
         

 

STUNDAS PLĀNS 24 
PAŠMOTIVĀCIJAS CENTIENI 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA Pašmotivācija 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Saskaņā ar SkillsYouNeed, pašmotivācija ietver: 
● mērķa atrašanu 
● personīgo tieksmi sasniegt mērķus 
● apņemšanos 
● iniciatīvu 
● optimismu 
● noturību 
● drosmi 
● apņemšanos 
● iespēju apzināšanos 
● smagu, gudru strādāšanu 
● savas sasnieguma izjūtas īstenošanu 
● virzīšanos uz priekšu 
● mērķtiecību un spēcīgus mērķus 
● pozitīvu domāšanu  
● pašpārliecinātību un pašefektivitāti. 

 
Atbilstoši Merriam Vebster vārdnīcai pašmotivācija ir: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-motivated


         

 vadīšanās pēc savām vēlmēm un ambīcijām; 

 paša motivēšana. 
 
Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai pašmotviācija ir spēja smagi strādāt un pielikt pūles bez citu spiediena. 
 
Pašmotivācija visvienkāršākajā formā ir spēks, kas mudina indivīdu darīt lietas. Bet kas ir pašmotivācija? Ja 
esat pašmotivēts, darāt vairāk nekā tikai dodat sev iespēju atzīmēt lietas no darāmo darbu saraksta. Būt 
pašmotivētam nozīmē arī būt pietiekami pašapzinīgam, lai zinātu, kas jums palīdz un kas nē. Tā vietā, lai 
gaidītu pamudinājumu kaut ko darīt no citiem, pašmotivēta indivīda motivācija nāk no viņa paša iekšienes. 
Šāda indivīda dzinējspēks rodas no viņa interesēm, vērtībām un kaislībām, nevis no kāda cita 
kontrolsaraksta (BetterUp).  
 
Taču sevis motivēšana ir vieglāk pasakāma, nekā izdarāma. Dažreiz šķiet, ka pašmotivēts indivīds klīst 
apkārt meklēdams kaut ko, kas varētu palīdzēt paveikt noteiktas lietas. Īpaši kopš COVID-19 pandēmijas 
izplatīta ir izdegšanas un izsīkuma sajūta. Pēdējo pāris gadu laikā cilvēku labsajūtu negatīvi ietekmējis 
tiešsaistē pārmērīgi pavadītais laiks, kas samazinājis laika pavadīšanu ārā (BetterUp). 
 
Labās ziņas? Pašmotivācijas jēgas apzināšanās var palīdzēt jauniešiem uzlabot garīgo sagatavotību un 
sasniegt savus mērķus. Patiesībā pašmotivācija varētu būt atslēga uz labāku pašsajūtu gan personīgajā, gan 
profesionālajā dzīvē (BetterUp). 
 
Pašmotivācija mūsu sabiedrībā ir ļoti vēlama īpašība. Daudziem cilvēkiem jau agrā vecumā ir ielikts 
uzdevums nepārtraukti virzīties uz priekšu un dzīvot mērķtiecīgu dzīvi. Kā jaunieši var kļūt pašmotivēti? 
Viena no iespējām ir uzticēšanās tam, ko viņi dara, atbalsts viņu darbībā un zināms apbalvojums (Gallup). 
Tomēr, kā izpaužas jauniešu pašmotivācija? Lūk, daži padomi, lai labāk izprastu pašmotivācijas principus 
mūsu jauniešos: 

 Atbildīga audzināšana un mācīšana. 

 Palīdzība jauniešu mērķu izvirzīšanā. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/self-motivation


         

 Mentorings jauniešiem un uzticības veidošana. 

 Iespēju nodrošināšana. 

 Pašnoteikšanās un ticības sev iedibināšana (MyGov). 

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 pašmotivācijas iezīmes; 
2) apzināties pašmotivācijas nozīmi savā dzīvē. 

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) pozitīvas pašmotivācijas iezīmes;  
2) izmantojot varoņa ceļojuma uz pašmotivāciju vingrinājumu, audzēkņi mācās par pašrefleksiju, 

mērķu izvirzīšanu, lielu mērķu sadalīšanu mazos soļos, pateicības praksi un sasniegumu svinēšanu. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 



         

SAUKLIS Ikreiz, kad nokļūstu sarežģītā situācijā, no kuras, šķiet, nav 
izejas, es domāju par visām tām reizēm, kad jau esmu bijis šādās 
situācijās, un saku sev: "Esmu to darījis iepriekš, tāpēc es to varu 

izdarīt atkal. 
Idowu Koyenikan 

DILEMMA Pašmotivācija izrādījās viena no galvenajām 13 izvēlētajām vērtībām, kopā ar atbildību, piederības sajūtu un 
līderību. 
Projekta darbības laikā 305 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 gadiem tika aptaujāti par trīspadsmit projekta 
MoPYL veicinātajām vērtībām, kas palīdzēja saskatīt jauniešu fokusu un izstrādāt nodarbību plānus, ņemot 
vērā jauniešu vajadzības un vēlmes. 
 
Projekta pētījuma grupa analizēja arī to, vai jaunieši rada pievienoto vērtību savai kopienai, vai viņi ir 
norūpējušies par savu nākotni un var būt paraugs jaunākajām paaudzēm. Saskaņā ar pētījuma ziņojumu visi 
trīs apgalvojumi ir augstu vērtējami (vidēji 70 % respondentu). 
 
Saskaņā ar projekta MoPYL veikto pētījumu par pašmotivāciju, tika iegūti rezultāti attiecībā uz 
instrumentālajām vērtībām. Latvijā visaugstāko vidējo punktu skaitu ieguva pašmotivācija (8,2), kam sekoja 
atbildība (7,8) un līderība (7,6). Rumāņi savukārt sasniedza daudz zemāku punktu skaitu nekā pārējās valstīs, 
turklāt visi posteņi ieguva līdzīgu līmeni starp 5,5 un 5,6. Visbeidzot, Spānijā visaugstāko punktu skaitu 
ieguva atbildība (8,5) un pašmotivācija (8,3), kam sekoja līderība (7,8) un piederības sajūta (7,3) (13. lpp.). 
 



         

Instrumentālās vērtības attiecībā uz pašmotivāciju tika sagrupētas turpmāk sniegtajā kopsavilkumā (14.lpp.): 

 Spēja gūt prieku. 

 Pašpilnveidošanās gars. 

 Zinātkāre. 

 Iztēle, radošums. 

 Motivācijas sajūta. 
 
Jauniešu loma sabiedrībā katrā valstī pēc MoPYL pētījuma respondentu - jauniešu, vidū par pašmotivācijas 
izpratni vienlīdz atšķīrās arī Latvijas respondentu vidū. Viņi uzskatīja, ka: 1) jaunieši ir mērķtiecīgi; 2) būt 
brīvprātīgajam nozīmē ne tikai dot sevi citiem, bet arī saņemt vērtīgu mācību; 3) būtu interesanti, ja 
brīvprātīgajā darbā iesaistītos lielāks skaits jauniešu, un sasniedzot augstu nozīmīgumu - visi virs 3 
punktiem no maksimāli iespējamiem 4. Arī Rumānijas respondenti saglabāja vienlīdzības principu, tomēr ar 
zemāku vērtību, kas svārstījās no 2,39 līdz 2,54 punktiem. Tajā pašā laikā spāņi uzsvēra, ka "būt 
brīvprātīgajam nozīmē ne tikai dot sevi citiem, bet arī saņemt vērtīgu mācību", no visiem sasniedzot 
visaugstāko vērtējumu - 3,26 punktus (16.lpp.). 
 
Projekta MoPYL Fokusa grupās brīvprātīgā darba veicināšanas kontekstā jauniešu vidū tika minēta 
pašmotivācija, norādot, ka starp ieguvumiem jāuzsver spēja komunicēt (īpaši pēc šiem diviem izolācijas 
gadiem), cieņa pret citiem, pašpilnveidošanās un pašmotivācija (Fokusa grupu 4.lpp.). 
 
MoPYL pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par to, cik daudz 
pašmotivācijas vērtību jāveicina projekta plānos. 
 
Pilnu projekta MoPYL Pētījuma ziņojumu skatieties projekta mājaslapā www.mopyl.eu.  

MĀCĪBU STUNDAI 
NEPIECIEŠAMIE 

MATERIĀLI 

Projektors, ekrāns, dators, piekļuve Wi-Fi vai mobilajam internetam, papīra lapas un pildspalvas, drukāti 
aptaujas jautājumi, uz ekrāna parādāms Word dokuments ar šādiem jautājumiem: 

1. Projektors, ekrāns, dators, piekļuve Wi-Fi vai mobilajam internetam, papīra lapas un pildspalvas, 

http://www.mopyl.eu/


         

drukāti aptaujas jautājumi, uz ekrāna parādāms Word dokuments ar šādiem jautājumiem: 
2. Ja esi varonis, kāds ir tavas pašmotivācijas stāsts? 
3. Vai esi sasniedzis pašmotivāciju? 
4. Kāda bija tava motivācija? 
5. Vai tavā ceļojumā bija kādi šķēršļi/bīstamas situācijas? 
6. Kas bija/ir pūķis tavā ceļā uz pašmotivācijas sasniegšanu? 
7. Kādu dārgumu slēpj tavs pūķis? 
8. Kāds ir tava stāsta nosaukums? 

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 – pašmotivācija 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadītā nodarbība 28 minūtes NOSAUKUMS 
 
PAŠMOTIVĀCIJAS CENTIENI 



         

Skolotājs atver aptaujas saiti un parāda audzēkņiem, kā to aizpildīt. Pēc tam skolotājs dalās ar aptaujas 
drukāto formātu, jo var gadīties, ka ne visiem skolēniem ir telefoni. Tad viņi tiek aicināti aizpildīt aptauju, pēc 
tam brīvprātīgi dalās ar savu viedokli par aptauju, rezultātiem. 
Saite uz aptauju: https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_57.htm (5 minūtes laika aptaujas 
aizpildīšanai). 
 
Tiem, kam nepieciešams tulkojums no angļu valodas, šeit ir visi 12 apgalvojumi latviešu valodā: 

1. Es neesmu pārliecināts par savām spējām sasniegt izvirzītos mērķus. 
2. Strādājot pie savu mērķu sasniegšanas, es pieliku maksimālas pūles un strādāju vēl cītīgāk, ja esmu 

piedzīvojis neveiksmes. 
3. Es regulāri izvirzu mērķus un uzdevumus, lai sasniegtu savu dzīves vīziju. 
4. Es pozitīvi domāju par mērķu izvirzīšanu un savu vajadzību apmierināšanu. 
5. Es izmantoju uzslavu (un seku) taktiku, lai turpinātu koncentrēšanos. Piemēram, ja es laicīgi pabeidzu 

kādu uzdevumu, ļauju sev paņemt kafijas pauzi. 
6. Es ticu, ka, ja cītīgi strādāšu, pielietošu savas spējas un talantus, es gūšu panākumus. 
7. Es uztraucos par termiņiem un darbu izpildi, un tas izraisa stresu un trauksmi. 
8. Ja kāds negaidīts notikums apdraud manu mērķi, man ir tendence padoties, nospraust citu mērķi un 

virzīties jaunā virzienā. 
9. Kad man rodas patiešām laba ideja, esmu pārsteigts par savu radošumu. Es piekodinu sev, ka šī ir 

tikai mana laimīgā diena, un brīdinu sevi nepierast pie šīs sajūtas. 
10. Man ir tendence darīt minimālo darbu, kas nepieciešams, lai priekšnieks un mana komanda būtu 

apmierināti. 
11. Man ir tendence uztraukties par to, kāpēc es nesasniegšu savus mērķus, un es bieži koncentrējos uz 

to, kāpēc kaut kas, iespējams, neizdosies. 
12. Pirms jauna mērķa sasniegšanas es izveidoju spilgtu un spēcīgu vīziju par saviem nākotnes 

panākumiem. 
 
Izvēloties vienu no 5 apgalvojumiem: 

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_57.htm


         

 Not at all – nemaz 

 Rarely – reti 

 Sometimes – dažreiz 

 Often – bieži 

 Very often – ļoti bieži 
 
Stāsts par Krisu Gārdneru – filma Laimes meklēšana (Pursuit of Happiness): 
Krisa Gārdnera dzīve jau no paša sākuma bija grūta, jo viņš dzīvoja kopā ar māti, māsām un vardarbīgo 
patēvu. Viņa māte Betija Džīna uzauga nabadzībā. Viņa izcēlās ar izcilām sekmēm mācībās, taču galējā 
nabadzība un rasisms bija milzīgi šķēršļi, ko viņai bija jāpārvar. Viņa centās saviem bērniem nodrošināt 
labāku un gaišāku nākotni, taču viņai traucēja vardarbīgais vīrs Fredijs. Krisam un viņa māsām dažkārt nācās 
uzturēties audžuģimenēs. Neraugoties uz šīm sadzīves problēmām, Krisa māte bija mīloša un veicināja 
agrīnu pievēršanos grāmatām, mācībām un dažādiem sabiedriskiem pasākumiem. Taču Kriss joprojām 
uztraucās par mammas drošību patēva Fredija dēļ. Kriss jau agri sev apsolīja, ka kā tēvs rīkosies labāk un 
nekad nesāpinās un neaizskars sievietes. 
 
Neskatoties uz ierobežotajām akadēmiskajām iespējām un bērnībā piedzīvotajām nelaimēm, Kriss Gārdners 
bija inteliģents un gudrs cilvēks. Viņš pabeidza vidusskolu un četrus gadus pavadīja Jūras flotē. Viņš 
apprecējās, bet vēlāk izšķīrās. Gārdners ieguldīja līdzekļus pārnēsājamos kaulu blīvuma skeneros, kas bija 
labāks produkts nekā rentgena aparāti. Viņš tos pārdeva ārstiem, bet nespēja nopelnīt pietiekami, lai 
apmierinātu savas ģimenes pamatvajadzības, kas tolaik sastāvēja no viņa, viņa draudzenes un viņu mazā 
dēla Kristofera juniora. Pakāpeniski viņu situācija pasliktinājās, un viņa draudzene pameta Krisu un viņu 
piecus gadus veco dēlu. Joprojām apņēmības pilns nodrošināt dēlam labāku nākotni, Gārdners nolēma 
mainīt profesiju, pāriet no skeneru pārdevēja uz biržas brokera amatu. Viņš ieguva sešu mēnešu 
neapmaksātu prakses programmu prestižā brokeru firmā Dean Witter Reynolds. Viņš kopā ar citiem 
praktikantiem sacentās par vienu apmaksātu amatu, kas tiks piešķirts vienam no viņiem, kad beigsies viņu 
prakses laiks uzņēmumā. Gārdners bija ļoti motivēts un smagi strādāja. Šo sešu mēnešu laikā viņš saskārās 
ar daudziem personīgiem izaicinājumiem. Brīžiem viņš nespēja samaksāt īri un kopā ar dēlu bija palicis bez 



         

pajumtes. Reiz viņiem nācās pārnakšņot metro stacijas tualetē, bet viņš katru dienu steidzās prom no darba, 
lai paspētu nodrošināt viņiem vietu nakšņošanai baznīcas patversmē. 
 
Pēc sešu mēnešu stažēšanās viņš tika uzaicināts uz tikšanos ar biržas brokeru uzņēmuma vadītāju. Viņam 
pateica, ka viņš ir bijis centīgs darbinieks un lielisks praktikants. Galu galā Gārdners ieguva apmaksāto 
amatu, uz ko viņš bija cerējis. Viņš atrada stabilu mājvietu sev un savam dēlam un vairākus gadus strādāja 
Witter brokeru firmā. Visbeidzot viņš sasniedza panākumu virsotni, kad Čikāgā atvēra savu brokeru 
uzņēmumu Gardner Rich and Company. 
Saite uz treileri: https://www.youtube.com/watch?v=DMOBlEcRuw8  
 
“Aizkustinoša un iedvesmojoša filma, kas balstīta uz patiesiem notikumiem. Tev ir izvēle - iesprūst tur, kur 
esi, un turpināt sūdzēties vai arī ņemt dzīvi savās rokās, izlemt, kur vēlies būt, un neatkarīgi no tā, kas notiek 
šeit un tagad, turpināt virzīties uz savu mērķi. Saskatiet skaidrus soļus un, neskatoties apkārt vai atpakaļ, 
neļaujiet citu panākumiem vai problēmām likt jums apšaubīt sevi!” 

GRUPAS DARBS 
 

10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar filmu un stāstu. Skolotājs atbild uz visiem 
jautājumiem un sniedz atbildes. Skolotājs paskaidro, ka galvenais varonis ir īsts piemērs pašmotivētam 
cilvēkam, jo, lai gan viņš saskaras ar virkni šķēršļu, krīt, bet pēc tam ceļas augšā un raugās nākotnē. Pēc 
tam seko neliela spēle un diskusija, kuras pamatā ir filmas stāsts. 
 
Spēle: dalībnieki sastājas aplī. Skolotājs jautā, kādi vārdi viņiem nāk prātā, kad viņi domā par stāstu Laimes 
meklēšana. Pēc tam skolotājs aicina skolēnus ieņemt savas vietas un uzsāk nelielu diskusiju.  

1. Vai spējat atcerēties citus pašmotivācijas piemērus savā dzīvē? 
2. Kā jūs definējat pašmotivāciju saskaņā ar stāstījumu? 
3. Vai jūs esat motivēti sasniegt to, ko vēlaties dzīvē? 

https://www.youtube.com/watch?v=DMOBlEcRuw8


         

SITUĀCIJA VAROŅA ceļojums uz pašmotivāciju 
 
Uzdevums: 
Skolotājs sadala dalībniekus pāros. Katram dalībniekam ir nepieciešama papīra lapa. Skolotājs uz ekrāna 
parāda dalībniekiem dažus jautājumus, uz ko viņiem ir jāatbild un kas viņiem ir jāizklāsta vienam otram, kad 
viņi pārrunās pārī. 

1. Ja esi varonis, kāds ir tavas pašmotivācijas stāsts? 
2. Vai esi sasniedzis pašmotivāciju? 
3. Kāda bija tava motivācija? 
4. Vai tavā ceļojumā bija kādi šķēršļi/bīstamas situācijas? 
5. Kas bija/ir pūķis tavā ceļā uz pašmotivācijas sasniegšanu? 
6. Kādu dārgumu slēpj tavs pūķis? 
7. Kāds ir tava stāsta nosaukums?  

 
Pēc tam, kad diskusija ir pabeigta un laiks ir beidzies, skolotājs aicina dalībniekus dalīties ar saviem 
stāstiem.  

MORĀLE Nepietiek tikai ar sapni, ir vajadzīga drosme, pašmotivācija un apņēmība, lai to īstenotu. 

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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