
         

 

STUNDAS PLĀNS 29  
MIERS UN CEĻŠ 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA MIERS  

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Saskaņā ar Vikipēdiju Miers ietver: 

 sociālu draudzību, 

 harmoniju, 

 naidīguma neesamību, 

 nevardarbība, 

 klusumu. 
 
Kas tad ir Miers? Saskaņā ar Merriam-Webster, miers ir: 

1. Mierīguma vai klusuma stāvoklis: piemēram, 

 brīvība no pilsoņu nemieriem; 

 drošības vai kārtības stāvoklis sabiedrībā, ko paredz likums vai paraža. 
2. Brīvība no satraucošām vai nomācošām domām vai emocijām 
3. Harmonija personiskajās attiecībās 
4. Stāvoklis vai periods, kad starp valdībām valda savstarpēja saskaņa; pakts vai vienošanās, lai 

izbeigtu karadarbību starp tiem, kas ir bijuši karā vai naidīgā stāvoklī, piedāvājot iespēju panākt miera 
noslēgšanu sarunu ceļā. 

 



         

Vikipēdijā ir teikts, ka vēstures gaitā līderi ir izmantojuši miera veicināšanu un diplomātiju, lai radītu tādu 
uzvedības ierobežojumu veidu, kā rezultātā, izmantojot dažāda veida nolīgumus vai miera līgumus, ir 
izveidojies reģionālais miers vai ekonomiskā izaugsme. Šāda uzvedības ierobežošana bieži vien ir 
samazinājusi konfliktu skaitu, palielinājusi ekonomisko mijiedarbību un līdz ar to arī ievērojamu labklājību. 
 
Līdztekus vardarbības neesamībai miers ir saistīts arī ar dažādām citām sociālām iezīmēm un priekšrocībām, 
kas tiek uzskatītas par vēlamām, piemēram, augstāka izturība, spēcīgāki ekonomiskie rezultāti, labāki 
labklājības rādītāji, sociālā iekļaušana un ilgtspējīgāki vides rādītāji. 
 
Miers jauniešos 
Jaunieši būs nozīmīga vietējo kopienu nākotnes un attīstības daļa, un viņi uzņemsies svarīgu lomu konfliktu 
risināšanā. Tāpēc, lai stiprinātu demokrātisko pārvaldību un risinātu vietējās un valsts mēroga problēmas, 
ir svarīgi stiprināt viņu kā miera veidošanas dalībnieku spējas. 

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) veicināt miera pozitīvās iezīmes;  
2) apgūt miera veicinātāja un miera lauzēja iezīmes; 
3) uzzināt par draudiem, kas saistīti ar miera graušanu; 
4) mācīties, kā praktizēt mieru; 
5) pašrefleksēt par savu pieredzi, kas saistīta ar mieru. 

NEFORMĀLĀS 
MĀCĪBAS METODES 

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

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


         

VECUMA GRUPA 13-15 gadi 

SAGAIDĀMIE 
REZULTĀTI 

1) audzēkņi apgūst miera pozitīvās iezīmes; 
2) audzēkņi mācās, ka miera uzturēšana ir svarīgāka par tā graušanu; 
3) audzēkņi uzzina, cik svarīgs miers ir viņu garīgajai un fiziskajai veselībai; 
4) tiek trenētas audzēkņu diskusijas un kritiskās prasmes; 
5) pielieto savas idejas, argumentus praktiskos scenārijos.  

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Miers ir vienīgā cīņa, ko ir vērts izcīnīt. 
Alberts Kamuss 

DILEMMA Miers tika izvēlēts kā viena no 13 vērtībām. Projekta laikā 305 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 gadiem tika 
aptaujāti par trīspadsmit projekta MoPYL popularizētajām vērtībām, kas palīdzēja noskaidrot jauniešu 
redzējumu un izstrādāt nodarbību plānus, ņemot vērā jauniešu vajadzības un vēlmes.  
 
Sešstūris 6.attēlā atspoguļo katras pamatvērtības un valsts vidējo pozīciju. Var redzēt, ka Latvijas dalībnieki 
ir tuvāk pamatvērtību centram, kas nozīmē, ka visas vērtības viņiem ir vienlīdz svarīgas, savukārt rumāņi ir 
tuvāk prieka, mīlestības un miera vērtībām. Spānijas dalībnieki ir līdzīgi rumāņiem, ar nedaudz lielāku nobīdi 
uz mīlestību, prieku un mieru. Tādējādi 6.attēlā skaidri redzams, ka "miers" jauniešiem ir starp trim 
galvenajām vērtībām (18.lpp.). Taču Fokusa grupās un citās pētījuma daļās miers netika uzsvērts. Lai gan 
pieaugušie uzskata mieru par sev ļoti svarīgu kvalitāti, jaunieši parādīja, ka viņi joprojām bauda dzīvi, viņus 
nenospiež laicīgās problēmas, un viņi jūtas pietiekami mierīgi. Tāpēc projekta konsorcijs nolēma, ka par 
mieru tiks izstrādāts mazāk nodarbību plānu nekā par līderību, atbildību, pašmotivāciju, mīlestību un prieku, 



         

taču miers joprojām ierindojas pašā vidū starp visām trīspadsmit vērtībām. 
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par miera 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 – miers 
● jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbība 18 minūtes  NOSAUKUMS A: 
 MIERS UN CEĻŠ 
 

http://www.mopyl.eu/


         

Cilvēces vēsturē neskaitāmi miera cīnītāji ir veltījuši visu savu dzīvi cīņai pret vardarbību, ļaunprātīgu 
izmantošanu, diktatūru un teroru. Viņi ir pakļāvuši sevi riskam, lai glābtu citu cilvēku dzīvības un, risinot 
konfliktus, izveidotu vienlīdzīgas attiecības. 
 
Aung San Suu Kyi ir viena no šiem miera veidotājiem. Aung San Suu Kyi ir Birmas opozīcijas politiskā līdere 
un Nacionālās līgas par demokrātiju (NLD) priekšsēdētāja. Viņa 1988.gadā uzrunāja pusmiljonu cilvēku masu 
mītiņā, aicinot uz demokrātiju un reformām pēc ģenerāļa Ne Vina atkāpšanās. Kad varu pārņēma militārā 
hunta, viņa turpināja cīnīties par cilvēktiesībām un vienlīdzību. 1990.gadā viņa būtu kļuvusi par jauno Birmas 
līderi, ja militārā hunta pirms vispārējām vēlēšanām nebūtu viņu turējusi mājas arestā un vēlāk anulējusi 
vēlēšanu rezultātus. 1991.gadā Aung San Suu Kyi tika piešķirta Nobela Miera prēmija par "viņas 
neatlaidīgajiem centieniem un atbalsta apliecināšanu neskaitāmiem cilvēkiem visā pasaulē, kuri cenšas 
panākt demokrātiju, cilvēktiesības un etnisko izlīgumu ar miermīlīgiem līdzekļiem". 
 
Šī drosmīgā sieviete, kas no 1989.gada līdz nesenai atbrīvošanai 2010.gadā gandrīz 15 gadus pavadīja mājas 
arestā, 2012.gadā tika ievēlēta Mjanmas parlamenta apakšpalātā, bet gadu vēlāk paziņoja par savu nodomu 
kandidēt uz prezidenta amatu Mjanmas 2015.gada vēlēšanās. Lai gan 2015.gada jūnijā parlaments nobalsoja 
pret lielāko daļu konstitūcijas grozījumu, Aung San Suu Kyi vadītā partija Nacionālā līga par demokrātiju 
2015.gada novembrī ieguva absolūto balsu vairākumu abās Asamblejas palātās, paverot ceļu uz demokrātiju 
pēc gadu desmitiem ilgas militārās varas valstī un arī nozīmēja to, ka viņa varētu kļūt par prezidenti 
vēlēšanās. 
 
Aung San Suu Kyi galvenie uzskati sakņojās nevardarbībā un tiesiskumā, sekojot Mahatmas Gandija 
uzskatiem un darbībām. Birmas Dzelzs tauriņš (Yin) teica: "Demokrātija, tāpat kā brīvība, taisnīgums un citas 
sociālās un politiskās tiesības, nav "dotas", tās ir nopelnītas ar drosmi, apņēmību un upurēšanos". 
 
Skolotājs nolasa stāstu par politisko līderi un parāda Aung San Suu Kyi attēlu.  



         

GRUPAS DARBS 
 

20 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar politiskās līderes stāstu. Skolotājs atbild un izskaidro 
visus ar to saistītos aspektus. Skolotājs jautā, vai grupa var nosaukt kādas līdzīgas personības, kas ir atzītas 
par miera nesējiem visā pasaulē vai varbūt viņu kopienās. Skolotājs arī min kādu piemēru no savas puses. 
Piemēram, Mahatma Gandijs, jo viņš bija īsts nevardarbīgu metožu sludinātājs un savu dzīvi veltīja tam, lai 
veicinātu miermīlīgu metožu pielietošanu cīņā par vienlīdzību.  
 
Pēc tam skolotājs uzdod grupai sekojošus jautājumus: 

1. Kas ir miers? 
2. Vai miers dažādiem cilvēkiem var nozīmēt dažādas lietas? 
3. Kādas ir miera veicinātāja īpašības? 
4. Kādas miermīlīgas metodes var izmantot, lai risinātu konfliktus? 
5. Vai miers ir iekšēja vai ārēja vērtība? 
6. Kāpēc miers mums ir tik svarīgs? 

SITUĀCIJA Miera nesējs pretstatā nemiera nesējam  
 
Situācija: ir divi brāļi. Brāļu vectēvs ir tikko nomiris, skaidri neatdalot mantojamo daļu starp abiem. Ir divi 
zemes gabali (viens lielāks un viens mazāks), kas brāļiem ir jādala:  

1. Miera nesējs: Pētera ģimene analizē situāciju, izprot problēmu un vēlas sazināties ar Jāņa ģimeni, lai 
panāktu vienošanos, neizjaucot harmoniju lielajā ģimenē. Viņi vienmēr labprāt tiekas ar radiniekiem, 
apspriežas un vienojas par galīgo lēmumu.  

2. Nemiera nesējs: Jāņa ģimene ir ļoti dusmīga un ir gatava piesavināties visu zemi. Viņi izdomā melus, 
plāno skandālu un domā iesniegt prasību tiesā, lai sadalītu zemi, protams, ar mērķi izvairīties no 
situācijas, kad viņiem paliktu mazākā daļa. Viņi domā, ka konflikts vislabāk atrisinās situāciju, jo ar 
dialogu nepietiek. 



         

 
Uzdevums: skolotājs sadala audzēkņus divās grupās. Vienā grupā ir miera nesēji, bet otrā - nemiera nesēji. 
Katra grupa uz papīra lapiņas saņem paskaidrojumu par savu nostāju un situāciju. Viņiem ir 10 minūtes laika, 
lai sagatavotos: miera nesēji nāk klajā ar argumentiem, kas uzsver, kāpēc svarīgāk ir konfliktu atrisināt 
miermīlīgi, bet nemiera nesēji pasniedz argumentus, kāpēc ir nepieciešams konflikts, un miers paliek ārpus 
diskusijas. Pēc tam grupām ir 10 minūtes (5 minūtes katrai), lai izklāstītu savu nostāju un atbildētu viena 
otrai.   
 
Turpmākās darbības: skolotājs sagatavo divas lapas. Uz vienas ir uzrakstīts: "Miera nesējs ir..." Uz otras ir 
uzrakstīts: "Nemiera nesējs ir...". 
 
Skolotājs jautā katras grupas dalībniekiem, kā viņi jutās uzdevuma laikā, un aicina viņus pārdomāt miera 
nesēja un nemiera nesēja iezīmes. Skolotājs aicina audzēkņus uzrakstīt šīs iezīmes uz sagatavotajām lapām 
par katru personāžu atsevišķi.  

MORĀLE Visu, ko var darīt vardarbība, miers var izdarīt labāk. 

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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