
         

 

STUNDAS PLĀNS 28 

PACIETĪBA UN IKDIENAS DZĪVES RISINĀJUMS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA PACIETĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Saskaņā ar Vikipēdiju, pacietība ietver: 
● neatlaidību, saskaroties ar šķēršļiem, 
● iecietību pret provokācijām, nereaģējot ar necieņu / dusmām, 
● iecietību, kad ir saspringta situācija, 

 
Saskaņā ar Mindful, pacietīgs cilvēks ir tas, kurš spēj mierīgi gaidīt, saskaroties ar neapmierinātību vai 
nepatikšanām.  
 
Kas tad ir pacietība? Vikipēdijā teikts: 

Pacietība ir spēja izturēt grūtus apstākļus..  
 

Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai pacietības definīcija ir: 

 pacietība ir spēja pieņemt vai paciest kavēšanos, problēmas vai ciešanas, panest provokāciju, 
kaitinājumu, nelaimi vai sāpes, nesūdzoties, nezaudējot savaldīšanos, nekļūstot aizkaitinātam, 
nemierīgam vai nemierīgam un tamlīdzīgi; 

 spēja vai gatavība apspiest nemieru vai aizkaitinājumu, kad jāsaskaras ar kavēšanos. 
 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/patience


         

Wikipedia definē pacietību kā spēju izturēt grūtus apstākļus. Pacietība var ietvert neatlaidību, saskaroties ar 
kavēšanos; iecietību pret provokācijām, nereaģējot ar necieņu vai dusmām; vai pacietību, ja ir saspringta 
situācija, īpaši, ja jāsaskaras ar ilglaicīgākām grūtībām, vai spēju gaidīt ilgu laiku, neizjūtot aizkaitinājumu 
vai garlaicību. Pacietība ir pacietības līmenis, kāds cilvēkam var būt pirms necieņas. To lieto arī, lai apzīmētu 
rakstura iezīmi būt nelokāmam. 
 
Pacietība jauniešos 
Pacietība uzlabo jauniešu spēju pieņemt neveiksmes un brīvāk baudīt dzīvi. Ir teiciens: "Labas lietas nāk pie 
tiem, kas gaida." Pacietība ļauj jauniešiem būt neatlaidīgiem un pieņemt produktīvākus lēmumus, kas bieži 
noved pie lielākiem panākumiem. Tomēr saskaņā ar novērojumiem jaunieši ir nepacietīgāki nekā pirms, 
piemēram, desmit gadiem. Tāpēc ir nepieciešams trenēt pacietību, ko var izdarīt, modelējot pacietību, 
izmantojot reflektējošu klausīšanos, saglabājot saprātīgas gaidas, palīdzot attīstīt gaidīšanas stratēģijas, 
izmantojot taimeri, kas palīdz jaunietim vizualizēt gaidīšanu. Šajā nodarbībā pacietību aplūkosim caur diviem 
stāstiem – par Jāzepu un kādu precētu pāri. 

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 pacietības pozitīvās īpašības;  
2) iemācīties, kā praktizēt pacietību, ņemot vērā praktiskas situācijas un konkrētus stāstus; 
3) izglītot audzēkņus par to, cik svarīgi ir būt pacietīgiem, izvirzot mērķus. 

NEFORMĀLĀS 
MĀCĪBAS METODES 

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

VECUMA GRUPA 13-15 gadi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Patience


         

SAGAIDĀMIE 
REZULTĀTI 

1) audzēkņi spēj saprast, ka pacietība ir svarīga personas īpašība;  
2) audzēkņi spēj saprast, ka pacietība ir vislabākā spēja, ko praktizēt, lai sasniegtu savus mērķus un 

mācītos ceļā uz tiem.  

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Zaudēt pacietību nozīmē zaudēt cīņu. 
Mahatma Gandijs 

DILEMMA Kā viena no 13 vērtībām tika izvēlēta pacietība. Projekta laikā tika aptaujāti 305 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 
gadiem par trīspadsmit projekta MoPYL popularizētajām vērtībām, kas palīdzēja noskaidrot jauniešu 
mērķtiecību un izstrādāt nodarbību plānus, ņemot vērā jauniešu vajadzības un vēlmes.  
 
Sešstūris 6.attēlā atspoguļo katras pamatvērtības un valsts vidējo pozīciju. Redzams, ka Latvijas dalībnieki 
ir tuvāk pamatvērtību centram, kas nozīmē, ka visas vērtības, tostarp pacietība, viņiem ir vienlīdz svarīgas, 
savukārt rumāņi ir diezgan tuvu priekam, mīlestībai un mieram. Spānijas dalībnieki ir līdzīgāki rumāņiem, ar 
nedaudz lielāku nobīdi mīlestībā, priekā un mierā (18.lpp.). 
 
Tādējādi 6.attēlā skaidri redzams, ka "pacietība" jauniešu vidū nav tik nozīmīga kā citas vērtības (līderība, 
atbildība, piederība, pašmotivācija, mīlestība, prieks un miers). Tomēr jauniešu līderiem būtu jāpievērš 
uzmanība arī pacietības kvalitātei, kas pieaugušo vidū, kā zināms, ir nozīmīga turpmākajā ikdienas dzīvē.  
 
Tomēr pacietību sieviešu kārtas respondentes minēja līdzās citai projekta MoPYL veicinātajai īpašībai – 
mīlestībai: "Vērtību ziņā sievietes "mīlestība" piešķīra ievērojami augstāku prioritāti nekā vīrieši, bet 
"pacietībai" – zemāku". Un tālāk tajā pašā kontekstā un tās pašas respondentes starp izceltajām vērtībām 
minēja arī pacietību: "Mīlestība būtu jāizmanto, lai veicinātu citas vērtības, kas ir ļoti svarīgas funkcionālam 



         

cilvēkam, piemēram, pacietība un laipnība" (rezultātu daļas 6.lpp.). 
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par pacietības 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 – pacietība 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbība 28 minūtes  NOSAUKUMS 
 PACIETĪBA: IKDIENAS DZĪVES RISINĀJUMS 

http://www.mopyl.eu/


         

Reiz dzīvoja varens ķēniņš. Kādu dienu viņš viens pats devās uz mežu. Drīz vien viņš apmaldījās. No kāda 
kalna virsotnes viņš paskatījās apkārt, bet tuvumā neredzēja ne cilvēkus, ne ciemus. Sāka satumst. Pēc kāda 
laika no tālienes atspīdēja gaisma. 
 
Tad viņš sāka iet gaismas virzienā un drīz vien nonāca līdz kādai būdiņai. Ārpus būdiņas viņš ieraudzīja vecu 
sievieti, kas tīrīja māju. Ieraugot ķēniņu, sieviete nodomāja, ka viņš ir karavīrs no armijas. Viņa iedeva 
ķēniņam ūdeni, lai viņš varētu nomazgāties un padzerties. Pēc tam viņa izklāja ķēniņam paklāju, lai viņš 
varētu atpūsties. 
 
Ķēniņš jau atpūtās, kad pēc kāda laika sieviņa viņam priekšā uzlika šķīvi ar karstiem rīsiem un kariju. Karalis 
bija tik izsalcis, ka pielika pirkstus karstajam ēdienam. Karstais ēdiens apdedzināja viņa pirkstus, un viņš 
izgāza daļu rīsu uz grīdas. Vecā kundze to ieraudzīja un sacīja: "Ak, šķiet, tu esi pārāk nepacietīgs un 
steidzīgs tāpat kā tavs ķēniņš. Tāpēc tu apdedzināji pirkstus un pazaudēji daļu ēdiena." 
 
Dzirdēdams vecās dāmas vārdus, ķēniņš bija pārsteigts un jautāja viņai: "Kāpēc jūs domājat, ka mūsu ķēniņš 
ir nepacietīgs un steidzīgs?" Vecā kundze pasmaidīja un paskaidroja: "Mans mīļais dēliņ, mūsu ķēniņš tik 
ļoti sapņo ieņemt visus ienaidnieka cietokšņus. Tomēr viņš ignorē visus mazos cietokšņus un koncentrējas 
tikai uz milzīgo cietokšņu ieņemšanu." Ķēniņš pārtrauca veco kundzi un sacīja: "Tas taču ir labi. Kur ir 
problēma?" 
 
Viņa pasmaidīja un atbildēja: "Pacieties, mans dēls. Tāpat kā tava nepacietība ēšanas laikā, kad apdedzināji 
pirkstus un izšķērdēji daļu ēdiena. Tāpat arī ķēniņa nepacietība ātri sakaut ienaidniekus noveda pie tā, ka 
viņa armijā tika zaudēti vīri. Tāpat arī tu. Ja ja tu vispirms būtu karsto ēdienu no malām un pēc tam centrā, 
tu nebūtu apdedzinājis pirkstus un nebūtu izšķērdējis ēdienu. Tāpat arī ķēniņam vispirms būtu jāpievēršas 
mazajiem cietokšņiem un jānostiprina savas pozīcijas. Tas palīdzētu viņam pēcāk ieņemt lielos cietokšņus, 
nezaudējot sava karaspēka vīrus". 
 



         

To dzirdēdams, karalis saprata savu kļūdu un saprata, ka jebkurā situācijā ir jābūt pacietīgam un jāizvairās 
no steigas. 
 
Skolotājs nolasa stāstu audzēkņiem. Skolotājs paskaidro, ka šis stāsts parāda, ka tad, kad dzīvē vēlamies 
kaut ko sasniegt, mums vispirms jāsaprot process un tad jāstrādā pie tā, lai to sasniegtu. Ja meklēsim ātrus 
rezultātus un būsim nepacietīgi, lietas var kļūt haotiskas un mēs nekad nesasniegsim to, par ko sapņojām. 

GRUPAS DARBS 
 

10 minūtes 

Skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi, kas saistīti ar stāstu par ķēniņu. Skolotājs atbild uz jautājumiem un 
izvirza diskusijai sekojošus jautājumus: 

1. Vai varat nosaukt situācijas, kad cilvēki vēlas sasniegt ātrus rezultātus, neieguldot daudz pūļu? 
2. Vai jums kādreiz ir gadījies, ka kādā situācijā esat bijis nepacietīgs un viss ir izjucis? Kā jūs jutāties? 

Kas varēja notikt citādi, ja jūs būtu pagaidījis? 
3. Kādu morālo atziņu var gūt no šī stāsta? 
4. Kāpēc pacietība ir svarīga? 

 
Ja audzēkņiem ir grūtības minēt kādu situāciju, skolotājs min tādus piemērus kā: 1) ātri zaudēt svaru, 2) 
iegūt labu atzīmi, nemācoties, 3) ātri aizsvilties dusmās, neanalizējot situāciju. 

SITUĀCIJA Skolotājs sadala audzēkņus 3 grupās un katrai grupai nolasa situāciju. 
 
Situācija: mazpilsētā dzīvo četru cilvēku ģimene. Viņi pārcēlās uz šo mazpilsētu, lai uzsāktu uzņēmējdarbību 
konditorejas jomā, jo māte ir ļoti talantīga, tāpat kā tēvs, kuram ir ilga pieredze konditorejas izstrādājumu 
cepšanā. Ilgus gadus viņi bija krājuši naudu šim biznesam, tāpat arī viņu finansiāli atbalstīja radi un draugi, 
un visbeidzot viņi atvēra sen kāroto veikalu. Ģimene atvēra uzņēmumu, reklamēja to sabiedrībā un gaidīja, 
ka klienti nāks un pirks cepumus, kūkas un cita veida konditorejas izstrādājumus. Tomēr pirmajā dienā 



         

neviens pircējs neatnāca. Pirmajā nedēļā ieradās tikai divi klienti. Mēneša laikā – tikai 10 klienti.  
 
Uzdevums: iedomājieties, ka esat ģimenes vietā. Ko jūs darītu? Kā jūs reaģētu? Apspriedieties grupās un 
pēc tam dalieties savās pārdomās.  
 
Prezentācija: audzēkņi prezentē savas grupas rezultātus un dalās ar savu viedokli par to, ko viņi būtu 
darījuši, un izvirza apspriešanai grupas skatījumu.  
 
Stāsta nobeigums – skolotājs pabeidz stundu ar stāsta turpinājumu:  
Ģimene nepadevās. Viņi katru dienu agri cēlās un turpināja gatavot smalkmaizītes un citus konditorejas 
izstrādājumus. Neatkarīgi no tā, cik daudz pircēju atnāca, izstrādājumu kvalitāte vienmēr bija augsta. Pēc 
diviem mēnešiem sāka parādīties vairāk klientu.  
 
Tagad ir pagājuši 25 gadi, kopš viņi uzsāka uzņēmējdarbību. Ģimenes uzņēmums joprojām darbojas un ir 
paplašinājies tiktāl, ka tagad tam ir vairākas filiāles.. 

MORĀLE “Pacietība nav spēja gaidīt, bet gan spēja gaidīšanas laikā saglabāt pozitīvu attieksmi.’’ 

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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