
         
 

STUNDAS PLĀNS 20 

LĒNPRĀTĪBA UN SAUĒLS, 
UN LĒNPRĀTĪGAIS VĪRS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA LĒNPRĀTĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai lēnprātības definīcija ir: 

 būt mierīgam un laipnam 

 īpašība darīt lietas mierīgi un uzmanīgi. 

 laikapstākļu vai temperatūras īpašība, kas nav spēcīga vai ekstrēma 

 nebūt stāvam. 
 
Lēnprātība 
Kad mēs domājam par lēnprātīgu cilvēku, iedomājamies, ka tas ir laipns, draudzīgs un bez rupjībām. 
Lēnprātīgs cilvēks neizdara nekādas straujas kustības vai apgalvojumus. Viņš ir pieklājīgs, laipns un 
nomierinošs. Viņam nav vajadzības steigties, būt skarbam vai rīkoties vardarbīgi (RAFT). 
 
Lēnprātīgs cilvēks izstaro klusu pārliecību. Tā ir pārliecība, kas rodas, esot mierā ar pasauli un notikumiem 
(MoPYL komanda: citiem vārdiem sakot, tā var būt stingra pacietība). Tā rodas no klusa prāta (MoPYL 
komanda: citiem vārdiem sakot, arī mierīga). Spēja tikt galā ar šīm lietām norāda uz iekšējo spēku (MoPYL 
komanda: citiem vārdiem sakot, arī pašmotivāciju un paškontroli jeb atturību), kas bieži vien tiek pārprasts. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/gentleness


         

Šī maigā paļāvība liecina arī par to, ka pastāv stingra apziņa par to, kas ir pareizi un kas nav (MoPYL 
komanda: citiem vārdiem sakot, arī atbildība) (RAFT). 
 
Lēnprātība var būt vislielākais spēks, ja cilvēki apzinās savas robežas un ir gatavi tās ievērot. Drošība pastāv, 
zinot, kur ir robežu robežas. Kad cilvēki spēj noturēties šajās robežās, viņi tiek apveltīti ar drošības un miera 
sajūtu. Robežu noteikšana var būt maiga, bet vienlaikus stingra (RAFT). 
 
Kur būtu jāveido robežas? Robežas pastāv visās dzīves jomās. Apsveriet šādas vispārīgas kategorijas: 

 Fiziskās 

 Garīgās  

 Emocionālās 

 Sociālās 

 Garīgās 

 Profesionālās 

 Jautrība (RAFT). 
 
Lēnprātība jauniešos 
Daudzi vecāki nesaprot, ko viņi var darīt, lai palīdzētu saviem bērniem attīstīt maigumu, rūpes un līdzjūtību 
pret citiem. Vecāki, protams, nevar pilnībā kontrolēt visas lietas, kas ietekmē viņu bērnu dzīvi. Galu galā 
bērni daudz laika pavada "reālajā pasaulē", kas bieži vien var būt skarba, bezrūpīga vai vienkārši nelaimīga. 
Turklāt bērniem ir sava personība un īpašības, ko vecāki nevar mainīt vai kontrolēt. Taču ir dažas lietas, ko 
vecāki var darīt, lai veicinātu savu bērnu kļūšanu par gādīgu, taisnīgu un atbildīgu personību, audzinot viņus 
ar rūpēm un izglītojot šajā jomā (APA). 
 
Agrāk pētnieki uzskatīja, ka patiesas rūpes par citiem rodas tikai tad, kad cilvēki kļūst pieauguši. Taču tagad 
pētījumi atklāj, ka bērni var izrādīt empātijas un rūpju pazīmes jau ļoti agrā vecumā. Viņi reaģē ar bažām, 
redzot nelaimes gadījumus, un vēlas palīdzēt vai atrisināt problēmu (APA). 
 



         

Vienā pētījumā atklājās, ka pusaudži, kas iesaistījušies palīdzības sniegšanā citiem, pozitīvi skatās uz savu 
dzīvi un diezgan cerīgi raugās uz savu nākotni (APA). 
 
Viena no lietām, ko mēs, pieaugušie, varam darīt, lai veicinātu lēnprātību jauniešos, ir rādīt piemēru, kam arī 
ir paredzēti projekta MoPYL rezultāti. 
 
Lēnprātība Rakstos 
Ir vajadzīgs spēcīgs cilvēks, lai patiesi būtu lēnprātīgs.  
 
Katrs cilvēks ir spēcīgs. Varam teikt vārdus, kas ietekmē citus; varam rīkoties tā, lai palīdzētu vai kaitētu; un 
varam izvēlēties, kas ietekmēs mūsu vārdus un rīcību. Lēnprātība ierobežo un virza šo spēku. Būt 
lēnprātīgam nozīmē atzīt, ka Dieva ceļi un domas ir augstāki par mūsu pašu ceļiem un domām (Jesajas 55:9). 
Tas nozīmē pazemīgi apzināties, ka mūsu pasaules uzskati veidojas nepareizas grēka un pieredzes 
interpretācijas rezultātā. Tas nozīmē pieņemt Dieva pasaules uzskatu, kas atspoguļo patiesību par garīgo un 
materiālo pasauli (Got Questions).  
 
Maigums nozīmē arī atteikties no tiesībām spriest par to, kas ir labākais mums pašiem un citiem. Dievam rūp 
ne tik daudz mūsu ērtības, cik mūsu garīgā izaugsme, un Viņš zina, kā mūs audzināt, daudz labāk nekā mēs 
paši. Lēnprātība nozīmē, ka mēs pieņemam to, ka lietus līst gan pār ļauno, gan taisno un ka mums var 
nepatikt izmantotās metodes (Got Questions). 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par lēnprātību. 

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 lēnprātības iezīmes, piemēram, pacietību, pašmotivāciju, paškontroli, mieru, atbildību un 

laipnību; 

2) praktiski pielietot lēnprātības pozitīvās iezīmes diskusijās – Samuēla un lēnprātīgā vīra 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) uztvertas un apgūtas tādas pozitīvas lēnprātības iezīmes kā pacietība, pašmotivācija, paškontrole, miers, 
atbildība un laipnība; 
2) lēnprātības pozitīvās iezīmes, izmantojot stāstījumu par mācību stundu praktiski īstenotas diskusijās. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Lēnprātība labo visu, kas mūsu uzvedībā ir aizskarošs.  
Hjū Blērs 

DILEMMA Projekta īpašības, ko veicina šis stundu plāns papildus lēnprātībai, ir arī līderība, ko parāda Samuēls. Lai 
gan Samuēls bija lēnprātīgs un godīgs, viņš kļuva gan par izcilu izraēliešu vadoni, gan par Dieva pravieti. 
Izmantojot šo Bībeles stāstu, jaunieši var iemācīties, ka viņi nav pārāk mazi, lai Dievs viņus izmantotu, un ka 
viņiem ir uzmanīgi jāklausās, kad Dievs runā, jo Viņš komunicē dažādos veidos.  
 
Projekta MoPYL Pētījuma ziņojumā lēnprātību attiecībā uz kristīgajām vērtībām un jauniešiem pieminēja 
RO01 dalībniece Rumānijas Fokusa grupā: "Prieks ir atzīmēts 1.vietā, kamēr lēnprātība ir 9.vietā, un tas 



         

atspoguļo tendenci koncentrēties uz savu prieku, nevis kopienas labklājību" (Fokusa grupu rezultātu 3.lpp.). 
Tas ir labs secinājums un saskan ar iepriekšējiem pētījumiem un bažām par to, ka jaunajai paaudzei trūkst 
šīs īpašības. Tāpēc projekta komanda uzskatīja, ka būtu jāizstrādā vismaz divi nodarbību plāni, kas 
popularizē "lēnprātības" vērtību, jo dažas īpašības būtu jāmāca, nevis tikai jāveicina tās, kas jauniešiem ir 
interesantas, taču vērstas uz pašu labumu, nevis sabiedrības.  
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par lēnprātības 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 – lēnprātība 

 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: 
 LĒNPRĀTĪBA UN SAMUĒLS 

 jeb 
 NOSAUKUMS B: 
 LĒNPRĀTĪBA UN LĒNPRĀTĪGAIS VĪRS 

A DAĻA 
 
Samuēla stāstu skolotājs izstāsta pēc Rakstu Samuēla I un II grāmatas: 
 
1.Samuēla grāmata 
1.-3.nodaļā aprakstīts, ka Tas Kungs nolādēja un sodīja Ēlija ģimeni un aicināja Samuēlu par augsto priesteri 
un tiesnesi. 4.-6.nodaļā aprakstīts, kā derības šķirsts nonāca filistiešu rokās. 7.-8.nodaļā ir aprakstīti Samuēla 
brīdinājumi par viltus dieviem un ļauno ķēniņu. 9.-15.nodaļā aprakstīta Saula kronēšana un viņa valdīšana 
ķēniņa krēslā. 16.-31.nodaļā aprakstīta Dāvida jaunība un viņa varas iegūšana – Samuēls svaidīja Dāvidu, 
kurš bija nogalinājis Goliātu. Sauls ienīda Dāvidu, bet Dāvids atteicās nogalināt Saulu, lai gan viņam bija 
iespēja to izdarīt. 
 
2.Samuēla grāmata 
Šajā grāmatā ir aprakstīta Dāvida valdīšana kā Jūdas ķēniņam un visbeidzot kā visas Izraēlas ķēniņam. 1.-
4.nodaļā aprakstīta ilgstoša cīņa starp Dāvida sekotājiem pēc viņa kronēšanas Jūdejā un Saula sekotājiem. 
5.-10.nodaļās Dāvids iegūst varu pār daudzām zemēm. 11.-21.nodaļā parādīts Dāvida garīgā spēka 
pagrimums viņa grēks un sacelšanās viņa paša ģimenē. 22.-24.nodaļā aprakstīti Dāvida mēģinājumi izlīgt ar 
Kungu. 
 
Pēc skolotāja izvēles šo stāstu iespējams parādīt arī animētā versijā "Superbook" 3.sezonas 6.sērijā ŠEIT 

https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=5255723500001


         

(306.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, kas saistīti ar stāstu par Samuēlu. Skolotājs atbild un izskaidro 
visus ar to saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina pārējos dalībniekus atbildēt.   
 
Skolotājs jautā, vai klase var nosaukt līdzīgu / kādu lēnprātīgu rīcību, vienlaikus esot līderim? Vai viņi var 
saistīt Samuēla rīcību ar kādu zināmu gadījumu – kāds pazīstams cilvēks, viņu vecāki, draugi, radinieki u.c. 
ir izrādījis šādu lēnprātīgu rīcību?   
 
Ja neviens neko nevar minēt, skolotājs atgādina par tiem cilvēkiem, kas palīdz bēgļiem, kuri ir bijuši spiesti 
pamest savas mājas, darbu, skolu un visu komfortu, kas viņiem bija. Protams, šobrīd (11.07.2022.) 
spilgtākais notikums ir situācija Ukrainā un bēgļi, kurus uzņem dažādas valstis visā Eiropā un ārpus tās, 
tostarp visas projekta partnervalstis - Latvija, Rumānija, Spānija. Viens ir tas, ka bēgļus izmitina dažādas 
organizācijas un valstu dienesti, bet pavisam cita lieta ir, kad ģimenes uzņem pilnīgi svešus cilvēkus, 
nezinot, kādi viņi būs. Šādas ģimenes ir ļoti drosmīgas un dāsnas, un tām nākas būt ārkārtīgi lēnprātīgām 
pret šiem cilvēkiem. Kopdzīve ar pilnīgiem svešiniekiem nav viegla, un ir dzirdēti vairāki stāsti, kad vietējie 
iedzīvotāji ir pat "izdeguši". Tomēr pat viņi ir atzinuši, ka ar problēmām nesaskaras tikai tie, kas neko nedara.   
 
Viktorīna par mācību stundu:  

1. Kas bija Samuēla vecāki? 
A. Hanna un Elkana  
B. Peninna un Elkana 

https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=5255723500001
https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

2. Kādu īpašu dāvanu Tas Kungs deva Samuēlam, kad viņš auga? 
A. Dāvāja viņam garus, biezus, skaistus matus 
B. Neviens no viņa vārdiem nepazuda (viss, ko viņš teica, piepildījās) 

3. Cik reizes Dievs aicināja Samuēlu, pirms Samuēls saprata, ka viņu nav aicinājis Ēlija? 
A. Nevienu 
B. 1 
C. 2 
D. 3 

4. Kā Samuēls apturēja filistiešus no iebrukuma Izraēlā? 
A. Nolādēja viņus 
B. Nogalināja viņus 
C. Novietoja akmeni uz zemes 
D. Piekāva viņus 

5. Kur Samuēls uzcēla altāri? 
A. Ramā 
B. Izraēlā 
C. Sīrijā 
D. Jeruzālemē 

6. Cik reizes Tas Kungs aicināja Samuēlu, kamēr viņš bija bērns? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

SITUĀCIJA B DAĻA 
 
Reiz dzīvoja cilvēks, kurš bija ļoti izpalīdzīgs, labsirdīgs un dāsns. Viņš bija cilvēks, kurš ikvienam palīdzēja, 
neko par to neprasot. Viņš palīdzēja tāpēc, ka to vēlējās, un viņam tas patika. Kādu dienu, ejot pa putekļainu 



         

ceļu, šis vīrs ieraudzīja maku, pacēla to un pamanīja, ka maciņš ir tukšs. Pēkšņi parādījās sieviete ar policistu 
un viņš tika arestēts. 
 
Sieviete turpināja jautāt, kur viņš paslēpis naudu, bet vīrietis atbildēja: "Kad es to atradu, kundze, tas bija 
tukšs." Sieviete uz viņu kliedza: "Lūdzu, atdodiet to atpakaļ, tas ir mana dēla skolas maksai."  Vīrietis 
pamanīja, ka sieviete patiešām jūtas skumji, tāpēc viņš atdeva visu savu naudu.  Varēja redzēt, ka sieviete 
bija vientuļā māte.  Vīrietis sacīja: "Ņemiet, atvainojiet par neērtībām." Sieviete aizgāja, un policists aizturēja 
vīrieti tālākai nopratināšanai. 
 
Sieviete bija ļoti priecīga, bet, kad vēlāk viņa pārskaitīja savu naudu, tā bija divkāršojusies, viņa bija šokēta.  
Kādu dienu, kad sieviete gāja samaksāt dēla skolas naudu, viņa pamanīja, ka aiz muguras iet kāds kalsns 
vīrietis.  Viņa nodomāja, ka viņš varbūt grib viņu aplaupīt, tāpēc piegāja pie netālu stāvoša policista.  Tas 
bija tas pats policists, kas kārtoja lietu par viņas maku.  Sieviete viņam pastāstīja par vīrieti, kas viņai sekoja, 
bet pēkšņi viņi ieraudzīja, ka šis vīrietis sabrucis.  Viņi pieskrēja pie viņa un ieraudzīja, ka tas ir tas pats 
vīrietis, kuru viņi pirms dažām dienām aizturēja par somiņas zādzību. 
 
Viņš izskatījās ļoti vājš, un sieviete bija apjukusi. Policists sacīja sievietei: "Viņš jums neatdeva naudu, viņš 
jums tajā dienā iedeva savu naudu.  Viņš nebija zaglis, bet, dzirdēdams par jūsu dēla mācību maksu, viņš 
noskumis atdeva jums savu naudu." Vēlāk viņi palīdzēja vīrietim piecelties, un vīrietis teica sievietei: "Lūdzu, 
ejiet un samaksājiet savam dēlam skolas naudu, es jūs redzēju un sekoju jums, lai pārliecinātos, ka neviens 
nenozog jūsu dēla skolas naudu." Sieviete palika bez vārdiem (Moral Stories). 

MORĀLE Dzīve tev sniedz dīvainu pieredzi, dažkārt tā tevi šokē un dažkārt var pārsteigt. Savās dusmās, izmisumā un 
neapmierinātībā mēs galu galā izdarām nepareizus spriedumus vai kļūdas. Tomēr, kad tiek dota otra iespēja, 
izlabojiet savas kļūdas! Esiet lēnprātīgi, laipni un dāsni. Iemācieties novērtēt to, kas jums dots. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Vai impulsīva rīcība atmaksājas? 
2. Kādā veidā – pozitīvā vai negatīvā? 



         

3. Vai esat kādreiz tiesājis kādu cilvēku, nenoskaidrojot situācijas būtību? 
4. Varbūt jūs pats esat izturējies tāpat kā vecais godīgais, dāsnais vīrs? 

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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