
         

 

STUNDAS PLĀNS 27 
MĪLESTĪBA UN LABAIS SAMARIETIS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA MĪLESTĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Saskaņā ar VeryWellMind, Mīlestība ietver: 
● aprūpi 
● tuvību 
● aizbildnieciskumu  
● pieķeršanos 
● uzticēšanos 
● kaislību, 
● eiforiju 
● apmierinātību ar dzīvi. 

 
Kas tad ir Mīlestība? Saskaņā ar VeryWellMind tā ir: 
Vajadzība piederēt, pazīstama arī kā piederība, attiecas uz cilvēka emocionālo vajadzību būt piederīgam 
kādai grupai un būt pieņemtam tās locekļu vidū. Tā var būt vajadzība piederēt vienaudžu grupai skolā, būt 
pieņemtam starp kolēģiem, būt sporta komandas vai reliģiskas grupas dalībniekam. 
 
Mīlestība. Tas, iespējams, ir vispopulārākais un visbiežāk lietotais vārds no visiem, ko lieto gan atbilstoši, 
gan arī nepiemērotā veidā, īpaši angļu valodā, izmantojot vārdu "mīlestība", domājot "patīk": "Man patīk, kā 
viņa ģērbjas." "Es vienkārši mīlu frī kartupeļus." "Es mīlu, mīlu, mīlu tevi" utt.  



         

 
Rietumu tradīcija no grieķiem pārņēmusi četrus mīlestības veidus, un visiem tiem ir grieķu vārds: 

 Eros: erotiska, kaislīga mīlestība; 

 Philia: mīlestība starp draugiem un sev līdzīgiem; 

 Storge: vecāku mīlestība pret bērniem; 

 Agape: dievišķa mīlestība pret cilvēkiem. 
 

Agape mīlestība ir beznosacījumu mīlestība – Dieva mīlestība uz cilvēkiem un cilvēku mīlestība uz Dievu. 
Agape mīlestība ir mīlestības veids, kas tiek popularizēts šajā mācību stundā. Agape mīlestība ir bez 
jebkādas pašlabuma gūšanas. Agape mīlestībai ir liela nozīme piedošanā. Piedošana ir svarīga cilvēku 
veselībai, jo nespēja piedot var izraisīt dusmas, depresiju, trauksmi un dažādas veselības problēmas. Agape 
mīlestība uzstāda gan nopietnu latiņu, gan arī pamatu laimei un apmierinātībai (News Wise). 
 
Mīlestība jauniešos 
Diemžēl mūsdienās cilvēki ir sašaurinājuši plašāko mīlestības jēdziena nozīmi galvenokārt līdz Erosa veida 
mīlestībai. Un jaunieši ir lielākie mīlestības plašākās jēgas sašaurinātāji. Mūsdienās jaunieši uzskata, ka 
mīlestība ir pašizdomātas attiecības starp puisi un meiteni. Diemžēl jaunatne mīlestību ir padarījusi tik šauru 
un bezjēdzīgu, ka tagad mīlestības identitāte ir kļuvusi par kaut ko citu, kas drīzāk atgādina "līdzību". 
 
Jēzus ir labākais Agape mīlestības pārstāvis Svētajos Rakstos. Arī Pāvils, kur vien devās, sludināja labo 
vēsti par mūsu pestīšanu un piederību Dieva ģimenei, kurā mēs varam atrast visas pilnvērtīgai dzīvei 
svarīgās īpašības: mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, lēnprātību, savaldību. 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par mīlestību. 

MĀCĪBU STUNDAS 
VISPĀRĪGS 

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 



         

APRAKSTS 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 mīlestības pozitīvās iezīmes;  
2) iemācīties, kā praktizēt mīlestību; 
3) pašrefleksēt par savu pieredzi saistībā ar mīlestību. 

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) audzēkņi ir apguvuši mīlestības pozitīvās iezīmes; 
2) audzēkņi ir iedrošināti ieskaut mīlestību savā dzīvē; 
3) audzēkņiem ir holistiskāks skatījums uz mīlestību dažādās dzīves situācijās. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība 
nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu 

labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. 
1.Korintiešiem 13:4-5 



         

DILEMMA Mīlestība tika izvēlēta kā viena no 13 vērtībām. Projekta laikā tika aptaujāti 305 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 
gadiem par trīspadsmit projekta MoPYL popularizētajām vērtībām, kas palīdzēja apzināt jauniešu intereses 
un izstrādāt nodarbību plānus, ņemot vērā jauniešu vajadzības un vēlmes. 
 
Sešstūris (6.attēls) atspoguļo katras vērtības un valsts vidējo pozīciju. Tas parāda, ka Latvijas dalībnieki ir 
tuvāk pamatvērtību centram (līderība, atbildība, pašmotivācija, piederība), savukārt rumāņi ir diezgan tuvu 
prieka, mīlestības un miera vērtībām, bet tālāk ir laipnības, pacietības un labestības vērtībās. Spānijas 
dalībnieki ir līdzīgāki rumāņu dalībniekiem, ar nedaudz lielāku nobīdi mīlestības, prieka un miera vērtībās 
(18.lpp.). 
 
Turpmāk saskaņā ar kristīgajām vērtībām un jauniešu pozicionējumu Latvijas Fokusa grupas ietvaros tika 
minēts, ka ''Ļoti apsveicami ir tas, ka viņi par ļoti svarīgām uzskata prieku, mīlestību un uzticību'' (Fokusa 
grupu 3.lpp.). 
 
Turklāt, runājot par vērtībām, respondentes sievietes vērtībai ''Mīlestība'' piešķīra ievērojami augstāku 
prioritāti nekā respondenti vīrieši, bet vērtībai ''Pacietība'' – zemāku (Rezultātu daļas 6.lpp.). 
 
Secinājumu daļā izcelto vērtību ietvaros tika minēts, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš tādām īpašībām kā 
prieks, mīlestība, uzticība kā jauniešiem svarīgām kategorijām un atbildībai kā attīstāmai īpašībai.  
Mīlestība būtu jāizmanto, lai veicinātu citas vērtības, kas ir ļoti svarīgas funkcionālam cilvēkam, piemēram, 
pacietību un laipnību (rezultātu daļas 6.lpp.). 
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par mīlestības vērtību 
apmēru projekta stundu plānos. 
 
Pilnu projekta MoPYL Pētījuma ziņojumu 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 – mīlestība 
● jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbība 28 minūtes  NOSAUKUMS: 
 MĪLĒT VAI NEMĪLĒT? 

Bībele: 1.Korintiešiem 13 
 
1 Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis.  
2 Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu 
kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. 
 



         

3 Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu 
mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.  
4 Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga.  
5 Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu.  
6 Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.  
7 Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.  
8 Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies.  
9 Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana.  
10 Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs.  
11 Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu 
bērna dabu.  
12 Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu 
pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.  
13 Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība. 
 
Skolotājs skaļi nolasa Bībeles fragmentu no 1.vēstules Korintiešiem 13.nodaļas. Bībeles fragments tiek 
parādīts arī uz ekrāna, lai audzēkņi varētu sekot līdzi vizuāli. Skolotājs paskaidro, ka šis ir viens no visu laiku 
skaistākajiem mīlestības aprakstiem. 

GRUPAS DARBS 
 

10 minūtes 

Skolotājs jautā audzēkņiem, vai viņiem ir kādi ar tekstu saistīti jautājumi, atbild uz jautājumiem un pāriet pie 
diskusijas.  
 
Skolotājs lūdz audzēkņus nosaukt darbības, ko saskaņā ar Bībeles fragmentu vajadzētu praktizēt, lai mācītos 
mīlestību. Skolēni paliek aplī un diskutē. Skolotājs aicina audzēkņus dalīties savās pārdomās par to, kas ir 
tās darbības. Šādā veidā audzēkņi mācās ne tikai par to, kas ir mīlestība, bet arī par to, kā to praktizēt ap 



         

sevi. 

SITUĀCIJA Skolotājs ir skaļi nolasījis Bībeles fragmentu. Teksta fragments parādīts arī uz ekrāna, lai dalībnieki varētu 
tam sekot līdzi vizuāli.  
 
Situācija: 
Līdzība par Labo Samarieti (Lk.ev.10:25-37) 
25 Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un, Viņu kārdinādams, sacīja: "Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju 
mūžīgo dzīvību?"  
26 Bet Viņš uz to sacīja: "Kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi?"  
27 Un tas atbildēja un sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu 
savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu."  
28 Viņš tam sacīja: "Tu pareizi esi atbildējis; dari to un tu dzīvosi."  
29 Bet viņš, gribēdams attaisnoties, sacīja Jēzum: "Kurš tad ir mans tuvākais?"  
30 Tad Jēzus atbildēja un sacīja: "Kāds cilvēks gāja no Jeruzālemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam 
noplēsa drēbes, sasita un, atstādami viņu pusmirušu guļam, aizgāja.  
31 Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un, to ieraudzījis, viņš aizgāja garām.  
32 Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām.  
33 Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās.  
34 Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu; pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda 
mājvietā un to apkopa.  
35 Bet otrā dienā, izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam, sacīdams: kop viņu, un, ja tu vēl ko izdosi, 
atpakaļ nākdams, es tev to atdošu.  
36 Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās?"  
37 Tas atbildēja: "Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja." Tad Jēzus uz to sacīja: "Nu tad ej un dari tu arī tāpat." 
 
Skolotājs sadala audzēkņus 3 grupās. Viena grupa pārstāv priesteri, viena - levītu un viena - samarieti. 



         

Audzēkņiem tiek lūgts iejusties katra no šī aculiecinieka vietā un paskaidrot, kā viņi rīkotos: 
1. Ko Bībeles varoņi būtu darījuši citādi?  
2. Kāpēc priesteris un levīts rīkojās tieši tā?  
3. Ko viņi zaudēja, šādi rīkojoties?  

 
Skolēni tiek aicināti pārdomāt, atspoguļojot rīcību un argumentus ar mīlestības vērtību. Visas 3 grupas tiek 
aicinātas nākt priekšā un prezentēt savas pārdomas un viedokļus.  
 
Nobeigumā: Skolotājs paskaidro, ka līdzībā par Labo Samarieti Jēzus izmanto piemēru par jūdu un samarieti, 
kuri parasti nebūtu bijuši draudzīgi viens pret otru. Tomēr no visiem, kas varēja palīdzēt jūdam, tikai 
samarietis to izdarīja. Konflikts, neuzticība un naids starp cilvēku grupām pastāv arī mūsdienās. Mēs 
joprojām redzam aizspriedumus un nošķirtus rajonus. Cilvēki joprojām nedraudzējas ar citiem, pamatojoties 
uz visdažādākajiem paštaisniem kritērijiem. No līdzības izriet, ka cilvēkiem jāmīl citi tāpat, kā viņi mīl paši 
sevi, palīdzēt citiem cilvēkiem, kas nonākuši nelaimē, kā mēs palīdzētu Kristum, ja Viņš pieklauvētu pie mūsu 
durvīm, neļaut sociālajiem slāņiem vai stereotipiem mūs šķirt, nemeklēt atzinību vai atlīdzību. 

MORĀLE Lieciet malā savas domstarpības un palīdziet tiem, kam vajadzīga palīdzība. 

FINAL PART 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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