
         

 

STUNDAS PLĀNS 30 
ATBILDĪBA MUMS APKĀRT 

PART A: LESSON METHODOLOGY 

VĒRTĪBA ATBILDĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Saskaņā ar ASV Izglītības departamenta sniegto informāciju atbildība ietver: 
● solījumu pildīšanu, 
● apņemšanās pildīšanu, 
● seku pieņemšanu par to, ko cilvēks saka vai dara, 
● sava potenciāla attīstīšanu, 
● atbildības uzņemšanos par savu dzīvi, 
● rūpes, 
● godīgumu, 
● palīdzēšanu citiem. 

 
Cilvēki, kuri uzņemas atbildību, nemeklē attaisnojumus savai rīcībai un nevaino citus, kad kaut kas 
neizdodas. Viņi rūpīgi izvērtē lietas un, pirms rīkojas, piemēro korektu spriedumu. Viņi rīkojas tā, lai 
mudinātu citus viņiem uzticēties. Viņi pieņem lēmumus, neaizskarot citu cilvēku brīvību, un ņem vērā ne tikai 
savu, bet arī citu labklājību, piemēram, ģimenes, kopienas un citu cilvēku labklājību. 
 
Tad kas ir atbildība? Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai atbildība ir pienākums rīkoties vai rūpēties par kādu/kaut 
ko, pilnībā uzņemoties vainu, ja kaut kas noiet greizi. Tas nozīmē:  

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


         

 būt atbildīgā amatā (ir pienācis laiks kādam uzņemties atbildību un paveikt darbu). 

 atbildība par kaut ko (viņa uzņēmās atbildību par darbā pieņemšanu). 

 atbildība par kaut ko darāmu (viņiem ir pienākums nodrošināt noteikumu izpildi). 

 atbildība darīt kaut ko (viņu pienākums ir nodrošināt, ka noteikumi tiek izpildīti). 

 vecāku tiesības un pienākumi (viņa vairs nespēj pildīt savus pienākumus). 

✅ocabulary.com sniedz labu atbildības vērtības skaidrojumu, kas viegli saprotams jauniešiem: atbildība ir 

kaut kas, kas jāuzņemas katram cienīgam kopienas loceklim. Ja, piemēram, mūzikas grupas dalībnieks, jūsu 
pienākums ir iemācīties dziesmu tekstus un laikus ierasties mēģinājumā. 
 
Mūsdienās jaunatni uztver saistībā ar dažādiem pienākumiem: veidot nāciju, padarīt sabiedrību labu un cēlu, 
pilnveidot sabiedrību (Safi, 2020). Paredzams, ka jaunieši veicinās pašreizējās tehnoloģijas, izglītību, politiku 
un mieru valstī. No otras puses, jauniešiem ir arī jāuztur mūsu uzvedības kultūra, visas labās vērtības 
sabiedrībā, attīstības projekti utt. Jaunieši ir jebkuras tautas mugurkauls (Shoaib, 2020). 
 
Jauniešu atbildība ir cieši saistīta ar sociālo atbildību. Jaunatne ir visproduktīvākā, radošākā, unikālākā 
vērtība, inovatīvi resursi sociālajām pārmaiņām un īstai demokrātijai, kuru labā viņiem ir jāpaceļas, lai pareizi 
pildītu savu lomu. 
Jauniešus var veidot kā potenciālu resursu nācijas veidošanā, ja viņi tiek mobilizēti pozitīvā veidā un tiek 
virzīti uzņemties atbildību (Frontier Post).  
 
Tāpēc jauniešiem ir jāsniedz situāciju attēlojums, lai stimulētu to pozitīvu rašanos reālajā dzīvē. 
Viņu izpratne par sociālajiem un politiskajiem jautājumiem un aktīva līdzdalība procesos varētu veicināt 
sociālās netaisnības izskaušanu sabiedrībā un demokrātijas uzturēšanu. Jaunieši ir un vēlas būt atbildīgi, 
lai celtu nāciju (saskaņā ar projekta MoPYL pētījumu), lai sabiedrība kļūtu laba un cēla. Tie var uzlabot 
sabiedrības kopienu un kultūru. Ja jaunietis saprot savus pienākumus, vienas dienas laikā var samazināties 
liels noziegumu skaits. 
 
Liela nozīme ir arī personiskajai atbildībai: personiskā atbildība ir apņemšanās līmenis, ko cilvēks ir gatavs 

https://www.vocabulary.com/dictionary/responsibility


         

uzņemties, nosakot un sasniedzot skaidrus mērķus. Citiem vārdiem sakot, būt personīgi atbildīgam nozīmē 
uzņemties atbildību par savu rīcību, vārdiem un veikumu darbā. Atbildīgi darbinieki saprot, ka viņi pilnībā 
kontrolē sevi (Conover). 

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 pozitīvas atbildības iezīmes, piemēram, apņēmību, godu, sava darba pildīšanu, izturību; 
2) iepazīt situācijas, kurās no cilvēkiem tiek prasītas pozitīvas atbildības iezīmes; 
3) uzzināt, kad atbildīgam pilsonim ir jārīkojas un kādi ir iespējamie sabiedrības ietvari, kas prasa atbildību. 

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 iemācās atbildības pozitīvās iezīmes, piemēram, rūpes, apņēmību, godīgumu, palīdzību citiem, 
sava darba paveikšanu, solījumu pildīšanu, savas rīcības seku pieņemšanu. 
2) audzēkņi izprot atbildības nozīmi, saskaroties aci pret aci ar ikdienas situācijām, ar ko viņi var saskarties 
savā dzīvē un kas no viņu puses prasa atbildību. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Ir viegli izvairīties no atbildības, bet mēs nevaram izvairīties no 



         

sekām, ko rada izvairīšanās no atbildības. 
Sers Džosija Stamps 

DILEMMA Atbildība tika izvēlēta kā viena no četrām galvenajām projekta vērtībām līdzās līderībai, piederības sajūtai un 
pašmotivācijai. Projekta realizācijas laikā tika aptaujāti 305 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 gadiem par 
trīspadsmit projekta MoPYL veicinātajām vērtībām, kas palīdzēja saskatīt jauniešu fokusu un izstrādāt 
nodarbību plānus, ņemot vērā jauniešu vajadzības un vēlmes. Saskaņā ar MoPYL pētījuma ziņojumu 
atbildība izrādījās pirmā svarīgākā vērtība. 
 
Saskaņā ar projekta MoPYL Pētījuma ziņojumu, atbildība ieguva augstu instrumentālo vērtību nozīmi – 8,22 
punkti (no 10), tikai nedaudz atpaliekot no prieka – augstākās vērtības, kas sasniedza 8,82 (7. lpp.). 
 
Instrumentālās vērtības attiecībā uz atbildību tika sagrupētas šādā kopsavilkumā (14.lpp.): 

 Piepūle darbā (ar to domāti jauniešu pienākumi – skolā, ārpusskolas nodarbības). 

 Atbildības sajūta. 

 Labas manieres. 

 Apņēmība un neatlaidība. 
 
MoPYL Fokusa grupas radās diskusijas par augstajiem rādītājiem, kas piešķirti atbildības vērtībai un dzīves 
vērtībai, ko cilvēks izvēlas neatkarīgi no tā, ko saka citi (Fokusa grupu pirmā lapa). 
 
Turklāt Fokusa grupu rezultāti liecina, ka kopumā parādītā vērtību sistēma šķiet pamatota un var veicināt 
mūsdienu jauniešu kļūšanu par atbildīgiem pieaugušajiem nākotnē. Tomēr kā šķēršļus šim procesam jāmin 
vecāku pārmērīga aizsardzība, nepacietība un daudzu jauniešu vēlme sasniegt pilngadību bez nepieciešamā 
transformācijas procesa (Fokusa grupu 3.-4. lpp.). 
 



         

MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par atbildības 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 – atbildība 
● jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbība 28 minūtes NOSAUKUMS: 
ATBILDĪBA MUMS APKĀRT 

Līdzība par talentiem (Mateja ev.25:14-30) 

http://www.mopyl.eu/


         

14 Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saaicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu,  
15 un vienam viņš deva piecus talentus, otram divus un trešam vienu, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ 
aizceļoja.  
16 Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis piecus talentus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl piecus.  
17 Tā arī tas, kas bija dabūjis divus, sapelnīja vēl divus klāt.  
18 Bet tas, kas bija dabūjis vienu, aizgāja un ieraka to zemē un tā paslēpa sava kunga naudu.  
19 Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem.  
20 Tad atnāca tas, kas bija dabūjis piecus talentus, atnesa vēl piecus un sacīja: kungs, tu man iedevi piecus 
talentus; redzi, es sapelnīju vēl piecus.  
21 Un viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu 
pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā.  
22 Arī tas, kas bija dabūjis divus talentus, atnāca un sacīja: kungs, tu man iedevi divus talentus; redzi, es sapelnīju 
vēl divus.  
23 Viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār 
daudzumu. Ieej sava kunga priekā.  
24 Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis vienu talentu, un sacīja: es pazīstu tevi kā bargu cilvēku, tu pļauj, kur neesi 
sējis, un salasi, kur neesi kaisījis.  
25 Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talentu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu.  
26 Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja: tu blēdīgais un kūtrais kalps. Ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, 
un salasu, kur neesmu kaisījis,  
27 tad tev vajadzēja dot manu mantu naudas mainītājiem; es pārnācis būtu saņēmis savu naudu ar augļiem.  
28 Tāpēc ņemiet viņa talentu un dodiet to tam, kam ir desmit talentu.  
29 Jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir.  
30 Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. 
 
Sākumā skolotājs skaļi nolasa fragmentu no Bībeles un dod audzēkņiem vienu minūti pārdomām, 
paskaidrojot, ka šī līdzība tiek uzskatīta par atbildības vērtības modeli, kas atspoguļo daudzus aspektus. 
Katrs no mums dzīves laikā uzņemas dažāda veida atbildību.  



         

GRUPAS DARBS 
 

10 minūtes 

Skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi par līdzību. Skolotājs atbild uz visiem jautājumiem un sniedz atbildes. 
Skolotājs īsi paskaidro audzēkņiem fragmentu. 
 
Līdzības tēli ir: 

1. Kalpu Kungs reprezentē Dievu 
2. Kalpi simbolizē mūs visus.  
3. Talents ir īpašums, ko Dievs mums dod - dāvana naudas izteiksmē; talents bija apmēram 6000 

denāriju vērts.  
 
Jautājumi:  

1. Kā šī līdzība ir piemērs stāstījumam, kas uzsver atbildības vērtību? 
2. Kāpēc kalpiem bija pienākums pret Kungu ieguldīt savus talantus? 
3. Vai spējat saskatīt sevi šajā stāstā? Ja jā, kā? 
4. Lūdzu, miniet kādu piemēru par atbildību, kas izriet no šīs līdzības.  
5. Vai jūs zināt vēl citus atbildības veidus? 
6. Kādi ir jūsu kā jauniešu pienākumi? 

SITUĀCIJA Skolotājs sadala audzēkņus 5 grupās.  
 
Situācijas:  

1. Atbildība un kopienas dzīve 
Jūsu dzīvesvieta atrodas netālu no meža, kas diemžēl kļuva par mežu izciršanas upuri. Taču vietējā 
pašvaldība sadarbībā ar Mežu pārvaldi organizēja ekoloģizācijas kampaņu - koku stādīšanu meža teritorijā. 
Skolas bērni tika aicināti piedalīties kā brīvprātīgie. Daži bērni piekrita būt brīvprātīgie, bet daži nē. Ko jūs 
domājat? Vai tā ir skolēnu atbildība piedalīties akcijā vai nē? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc jā un kāpēc nē. 



         

Kādas vērtības šajā situācijā izriet no atbildības? 
 

2. Atbildība un ģimene 
Vecmāmiņai Elzai ir 74 gadi. Viņa saslimst, un viņai ir nepieciešams ģimenes locekļu atbalsts. Viņai laikus 

jālieto zāles un jāievēro stingra diēta. Katru otrdienu vecmāmiņai ir jādodas pie medmāsas, lai saņemtu 

īpašas zāles. Viņas māsasmeita Sanda ir vienīgā, kas tajā laikā pēcpusdienā ir mājā. Parasti otrdienas 

pēcpusdienās Sanda satiekas ar draugiem uz kopīgu futbola spēli. Tomēr viņai ir iespēja spēlēt arī citreiz 

nedēļā. Vai Sandai vajadzētu upurēt otrdienas futbola spēli un palīdzēt vecmāmiņai? Kā jūs domājat? 

 
3. Atbildība un mājdzīvnieki 

Teds dzīvo rajonā, kur ir daudz bezpajumtnieku suņu un kaķu. Tas ir cilvēku nolaidības dēļ, kuri tos izmet, 
nesterilizē un nerūpējas par tiem.  

- Es dodos uz Džona māju, tēti. 
- Vai esi sazinājies ar veterinārārstu, lai sterilizētu suni? 
- Nē. Es to izdarīšu, kad atgriezīšos. 
- Džon, laiks skrien, un rūpēties par suni ir tava atbildība. Tu taču redzi, kāda ir situācija ar suņiem un 

kaķiem uz ielas. Mūsu mājās atbildība un pienākums ir pirmajā vietā. Zvani vetārstam, norunā 
tikšanos, un tad vari doties pie Džona uz mājām..  

 
4. Atbildība un talanti 

Marijas vecāki jau agrā bērnībā pamanīja viņas talantu mūzikā. Viņi sāka krāt naudu, lai nodrošinātu mūzikas 

nodarbības pie specializēta profesora. Marija piekrita apmeklēt nodarbības un cītīgi strādāt pie sava talanta. 

Marijai patīk mūzika un viņa vēlas dziedāt, tomēr dažkārt viņai ir slinkums iet uz nodarbībām, un viņa tās 

izlaiž. Viņas vecāki nezina par to, ka Marija izlaiž nodarbības, un domā, ka Marija ar katru dienu progresē. 

Marija sapņo kādu dienu kļūt par izcilu dziedātāju, taču cītīgs darbs ne vienmēr ir viņas priekšrocība.  



         

Vai Marijai ir pienākums atbilstoši sekot līdzi nodarbībām un īstenot savu talantu? Vai Marijai ir pienākums 

attīstīt savu talantu? 

 
5. Atbildība un darbs skolā 

Jūs esat sadalīti komandās, lai strādātu pie skolas projekta. Jūs kopīgi nolemjat sadalīt savus uzdevumus, 
jūs esat atbildīgs par dažu zīmējumu krāsošanu, kas būs daļa no projekta. Kopā ar klases biedriem jūs 
nolemjat palikt pēc mācību stundām, lai pabeigtu projektu. Sākumā jūs sakāt "jā", bet tad izdomājat, kā 
izvairīties no sava pienākuma palīdzēt, un cerat, ka pārējie jau izdarīs jūsu darbu un beigās tas būs arī jūsu 
labums.  
Ko jūs domājat par šādu rīcību? Vai jums tā šķiet piemērota? Vai jums tā šķiet atbildīga? Kā jūs būtu rīkojies 
tā vietā? 
 
Uzdevums:  dalībniekiem tiek dota iespēja izvēlēties vienu no 5 situācijām - 1 situācija katrai grupai. Viņi 
saņem situācijas uz papīra lapas, tiek aicināti tās izlasīt, apspriest grupās un pēc tam grupas priekšā 
prezentēt savu situāciju un secinājumus. 
 
Skolotājs darbojas kā novērotājs, lai uzraudzītu grupas plūsmu. Skolotājs vienmēr ir dalībnieku rīcībā, ja 
rodas kādi jautājumi.. 
 
Prezentācija: pēc uzdevuma pabeigšanas visas grupas tiek aicinātas pa vienai nākt priekšā un pārrunāt 
savas situācijas.  

MORĀLE Ir svarīgi kopt Dieva svētības un attīstīt Dieva dotās dāvanas. 

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. 

IZMANTOTĀ 
LITERATŪRA 

1. Conover. Professionalism: Personal Responsibility. Piekļūts: 26.09.2022. 
https://www.conovercompany.com/professionalism-personal-responsibility/. 

2. Bībele latviešu valodā tiešsaistē. Bībele. Piekļūts: 26.09.2022. https://bibele.lv/bibele/bibele.php.   
3. Erasmus+ Projekts. 2022. Mobile Program for Youth Learners. MoPYL Pētījuma ziņojums. Pieejams: 

www.mopyl.eu.   
4. Frontier Post. 2020. Social Responsibility and Youth. Piekļūts: 26.09.2022. 

https://thefrontierpost.com/social-responsibility-and-youth/. 
5. Oxford Learner's Dictionaries. Responsibility. Piekļūts: 26.09.2022. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/responsibility. 
6. Safi, S. 2020. Youth and their Responsibilities of Youth toward their country. Piekļūts: 26.09.2022. 

https://www.academia.edu/42753662/Youth_and_their_Responsibilities_of_Youth_toward_their_country. 
7. Shoaib, A. 2020. The role of youth in society. Piekļūts: 26.09.2022. 

https://medium.com/@hafizahmedshoaib/the-role-of-youth-in-society-b6b067cd003a. 
8. U.S. Department of Education. Responsibility. Piekļūts: 26.09.2022. 

https://www2.ed.gov/parents/academic/help/citizen/citizen.pdf.  
9. Vocabulary.com. Responsibility. Piekļūts: 26.09.2022. 

https://www.vocabulary.com/dictionary/responsibility. 

 

https://www.conovercompany.com/professionalism-personal-responsibility/
https://bibele.lv/bibele/bibele.php
http://www.mopyl.eu/
https://thefrontierpost.com/social-responsibility-and-youth/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/responsibility
https://www.academia.edu/42753662/Youth_and_their_Responsibilities_of_Youth_toward_their_country
https://medium.com/@hafizahmedshoaib/the-role-of-youth-in-society-b6b067cd003a
https://www2.ed.gov/parents/academic/help/citizen/citizen.pdf
https://www.vocabulary.com/dictionary/responsibility

