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Šī  solās būt gara 

ziema. Starp 

bērnu iesnām 

un vecāku darbiem 

jānotur dzīva cerība par 

gaišāku jauno – 2021. – 

gadu.

Šķiet, bērnudārznieku 

vecāki šoziem sēž ļoti 

nestabilā laivā. Ik brīdi var 

pienākt zvans no dārziņa – 

no rītdienas bērnudārzs 

slēgts. Vai arī – jūsu 

bērns ir kontaktpersona 

ar Covid-19 saslimušajai 

audzinātājai. Tātad – ar 

aktīviem, zinātkāriem un 

allaž mundriem bērniem 

jāpaliek mājās, jāturpina 

strādāt, rūpējoties gan par 

bērnu ēdināšanu, mājas 

soli, bērnu nodarbināšanu, 

arī izglītošanu un iztikas 

pelnīšanu.

Kaut kā jau to var. Kaut kā. 

Bet – kur paliek vecāku kā pieaugušu cilvēku vajadzības? Elementārs laiks vienatnei? 

Iespēja divvientulībai? Eksperti ik pa laikam atgādina – vecākiem savas attiecības ir 

jākopj. Jāiet uz randiņiem… Jā. Nu randiņi ir virtuvē pie pakas čipsu un glāzes vīna, 

kad beidzot ap pusnakti mājās enerģiju neizlikušie bērni aizmiguši. Randiņi tajās 

pauzēs, kad mazie skatās multeni. Sadošanās rokās pastaigas laikā, kamēr bērni 

brauc ar velosipēdiem vai tiek vilkti ragavās. Un galu galā – filmas skatīšanās, pat ja 

abi aizmiegat pēc pirmajām desmit minūtēm. Varbūt labāk tā arī palikt – snaužot uz 

dīvāna, lai pēc iespējas vairāk laika pavadītu ciešāk divatā.

Lai jūsu ģimenēs mīļiem brīžiem pilns jaunais gads, bet mammām un tētiem – 

radošas randiņu idejas!

Gunita Krilova, žurnāla “Mammām un Tētiem. Bērnudārznieks.” 

galvenā redaktore
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ŽURNĀLA “MAMMĀM UN TĒTIEM. 
BĒRNUDĀRZNIEKS” REDKOLĒĢIJA 
Bērnudārznieka vecumposms ir tik aktīvs un notikumiem bagāts! Reizēm arī noguruma un 

baiļu pilns. Ja vēlies ieteikt savu tēmu žurnālam, raksti – fonds@mammamuntetiem.lv 
vai Facebook.com/Mammamuntetiem, Instagram.com/Mammamuntetiem, Twitter.com/

Mammamuntetiem – vai sazinies ar redaktoriem, rakstot viņiem vēstuli e-pastā. 

Bērnudārznieks | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS |    3



4  |  Bērnudārznieks | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS

Ziņas

Šā gada izskaņā Liepājā papildināti divi bērnu 
rotaļu laukumi.

Lāčplēša dārzā Karostā uzstādīti jauni bērnu rotaļu 

laukuma elementi. Tie ierīkoti blakus esošajām rotaļu 

iekārtām, paplašinot bērnu rotaļāšanās iespējas. Iekārtas ir 

daudzfunkcionālas, piemērotas bērniem vecumā no viena 

un vairāk gadiem, tās attīsta bērnu rāpšanās un balansēšanas 

prasmes, ķermeņa kustību daudzveidību, veicina roku un kāju 

izturību. Rotaļu komplekss Lāčplēša dārzā ir veidots atbilstoši 

vienotai tematikai – “Vējš”.

Arī Jūrmalas parka bērnu laukums tiek papildināts ar vēl 

vienu rotaļu iekārtu kompleksu. Šis topošais komplekss būs 

veidots pēc vienojošas tēmas – “Jūra”.

Pašvaldība plāno nākamajā gadā jaunu bērnu laukumu izveidot 

Aisteres ielā 1 un 2022. gadā ar jaunām iekārtām papildināt 

rotaļu laukumu Vērgales ielā 3. Kopskaitā Liepājā šobrīd ir  

16 pašvaldības izveidoti, attīstīti un uzturēti rotaļu laukumi.

ATPŪTAS IESPĒJAS

JAUNI BĒRNU ROTAĻU 
LAUKUMI LIEPĀJĀ

LIEPĀJA AICINA ĢIMENES SMELTIES 
ENERĢIJU DABĀ UN PILSĒTVIDĒ  

Liepāja piedāvā vairākas idejas, kur smelties 
enerģiju un prieku, pastaigājoties svaigā gaisā 
kopā ar ģimeni un bērniem. Izmantojiet kādu no 
pastaigu vietām vai dodieties garās pastaigās pa 
plašo jūras piekrasti un pludmali.

• Liepājas Jūrmalas parks. Trīs kilometrus garais Jūrmalas 

parks Liepājā ir 50 hektāru plašs – šobrīd viens no 

lielākajiem stādītajiem parkiem Latvijā. Parkā ir pastaigu 

takas, bērnu aktīvās atpūtas laukums, dažādi apskates 

objekti, kā arī iespēja izstaigāt Liepājas Jūrmalas parka 

kokaugu izziņas taku. Cauri parkam vijas arī gājēju un 

velosipēdistu celiņš. Parka izveidē izmantoti ne tikai augi, 

bet arī arhitektūras mazās formas un strūklakas, tādējādi 

panākot dabas teritoriju saplūšana ar apbūvi.

• Aktīvās atpūtas parks “Beberliņi”. Karostas šarms, priežu 

svaigais gaiss un lieliskais skats uz “Beberliņu” ūdenstilpes 

atsegto baltās smilts kāpu priecē atpūtniekus jebkurā 

gadalaikā.

• Zirgu sala. Iespēja doties burvīgā pastaigā līdz Zirgu salai un 

putnu vērošanas tornim, baudot pilsētas un ezera skatus 

vienlaikus. Zirgu salā apskatāma nesen uzceltā Dabas māja, 

pieejamas labiekārtotas piknika vietas. Pavisam drīz Zirgu 

salas teritorijā tiks pabeigta arī skrituļslidošanas trase.

• Orientēšanās maršruti Liepājā. Ikviens interesents var 

izmantot orientēšanās trases Liepājā – “Beberliņos” vai 

Liepājas pilsētvides orientēšanās maršrutu. Vairāk par 

orientēšanos Liepājā var lasīt: www.liepaja.lv/orientesanas.

 PASTAIGU VIETAS



JAUNIE ŽURNĀLI IR KLĀT!

Organizācija ir izstrādājusi un īsteno programmu 
“Informācija seko bērnam”, un žurnāli pieejami 
bez maksas. Šobrīd programmas ietvaros iznāk

 žurnāli vecākiem par visu vecumu bērniem – no 
gaidīšanas brīža līdz pat pusaudžu gadiem.

 Jaunie izdevumi pieejami ārstniecības un izglītības iestādēs. 

Vēlies saņemt žurnālus? Raksti: fonds@mammamuntetiem.lv  

Lasi arī internetā: www.mammamuntetiem.lv/zurnals

IZNĀKUŠI ŽURNĀLU 
“MAMMĀM UN TĒTIEM. ZĪDAINIS” 
UN “MAMMĀM UN TĒTIEM. SKOLĒNS” 
2020.–2021. GADA ZIEMAS NUMURI.



1. LASIET

Grāmata “Ziemassvētku vecītis”, 

kas izdota divos miljonos eksemplāru, 

būs īsta ziemas pasaka, ko lasīt kopā 

ar bērniem. Pavisam vienkāršs stāsts 

par Ziemassvētku vecīti ar visu, ko 

mēs jau par viņu zinām, papildināts ar 

jaukiem zīmējumiem.

2. PAGATAVOJIET SNIEGU

Ja sniega šogad būs tikpat 

maz kā pagājušā gadā, tad prieku 

bērniem var pavisam vienkārši 

radīt arī mājās, pagatavojot 

sniegu. Būs nepieciešamas 

skūšanās putas un viena paciņa 

sodas. Soda jāsaber bļodā, 

tai pakāpeniski jāspiež klāt 

putas. Tas viss jāmīca, līdz iegūta patīkama mākslīgā sniega 

konsistence. Sniegu var vienkārši mīcīt, būvēt kalnus, rakties 

pa to, bērt trauciņos. Izdomai nav robežu!

3. EJIET DABĀ AR UZDEVUMU

Uzdevums pastaigu vienmēr dara interesantāku. 

Vienojieties, ko meklēsiet, piemēram, jāatrod čiekurs, skujas 

Ziņas
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un pīlādža ogas, sasalusi peļķe, dzīvnieku pēdas un divu veidu 

koki – kails un zaļš… Sākumā bērni var pat nesaprast, kā – 

zaļš? Kad ierauga skujkoku, tad nāk lielā atklāsme.

4. ČIEKURU PĒTĪŠANA

Pārnesiet mājās priežu čiekurus, lieciet siltumā uz 

radiatoriem, lai atveras. Kad atvērušies, pārliecinieties, ka 

ar rokām tos aiztaisīt neizdodas. Pēc tam pagatavojiet burvju 

ūdeni (parasts ūdens, kuram “burvju īpašības” varam piešķirt 

ar kādu spīdumiņu vai pilienu krāsvielas). Lieciet čiekurus 

ūdenī – pēc brītiņa būs redzams, ka tas lēnām pats veras ciet. 

Tāpat pēc tam varat pārliecināties, ka ar rokām čiekuru atvērt 

nevar. Brīnieties kopā un pameklējiet arī skaidrojumus, kāpēc 

tā notiek.

5. ANIMĀCIJAS FILMA

Noskatieties kopā kādu 

Ziemassvētku spēlfilmu vai animācijas 

filmu. Mūsmājās šajā laikā ir iemīļota 

animācijas filma “The Snowman” (1982). 

Tā ir blāvāka, nekā mūsdienu bērni ir 

pieraduši – lēna, bez vārdiem, ar skaistu 

mūziku, bet tajā ir kaut kāds šarms, kas 

mūs visus aizrauj. Pieejama: youtube.com.

6. SPĒLES AR MANTĀM

Mūsu ģimenē novērtētas tiek skaistas auduma  

rotaļlietas – noteikti iesakām “Mammas roku” šūtos 

komplektiņus. Šajā pašā kategorijā liktu arī “Maileg” jaukās 

pelītes un tagad, Ziemassvētku laikā, rūķus no Liepiņu 

ģimenes veikala “Pingas.lv”.

 

IDEJAS ATPŪTAI

Iesaka VIKTORIJA OZOLA, 

piecu bērnu mamma un bloga 

“www.espats.lv” veidotāja

IDEJAS, 
KĀ PAVADĪT 

LAIKU 
AR BĒRNIEM 
PANDĒMIJAS 

UN CITOS 
APSTĀKĻOS



Klajā nācis jauns, Latvijā veidots žurnāls bērniem 
“Ucipuci”. Tas domāts pirmsskolas vecuma 
bērniem, sākot no trīs gadiem.

Jaunajā žurnālā mazais lasītājs varēs attīstīt dažādas prasmes 

un iemaņas – krāsot, vilkt, līmēt, griezt, mācīties burtus, 

atpazīt emocijas, veidot saikni starp objektiem. Žurnāla 

stāstu varoņi būs izgriežamas papīra lellītes, ar kurām varēs 

darboties savā “Ucipuci” leļļu teātrī. Sakrājot tās, mazais 

iegūs īstu leļļu teātra trupu. Žurnāls katru reizi iepriecinās 

bērnus arī ar uzlīmju komplektu un dažādiem konkursiem 

ar balvām. “Ucipuci” saturs veidots tā, lai uzrunātu un būtu 

saprotams pašiem mazākajiem, taču vizuāli ieinteresētu 

arī tos, kas jau gatavojas skolai. Turklāt viena lapa žurnālā 

vienmēr būs īpaši paredzēta, lai darbotos kopā ar lielajiem 

brāļiem un māsām.

Žurnāls “Ucipuci” top izdevniecībā “Iddea”, kas izdod arī 

populāros žurnālus bērniem “Avenīte”, “Lielais Detektīvs” un 

“Iedvesmas Dienasgrāmata”.

JAUNUMS

JAUNS ŽURNĀLS PAŠIEM 
MAZĀKAJIEM “UCIPUCI”

PABALSTS BĒRNA 
PIESKATĪŠANAI

No 30. novembra iespēja pieteikties vienreizējam pabalstam 

bērna pieskatīšanai, ja ar Covid-19 infekciju saistīto 

apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības 

iestādi vai ja mācības vispārējās izglītības programmā 

notiek attālināti. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

piešķirs pabalstu par 14 kalendārajām dienām, aprēķinot 

to 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās 

apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu 

periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā 

sākas periods, par kuru piešķir pabalstu. Slimības palīdzības 

pabalstu var saņemt divas reizes – laikposmā no šā gada 

30. novembra līdz 31. decembrim un no 2021. gada 1. janvāra 

līdz 30. jūnijam.

Pabalstu piešķirs par bērnu vecumā līdz 10 gadiem ieskaitot 

vai par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns 

nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai ja 

mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

Pabalstu var saņemt atbalsta persona cilvēkam ar invaliditāti 

no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas 

aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu, ja Covid-19 

infekcijas saistīto apstākļu dēļ tā nedrīkst apmeklēt dienas 

aprūpes centru vai dienas centru.

VALSTS ATBALSTS
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Svētku laiks 

Skaidro
SANDRA 
BEATRICE SEBRE, 
Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas 
fakultātes Psiholoģijas 
nodaļas profesore

Autors: GUNITA KRILOVA

KĀPĒC 
BĒRNIEM PATĪK 
SAŅEMT DĀVANAS
Kad bērni sāk skandināt, ka 
Ziemassvētkos vissvarīgākais 
ir dāvanas, sākam 
aizdomāties – vai ar dāvanām 
bērnus pārlieku neizlutinām? 
Un vai bērniem nevar kaitēt 
otra vecāku galējība – 
bezdāvanu svētku ieviešana? 
Kas ir dāvanas, kāpēc 
bērniem tās patīk un vai 
vecākiem vajadzētu izvairīties 
no bērnu pārapdāvināšanas, 
stāsta Sandra Beatrice 
Sebre, Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultātes 
Psiholoģijas nodaļas 
profesore.
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Kas bērnam ir 
vissvarīgākais

“Vai bērnam vajag vai nevajag dot 

dāvanas Ziemassvētkos – tā ir katras 

ģimenes personiskā izvēle. Šim 

jautājumam nav pareizās vai nepareizās 

atbildes,” teic psiholoģijas profesore 

Sandra Beatrice Sebre. Viņa atzīst, ka 

ir skaidrs: mūsu sabiedrībā dāvanu 

došana un saņemšana Ziemassvētku 

vakarā daudzās ģimenēs ir attīstījusies 

kā tradīcija. “Dāvināšana var būt 

ļoti skaista un jauka tradīcija, jo 

Ziemassvētki daudziem ir mīlestības 

svētki, un tas nav pretrunā ar dāvanu 

pasniegšanu. Arī dāvana ir mīlestības 

simbols, it īpaši, ja tā ir ar mīlestību 

izvēlēta vai sagatavota, izvērtējot, kas 

saņēmējam varētu vislabāk patikt.” 

Speciāliste gan akcentē, ka šajā 

kontekstā priekšplānā jāizvirza tas, 

kas bērnam ir visbūtiskākais, – proti, 

mīlestība, ko viņš saņem tiešā veidā 

no saviem vecākiem. “Ir ļoti svarīgi 

savus bērnus ne tikai mīlēt, bet savu 

mīlestību arī izrādīt. Apmīļot un pateikt 

vārdos, cik ļoti mēs viņus mīlam. 

Emocionāls siltums, fiziska klātbūtne, 

mīļums, apkampieni, glāsti. Veltīt laiku 

un izrādīt cieņu pret saviem bērniem. 

Pozitīvas attiecības ar vecākiem, 

kas rada drošības izjūtu, bērniem ir 

vissvarīgākais,” ir pārliecināta Sandra 

Beatrice Sebre.Vērts zināt!
Dāvana ir mīlestības simbols. Visvēlamākā ir situācija, 

kad bērns ikdienā saņem vecāku reālo mīlestību, pozitīvo 

attieksmi un emocionālo siltumu un dāvana kalpo kā 

papildu simbols šai mīlestībai.
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Ko bērnam nozīmē 
saņemt dāvanu

Kāds varbūt teiks – bet arī 

pieaugušajiem patīk saņemt dāvanas! Jā, 

jo tās simboliskā līmenī nozīmē, ka kāds 

par mums ir domājis, kāds grib mūs 

iepriecināt, un tas rada labas izjūtas. 

Protams, saņemot dāvanu, bērns 

lielākoties priecājas par pašu mantu, par 

jauniegūto lietu, ko tik ļoti ir vēlējies. 

Taču dāvanas saņemšanai ir divas puses: 

viena ir pati manta, bet otra – devēja 

nodoms izrādīt mīlestību, iepriecināt. 

Bērns pavisam tieši spēj uztvert dāvanu, 

bet neapzinātā, sajūtu līmenī apjauš arī 

to, ka viņš kādam ir svarīgs. Tas padara 

dāvanas saņemšanu tik īpašu.

Vai zini, ko tavs 
bērns vēlas?

Jāņem vērā, ka pirmsskolas vecuma 

bērns, saņemot dāvanu, noteikti 

nevienādo iegūtās lietas lielumu vai 

dārgumu ar to, cik ļoti dāvinātājs 

viņu mīl, – šādas sakarības mazi bērni 

nesasaista. Tas, par ko vajadzētu 

aizdomāties vecākiem, gādājot dāvanu 

savam bērnam, – kas ir tas, kas mazo 

cilvēku iepriecinātu visvairāk, kas ir tas, 

ko viņš patiesi vēlas? “Protams, bērns 

ļoti priecājas, ja dāvana, ko viņš dabū, 

sakrīt ar viņa gaidām. Un te vecākiem ir 

divkāršs uzdevums – būt iejūtīgiem ar 

saviem centieniem vai arī jautājumiem, 

lai labāk izprastu, ko bērns kāro. 

Vienlaikus jādomā arī, vai šī vēlamā 

dāvana ir pieejama, vai atbilst vecāku 

finansiālām iespējām, vai tā ir piemērota 

bērna vecumam un vai nerada kādus 

veselības apdraudējumus,” padomāt 

par savu bērnu vēlmēm un tās apsvērt 

mudina speciāliste.

Atceries!
Vislielākais prieks bērniem ir 

saņemt dāvanu, kuru viņi ir patiesi 

vēlējušies. Vēro, ieklausies un 

sarunājies ar bērnu, lai zinātu, kas 

viņu no sirds iepriecinātu svētkos! 

Domā arī par to, vai iecerētā dāvana 

ir piemērota bērna vecumam 

un vai tā nerada kādus veselības 

apdraudējumus. 

Arī dāvana ir 
mīlestības simbols, 

it īpaši, ja ir ar 
mīlestību izvēlēta vai 
sagatavota, domājot 
par to, kas 

saņēmējam varētu 
vislabāk patikt.
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Tāpat ir vērts domāt par vecāku 

attieksmi, dāvanu pasniedzot, – ir jauki, 

ka mīļums ir ne tikai ikdienā, bet tiek 

sasaistīts ar dāvanu un dāvināšanas 

procesu. Bērns caur to var izjust, ka 

tā ir dāvana, kas tiek dota ar mīļumu 

un vēlmi viņu iepriecināt, nevis lai 

remdētu vecāka vainas izjūtu.

Dāvana kā mīlestības 
kompensācija

Mēdz būt situācijas, kad vecāki ikdienā 

nepietiekami pauž emocionālo siltumu 

un fizisko mīļumu – vai nu aizņemtības, 

vai citu iemeslu dēļ. Rezultātā gadās, ka 

dāvanas vecāki apzināti vai neapzināti 

lieto kā uzmanības un mīlestības 

aizstājējus, arī savas vainas izjūtas 

mazinātājus. Speciāliste atzīmē: 

“Dāvana pēc būtības nevar kompensēt 

vecāku klātbūtni. Iespējams, kādā 

virspusējā līmenī daļēji tā var palīdzēt 

aizvietot vecāku uzmanības trūkumu, jo 

bērns tajā mirklī jūtas labi un priecīgi, 

bet reāli tā nav paliekoša izjūta, kas 

patiešām piepildītu mazā cilvēka iekšējo 

vēlmi un vajadzību pēc mīlestības. 

Reizēm vecāki, kuri ir ļoti aizņemti, 

jūtas vainīgi par to un zina, ka vajadzētu 

vairāk laika veltīt saviem bērniem.”

Vai dāvanu ir par 
daudz?

Redzot, cik mūsdienās svētki ir 

komercializēti, rodas jautājums – vai 

esam pārāk aizrāvušies ar mantu 

kultu? Vai bērni maz spēj novērtēt 

visu, kas viņiem ir? Profesore Sandra 

Beatrice Sebre norāda: “Piekrītu, 

ka Ziemassvētki ir kļuvuši pārāk 

komercializēti un bieži vien apkārt 

valda pārāk liels materiālisms. Tāpat arī 

varētu teikt, ka gan vecāki, gan bērni 

izjūt sabiedrības spiedienu – dāvanas 

ir jāpērk, turklāt noteikta veida. Taču 

pieaugušajiem jāpatur prātā, ka, 

izvēloties dāvanas, tas jādara ar veselīgu 

saprātu un visas bērna izteiktās vēlmes 

nav jāpiepilda. Ja ģimenē ikdienā valda 

sirsnīgas attiecības, ir dabiski, ka vecāki 

vēlas iepriecināt bērnus ar dāvanām.” 

Speciāliste atzīmē, ka lieli dāvanu kalni 

un svētku pārsātinājums nav labi arī 

pašam bērnam – it īpaši situācijās, kad 

vecākus moka iekšēja vainas izjūta par 

bērnam nepietiekami veltīto uzmanību.

Ja vecāki izlemj iztikt 
bez dāvanām
Ir arī tādi vecāki, kas izlemj svētkus 

svinēt bez dāvanām. “Šādā situācijā ir 

ļoti svarīga vecāku attieksme, kāpēc 

šāds lēmums tiek pieņemts, un tas 

bērniem ir jāpaskaidro. Nevis lai kādam 

darītu pāri vai sodītu, bet lai uzsvērtu, 

ka arī bez pirktām dāvanām svētki 

var būt patīkami un neaizmirstami,” 

skaidro speciāliste. Tomēr viņa atzīmē – 

ja bērns no mazām dienām ir saņēmis 

Ziemassvētku dāvanas, tad pēkšņi bez 

paskaidrojumiem tradīciju nevajadzētu 

pārtraukt. Ja situāciju ar ierasto 

apdāvināšanu vēlas mainīt, sākotnēji 

var pāriet uz mazāku dāvaniņu – kaut 

ko mīļu, kas vienlaikus simbolizē 

vecāku mīlestību pret savu atvasi. 

Domājot par 
mīlestību pret 

saviem bērniem, 
ir ļoti svarīgi ne tikai 

viņus mīlēt, bet arī izrādīt, 
ka viņus mīlam, paust 

savu mīlestību pret 
viņiem. Būtiski ir 

veltīt laiku saviem 
bērniem.

VAI TU JŪTIES 
LĪDZĪGI?
Parasti, pasniedzot otram dāvanu, 

arī devējs jūtas pacilāti. To var 

mācīt arī bērnam – ka dāvināšana 

ir patīkama un liek labi justies gan 

tam, kas dāvanu pasniedz, gan tam, 

kas to saņem.

Vai kopīgi pavadīts 
laiks var būt dāvana

Reizēm, zinot, ka bērniem viss 

jau ir, tiek pasniegtas dāvanas, 

kuru mērķis ir laika pavadīšana 

kopā, turklāt nākotnē. Piemēram, 

biļetes uz koncertu, ūdens atrakciju 

parku, izlaušanās istabu u. tml. 

Šādas dāvanas, kas ģimenē veicina 

laika pavadīšanu kopā un slēpj 

sevī piedzīvojumu, ir vērtīgas un 

atbalstāmas. Tomēr pirmsskolas 

vecuma bērniem brīdī pie eglītes ir 

svarīgi saņemt arī kādu taustāmu, 

tūdaļ izmantojamu lietu. “Mazam 

bērnam vēl nav tik plašs skatījums, 

lai spētu novērtēt tādu dāvanu kā 

biļeti, lai arī tai ir liela vērtība. Bērna 

redzējums vairāk ir vērsts uz “šeit 

un tagad”. Bērnudārza vecuma bērni 

joprojām lielā mērā pasauli uztver ar 

tausti, līdz ar to “taustāmas” dāvanas 

būs īstā izvēle. Pat ja tā ir maza un 

simboliska, viņš to novērtēs.



Svētku laiks 

12  |  Bērnudārznieks | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS

Ja dāvana bērnam 
nepatīk

Novērots, ka bērni atklāti izrāda 

nepatiku, dusmojas, pat aizmet dāvanu, 

ja tā viņiem nepatīk. Vecākiem tas var 

būt visai mulsinoši. Lai atbildētu, kāpēc 

bērni tā rīkojas, situācija ir jāvērtē 

kontekstā. Bieži vien svētku reizēs 

bērni tiek pārstimulēti – gan bērni, 

gan vecāki ir pārguruši. Tāpēc atvases 

paziņojums, ka dāvana nekam neder, 

var būt noguruma dēļ. Būtiski šādā 

mirklī mazo nomierināt, aizvest kādā 

klusākā stūrī un samīļot, lai viņam 

pārietu svētku pārsātinājums. 

Tomēr nelāgā situācija var būt 

saistīta arī ar to, ka pieaugušais 

iepriekš nav iedziļinājies tajā, ko 

bērns vēlas, kas viņam šobrīd ir 

aktuāli. Reizēm bērnu vēlmes ir 

saistītas ar lielām, dārgām, pat 

Apdomā!
Pieaugušie bieži nonāk pie atziņas, 

ka par visām dāvanām svarīgāks 

ir kopā pavadītais laiks. Ja ģimenē 

lemjat par labu svētkiem bez 

taustāmām dāvanām, atceries, ka 

mazam bērnam, kas iepriekš ir 

pieradis pie apdāvināšanas, tā var 

būt bēdīga pieredze. Iespējams, 

ir vērts sagatavot pavisam mazas 

dāvanas, lai ilgi gaidītais svētku 

mirklis pie eglītes nenestu vilšanos.
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neiespējamām dāvanām – ja tā ir, 

gaidot svētkus, par dāvanām ģimenē 

ir jāizrunājas. Ja bērns vēlas kaut ko 

nereālu, piemēram, zirgu, vecākiem 

ir jāpasaka, ka tas nav iespējams, un 

jāpaskaidro, kāpēc, neuzturot mazajā 

sapņotājā veltīgas ilūzijas. Vecāku 

uzdevums ir izskaidrot, kāpēc tāda 

dāvana nav iespējama, nevis solīt, ka 

zirgs būs, taču vietā tiek uzdāvināts 

rotaļu kumeliņš. 

Pieklājības normas, 
saņemot dāvanu

Ja bērnam kāda dāvana nepavisam 

neiet pie sirds un tam nav saistības 

ar iepriekš aprakstītajiem iemesliem, 

vecākiem ir ieteicams fokusēties uz 

pieklājības normām. “Vecākiem  

vajag bērnam mācīt pieklājības 

normas un rosināt, lai mazais jau 

agrīni sāk domāt par to, kā jūtas 

otrs cilvēks. Vecākiem jāskaidro, 

ka nejauki izteikumi par saņemto 

dāvanu var likt justies slikti tam, kas 

to ir gatavojis. Pētījumi rāda, ka jau 

4–5 gadu vecumā bērni spēj domāt 

par to, ko domā un kā jūtas otrs,” 

stāsta Sebre. [1] 

Tāpat bērnam jāmāca pateikties 

par dāvanu. Protams, viņam drīkst 

nepatikt kāda manta vai lieta, 

piemēram, svece, tomēr pats fakts, 

ka kāds cilvēks ir domājis par viņu, 

iespējams, pats šo sveci lējis, ir jāvērtē 

atzinīgi. Dāvināšanas brīdī vajadzētu 

pateikt paldies, tomēr, ja jautā, nav 

jāmelo, ka dāvana patīk. Tāpat nav 

jāsaka, ka šī lieta nepatīk. “Dāvanas ir 

jāpieņem ar cieņu, un ir vērts reizēm 

nodalīt saņemto lietu no dāvināšanas 

procesa,” norāda profesore. 

Zeķes un svece 
kā dāvana?!

Pieaugušo sarunās dažkārt tiek 

pieminētas bērnībā piedzīvotās negatīvās 

emocijas dāvanā saņemtās sveces vai 

adīto zeķu pāra dēļ, lai gan tobrīd tik 

ļoti kārojušās konfektes vai mašīna. 

Vai vecākiem jāuztraucas, ka nevēlama 

dāvana bērnam var atstāt paliekošu 

rūgtumu? “Nevēlama dāvana pati par 

sevi nevar atstāt dziļu traumu vēlāk, 

pieauguša cilvēka dzīvē. Tomēr tas, cik 

liela sāpe varētu būt bērnam dāvanas 

saņemšanas brīdī, ir atkarīgs no tā, 

kādas ir vispārējās attiecības ģimenē. 

Ja tās ir mīļas, ja ir laba savstarpējā 

komunikācija un sadarbība, tad mazajam 

ir vieglāk pieņemt arī pašadītas zeķes no 

vecmāmiņas un novērtēt tās kā jaukas. 

Tomēr vietā pieminēt temperamenta 

nozīmi – ja bērns ir “sarežģītais 

zvirbulēns” un ātri aizsvilstas par sev 

nepatīkamu situāciju, tad vecākiem tas 

ir izaicinājums un pirms svētkiem bērns 

dažādiem iespējamajiem scenārijiem ir 

īpaši jāsagatavo,” norāda speciāliste. 

Viņa vēlreiz uzsver jau iepriekš minēto: 

reizēm ir jānodala pati dāvana no 

dāvināšanas procesa. “Ja vecmāmiņa 

vēlas parūpēties par mazbērnu ar 

pašas adītām zeķēm, tas ir ļoti jauks 

žests. Arī tādas dāvanas, ja tās skaisti 

iesaiņo vai ko mazu pieliek klāt, 

bērnam radīs prieku un sajūtu, ka 

ir padomāts tieši par viņu,” skaidro 

Sandra Beatrice Sebre. Pieaugušajiem 

to ir vērts atcerēties – bērnus var 

iepriecināt pat pavisam maziņas lietas, 

piemēram, “čupa čups” konfekte vai 

burbuļpūšamais. Jautājums tikai – kā 

tas tiek pasniegts un vai atbilst viņa 

vecumam un interesēm.

JA LĪDZEKĻI  
IR IEROBEŽOTI
Mazā vecumā bērni nespēj novērtēt, 

cik dārga vai lēta ir kāda dāvana. 

Tāpēc radoši jādomā, piemēram, kā 

mazu lietu iesaiņot vai pasniegt, lai 

tā spētu sniegt lielu pārsteigumu un 

iepriecinājumu.
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Ziemassvētkos viens no ticējumos bieži aprakstītiem 
svētku elementiem ir vakariņas ģimenes lokā pie dāsni 
klāta galda. Taču vai tradicionālie latviešu Ziemassvētku 
ēdieni ir piemēroti arī maziem bērniem? Atbild uztura 
speciāliste Ksenija Andrijanova.

Bērniem šie svētki ir īpaši svarīgi, jo 

veido stipras asociācijas uz visu mūžu: 

miers, drošības sajūta, pacilātība 

un iespēja palutināt sevi. Svētki ir 

arī viena no tām reizēm, kad ēdienu 

varam uztvert nevis kā fizioloģisko 

pamatvajadzību, bet kā baudījumu – 

šajā brīdī apstājas diētas, pazūd uztura 

ierobežojumi un iestājas vienkāršs, 

sirsnīgs prieks par garšu daudzveidību. 

Zirņi ar speķi

Zirņi ar speķi, šķiet, ir tradicionālākais 

Ziemassvētku ēdiens, ko var iedomāties. 

Zirņi, kā jau pākšaugi, ir augu 

izcelsmes olbaltumvielu avots, bagāts 

ar vitamīniem un minerālvielām. Arī 

nedaudz speķa nekaitēs – piesātinātie 

tauki, kas lielos daudzumos noklīst 

uz gurniem un holesterīnā, mazos 

daudzumos pilda svarīgas funkcijas. 

Nav jāuztraucas arī par abu šo produktu 

kombināciju, jo principā tā ir viegli 

sagremojama. Vienīgi tiem, kas 

pākšaugus neēd ikdienā, var rasties 

gāzes vēderā, tāpēc ēst lielas porcijas 

nevajadzētu. Mūsu senčiem šis uzturs 

bija enerģētiski piesātinošs, jo ziemas 

periodā piekļuve citiem pārtikas 

produktiem bija ierobežota. 

Mūsdienu cilvēkam ar 

moderno dzīvesveidu šis 

vairs nav ieteicams kā 

ikdienas uzturs.

VAI BĒRNAM ŠĀDS ĒDIENS 

NEBŪS PAR STIPRU? 

Lai arī teorētiski bērnudārza 

vecuma bērns var ēst gan 

zirņus, gan speķi, labāk 

speķi aizstāt ar kādu 

citu gaļu, piemēram, 

tīru cūkgaļu vai diētisko 

varia ntu – vistas fileju. 

Pirmsskolas vecuma bērnam 

optimāla būtu 100–120 gramu šāda 

ēdiena porcija.

Piparkūkas

Piparkūkas ir vieni no īpatnējākiem 

cepumiem, un parasti cilvēkiem tās 

vai nu negaršo, vai tik ļoti garšo, ka 

tiek patērētas lielos daudzumos. Kas 

ir piparkūku sastāvā? Tradicionālajā 

receptē ir kviešu milti, cukurs, 

koriandrs, smaržīgie un melnie 

pipari, ingvers, krustnagliņas un 

muskatrieksts. Simts gramos piparkūku 

ir aptuveni 220 kilokalorijas un  

25 grami cukura. Piparkūkas ne tuvu 

nav paši cukurotākie našķi, tāpēc tās 

pozitīvi izceļas uz citu gardumu 

Autore: 
KSENIJA 
ANDRIJANOVA,
uztura speciāliste

Piparkūkas 
ne tuvu nav paši 

cukurotākie našķi, 
tāpēc tās pozitīvi 

izceļas uz citu 
gardumu fona.
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fona. Piemēram, simts gramos 

Snickers batoniņa ir veseli  

52 grami cukura!

VAI VAR DOT NAŠĶĒTIES BĒRNAM?

Ja vien nav individuālo nepanesību, 

nav iemesla tās izslēgt no bērna svētku 

uztura. Lai arī eiropiešiem piedāvāt 

specifiskas garšvielas saturošu pārtiku 

bērnudārza vecuma bērniem ir 

neierasti, citās kultūrās, piemēram, 

Indijā, tie tiek radināti pie garšvielām 

jau kopš zīdaiņa vecuma, bet nekādas 

veselības problēmas no tā nerodas. Līdz 

ar to bērniem var droši ļaut panašķēties 

ar piparkūku. Vienīgais, no kā 

jāuzmanās, – piparkūkas ir cietas un var 

traumēt zobus. Tāpēc labāk ir izvēlēties 

biezākas un mīkstākas. 

Karbonādes

Karbonāde nudien ir galda karaliene! 

Katrai saimniecei ir sava recepte – 

vienai labāk padodas cūkgaļas 

karbonādes, citai – vistas. Kāds 

iecienījis biezu panējumu ar izkusušu 

sieru un majonēzes restīti, kāds meklē 

eksotiskākus risinājumus, apviļājot gaļu 

kokosriekstu skaidiņās vai kukurūzas 

pārslās. Kāda karbonāde būtu 

ieteicamāka bērniem? Jo vienkāršāka, jo 

labāka. Vislabāk ņemt vistas fileju – tā ir 

mazāk trekna – un izveidot vienkāršu, 

plānu panējumu no miltiem un olas. 

Jebkādi papildinājumi – siers, majonēze 

vai citas lietas – padara ēdienu 

taukaināku un aizkuņģa dziedzerim 

izaicinošāku. Jāraugās, lai panējums ir 

plāns, jo tas piesūcas ar eļļu. 

VAI PIEMĒROTS ĒDIENS BĒRNAM?

Bērnudārza vecuma bērnam 

piemērota būtu apmēram 

50–60 gramu liela 

karbonādes porcija. 

Vislabāk bērna 

organismam noderētu  

gaļa bez panējuma, kas nav cepta lielā 

tauku daudzumā, bet svētki 

ir svētki – neliels karbonādes 

gabaliņš nekaitēs.

Sutināti kāposti

Baltais galviņkāposts ir ļoti 

veselīgs produkts. Tajā ir 

daudz minerālvielu – fosfors, 

magnijs, kalcijs, selēns un 

dzelzs –, kā arī liels  

C vitamīna daudzums. 

Diemžēl no C vitamīna 

termiskās apstrādes procesā 

būs jāatvadās, taču tas 

nemazina kāpostu vērtīgās 

īpašības. Vissvarīgākais 

sutinātu kāpostu stāstā ir 

fakts, ka kāposti ir skābēti: 

tie satur probiotiskās 

baktērijas, kas vairojas 

skābēšanas procesā. Probiotiskās 

baktērijas veicina labu gremošanu, 

veselīgu zarnu mikrofloru un 

paaugstina vitamīnu biopieejamību – 

organisma spēju izmantot produktā 

esošos vitamīnus. Lai saglabātu sutinātu 

kāpostu probiotiskās īpašības, jāraugās, 

lai skābēšanas procesā netiktu lietots 

etiķis. 

VAI VAR PIEDĀVĀT BĒRNAM?

Sutinātus kāpostus mēdz pasniegt kopā 

ar desiņām, taču bērnam labāk tos 

piedāvāt ar vārītu kartupeli vai kādu 

Lai 
saglabātu 
sutinātu 

kāpostu probiotiskās 
īpašības, jāraugās, 

lai skābēšanas 
procesā 

netiktu 
lietots 
etiķis.
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Mandarīni ir 
labs C vitamīna 

avots un satur arī 
B1 un B2 vitamīnus, kā arī 
vērtīgus mikroelementus – 
magniju, kāliju, 

kalciju, mangānu 
un cinku.

Mandarīni

Mandarīnu smarža gaisā nu jau ir 

Ziemassvētku simbols arī Latvijā. 

Leģendas vēsta, ka agrāk šis auglis 

bija pieejams tikai Ķīnas imperatora 

ģimenei, bet tagad ikviens var 

pieskarties šī saulainā augļa burvībai. 

Mandarīni ir labs C vitamīna avots un 

satur arī B1 un B2 vitamīnus, kā arī 

vērtīgus mikroelementus – magniju, 

kāliju, kalciju, mangānu un cinku. 

Šāda uzturvielu kombinācija ir vērtīga 

imunitātei, redzes procesiem un nervu 

sistēmas veselībai. Arī bērni var lietot 

mandarīnus uzturā. 

Joka pēc mēdz teikt, ka mandarīni 

izraisa atkarību un tos var ēst gluži kā 

saulespuķu sēklas – kamēr maisiņš 

nav tukšs, smaržīgo augļu mizošana 

neapstāsies. Tieši tāpēc ir jāatceras, ka 

mandarīni satur daudz augļu cukura – 

fruktozes, attiecīgi bez ierobežojuma tos 

ēst nedrīkst. 

VAI VAR DOT BĒRNAM?

Konkrētu un universālu vadlīniju nav, 

bet pirmsskolēniem būtu pieļaujams 

apēst dažus mandarīnus dienā – 

aptuveni 100–200 gramu. Jāraugās 

arī, vai tie neizraisa alerģiju, kas 

parasti izpaužas kā izsitumi uz ādas.

citu veselīgu alternatīvu. Vēl viena 

nianse – kā zināms, daudzas saimnieces, 

sutinot kāpostus, mēdz tiem pievienot 

labi daudz treknas cūkgaļas, lai 

ēdienu padarītu sātīgāku un garšas 

bagātāku. Lai arī mazam treknas 

cūkgaļas gabaliņam nav ne vainas, labāk 

bērnam piedāvāt kāpostus bez gaļas, jo 

Ziemassvētku galds jau ir gana raibs un 

trekns.



Svētku laiks

BĒRNS 
JAUTĀ: 
KAS IR 
ZIEMASSVĒTKI? 
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Konsultē
ANDRIS 
KAPUSTS, 
Latvijas Folkloras 
biedrības vadītājs 

LINARDS 
ROZENTĀLS, 
Dr. theol., Rīgas 
Lutera draudzes 
mācītājs, Bērnu 
slimnīcas “Vecāku 
mājas” kapelāns

IVETA 
AUNĪTE, 
psiholoģe

Autore: LIENE MILLERE

Ziemassvētki ir īpašs laiks, sevišķi tad, kad ģimenē 
ienāk bērns. Pirmā eglīte, pirmo piparkūku cepšana, 

pirmā brīnuma gaidīšana. Bet ko atbildēt, ja bērns jautā: 
ko Ziemassvētkos mēs īsti svinam? Atbildes sniedz 

Latvijas Folkloras biedrības vadītājs Andris Kapusts, 
Dr. theol., Rīgas Lutera draudzes mācītājs, Bērnu 

slimnīcas “Vecāku mājas” kapelāns Linards Rozentāls 
un psiholoģe Iveta Aunīte.

Katrā ģimenē ir savas tradīcijas, kā 

tiek gaidīti un svinēti Ziemassvētki. 

Vienam rūķis labu brīdi pirms 

svētkiem nes saldumus, ko atstāj 

zeķē. Cits raksta vēstuli Ziemassvētku 

vecītim. Kāds veido mājoklim 

Ziemassvētku rotājumus, darina 

adventes vainagu un cep piparkūkas, 

tā liekot smaržot mājai. Vēl citi dara 

šo visu un vēl iesaistās labo darbu 

akcijās, piemēram, sarūpējot dāvanas 

vientuļiem sirmgalvjiem vai trūcīgām 

ģimenēm. 

Un sanāk, ka dažādi tradīciju elementi 

ir savijušies tik cieši, ka grūti atšķirt, 

kurš no svētku ieradumiem kam pieder. 

Varbūt dažkārt arī nav svarīgs tradīciju 

dalījums, bet gan sajūtas, ko tās mums 

sniedz. Un tomēr – ja bērns jautā, kas ir 

Ziemassvētki, kas viņam būtu jāatbild? 

Un vai ir tāda pareizā atbilde? Lai labāk 

izprastu Ziemassvētku būtību, ar savu 

redzējumu dalās Folkloras biedrības 

vadītājs Andris Kapusts un Dr. theol., 
Rīgas Lutera draudzes mācītājs, Bērnu 

slimnīcas “Vecāku mājas” kapelāns 

Linards Rozentāls.

Kā stāstīt, ka 
patiesības un viedokļi 
par Ziemassvētkiem 
var būt vairāki?
Kā stāsta psiholoģe Iveta Aunīte, ir 

vērtīgi bērniem skaidrot, ka viedokļi 

dažādās tradīcijās ir atšķirīgi un arī uz 

Ziemassvētkiem var dažādi raudzīties. 

Ir ģimenes, kas izvēlas neitrālāku 

nostāju un nepievienojas nevienai no 

populārajām Ziemassvētku tradīcijām, 

bet veido paši savu interpretāciju, 
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piemēram, ka Ziemassvētki ir 

vienkārši ģimenes kopā sanākšanas 

un apdāvināšanās laiks – un arī tas ir 

pieļaujams. Kad bērns ir jau paaudzies, 

ir vēlams virspusēji ģimenē pārrunāt 

un bērnam pastāstīt par dažādām 

izplatītākajām Ziemassvētku tradīcijām 

un uzskatiem, kā šie svētki radušies. Ja 

ir situācija, kad bērns ar vecākiem dalās 

par bērnudārzā dzirdētajām draugu vai 

audzinātāju versijām, ko šajā dienā īsti 

svin vai kas ir Ziemassvētki, labākais 

būtu uzklausīt bērnu un pārrunāt 

dzirdēto.

Tāpat ir jāpārrunā temats Ziemassvētku 

vecītis vai rūķis. Psiholoģe teic, ka 

ir labi, ja par Ziemassvētku vecīti 

vai rūķi bērniem kopš mazotnes ir 

saprotams, ka tie tomēr ir izdomāti 

tēli. Var stāstīt, ka arī pieaugušajiem 

patīk brīnumi un justies kā pasakā. Tā 

kā viens no Ziemassvētku rituāliem 

ir apdāvināšanās, lai padarītu šos 

svētkus nedaudz citādus, ir izdomāts 

Ziemassvētku vecītis, kuram tic gan 

lielie, gan mazie un kas visiem svētkus 

padara īpašākus. “Ja bērns ir ļoti 

pieķēries ticībai par Ziemassvētku vecīša 

īstumu, saskaršanās ar patiesību var būt 

trieciens – ir iespējams, ka mazais būs 

ļoti sarūgtināts par sagruvušo ticību. 

Tāpat pastāv iespēja, ka bērnam radīsies 

grūtības ticēt vecākiem vai arī bērns savā 

kolektīvā var tikt apsmiets par ticību 

Ziemassvētku vecītim. No psiholoģiskā 

viedokļa, tas ir nopietns temats,” 

situāciju par Ziemassvētku vecīti iezīmē 

Iveta Aunīte.

Latviskās tradīcijas

Kā stāsta Folkloras biedrības vadītājs 

Andris Kapusts, kopumā tradīcijas 

ir ļaužu dzīves kārtības un vērtību 

noteicējas. Tās ir veidojušās daudzu 

gadsimtu gaitā, un caur tām cilvēki 

ir tiekušies uz labāku dzīvi. Katra 

nākamā paaudze cenšas ievērot savu 

senču tradīcijas, tādējādi nodrošinoties 

ar ilgā laika periodā apzinātām un 

pārbaudītām vērtībām.

Ziemassvētki latviskajās tradīcijās 

nozīmē gaismas atdzimšanu, stāsta 

A. Kapusts. Tie ir Saules svētki, un 

Saule latviešu pasaules tvērumā ir 

dieviete. Turpmāk tumsa sāks atkāpties, 

un gaismas kļūs aizvien vairāk un 

vairāk. Saule uzturēsies virs debess 

juma ar katru dienu ilgāk. Galvenās 

Ziemassvētku latviskās tradīcijas ir 

bluķa velšana jeb vilkšana, masku 

gājieni, svētku mielasts ģimenēs ar 

dziedāšanu, rotaļām un dančiem.

Lai arī aizvien biežāk tiek runāts par 

to, ka Ziemassvētki modernajā pasaulē 

kļuvuši pārāk komerciāli, tomēr arī 

latviskajās tradīcijās ļoti svarīgi bija 

pacienāt un dot dāvanas atnākušajiem 

masku tēliem. Parasti tos sauc par 

Ziemassvētku čigāniem – vilks, kaza, 

lācis, dzērve, lielā sieva un mazais 

vīriņš, nāve, sietiņš un dažādas citas 

maskas. Šādi maskotie tēli simbolizē 

viņsaulē aizgājušos senčus. Viņus cienā, 

lai nākamais gads būtu veiksmīgs, 

bagāts un auglīgs.

Svētkos ir pieņemts dot dāvanas arī 

citiem mājas ļaudīm – gan lieliem, gan 

maziem. Taču šīs dāvanas ir jānopelna, 

dziedot dziesmas, skaitot dzejoļus vai 

stāstus vai arī citādi izdarot kādu labu 

darbu.

Kristīgās tradīcijas

Mācītājs Linards Rozentāls uzskata, 

ka bērniem par Ziemassvētkiem ir 

jāstāsta ļoti konkrēti, izvairoties no 

abstrakcijām. “Ziemassvētki ir viena 

visnotaļ īpaša un cilvēcei nozīmīga 

cilvēka – Jēzus no Nācaretes – 

dzimšanas diena,” skaidro mācītājs. 

“Tas, ka šie svētki ir izturējuši laika 

pārbaudi un kļuvuši pazīstami visās 

kultūrās un nācijās, ir apliecinājums, ka 

šis cilvēks kaut kādā veidā patiešām ir 

pietiekami nozīmīgs, lai viņu atcerētos 

joprojām.”

Linards Rozentāls ir pārliecināts, ka 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas 

jau krietni pirms Ziemassvētkiem, jeb 

garais adventes laiks ir tas, kas palīdz 

katrā no mums pamosties labākajam, 

kas mūsos ir, uz ko esam spējīgi. “Palīdz 

Kad bērns ir 
jau paaudzies, 

 ir vēlams virspusēji 
ģimenē pārrunāt un 

bērnam pastāstīt 
par dažādām 

izplatītākajām 
Ziemassvētku 

tradīcijām.

Vai zināji?
Bluķa velšana nozīmē vīrišķā 

un sievišķā pirmelementu 

savienošanos. Ozolkoka bluķis 

simbolizē vīrišķo pasaules daļu, bet 

zeme – sievišķo. Caur šo tradīciju 

atdzimst jauna gaisma, jauna 

pasaule. Arī svētkos piedalās gan 

vīrieši, gan sievietes.
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Ziemassvētki ir gaismas svinēšana, 

ģimenes svētki un mīlestības 

dāvāšana. To, kā svinēt šos svētkus, 

katra ģimene lemj pati. Lai arī 

mazākie bērni visvairāk parasti 

gaida Ziemassvētku vecīti ar lielo 

dāvanu maisu, tomēr vecāku 

pienākums ir saviem bērniem 

rādīt piemēru, radot priekšstatu, 

kas ir svētku būtība. Un te vairs 

nav svarīgi, vai ģimene izvēlas 

pieslieties vienai vai otrai pasaulei – 

tradīcijas, ko vecāki ieliek bērnos, 

apzināti vai neapzināti, bet tiek 

nodotas tālāk saviem bērniem. 

Dāvināšanas prieks

Bieži vien pavīd viedoklis, ka jau ilgāku 

laiku patiesā svētku būtība ir aizmirsta 

un šie svētki ir kļuvuši pārāk komerciāli. 

Mācītājs rosina Ziemassvētkos iepriecināt 

sevi un otru ar to, ka kopīgi uzdāvinām 

kaut ko svarīgu tiem, kam tas ir vajadzīgs, 

un šo dāvināšanas prieku kopīgi apzināmies 

un svinam. Šādā situācijā tas kļūst par vēl 

vienu labu darbu. 

Vairāk par to, kāpēc bērniem patīk saņemt 

dāvanas un kā sabalansēt bērnu vēlmes 

ar vecāku iespējām, lasi rakstā “Kāpēc 

bērniem patīk saņemt dāvanas ” (8. lpp.). 

mums uz brīdi – īsāku vai garāku – 

kļūt par lēcu, kurā koncentrējas 

mīlestība un gaisma, kas spējīga 

iededzināt šajā pasaulē ko labu, veicināt 

pārmaiņas, mainīt esošos stāvokļus, 

likt aizdomāties par to, kas nav taisnīgi 

un cilvēcīgi. Arī cilvēks var kļūt par 

gaismu, kas šajā pasaulē ar savu rīcību 

un attieksmi kaut ko iededzina spožāku, 

gaišāku, ienesot cerību. Ziemassvētki 

pamodina cilvēkos labāko, kas viņos ir,” 

teic mācītājs.

Vai Ziemassvētkus 
var svinēt abējādi – 
gan latviskajā, gan 
kristīgajā garā?
Gan kristīgā pasaule, gan latviskās 

tradīcijas saka priekšā, ka 
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Konsultē
GUNTA ANDŽĀNE, 
ārste psihoterapeite 
Bērnu klīniskajā 
universitātes slimnīcā 
un psihoterapeite 
“Veselības centra 4” 
filiālē “Bērnu veselības 
centrs”

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA

KUR PALIEK 
BĒRNĪBAS ATMIŅAS?

Vērojot savu bērnu ikdienu, tā šķiet tik piepildīta – 
rotaļas mājās, pasākumi dārziņā, tikšanās ar radiem 

un izbraukumi ar ģimeni. Bet, domājot par to, ko paši 
atceramies no savas bērnības, jāsecina, ka prāta dzīlēs 

nekāda ievērojama atmiņu bagāža nav saglabājusies. 
Kāda nozīme ir bērnībā piedzīvotajam, pat ja to 

neatceramies, stāsta psihoterapeite Gunta Andžāne.

POPULĀRĀKAIS 
ATMIŅU 
IEDALĪJUMS
Ir īslaicīgā un ilglaicīgā atmiņa, 

kas kombinējoties veido operatīvo 

atmiņu.

Īslaicīgo atmiņu varētu salīdzināt 

ar telefonsarunu – nākot klāt jaunai 

informācijai, sākotnēji izteiktie vārdi 

pazūd, bet galvenā, svarīgā doma 

vai nu nogulst ilglaicīgajā atmiņā, 

vai izdzēšas. Aizmiršana ir ārkārtīgi 

svarīga, jo citādi mēs pārslogotu 

savu atmiņu un smadzenes nespētu 
funkcionēt.

PIECAS MAŅU 
PAMATA ATMIŅAS
Tā ir redze, oža, garša, dzirde un 

pieskārieni. Bez šīm piecām maņu 

atmiņām liela loma ir arī emocionālajai 

un fiziskajai atmiņai, jo šīs divas, tāpat 

kā maņu atmiņas, agrīnā periodā ir tās, 

kas mūs veido. Neapzināti, jo tās tiek 

piedzīvotas ik mirkli. 

Ja bērns paziņo, ka viņš atceras, kā 

piedzimis, tad, visticamāk, tās ir tikai 

sajūtas, nevis reālas notikušā ainas 

acu priekšā. Kā saka psihoterapeite 

Gunta Andžāne, mūsu šūnas uzsūc 

un saglabā emocionālo atmiņu, 

maņas, un šīs sajūtas – labas vai 

sliktas – visbiežāk pavada mūs visu 

dzīvi. Atmiņas par bērnību vairāk ir 

smaržas, sajūtas un pa kādam spilgtāka 

notikuma uzplaiksnījumam. Visbiežāk 

prāta kambaros var atrast notikumu 

atmiņas, sākot no apmēram četru vai 

piecu gadu vecuma, un lielākoties tie 

ir tiešām spilgtu notikumu fragmenti, 

kas izraisījuši lielāku emocionālu 

pārdzīvojumu. Vienalga, labu vai sliktu, 

bet šie notikumi likuši mūsu sirdij 

pukstēt straujāk. 

Kur gan palikušas atmiņas par 

notikumiem gada vai divu gadu vecumā? 

Tad taču jebkurš notikums ir ierindojams 

pat pie ļoti spilgtiem, jo viss ir jauns, 

viss atklājams. Ja reiz neatceramies 

neko no agrāka vecuma, vai maz vērts 

pūlēties un, piemēram, vest bērnus uz 

leļļu teātri, ceļojumā vai rīkot dzimšanas 

dienas ballīti? Viņš taču tāpat to 

neatcerēsies! Gunta Andžāne mierina – ir 

gan vērts, jo maņu atmiņa ir spilgta, tā 

veido personību un darbojas jau tad, kad 

bērns ir vēl mammas vēderā. 

Šoreiz netiks apskatīta atmiņu 

struktūra un tas, kas vairāk ir zinātnes 

un neirologu kompetence un saistīts 

ar centrālo nervu sistēmu. Šoreiz 

izvērtēsim, kā attiecības veido mūsu 

atmiņu un kādus nospiedumus tajā 

atstāj.

Viss sākas mammas 
vēderā

Jau grūtniecības laikā no mirkļa, 

kad mazulis ir ieņemts, veidojas 

viņa atmiņas. Tās ir neapzinātas fona 

atmiņas, uz kuru pamata tiek būvēts
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cilvēks. Lūk, kāpēc gaidībās esošai 

sievietei iesaka, piemēram, klausīties 

klasisko mūziku, vērot skaistas lietas, 

domāt labas domas, nestrīdēties, dzīvot 

mierā – baudīt labas emocijas. Bērniņš 

mammas vēderā aug uz tādu emociju 

fona, kādas ir māmiņai. “Viņš dzird 

tās pašas skaņas, jūt tās pašas garšas 

un emocijas – mammas attiecības ar 

tēti, ar pārējiem ģimenes locekļiem. 

Vienkārši runājot, radītā emocija ir kā 

vilnis, kas iziet cauri šūnas apvalkam, 

citoplazmai, kodolam un nonāk 

dezoksiribonukleīnskābē jeb DNS. Ja 

gaidības pagājušas kreņķos, dusmās 

un dažādās nepatīkamās izjūtās, tad 

jau grūtniecības laikā mazuli noteikti 

ietekmē visas minētās emocijas,” stāsta 

Gunta Andžāne. Viņas pieredze liecina – 

ja sieviete sūdzas, ka viņas bērns ir 

ļoti emocionāls, jūtīgs, tad, papētot 

viņas grūtniecības laiku, bieži vien 

tiek secināts, ka tas bijis trauksmains. 

Īpaši, ja piedzīvota šķiršanās vai kāda 

tuvinieka nāve, cits zaudējums vai 

emocionāli traumējošs notikums – 

ugunsgrēks, avārija. Tas viss nogulsnējas 

Mūsu šūnas 
uzsūc un saglabā 

emocionālo atmiņu, 
maņas, un šīs sajūtas – 

labas vai sliktas – 
visbiežāk pavada 

mūs visu dzīvi.
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arī bērna fona atmiņās vēl mammas 

vēderā.  

Arī dzemdības ir milzīgs stress un darbs 

gan ķermeniski, gan emocionāli abiem – 

mammai un bērnam. Par laimi, atmiņas 

mehānisms iekārtots tā, ka dzemdību 

nepatīkamo daļu aizmirst gan mamma, 

gan bērns. Viņš neatceras, cik grūta 

vai sāpīga bija virzība pa dzemdību 

ceļiem. Tas ir tāpēc, ka uzreiz pēc grūtā 

darba seko patīkamas emocijas, turklāt 

piedzīvotas pārākajā pakāpē – jaunā 

mamma ierauga savu bērnu, un visas 

ķermeniskās atmiņas pagaist. Arī 

mazulim jau ar pirmo piedzimšanas 

mirkli atkal aktivizējas visas minētās 

piecas pamata maņas, no kurām tajā 

brīdī aktuālākā ir pieskāriens. Arī 

grūtniecības laikā ir ļoti svarīgi, lai tētis 

un mamma pieskaras vēderam, runā ar 

bērnu, jo tās visas būs viņa atmiņas. 

Līdz gada vecumam – 
neapzinātā atmiņa

Sākotnēji zīdainis sevi un mammu uztver 

kā vienu veselu. Ja mamma būs laimīga 

un smaidīga, tad bērns, redzot mammu 

laimīgu, domās, ka arī viņš ir laimīgs. 

Ar mazuļa vajadzību apmierināšanu 

un ar visu komunikāciju – maigu 

pieskārienu, mīmiku, balss tembru, 

mīļu acu skatienu – mamma veido 

bērnam labās un mierpilnās emocijas 

un atmiņas, ka bērns ir labs. Līdzko 

vajadzību apmierināšana hroniski 

kavējas vai pat izpaliek, bērnam 

veidojas apziņa, ka viņš pats sev nevar 

palīdzēt. Šī pārliecība viņam saglabājas 

arī turpmāk. Vecākiem jāņem vērā, ka 

runa ir par tiešām sistemātisku zīdaiņa 

vajadzību neapmierināšanu, nevis 

vienu vai trīs reizēm – tās viņa atmiņā 

neieguls. 

Gunta Andžāne norāda: “Ja mamma 

hroniski pārāk ilgi kavējas un 

neapmierina bērna vajadzības, viņš 

saprot – es pats nevaru! Ja mamma 

pie bērna nāk ar novēlošanos, bez 

pieskāriena un pietiekama mīļuma, 

viņam izveidojas priekšstats, ka atnācis 

ir kāds cits. Mazulis sevi asociē ar 

mammu, tātad ar kaut ko mīļu, labu, 

atbalstošu, nevis neiejūtīgu, skarbu 

personu. Šāda mammas attieksme 

veido bērnam priekšstatu, ka kāds cits 

ir atbildīgs par viņa labsajūtu, nevis 

viņš pats.” Tā kā līdz gada vecumam 

veidojas vesela personības struktūra, 

psihoterapeite uzsver, ka vecākiem 

jāpieliek visas pūles, lai šī neapzinātā 

atmiņa par savu un apkārtējās 

vides labumu būtu pēc iespējas 

harmoniskāka.

Mazulim online režīma 
atmiņa

Bērnam pieaugot, viņš sāk izpētīt 

pasauli, un šo periodu dēvē par “viss 

caur muti” laiku. Tieši garšas maņa tiek 

īpaši daudz lietota pasaules izzināšanā, 

taču itin braši līdzi turas arī pārējās 

pamata maņas, jo mazulim visu vajag 

nogaršot, redzēt, dzirdēt, aptaustīt, arī 

sajust. Šajā vecumposmā bērna atmiņa 

balstās uz atkārtošanu. Vairākkārt darot 

vienu un to pašu, viņš sāk to atcerēties. 

“Piemēram, rituālas darbības barošanas 

laikā – mamma apsēdina mazo pie galda 

vai krēsliņā, telpā ir pazīstamas ēdiena 

smaržas, un bērns saprot, ka nu būs 

ēšana. Vai, ja mamma sāk cilāt drēbes, 

mazulis saprot, ka jāiet laukā,” stāsta 

Gunta Andžāne un piebilst, ka agrīnās 

viengadnieka, divgadnieka atmiņas 

saistītas ar atkārtošanos – to, ko es 

redzu savā acu priekšā, es baudu, bet to, 

kas nav redzams, es nevaru atsauk

Aizmiršana ir 
ārkārtīgi svarīga, 

jo citādi mēs 
pārslogotu savu atmiņu 
un smadzenes 

nespētu 
funkcionēt.
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un neievērošana, ir vecāku 

neieinteresētība, varbūt pat sitieni –, 

arī tas paliek mazā cilvēka atmiņā tikpat 

ļoti kā pozitīva pieredze. Speciāliste gan 

norāda, ka šādos gadījumos situācija 

ir duāla, jo “varam sašust, sakot, kā tā 

nedrīkst, bet mēs ļoti labi zinām, ka ir 

daudz ārējo faktoru, kuri paskaidro šā 

vecāka rīcību. Ļoti bieži viņš pats nav 

saņēmis neko labu, un tāpēc viņam nav 

atmiņu par to. Ja ģimenē ierasts, ka visu 

laiku viens uz otru kliedz, bērns izaug 

un domā, ka tas ir normāli, ka tā cilvēki 

sarunājas, un turpina to darīt savā 

ģimenē ar saviem bērniem.” 

To, kādu pieredzi bērns uzkrājis savā 

atmiņā, itin labi var redzēt bērnudārzā 

vai jebkur citur, kur viņš nokļūst. 

Visu, kas notiek ģimenē, bērns uztver 

kā absolūtu, neapstrīdamu normu. 

Izejot ārpus šiem saviem ierastajiem 

rāmjiem, kas parasti notiek trīs, četru, 

piecu gadu vecumā, viņš sāk salīdzināt. 

“Šajā laikā bērna atmiņu veido ne tikai 

vecāki un ģimene, bet arī sociālā vide. 

Tad arī sākas situācijas ar greizsirdību, 

ar salīdzināšanu, ar sāncensību. Vērīgi 

pedagogi uzreiz pamanīs, kā bērns 

jūtas. Ja viņam līdz šim bijusi negatīva 

pieredze, parasti tas izpaužas ar 

specifisku ķermeņa valodu – nokārta 

galva, nolaisti pleci, runāšana čukstus 

vai nerunāšana nemaz. Bērna atmiņa ir 
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Ja bērns 
pieredzējis un 

atstājis savā atmiņā 
pozitīvu attieksmi, nonākot 

vidē, kur viņš to 
nesaņem, mazais 
uzreiz protestē.

atmiņā kā reālu ainu. Sajūtu līmenī – jā! 

Piemēram, ja divgadniekam uzdāvinās 

lelli, kas viņam ļoti patiks, šīs sajūtas 

noguls viņa maņu atmiņā, taču bērns 

neatcerēsies šo brīdi kā reālu notikumu. 

Arī, piemēram, lai bērns nebaidītos 

no vectētiņa vai krustmātes, viņam ir 

jāveido attiecības, saikne ar viņiem. 

Nederēs tikšanās reizi pusgadā. 

Mērķtiecīga 
atcerēšanās

Attīstoties runai un vārdu krājumam, 

trīsgadnieks aktīvi pievēršas sevis 

izpētei – vai viņš ir puisis vai meitene, 

kas viņš ir kā atsevišķa persona no 

vecākiem? Bērns intensīvi sāk lietot 

vārdus, tāpēc viņa atmiņa balstās vairāk 

uz iemācīšanos. Trīsgadnieka atmiņā 

nogulst mutiski izteikta un dzirdēta 

informācija par to, ko drīkst un ko ne, 

kas ir labs un kas ne. Citiem vārdiem 

sakot, viņš mācās dzīves gudrības, 

kārtību un noteikumus vairāk caur 

dzirdēto un arī redzēto.  

Savukārt četru piecu gadu vecumā 

bērnam jau piemīt mērķtiecīga 

atcerēšanās, jo bērna runa un vārdu 

krājums ir labi attīstīti, turklāt šajā 

vecumposmā sāk veidoties arī asociatīvā 

domāšana. Četri gadi ir atskaites punkts 

spējai atcerēties mehāniski mācītas 

lietas. Tas ir īstais laiks, lai sāktu apgūt 

dejas soļus, lai mācītos dzejoļus no 

galvas un tamlīdzīgi. Bērns to darīs ar 

prieku, jo viņš būs pilnībā nobriedis šim 

uzdevumam. 

Kur paliek strīdi

Ja ģimenē valda negatīvas emocijas – 

bļaušana, kliegšana, bērna atgrūšana 

pilna ar informāciju, ka pieaugušais ir 

uzbrucējs un no viņa nevar gaidīt neko 

labu. Savukārt, ja mazais pieredzējis un 

atstājis savā atmiņā pozitīvu attieksmi, 

nonākot vidē, kur viņš to nesaņem, viņš 

uzreiz protestē,” teic Gunta Andžāne. 

Kā zināt, kas piedzīvots 
dārziņā

Visai bieži, uzsākot bērnudārznieka 

gaitas, vecāki sūdzas, ka vairs nepazīst 

savu bērnu, jo viņš uzvedas pilnīgi 

citādi nekā līdz šim. Psihoterapeite 

aicina ieklausīties, ko mazais stāsta 

par notikumiem dienā, kā viņš 

atceras, atspoguļo piedzīvoto – gan 

vārdiski, gan ķermeniski. Varbūt 

viņš sāk raudāt vai tikai klusē, vai sāk 

grauzt nagus, čurāt gultā vai viņam 

parādās tiki – nekontrolēta un bieža 

acu mirkšķināšana, mutes šķobīšana. 

Lai kas tas būtu, nevajag to atstāt 

neievērotu. “Vecākiem jācenšas izvaicāt 

bērnu, lai iespējami labāk izprastu, kas 

īsti noticis, kas tik ļoti viņu ietekmējis,” 

mudina speciāliste un atgādina – 

bērnudārznieks nespēs notikumus 

atstāstīt ļoti skaidri. Tie būs atmiņu 

zibšņi, kurus viņš daļu atspoguļos 

vārdos, daļu ar ķermeņa palīdzību 

un vēl kaut ko paudīs ar emocijām. 

“Tāpēc vecākiem jābūt ļoti vērīgiem, 

ieinteresētiem, atbalstošiem,” norāda 

Gunta Andžāne. 

Ja iemācīties dzejolīti 
ir grūti

Bērnu mehāniskā atmiņa nav vēl 

piesārņota, taču, lai iemācītos dzejolīti, 

tiek iesaistīti visi etapi – īslaicīgā, 

ilglaicīgā un operatīvā atmiņa. Īslaicīgā
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Psiholoģija

Redzot, ka 
vecāki priecājas 
par to, kā viņš 

noskaitījis pantiņu, bērns 
noglabās atmiņā šo 

pozitīvo pieredzi, 
un tas audzēs viņa 

pašapziņu.
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ilgst no 1 līdz 20 minūtēm, tāpēc, ja 

ir vēlme paturēt prātā kaut ko, tad 

jānotiek atkārtošanai. Vienam vajadzēs 

piecas, citam septiņas, vēl kādam 12 vai 

pat vairāk reižu atkārtot kādu vārdu 

vai rindiņu, līdz šī informācija noguls 

ilglaicīgajā atmiņā. 

Liela nozīme ir emocionālajam 

fonam – kā notiek dzejoļa 

iemācīšanās, iegaumēšana. “Ja tas 

tiks darīts ar prieku un rotaļu, nevis 

piespiešanas veidā, tad iegaumēšana 

būs veiksmīgāka. Dažādu simbolu 

izmantošana, jocīgi salīdzinājumi un 

citi atraktīvi, bērna uztveres valodai 

viegli saprotami triki ļoti palīdzēs mazā 

cilvēka atmiņai,” saka Gunta Andžāne. 

To, cik viegli vai grūti ir iemācīties 

dzejolīti, lielā mērā nosaka arī bērna 

smadzeņu darbība, attīstība, traumējošie 

grūtniecības un dzemdību procesi, 

ģenētika, vielmaiņa, endokrīnā sistēma 

jeb bērna veselības stāvoklis kopumā. 

Lai kā ikkatram vecākam gribētos, 

lai tieši viņa atvase noskaita dzejolīti 

vislabāk, lai nodejo visgraciozāk, lai 

pirmais grupiņā iemācās lasīt, Gunta 

Andžāne aicina atcerēties piesaistes 

teorijas izstrādātāja, psihoanalītiķa 

Džona Boulbija teikto – ikviens bērns ir 

pietiekami labs jeb ir tieši tik labs, cik 

viņš spēj būt! Vecākiem ir jāpriecājas 

par viņa sasniegumiem, lai kādi tie 

būtu viņu uztverē, jāmotivē mazais 

cilvēks darīt tieši to, ko viņš spēj, un tik 

daudz, cik viņš spēj. “Ja mēs visi būtu 

vienādi, mācētu visu to pašu, ko citi, kā 

mēs dabūtu darbu pieaugušā vecumā?! 

Tāpēc ir jāciena bērna spēju robežas. 

Protams, vecākiem būs idealizētās 

fantāziju gaidas, taču šīs gaidas nevajag 

likt bērnam realizēt par katru cenu,” 

uzsver speciāliste. Pretējā gadījumā 

mazā cilvēka atmiņā var iegult pieredze, 

kas vēlāk – pieaugušā vecumā – var 

izpausties kā nespēja uzstāties publikas 

priekšā vai kādu citu kompleksu veidā. 

Piemēram, redzot, ka vecāki priecājas 

par to, kā viņš noskaitījis pantiņu, bērns 

noglabās atmiņā šo pozitīvo pieredzi, 

un tas audzēs viņa pašapziņu. Savukārt, 

ja misēkļa gadījumā sekos rājiens vai 

mazais pamanīs, ka vecāki ir dusmīgi, arī 

šī pieredze paliks emocionālās atmiņas 

failos. 

Nobeigumā

Pieaugušie atceras apmēram 10 % 

no savas bērnības. Tāpēc šīs atmiņas 

ir tik vērtīgas, turklāt tās lielākoties 

ir saistītas ar maņām un emocijām. 

Spilgts piemērs ir tā sauktās ēšanas 

traumas, kas bieži iegūtas bērnudārzā. 

Jau izdzirdot runas par griķiem, piena 

zupu vai ķīseli, kādam uzmetas zosāda, 

cits noskurinās, vēl kādam var šķebināt 

dūšu. Šis ēdiens pat nav jāpasniedz – 

cilvēka atmiņas ir tik spilgtas, ka 

no dzirdētā vien spēj izraisīt tādas 

reakcijas. 

“Visas ar maņām un emocijām saistītās 

atmiņas paliek līdz mūža galam,” 

norāda psihoterapeite. Ne velti 

Ziemassvētkos lielākoties skaitām 

vecus, sen iemācītus pantiņus. Arī 

zīdainis jutekliskā veidā atpazīs gan 

Ziemassvētku dziesmas, gan smaržu, 

gan to īpašo sajūtu, kas virmo gaisā, ja 

mamma grūtniecības laikā ko tādu būs 

piedzīvojusi – būs dziedājusi dziesmas, 

būs smaržojusi eglīti un priecājusies. 

Bērna atmiņā tas noguls caur mammas 

emocionālo fonu, un tā jau veidosies kā 

rituālā, ilgstošā atmiņa. Jebkurš tuvāks 

vai tālāks pārbrauciens, pārgājiens 

vai kāda cita veida piedzīvojums 

kopā ar ģimeni grūtniecības laikā vai 

jau agrīnā zīdaiņa vecumā, nemaz 

nerunājot par divus, trīs gadus un 

vecākiem bērniem, veido viņu atmiņu. 

Trīsgadniekam un jaunākam bērnam 

piedzīvotais nesaglabāsies tādā precīzā 

materiālatlases atmiņā, taču sajūtu, 

piedzīvojumu atmiņās gan. Mīlīgi 

glāstoša saulīte, silts ūdens baseinā, vēja 

šalkas priežu mežā, mammas vai tēta 

pieskāriens, glāsti, garšas un smaržas – 

tas viss paliks atmiņā arī pavisam 

mazam bērnam. Jo ilgāk un vairāk 

veidojam visa veida atmiņas, jo ilgāk 

spējam tās izmantot un kvalitatīvāk, 

priecīgāk un laimīgāk dzīvot.

Gunta Andžāne aicina atcerēties 

piesaistes teorijas izstrādātāja, 

psihoanalītiķa Džona Boulbija teikto – 

ka ikviens bērns ir pietiekami labs jeb 

tieši tik labs, cik viņš spēj būt!  [1-2]
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BĒRNS UN 
SPĒJA GAIDĪT

Gaidīšana rindā pie daktera vai pie veikala kases vai pacietīga 
sēdēšana transportlīdzeklī brauciena laikā var izvērsties par 

pamatīgu treniņu vecāku nerviem. Vien ļoti retais bērns spēj pagaidīt, 
neterorizējot vecākus ar slaveno “kad mēs beidzot iesim?!” vai “kad 
mēs kāpsim ārā?!”. Kādā vecumā bērnam sāk rasties spēja pagaidīt, 

stāsta klīniskā psiholoģe Nikola Dzina.
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Ir skaidrs, ka zīdainim noteikti nepiemīt spēja 

pagaidīt un viņa vajadzības jāapmierina uzreiz. 

Vienalga, vai mazais grib ēst, gulēt vai sajust 

mīļās mammas vai tēta pieskārienu, – to  

vajag tagad un tūlīt. Pieņemts uzskatīt, ka 

zīdaiņa periods beidzas viena gada vecumā,  

un varētu domāt, ka nu jau gan bērnam jāspēj 

kaut drusciņ pagaidīt. Jā un nē, jo patiesībā 

mazais cilvēks joprojām uz pasauli raugās  

caur refleksu prizmu, un tas nozīmē, ka viņš 

pat gribēdams nespēj saprast, ko nozīmē 

pagaidīt. Un tikai apmēram no divarpus  

gadu vecuma bērna smadzenēs sāk  

attīstīties kontroles funkcijas, kas nozīmē  

to, ka viņš jau apzināti var sākt kontrolēt  

arī savu uzvedību.
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Vai var iemācīt bērnam 
pagaidīt?

“Noteikti var, un to jāsāk mācīt no 

mazotnes,” uzsver Nikola Dzina 

un turpina: “Mums ir iedzimta, ar 

temperamentu saistīta īpašība, un tā 

ir spēja ievērot režīmu. Ja bērnam jau 

zīdaiņa vecumā mēģinām ieviest to 

un pielāgot viņa temperamentam, tad 

viņš apzināsies, ka lietas notiek kādā 

noteiktā laikā, un paaugoties spēs 

pagaidīt šo laiku. Jo viņam būs drošība, 

ka tas notiks.”

Lai tas darbotos, jāatceras kāds svarīgs 

un obligāti ievērojams nosacījums – 

dienas režīms jāveido atbilstoši bērna 

vajadzībām, nevis pielāgojot to saviem 

uzskatiem vai vajadzībām. Un šis režīms 

arī strikti jāievēro! Protams, apstākļu 

radīti izņēmumi neskaitās un nekaitēs, 

tāpat kā svētku dienās apēsta kūka 

nenodara nekādu skādi. “Bērnam, 

kuram ir tendence sekot režīmam, tas ir 

ļoti svarīgs. Piemēram, pulksten deviņos 

vakarā viņš pats aizmigs, neatkarīgi no 

tā, kur atrodas. Viņam arī nepieciešamas 

strukturētas ēdienreizes un tā tālāk. 

Bet ir bērni, kuri nespēs aizmigt šajā 

laikā, arī noteikts ēšanas režīms viņiem 

neizveidosies. Tas nav nekas ārkārtējs, 

tikai konkrētā mazuļa rakstura iezīme, 

un šādam bērnam arī jāļauj vēlāk iet 

Padoms
Pavēro bērnu, kad viņš dara kaut 

ko, kas viņam patīk, – cik ilgi 

mazais spēj noturēt uzmanību, 

tā darbojoties? Tas ļaus saprast – 

apmēram cik ilgu laiku bērns var 

koncentrēt uzmanību uz kādu lietu 

un būt pacietīgs.

TEMPERAMENTA ĪPATNĪBAS
Negaidi, ka bērns uzreiz spēs nosēdēt rindā pusstundu, pat ne desmit 

minūtes. To, cik viņš būs pacietīgs, spējīgs mierīgi pagaidīt, nosaka bērna 

nervu sistēmas darbība jeb tas, ko saucam par temperamentu. Tieši nervu 

sistēmas īpašību kopums nosaka, kāds būs bērns – mierīgs, aktīvs, kautrīgs. 

Tāpēc nevajag teikt, ka aktīvi bērni ir izlaisti – tas lielā mērā ir saistīts ar viņa 

temperamentu.

Svarīgs rādītājs – 
podiņmācība

Podiņprasme ir kā galvenā indikācija tam, 

lai saprastu, vai bērnam ir attīstījusies 

minētā kontroles funkcija un viņš jau spēj 

gan pārvaldīt savas dusmas un emocijas, 

gan arī apzinās fizioloģiskās norises 

savā ķermenī. Podiņmācības prasme ir 

apliecinājums tam, ka bērna smadzenes 

dod signālu muskuļiem sasprindzināties 

un pagaidīt un mazais saprot, ka tagad 

jāaiziet līdz podiņam.

“Parasti vecākiem saku – ja divgadnieku 

nesanāk iemācīt iet uz podiņa, tad mazliet 

jāpagaida, jo katram attīstība norit savā 

tempā. Kad izdodas attīstīt šo funkciju, 

jau nedēļas laikā var iemācīt bērnam, 

ka tagad viņš čurā un kakā tikai podiņā. 

Savukārt šīs prasmes pilnīga apgūšana 

liecina, ka mazais ir iemācījies regulēt 

savu ķermeni un nu var sākt apgūt 

prasmi kontrolēt arī savas emocijas,” saka 

Nikola Dzina, piebilstot – ja mazs bērns 

sit, kož vai kniebj, tad parasti arī šos 

“netikumus” viņš iemācās apvaldīt drīz 

pēc tam, kad apgūta prasme pārvaldīt 

savu ķermeni jeb podiņmācība.

“Ar pagaidīšanu un gaidīšanu būs 

līdzīgs process – tas saistīts ar kontroles 

attīstību. Ja bērnam kavējas šī attīstība, 

tad arī viņam būs grūtāk, piemēram, 

nosēdēt rindā pie ārsta,” piebilst 

speciāliste.

CIK ILGI BĒRNS 
SPĒJ GAIDĪT?
Ir divi svarīgi, iedzimti parametri – 

aktivitātes līmenis un reakcijas 

intensitāte.

Bērns ar zemu aktivitātes līmeni 

spēs ilgāk pagaidīt, nekā aktīvāks 

viņa vienaudzis. Konflikti bieži 

rodas, ja bērnu un vecāku aktivitāte 

izteikti atšķiras. Piemēram, ja 

mazais ātri pārslēdz savu uzmanību 

no vienas darbības uz citu, bet 

vecāki ir mierīgāki. Un otrādi.

Tāpēc, ja bērns ir vidēji aktīvs, trīs 

gadu vecumā varētu sagaidīt, lai 

viņš mierīgi pasēž trīs minūtes, 

piecu gadu vecumā – piecas minūtes 

utt. Taču – jo augstāka aktivitāte, jo 

īsāku laiku mazais spēs būt mierā un 

pagaidīt.

Būtiska lieta ir 
cieņa pret bērna 
vajadzībām! Ja 

tās tiek respektētas un 
apmierinātas, tad 

bērna nepacietībai 
būs mazāk telpas.
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gulēt,” norāda Nikola Dzina.

Otra būtiska lieta ir cieņa pret bērna 

vajadzībām! Ja tās tiek respektētas 

un apmierinātas, tad mazā cilvēka 

nepacietībai būs mazāk telpas. 

Psiholoģe min ļoti vienkāršus un 

ikdienišķus piemērus: “Bērnam ir 

jāzina, ka, palūdzot padzerties, viņš to 

dabūs. Vai, palūdzot kopā padarboties, 

tas tiks izdarīts. Viņa vajadzību, 

interešu akceptēšana kopumā dod 

bērnam drošības izjūtu, un viņam 

nebūs nepieciešamības cīnīties par 

savām vajadzībām.” Nikola Dzina gan 

atgādina – bērns var pārskatīt robežas, 

sevišķi pēc trīs gadu vecuma. “Man 

šķiet, ka lielākais vecāku izaicinājums 

ir bērns vecumā no trīs līdz pieciem 

gadiem. Tad mazie sāk vairāk izprast 

robežas un mēģina tās pārkāpt,” viņa 

norāda un piebilst – ja vien pozīcijas 

tiek noturētas, tad šī bērnu sarūpētā 

pārbaude drīz vien beidzas. Mazais 

saprot, ka noteikumi netiek grozīti.

Veselīgi ieviest 
tā saukto visa 

aizliegtā dienu, 
kad drīkst, piemēram, 

saēsties končas, kūkas, 
gulēt kopā ar vecākiem, 

palēkāt pa dīvānu un darīt 
visu citu, kas 

pārējās nedēļas 
dienās nav ļauts.
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piemēram, saēsties končas, kūkas, gulēt 

kopā ar vecākiem, palēkāt pa dīvānu un 

darīt visu citu, kas pārējās nedēļas dienās 

nav ļauts. Var pat ieviest tikai dažas visa 

aizliegtā stundas konkrētā dienā. “Arī tas 

mācīs bērnam pacietību. Viņš zinās, ka 

jāpagaida līdz tai sestdienai vai otrdienai 

un tad drīkstēs. Šī apziņa palīdzēs viņam 

pagaidīt,” uzsver psiholoģe.

Savukārt, ja vecākiem nav konsekventas 

struktūras un vienreiz tiek apmierinātas 

mazuļa vajadzības, bet nākamreiz vairs 

ne, tādos gadījumos bērnam nebūs 

drošības izjūtas un viņš cīnīsies ar tām 

metodēm, kādas pieļauj viņa nervu 

sistēma, temperaments. “Problēmu 

gadījumā ir vērts iedziļināties, vai tā nav 

cīņa par savām vajadzībām. Piemēram, 

Ja mazs bērns 
sit, kož vai 

kniebj, tad parasti 
arī šos “netikumus” 

viņš iemācās apvaldīt 
drīz pēc tam, kad apgūta 
prasme pārvaldīt 
savu ķermeni jeb 

podiņmācība.

Foršā “visa aizliegtā” 
diena

Lielākā daļa bērnu gribētu vecāku 

uzmanību 24/7 vai katru nakti 

gulēt kopā ar mammu un tēti. Ja 

kādā ģimenē otrais punkts arī tiek 

akceptēts, tad to pirmo bērna vēlmi 

nu nekādi nav iespējams īstenot. 

Taču neatraidi savu bērnu, vienkārši 

pasakot – nē, nespēlēšos ar tevi, tagad 

nevaru! Noteikti pastāsti, ka tagad 

tev jāizdara kāda lieta un pēc tam 

jūs kopā paspēlēsieties. Vislabāk ir 

nosaukt konkrētu laiku, kad tas notiks. 

Piemēram, pulksten sešos vakarā vai 

pēc stundas. Un, kad jau esat uzsākuši 

kopīgas rotaļas, pastāsti bērnam arī to, 

cik ilgi varēsi veltīt laiku šai nodarbei, 

jo pēc tam tev, piemēram, būs jāgatavo 

vakariņas vai jāizdara kāds cits darbiņš.

“Arī mantu un saldumu dabūšanā jāievieš 

struktūra,” saka Nikola Dzina un atklāj, 

ka ir veselīgi ieviest tā saukto visa aizliegtā 

dienu. Tas nozīmē, ka šajā dienā drīkst, 
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mēs nekad nevaram pateikt, cik ilgi 

katram bērnam vajadzēs samīļoties. 

Tāpēc vislabāk viņu palaist vaļā tikai 

tad, kad bērns pats sāk knosīties 

klēpī – tas liecinās, ka viņa vajadzība 

pēc mīļuma ir apmierināta,” stāsta 

speciāliste un piebilst, ka tikpat 

svarīga ir iepriekš minētā pēctecība, 

kas apliecina bērnam – tas, kas viņam 

ir svarīgs, notiks. Jāpaskaidro – tagad 

mēs paspēlēsimies, tad mammītei 

būs jādara tas un tas, un tad atkal 

paspēlēsimies...

Nikola Dzina norāda: “Tas viss pieaugot 

bērnam veidos šo īpašību – pagaidīt!”

Atceries arī pažēlot!

Ļoti svarīgi, īpaši pavisam maziem 

bērniem, ir, lai mamma vai tētis būtu 

vienmēr pieejami un atsauktos uz 

bērna ciešanām. “Tas ir vēl viens veids, 

kā pabarot bērna vajadzības un radīt 

viņam stabilitātes sajūtu, ka viņš ir 

vajadzīgs un viņam nevajadzēs likt lietā 

kādas manipulācijas, lai dabūtu sev 

tik nepieciešamo vecāku uzmanību,” 

norāda Nikola Dzina. Piemēram, ja 

bērns nokrīt vai viņam ir skumji kaut 

vai pazaudētas mantas dēļ, vecāki reaģē 

emocionāli – papūš sāpīgo vietiņu, 

samīļo bērnu, mierina. Tā ir normāla 

reakcija uz viņa ciešanām, kas bērnam 

veidos drošības izjūtu attiecībās ar 

vecākiem un palīdzēs vēlāk pieaugušā 

vecumā pašam tikt galā grūtākos brīžos. 

Tas veidos sajūtu, apziņu, ka tikai 

jāpagaida un viss būs labi!

Nospraud robežas

Vecumā no trīs līdz pieciem gadiem ir 

visintensīvākais robežu nospraušanas 

laiks – bērns stīvēsies pretī un mēģinās 

pārkāpt noteikumus, taču vecākiem 

jābūt konsekventiem un nelokāmiem. 

Arī tas radīs bērnam drošības izjūtu un 

spēju pagaidīt.

Tāpat Nikola Dzina norāda, ka 

nedrīkst palaist garām brīdi, kad 

kādu no vajadzībām bērns jau var 

sākt apmierināt pats. Piemēram, 

tagad mazais var ieliet sev ūdeni 

un padzerties. Tad nedari to viņa 

vietā! Vai – bērns var pats aiziet pēc 

grāmatas, jo tiek klāt plauktam, kur 

tā nolikta. Nedari to viņa vietā!  Ļauj 

viņam būt patstāvīgam un mācīties 

pašam apmierināt savas vajadzības, 

lai audzinātu spēju pagaidīt. “Citādi 

pieaugušā vecumā ir risks, ka viņš 

nespēs gaidīt un, piemēram, paņems 

ātro kredītu, lai nopirktu jaunu 

telefonu, nevis pāris mēnešu pakrās 

naudu šim mērķim,” saka Nikola Dzina.

Vai tu spēj pagaidīt?!

Jā, tas ir jautājums tieši tev. Vai tu 

spēj pagaidīt? Ja ne, vai vispār zini, 

kas ir tavas vajadzības? Ko tu vari vai 

nevari, ko gribi vai negribi, kas ir 

patiesā motivācija tam, ko dari? “Ja 

vecāki orientējas, apzinās paši savas 

vajadzības, tad viņi spēj daudz vairāk 

saprast otru un izrādīt cieņu, pieņemot, 

ka tas otrs ir citāds. Viņi neprojicēs 

savas vajadzības uz bērnu. Daudzi 

nepamana šo smalko robežu – kad 

savas vajadzības, savas vēlmes tiek 

projicētas uz bērnu. Pieprasa, lai bērns 

attaisno kaut ko, kas vecākam ir svarīgs. 

Protams, mazais pielāgosies, bet tas 

var veicināt bērnā sajūtu, ka patiesībā 

viņa vajadzības nemaz nav svarīgas. 

Īpaši bērnudārznieka vecumā. Bērns 

var sākt domāt – mamma vai tētis mīl 

mani tad, kad es daru, ko viņi grib. Ja 

es uzsmaidīšu, kad vajag, vecāki mani 

mīlēs. Rodas iekšējā plaisa – ka tas, ko 

es gribu, nav svarīgi,” saka Nikola Dzina 

un atgādina, ka liela nozīme veselīgai 

gaisotnei ģimenē ir tradīcijām. Turklāt 

arī tās var palīdzēt apgūt pagaidīšanas 

prasmi. Piemēram, par godu svētkiem 

tiek cepti pīrādziņi – jā, katrs var apēst 

vienu vai divus, bet pārējos liekam uz 

galda un ēdam tikai tad, kad atnāks 

ciemiņi. “Tas māca pacietību. Spēju 

pagaidīt. Ja nav tradīciju, rituālu, 

tad bērns neiemācās stabilitāti un 

pēctecību,” uzsver speciāliste.

DIVAS 
GALĒJĪBAS
Vecāki izdomā, kādas bērnam 

ir vajadzības, un paši sāk tās 

īstenot. Piemēram, vecākiem 

šķiet, ka bērnam brokastīs noteikti 

jāēd putra, pusdienās zupa un 

vakariņās – zivs ar salātiem. Viņi 

mēģina to uzspiest, neņemot vērā 

bērna iebildumus.

Vecāki cenšas apmierināt jebkuru 

bērna vajadzību. Sarunvalodā to 

sauc par izdabāšanu katrai kaprīzei, 

kā dēļ iztrūkst posms, kad bērnam 

tomēr mazliet ir jāpagaida.

Ideālais zelta vidusceļš. 

Vecākiem vajadzētu pavērot un 

saprast, ko no prasītā bērns var 

pagaidīt. Protams, runa nav par 

fizioloģiskām vajadzībām – 

padzerties, aiziet uz tualeti, 

miegs un citi. Šajos jautājumos ir 

jāpielāgojas bērnam, taču ikdienas 

aktivitātēs, izklaidēs jāmēģina 

ieviest struktūru.



Attīstība

ES PRECĒŠOS 
AR MAMMU!
jeb Tas jāzina par Edipa 
un Elektras kompleksu
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Kas ir šis komplekss
Jēdzienu “Edipa komplekss”, ko pa 

ausu galam ir dzirdējis ikviens, ieviesa 

neirologs un psihiatrs Zigmunds 

Freids, psihoterapijas un psihoanalīzes 

pamatlicējs un psihoseksuālās 

attīstības teorijas radītājs. Jēdziens 

“Edipa komplekss” aizgūts no Sofokla 

traģēdijas “Cars Edips”. Tās sižets 

balstīts stāstā par Edipu, kas savas dzīves 

laikā nogalina tēvu un apprec savu 

māti. Protams, šis sižets neizklausās 

nekas veselīgs un patīkams un diez vai 

kāds no mums to vēlētos piedzīvot. 

Kā žurnāla “Bērnudārznieks” rudens 

numurā (Nr. 9), aprakstot anālo fāzi, 

tika minēts, tad Freida teorija pamatā 

balstās uz to, ka katrs no mums jau 

piedzimst ar seksuāliem instinktiem 

un tieksmi pēc baudas vai vēlmes šos 

instinktus apmierināt. Kaut arī Freids 

runā par seksuāliem instinktiem, šajā 

kontekstā tie tomēr nav jāuztver tieši 

tik burtiski – ka bērns vēlētos seksuālu 

apmierinājumu. Šajā kontekstā tas būtu 

drīzāk kā ķermeniska apmierinājuma, 

jutekliskas baudas gūšana. Katrā 

attīstības stadijā bērns šo apmierinājumu 

var gūt caur citu ķermeņa daļu, un 

Edipa komplekss (meitenēm to sauc par 

Elektras kompleksu) attiecas uz laiku, 

kad par bērna erogēno zonu kļūst viņa 

dzimumorgāni. [1] Šo stadiju sauc par 

fallisko stadiju.

Tradicionālās bērna 
attīstības stadijas

Pēc Freida teorijas, pirmā cilvēka 

attīstības stadija ir orālā stadija – visas 

baudas tiek gūtas caur muti. Vēlāk seko 

anālā stadija, un trešā ir jau minētā 

falliskā stadija, kas attiecas uz četru 

piecu gadu vecumu. Vecākiem, vērojot 

savus bērnus, jāatceras, ka šīs stadijas 

nav akmenī cirstas – kādam tās var 

sākties agrāk, kādam vēlāk, tomēr tām 

izteiktāk vai mazāk izteikti cauri iziet 

visi bērni.

Kompleksa izpaušanās

Visbiežāk šīs fāzes izpausmes var 

novērot bērnu izteicienos un noteiktā 

uzvedībā. Parasti zēni paziņo, ka precēs 

tikai savu mammu, bet meitas – tēti. 

Tāpat bērni mēdz teikt, ka tad, kad 

viņi izaugs, viņi ne ar vienu citu kopā 

nedzīvos, tikai ar savu mammu vai 

tēti. Uzvedībā var novērot mīlestības 

un dievināšanas pilnas acis pret 

kādu no vecākiem un reizēm varbūt 

pat greizsirdību pret otru vecāku. 

Var novērot arī vēlmi vienu vecāku 

“piesavināties” sev vai jaukšanos, 

spraukšanos pa vidu, ja vecāki ir 

kopā un izrāda mīļumu viens pret 

otru. Svarīgi, lai šādās situācijās abi 

vecāki bērnam norādītu viņa vietu 

un nepastiprinātu viņa fantāzijas, ka 

viņš tiešām varētu precēt mammu vai 

tēti. Būtiski, lai vecāks novērtē bērna 

izrādīto pieķeršanos, pateiktu, ka viņš

Ja rūpīgi ieskatāmies savos bērnos – mazajos un jau 
lielākajos –, varam ievērot, ka ir noteikts laiks bērnu dzīvē, 
kad viņi īpaši pieķeras pretējā dzimuma vecākam. Tik ļoti, 
ka pat paziņo: “Es precēšos ar tēti/mammu!” Kā norāda 
psihoterapeite Līga Bernāte, tās nav bērna iedomas vai 
fantāzija, bet gan nopietna attīstības fāze, kurai mazais iet 
cauri četru piecu gadu vecumā.

BĒRNA 

VECUMS

0–1,5 gadi

1,5–4 gadi

4–6 gadi

ATTĪSTĪBAS 

STADIJA

Orālā attīstības stadija

Anālā attīstības stadija

Falliskā attīstības stadija

ORGĀNI, CAUR KURIEM TIEK 

GŪTA BAUDA

Mute

Slēdzējmuskuļi

Dzimumorgāni

Uzziņa

Dēls baidās, ka 
tēvs sadusmosies 

par viņa jūtām pret 
māti, tāpēc viņu kastrēs, 
bet meitenes savukārt 

piedzīvo “peņa 
skaudību” – to, ka 

viņām tā nav. 

Autore: 
LĪGA 
BERNĀTE,  
psihoterapeite
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Atceries!
JA BĒRNS SAKA, KA VĒLAS 

PRECĒTIES AR TEVI: 

1. Akceptē bērna emocijas un 

pieķeršanos. Neizsmej bērnu, 

izrādi mīļumu un arī savu 

pieķeršanos mazajam.

2. Taču neakceptē bērna fantāzijas – 

neļauj viņam noticēt, ka tas 

tiešām varētu notikt. Tādā veidā 

bērnam tiek dotas veltas cerības, 

kas vēlāk nepiepildīsies. Ar laiku 

bērns sāk apzināties, ka vecāki 

melo. Tāpat bērns neapzināti 

var turpināt cerēt, ka tas tiešām 

kaut kad notiks. Paliekot pie 

fantāzijas, ka mamma vai tētis ir 

paši labākie, tas var traucēt veidot 

attiecības nākotnē. 

arī viņu mīl, bet vecākam ir jānorāda – 

es jau esmu precējies/-usies ar tavu 

mammu vai tēti un tu esi mūsu 

bērniņš. Ja ir vēlme, šādās situācijās ar 

bērnu kopā var pafantazēt, ko bērns 

varētu apprecēt, kad būs liels, kur 

varētu dzīvot u. tml. Svarīgākais šajā ir 

gan akcepts, gan “vietas” norādīšana, 

bet tam visam jābūt cieņpilni un 

respektējot mazā cilvēka jūtas. Pat tad, 

ja viņš saka, ka neprecēs mammu, bet 

dzīvos kopā ar viņu, var droši teikt: 

“Cik jauki, ka tu to vēlies, bet zini – 

kad izaugsi, tu domāsi citādi, bet tu 

varēsi dzīvot tuvumā un braukt bieži 

ciemos, jo es vienmēr tevi gaidīšu un 

priecāšos redzēt.”

Kastrācijas bailes un 
peņa skaudība

Freids šai stadijai savās grāmatās ir 

veltījis vislielāko uzmanību – tieši 

iekšējiem konfliktiem, ko bērns šajā 

vecumā piedzīvo. Viņš uzskata, ka 

šis laiks ir visnozīmīgākais cilvēka 

personības veidošanās procesā. Šajā 

posmā Freids runā arī par kastrācijas 

bailēm zēniem – dēls baidās, ka tēvs 

sadusmosies par viņa jūtām pret māti, 

tāpēc viņu kastrēs –, bet meitenes 

savukārt piedzīvo “peņa skaudību” – 

to, ka viņām tā nav. Tas ir vecums, 

kad tiek spēlēti dakteri un precēšanās, 

zēni sacenšas, kurš var tālāk aizčurāt 
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Uzziņa
Lai mazinātu risku mazam bērnam 

saskarties ar vardarbību, ļoti bieži 

bērnudārzos audzināšanas ietvaros 

par personisko drošību runā un 

skaidro, izmantojot Džimbas 

programmu. Materiāli, kurus var 

lietot arī vecāki, pieejami: 

www.dzimba.lv.

Ja bērns pēta 
savu vai 

vecāku, vai citu 
ķermeņus, ir svarīgi 

saprast, ka tā ir dabiska 
ziņkāre, un 

nevajadzētu viņu 
par to kaunināt. 

MAZAIS
GREIZSIRDIS
Ja bērns provocē konkurenci, 

piemēram, ar tēvu par mammas 

uzmanību, tad vecākiem nav 

jāiesaistās, nav tā jāveicina un 

nav jāsacenšas, jo lomas un vietas 

ģimenē nav samērojamas. Ir vecāki 

kā pāris un ir bērni.

BĒRNS SĀK 
KAUTRĒTIES! 
KO DARĪT?
Reizēm bērna piecu gadu vecumā vai 

nedaudz vēlāk var novērot, ka viņš 

nejūtas ērti, redzot vecākus kailus, 

viņš grib mazgāties viens pats vai lai 

viņu mazgā sava dzimuma vecāks. 

Tādā gadījumā tas ir jārespektē 

un nav bērnam jāuzbāžas ar savu 

klātbūtni.

u. tml. Šajā stadijā aktīvi tiek iepazīts 

savs un pretējā dzimuma ķermenis, 

dažreiz arī tiek atklāts, ka ir patīkamas 

izjūtas, aiztiekot dzimumorgānus (taču 

tikpat labi tas var būt atklāts jau agrāk). 

Bērniem kļūst pavisam un nepārprotami 

skaidrs, ka zēni no meitenēm, vīrieši 

no sievietēm atšķiras. Tas ir interesanti, 

mulsinoši, nedaudz bailīgi vai kaunīgi, 

bet bērniem ir aizraujoši un patīkami to 

visu pētīt un spēlēt. 

Tas ir normāli, dabiski, un par to 

nav jāuztraucas, ja tas viss notiek ar 

vienaudžiem un ir kā spēle, jūsmošana, 

izzināšana. Taču, ja tas kļūst agresīvi vai 

tiek attēlotas dzimumattiecības, tad tas 

ir signāls, kam vērts pievērst uzmanību, 

lai saprastu, vai bērns nav redzējis vai 

piedzīvojis ko tādu, kas nav atbilstoši 

viņa vecumam, – seksuālu vardarbību. 

Vienlaikus šis ir arī laiks, kad var 

pārrunāt, kuras intīmās ķermeņa daļas 

svešiem cilvēkiem var rādīt un kuras 

drīkst rādīt tikai vecākiem vai ārstam 

(tās, kas ir zem apakšveļas).  

Iniciatīvas iedīgļi

Freida skolnieks Ēriks Ēriksons šo 

fāzi un vecumu saistīja ar iniciatīvas, 

ziņkārības veidošanos. Viņš uzskatīja, 

ka seksuālā dziņa un fantāzijas par 

attiecībām ar vecākiem transformējas 

kā sava veida “uzmācība” un 

veselīgā veidā kļūst par iniciatīvu 

un ziņkārību. Abas šīs iezīmes ir ļoti 

nepieciešamas gan veselīgai personībai 

un sasniegumiem skolā, gan arī 

pieaugušā dzīvē. Ja vecāki šo iniciatīvu 

(pētīt, mācīties, draudzēties, mēģināt, 

darboties) apspiež, ir pārlieku strikti, 

tad bērnā veidojas vainas izjūta. Ja 

mēs paši kā pieaugušie bieži un par 

visu jūtamies vainīgi, var padomāt, kā 

mēs izdzīvojām šo vecumposmu un 

kādi pieaugušie tad bija mums apkārt. 

Varam secināt, ka vecākiem jābūt 

uzmanīgiem un jūtīgiem ar pārspīlētiem 

noteikumiem, kaunināšanu, neļaušanu 

darīt. Tāpat jāatceras, ka bērniem šajā 

vecumā ir jāļauj daudz uzņemties un 

mēģināt darīt pašiem. [2]

Seksualitātes 
veidošanās

Šis ir arī nozīmīgs laiks seksualitātes 

un dzimumlomu veidošanās jomā, ko 

var novērot dakteru spēlēs, māju un 

ģimeņu spēlēs. Šeit atkal ir svarīga 

vecāku reakcija – lai tā būtu adekvāta 

un neitrāla, vienlaikus mācot robežas. 

Ja bērns pēta savu vai vecāku, vai citu 

ķermeņus, ir svarīgi saprast, ka tā ir 

dabiska ziņkāre, un nevajadzētu viņu 

par to kaunināt. Svarīga būs arī vecāku 

attieksme – cik ērti un brīvi jutīsieties 

par to runāt. Šajā vecumā var rasties 

jautājumi arī par to, kā rodas bērni. 

Ja par šo un līdzīgām tēmām vecāks 

kaunēsies vai baidīsies runāt, bērns 

iemācīsies, ka tas ir kaut kas, par ko ir 

jākaunas, kas jāslēpj. Bērnam interese 

par tematu nemazināsies, taču viņš 

sapratīs, ka par to nevar runāt mājās, 

līdz ar to informāciju meklēs kaut kur 

citur. Noliedzot bērnā šādu interesi 

par ķermeni vai esot striktiem vai 

neadekvātiem, var veicināt, ka pieaugot 

bērns savā ķermenī jūtas slikti un viņam 

var kļūt grūti veidot veselīgas intīmās 

attiecības.
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Attīstība

Ja ģimenē 
nav viena no 
vecākiem, ir 

svarīgi, lai tuvumā 
ir kāds cits tā 

dzimuma cilvēks, kā 
ģimenē iztrūkst, 

kas bērnam kalpotu 
kā tēva vai mātes 

figūra, ar ko 
identificēties.

Kā veselīgi iziet šo 
vecuma posmu?

Lai veselīgi izietu no šī vecumposma, 

būtu nepieciešams, lai pēc tam, kad 

bērns ir bijis iemīlējies pretējā dzimuma 

vecākā, viņš sāktu identificēties ar sava 

dzimuma vecāku. Šis posms aizved 

bērnu paviesoties pie “pretējā pola”, 

bet tad viņam būtu jāatgriežas pie sava 

“pola”. Tāpēc šai stadijai ir svarīgi, lai 

ģimenē būtu abi vecāki. Svarīgi, lai abi 

vecāki ir klātesoši (lai bērns nebūtu 

atstāts mammas audzināšanā), lai 

būtu kopā pavadīts laiks gan ar vienu, 

gan otru vecāku, lai bērnam ir iespēja 

iepazīt gan sieviešu, gan vīriešu pasauli. 

Ja iepriekš bērns tomēr nosacīti bijis 

vairāk mātes aprūpē, tad viņam ir 

jāspēj tikt tālāk prom no mammas, 

un tam ir vajadzīgs tēvs, kas var mazo 

vairāk “vest pasaulē”. Lai šīs lomas 

tiktu izspēlētas, ir būtiska abu vecāku 

klātbūtne. Ja ģimenē nav viena no 

vecākiem, ir svarīgi, lai tuvumā ir kāds 

cits tā dzimuma cilvēks, kā ģimenē 
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KAS PALĪDZĒS BĒRNIEM UN 
VECĀKIEM VEIKSMĪGI IZIET 
CAURI EDIPA UN ELEKTRAS 
POSMAM:
• abu vecāku iesaiste un klātesamība bērna dzīvē;

• empātija pret bērna izjūtām – svarīgi mazā cilvēka jūtas akceptēt, neizsmiet, 

nekaunināt viņu par tām;

• maigums, mīļums un pieķeršanās izrādīšana citam pret citu;

• skaidras robežas – vecāki ir pāris, bet bērns, lai arī cik ļoti mīļš, nevarēs 

precēt mammu vai tēti;

• ja bērns uzsāk cīņu par vecāka uzmanību – grūž vecākus vienu no otra 

prom, grib pārcelties uz vecāku gultu –, neļauties tai, kā arī speciāli mazo 

neprovocēt;

• vecāku spēja pārrunāt neērtos, kutelīgos jautājums par bērnu rašanos 

u. tml.;

• ziņkārības un pētīšanas neierobežošana, ļaušana pamēģināt daudzas lietas;

• neturēšanās pie stereotipiem, kā jāuzvedas un jājūtas zēniem un meitenēm.

Maigums un 
mīļums zēniem 
ir nepieciešams 

arī šajā vecumā, 
tikai nedaudz citādā 

veidā, respektējot 
viņa izvēles un 

robežas.

iztrūkst, kas bērnam kalpotu kā tēva 

vai mātes figūra, ar ko identificēties. 

Savukārt, ja vecākiem ir konfliktējošas 

attiecības, svarīgi, lai bērns netiktu 

iepīts pāra attiecībās un izmantots 

kādām manipulācijām apzināti vai 

neapzināti. Piemēram, sakot: “Vismaz 

kāds mani mīl vai novērtē” u. tml.

Vecāku skaidrās nostājas dēļ, ka nav 

iespējams precēt mammu vai tēti, 

bērns iemācās arī skaidras robežas par 

savu vietu ģimenē un sabiedrībā – tu 

drīksti ar otru spēlēt “dakterus” un 

“mājas”, bet tikai tad, ja otrs tam 

piekrīt, un tik tālu, cik otram un tev 

pašam tas ir pieņemami. Bērns kļūst 

pieaugušāks, patstāvīgāks, viņam 

svarīgi kļūst arī draugi (visticamāk, 

iepriekš tiem uzmanība tika pievērsta 

minimāli vai nemaz), un bērns it kā 

nedaudz attālinās no vecākiem. Reizēm 

puiši var negribēt maigumu, bet tas 

nemazina to, ka atbalsts, pieskārieni 

viņam ir vajadzīgi. Maigums un mīļums 

zēniem ir nepieciešams arī šajā vecumā, 

tikai nedaudz citādā veidā, respektējot 

viņa izvēles un robežas. Vecākiem ir 

jāspēj pieņemt, ka sajūsmas pilnās acis 

pamazām vēršas prom no viņiem uz 

citiem, un ir jāiedrošina to darīt, jo šis ir 

laiks, kad bērnos vēl var būt bezrūpība 

un liels entuziasms visu pētīt, izzināt un 

piedzīvot.



Vecāki jautā

VAI BĒRNAM MĀCĪT 
SIST PRETĪ?
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Ne mazums vecāku ir piedzīvojuši 

nepatīkamus brīžus, kad bērns pēc 

bērnudārza apmeklējuma sūdzas 

par kauslīgo biedru. Varbūt pat 

rāda zilumu vai skrāpējumu. Ko 

nu? Vai tiešām bērnam kāds iesita 

bez iemesla? Vispirms vecākiem ir 

jāpieņem fakts, ka bērnam izdarīts 

pāri. Bez liekām emocijām, jo šis 

ir bērna, nevis vecāku konflikts. Ir 

jāsaprot, kāpēc radusies tāda situācija, 

jāievāc informācija gan no bērna, 

gan audzinātājas. Vai bērns ir veselīgi 

reaģējis uz situāciju un ir lūdzis 

pāridarītājam viņu neaiztikt, jo mums 

katram ir tiesības uz savu fizisko 

robežu?

Kā iemācīt bērnam 
sevi aizstāvēt?

Konflikti ir temats, kas vecākiem ar 

savu bērnu ir jāpārrunā. Jārunā arī par 

tiem konfliktiem, kas nav saistīti tikai 

ar fizisku aizskaršanu – sišanu, 

rotaļlietu atņemšanu vai 

pagrūstīšanu –, bet arī ar emocionāliem 

pāridarījumiem, un ko darīt, ja to ir par 

daudz.  

Jebkurš notikušais konflikts ir jāizprot. 

Jāpaskaidro, ka šādā situācijā ar 

pāridarītāju ir jārunā – jāpasaka, kura 

rīcība bērnam nepatīk. Piemēram, 

ka bērns negrib dalīties ar savām 

rotaļlietām vai nevēlas tikt traucēts. 

Tiesa, ir situācijas, kurās ar runāšanu 

vien nebūs līdzēts. Tās ir situācijas, 

kad bērns tiek fiziski aizskarts (tiek 

iesists, iemests ar kaut ko, iebērtas 

smiltis acīs utt.) vai kur ar vairākkārtēju 

atgādinājumu otrs nesaprot. Piemēram, 

ka bērns nevēlas, lai kāds cits ņem viņa 

mantas, ka nāk pārāk tuvu klāt. Taču 

noteikti nevajag mācīt sist pirmajam 

katru reizi, kad kaut kas nepatīk. Ir 

jāmāca, ka iesist pretī ir pieļaujams, 

bet tikai tad, kad citi varianti vairs nav 

iespējami.

Māci, ka konflikta risināšana jāsāk ar 

mierīgu sarunu. Ja rezultāta nav, var 

pacelt balsi. Ja arī tas nedarbojas, var 

iekliegties. Var saukt palīgā pieaugušos 

vai iet projām no pāridarītāja, taču arī 

šajos gadījumos jāvēro situācija – vai 

agresija neatkārtojas. Ja, neraugoties 

uz to, ka bērns sauc palīgā, kliedz un 

iet prom, šīs situācijas atkārtojas, tad 

bērnam būtu vēlams daudz agresīvāk 

aizstāvēt savas robežas – sist vai 

kauties. Parādīt, ka viņš neatļaus darīt 

sev pāri. Šī aktīvā rīcība agresoram 

nodos ziņu – ja agresija atkārtosies, 

gaidāmas sekas.

Vai drīkst sist vājākam 
vai meitenei? 

Bērni vecumā no diviem līdz trim 

gadiem nespēj loģiski izspriest, kurā 

pusē ir spēka pārsvars. Šajā vecumā 

nav arī izšķirošas nozīmes dzimumam, 

jo bērni auguma ziņā ir diezgan 

vienlīdzīgi. Te runa vairāk ir par 

aizstāvēšanās konceptu. Vienalga – tas 

ir puisis vai meitene. Jau apzinātākā 

vecumā bērnam vajadzētu mācīt, ka 

gadījumā, ja meitene ir spēcīgāka, tad 

jācenšas vienkārši sevi aizstāvēt. Labāk 

mēģināt aizturēt roku, paiet malā, 

nostāties tā, lai agresors netiek klāt.

Ja domājam par bērniem, kas uzsākuši 

skolas gaitas, tad situācijā, kad 

meitene ir pāridarītājs, zēnam viņai 

jāizsaka brīdinājums. Piemēram, 

saprotami jāpasaka, ka nedrīkst 

sist. Ja tas nepalīdz, jāsaka, ka šis ir 

pēdējais brīdinājums un nākamais būs 

sitiens pretī. Ja meitene brīdinājumus 

nesaprot, tad vairs nav svarīga 

dzimumu atšķirība un zēns ir tiesīgs 

sist pretī.

Bieži vien no bērnudārznieku vecākiem nākas dzirdēt 
stāstus, ka grupiņā ir kāds kauslis, ar kuru nav iespējams 

tikt galā. Kāds, kas citiem bērniem sit, kož un pat 
matus plēš! Kā rīkoties situācijā, kad bērns mājās nāk ar 

zilumiem, un ko darīt, ja ir gluži pretēji – bērns aizskar 
citus, stāsta ārsts psihoterapeits Artūrs Miksons.

Autore: LIENE MILLERE

Konsultē
ARTŪRS MIKSONS, 
ārsts psihoterapeits, 
Rīgas Stradiņa 
universitāte, 
Psihosomatiskās 
medicīnas un 
psihoterapijas klīnika

Ja vecākiem 
šķiet, ka pietiks 

vienu reizi 
bērnam ko pateikt 

un viņš to sapratīs, 
tad tā ir sevis 
maldināšana. 



44  |  Bērnudārznieks | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS

Vecāki jautā

JA PĀRIDARĪTĀJS IR 
MANIS PAŠA BĒRNS. 
Piemērs
Četrus gadus vecs bērns bērnudārzā iesitis 

savam grupiņas biedram, pēc tam traucējis 

citiem bērniem spēlēties, vēlāk līdzīgas agresijas 

izpausmes vecāki novēro bērnu laukumiņā. 

Vecāki savai atvasei aizrāda un nemitīgi 

atgādina, cik tas ir slikti, ka tāda uzvedība nav 

pieņemama, bet nekas nemainās. Šādā situācijā 

ir jāmeklē cēlonis, kāpēc bērns rīkojas tieši tā un 

ne citādi un kāpēc visi vecāku aizrādījumi tiek 

ignorēti. Protams, jāsāk ar bērna iztaujāšanu, 

bet jāsaprot, ka bērnudārza vecumā bērni 

vēl neprot noformulēt savas emocijas, tāpēc 

vecākiem ir jāveic situācijas analīze. Kāpēc 

bērns ir pacēlis roku pret kādu pirmajā reizē? 

Piemēram, bērns ir bijis uzbudinātā stāvoklī. Ir 

jānoskaidro fakti, kāpēc tā ir noticis. Iespējams, 

bērns ir gribējis spēlēties ar to rotaļlietu, kas 

ir kādam no grupas biedriem, kāds viņam 

mēģināja atņemt rotaļlietu vai gluži vienkārši – 

nevēlējās ar viņu kopā spēlēties. Šīs visas 

trīs situācijas izraisa trīs veidu emocionālos 

stāvokļus – skaudību, netaisnības un pamestības 

sajūtu. Attiecīgi agresija ir veids, kā bērns reaģē 

uz izveidojušos situāciju un emocijām, ko izjūt 

tajā brīdī.

Ja mēs bērnam šādā situācijā mācām mainīt savu 

uzvedību – nesist, nekost, neplēst, neskrāpēt –, 

tad viņš nemaz neizprot problēmas cēloni un 

neiemācās atpazīt emocijas. Vēl sliktāk ir, ja 

mamma pasaka, ka viņai sāp katru reizi, kad 

bērns kādam iesit. Bērns to uztver ļoti tieši, un 

viņā tas rada pārdzīvojumus. Viņš apzinās, ka 

sist nedrīkst, jo tas sāpinās mammu, bet viņam 

nav instrumenta, kā rīkoties citādi, un viņš 

rīkojas, kā prot. Bērnam ir jāiemāca saprast 

savas emocijas un atbilstoši tām rīkoties, nevis 

tikai mācīt nekauties vai baidīties no savām 

izjūtām.
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Kā iemācīt saprast 
savas emocijas?

Pirmkārt, jāmēģina bērnam atspoguļot 

viņa izjūtas, piemēram: “Es redzu, 

ka tu esi dusmīgs, jo Anna negrib ar 

tevi spēlēties.” Otrkārt, parādīt, ka 

tas ir pieņemami, ka viņš tā jūtas, ka 

jūs varat viņu saprast: “Tas tiešām var 

saniknot! Es tevi saprotu!” Treškārt, 

izskaidrot situāciju un piedāvāt citus 

rīcības variantus: “Tā var būt, ka Anna 

var negribēt ar tevi spēlēties, viņai ir 

jauna manta, ar kuru viņa grib tagad 

pati paspēlēties. Tu vēlāk viņai vari 

vēlreiz pajautāt, vai viņa grib ar tevi 

paspēlēties. Tikmēr tu vari paspēlēties 

viens pats vai ar Jāni.” 

Šādas sarunas ar bērnu ir jāatkārto 

vairākkārt. Ja vecākiem šķiet, ka pietiks 

vienu reizi bērnam ko pateikt un viņš to 

sapratīs, tad tā ir sevis maldināšana. Mēs, 

pieaugušie, ne vienmēr visu saprotam ar 

vienu reizi, tad kāpēc lai bērns to spētu? 

Vēl viena svarīga vecāku rīcība ir 

nevainot bērnu, nesodīt, jo tas radīs 

tikai lielāku agresiju, kuru bērns 

var izpaust pret citiem ar vēl lielāku 

spēku. Ja bērns kādam ir nodarījis 

pāri, tad vecākiem viņš ir ne tikai 

jāsaprot, bet arī jāliek viņam justies 

pārliecinātam, ka vecāki viņu saprot. 

Jāļauj bērnam atspoguļot viņa jūtas, tas 

viņu nomierina un sniedz instrumentus 

(iekšējs dialogs, piemēram, mammas vai 

tēta teiktais), kā tikt galā ar agresiju.

Mobings – arī 
bērnudārzā

Varbūt šķitīs absurdi, tomēr arī 

bērnudārznieku vidū ir novērojams 

mobings. Kā uzsver Artūrs Miksons, 

Sakot bērnam, 
ka, fiziski sevi 
aizstāvot, tu 

dari pāri citiem, tiek 
iemācīta kroplīga 

pārliecība, ka 
tev jācieš uz 
citu rēķina.



Vecāki jautā

mobings turpina eksistēt tikai tā 

iemesla dēļ, ka jau no mazām dienām 

kaušļiem mēs mācām nekauties, bet 

tiem, kam dara pāri, nemācām sevi 

aizstāvēt. “Sakot bērnam, ka, fiziski 

sevi aizstāvot, tu dari pāri citiem, tiek 

iemācīta kroplīga pārliecība, ka tev 

jācieš uz citu rēķina. Cits tev sist drīkst, 

viņš ir nekorekts, vari bubināt par 

to, cik viņš ir nekorekts, bet sist pretī 

nedrīkst,” ironizē ārsts psihoterapeits 

Artūrs Miksons. Viņš uzsver: katrā 

grupā vienmēr būs agresors, līderis, 

upuris utt. Agresora dabā ir testēt visus 

apkārt esošos, līdz ir atrasts vājākais 

posms. Vēlāk jebkura agresija tiek 

izlikta uz šo vājāko posmu, jo agresors 

zina, ka viņš ir spēcīgāks un pretreakcija 

nav gaidāma. Tāpēc būtu īpaši vērtīgi 

jau no mazām dienām bērniem iemācīt, 

ka sist pretī ir normāla reakcija, ja tā ir 

ar mērķi sevi vai sev tuvos pasargāt no 

briesmām un uzbrukuma.

Vai dusmoties ir slikti?

Dusmas un agresiju nedrīkst slēpt, jo tās 

ir pašsaprotamas emocijas. Bērnudārza 

vecuma bērni mācās no saviem 

vecākiem. Viss, ko saka mamma vai 

tētis, ir pareizi. Lai arī bieži vien bērns 

oponē vecākiem, tomēr savā prātā viņš 

iekodē vecāku sacīto. Tātad, ja mamma 

vai tētis nemitīgi atkārto, ka sist ir 

slikti, mazas meitenes nedusmojas, 

bet mazi zēni nekaujas, tad dusmas 

kā emocijas tiks apslāpētas. Ja bērns, 

iespējams, vairs nesitīs nevienam, 

emocijas agrāk vai vēlāk tiks realizētas 

kur citur.

Piemēram, ja mājās bērnam neļauj 

paust savas dusmas, tas tiek darīts 

bērnudārzā. Ja arī bērnudārzā 

Atceries!
Dažkārt mēdz būt situācijas, kurās 

vecāki parāda dubultu dabu, – 

grupiņā audzinātājas priekšā 

bērnu kaunina par to, ka viņš sevi 

aizstāvējis, iesitot pretī agresoram, 

bet, izejot no bērnudārza, uzslavē. 

Atceries! Tev kā vecākam savam 

bērnam vienmēr jārāda vienota 

nostāja visās situācijās.

Jo ilgāk 
dusmas tiek 

paturētas sevī,
 jo lielāka ir iespēja, 
ka bērns sāks slimot, 

kļūs depresīvs vai 
radīsies 

personības 
traucējumi.
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dusmoties nedrīkst, šīs emocijas 

tiek transformētas citur – sporta 

aktivitātēs, datorspēlēs, vēlākā vecumā 

tās var izpausties kā klaiņošana kopā 

ar draugiem, dažādu vielu lietošana 

(alkohols, marihuāna u. c.). Jo ilgāk 

dusmas tiek paturētas sevī, jo lielāka 

ir iespēja, ka bērns sāks slimot, kļūs 

depresīvs vai radīsies personības 

traucējumi. No bērna skatupunkta 

sanāk tā – mamma uz mani var 

dusmoties, kad nedaru viņai pa prātam, 

bet es uz citiem dusmoties nedrīkstu?

Ja tomēr mācām, ka 
sist pretī nedrīkst 

Ja mēs bērnam mācām, ka sist nav 

korekti, tad šī apziņa saglabājas visu 

atlikušo dzīvi. No vienas puses, tas it 

kā ir pareizi, bet dažādu likumsakarību 

rezultātā šāda apziņa var ietekmēt 

bērna nākotni. Tā kā visu laiku kāds 

bērnam ir darījis pāri, bet sist pretī 

nav bijis ļauts, un tā vietā, piemēram, 

mamma ir risinājusi konfliktus vispirms 

bērnudārzā un vēlāk arī skolā, tad jau 

kā pieaudzis cilvēks šis bērns meklēs 

attiecību partnerī autoritāti. 

Piemēram, šādās attiecībās nonāk 

sieviete, kuras partneris ir ne tikai 

autoritāte, bet arī agresors, kurš 

problēmas radis risināt ar dūrēm. Šajā 

situācijā atkārtosies jau reiz bērnudārzā 

piedzīvotais scenārijs – mani sit, bet es 

nedrīkstu sist pretī, jo tas ir slikti. Tajā 

pašā laikā agresors un autoritāte ir viena 

persona, kas nozīmē, ka sieviete no 

šādām neveselīgām attiecībām nespēs 

aiziet. Viņa turpinās krāt sevī dusmas, 

aizvainojumu un agresiju, gaidot, kad 

atnāks autoritāte un viņas problēmas 

atrisinās.

Vai vecākiem jāiejaucas 
bērnu konfliktos?

Tas ir bērna konflikts! Bērnudārzā bērns 

apgūst dažādas prasmes, tostarp arī 

spēju risināt dažādas situācijas, kuru 

laikā rodas domstarpības. Katram 

cilvēkam, arī bērnam, ir sava fiziskās 

robežas barjera. Bērns to apzinās, taču 

vēl nesaprot, ka arī citiem bērniem 

tāda ir. Un patiesībā strīdi, konflikti 

un dažkārt arī fizisks pāridarījums ir 

tas instruments, kas palīdz bērnam 

apjaust, ka arī citiem ir robežas, kuras 

pārkāpt nedrīkst. Vecāku loma šādās 

situācijās ir analizēt notikumus, saprast 

un iesaistīties tikai tad, ja ir skaidri 

redzams, ka mazais pats netiks galā, 

piemēram, ja agresija un vardarbība 

tiek piedzīvota vai izpausta ar zināmu 

regularitāti.

Bērnudārza vecuma bērni dzīvi redz kā 

spēļu laukumu, kurā testēt robežas. Arī 

pusaudži to, protams, dara, bet tas jau 

ir daudz sarežģītāk. Mazi bērni skrien, 

lec un krīt, tādā veidā iemācoties, ka 

var sasisties. Jebkurš kritiens, grūdiens 

un dažkārt arī sitiens ir veids, kā 

iemācīties cēloņu un seku sakarību. 

Šis ir laiks, kad bērns mācās tā sauktās 

“stop līnijas”. Vecāku pienākums ir 

palīdzēt izprast emocionālo nokrāsu, 

mācīt, kas ir pieņemams sabiedrībā, bet 

nepārspīlējot un nosakot robežas.

Vecāku pieredzes 
ietekme uz bērniem

Ir vecāki, kuriem nav pieņemami mācīt 

savam bērnam aizstāvēties, jo viņi paši 

bērnībā ir pieredzējuši vardarbību un 

tagad cenšas savu atvasi no tās pasargāt. 

Diemžēl arī tas nav pareizi. Līdzīgi ir arī 

gadījumos, kad vecāki, netiekot galā ar 

agresīvi noskaņotu bērnu, lieto miesas 

sodu. Neviena bērna reakcija neattaisno 

pēršanu. Vai ir normāli, ka vecāki tiek 

“novesti”? Jā, tas ir normāli, īpaši, ja 

runa ir par maziem – 2–5 gadus 

veciem – bērniem. Vai vecākiem ir 

tiesības reaģēt ar agresiju? Nē, nav. 

Un šis arī ir viens no iemesliem, kāpēc 

bērns ārpus mājas var izrādīt agresiju 

pret citiem, – mamma vai tētis mani sit, 

tātad es drīkstu sist citiem.

Bieži vien mūsu, vecāku, priekšstati un 

pieņēmumi neatbilst tam, kādam būtu 

jābūt mūsu bērnam. Vecāki mēdz dzīvot 

ar kļūdainu pārliecību, ka viņu bērns 

jau nu gan nav “tāds”. Patiesībā vecāku 

pienākums būtu objektīvi izvērtēt 

situācijas. Bērnam nav jāaizliedz sist 

pretī, nav jāveido aizliegumu jūra. 

Vecāku pienākums ir nospraust robežas 

jeb izveidot rāmi, kas ir tik elastīgs, ka 

ļauj bērnam pašam mācīties no savas 

pieredzes, bet tajā pašā laikā rūpēties, 

lai netiek nodarīts kaitējums bērna 

veselībai vai mantiskām vērtībām.

KAD VECĀKIEM OBLIGĀTI 
JĀIEJAUCAS KONFLIKTĀ? 
Vecākiem noteikti jāpievērš pastiprināta uzmanība un jārisina problēmas tad, 
kad tās kļūst pamanāmas. Piemēram, situācijās, kad agresija sāk atkārtoties. Tā 
var būt regulāra sišana, grūšana, kniebšana, skrāpēšana, raušana aiz matiem, ko 
citi tieši neprovocē (piemēram, bērns pats regulāri konfliktē ar citiem, lai gan 
citi viņu ignorē). 
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ZIEMAS SEZONAI 
RAKSTURĪGI — 
VĒDERVĪRUSI

Vemšana, nelaba dūša, caureja, sāpes vēderā un 
paaugstināta temperatūra ir tipiskās ziemas vēdera 

vīrusu pazīmes. Visaktīvāk tie izplatās tieši gada 
aukstajā sezonā, un visvairāk no tiem cieš tieši bērni līdz 

piecu gadu vecumam. Kas par šo aktuālo saslimšanu 
jāzina vecākiem, stāsta Gunta Laizāne, Bērnu Klīniskās 

universitātes slimnīcas pediatre, infektoloģe.

VĪRUSU VEIDI 
Zināmākie un arī biežāk sastopamie 
vēdervīrusi ir norovīruss jeb 
Norvalkas vīruss, enterovīruss un 
rotavīruss, kas gan pēdējos gados 
izplatās arvien mazāk, pateicoties 
vakcīnai, ko visi zīdaiņi no  

2015. gada janvāra saņem bez maksas. Līdzīgi kā gripa sākas rudenī, tā 

vēdera vīrusi visbiežāk ir sastopami 

vēlā rudenī un ziemas sezonā. 

Tuvojoties aukstajam laikam, 

saslimšanu ar vēdervīrusiem skaits 

pieaug, un ziemas mēnešos tiek 

sasniegts visaugstākais punkts. 

Tomēr tas nenozīmē, ka vēdervīrusi 

necirkulē arī vasarā un pavasarī. 

Vienas sezonas laikā bērns var saslimt 

gan ar rotavīrusu, gan norovīrusu, 

adenovīrusu, enterovīrusu, gan citiem 

vēdervīrusiem.

Imunitāte veidojas, 
tikai slimojot

Slimības klīniskās izpausmes un to, 

cik ilgi vai smagi tā noritēs, ietekmē 

bērna vecums un slimošanas biežums 

ar konkrēto vīrusu. Tā kā vieglās 

saslimšanas reizēs neviens konkrēto 

vīrusu laboratoriski nenosaka, 

tad pieņem, ka, slimojot ar vienu 

no vīrusiem, veidojas krusteniskā 

imunitāte pret citiem šā paša 

vīrusa apakštipiem. Katru nākamo 

reizi saskaroties ar kādu no vīrusa 

apakštipiem, slimības gaita noritēs 

vieglāk. Turpretī, saķerot citu ziemas 

vēdervīrusu, piemēram, rotavīrusu, 

atkal viss var noritēt smagi un ar 

sarežģījumiem. Ja bērns ir izslimojis 

kādu no vīrusiem, tad imunitāte 

veidojas pret konkrētā vīrusa 

apakštipiem, bet ne pret citu vīrusu un 

tā apakštipiem. Jo biežāk bērns ar šiem 

vīrusiem sastopas, jo vieglāk norit 

zarnu infekcija.

Vissmagāk slimo zīdaiņi, jo viņu 

organisms vēl nav iepazinis nevienu 

no vīrusiem vai to apakštipiem. 

Katra nākamā slimošana noritēs 

vieglāk, smago izpausmju skaits būs 

retāks. Tomēr apmēram līdz piecu 

gadu vecumam bērna organisms 

ir saskāries jau ar tik dažādiem 

vēdervīrusu variantiem, ka slimošanas 

paliek ievērojami vieglākas, smagām 

epizodēm nevajadzētu būt. 

Smagāk vēdervīrusi norit bērniem, 

kam ir celiakija, hroniskas iedzimtas 

patoloģijas, pārtikas nepanesības.



Katru nākamo 
reizi saskaroties 

ar kādu no 
norovīrusa 

apakštipiem, slimības 
gaita noritēs vieglāk. 

Turpretī, saķerot 
citu ziemas 

vēdervīrusu, piemēram, 
rotavīrusu, atkal viss 
var noritēt 
smagi un ar 

sarežģījumiem.
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Norovīrusa pazīmes
Norovīrusa infekcija ir akūta vīrusu 

infekcijas slimība, kurai raksturīga 

caureja, spontāna vemšana, 

sāpes vēderā, neliela ķermeņa 

temperatūras paaugstināšanās, 

slikta dūša. Norovīrusu daudzums, 

kas spēj inficēt cilvēku, ir niecīgs, 

tāpēc slimība ir ļoti “lipīga”. 

Bērniem norovīruss parasti sākas ar 

vemšanu.

Rotavīrusa pazīmes
Akūts sākums, vemšana, bieža vēdera izeja, slikta dūša, sāpes vēderā, 

galvassāpes, vājums, slikta apetīte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, var 

vienlaikus būt arī augšējo elpceļu iekaisums (iesnas, klepus). Rotavīrusa 

infekcijas simptomi parādās 15 stundu līdz 7 dienu laikā pēc inficēšanās, bet 

parasti 1–2 dienu laikā. Infekcijas ierosinātājs ir rotavīruss, kas ietilpst reovīrusu 

grupā. Vīrusiem raksturīgi ilgstoši saglabāt dzīvotspēju (spēju izsaukt slimību) 

apkārtējā vidē uz dažādiem priekšmetiem (no 10–15 dienām līdz 1 mēnesim). 

Attīstības valstīs tas ir viens no bērnu mirstības iemesliem. Eiropā un Latvijā, 

kur pret šo vīrusu vakcinē, smaga slimības norise sastopama arvien retāk, 

mirstības gadījumu nav. 
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Smaga slimības gaita 
jeb Kad ir laiks doties 
uz slimnīcu

Vemšana un sāpes vēderā nav nekas 

patīkams ne lieliem, ne maziem 

pacientiem, tomēr uz slimnīcu 

jādodas tad, ja sākas dehidratācija jeb 

atūdeņošanās. Tā notiek situācijās, kad 

bērns piedzīvojis pārmērīgu šķidruma 

zudumu. 

Dehidratācijas pazīmes ir sausas 

lūpas un mēle, iekritušas acis, retāka 

urinācija, zūd audu turgors, proti, 

āda paliek krokaina, tāda kā izžuvusi. 

Mainās arī bērna uzvedība. Viņš 

ir apātisks, slikti reaģē uz apkārt 

notiekošo, ir grūti pamodināms. 

Zīdaiņiem var sataustīt iekritušu lielo 

avotiņu, bērns raud bez asarām.

Cik ilgi bērns ir “lipīgs”

Visi vēdervīrusi ir ļoti lipīgi. Tie 

saglabājas uz priekšmetiem pat līdz 

3 dienām un izplatās apkārtējā vidē 

vēl ilgi pēc tam, kad slimniekam ir 

pārgājušas visas slimības izpausmes.  

Mazajiem bērniem, kas apmeklē 

bērnudārzu, simptomi var pāriet 

2–3 dienu laikā. Piektdien saslimst, 

svētdien jau ir veseli un, ja pirmdien 

dodas uz dārziņu, tad turpina izplatīt 

vīrusu vēl līdz pat 3  nedēļām pēc 

slimošanas. Spēlējoties ar mantām 

un pieskaroties virsmām, kur pēc 

tam pieskaras citi bērni, vēdervīrusu 

izplatība turpinās visā bērnudārza 

grupā. Tā kā maziem bērniem 

pasaules izzināšana notiek caur muti, 

inficēšanās risks ir augstāks. 

Lielāki bērni uz skolu var doties, tiklīdz 

pazūd simptomi un viņi jūtas labi. 

Profilakse un 
dzīvesveids

Ir vairāki faktori, kas ietekmē to, 

cik smagi vai viegli cilvēks slimo ar 

vēdervīrusiem. Vieglāk slimo tie, kas  

jau iepriekš ir izslimojuši. Piemēram,  

2 gadus vecs bērns slimos smagāk nekā 

viņa vecāki, kas var pat nepamanīt, ka 

ir slimi. Retāk slimo ģimenēs, kurās ir 

augsti higiēnas standarti un rūpīgi tiek 

mazgātas rokas. 

Nozīme ir arī katra paša organisma 

aizsargbarjeru veselībai. Ja elpceļu 

vīrusus no iekļūšanas organismā sargā 

mutes un deguna gļotāda, tad nākamā 

vīrusu barjera ir kuņģa zarnu traks. Tur 

atkarībā no skābes līmeņa iekļuvušais 

vēdervīruss var iet bojā vai arī izdzīvot. 

Maziem bērniem, kas tiek zīdīti ar krūti, 

vēdervīruss var noritēt vieglāk, jo viņi 

saņem antivielas no mammas, kas nesen 

izslimojusi kādu no vīrusiem. 

Bērni, kas neapmeklē pulciņus un 

bērnudārzu, slimo mazāk. Bet, tiklīdz 

piecgadnieks, kas ilgstoši dzīvojis mājās, 

aiziet uz bērnudārzu un saskaras ar 

vīrusu, slimos tikpat smagi kā zīdainis, 

jo viņam nav izveidojusies imunitāte.

Tāpēc pārliekai izolēšanai un pārspīlētai 

tīrībai nav jābūt. Tas, protams, 

nenozīmē, ka jādzīvo netīrībā un nav 

jāmazgā rokas, bet jāļauj bērnam rāpot 

mājās pa grīdu un nav jāskraida pakaļ 

ar higiēniskajām salvetēm vai roku 

dezinfekcijas līdzekli. Jāveicina pareizas 

roku mazgāšanas tradīcijas ģimenē un 

izpratne, kad rokas būtu jāmazgā.

Ārstēšana

Tāpat kā citu vīrusu, arī vēdervīrusu 

gadījumā nav specifiskas ārstēšanas. Ir 

dažādi līdzekļi, kas atvieglo simptomus. 

Lai piedāvātie līdzekļi būtu efektīvi, 

ir svarīgi ievērot secību – vispirms 

atvieglo to, kas no organisma iet ārā 

(vemšana, caureja), paralēli atjaunojot 

zaudēto šķidruma apjomu, jo tas ir 

dzīvībai svarīgi, tad dod medikamentus, 

kas palīdz justies labāk. Pretējā 

gadījumā līdzekļi labsajūtas uzlabošanai 

tiks izvemti, bet šķidrumu nevarēs 

atjaunot, jo bērnam būs slikti. 

Pret vemšanu

Bērniem vēdervīrusi bieži sākas tieši 

ar vemšanu. Ja ir vemšana, nav jēgas 

dot jebkādus medikamentus, jo tie 

uzreiz tiks izvemti un nenonāks zarnu 

traktā. Svarīga ir savlaicīga šķidruma 

aizvietošana nelielos daudzumos, 

lieki nenoslogojot zarnu traktu.  

Nereti vemšanas apturēšanai izmanto 

pretvemšnas līdzekļus. To forma ir 

rektālie supozitoriji – tautā tos ierasts 

saukt par svecītēm, ir pieejama arī 

tablešu forma.  Supozitoriju ievada 

taisnajā zarnā, kur tas var uzsūkties. 

Pamatsastāvā ir medikaments 

Ondansetron, kas caur centrālo nervu 

sistēmu aptur vemšanas refleksu. Kad 

apturēta vemšana, var aktīvāk dot 

šķidrumu dehidratācijas novēršanai. 

Dehidratācija

Ir ļoti labi, ja bērns kārtīgi dzer. 

Vislabāk, ja maziem bērniem padzerties 

dod bieži, bet mazām porcijām ik pēc 

5–10 minūtēm. Nevajag dot vienā reizē 

izdzert daudz, jo tas ir slogs kuņģa 

zarnu traktam un var veicināt vēl 

stiprāku vemšanu. Ja bērns izvemjas, 

jāļauj pusstundu atpūsties, un tikai
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Aktuālā slimība

tad var atsākt dot maziem malciņiem 

padzerties. Ja četru stundu laikā bērns 

turpina vemt un viss tiek ar caureju vai 

vemšanu izvadīts no organisma, tad 

jāmēģina uz šo problēmu iedarboties ar 

papildu līdzekļiem. 

Vislabāk šķidruma aizvietošanu veikt 

ar orālās rehidratācijas šķīdumu, kas 

nopērkams aptiekā granulu veidā 

atšķaidīšanai ar ūdeni, vai arī jau gatavu 

aptiekā iegādājamu šķīdumu. Lai arī 

tas pārāk labi negaršo, jo ir sāļi salds, 

tas palīdz atjaunot zaudētos sāļus un 

minerālvielas. Pieredze gan liecina, 

ka bērns, kam ir dehidratācija, šādus 

šķidrumus dzer bez iebildumiem. 

Pret caureju

Ja smagākā vīrusa izpausme ir caureja, 

tās apturēšanai dod zarnu sekrēciju 

ietekmējošus līdzekļus, kas ir droši 

lietošanai bērniem. Aptiekās pieejamais 

līdzeklis racekadotrils (racecadotril – 

ķīmisks nosaukums) enzīmu līmenī 

ietekmē pastiprinātu šķidruma 

ražošanu, bet nenomāc caureju kā 

aizsargreakciju un kopā ar caureju no 

organisma izvada visu slikto, ko vīruss 

radījis. Šo līdzekli bērniem drīkst dot 

jau no trīs mēnešu vecuma. Noteikti 

ir jākonsultējas ar ārstu, ja bērnam ir 

kāda hroniska slimība vai simptomi 

saglabājas ilgāk par piecām dienām no 

zāļu lietošanas sākuma. 

Caurejas mazināšanai atļauts dot arī 

adsorbentus, piemēram, Smecta, kas 

uz savas virsmas piestiprina un izvada 

toksīnus, pārklāj zarnu gļotādu un 

sekmē šūnu atjaunošanos. 

Probiotiķi – “labās” 
baktērijas

Kad vemšana ir apstājusies, var dot 

komforta grupas līdzekļus, kas palīdzēs 

justies labāk. Pie tiem pieskaitāmas 

probiotikas. Tās nav jēgas dot, kamēr 

nav apturēta vemšana, jo ieņemtais 

līdzeklis nesasniegs mērķi.

Ir pētījumi, kas liecina, ka zarnu 

infekcijas klīnisko izpausmju laiku 

var saīsināt par 2–3 dienām, ja izvēlas 

pareizās probiotikas. Ne visas baktērijas 

ir vienādi noderīgas, bet vēdera 

vīrusu gadījumā der labās baktērijas – 

Sacharomyces boulardi, lactobacillus 
GG, lactobacillus reuteri.

Pret temperatūru

Vīrusa gadījumā no temperatūras 

baidīties nevajag, jo tā liecina, 

ka organisms cīnās ar iebrucēju. 

Uzmanies!
Vēdera vīrusa izraisītas caurejas 

gadījumā bērnam nedrīkst dot 

medikamentus, kas mehāniski aptur 

zarnu darbību! 

VAI COCA-COLA 
PALĪDZ PRET 
VĪRUSIEM? 

Populārs padoms vēdervīrusu gadījumos ir 
bērnam dot atgāzētu Coca-Cola. Vai tā 

tiešām palīdz? Infektoloģe Gunta Laizāne 
atzīst, ka patiešām ne vienu reizi vien 

ir dzirdējusi par šādu metodi un pat 
zinātniskajā literatūrā meklējusi uz 
pētījumiem balstītus pierādījumus, 
kā kokakola varētu palīdzēt. 
Nekas tāds nav atrasts! Toties 
ir aprakstītas situācijas, ka šis 
gāzētais dzēriens ir palīdzējis, ja 
zarnu traktā vajag šķīdināt kādus 

pārtikas sabiezējumus. Taču tas 
nav attiecināms uz vēdervīrusu 

izraisītām problēmām.

Ņem vērā!
Ārste neiesaka dot agrāk tik iecienīto 

oglīti. Lai no tās lietošanas būtu 

terapeitisks efekts, 10 kilogramu 

smagam bērnam jāiedzer teju 10 

oglītes tabletes, kas ir ļoti daudz. 

Oglīti neiesaka dot arī tāpēc, ka tā 

iekrāso fekālo masu, līdz ar to zarnu 

trakta asiņošanas gadījumā nevar 

ieraudzīt asins piejaukumu un var 

palaist garām nopietnus simptomus. 



Temperatūru pazemina tikai tad, ja tā 

kāpj ļoti strauji un pārsniedz 38,5 ºC. 

Temperatūras mazināšanai izmanto 

bērniem paredzētas ibuprofēna un 

paracetamola formas.

Pret vēdersāpēm

Tā kā zarnu traktā dzīvo dažādas 

baktērijas – gan labās, gan tās (sliktās), 

kas var izraisīt slimību, nejauši 

nokļūstot zarnu traktā –, tad vēdersāpju 

gadījumā to nedrīkst sildīt. Siltums var 

izprovocēt papildu iekaisumu. 

Nekādā gadījumā vēdersāpju novēršanai 

nedot tādus pretsāpju līdzekļus 

kā paracetamols vai ibuprofēns (ja 

vienīgais iemesls šo medikamentu 

lietošanai ir vēdersāpju mazināšana), jo 

tā var palaist garām svarīgus, dzīvību 

apdraudošus simptomus, kas jārisina 

ar ķirurģisku iejaukšanos. 

Vēdera sāpes var mazināt, dodot 

līdzekļus gāzu samazināšanai, jo pie 

zarnu infekcijām ir pastiprināta gāzu 

izdalīšanās, piemēram, simetikonu. 

Spazmveida sāpju gadījumā un 

konsultējoties ar ārstu, atļauts lietot 

kaut no spazmu samazināšanas 

līdzekļiem, piemēram, drotaverīnu. 

Ko ēst vai neēst, ja ir 
vēdervīruss

Ja bērns kopumā ir vesels un viņam 

ir akūta zarnu infekcija, ēst var visu, 

kas tiek dēvēts par veselīgu uzturu 

atbilstošajam vecumam. Vislabāk dot 

dzert tīru ūdeni vai tēju. 

No ēdienkartes vajadzētu izslēgt 

saldinātus dzērienus, šokolādi, picas, 

svaigu pienu, svaigus augļus un 

ogas lielos daudzumos, kas var pūst 

vēderu. Nevajadzētu dzert arī svaigi 

spiestas un termiski neapstrādātas 

sulas. Ja sula ir termiski apstrādāta un 

ja vienīgais, ko bērns dzer, ir sula, tad 

to var nedaudz pievienot ūdenim. 

Putru var vārīt pienā vai maisījumā. Ir 

atļauti skābpiena produkti.

Ja bērnam ir caureja, saldus dzērienus 

dzert nevajadzētu, jo cukurs var 

pastiprināt caureju. 

Tā kā cukurs ir osmotiska viela, kas 

piesaista apkārtējo šķidrumu, tad, 

cukuram nokļūstot zarnu traktā, tas 

no zarnu lūmena piesaista šķidrumu, 

vēl vairāk veicinot caureju. Turklāt 

cukurs slikti iedarbojas uz bojāto 

zarnu traktu. [1–6]
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HIGIĒNAS 
MĀCĪBA 
TUALETĒ

Kad autiņbiksītes ir 
pagātne, sākas nākamais 
posms – iešana uz “lielā 
poda”. Kādi tualetes 
apmeklēšanas noteikumi 
bērnam ir jāierāda, stāsta 
pediatre Katrīna Selecka.

Bērnam ir 
jāpaskaidro, ka 

roku mazgāšana 
nav tikai mammas vai tēta 
iegriba, bet gan 

veids, kā pasargāt 
sevi no slimībām.
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Svarīgi!
KAS JĀZINA KATRAM BĒRNAM

• Pēc nokārtošanās jānoslaukās 

virzienā no priekšpuses uz 

mugurpusi.

• Pēc tualetes apmeklējuma rokas 

jānomazgā ar ziepēm.

• Aiz sevis tualetē ir jāatstāj tīrība un 

kārtība.

KATRĪNA 
SELECKA,
pediatre

Podiņmācība katram mazulim noris  

citādi, tāpēc arī nav konkrēta vecuma,  

kad bērnam jāmāca noslaucīties pašam. 

Kāds uz podiņa sāk iet agrāk, kāds vēlāk – 

podiņmācība notiek ļoti atšķirīgos laikos. 

Tātad arī savas personīgās higiēnas 

apgūšana sākas, kad bērns ir pilnībā 

iemācījies iet uz podiņa un dara to regulāri.

Ja bērns vēl nenokārtojas podiņā, 

tad par higiēnas ievērošanu – dupša 

slaucīšanu – vecāki var stāstīt un 

mācīt uzreiz, sākot apmācību. Kā 

uzsver pediatre Katrīna Selecka, ir 

svarīgi iemācīt, ka dibentiņš jāslauka 

no priekšpuses uz mugurpusi, īpaši 

būtiski tas ir meitenēm. Vēl viens 

svarīgs aspekts, uzsākot podiņmācību, 

ir iemācīt bērnam, ka pēc tualetes 

apmeklējuma ir jānoslauka ne tikai 

dupsis, bet arī jānomazgā rokas.

Kad bērnu var 
palaist vienu uz 
publisko tualeti?

Bērnam noteikti nevajag uzspiest 

doties kaut kur vienam, ja viņš vēl 

nejūtas par sevi pārliecināts vai izjūt 

nedrošību publiskā telpā šķirties 

no vecākiem. Taču dažkārt gadās, 

ka bērns jau sen ir gatavs apmeklēt 

tualeti individuāli, tomēr vecāki nav 

gluži pārliecināti par sava lolojuma 

spēju tikt galā ar situāciju vienam. 

Pediatre uzsver, ka brīdī, kad bērns 

apguvis noslaucīšanos un pats jūtas 

komfortabli, viņš ir gatavs apmeklēt 

labierīcības vienatnē.



Brīdī, kad 
bērns apguvis 

noslaucīšanos un 
pats jūtas komfortabli, viņš 
ir gatavs apmeklēt 

labierīcības 
vienatnē.

Higiēna
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Mamma ar dēlu – 
sieviešu vai vīriešu 
tualetē?

Mazliet citādi ir, ja mammai uz tualeti 

jāpavada dēls. Te nu rodas jautājums – 

mammai iet līdzi vīriešu tualetē, vai arī 

tētim sava meita jāpavada uz sieviešu 

tualeti? Runājot par atšķirīgu dzimumu 

tualetēm, pediatre teic: kamēr bērns ir 

mazs, tas parasti problēmas nesagādā. 

Ja pats bērns kādā brīdī sāk justies 

nekomfortabli, apmeklējot pretējā 

dzimuma tualeti, tad gan noteikti ir laiks 

sākt iet uz savam dzimumam paredzētajām 

labierīcībām. Parasti šādas situācijas notiek 
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jau apzinātā vecumā, kurā bērns var 

apmeklēt labierīcības arī viens pats.

Kā mācīt bērnam 
pašam apkalpoties 
sabiedriskajā tualetē?

Nav lielas atšķirības, vai bērns apmeklē 

tualeti mājās vai arī dodas uz publiskām 

labierīcībām. Jāsaprot, ka visās tualetēs 

noteikumi ir vieni un tie paši – aiz 

sevis ir jāatstāj tīrība un kārtība. Aiz 

sevis ir jānolaiž ūdens, papīrs jāmet 

tikai tam paredzētā urnā, kā arī 

galvenais nosacījums pēc publiskas 

tualetes apmeklējuma – jānomazgā 

rokas. Bērnam ir jāpaskaidro, ka roku 

mazgāšana nav tikai mammas vai tēta 

iegriba, bet gan veids, kā pasargāt sevi 

no slimībām. Mēs nekad nezinām, kas 

pirms mums ir pieskāries rokturim, 

poda vākam vai ūdens nolaišanas 

mehānismam, tāpēc drošākais veids, kā 

sevi pasargāt no nevēlamas inficēšanās, 

ir nomazgāt rokas.

Vērts atcerēties!

Dažkārt mēdz gadīties, ka rinda uz 

izlietni ir tik gara, ka mazajam cilvēkam 

zūd pacietība gaidīt savu kārtu līdz 

roku mazgāšanai, tāpēc vecākiem somā 

vienmēr vajadzētu turēt iepakojumu 

ar roku dezinfekcijas līdzekli vai 

dezinfekcijas salvetēm. Jāatceras, 

ka bieži vien labierīcībās ir beidzies 

tualetes papīrs, tāpēc nenāktu par 

ļaunu, ja bērnam iedotu līdzi nelielu 

iepakojumu ar papīra salvetēm vai 

kabatas lakatiņiem. Tie lieti noder 

arī tad, ja pēc roku mazgāšanas nav 

pieejami vienreizlietojamie roku dvieļi.

Šobrīd daudzās publiskās tualetēs 

vairāk tiek domāts par mazākajiem 

apmeklētājiem. Tiek uzstādīti bērnu 

podi, kas atrodas speciālās bērnu 

kabīnēs. Tās parasti ir marķētas ar 

īpašiem – bērniem viegli saprotamiem – 

simboliem, lai mazie tās varētu 

pamanīt, atpazīt. Ir vietas, kurās tiek 

novietotas arī bērniem paredzētas 

izlietnes un roku žāvētāji – lai tie būtu 

aizsniedzamā augstumā.

Tīrība un kārtība aiz 
sevis

Bērniem ir jāmāca, ka sabiedriskā tualete 

neatšķiras no mājām, un arī tur ir jāievēro 

zināma kārtība. Kas nokritis, tas jāpaceļ. 

Ja uz poda malas kas uzpil, tas jānoslauka. 

Papīram un citiem atkritumiem ir 

paredzēta atkritumu urna. Tiesa gan, tas 

attiecas tikai uz paša nejauši nomesta 

papīra pacelšanu. Sabiedriskajā tualetē 

nevajadzētu uzkopt pēc citiem, jo to 

profesionāli dara apkalpojošais personāls, 

bet mazajam cilvēkam jāiemācās 

elementāra pieklājība.

Vai drīkst sēdēt uz 
poda brilles?

Ja tualete ir tīra, bērns var sēdēt uz 

poda brilles, protams, pēc tam kārtīgi 

nomazgājot rokas. Daudzās sabiedriskajās 

tualetēs arvien biežāk parādās 

dezinfekcijas šķidrumi, kas paredzēti 

poda brilles dezinfekcijai. Ir ļoti labi, ja 

ir šāda iespēja, bet tas nemaina faktu, 

ka pēc labierīcību apmeklējuma tāpat 

jānomazgā rokas.

Vai tualetē ir iespējams 
saķert infekciju?

Saķert infekcijas ir iespējams jebkur. 

Bet, ja runājam par sabiedriskajām 

tualetēm, visbiežāk tajās iespējams 

saķert infekcijas, kas tiek pārnestas 

fekāli orālā ceļā. Tātad tie ir vēdera vīrusi 

un bakteriālas zarnu infekcijas. Un arī 

šo infekciju galvenā profilakse ir roku 

mazgāšana.
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SPĪTNIEKS 
VANNĀ
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p.Iemesli, kāpēc bērns 
nevēlas iesaistīties ikdienas 

higiēnas rituālos, var būt 
dažādi. Tikpat atšķirīga 

ir taktika, kā tikt galā 
ar mazo, kas pretojas. 
To, kādi ir iespējamie 

risinājumi, lai vannošanās, 
zobu mazgāšana vai nagu 

griešana būtu patīkama kā 
bērnam, tā vecākiem, stāsta 

pediatre Arta Pavlova un 
krīžu un konsultāciju centra 

“Skalbes” klīniskā psiholoģe 
Laura Sijāte-Novicka.

Autore: MADARA KANDEVICA

Konsultē
ARTA 
PAVLOVA, 
pediatre

LAURA 
SIJĀTE-NOVICKA, 
krīžu un konsultāciju 

centra “Skalbes” 
klīniskā psiholoģe
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Mammas vai tēta ķermeņa valoda, 
balss tonis vai vārdu izvēle dažkārt 

var norādīt uz to, ka vecāks 
gatavojas cīņai, kas savukārt 

mazajā var izraisīt dabisku reakciju 
cīnīties pretī.

Ņemot vērā cilvēka smadzeņu attīstību, 

1–2 gadu vecumā bērni sāk apzinātāk 

uztvert apkārtējo vidi. Dažādas skaņas, 

piemēram, ūdens nolaišana tualetē, kā 

arī atrašanās jaunās vietās mazajam var 

radīt satraukumu. 2–3 gadu vecumā 

bērns stiprina savu “es” un aktīvi 

pašapliecinās, pārbaudot vecāku
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Ideja!
Var gadīties, ka bērns, kuram 

ir grūtības ar gulētiešanu, 

mazgāšanās laiku sāk uztvert kā 

gulētiešanas priekšvēstnesi, tāpēc 

pret to izrāda pretestību. Tādā 

situācijā mazgāšanos var ieplānot 

citā laikā vai starp vannošanos un 

miegu piedāvāt vēl citas mierīgas 

nodarbes: salikt puzli, sakārtot 

rotaļu stūri vai tml. 

noteiktās robežas. Dažkārt vecāki 

pauž izbrīnu, kāpēc bērns, kurš 

iepriekš labprāt piedalījies higiēnas 

rituālos, pēkšņi pretojas un nevēlas 

vairs to darīt. Minētās izmaiņas 

bērna attīstībā var radīt it kā pēkšņu 

nepatiku pret higiēnas rituāliem.

Kāpēc rodas 
pretestība

Ja bērnam it kā pēkšņi parādās 

pretestība pret ierasto higiēnu, ir 

svarīgi ar mazo pārrunāt viņa izjūtas 

un noskaidrot, vai atsacīšanās 

no ierastajiem rituāliem nav 

saistīta ar traumatisku pieredzi, 

piemēram, paslīdēšanu ūdenī, 

savainošanos nagu griešanas 

laikā vai šampūna iekļūšanu acīs. 

“Mazgāšanās bailes var ilgt dažas 

nedēļas, dažkārt vairākus mēnešus. 

Vecākiem ir svarīgi saprast, ka bērna 

izjustās bailes ir patiesas, īstas, un 

vienlaikus būtiski ir ņemt vērā, 

ka tās ir pārejošas. Iesaku saglabāt 

pacietību un mieru,” stāsta klīniskā 

psiholoģe Laura Sijāte-Novicka. 

Pretestība var būt saistīta ar sensoro 

vai audiālo jutīgumu. Mazajam var 

nepatikt ūdens pieskāriens ādai, tā 

temperatūra vai tecēšanas skaņas. 

Iespējams, ka vannasistabā bērns izjūt 

sensoru un/vai dzirdes pārslodzi. 

Tādas pieaugušajiem ierastas lietas 

kā vannas putas, ūdens šļakatas, 

muzikālās mantiņas ir faktori, kas 

bērnu var satraukt. Tāpat iespējams, 

ka mazais sabīstas no ūdens skaņām, 

ko rada ūdens tecēšana laukā no 

vannas. Tādā gadījumā ūdeni vēlams 

izlaist pēc bērna izcelšanas no vannas.

Informē mazo par 
mazgāšanās laiku

Lai mazgāšanās būtu iespējami 

patīkamāka, svarīgi, lai bērns ir 

informēts, pēc cik ilga laika būs jādodas 

mazgāties. Ja brīdī, kad vecāks aicina 

mazgāties, mazais ir aizņemts ar citu 

nodarbi, vajadzētu laikus atkārtoti 

brīdināt par mazgāšanos, kas tuvojas. 

Jaunākiem bērniem mazgāšanās laiku var 

noteikt, ņemot vērā iesāktās aktivitātes 

pabeigšanas laiku – ļaut pabeigt iesākto, 

bet informējot, ka pēc tam sekos 

mazgāšanās. Ar vecākiem bērniem var 

vienoties par konkrētu laiku, piemēram, 

sakot: “Es redzu, ka tu tagad spēlējies ar 

klucīšiem, pēc desmit minūtēm tev būs 

jāiet mazgāties.” Citkārt bērnam var būt 

raksturīgas grūtības pārslēgties no vienas 

nodarbes uz citu. Vecāku uzdevums 

ir pieņemt šo iezīmi, vērot viņu un 

pielāgoties – ļaut pabeigt iesākto un tikai 

tad doties uz vannasistabu.



šādiem priekšnosacījumiem vecākiem 

būs vieglāk mazo iesaistīt risinājumu 

meklēšanā un kopīgā sadarbība 

veidosies veiksmīgāka. 

Apbruņošanās ar pacietību laika gaitā, 

visticamāk, dos rezultātu, un soli pa 

solim mazais pieradīs pie ķermeņa, 

matu, nagu un zobu kopšanas, arvien 

apzinātāk izprotot higiēnas nozīmi un 

nepieciešamību. 

1. Iesaistes stratēģija

Viens no veidiem, kā rosināt 

bērnā vēlmi rūpēties par savu 

higiēnu, ir vecāku piemērs un ļaušana 

bērnam maksimāli līdzdarboties 

procesā. Piemēram, pie mazgāšanās 

lielajā vannā bērnu var pieradināt 

pakāpeniski – vannā bez ūdens, 

nodrošinot neslidenu virsmu, var 

ielikt bļodu ar ūdeni, lai mazais pats 

var kontrolēt iekāpšanu un izkāpšanu 

no bļodas. Nākamajā mazgāšanās reizē 

var nedaudz piepildīt ūdeni gan vannā, 

gan bļodā un tādā veidā pamazām 

radināt mazo mazgāties lielajā vannā. 

Tiesa, daudziem bērniem vannas prieki 

ļoooti patīk un problēmas sagādā citi 

jautājumi, piemēram, matu mazgāšana 

vai regulāra zobu tīrīšana. Ja iespējams, 

vēlams zobus tīrīt vienā laikā ar bērnu. 

Tāpat var rādīt, kā rūpējaties par saviem 
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Vajadzētu 
pieņemt, ka kādā 
no mazgāšanās 

reizēm mati nav izmazgāti 
tik tīri, kā cerēts, vai 

arī vispār nav 
izdevies tos 
izmazgāt.

Ko darīt, ja pretošanās 
tomēr notiek. Četras 
stratēģijas vecākiem

Pastāv vairākas stratēģijas, kā 

rīkoties, lai bērnu novannotu, viņam 

nogrieztu nagus vai iztīrītu zobus. 

Pamatnoteikums: nenonākt līdz 

situācijai, kad vecāki, piemēram, 

mazgā bērna matus vai griež nagus ar 

varu, neņemot vērā mazā pretestību. 

Svarīgi ir neiesaistīties cīņā ar bērnu. 

Lai mazinātu iekšējo satraukumu 

par mazgāšanās rituāliem, mazajam 

cilvēkam ir svarīgi just mierīgu, 

pieņemošu un ieinteresētu vecāka 

nostāju. Tādējādi bērnā tiek stiprināta 

izjūta, ka šīs grūtības ir risināmas. 

Mammas vai tēta ķermeņa valoda, 

balss tonis vai vārdu izvēle dažkārt var 

norādīt uz to, ka pieaugušais gatavojas 

cīņai, kas savukārt mazajā var izraisīt 

dabisku reakciju cīnīties pretī. Tāpēc 

vecākam ir svarīgi veidot draudzīgu, 

cieņpilnu un tajā pašā laikā skaidru un 

noteiktu sarunu, dodot bērnam iespēju 

izteikt savus pārdzīvojumus un kopīgi 

meklējot risinājumus.

Dažkārt vecākiem ir jābūt gataviem, 

ka bērna pierašana pie higiēnas 

rituāliem var prasīt vairāk laika, nekā 

viņi sagaida. Meklējot piemērotāko 

risinājumu savam “spītniekam”, vērts 

paturēt prātā, ka labāk ir mazāk nekā 

necik. Vajadzētu pieņemt, ka kādā no 

mazgāšanās reizēm mati nav izmazgāti 

tik tīri, kā cerēts, vai arī vispār nav 

izdevies tos izmazgāt. Jo mierīgāk 

vecāki spēj reaģēt uz pretošanos, jo 

veiksmīgāk izdosies saglabāt saikni ar 

bērnu. Vecāku spējas būt mierīgiem 

dod bērnam ļoti būtisko drošības 

izjūtu, kā arī stiprina ticību sev. Ar 

matiem, vai ļaut, lai bērns saķemmē 

jūsu matus. Kopīgo rituālu laikā 

ieteicams aprakstīt apkārtējo vidi un 

visu, ko darāt, piemēram, stāstot, ka 

lejat siltu ūdeni un tūdaļ kāpsiet vannā. 

Svarīgi dot bērnam izvēles iespējas – 

ļaut paņemt mantu, ar ko kopā vēlas 

vannoties, savu dvieli un pidžamu. 

Līdzīgi var rīkoties ar zobu mazgāšanu – 

ja bērns atsakās no savas vienas zobu 

sukas, iespējams, jāļauj izvēlēties starp 

divām birstītēm. Jo bērnu vairāk iesaista 

procesā, jo lielāka iespēja, ka viņš 

pieņems rituālu bez pretošanās.

2. Uzmanības novēršanas 

stratēģija

No 1 līdz 4 gadu vecumam 

vecākiem vairākās situācijās var 

palīdzēt uzmanības novēršanas 

stratēģija. Piemēram, tīrot zobus vai 

apgriežot nagus, var izdomāt ritmisku 

dziesmiņu, var to dziedāt dažādās balss 

intonācijās vai mainīt dziedāšanas 

tempu. Lai iztīrītu zobus, palīgā var 

aicināt uzticamu bērna draugu – mantu, 

kas dinozauram vai lācim līdzīgā balsī 

pastāsta, kādēļ zobu tīrīšana ir svarīga, 

citkārt drauga roka (ķepa) var palīdzēt 

bērnam iztīrīt zobus.

Atceries!
Nekad nemazgā vai neapkop bērnu 

ar varu, izmantojot savu spēku un 

neņemot vērā mazā pretestību.

3. Rotaļu stratēģija

Tā vietā, lai kauninātu bērnu 

par netīrību vai paustu 

kareivīgo apņēmību apgriezt nagus vai
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izmazgāt maus, vecāks var sasniegt 

mērķi, jokojoties un dauzoties ar 

bērnu. Piemēram, var teikt: “Klau, 

paskatīsimies, vai mācēsim nokļūt 

līdz vannasistabai, kā to dara vardes 

(krabji, čūskas, gliemeži)?” Motivācijai 

mazgāties bieži labi kalpo dažādas 

aktivitātes: burbuļu pūšana, vannas 

krītiņi vai ūdens ietonēšana. Vecāks 

laikus var sagādāt spēļu vai īstus, 

vieglus trauciņus, kuros pildīt ūdeni, un 

vannošanās laikā spēlēties, piemēram, 

“kafejnīcās” vai “veikalos”. Tikpat 

labi, mazgājot zobus vai griežot nagus, 

noturēt uzmanību var palīdzēt kāda 

iecienīta bilžu grāmata. Dažādas 

rotaļas liek bērnam fokusēties uz 

pozitīvām emocijām, nevis raizēm par 

nepatīkamajiem rituāliem.

Varētu, iespējams, domāt, ka bērns var 

pierast pie pārlieku lielas iesaistīšanās 

un turpmāk pieprasīs, lai vecāki 

nodrošina dažādas izklaides arī citās 

situācijās. Taču pieņemoša vecāku 

attieksme un iesaistīšanās grūtību 

pārvarēšanā iedrošina bērnu veselīgā 

veidā tikt galā ar spēcīgām emocijām un 

māca izreaģēt negatīvās emocijas, nevis 

apspiest tās. Svarīgi apzināties, ka bērns 

vēl tikai mācās pašregulācijas prasmes, 

kā arī jāpatur prātā, ka mazā cilvēka 

emocijas ir patiesas un viņa uzvedībai ir 

noteikts iemesls.

“Rotaļas nav nekas slikts, ja procesa 

noslēgumā mazais tiek nomazgāts. 

Pat piecu un sešu gadu vecumā bērns 

drīkst ņemt līdzi mantas un spēlēties, 

tomēr viņam jāzina – pēc rotaļāšanās 

sekos mazgāšanās,” saka pediatre Arta 

Pavlova.

Higiēna

4. Atlikšanas stratēģija

Ja neviena no jau minētajām 

metodēm nedarbojas, 

iespējams, nepieciešama nogaidīšana. 

Bērnam nekas slikts nenotiks, ja 

vannošanās vietā notīrīsiet ādu ar mitru 

dvieli vai mīkstu lupatiņu. Citkārt, lai 

izvairītos no cīņas, piemēram, par matu 

mazgāšanu, ieteicams mazgāšanu atlikt 

un dot bērnam iespēju noteikt dienu, 

atzīmējot to kalendārā, vai, ja bērns 

atsakās, tad vecāks pats to izvēlas. Ja 

pienāk noteiktais datums un bērns 

joprojām atsakās mazgāt matus, vecāks, 

saglabājot mierpilnu nostāju, saka: “Šī 

ir diena, par kuru mēs vienojāmies, 

bet tu vari izvēlēties laiku: no rīta, pēc 

diendusas vai pirms ģimenes filmu 

vakara?” Vēl, dodot bērnam izvēles 

iespēju, var paskaidrot: “Lai tu būtu 



vesels un justos labi, par savu ķermeni 

ir jārūpējas. Tu vari izvēlēties – 

vai šoreiz iesi mazgāties bļodā ar 

burbuļiem vai vannā ar vannas 

bumbu?”

“Iespējams, ka pirmais risinājums, ko 

kopīgi atradīsiet, nebūs piemērots, un 

tas ir normāli. Tā vietā, lai iesaistītos 

cīņā par varu, ieteicams turpināt 

kopīgo dialogu un meklēt iemeslus 

un risinājumus, nevis fokusēties uz 

domām par mazgāšanās nozīmīgumu. 

Sarunas ar bērnu iesaku veidot 

nepiespiestā, vieglā veidā, lai dotu 

mazajam iespēju paust savas domas. 

Šādos sarunu brīžos vecākiem ir 

iespēja vispārīgi pastāstīt par higiēnas 

nozīmi, tādā veidā veicinot bērnā 

vēlmi iesaistīties higiēnas rituālos,” 

saka Laura Sijāte-Novicka. 

Pediatres padomi

“Higiēnas kultūra nāk no ģimenes. 

Mana pārliecība – divos vai trīs gados 

bērniem būs pirmais “pusaudžu 

vecums”, tomēr higiēnas rituāls, kas 

sakņojas ģimenē, turpināsies,” saka 

pediatre Arta Pavlova. Viņa iesaka 

praktiskus padomus, kā bērnudārza 

vecuma bērnus saudzīgi pieradināt pie 

dažādām higiēnas normām.  

ZOBU MAZGĀŠANA

• Zobus vēlams mazgāt divreiz dienā, 

tiklīdz izauguši pirmie zobi. Ar 

laiku zobu mazgāšanas rituāls 

nostiprināsies. Galvenais saglabāt 

pacietību un konstanti pieradināt pie 

mutes kopšanas.

• Uz bērnu zobu birstes iepakojuma 

parasti norādīts vecums, kādam tā 

paredzēta. Uzpirksteņi piemēroti līdz 

gada vecumam. Pēc tam būtu vēlams 

lietot īstu, bērnam piemērotu birstīti. 

Savukārt līdz tam vecāks var rādīt 

piemēru, kā pats mazgā savus zobus, 

un uzraudzībā dot bērnam spēlēties ar 

īsto zobu suku.

• Vispirms bērnam var iedot zobu birsti,  

Svarīgi!
Ja ilgtermiņā mazais turpina noliegt 

mazgāšanos, turklāt pretestībai 

pievienojas raudāšana vai dusmu 

lēkmes, vēlams konsultēties ar 

bērnu psihologu.
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Higiēna

lai spēlējas un tīra zobus, kā māk, pēc 

tam vecāks var pārtīrīt mazā zobus un 

tad atkal iedot viņam birsti, lai mazais 

patstāvīgi noslēdz procesu. 

• Vecākam bērnudārznieka zobi ir 

jāpārtīra.  Pārtīrīšanai vienmēr jābūt 

maigai, neradot nepatīkamas sajūtas. 

Kad bērnam ir 8–12 zobi, mutes 

kopšanai vajadzētu pievērsties vēl 

cītīgāk. 

VANNOŠANĀS, GALVAS ĀDAS UN 

ROKU HIGIĒNA

• Svarīgi bērnu iepazīstināt ar regulāru 

mazgāšanos jau no mazotnes. Tiesa 

gan – jaundzimušajiem ne visai patīk 

ūdens, sevišķi tiem, kas dzimuši 

pirms laika. Tādos gadījumos 

vēlams bērnu radināt pie vanniņas 

pakāpeniski. Var izmantot autiņu, kur 

ietin mazo, un tikai tad likt ūdenī. 

Savukārt tiem bērniem, kam patīk 

ūdens, ieteicams ļaut plunčāties tik 

bieži un ilgi, cik vēlas. Tādā veidā 

veidojas vannošanās rituāls.

• Vannošanos laiku pa laikam var atlikt, 

piemēram, kad bijusi pote vai mazais 

apslimis. Tajā pašā laikā svarīgi 

neiekrist vienā vai otrā galējībā. 

Nepietiek ar mazgāšanos reizi mēnesī, 

būtu vēlams bērnu nomazgāt katru 

vakaru vai vismaz reizi nedēļā vai 

pēc vajadzības arī biežāk, ja bērns ir 

nosmērējies, piemēram, ar ēdienu,  

dubļiem, guašas krāsām u.tml.

• Mitrās salvetes rekomendēts lietot 

vienīgi tad, kad pie rokas nav tīra 

ūdens, piemēram, pārgājienos vai 

pārbraucienos ar mašīnu. 

• Visbiežāk vecākiem ir problēmas 

izmazgāt bērnam matus. Pretošanās 

var ilgt pat līdz trīs vai četru gadu 

vecumam. Reizi nedēļā lēnām un 

prātīgi vecāki var vispirms ļaut 

mazajam paspēlēties vannā un tikai 

tad, kad bērns iejuties vannā vai 

dušā, mazgāt matus. 

• Vēlams mācīt mazgāt rokas jau mazā 

vecumā – arī jau zīdainītim rāpotājam 

regulāri nomazgāt rociņas –, lai rituāls 

kļūst par neatņemamu ikdienas 

sastāvdaļu. Vajadzētu stāstīt un rādīt, 

ka rokas vienmēr jāmazgā pirms ēšanas 

un dažreiz pēc maltītes, ja gadījies 

sasmērēties. Tāpat kā vecāki var 

pieradināt bērnu pie veselīga uztura, 

tā arī iespējams iemācīt regulāru roku 

mazgāšanu. Protams, var gadīties, ka 

bērns ir saguris vai nelabā omā – tādā 

brīdī, lai neignorētu higiēnas kultūru, 

vecākiem būtu jānotīra bērna rokas 

kaut ar mitru salveti. 

NAGU GRIEŠANA

• Nagus ieteicams griezt, kad bērns ir 

labā garastāvoklī. Ja mazais nejūtas 

labi vai ir aizņemts ar kādu nodarbi, 

vēlams nogaidīt. Nagi jākopj pēc 

vajadzības – tiklīdz nags izaudzis tik 

garš, ka aiz tā var krāties melnums, 

tas būtu jāapgriež.

• Bērnu ir iespējams pieradināt pie 

nagu griešanas, kā arī pastāv iespēja 

iemācīt mazajam griezt pašam savus 

nagus. Viss sākas ar uzticēšanos 

bērnam – jau pusotra gada vecumā 

var (vecāku uzraudzībā!) dot 

bērniem piemērotas šķēres ar 

noapaļotiem galiem, lai viņi sāk 

izprast šķēru darbības principu, 

griežot, teiksim, papīru vai plānu 

kartonu. Mērķis nav iemācīt bērnam 

griezt nagus, bet gan radīt interesi 

par griešanas procesu. Ap piecu 

sešu gadu vecumu mazajam var 

ļaut pašam apgriezt savus nagus, arī 

vecāku uzraudzībā. [1–4]



“Manam dēlam pirmie zobiņi parādījās 

salīdzinoši vēlu, un zobu tīrīšana kļuva aktuāla 

ap gada vecumu. Jau pirmajos mēģinājumos 

saskāros ar pretestību. Sākumā tīrīju ar 

uzpirksteni, un to viņš neilgi pieņēma. Vēlāk 

mēģināju pāriet uz parasto zobu suku, bet bez 

panākumiem. Bērnu interesēja gan sava, gan 

mana zobu birste, bet tikai kā rotaļlieta.

Progress notika aptuveni pusgada laikā. Pusotra 

gada vecumā bērns beidzot sāka ļaut sev tīrīt 

zobus. Metodes izmantoju dažādas. Piemēram, 

nopirku sev un bērnam identiskas zobu sukas. 

Tā kā dēlam līdz šim ļoti patika mana suka, tas 

radīja interesi arī par savu jauno birstīti. Taču 

visefektīvākā metode bija ņemt bērnu klēpī, 

kamēr pati tīru zobus, tādējādi vairojot interesi 

par procesu. 

Iet vannā bērnam patīk. Taču mēdz būt reizes, 

kad viņš ir pārāk noguris vai kā citādi sliktāk 

jūtas, tad mazgāšanos neuzspiežu. Līdzīgi ar 

nagu griešanu – ja bērns ļaujas, tad daru, ja ne, 

nemoku. Dažkārt griežu pa vienam vai pāris 

nadziņiem dienā. 

Citiem vecākiem iesaku respektēt bērna “nē”. Es 

neuzstāju un ar varu neiesaistu nevienā higiēnas 

rituālā. Ja redzu, ka šoreiz nekādi neļausies, 

liekos mierā un vienkārši mēģinu nākamreiz. Man 

svarīgi ir neizveidot negatīvas asociācijas par kādu 

aprūpes elementu.”

Līga, mamma 2 gadus vecam bērnam

VECĀKU PIEREDZE

“Kad dēls bija pavisam maziņš, vannojām viņu mazajā bēbīšu vannā, ko novietojām dušas kabīnē. Viņš pieņēma 

vannošanos līdz pusotram gadam, līdz saprata – nepatīk, ka viņam mazgā matus. Ir pagājuši divarpus gadi, un ar 

matu mazgāšanu joprojām ir problēmas – dēls bieži raud un nelabprāt ļaujas procesam. Patlaban mazgājam galvu reizi 

nedēļā un ļaujam viņam iet mūsu dušā. Zobu tīrīšanu sākām līdz ar pirmajiem piena zobiem. Sākumā ļāvās, bet pēc tam 

konstatēja, ka šis rituāls viņam tomēr nepatīk. Katru reizi turam klēpī un stāstām, kādēļ zobi ir jātīra, cerot, ka drīz 

pretestība pāries. Nagus griežu dēlam nomodā un skaitu līdzi: “Viens, divi, trīs...” Tādā veidā noturu viņa uzmanību, 

un puika pacietīgi sēž. Kāju nagus griežot, viņam kut pēdas, bet skaitīšanas metode palīdz paveikt higiēnas rituālu līdz 

galam.” 

Jana, mamma 2,5 gadus vecam bērnam



Psiholoģija

KĀPĒC BĒRNIEM 
PATĪK DZĪVOTIES 

PLIKIŅIEM?



R
ak

st
ā 

iz
m

an
to

tā
s 

lit
er

at
ūr

as
 u

n
 p

ēt
īju

m
u 

sa
ra

ks
tu

 s
ka

ti
 7

2.
 lp

p.

Bērnudārznieks | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS |    67

Kad bērns ir vēl tikai zīdainis, vecāki 

visai ātri ievēro: mazajam patīk 

dzīvoties bez apģērba. Pamatā tas 

ir saistīts ar iespēju izjust pasauli ar 

pieskārienu starpniecību. Tā ir sensorā 

stimulācija, un cilvēka smadzenēm 

dažāda veida stimulācija ir ļoti 

nepieciešama – ne vien vizuāla, bet 

arī ķermeniska. Zīdainim tas ir it īpaši 

svarīgi, jo visas citas maņas (redze, 

dzirde, garša un smarža) ir mazāk 

attīstītas nekā pieskārienu sajušana. 

Esot kailiem, zīdaiņi apgūst savu 

ķermeni un pasauli sev apkārt daudz 

labāk, nekā esot apģērbtiem. Vēlāk, 

mācoties staigāt, rāpot un vispār sākot 

kustēties, bez apģērba un it īpaši bez 

autiņbiksītēm to darīt ir vieglāk. Ir 

pētījumi, kas parāda, ka autiņbiksītes 

izmaina bērna gaitu un to, kā viņš 

mācās krist. [1] Tāpēc ir ieteicams, ka 

mazuļi mācās kustēties bez autiņiem.

Jaunas prasmes 
apguve – ģērbšanās

Izģērbjoties bērns sāk apgūt visu 

sarežģīto ģērbšanās procesu no drēbju 

Mācīšanās caur ķermeni ir viens no būtiskākajiem veidiem, 
kā mazi bērni izzina sevi, pasauli un atšķirības starp sevi 

un citiem. Par pasaules un sevis izziņu caur ķermeni un tā 
lielāko orgānu – ādu – stāsta izglītības un skolu psiholoģe, 

kognitīvi biheiviorālā terapeite Sabīne Bērziņa.

novilkšanas līdz pat sevis apģērbšanai. 

Izģērbšanās prasmju ziņā ir vieglāks 

process nekā saģērbšanās, tāpēc ir 

likumsakarīgi, ka mazulis sākotnēji 

trenējas apģērbu novilkt. Vecāki jau 

agrīni var pamanīt, ka bērns cenšas 

novilkt kurpes, zeķes, cepuri un vēlāk 

arī spēj novilkt sarežģītākus apģērba 

Autore:
SABĪNE BĒRZIŅA,
izglītības un 
skolu psiholoģe, 
kognitīvi 
biheiviorālā 
terapeite

KĀPĒC 
BĒRNIEM 
PATĪK 
IZĢĒRBTIES?
1. Mazi bērni ir ļoti ziņkārīgi un 

ieinteresēti pasaulē un ļoti ātri 

apgūst daudz jaunu prasmju. 

Pasaules apguve un mācīšanās 

notiek primāri ar redzi un tausti 

(Es mācos sevi un pasauli redzēt 
un sajust).

2. Bērni pēc iespējas cenšas 

piedzīvot patīkamas sajūtas un 

izvairīties no nepatīkamajām, 

tāpēc mazajam var būt vēlme 

atbrīvoties no apģērba, kas spiež, 

vai atbrīvot ādu, lai labāk sajustu 

pieskārienus (Man patīk, man 
nepatīk).

3. Mazuļi vēl nespēj paraudzīties 

no otra cilvēka skatījuma, līdz ar 

to neizprot sabiedrības morāles 

normas (Es neizprotu citus).

gabalus, piemēram, bikses, jaku vai 

džemperi. Saprotams, ka vecākiem tas 

var šķist apgrūtinoši, ka ap pusotra, divu 

gadu vecumu bērns mēģina izvilkt roku 

no piedurknes, atvērt rāvējslēdzēju un 

regulāri velk nost zeķes, taču realitātē 

tādējādi mazais trenējas ģērbties.

SEVIS ĢĒRBŠANA 
IETVER DAUDZ 
DAŽĀDU CITU 
PRASMJU APGUVI, 
TO SKAITĀ:
1) lielo motoriku – spēju pacelt kāju 

un noturēt līdzsvaru, kamēr tiek 

vilktas nost bikses vai zeķes, spēju 

pacelt roku un koordinēt kustību 

tā, lai izvilktu to no piedurknes;

2) sīko motoriku – piemēram, 

velkot rāvējslēdzēju, pogājot 

pogas un sienot lentes, tiek 

attīstīts pincetes tvēriens;

3) kognitīvās (domāšanas) 

prasmes – lai izprastu ģērbšanās 

secību, piemēram, ka sākotnēji 

vajag novilkt kurpes, pēc tam 

zeķes un tikai tad var novilkt 

bikses. Vēlāk bērnam attīstās arī 

spēja izprast, kāds apģērbs jāvelk, 

kad ir silts vai auksts laiks.

Es pats!

 jaunas prasmes, t ostarp ģērbšanās 

prasmes, apguve ceļ mazā cilvēka 

pašcieņu un autonomijas izjūtu. Bērni 

vēlas būt spējīgi paši izdarīt lietas. 

Spēt novilkt apģērbu pašam ir liels 

sasniegums, un bērns ļoti izbauda savus 

sasniegumus. Spēja pašam izdarīt kādas 

lietas vairo autonomiju “es varu pats, 
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man sanāk”, kas ir viena no cilvēka 

pamatvajadzībām.  Bērniem, apgūstot 

ko jaunu, patīk to arī nodemonstrēt 

apkārtējiem – dalīties savā priekā par 

apgūto. Kad mazais iemācās atpogāt 

pogas, novilkt bikses, viņš vēlēsies 

šo darbību atkārtot atkal un atkal un 

parādīt to pārējiem vienkārši tāpēc, ka 

to prot izdarīt.

Bērns vēlas staigāt 
plikiņš! Ko darīt 
vecākiem?

Vecāki šajā gadījumā var apdomāt dažas 

stratēģijas, kā rīkoties:

• Nodrošināt iespēju bērnam būt 

plikam, ja viņam ir šāda vēlme. Ja 

istabas temperatūra atļauj, dot iespēju 

mazajam kādā brīdī būt bez drēbēm, 

piemēram, no rīta pēc pamošanās 

vai pirms iešanas gulēt. Dodot šādu 

iespēju bērnam, ir lielāka varbūtība, 

ka viņš neizģērbsies citā dienas laikā.

• Dodot konkrētu laiku, kad bērns 

drīkst būt pliks, viņš to izprot kā daļu 

no savas ikdienas rutīnas. Bērniem 

ļoti patīk skaidra rutīna. Vecākiem 

Interesanti
Vēlme uzvilkt drēbes visbiežāk 

parādās ap divarpus, trīs gadu 

vecumu. Drēbes, kuras bērns vēlēsies 

uzvilkt, būs viegli uzvelkamas, 

piemēram, T krekls, svārki.

Bērnam jau no 
divu trīs gadu 

vecuma ir jāmāca, 
kas ir mūsu personiskā 

zona, kur ļauts pieskarties 
tikai pašam 

bērnam, vecākiem 
un ārstam.



Bērnudārznieks | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS |    69

arī jāpaskaidro, ka ir vietas un 

laiks, kad var būt pliks, un vietas, 

kur to darīt nevajag, piemēram, 

bērnudārzā vai kad mājās ir ciemiņi.

• Trenēties izģērbšanos un 

saģērbšanos.  Bērni no šī izģērbšanās 

posma “izaug” ātrāk, ja ir apguvuši 

prasmi ģērbties. Vecāku interesēs 

ir ļaut mazajam apgūt izģērbšanos, 

lai viņš tālāk spētu pāriet uz 

prasmi apģērbties. Šo prasmi var 

trenēt, atļaujot bērnam piedalīties 

ģērbšanās procesā, piemēram, 

pastiept kāju, lai uzvilktu zeķi, 

aizlīmēt kurpei lipekli. Var arī dot 

iespēju bērnam izģērbt un saģērbt 

kādu savu lelli.

• Ja bērns pilnīgi nevēlas ģērbties, var 

viņam piedāvāt “ierobežoto izvēli” – 

vilkt vai nu zilo tērpu, vai zaļo. Tā 

vietā, lai jautātu “Ko šodien vilksi 

mugurā?”, piedāvā izvēli no diviem 

variantiem. Šī ir brīnišķīga metode, 

kas ļauj bērnam sajust, ka viņam 

ir sava autonomija, bet vecāks 

nodrošina to, ka mazais saģērbjas. 

Ja bērns sajutīs, ka viņam ir teikšana 

par to, ko viņš velk mugurā, ir 

lielāka iespēja, ka viņš nemēģinās 

visu vilkt nost. [2]

Drēbes kā iespējams 
diskomforta avots

Apģērbu novilkšana var būt saistīta ar 

diskomfortu, ko rada konkrētas drēbes. 

Mazi bērni izteikti vēlas izvairīties no 

nepatīkamām sajūtām, viņi pēc būtības 

vēl nav spējīgi paciest diskomfortu. Ja 

apģērbs spiež, grauž, ir pārāk ciešs, 

mitrs vai bērnam apģērbā ir karsti, 

tad mazais vēlēsies no šī diskomforta 

avota atbrīvoties pēc iespējas ātrāk, 

neatkarīgi no tā, kur viņš atrodas.

Ir vērts apdomāt, kas ir tie apģērbi, 

ko bērns nevelk nost un kuri viņam ir 

komfortabli. Svarīga ir arī bērna spēja 

brīvi kustēties. Ja mazais nespēs brīvi 

kustēties, arī apģērbs tiks uzskatīts 

par diskomforta avotu un tiks vilkts 

nost. Piemēram, bērnam var būt 

neērta pidžama ar noslēgtām pēdām, 

jo staigājot mazais uzkāpj pats sev uz 

pidžamas un rada fizisku diskomfortu 

plecu zonā. No šāda apģērba bērns 

centīsies atbrīvoties. [3]

Bērna seksualitātes 
attīstība – kails ķermenis 
kā izpētes avots

Bērni mācās ar taustes un redzes 

starpniecību. Pasauli var sajust citādi, ja 

ķermenis ir pliks. Turklāt pats ķermenis 

ir interesants izziņas objekts – bērns ātri 

vien iemācās nosaukt vai norādīt uz otra 

seju, nosaukt, kur ir acis, deguns, mute. 

Mazos interesē viss ķermenis. Aptuveni 

no 2 līdz 5 gadu vecumam bērni izrāda 

īpašu interesi par citu ķermeņiem un 

nebūt nejūtas nedroši, pētot savus vai 

citu ķermeņus. Bērni šajā vecumā nejūt 

fiziskās robežas un var stāvēt ļoti tuvu, 

kamēr pēta otra ķermeni. Mazie šajā 

vecumā arī bieži pieskaras paši sev, 

saviem dzimumorgāniem, dažkārt pat 

publiskās vietās.

Vecākiem ir svarīgi saglabāt mieru, ja 

bērns sevi pēta vai pēta vecākus, vēlas 

pieskarties ne tikai sejai, bet arī citām 

ķermeņa daļām. Dažkārt bērni pat 

visai agrīni atklāj, ka konkrētas vietas, 

tostarp dzimumorgānu, aiztikšana dod 

labsajūtu, līdzīgi kā labsajūtu sniedz 

pirksta zīšana. Tā ir normāla uzvedība. 

Ja vecāki uz to reaģē ar bailēm un 

kaunu, tas var nodarīt vairāk ļaunuma 

nekā pati ķermeņa pētīšana. [4]

Lai bērns apzinātos sevi un savu 

ķermeni, vecāku uzdevums ir neitrāli 

un mierīgi norādīt uz jebkuru ķermeņa 

daļu, kuru mazais tajā brīdī pēta. Ja 

vecāki māca bērnam par viņa ķermeni, 

par citu ķermeņiem, kā katru ķermeņa 

daļu sauc, bērns daudz labāk spēs sevi 

pasargāt, ja kādam būs nelabvēlīgi 

nodomi vai tīri neapzināti bērni 

pārkāptu cits cita robežas, pieskaroties 

tur, kur mazais nevēlas. Bērnam jau no 

divu trīs gadu vecuma ir jāmāca, kas ir 

personiskā zona, kur ļauts pieskarties 

tikai pašam bērnam, vecākiem un 

ārstam.

Ir būtiski veltīt 
uzmanību un 

komplimentus 
tad, kad bērns dara to, ko 
mēs kā vecāki vēlamies, 

un neuzskatīt to 
par pašsaprotamu 

uzvedību.

Atceries!
Tā kā bērni neapzinās sociālās 

normas, ir svarīgi viņiem stāstīt, 

kad un kur mēs varam sevi un 

citus pētīt, bet kur to nevaram 

darīt, skaidrojot, ka, piemēram, 

dzimšanas dienas ballītē izģērbties 

un visiem rādīt, kas bērnam 

atrodas zem drēbēm, nebūtu 

piemēroti. Mazi bērni neizprot, ka 

dažādās vidēs ir dažādi noteikumi.
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Jebkāda uzmanība 
ir labāka par nekādu 
uzmanību

Iemācīšanās teorija liecina, ka viens no 

veidiem, kā bērni mācās, ir, vadoties 

pēc piedzīvotajām sekām. Tas nozīmē, 

ka liela nozīme ir tam, kāda reakcija 

seko pēc bērna izģērbšanās. [5] Ja 

vecāki tam, ka bērns izģērbjas citu 

priekšā, pievērš īpašu uzmanību, 

piemēram, izpleš acis vai nosarkst, 

tad mazajam šī reakcija var likties 

uzjautrinoša un viņam var būt vēlme 

to atkārtot vēl un vēl. Tas nozīmē, ka 

vēlme izģērbties var atkārtoties. Ja, 

piemēram, bērnam hroniski trūkst 

vecāku uzmanības un tā tiek pievērsta, 

darot kaut ko nevēlamu, piemēram, 

izģērbjoties publiski, tad bērns var 

gribēt to darīt vairāk, jo tā ir iespēja 

saņemt vecāku nedalītu uzmanību. 

Vecākiem var likties, ka mazais negrib, 

lai viņi dusmojas vai kliedz, taču, ja 

tā ir iespēja saņemt kaut vai negatīvu 

pieaugušo uzmanību, bērns darīs visu, 

lai to iegūtu. Uzmanība pati par sevi ir 

pozitīva balva bērnam.

Kā es reaģēju, kad 
bērns izģērbjas?

Tāpat vecākiem ir jāpadomā, kā 

tipiski viņi reaģē brīdī, kad bērns 

izģērbjas. Nevajadzētu rāties, 

dusmoties, kaunināt pat, ja mazais 

izģērbjas svešinieka priekšā. Labāk 

aizvest bērnu maliņā un saģērbt bez 

īpašas reakcijas. Ja bērns tāpat cenšas 

izģērbties, var mēģināt uzvilkt kaut 

ko, ko ir grūtāk novilkt, piemēram, 

zeķu vietā uzvilkt zeķubikses.

Ja bērns turpina izģērbties, var sniegt 

uzmanību un tiešus komplimentus 

par paveikto tad, kad bērns dara to, 

ko vecāks vēlas, – katru reizi, kad 

mazais ir saģērbies, izteikt kādu labu 

vārdu par to, ka viņš ir saģērbies. 

Bērns vēlēsies saņemt vecāku atzinību 

un darīs to, kas ir nepieciešams, 

lai to dabūtu, tāpēc ir tik būtiski 

veltīt uzmanību un komplimentus 

tad, kad mazais dara to, ko mēs kā 

vecāki vēlamies, un neuzskatīt to par 

pašsaprotamu uzvedību. [6]

Vecāki parasti baidās bērnus 

izlutināt, tāpēc nevēlas aizrauties ar 

komplimentiem, taču ir svarīgi saprast, 

kad mēs izsakām komplimentus un 

kad ne, – tā ir panākumu atslēga. 

Ja bērnam kāda uzvedība sagādā 

grūtības (piemēram, apģērbšanās), 

tas nozīmē, ka tā viņam kaut kādā 

ziņā ir apgrūtinoša, taču, kad kaut 

kas ir apgrūtinoši, uzslavas palīdz 

izdarīt darbību līdz galam. Līdzīgi, 

piemēram, ja mēs neesam maratona 

skrējēji un esam nolēmuši pirmo reizi 

skriet maratonu, tad pēdējos metros 

tas, ka citi aplaudē un gavilē, palīdz 

pievārēt šo grūto uzdevumu. Kad 

bērns veic vieglas darbības, kas viņam 

nāk dabiski, komplimentu izteikšana 

nav aktuāla. Līdzīgi kā neviens mūs 

neslavē, kad skatāmies TV, jo, lai 

veiktu šo darbību, mums nav vajadzīga 

nekāda piepūle. [6] Taču par uzslavu 

teikšanu bērnam jāatceras – mēs 

komplimentus izsakām par grūta 

uzdevuma izpildīšanu, nevis par bērna 

personību.

Noteikumu pārkāpšana

Dažkārt bērni dara tieši pretējo 

tam, ko vecāki no viņiem sagaida. 

Ja gribam, lai mazais ir apģērbts, 

viņš izģērbsies tikai tāpēc, ka to ir 

spējīgs izdarīt. Tam varētu būt vairāki 

iemesli, un to var ietekmēt arī tas, 

kā vecāki ar bērnu runā. Piemēram, 

vecāku teiktais “Zeķēm jābūt kājās” 

vai “Nevelc zeķes nost” var skanēt kā 

komanda. Atkarībā no formulējuma 

vienā gadījumā pastāv lielāka iespēja, 

ka bērns tomēr nepaklausīs. Bieži 

vien, ja tiek dota komanda par to, 

ko nedarīt, ar visai lielu varbūtību 

bērns izdarīs tieši to. Tam ir vairāki 

izskaidrojumi, un viens no tiem ir 

 Ņem vērā!
Vecākiem būtu jāapdomā, vai 

bērnam ir nedalīts laiks kopā  

ar vecākiem. Psihologi iesaka  

ik dienu vecākiem veltīt kaut  

nedaudz nedalītas uzmanības 

bērnam. Tas kopsummā  

apmierinās mazā cilvēka  

vajadzību pēc vecāku  

uzmanības.

Vecāki parasti 
baidās bērnus 
izlutināt, tāpēc 

nevēlas aizrauties ar 
komplimentiem, 

taču ir svarīgi saprast, 
kad mēs izsakām 

komplimentus 
un kad ne, – 

tā ir panākumu 
atslēga.
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mūsu smadzeņu darbība – lai izprastu 

komandu, ko nedarīt, sākotnēji prāts 

iztēlojas šo darbību “darīšanas” formā. 

Prātā mazais iztēlojas zeķu novilkšanu, 

lai saprastu, ka ir jādara tieši pretējais. 

Maziem bērniem nav pietiekami attīstīta 

paškontrole, lai spētu nereaģēt uz šo 

smadzenēs saņemto ziņu – kas ir un 

kas nav jādara. Šo smadzeņu apstrādes 

īpatnību vecāki var pamēģināt paši uz 

sevi: ja jums saka, lai tagad domājat par 

ko vien gribat, tikai ne par saldējumu, 

visbiežāk pirmā doma, kas ienāk prātā, 

ir tieši saldējums. Lai spētu izpildīt 

šādu “nedomāšanas” komandu, ir jābūt 

alternatīvām, ko darīt, par ko domāt. 

Pieaugušie diezgan veikli var izdomāt 

alternatīvas, ko darīt, savukārt bērniem 

šīs alternatīvas prātā tik ātri neveidojas. 

Tāpēc ieteikums ir mācīties dot tādus 

norādījumus, lai mazais cilvēks skaidri 

saprot, kas ir jādara. [7]

Bieži vien, 
ja tiek dota 

komanda par 
to, ko nedarīt, 
ar visai lielu 

varbūtību 
bērns izdarīs 

tieši to.
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