
         

 

STUNDAS PLĀNS 39  
MIERS UN MIERA LOGS 

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) iepazīt mieru sajūtās; 
3) mācīties, kā praktizēt mieru; 
4) 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. 

VECUMA GRUPA 13-15 gadi 

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


         

SAGAIDĀMIE 
REZULTĀTI 

1) audzēkņi apguvuši miera pozitīvās iezīmes; 
2) audzēkņi iemācījušies, ka miera izpaužas sajūtās; 
3) audzēkņi iemācījušies, kādās sajūtās var izpausties miers; 
4) tiek trenētas skolēnu diskusijas un kritiskās prasmes; 
5) pielieto savas idejas, argumentus praktiskos scenārijos.  

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Ir viegli sabojāt un iznīcināt. Varoņi ir tie, kas mieru rada un 
veido. 

Nelsons Mandela 

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 15 minūtes  NOSAUKUMS A: 
 MIERA LOGS 
 

http://www.mopyl.eu/


         

 



         

 
‘Miera logs’ – Marks Šagāls, 1964 

Pilns nosaukums: “Miera un cilvēku laimes logs” 
 
Šo skaisto, spilgto vitrāžu 1964.gadā dāvināja Apvienoto Nāciju Organizācijai kā piemiņas zīmi tās otrajam 
ģenerālsekretāram Dagam Hammerskjēldam un vēl piecpadsmit cilvēkiem, kuri trīs gadus iepriekš traģiski 
gāja bojā lidmašīnas katastrofā. Tas ir viens no daudzajiem lieliskajiem vitrāžas darbiem, ko Šagāls radīja 
savas dzīves beigās. Darbu iedvesmojis Bībeles fragments no Jesajas grāmatas 9.nodaļas 1.-6.panta: 
 
1 Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma.  
2 Tu vairosi tautu, Tu tai dosi lielu prieku, tā priecāsies Tavā priekšā kā pļaujamā laikā, kā priecājas, laupījumu 
dalot.  
3 Jo viņu nastas jūgu un viņu iejūgu, un viņu dzinēja rīksti Tu esi salauzis kā Midiāna laikā,  
4 un bruņojums tiem, kas taisās uz karu, un drēbes, kas asinīm aptraipītas, būs tikai laupījums ugunij, uguns tās 
aprīs.  
5 Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma 
devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.  
6 Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un Viņa ķēniņa valstībā, Viņam to nostiprinot 
un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. 
 
Vispirms skolotājs parāda gleznu uz ekrāna. Pēc tam pastāsta par gleznas radīšanas vēsturi un Jesajas 
grāmatas tekstu, kas māksliniekam kalpojis par iedvesmas avotu. 

GRUPAS DARBS 20 minūtes 



         

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi. Skolotājs atbild un izskaidro visus ar to saistītos aspektus. 
Skolotājs paskaidro, ka gleznā ir attēloti vairāki miera elementi/simboli. Skolotājs lūdz uzmanīgi aplūkot 
gleznu un nosaukt tos simbolus, ko audzēkņi spēj saskatīt. Ja audzēkņiem ir grūtības kādu nosaukt, 
skolotājs nosauc dažus: māti un cilvēkus, kas cīnās par mieru, mazu bērnu centrā, kuru skūpsta eņģeliska 
būtne. 
 
Pēc tam skolotājs uzdod grupai sekojošus jautājumus: 

1. Kas ir miers? 
2. Kādas ir miera iezīmes? 
3. Kāda izskatās miermīlīga pasaule? 
4. Kāpēc cilvēki pasaulē ne vienmēr izvēlas mieru? 
5. Kā izskatās miers? 
6. Kādas ir miera sajūtas? 
7. Kā miers palīdz jums un citiem? 

SITUĀCIJA Miers un sajūtas 
 
Skolotājs sadala audzēkņus 5 grupās. Katra grupa pārstāv vienu cilvēka maņu, jo ir 5 maņas. Vingrinājuma 
mērķis ir prāta vētra par to, kā cilvēks izjūt mieru, kad saņem dažādu maņu informāciju. Pirms dalībnieki 
uzzina vingrinājuma mērķi, skolotājs jautā audzēkņiem, kādas ir 5 maņas:  

1. Redze 
2. Dzirde 
3. Smarža 
4. Garša 
5. Tauste 

 
Uzdevums: skolotājs lūdz audzēkņus izmantot savai grupai piešķirto maņu un aprakstīt, kā viņi jūtas miera 
apstākļos saskaņā ar savas maņas sajūtām. Pēc tam dalībnieki tiek aicināti nākt priekšā un prezentēt. Viņi 



         

var izmantot dziedāšanu, imitēšanu un dejošanu, lai parādītu savu viedokli par mieru saskaņā ar savām 
sajūtām un maņu.  
 
Uzdevuma beigās skolotājs paskaidro, ka cilvēks var izmantot visas savas maņas, lai praktizētu mieru un 
atrastu savu iekšējo mieru. 

MORĀLE Miers sākas ar smaidu – Māte Terēze 

NOBEIGUMA DAĻA 5 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. Erasmus+ Projekts. 2022. Mobile Program for Youth Learners. MoPYL Pētījuma ziņojums. Pieejams: 
www.mopyl.eu.   

2. Merriam-Webster Dictionary. Peace. Piekļūts: 28.11.2022. https://www.merriam-
webster.com/dictionary/peace. 

3. Wikipedia. Peace. Piekļūts: 28.11.2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Peace. 
4. Yin, J., Y. 10 peacemakers who have promoted world peace (Part I). Leaders League. Piekļūts: 

28.11.2022. https://www.leadersleague.com/en/news/10-peacemakers-who-have-promoted-world-peace-
part-i.   

 

 

 

http://www.mopyl.eu/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/peace
https://www.merriam-webster.com/dictionary/peace
https://en.wikipedia.org/wiki/Peace
https://www.leadersleague.com/en/news/10-peacemakers-who-have-promoted-world-peace-part-i
https://www.leadersleague.com/en/news/10-peacemakers-who-have-promoted-world-peace-part-i

