamība jauniešos 
Pārlūkojot internetu ar atslēgas vārdiem "uzticamība", "uzticamības nozīme" un "uzticamības apraksts", 
faktiski neatlasījās neviens raksts vai jebkāds cits materiāls. Uzticamība ir viena no kristīgajām vērtībām, ko 
popularizē šis projekts, un ir acīmredzams, ka ikdienā šī īpašība nav pārāk populāra ne tikai jaunajā paaudzē, 
bet pat pieaugušo vidū. Tomēr, vai uzticamība tiešām ir tik mazsvarīga cilvēku attiecībās? Kā mēs varam 
kādam uzticēties, ja cilvēks nav uzticīgs citiem? Vai ir viegli dzīvot, nezinot, kurš ir tavs draugs un kurš var 
iedurt nazi mugurā? Varbūt ir nepieciešams veicināt uzticamību kā vērtību jaunajā paaudzē? Projekta 
komanda uzskata, ka tā ir vērtība, kas var padarīt labākas vietējās kopienas un mūsu sabiedrību. Tāpēc šī 
īpašība tika izvēlēta starp tām 13 īpašībām, ko veicina projekts MoPYL.   
 
Uzticamība Rakstos 
Lūk, piecas uzticamības īpašības, kas atspoguļo to, kas ir Dievs: lojāls, uzticības cienīgs, nelokāms 
mīlestībā, pacietīgs un apņēmīgs. Kad pieņemam šīs uzticamības īpašības, iemācāmies būt uzticīgi Dievam, 
sev un citiem, jo Jēzus ir pastāvīgi uzticīgs mums.  
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par uzticamību. 

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 uzticamības iezīmes, piemēram, pacietību, mīlestību un laipnību; 
2) pielietot praksē uzticamības pozitīvās iezīmes, diskutējot par Noasa un karaļa stāstiem. 



         

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) pozitīvās uzticamības iezīmes, piemēram, pacietība, mīlestība un laipnība uztvertas un apgūtas; 
2) uzticamības pozitīvās iezīmes, izmantojot stāstījumu par mācību stundu īstenotas praksē diskusiju laikā. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Veselība ir lielākā dāvana, apmierinātība - lielākā bagātība, 
uzticamība - vislabākās attiecības.  

Nezināms 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina līdzās uzticamībai, ir arī laipnība, mīlestība un pacietība, ko 
Noa parādīja, būvējot šķirstu ilgu laiku (pacietība), kad citi apkārt svinēja dzīvi un dzīvoja mierīgi. Noa to 
darīja tāpēc, ka tas bija viņa pienākums, tādējādi izrādot uzticamību savā rīcībā. Tomēr, ko mēs varam 
pieminēt par karaļa rīcību saistībā ar šajā mācībā veicinātajām īpašībām? Patiesībā karalis tieši neveicina 
šajā plānā minētās vērtības. Drīzāk netieši. Vissvarīgākā no tām ir izteikta stāsta morālē. 
 
Projekta MoPYL Pētījuma ziņojuma ietvaros uzticamību attiecībā uz kristīgajām vērtībām un jauniešiem 
Latvijas Fokusa grupā minēja LV01 dalībniece: "Ļoti apsveicami ir tas, ka viņi uzskata prieku, mīlestību un 
uzticamību par ļoti svarīgām" (Fokusa grupu rezultātu 3.lpp.). 
 



         

Fokusa grupu noslēguma daļā starp izceltajām vērtībām tika pieminēta arī uzticamība, sakot, ka īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tādām īpašībām kā prieks, mīlestība, uzticamība kā jauniešiem svarīgām 
kategorijām un atbildībai kā kvalitātei, kas jāattīsta (Fokusa grupu rezultātu 6.lpp.). 
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par uzticamības 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 – uzticamība 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

http://www.mopyl.eu/


         

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: 
 UZTICAMĪBA UN NOA 

 jeb 
 NOSAUKUMS B: 
 UZTICAMĪBA UN KARALIS 

A DAĻA 
 
Noasa stāstu skolotājs izstāsta, sekojot Bībeles 1.Mozus grāmatai 5:32-10:1. Pēc skolotāja izvēles šo stāstu 
iespējams parādīt arī animētā versijā "Superbook" 2.sezonas 9.sērijā ŠEIT (209.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 Noasu. 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 sasaistīt Noasa rīcību ar 
kādu zināmu vai varbūt ne tik plaši zināmu cilvēku - varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, 
radiniekus u.c., kas ir izrādījuši šādu uzticamību uzticētajam uzdevumam?   
 
Ja neviens nevienu nevar nosaukt, skolotājs min, ka viens no šādiem cilvēkiem, iespējams, varētu būt 
Volodimirs Zelenskis, pašreizējais Ukrainas prezidents (uz 2022.gada 9.maiju). Kāpēc tieši viņš? 

https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=4515327556001
https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

Paraudzīsimies uz Ukrainas situāciju no viņa perspektīvas rūpējoties par savu valsti un tautu. Tas parāda 
Zelenska kunga stingro raksturu un uzticamību. Situācija Ukrainā joprojām turpinās un mainās. Turpmākie 
skolotāji, kas izmantos šo mācību stundas plānu, tiek lūgti pārskatīt šo ieteikumu un attiecīgi atjaunināt.  
 
Diskusijas jautājumi:  

1. Kāds ir galvenais vēstījums par Noasa šķirstu? – Dievs atalgoja Noasu par viņa taisnīgumu un 
paklausību, izglābdams viņu un viņa septiņus ģimenes locekļus no iznīcības. Stāsts par plūdiem 
arī parāda, ka ikviens grēks, ko mēs izdarām, apbēdina Dievu, un Viņa taisnīgums pieprasa sodu 
par šo grēku saskaņā ar Veco Derību. 

2. Ko mēs varam mācīties no Noasa? – Stāsts par Noasu un plūdiem ir stāsts par sodu un glābšanu, 
par paklausību un nepaklausību. Laikā, kad valdīja liels ļaunums, Noa izcēlās ar savu taisnīgo 
dzīvi. Noa, iespējams, tika izsmiets par to, ka būvēja milzīgo šķirstu, kad uz zemes nebija redzamu 
plūdu, taču viņš neuztraucās par to, ko domā citi cilvēki. Viņš vienkārši atbildēja uz Dieva pavēlēm 
ar uzticamību un labprātīgu sirdi un rokām. Tāpēc mācība, ko mēs varam mācīties no Noasa, ir 
tāda, ka uzticība, paklausība un taisnīga dzīve vienmēr atmaksājas.  

3. Kāpēc Noasa dienās Dievs bija dusmīgs uz cilvēkiem uz zemes? – Tāpēc, ka cilvēki bija ļauni un 
sāpināja cits citu.  

4. Kāpēc Dievs izvēlējās tieši Noasu, lai viņš uzbūvētu šķirstu? – Tāpēc, ka Noa tajā laikā bija 
vienīgais taisnais cilvēks uz zemes virsas.  

5. Ko Dievs lika Noasam darīt? – Dievs lika Noasam uzbūvēt lielu šķirstu un paņemt līdzi sev un savai 
ģimenei pa diviem no katras sugas dzīvniekiem un putniem. 

6. Kas palīdzēja Noasam uzbūvēt šķirstu? – Viņa trīs dēli. 
7. Cik dienas lija lietus? – 40.  
8. Ko darīja Noa pēc tam, kad atkal nostājās uz zemes? – Noa uzcēla altāri, lai pateiktos Dievam. 

SITUĀCIJA B DAĻA 
 



         

Karalim Krisam ļoti patika zirgi, un viņa stallī bija dažu labāko šķirņu zirgu kolekcija. Reiz Karaļa Krisa galmā 
ieradās zirgu tirgotājs no Arābijas un pastāstīja, ka viņam esot ļoti labas šķirnes arābu zirgi pārdošanai. Viņš 
uzaicināja karali apskatīt zirgu, ko bija atvedis līdzi, un teica, ka, ja tas viņam patiks, viņš sūtīs arī pēc citiem 
zirgiem. 
 
Karalim zirgs ļoti patika, un viņš teica, ka viņam patiks visi viņa zirgi. Karalis samaksāja viņam 5000 zelta 
monētu kā avansu, un tirgotājs apsolīja, ka atgriezīsies ar pārējiem zirgiem pēc 2 dienām, pirms aizbrauks. 
 
Pagāja divas dienas, tad divas nedēļas, bet tirgotājs joprojām neatgriezās. Karalis kļuva arvien nemierīgāks. 
Kādu vakaru, lai nomierinātu prātu, viņš devās pastaigāties pa dārzu. Tur viņš ieraudzīja Tenali Ramanu, kas 
kaut ko pierakstīja uz papīra. Karalis piegāja pie viņa un jautāja, ko viņš raksta. Viņš nesaņēma atbildi. Karalis 
turpināja viņu izjautāt. Tad Tenali pacēla acis un pateica karalim, ka viņš pieraksta Karaļa Krisa karaļvalsts 
lielāko muļķu vārdus. 
 
Karalis paņēma no viņa papīru un ieraudzīja, ka viņa vārds ir uzrakstīts augšpusē. Viņš bija sašutis uz Tenali 
un lūdza paskaidrojumu. Uz to Tenali atbildēja, ka jebkurš cilvēks, kurš atdod 5000 zelta monētu pilnīgam 
svešiniekam, ir muļķis. Tad karalis pajautāja Tenali, ko darīt, ja viņš atgrieztos ar zirgiem, uz ko Tenali 
atbildēja, ka tādā gadījumā muļķis būtu šis cilvēks. Un tad viņš ierakstītu tirgotāja vārdu karaļa vārda vietā 
(Moral Stories). 

MORĀLE Neesiet akli un neticiet svešiniekiem. Tas pats attiecas arī uz darījumiem ar jebkuru zināmu cilvēku. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Vai esat kādreiz uzticējies nepazīstamiem cilvēkiem? 
2. Ko pēc stāsta noklausīšanās par karali Krisu, jūs ieteiktu, ja kāds mēģinātu apmuļķot kādu līdzīgā 

veidā? 
3. Kā jūs domājat - kur ir robeža starp palīdzēšanu un citu izmantošanu? 



         

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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