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Nodarbības mērķis 

- Uzzināt par nozīmīgiem notikumiem Viljama Būta dzīvē 

- Pārdomāt, kādi bija Viljama Būta dzīves pavērsiena brīži  

Resursi 

- Prezentācija  

- Lielas papīra lapas, rakstāmie  

- Trīs cepures – naģene, hūte un PA cepure  

- Materiālu lapa A – cepuru attēli 

- Materiālu lapa B – pavērsiena brīži kartītes  

- Materiālu lapa C – kartītes  

- Materiālu lapa D – kartītes ar attēliem un notikumiem   

Ievads  

1.slaids. Parādiet Viljama Būta bildi. Grupa lai pastāsta savus pirmos iespaidus. Kā jūs raksturotu 

šo cilvēku? Vai viņš izskatās vecs, trausls, baismīgs, kaitinošs, uzticams, dedzīgs, smieklīgs, 

ziņkārīgs, dusmīgs, gādīgs?  Paskaidrojiet, ka viņu sauca Viljams Būts, kas dzīvoja 19.gs.   

Pirmā daļa - Viljama Būta dzīve  

2.slaids. Pastāstiet bērniem par nodarbības mērķiem.  

3.slaids. Paskaidrojiet, ka šajā nodarbībā bērniem stāstīties par Viljama Būta dzīvi. Viens no 

bērniem var tēlot jauno Viljamu Būtu, kam galvā naģene. Jaunais Viljams nostājas vienā telpas 

pusē, un jūs sakāt:  

Viljama dzīve sākās Notingemā 1829.gadā. Viņa tēvs vēlējās Viljamu sūtīt mācīties labā skolā, 

lai zēns kļūtu par džentelmeni. Viljams bija nerātns un draisks zēns. Viņa iesauka bija ‘Darbīgais 

Vils’. Diemžēl 13 gadu vecumā Viljama tēvs zaudēja visus ienākumus un pēc gada nomira. 

Ģimene kļuva ļoti nabadzīga. Viljamam bija jāpamet skola un jāatrod darbs. Viņš dabūja darbu 

par mācekli lombardā. Tur cilvēki ieķīlāja mantu pret naudu. Mantas vēlāk varēja izpirkt par 

lielāku naudu. Ja to nevarēja atļauties, mantas netika atdotas. Viljams redzēja, kā nabagie kļūst 

arvien nabagāki. Viņam tas nepatika. 

Viljama Būta dzīve 



2 
 

Jaunais Viljams pastaigājas pa telpu, kamēr jūs stāstāt par šiem notikumiem: Viljams piedzima 

labā ģimenē, mācījās labā skolā, pusaudža gados ģimenē naudas vairs nebija, viņam bija jāsāk 

strādāt darbu, kas viņam nepatika. Pēc tam pajautājiet jaunajam Viljamam, ko viņš domā par 

šiem dzīves pavērsieniem. Vai viņš jutās dusmīgs? Vai Viljams kļuva nerātnāks? Ko viņš darīs 

tālāk? Pierakstiet bērnu domas uz lielas papīra lapas. Ko bērni domā par pavērsienu Viljama 

Būta dzīvē? Pastāstiet, ka Viljama Būta dzīvē bija vēl kāds svarīgs pavērsiens.  

Tagad jaunais Viljams lai atkal iet pa klasi, bet šoreiz ar paceltu elkoni. Pusceļā paķeriet viņu aiz 

rokas un pagrieziet gājienu citā virzienā. Paskaidrojiet, ka šāds straujš pavērsiens notika arī 

Viljama dzīvē.  

4.slaids. Jaunais pavērsiens. Kad Viljams bija pusaudzi, viņš dzirdēja mācītāju sludinām draudzē 

par Dieva mīlestību. Viljams regulāri gāja uz draudzi, bet daudz uzmanības tam nepievērsa. 

Tomēr šoreiz Viljams dzirdēja vēsti, un savā sirdī nolēma veltīt dzīvi Jēzum. Viņš sāka palīdzēt 

apkārtējiem. Viņš palīdzēja atrast mājvietu un mēbeles kādai bezpajumtniecei. Viņš atvainojās 

tiem, kurus bija izjokojis. Viljams gribēja, lai arī citi uzzina par Jēzu. Viņš iedrošināja cilvēkus 

doties uz draudzi, lai dzirdētu labo vēsti. Diemžēl šie cilvēki bija nabadzīgi un nelāgi oda. 

Pārējiem draudzē viņi nepatika. Tādēļ Viljams sāka stāstīt par Jēzu ielas malā. Viņš kļuva 

pazīstams kā “zēns sludinātājs”. Pārrunājiet ar bērniem, kā šis notikums arī pavērsa Viljama 

dzīvi. Kā Viljama dzīve mainījās? Kāds bija Viljams šajā laikā? Kā šie notikumu atšķiras  no tā, 

kādu Viljamu Būtu bērni bija iedomājušies? Pierakstiet bērnu atbildes uz tās pašas lapas ar citu 

krāsu.  

5.slaids. Tādā pašā veidā īsumā pastāstiet par Viljama Būta jaunieša dzīvi. Šoreiz aiciniet kādu 

citu bērnu attēlot Viljamu.   

Kad Viljams bija pabeidza apmācības lombardā, viņš nevarēja atrast darbu. Diemžēl nekur 

Notingemā nebija piemērotas darbavietas. Viljams gribēja kļūt par draudzes mācītāju, bet viņš 

nebija pabeidzis skolu un viņam nebija pietiekami naudas koledžai. Viņš devās uz Londonu, bet 

arī tur vienīgais darbs, kas bija pieejams bija… lombardā. Katru dienu viņš garas stunda strādāja 

darbu, kas viņam riebjās. Dažas brīvas stundas darbadienās un svētdienās viņš veltīja kā 

brīvprātīgais sludinātājs draudzēs.  

Pārrunājiet, kā Viljams jutās šajā posmā savā dzīvē.  

6.slaids. Turpiniet “pavērsiena” gājienu – pagrieziet Viljamu ikreiz, kad viņa dzīves stāstā notiek 

kādas pārmaiņas.  

1851.gada Londonā Viljams satika Rabbita kungu, kam tik ļoti patika Viljama sludināšana, ka 

viņš ziedoja naudu, lai Viljams trīs mēnešus varētu veikt pilna laika sludinātāja darbu. Viljams 

beidzot varēja aiziet no lombarda. Pēc kāda sprediķa Rabbita kungs iepazīstināja Viljamu ar 

Katrīnu Mamfordi – ļoti inteliģentu sievieti, kas bija daudz studējusi Bībeli. Viņa izteica 

komentārus par kādiem Viljama sprediķiem un dalījās savās domās par ticību. Viljamam ļoti 

patika šīs sarunas. Viņi iemīlējās un drīz saderinājās. Katrīna pārliecināja Viljamu mācīties 
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koledžā par mācītāju. Pēc kāzām Viljama darbs bija apbraukāt vairākas draudzes un sludināt. 

Arī Katrīna kļuva par sludinātāju un sāka pierakstīt grāmatās savas domas par ticību.  

Pārrunājiet jaunā Viljama pavērsiena brīžus. Kā Katrīna ietekmēja Viljama dzīvi? Kāda būtu 

izvērtusies Viljama dzīve bez Katrīnas?   

7.slaids. Turpiniet tāpat, stāstot par Viljama Būta dzīvi Pestīšanas armijā. Aiciniet citu bērnu 

uzvilkt PA cepuri. Paņemiet jaunu papīra lapu.  

Viljams vēlējās atgriezties pie sludināšanas ielās, ceļošanas un sprediķošanas, bet baznīca viņam 

atteica. Tādēļ ar Katrīnas atbalstu Viljams aizgāja no šīs baznīcas un kļuva par neatkarīgu 

sludinātāju, kas sludināja cilvēkiem un palīdzēja, kā vien spēja. Šī dzīve bija grūta, un ģimene 

bija nabadzīga, bet tas bija tas, ko viņi paši bija izvēlējušies. Četrus gadus Viljams ar ģimeni 

ceļoja un sludināja kur vien tas bija iespējams – teātros, koncertzālēs un vienreiz par cirkus teltī.  

Pārrunājiet, kā Viljams jutās šajā dzīves posmā. Pierakstiet bērnu domas.  

Turpiniet “pavērsienu” gājienu ar Viljamu.  

8.slaids. Galu galā viņi nonāca atpakaļ Londonā. Kādu vakaru 1865.gadā nabadzīgajā Austrumu 

Londonā Viljams pamanīja kādu sludināju, kas uz ielas pie kroga sludināja kādai cilvēku grupai. 

Pēc savas runas sludinātājs aicināja kādu no klausītājiem izteikties. Viljams piecēlās un runāja. 

Viņš runāja par Dieva mīlestību un to, cik svarīgi ir izrādīt Dieva mīlestību, palīdzot citiem. Visus 

tik ļoti uzrunāja Viljama teiktais, ka viņš tika uzaicināts runāt lielākai cilvēku grupai milzīgā teltī. 

Tas bija PA sākums, lai arī sākumā to sauca par Kristīgo misiju. Vēlāk Viljams Būts publicēja 

grāmatu “Tumšākā Anglija un ceļš ārā no tās”, kurā viņš pierakstīja savas idejas, kā palīdzēt 

cilvēkiem. Grāmata bija ļoti populāra, un to ātri vien izpirka. Ar šiem līdzekļiem Viljams varēja 

īstenot ļoti lielus projektus, kā palīdzēt trūcīgajiem dažādos veidos: pabarot izsalkušos, 

patversmes bezpajumtniekiem, darba aģentūras. Cilvēkus aizrāva Viljama un Katrīnas idejas – 

sludināt par Dieva mīlestību un palīdzēt cilvēkiem. PA izplatījās visā Lielbritānijā un vēlāk arī 

citviet pasaulē. Viljams nomira 1912.gadā, bet viņa darbs turpinās. Šodien, pēc vairāk nekā 150 

gadiem, PA darbojas vairāk nekā 125 valstīs un vēl joprojām cīnās, lai palīdzētu cilvēkiem 

ciešanās.  

Ar bērniem pārrunājiet, kādi bija pavērsiena notikumi Viljama dzīvē.  

9.slaids. Pārrunājiet ar bērniem, cik lielā mērā viņi ir apguvuši nodarbības mācības.   

Otrā daļa – pētīt Viljama dzīves pavērsienus  

10.slaids. Pārrunājiet ar bērniem Viljama dzīves trīs pavērsienus. Kādā virzienā pavērsās Viljama 

dzīve katrā no šiem notikumiem? Paskatieties, ko esat pierakstījuši uz lielajām papīra lapām.  

11.slaids. Pa pāriem pārrunājiet pavērsiena brīžus, kas pierakstīti uz materiālu lapas B.  Viljama 

dzīves pavērsiena brīži: Sakritība? Veiksme? Izvēle? Kas notiktu, ja kādu pavērsienu Viljams būtu 

izlaidis? Kurš ir vissvarīgākais pavērsiens? Kāpēc?  
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12.slaids. Katrs bērns individuāli pārdomā, kurš bija vissvarīgākais pavērsiena brīdis. Savas 

domas bērni pieraksta / uzzīmē uz dotajām bultām. Pēc tam bultas pielīmējiet uz lielajām 

lapām.  

Vai, tavuprāt, Viljams apzinājās, ka šie ir svarīgi pavērsiena brīži viņa dzīvē?   

13.slaids. Paskaidrojiet, ka pavērsiena brīži dzīve var būt lieli vai mazi notikumi. Kādus 

pavērsienus mēs piedzīvojam savā dzīvē? Kā tos var atpazīt?  

Kopā pabeidziet teikumu: Pavērsiena brīdis ir…  

14.slaids. Pārrunājiet ar bērniem, cik lielā mērā viņi ir apguvuši nodarbības mācības.   

Noslēgumā  

15.slaids. Izspēlējiet spēli “Pareizi  / Nepareizi”.  Var darīt tā: divi bērni nostājas ar mugurām 

viens pret otru. Ja apgalvojums ir pareizs, bērni pieskaras savam degunam, ja apgalvojums ir 

nepareizs – sakrusto rokas.  

1. Viljams Būts piedzima Londonā (nepareizi)  

2. Viljams dabūja darbu lombardā (pareizi)  

3. Viljama iesauka bija “zēns sludinātājs” (pareizi)  

4. Viljams gribēja visiem stāstīt par darbu lombardā (nepareizi)  

5. Viljamam palīdzēja Banija kungs (nepareizi)  

6. Viljams aprecēja sievieti vārdā Karola (nepareizi)  

7. Viljams kļuva par draudzes mācītāju (pareizi)  

8. Viljams pameta draudzi, lai varētu sludināt bagātajiem (nepareizi)  

9. Viljams izveidoja Kristīgo misiju Londonā (pareizi)  

10. Kristīgā misija pārtapa par Pestīšanas armiju (pareizi)  

11. Viljams sarakstīja grāmatu ar nosaukumu “Tumšākā Āfrika” (nepareizi)  

12. Pestīšanas armija darbojas visā pasaulē (pareizi)  

 

Papildus materiāli  

- Materiālu lapa D. Notikumu secība. Uzdodiet bērniem sakārtot notikumus Viljama Būta 

dzīvē pareizā secībā. Apvelciet pavērsiena brīžus un paskaidrojiet, kāpēc tie ir svarīgi.  
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Atbilžu lapa 

1829.gadā Notingemā piedzimst Viljams. 

Pēc tēva nāves Viljams pamet skolu un sāk darbu lombardā.  

Viljams kļūst par kristieti. 

Viljams dodas uz Londonu meklēt darbu.  

Viljams satiek Katrīnu. Viņš mācās par mācītāju. Viljams un Katrīna apprecas. 

Viljams aiziet no baznīcas un sāk sludināt ielās.  

Viljams sludina Austrumu Londonā un uzsāk Kristīgo misiju. 

Viljams saraksta grāmatu ar nosaukumu “Tumšākā Anglija un ceļš ārā no tās”.  

Arvien vairāk cilvēkiem tiek sniegta palīdzība, un PA sāk darbu arī citās valstīs.  

Viljams mirst 1912.gadā.  

 


