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Nodarbības mērķis 

- Uzzināt, ko Pestīšanas armijas darīja, lai palīdzētu iedzīvotājiem 19.gs. Londonā.  

- Atklāt, kāpēc Viljams Būts palīdzēja citiem.  

Resursi 

- Prezentācija  

- Trīs cepures – naģene, hūte un PA cepure  

- Materiālu lapa A – cepuru attēli 

- Materiālu lapa B – viktorīnas jautājumi  

- Materiālu lapa C – pagātne un tagadne  

- Materiālu lapa D – Viljama Būta citāti  

- Materiālu lapa E – Viljama Būta runas  

Ievads  

1.slaids. Uzspēlējiet spēli “Padod cepuri”. Uzlieciet trīs cepures trim bērniem. Ja bērni jau ir 

mācījušies par Viljamu Būtu, katrs bērns var padot cepuri nākamajam, pasakot vienu lietu par 

Viljamu Būtu. Atkārtojiet, līdz visi bērni ir izteikušies.  

2.slaids. Uzspēlējiet spēli “Padod cepuri”. Paprasiet, ko bērni zina par dzīvi 19.gs. Attēli 2.slaidā 

var palīdzēt tiem, kas mazāk zina par šo laiku.  

Galvenā nodarbība  

3.slaids. Pastāstiet par nodarbības mērķiem.  

4.slaids. Paskaidrojiet, ka Viljams Būts dzimis Notingemā 1829.gadā. Pusaudža gados Viljams 

kļuva par kristieti un vēlējās nodot savu dzīvi Dievam. Viņš sāka sludināt ielās par Dievu un 

palīdzēt cilvēkiem grūtībās. Viljams teica: “Dievam pieder viss, kas ir Viljams Būts.” Pārrunājiet, 

ko Viljams ar to bija domājis. Ko Viljams atdeva Dievam? Ko, tavuprāt, Dievs vēlējās no Viljama? 

Kā šis solījums ietekmēja Viljama dzīvi? 

Dievam pieder viss, kas ir Viljams Būts: Viljams veltīja visu savu dzīvi un visu savus spēku, 

kalpojot citiem un uzlabojot cilvēku dzīves.  

Viljams Būts un Pestīšanas armija 
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5.slaids. Paskaidrojiet, ka Viljams Būts kļuva par mācītāju. Viņš sludināja nabagajiem, bet drīz 

vien atklāja, ka cilvēki būtu gatavāki uzklausīt Dieva Vārdu, ja nebūtu izsalkuši. 1865.gadā viņš 

sāka draudzi Pestīšanas armija, lai arī līdz par 1878.gadam tā tika saukta par Kristīgo misiju. 

Pestīšanas armija aktīvi cenšas parādīt Dieva mīlestību, palīdzot citiem. Pastāstiet par moto: 

Zupa, ziepes, pestīšana. Pārrunājiet, ko Viljams ar to bija domājis. Kam ir vajadzīga zupa, ziepes, 

pestīšana? Ko nozīmē “pestīšana”? Kādēļ šie vārdi moto ir tieši šādā secībā?  

Zupa, ziepes, pestīšana: Viljams ticēja, ka praktiska palīdzība cilvēkiem ir vajadzīga – parādīt 

Dieva mīlestību, ne tikai par to runāt. Pestīšana nozīmē cilvēka glābšana ticībā Jēzum.  

Runājot par 6.līdz 16.slaidu varat uzvilkt Pestīšanas armijas cepuri un iejusties Viljama Būta tēlā, 

lai paskaidrotu, ko Pestīšanas armijas darīja 19.gs.  

6.slaids. Pabarot izsalkušos. Daudzas ģimenes pilsētās strādāja mājās un darināja tādas lietas kā 

sērkociņu kastītes. Ģimenes daudz laika pavadīja darbā, un tām nebija laika gatavot ēst. Zupas 

virtuvēs cilvēkiem tika dota silta maltīte. Bija arī tādi pārtikas veikali, kas par mazu naudu 

pārdeva barojošu ēdienu – 19.gs.ātrās ēstuves. Deviņu gadu laikā tika izdalītas vairāk nekā 9 

miljonu maltīšu.  

7.slaids. Ceturtdaļa penija brokastis (lētas maltītes) tika dalītas, lai pabarotu izsalkušos bērnus. 

Šajās brokastīs pasniedza tēju, putru, maizi un ievārījumu. Tikai bērniem pašiem bija jāatnes 

sava krūzīte. Līdz 1892.gadam tika izdalītas 20 000 brokastu putru.  

8.slaids. Mājapmeklējums. Daudzi cilvēki dzīvoja graustos – netīrās, pārapdzīvotās vietās. 

Daudzi PA biedri regulāri apmeklēja cilvēkus, kas tur dzīvoja. Graustu rajonos gandrīz nekad 

nenāca ārsti vai vecmātes, tādēļ PA biedri brīvprātīgi apguva pamata medicīnas iemaņas. 

1891.gadā bija 170 brīvprātīgo. Šīs medmāsas palīdzēja sievietēm dzemdībās un arī uzraudzīja 

ģimenes dzīves apstākļus. Ja ģimenei nepietika ēdiena, medmāsas to atnesa. Ja māja bija netīra, 

medmāsa to sakopa. Medmāsas sauca arī par “graustu māsām”.  

9.slaids. Otrreizējā lietošana – labdarības veikali. Cilvēki ziedoja lietotas mantas. 1891.gadā 

valdība ziedoja 30 000 lietotu armijas bruņucepuru. Ziedotās mantas tika pārdotas labdarības 

veikalos. Daudzi nabadzīgie nevēlējās vienkārši saņemt mantas, bet bija gatavi tās nopirkt par 

ļoti mazu samaksu. Tās mantas, ko varēja pārstrādāt, tika pārdotas fabrikām.  

10.slaids. Patversmes bezpajumtniekiem. Pirmo patversmi vadīja Viljama vecākais dēls 

Bramvels. Tā atradās vecā tramvaja depo. Gultu vietā bija soli, bet tur bija silti un droši. Drīz 

vien tika izveidotas normālas patversmes sievietēm un vīriešiem ar labām gultām. 1899.gadā 

patvērums tika dots 11 miljoniem bezpajumtnieku.  

11.slaids. Drošās mājas tika izveidotas, lai dotu patvērumu sievietēm un meitenēm. Tās 

pasargāja sievietēs no pāridarītājiem, kā arī deva iespēju atrast labu darbavietu. 1892.gadam 

tika sniegta palīdzība vairāk nekā 5000 meitenēm. Daudzas turpināja strādāt un ziedoja peniju 

nedēļā, lai drošās mājas darbs varētu turpināties.  
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12.slaids. Pazudušie. Vairāku iemeslu dēļ radi tajā laikā zaudēja kontaktu ar ģimeni. Bija grūti 

atrast pazudušos. Tika atvēlēta vieta, lai palīdzētu sameklēt pazudušos. 1891.gadā tika sniegta 

palīdzība atrast 600 cilvēkus.  

13.slaids. Cietumu kalpošana. Bija svarīgi palīdzēt ieslodzītajiem, tādēļ tika izveidotā cietumu 

kalpošana brigāde, kas apmeklēja ieslodzītos cietumā. Brigādē bija bijušie ieslodzītie. Viens no 

uzdevumiem bija sagaidīt pie cietuma vārtiem tos, kas iznākuši no cietuma, un uzņemt atpakaļ 

sabiedrībā. Tika dota iespēja palikt brigādē un atrast jaunu darbu.  

14.slaids. Darbs. Bija svarīgi palīdzēt cilvēkiem sameklēt darbu, lai uzlabotu cilvēku dzīves 

apstākļus. Šim nolūkam tika izveidota darba aģentūrā – vairākus gadus pirms šo darbu pārņēma 

valsts iestādes. Šeit cilvēki varēji droši meklēt darbu, un darba devēji – darbiniekus. Tika sniegta 

apmācība, lai sievietes un vīrieši varētu atrast labākus darbus: apmācība galdniecībā, paklāju 

darināšanā, grozu veidošanā, šūšanā, kurpju gatavošanā, krāsošanā un grāmatu iesiešanā. Līdz 

1899.gadam ar aģentūras palīdzību darbu atrada vairāk nekā 90 000 cilvēku.  

15.slaids. Hadleja ferma. Šī ir ferma Eseksā, kurā bija labību lauki, mājdzīvnieki, pienotava un 

dzirnavas. Tā bija ļoti iecienīta vieta. Uz to devās daudz apmeklētāju. Pat karaliene no tās 

nopirka vistas. Fermā bija daudz darba, bet pieredze šajā fermā palīdzēja cilvēkiem atrast darbu 

citās fermās vai pārcelties uz citām valstīm – Kanādu, Jaunzēlandi un Austrāliju. Līdz 

1912.gadam ferma palīdzēja vairāk nekā 7000 vīru atrast darbu.  

16.slaids. Sērkociņu fabrika. Bija svarīgi godīgums attiekties pret visiem. Sērkociņu fabriku 

darbinieki saņēma ļoti mazas algas, darbinieki strādāja šausmīgos apstākļos un bija pakļauti 

kaitīgiem materiāliem, kas izraisīja žokļa vēzi. Tā rezultātā cilvēku sejas tika izkropļotas un 

slimības rezultātā iestājās nāve. PA izveidoja savu sērkociņu fabriku, kur darbiniekiem maksāja 

labākas algas un nodrošināja drošākus apstākļus. Kampaņas guva atzinību sabiedrībā, līdz 

drošās sērkociņu fabrikas bija tik populāras, ka pārējām fabrikām nācās mainīt savu nostāju.  

17.slaids. Atsaucieties uz runu “Es cīnīšos”. Pārrunājiet, ko Viljams domāja, sakot šo runu. Pret 

ko Viljams cīnās? Kā Viljams pret to cīnās? Ko nozīmē “es cīnīšos līdz galam”?  

Es cīnīšos, es cīnīšos līdz galam: Viljams uzskatīja, ka PA ir jācīnās pret sociālo netaisnīgumu un 

nabadzību.  

Uz ko norāda Viljams plakātā? Viljams ir atainots salutējot PA stilā. Tas nozīmē dot Dievam godu 

un atzinību par visu, un izrādīt uzticību Dievam.  

18. un 19.slaids. Aiciniet kādus bērnus 30 sekunžu laikā atcerēties PA sākotnēji darbu 19.gs. 

Attēlus izmantojiet, lai palīdzētu bērniem atcerēties.  

Aktivitātes no 20. līdz 24.slaidam. Izvēlēties jūsu grupai piemērotākās aktivitātes.  

20.slaids. PA pašlaik darbojas vairāk nekā 125 valstīs. Kā PA palīdz šodien? Izmantojiet materiālu 

lapu C, lai pārrunāt, kā darbība ir mainījusies vai palikusi tāda pati kopš 19.gs. Kas ir palicis tāds 
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pats? Kas ir mainījies? Sērkociņu fabrika tika slēgta 1900.gadā, jo mērķis – radīt godīgus darba 

apstākļus – tika sasniegts, bet doma turpinājās.  

21.slaids. Bērni sadalās mazās grupiņās. Katrai grupiņai iedodiet vienu Viljama Būta citātu no 

materiālu lapas D. Aiciniet bērnus atainot citātu nelielā skečā. Pārējie bērni cenšas atminēt 

citātu.  

22.slaids. Mazās grupās izveidojiet plakātu, kas paskaidro vienu no Viljama Būta citātiem.  

23.slaids. Viljama runa. Izmantojiet materiālu lapu E. Uzrakstiet vai uzzīmējiet, ko Viljams ar to 

domāja. Vai arī paši uzrakstiet savu “Es cīnīšos” runu. Pret ko mums mūsdienās ir jācīnās?  

24.slaids. Kā būtu dzīvot 19.gs? Nelielā skečā attēlojiet, kā būtu tad dzīvot un saņemt palīdzību 

no PA.  

Noslēgumā  

25.slaids. Ko šie citāti un rīcības stāsta par Viljamu Būtu? Kas viņu motivēja rīkoties? Kurš citāts 

ir vissvarīgākais? PA tagad ir vairāk nekā 150 gadi. Kāpēc PA tik ilgi ir pastāvējusi?  

26.-28.slaids. Viktorīna. Materiālu lapa B. Divi bērni stāv pie tāfeles. Izlasiet jautājumu un uzvar 

tas, kurš uzsit pa pareizo atbildi.  

29.slaids. PA mūsdienās.  

 


