
Lekciju Bioētika – mācība par dzīvību un Aborta drāma š.g.  

28.09. un praktisko nodarbību š.g. 19.10. vadīja Signe Sirmā, 

teoloģe un misionāre. 

Ievadā lektore iepazīstināja ar savas dzīves, studiju un karjeras gaitām. 

Mēs dzīvojam laikmetā, kad progresam, kas noticis tehnoloģijās, elektronikā, bioloģijā 

un citās zinātnēs, nav iespējams izsekot, jo zinātniskie atklājumi pārspēj ikdienas cilvēka 

sapratni. 

Runājot par personas jēdzienu, esam vienisprātis, ka vienprātīgi jāaizstāv personas 

neaizskaramību, cieņu, nenogalināt, neapdraudēt, nemanipulēt un nepaverdzināt, tomēr 

tiklīdz sākam konkrēti analizēt bioētikas jautājumus, piem., eitanāzija, nāvessods, aborti, 

pašnāvības, orgānu transplantācija utt., vienprātība sāk šķelties. Tāpēc bioētikas 

pamatjautājums ir rast iespēju šo jēdzienu lietot visiem cilvēkiem – no cilvēka iesākuma līdz 

nāvei. Otra lekcijas daļa bija veltīta abortam – tēma, kas katram jaunietim lika aizdomāties 

par savas dzīvības vērtību un atbildību. 

Cilvēks ir jāciena no viņa pirmā eksistences brīža līdz pēdējam. Cilvēks nav tikai 

bioloģiska būtne, bet  ir visbrīnišķīgākais, kas pasaulē eksistē, ar vislielāko potenciālu, ar 

vislielākajām gara spējām, ar vislielākajām prāta spējām, tas, kas cilvēku padara īpašu. 

Cilvēks ir brīnišķīga būtne, kas ir jāmīl un jāaizstāv no pirmā dzīves brīža līdz pēdējam. 

  Praktiskās nodarbības ietvaros 7 jaunieši dziļāk izpētīja kādu bioētikas tēmu. 

Audzēkņi pētīja pašnāvības iemeslus, eitanāziju, nāvessodu, transeksualitāti, orgānu 

transplantāciju.  Praktiskais darbs sastāvēja no trīspakāpju uzdevumiem: 

1. Izlasīt zinātnisko L. Gutpelcas rakstu „ Bioētika un persona  21.gs.” un 

pārdomāt 2-3 atziņas 

2. Izvēlēties tēmu un iedziļināties, izmantojot vienu no trīs piedāvātajām  

metodēm. 

3. Noformēt uzdevumu atbilstoši prasībām, aprakstīt izvēlētās metodes 

rezultātus, veikt secinājumus un prezentēt. 

Refleksija: 

Ļoti noderīga informācija par pašu cilvēku. Ieguvu zināšanas cilvēka 

psiholoģijā, lekcija lika aizdomāties, ka patiesībā mēs neesam nekas 

tehnoloģiju priekšā, ka ar mums var izrīkoties kā ar bioloģisko masu! 

 

Ļoti uzrunāja Bioētikas lekcija. 

 

Nekad nebiju dzirdējusi par Bioētiku un ļoti interesanti likās to visu klausīties. 

Saprast kopumā, kas tas vispār ir. 

 

Patika lekcija, savukārt praktiskais darbs ļāva dziļāk iepazīt konkrēto tēmu. 

 

Lekcija palīdzēja padomāt par abortu un cik ļoti to nevajadzētu darīt. Lika 

pārdomāt dzīvi, manu atbildību. 
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