
         

 

STUNDAS PLĀNS 31 
ATTURĪBA UN VARA 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA ATTURĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai atturības definīcija ir šāda: 

 spēja apturēt sevi darīt vai pateikt kaut ko, ko vēlaties, zinot, ka to labāk nedarīt. 
 
Atturība jeb paškontrole 
Atturība jeb paškontrole, jeb spēja pārvaldīt savus impulsus, emocijas un uzvedību, lai sasniegtu ilgtermiņa 
mērķus, ir tas, kas cilvēkus atšķir no pārējām dzīvajām būtnēm. Paškontrole galvenokārt sakņojas priekšējā 
smadzeņu garozā - smadzeņu plānošanas, problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas centrā, kas 
cilvēkiem ir ievērojami lielāks nekā citiem zīdītājiem (Psychology Today). 
 
Nervu savienojumu pārpilnība priekšējā smadzeņu garozā ļauj cilvēkiem plānot, izvērtēt alternatīvas 
darbības un ideālā gadījumā izvairīties no darbībām, ko vēlāk nāksies nožēlot, nevis uzreiz reaģēt uz katru 
radušos impulsu (Psychology Today). 
 
Spēja regulēt savas emocijas un uzvedību ir viens no galvenajiem izpildfunkciju aspektiem – prasmju 
kopuma, kas ļauj cilvēkam plānot, uzraudzīt un sasniegt mērķus. Tiek diskutēts par to, cik lielā mērā 
paškontrole ir iedzimta individuāla atšķirība un cik – iemācīta prasme. Lielākā daļa ekspertu uzskata, ka 
cilvēki, kuriem paškontrole ir zemāka, tomēr var izkopt veselīgus ieradumus un veikt darbības, lai kontrolētu 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/self-control


         

savu uzvedību (Psychology Today). 
 
Cilvēka paškontroles līmenim dienas laikā ir tendence palielināties un samazināties, kas liecina, ka 
paškontrolei ir mazāk saistības ar garīgām spējām, piemēram, intelektu, bet tā drīzāk ir svārstīgs resurss, 
kas līdzinās fiziskajai enerģijai (Psychology Today). 
 
Atturība / paškontrole jauniešos 
Pieaugušie ikdienā praktizē paškontroli, tā ir nepieciešama katram atbildīgam pieaugušajam. Daži jaunieši ir 
dabiski disciplinēti, bet citiem ir nepieciešama palīdzība. Taču paškontrole pusaudžiem ir uzvedība, ko var 
iemācīties (Reachout). 
 
Ir pierādīts, ka paškontrole ir lielāks akadēmisko panākumu rādītājs nekā skolēna IQ. Pētījumi liecina, ka 
skolēniem, kuri praktizē paškontroli, kopumā labāk veicas mācībās skolā un viņi ir laimīgāki. Ir vērts mācīt 
bērniem paškontroli, ja ticat, ka viņiem tas varētu palīdzēt (Reachout). 
 
Iedarbības modelēšana ir efektīvs veids, kā parādīt, kāpēc pusaudžiem ir svarīga paškontrole. Projekta 
MoPYL mācību stundu plāni ir tieši paredzēti, lai ar mācību stundu plānu palīdzību veidotu paraugu jaunajai 
paaudzei.  
 
Atturība / paškontrole Rakstos 
Bībeles paškontrole nozīmē izvēli atteikties no mēģinājumiem kontrolēt lietas saviem spēkiem, uzticēties 
Dievam, lai Viņš palīdzētu, un strādāt kopā ar Viņu, lai panāktu patiesas pārmaiņas (Gentle Christian 
Parenting). 
 
Saskaņā ar vēstuli Galatiešiem 5:22, paškontrole ir Svētā Gara rezultāts. Būt Svētā Gara rezultātam vai 
auglim nozīmē, ka Svētā Gara esamība ir priekšnoteikums (Gentle Christian Parenting). 
 
Ja cilvēkam trūkst paškontroles, to kontrolēs viņa kaprīzes. Ja cilvēks neizvēlas paļauties uz Svēto Garu, 



         

taču cenšas izdarīt pareizas izvēles, cilvēks nevar kļūt par savu labāko "es" (Gentle Christian Parenting). 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par atturību. 

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) definēt atturību un paškontroli un tās trūkumus; 
2) apgūt atturības un paškontroles pozitīvās iezīmes;  
3) analizēt atturības un paškontroles piemērus un iemācīties, kā praktizēt paškontroli.  

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) skolēni apgūst atturības un paškontroles definīciju;   
2) skolēni izprot atturības un paškontroles nozīmi, praktiski pārdomājot piemērus par situācijām, kurās 

viņiem vajadzētu praktizēt paškontroli. 

PART B: LESSON DESCRIPTION 

SAUKLIS Jums ir vara pār savu prātu, nevis ārējiem notikumiem. Apzinieties 



         

to, un jūs atradīsiet spēku. 
Marks Aurēlijs 

DILEMMA Atturība 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 noskaidrot jauniešu fokusu 
un izstrādāt nodarbību plānus, ņemot vērā jauniešu vajadzības un vēlmes.  
 
Projekta MoPYL izpētes ziņojumā paškontrole nav atsevišķi pieminēta. Tomēr, ņemot vērā iepriekšējos citos 
pētījumos pausto, ka tā ir vērtība, kas būtu jāmāca pusaudžiem, ir saprotams, ka pusaudži šo vērtību nav 
ierindojuši starp iecienītākajām. Mums, pieaugušajiem, tomēr būtu jāpievērš uzmanība šīs īpašības 
attīstīšanai, jo tā var būt izšķiroša turpmākajā dzīvē daudzās situācijās. Tāpēc projekta MoPYL komanda 
izlēma izstrādāt vismaz vienu mācību stundas plānu par šo vērtību.  
 
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 

http://www.mopyl.eu/


         

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 – atturība un paškontrole 
● jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbība 28 minūtes NOSAUKUMS A: 
PAŠKONTROLE UN VARA 

 

1.Mozus 2:16 

“Un Dievs Tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: "No visiem dārza kokiem ēzdams ēd.” 

1.Mozus 3:1-24 Krišana 

1 Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs Tas Kungs bija radījis. Tā teica sievai: "Vai tad 
tiešām Dievs ir teicis: neēdiet ne no viena koka dārzā?"  
2 Sieva teica čūskai: "Mēs ēdam no koku augļiem dārzā,  
3 bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis: no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit."  
4 Tad čūska teica sievai: "Jūs mirt nemirsit,  
5 bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un 
ļaunu."  
6 Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa 
ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda.  



         

7 Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili, un viņi savija vīģes lapas un taisīja sev gurnu 
apsējus.  
8 Tad viņi sadzirdēja Dieva Tā Kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā; tad cilvēks un viņa sieva paslēpās 
starp dārza kokiem Dieva Tā Kunga priekšā.  
9 Un Dievs Tas Kungs sauca cilvēku, sacīdams: "Kur tu esi?"  
10 Tas atbildēja: "Es dzirdēju Tavu balsi dārzā, un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails, un es paslēpos."  
11 Bet Viņš sacīja: "Kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Vai tu neesi ēdis no koka, no kura Es tev aizliedzu ēst?"  
12 Un cilvēks sacīja: "Tā sieva, ko Tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka, un es ēdu."  
13 Un Dievs Tas Kungs sacīja sievai: "Ko tu esi darījusi?" Un sieva sacīja: "Čūska mani pievīla, un es ēdu."  
14 Un Dievs Tas Kungs sacīja čūskai: "Tādēļ ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū! Uz 
sava vēdera tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas.  
15 Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu 
viņam iekodīsi papēdī."  
16 Sievai Viņš sacīja: "Vairodams Es vairošu tavas sāpes un tavu radību mokas - sāpēs tev būs bērnus dzemdēt; 
un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi."  
17 Un cilvēkam Viņš sacīja: "Tā kā tu esi klausījis savas sievas balsij un esi ēdis no šī koka, par kuru Es tev 
pavēlēju, sacīdams: tev nebūs no tā ēst, - lai zeme ir nolādēta tevis dēļ; tev, smagi strādājot, būs maizi ēst visas 
sava mūža dienas.  
18 Ērkšķus un dadžus lai tā tev dod, no lauka augiem tev būs pārtikt.  
19 Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi 
pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties."  
20 Un cilvēks nosauca savas sievas vārdu: Ieva, jo viņa ir visu dzīvo māte.  
21 Un Dievs Tas Kungs darīja cilvēkam un viņa sievai drānas no ādām un tajās ieģērba viņus.  
22 Un Dievs Tas Kungs sacīja: "Redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu! Bet ka tas tagad 
neizstiepj savu roku un neņem arī no dzīvības koka, un neēd, un nedzīvo mūžīgi!"  
23 Tā Dievs Tas Kungs izraidīja viņu no Ēdenes dārza, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras viņš tika ņemts.  
24 Un Viņš izdzina cilvēku ārā; un Viņš nolika uz austrumiem no Ēdenes dārza ķerubus un abpus liesmojošu 
zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. 



         

Skolotājs nolasa skolēniem Bībeles fragmentu. 

GRUPAS DARBS 10 minūtes 

Skolotājs jautā, vai audzēkņiem ir kādi jautājumi par Bībeles stāstu par Ādamu un Ievu. Skolotājs atbild uz 
jautājumiem, pēc tam pāriet pie grupu praktiskā uzdevuma. Skolotājs aicina audzēkņus pārdomāt, vai stāsts 
par Ādamu un Ievu ir veiksmīgs stāsts par atturību un paškontroli. Pēc tam skolotājs aicina skolēnus 
brīvprātīgi dalīties savās pārdomās.  
 
Skolotājs min citus piemērus, kad cilvēki praktizē paškontroli un nosaka viņu panākumus. Piemēram, ja 
cilvēks vēlas zaudēt svaru un atturas no saldumu ēšanas, atturība no saldumu ēšanas ilgākā laika posmā 
novedīs pie tā, ka cilvēks ievērojami zaudēs svaru un sasniegs savu mērķi.  
Tad skolotājs uzdod sekojošu jautājumus: 

1. Kas ir paškontrole? 
2. Ko radīja paškontroles trūkums stāstā par Ādamu un Ievu? 
3. Vai varat minēt piemērus no reālās dzīves, kad atturības trūkums attiecībā uz ēdienu, estētisku 

skaistumu un citām vēlmēm jūs vai citus noveda nelaimē? 
4. Kāpēc paškontrole ir svarīga? 
5. Cik bieži jūs praktizējat paškontroli un/vai atturību? 

 
Skolotājs sadala audzēkņus 2 grupās un pāriet pie sitāciju praktiskā uzdevuma. 

SITUĀCIJA Iedomājieties, ka jūsu kabatā nejauši atrodat 100 eiro. Šie eiro ir kā svētība, jo jums tie patiešām ir vajadzīgi. 
Daļa no jums zina, ka vajadzētu tos pievienot uzkrājumiem, lai samaksātu nodokļus, jo termiņš tuvojas un 
jūs jau esat iztērējis daudz naudas savas mājas remontam. Taču kāda cita jūsu daļa vēlas tos iztērēt, lai 
dotos ar draugu vakariņās.  



         

 
Uzdevums: pārdomājiet situāciju un pieņemiet pareizo lēmumu, ņemot vērā sekas. 
  

1. Grupa Nr.1: jūs izvēlaties to pievienot saviem uzkrājumiem. Ko jūs vinnējat? Ko jūs zaudējat? 
Sniedziet savus argumentus par paškontroli.  

2. Grupa Nr.2: jūs izvēlaties sevi palutināt un doties vakariņās. Ko jūs vinnējat? Ko jūs zaudējat? 
Sniedziet argumentus par paškontroli.  

3. Abas grupas tiek aicinātas nākt priekšā un prezentēt savus argumentus. 

MORĀLE Atturība ir viena no Gara dāvanām, kas cilvēkam ne vienmēr nāk viegli, bet, kad tā tiek apgūta, cilvēks kļūst 
kungs pār savu dzīvi un nepaklausīgām vēlmēm. 

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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