
         
 

STUNDAS PLĀNS 21 
LĪDERĪBA (UN PIEDERĪBA) UN LIKUMPĀRKĀPĒJI 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA LĪDERĪBA UN PIEDERĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Attiecībā uz jauniešu līderību saskaņā ar Vikipēdiju līderība ir jauniešu vadības uzņemšanās pār sevi vai 
citiem. Jauniešu līderība atbilstoši definīcijai ir prasmes un zināšanas, ko jaunieši iegūst, un kas 
nepieciešamas, lai vadītu pilsoniskās līdzdalības, izglītības reformu un kopienas organizēšanas 
pasākumus. 
 
Saskaņā ar Wikipedia vārdnīcu līderība ietver: 

 skaidras vīzijas izveidošanu, 

 dalīšanos šajā redzējumā ar citiem, lai viņi labprāt sekotu, 

 informācijas, zināšanu un metožu nodrošināšanu šīs vīzijas īstenošanai un, 

 visu dalībnieku un ieinteresēto pušu konfliktējošo interešu koordinēšanu un līdzsvarošanu. 
Līderis paceļas krīzes laikā un spēj domāt un radoši rīkoties sarežģītās situācijās. Atšķirībā no vadības, 
līderību nevar mācīt, lai gan to var apgūt un uzlabot, izmantojot apmācību vai mentoringu. Varoņi ar 
lieliskām līdera spējām Svētajos Rakstos ir Noass, kurš veda uz glābšanu savu ģimeni un visu dzīvo 
radību, Daniēls, kurš palika dzīvs lauvu bedrē, Dāvids, kurš uzvarēja Goliātu un nosaucot tikai šos dažus. 
 
Kas tad ir līderība?  

Saskaņā ar Wikipedia līderība ir "sociālas ietekmes process, kurā viena persona var izmantot citu 
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palīdzību un atbalstu kopīga uzdevuma veikšanā". Ir parādījušās arī citas padziļinātas līderības 
definīcijas. Piemēram, līderība ir "cilvēku grupas organizēšana kopīga mērķa sasniegšanai”. 

 
Kas attiecas uz līderību jauniešu vidū, saskaņā ar Wikipedia tā ir prakse, ka pusaudži īsteno varu pār sevi 
vai citiem. Jauniešu līderību raksturo jaunatnes attīstības teorija, kurā tie iegūst prasmes un zināšanas, 
kas nepieciešamas, lai vadītu pilsonisko iesaisti, izglītības reformu un kopienas organizēšanas 
pasākumus. 

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 pozitīvās līderības iezīmes, piemēram, pacietību, drosmi, pazemību, miermīlīgu konfliktu 
risināšanu, pateicību; 
2) īstenot pozitīvās līdera īpašības, simulējot situācijas. 

NEFORMĀLĀS 
MĀCĪBAS METODES 

1) teorētiskā apmācība, 
2) diskusijas, debates, mācīšanās mācīties, simulācija, novērošana, atgriezeniskā saite, jautājumi un 
atbildes utt. 

VECUMA GRUPA 13-15 gadi 

SAGAIDĀMIE 
REZULTĀTI 

1) pozitīvas līderības iezīmes, piemēram, pacietība, drosme, pazemība, miermīlīga konfliktu risināšana, 
kā arī piederības sajūtas - mērķa un jēgas izjūta, gandarījums, laime, garīgā un fiziskā veselība un pat 
ilgmūžīgums uztvertas un mācītas; 
2) pozitīvas līderības iezīmes, izmantojot simulāciju spēlē "Mafija" kā spēles vadītājam, un pozitīvas 
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piederības iezīmes, izmantojot simulāciju "Mafijas" spēlē kā komandas dalībniekam, kas iejūtas klusā 
mafiozo vai policista lomā, īstenotas praksē. 

PART B: LESSON DESCRIPTION 

SAUKLIS Līderis zina ceļu, pats iet pa to un rāda ceļu citiem. 
Džons Maksvels 

DILEMMA Līderība tika izvēlēta kā viena no 4 galvenajām projekta vērtībām kopā ar atbildību, piederības sajūtu un 
pašmotivāciju. Projekta dzīves laikā tika aptaujāti 305 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 gadiem par projekta 
MoPYL popularizētajām trīspadsmit vērtībām, kas palīdzēja saskatīt jauniešu fokusu un izstrādāt 
nodarbību plānus, ņemot vērā viņu vajadzības un cerības. Saskaņā ar MoPYL pētījuma ziņojumu līderība 
izrādījās ceturtā svarīgā vērtība (pēc atbildības, mīlestības un prieka), dalot savu pozīciju ar 
pašmotivāciju. 
Pētījumā līderība tika analizēta neatkarības, autonomijas, tolerances un cieņas pret citiem, drosmes, 
spējas riskēt, kā arī līderības kontekstā. 
 
Projekta pētnieku grupa arī analizēja, vai jaunieši dod ieguldījumu savā kopienā, vai tiem rūp sava nākotne 
un vai vini var būt paraugs jaunākajām paaudzēm. Pētījuma ziņojumā norādīts, ka visi trīs apgalvojumi ir 
augsti novērtēti (vidēji 70% aptaujāto). 
 
Pilnu Erasmus+ projekta MoPYL (Mobilā programa jauniešiem) projekta pētījumu skatieties projekta 
mājaslapā www.mopyl.eu.  

http://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 – līderība 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbības 
daļa 

35 minūtes NOSAUKUMS: 
 
LĪDERĪBA UN LIKUMPĀRKĀPĒJI 

Lai labāk pamanītu nākamos līderus un palīdzētu tiem jauniešiem, kuri nav pamanījuši sevī līderības un 
arī piederības iezīmes, labs atbalsts var būt spēle "Mafija". Šo spēli var spēlēt vairākas reizes, un visi 
dalībnieki var iejusties vai nu mafijas vadoņa, vai policijas priekšnieka lomā, tādējādi veicinot līderības 
prasmi. Vai tieši otrādi – iejusties vai nu mafijas, vai policijas komandas lomā, tādējādi veicinot piederības 
izjūtu, jo kā komandas dalībniekam dalībniekiem būtu jāiekļaujas lomā un jāmācās iederēties grupā. 
 



         

Šajā spēlē abas īpašības – līderība un piederība – papildina viena otru, un tādējādi var labi veicināt un 
iedrošināt nākamo līderu darbību, jo šie līderi, spiesti iejusties arī citu (cilvēku, kurus viņi parasti vada) 
vietā, ne tikai vadītu savas komandas uz izvirzīto mērķi, bet arī iedrošinātu komandas dalībniekus, 
palīdzētu viņiem un atbalstītu. 
 
Skolotājs sāk ar šīs dienas saukli: Džona Maksvela (John Maxwell) "Līderis zina ceļu, pats iet pa to un 
rāda ceļu citiem" un jautā, vai kāds ir dzirdējis šo saukli vai līdzīgu citātu?  
 
Skolotājs piemin arī saukļa autoru un pastāsta, ka Džons Maksvels ir amerikāņu autors, runas līderis un 
mācītājs, kurš ir sarakstījis daudz grāmatu, galvenokārt par līderību. 

GRUPAS DARBS Skolotājs pastāsta par spēli "Mafija" un izskaidro tās noteikumus. 
 
Spēles APRAKSTS un NOTEIKUMI: 

 Vislabāk šo spēli ir spēlēt, ja tajā piedalās vismaz 10 dalībnieki. Bet jo vairāk, jo labāk, bet ne vairāk 
kā 20, citādi pūlis var kļūt nekontrolējams. 

 Pirmajā reizē spēles vadītājs ir skolotājs, lai praktiski parādītu spēles noteikumus. 

 Visi dalībnieki apsēžas uz krēsliem, kas novietoti aplī. 

 Vadītājs saka "nakts". Katru reizi, kad vadītājs pasaka "nakts", katram dalībniekam ir jānoliec galva 
un jāaizver acis. Nedrīkst lūrēt! 

 Vadītājs paskaidro, ka tiem, kuriem pieskaras, ir jāpaceļ galva un jāatver acis. 

 Kad visi dalībnieki ir noliekuši galvas, vadītājs izvēlas "mafijas" dalībniekus. Ja pavisam ir 10 
dalībnieki, tad vadītājs no tiem izraugās 2 - 3 "Mafiozo". Vadītājs apstaigā apli un pieskaras tiem, 
kuri ir izvēlēti. Viņi paceļ galvu. Vadītājs paziņo izvēlēto mafiozo skaitu. Pārējie paliek ar galvām uz 
leju un acīm ciet. 

 Kad "Mafiozo" galvas ir paceltas, vadītājs skaļi jautā: "Ko jūs šovakar nogalināsiet?". 

 - Mafiozi nerunā, bet viņi sazinās neverbāli, žestikulējot ar rokām un mājot galvu, lai izteiktu savu 
piekrišanu vai nepiekrišanu. Viņu uzdevums ir izvēlēties to, kuru viņi šovakar "nogalinās". 



         

 Vienojušies par upuri, mafijozi parāda klusējot vadītājam, ko viņi ir izvēlējušies par upuri.  

 Vadītājs skaļi saka: "Mafiozi iet gulēt". Un mafiozi noliec galvas tāpat kā visi pārējie. 

 Pēc tam, kad vadītājs ir pārliecinājies, ka neviens nelūr, līderis saka: "Ir rīts". 

 Visi paceļ galvas, un vadītājs paziņo, kurš ir nogalinātais upuris. Upuris pieceļas, paņem savu 
krēslu un iziet no apļa. 

 Tad sākas diskusijas. Visiem dalībniekiem ir atļauts izteikties. 

 Dalībnieku uzdevums "dienas" laikā sadalās divos dažādos uzdevumos: 
 Mafiozo uzdevums ir izlikties par parastiem pilsoņiem un diskusijās mēģināt pārliecināt, ka 

parastie pilsoņi ir mafiozi. Visgudrāk ir, ja mafiozi var vienoties par vienu konkrētu 
"miermīlīgo" pilsoni un mēģināt pārliecināt pārējos, ka tieši tas noteikti ir mafijas pārstāvis. 
Ja notiek ļaunākais, un viņiem neizdodas noslēpt savu identitāti, mafioziem ir atļauts izslēgt 
savus komandas biedrus, lai glābtu pārējos mafijas pārstāvjus.  

 Miermīlīgo pilsoņu uzdevums ir atrast mafijas locekļus un tos izslēgt no spēles. 

 Vadītājs nosaka laiku diskusijai par vainīgā mafiozo atrašanu. Ieteicams noteikt ir 2 minūtes. 

 Diskusijas laikā vadītājs uzmanīgi uzklausa visbiežāk pieminētos iespējamo mafiozo vārdus.  

 Vadītājs pa vienam paziņo tos vārdus, kas minēti visbiežāk, un lūdz dalībniekus balsot, paceļot 
roku.  

 Tas, kurš saņem visvairāk balsu, tiek izslēgts.  

 Pēc balsošanas vadītājs atklāj, vai tas patiešām ir bijis mafiozo vai miermīlīgais pilsonis.  

 Izslēgtais dalībnieks atstāj apli un iznes savu krēslu.  

 Vadītājs sāk visu procesu no jauna, vēlreiz sakot "nakts", un cikls atkārtojas no jauna. 

 Spēle turpinās tik ilgi, kamēr visi mafiozi ir izslēgti, vai kamēr miermīlīgo pilsoņu paliek mazāk 
nekā mafiozo. 

 
Šī ir arī iespēja skolotājam uzsākt diskusiju par šajā spēlē veicinātajām lomām.  
 
Skolotājs var pajautāt, vai vieglāk bija būt miermīlīgam pilsonim un darīt pareizās lietas vai mafiozam un 



         

darīt sliktās lietas?  
Šī ir arī iespēja pieminēt, ka mafija ir darījusi sāpīgas un kaitīgas lietas un ka ir vitāli nepieciešams atšķirt 
labo un ļauno. 
 

MORĀLE Labais vienmēr uzvar, un labais vienmēr ir spēcīgāks par slikto, pat ja dažkārt tas prasa laiku. Un līderi, 
kas popularizē labas vērtības (piemēram, policisti), būs spēcīgāki nekā līderi, kas popularizē sliktas 
vērtības. 

NOBEIGUMA DAĻA 5 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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