
         
 

STUNDAS PLĀNS 19 

UZTICAMĪBA UN PĀVILS,  
UN VECTĒVS 

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 – Pāvila un vectēva stāstos. 



         

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) uzticības 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 līderība, atbildība, miers un 
paškontrole, ko Pāvils parādīja lielajā vētrā un bīstamajā situācijā mežonīgo ūdeņu vidū. Pāvils parādīja 
lieliskas līdera un paškontroles īpašības, iedrošinot cilvēkus uz kuģa ar pārliecības un cerības vārdiem, 
tādējādi izrādot rūpes un atbildību par cilvēkiem uz kuģa. Bet pēc tam viņš savus vārdus pārvērta darbos un 
dāvāšanā. Viņa vārdi, attieksme un rīcība ļoti palīdzēja mierināt un stiprināt apkārtējo cilvēku sirdis. 
 
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 PĀVILS 

 jeb 
 NOSAUKUMS B: 
 UZTICAMĪBA UN VECTĒVS 

A DAĻA 
 
Pāvila stāstu skolotājs izstāsta pēc Rakstu 27.-28.nodaļas no Apustuļu darbu grāmatas. Pēc skolotāja izvēles 
šo stāstu iespējams parādīt arī animētā versijā "Superbook" 2.sezonas 7.sērijā ŠEIT (207.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 A 

10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar stāstu par Pāvilu. 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 Pāvila uzticīgo 
rīcību ar kādu zināmu vai varbūt ne 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 atgādina, ka viens no šādiem cilvēkiem, iespējams, varētu būt 
Volodimirs Zelenskis, pašreizējais Ukrainas prezidents (2022.gada 4. jūlijā). Kāpēc tieši viņš? Mūsu mērķis 

https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=4515327555001
https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

ir paraudzīties uz Ukrainas situāciju no viņa rūpju perspektīvas par savu valsti un tautu. Tas parāda 
prezidenta Zelenska 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.  
 
Viktorīna par mācību stundu:  

1. Kur Pāvils devās, kad notika kuģa katastrofa? 
A. Spāniju 
B. Romu 
C. Atēnām 
D. Sīriju 

2. Kāpēc Pāvils bija ieslodzītais? 
A. Viņš cieta būdams Jēzus māceklis 
B. Viņš bija zaglis 
C. Viņš bija laupītājs 
D. Tāpēc, ka viņš bija starp tiem, kas nogalināja Stefanu 

3. Kas parādījās Pāvilam un paziņoja, ka viņš dosies uz Romu? 
A. Apustulis Pēteris 
B. Eņģelis 
C. Jēzus 
D. Viņa sieva 

4. Tā kā Dievs ir uzticams, Viņš vienmēr: 
A. Mīl tevi 
B. Ir piedevis tavus grēkus 
C. Vienmēr ir ar tevi 
D. Visas atbildes ir pareizas 

5. Kur mēs varam mācīties Dieva apsolījumus? 
A. Bībelē 



         

B. YouTube sērijās 
C. Televīzijā 
D. Radio 

6. Cik cilvēku uz kuģa gāja bojā vētras laikā? 
A. 1 
B. 100 
C. Neviens 
D. 150 

7. Cik dienu ilga vētra? 
A. 1 
B. 3 
C. 10 
D. 14 

SITUĀCIJA B DAĻA 
 
Vājš, vecs vīrs devās dzīvot pie sava dēla, vedeklas un četrus gadus vecā mazdēla. Vecā vīra rokas trīcēja, 
redze bija miglaina, un viņa solis bija gausāks. Ģimene kopā ēda pie galda. Taču vecā vīra trīcošās rokas un 
vājā redze apgrūtināja ēšanu. Zirņi no viņa karotes nobira zemē. Kad viņš satvēra glāzi, piens izlija uz 
galdauta. 
 
Dēls un vedekla kļuva aizkaitināti par šo nekārtību. "Mums kaut kas jādara ar tēvu," teica dēls. "Man ir gana 
ar viņa izlieto pienu, trokšņaino ēšanu un ēdienu uz grīdas." Tāpēc vīrs un sieva stūrī novietoja nelielu 
galdiņu. Tur vectēvs ēda viens, kamēr pārējie ģimenes locekļi baudīja vakariņas. Tā kā vectēvs bija saplēsis 
vienu vai divus traukus, ēdiens viņam tika pasniegts koka bļodā!  Kad ģimene paskatījās vectēva virzienā, 
dažkārt viņam, sēžot vienatnē, acīs bija asaras. Tomēr vienīgie vārdi, ko pāris viņam veltīja, bija asi 
aizrādījumi, kad viņš nometa dakšiņu vai izgāza ēdienu. 
 



         

Četrgadīgais bērns to visu klusībā vēroja. 
 
Kādu vakaru pirms vakariņām tēvs pamanīja, ka dēls spēlējas ar koka atgriezumiem uz grīdas. Viņš mīļi 
jautāja bērnam: "Ko tu taisi?"  Tikpat mīļi zēns atbildēja: "Ak, es taisu mazu bļodiņu, lai tu un mamma varētu 
ēst savu ēdienu, kad es izaugšu." Četrgadnieks pasmaidīja un atgriezās pie darba. 
 
Šie vārdi vecākus tā pārsteidza, ka viņi palika bez vārdiem. Lai gan netika pateikts neviens vārds, abi zināja, 
kas jādara. 
 
Tajā vakarā vīrs paņēma vectēva roku un maigi aizveda viņu atpakaļ pie ģimenes galda. Atlikušās dzīves 
dienas viņš katru maltīti ēda kopā ar ģimeni. Un kaut kāda iemesla dēļ ne vīram, ne sievai vairs nerūpēja, kad 
tika nomesta dakša, izliets piens vai aptraipīts galdauts (Moral Stories). 

MORĀLE Ko sēsi, to pļausi. Neatkarīgi no jūsu attiecībām ar vecākiem, jums viņu pietrūks, kad viņu vairs nebūs jūsu 
dzīvē. Vienmēr viņus cieniet, rūpējieties par viņiem un mīliet. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Kā jūs domājat, no kā vecāki patiešām baidījās, kad dēls pateica, ka gatavo viņiem koka bļodas? 
2. Vai jums ir bijuši vecvecāki vai kāds cits radinieks, kas būtu tik vājš kā šis vectēvs?  
3. Kāda būtu jūsu attieksme pret kādu, kas ēd tik netīri?  

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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