
Sargi savu dvēseli.  

Datums 

vieta 

„Sargi savu dvēseli un tūkstoši  
apkārt tev tiks izglābti”.  
         /Serafīms Sarovskis/ 

  

  



«Nugzars Gaprindašvili. Dzimis 

1840.gadā, miris 1865.gadā. 
Nodzīvojis 120 gadus».  

 «Suleimans Babašidze. Dzimis 

1820.gadā, miris 1858.gadā. 
Nodzīvojis 3 gadus» 



Klases stundas uzdevumi: 

• paplašināt izpratni par jēdzienu „vērtība”;  
• attīstīt spēju analizēt dažādas dzīves situācijas un meklēt 

iespējamos risinājumus; 
• mācīties iepazīt un izprast sevi, saskatot vispārcilvēciskās 

vērtības; 
•  analizēt savu rīcību, prognozēt rīcības sekas īstermiņā un 

ilgtermiņā; 
• mācīties sadarboties: klausīties, formulēt un pamatot 

savas domas,  ieklausīties citu  viedoklī, izdarīt 
secinājumus. 

 



Vērtība  

 Vērtības ir lietas, parādības, paradumi, principi, ko cilvēks 
savā apziņā uztver kā sev vai citai personai būtiski nozīmīgus, 
vēlamus, kā arī kas sekmē cilvēka personības veidošanos. 

     

 Vērtība ir katra paša cilvēka jēga, kuru viņš izvēlas 
un cenšas izjust, sasniegt un aizsargāt. 





 Aļņa stāsts 

Klikšķini šeit, lai uzzinātu Aļņa stāstu 

http://www.esipats.lv/s/5-4-skola


Intas stāsts  

 
Klikšķini šeit, lai uzzinātu Intas 1.stāstu 
Klikšķini šeit, lai uzzinātu Intas 2.stāstu   
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Intas stāsts  

Klikšķini šeit, lai uzzinātu Intas 3.stāstu 

http://www.esipats.lv/s/5-3-darbs


Ilgas stāsts 

Klikšķini šeit, lai uzzinātu Ilgas stāstu 

http://www.esipats.lv/s/5-3-darbs


1946.gads 



Andra stāsts 

 

Klikšķini šeit, lai uzzinātu Andra stāstu 

http://www.esipats.lv/s/8-2-andris-atgriezas-sibirija


Ilgas stāsts 

Klikšķini šeit, lai uzzinātu Ilgas stāstu  

http://www.esipats.lv/s/8-1-ilga-brauc-mammai-pakal






Sapņi un īstenība 



Prieks, miers, mīlestība... Cik viegli sitas sirds! 

Laiks, ceļš, patiesība... Zem kājām gaismas tilts. 
Tas atved mani pie sevis lai satiekamies, lai... 

Tas aizved mani pie Tevis, tas ved līdz Mūžībai. 
 

 „Kļūsti par gaismas staru, ej prom no tukšu sapņojumu 
pasaules un izmanto savu enerģiju, lai nerimtīgi kāptu 

augšup. Lai tava dvēsele vienmēr izstaro gaismu un 
labestību, siltumu un līdzcietību, mundrumu un vēlmi 

palīdzēt tuvākajam”. 

     Helēna Rēriha  

 



Vēlies uzzināt vairāk? 

 

• Izlasi Melānijas Vanagas grāmatu “Veļupes 

krastā!”!  
• Seko līdzi kā top filma “Melānijas hronika”! 

• Brauc ciemos uz Melānijas Vanagas muzeju 

Amatas novadā! 
 



Izmantotie avoti: 

 

• www.esipats.lv 

• www.gudrinieks.lv/referati/eseja-

domraksts/vertibas.html  

• www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=1107&q=

person%C4%ABba&id=2060757&g=1  
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