
         
 

STUNDAS PLĀNS 18 
LAIPNĪBA UN PAZUDUŠAIS DĒLS,  

UN NESĒJS 

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 

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


         

Bībele palīdz saprast laipnību. Vēstulē Kolosiešiem 3:12 ir teikts: 
"...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.  
 

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 labestības iezīmes, piemēram, apdomību, pieklājību, izpalīdzību un citu izpratni, gādību, 
līdzjūtību, draudzību un augstsirdību; 
2) diskusijās un debatēs likt lietā labestības pozitīvās iezīmes pēc stāstiem par Pazudušo dēlu un Nesēju. 

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 laipnības iezīmes, piemēram, apdomība, pieklājība, izpalīdzība un citu 
izpratne, gādība, līdzjūtība, draudzība un augstsirdība; 
2) pozitīvās laipnības iezīmes, izmantojot mācību stundas stāstījumu īstenotas praksē diskusiju un debašu 
veidā. 



         

PART B: LESSON DESCRIPTION 

SAUKLIS Labestība nekad nebūs par agru, jo nekad nevar zināt, kad būs par 
vēlu.  

Ralfs Valdo Emersons 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina līdzās laipnībai, ir arī līderība, miers, pacietība, labestība un 
paškontrole, ko parādīja Pazudušā dēla tēvs, kurš ne tikai pārsteidza ar ārkārtīgu laipnību, mīlestību un 
labestību, bet arī žēlsirdību pret savu dēlu. 
 
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 

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 PAZUDUŠAIS DĒLS 

 jeb 
 NOSAUKUMS B: 
 LAIPNĪBA UN NESĒJS 

http://www.mopyl.eu/


         

A DAĻA 
 
Stāstu par Pazudušo dēlu skolotājs izstāsta pēc Rakstiem Lūkas evaņģēlijā 15:11-32. Pēc skolotāja izvēles 
šo stāstu iespējams parādīt arī animētā versijā "Superbook" 2.sezonas 2.sērijā ŠEIT (202.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 stāstu par Pazudušo dēlu. 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  saistībā ar Pazudušo dēlu un/vai viņa 
tēvu. Vai viņi var saistīt tēva laipnību ar kādu cilvēku – varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, 
radiniekus u.c., kas ir izrādījuši laipnību?  
 
Ja neviens nevienu nevar nosaukt, skolotājs nosauc Džesi Ovensu – četrkārtējo zelta medaļas ieguvēju 
1936.gada Berlīnes Olimpiskajās spēlēs. Tomēr Ovenss, iespējams, nekad nebūtu izcīnījis nevienu no savām 
zelta medaļām, ja ne kāda cita sportista, vācu tāllēcēja Karla Ludviga Lūza Longa, laipnības izpausme. 
 
1936.gada 4.augustā kvalifikācijas sacensībās lēcienā tāllēkšanā pasaules rekordists Ovenss jau divreiz bija 
kļūdījies, mēģinot kvalificēties sacensību finālam. Eiropas rekordists Longs deva Ovensam padomu, kā 
uzlabot savu tehniku, lai kvalificētos ar nepieciešamo rezultātu. Longs ieteica, ka, tā kā kvalifikācijas tālums 
bija tikai 7,15 m taču Ovenss spēja aizlēkt vairāk nekā 8 m, Ovensam atzīmes marka būtu jānovieto nedaudz 
uz atpakaļu, lai būtu drošs, ka viņš nepārkāps lēciena dēlītim un tādējādi izvairīsies no atkārtotas kļūdas 
(History Extra). 

https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=4515255877001
https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

 
Ovensa nākamais lēciens bija veiksmīgs, un viņš izcīnīja zelta medaļu ar 8,06 m lēcienu, bet Longs ieguva 
sudraba medaļu. Ovenss vēlāk rakstīja par 1936.gada Olimpiskajām spēlēm: "Visvairāk man atmiņā palikusi 
draudzība, kas izveidojās ar Lūzu Longu. Viņš bija mans spēcīgākais sāncensis, tomēr tieši viņš bija tas, 
kurš man ieteica, kā kvalifikācijas finālam koriģējot ieskrējienu, un tādējādi palīdzēja man uzvarēt." Ovensa 
pasaules rekords tāllēkšanā saglabājās 25 gadus (History Extra). 
 
Viktorīna par mācību stundu:  

1. Kurš dēls lūdza tēvam mantojumu? 
A. Vecākais 
B. Jaunākais  

2. Ko darīja Pazudušais dēls pēc mantojuma saņemšanas? 
A. Noguldīja bankā 
B. Uzsāka savu biznesu 
C. Nodzēra un iztērēja ar prostitūtām 
D. Pazudēja pa ceļam uz mājām 

3. Ko darīja Pazudušais dēls, lai nopelnītu iztiku, kad viņam vairs nebija naudas? 
A. Nonāca cietumā 
B. Baroja cūkas 
C. Viņš atrada bagātu sievieti, kas par viņu rūpējās 
D. Saslima 

4. Ko ēda Pazudušais dēls? 
A. Baltmaizi 
B. Gaļu 
C. Pupas 
D. Cūku ēdienu 

5. Ko izlēma darīt Pazudušais dēls? 
A. Atgriezties mājās 



         

B. Prasīt lielāku algu 
C. Pieteikties darbā par bārmeni 
D. Sameklēt bagātu sievu 

6. Kāda bija tēva reakcija, kad viņš ieraudzīja savu dēlu atgriežamies? 
A. Dusmas un riebums 
B. Riebums un vilšanās 
C. Mīlestība un laime 
D. Auksta atturība 

7. Ko tēvs deva savam dēlam? 
A. Gredzenu 
B. Pļauku sejā 
C. Pērienu 
D. Ūdeni 

8. Ko tēvs lika darīt kalpiem? 
A. Ieslēgt Pazudušo dēlu, lai viņš neaizbēgtu 
B. Nomazgāt viņu 
C. Atnest nobarotu teļu un nokaut to 
D. Nosūtīt viņu atpakaļ tur, no kurienes viņš atnāca 

9. Kāda bija otra dēla reakcija, kad viņš uzzināja, ka brālis ir atgriezies? 
A. Viņš bija dusmīgs un vīlies 
B. Viņš bija laimīgs 
C. Viņš bija pilns mīlestības 
D. Viņš juta riebumu 

10. Kāds ir šīs līdzības vēstījums? 
A. Neuzticas cilvēkiem 
B. Turieties pa gabalu no dzērājiem un prostitūtām 
C. Savu kļūdu apzināšanās un piedošanas lūgšana Dievam un cilvēkiem 
D. Neuzticiet naudu zaļknābjiem 



         

SITUĀCIJA B DAĻA 
 
Kāds bagāts pāris savā mājā rīkoja lielu Jaungada balli.  Viņi devās iepirkties uz tirgu, kur viss bija dārgs, 
augstas kvalitātes un par nemainīgu cenu.  Viņi vēlējās saglabāt savu standartu līmeni, tāpēc neiebilda par 
to maksāt.  Pēc tam, kad viņi bija iegādājušies visu nepieciešamo, viņi izsauca nesēju, lai tas visu aiznes un 
nogādā viņu mājās.  Nesējs, kurš atnāca, bija vecs, ne pārāk veselīga izskata, viņa drēbes bija saplēstas, 
izskatījās tā, it kā viņš pat nespētu apmierināt savas ikdienas vajadzības. 
 
Viņi jautāja nesējam par samaksu par preču nogādāšanu viņu mājās.  Vecais nesējs prasīja tikai 20 dolārus, 
kas bija krietni zem tirgus cenas turklāt ar saviem ratiņiem.  Tomēr pāris strīdējās un kaulējās ar nesēju, un 
beigās vienojās par 15 dolāriem. Nesējam bija grūti nopelnīt pat vienai ēdienreizei, tāpēc viņam bija svarīgs 
katrs cents, ko viņš varēja nopelnīt. 
 
Pāris bija ļoti laimīgs, domājot par to, cik labi viņi sarunājuši ar nabaga nesēju, un, norādījuši nesējam savu 
piegādes adresi, samaksāja viņam 15 dolārus avansā un aizgāja.  Viņi nonāca līdz savām mājām, un pagāja 
stunda, pagāja divas stundas, bet nesējs joprojām nebija piegādājis viņu mantas.   
 
Sieva sāka dusmoties uz vīru: "Es tev vienmēr esmu teikusi, lai tu neuzticies šādiem cilvēkiem, bet tu nekad 
mani neklausi. Cilvēkam, kurš nespēj nopelnīt, lai pabarotu sevi kaut vienu reizi dienā, tu viņam nodevi visu, 
ko mēs iegādājāmies lielajai ballei.  Es esmu pārliecināta, ka tā vietā, lai atvestu preces, viņš droši vien ar 
visu pazuda.  Mums nekavējoties jādodas atpakaļ uz tirgu, lai to noskaidrotu, un pēc tam uz policijas iecirkni, 
lai iesniegtu sūdzību pret viņu." 
 
Viņi abi devās uz tirgu.  Pa ceļam netālu no tirgus viņi ieraudzīja vēl vienu nesēju. Viņi apstājās pie tā, lai 
pajautātu par veco nesēju, un pamanīja, ka viņš savā ratiņā ved viņu mantas!  Dusmīgā sieva viņam jautāja: 
"Kur ir tas vecais zaglis?  Tās ir mūsu mantas, un viņam tās vajadzēja nogādāt.  Izskatās, ka jūs, nabagi un 
zagļi, nozogat mūsu mantas un ejat tās pārdot." 
 



         

Nesējs atbildēja: "Madam, lūdzu, nomierinieties.  Tas nabaga vecais vīrs slimoja kopš pagājušā mēneša.  
Viņš nespēja nopelnīt tik daudz, lai dienā varētu paēst pat vienu reizi.  Viņš bija ceļā, lai nogādātu jūsu 
mantas, bet viņš bija izsalcis un slims, un vājš. Šī pusdienlaika svelmē viņš nespēja dotos tālāk. Viņš nokrita 
un, pasniedzot man 15 dolārus, viņa pēdējie vārdi bija: "Man iedeva avansu par šo piegādi, ņem to un, lūdzu, 
nogādā uz šo adresi". 
 
"Madam, viņš bija izsalcis, viņš bija nabadzīgs, bet viņš bija godīgs cilvēks. Es tieši devos ceļā pie jums, lai 
pabeigtu vecā vīra pēdējo piegādi jūsu mājās," teica nesējs. To dzirdot, vīram acīs ieplūda asaras, bet sieva 
jutās tik nokaunējusies, ka viņai nebija drosmes ieskatīties vīram acīs (Moral Stories). 

MORĀLE Godīgumam nav šķiras. Esiet laipni un cieniet ikvienu neatkarīgi no viņa finansiālā un sociālā stāvokļa. 
Dalīties un palīdzēt vienmēr ir labi tam, kurš to ir pelnījis. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Kā jūs domājat, ko pēc tam darīja precētais bagātnieku pāris? 
2. Kā jūs domājat, vai šādi gadījumi var mainīt cilvēkus uz labo pusi? 
3. Vai esat palīdzējuši kādam, kas nonācis trūkumā? 
4. Vai esat atbalstījis kādu cilvēku, kuru ne pārāk labi pazīstat vai vispār nepazīstat? 

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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