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Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” ir izstrādājusi un 
īsteno programmu “Žurnāls seko bērnam”. Mērķis – vecākiem bez mak-

sas nodrošināt atlasītu informāciju. Šobrīd vecākiem 4 reizes gadā iznāk 
žurnāli “Mammām un Tētiem. Zīdainis” un “Mammām un Tētiem. Bērnu-
dārznieks”, kā arī žurnāls “Mammām un Tētiem. Skolēns”. Internetā lasi: 

www.mammamuntetiem.lv/zurnals.
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Nākamo žurnāla numuru gaidi martā!

Tas, ka laiks mums apkārt ir neparasts, šaubas nerada. Taču interesanti vērot, cik 
dažādi mēs spējam vai arī nespējam tam pielāgoties. Bērni ir tā sabiedrības daļa, 
kas visveiklāk adaptēsies jebkādām pārmaiņām. To mūsdienu zinātne skaidro ar 
fascinējošo smadzeņu spēju – neiroplasticitāti, kas iespaidiem bērnu smadzenēs 
ļauj iegult viegli kā mīkstā plastilīnā. Šī ir dabas sniegtā iespēja bērnībā neticami 
ātri apgūt valodu, kustības, reizrēķinu un citas sarežģītas prasmes. Taču katrai 
superspējai ir sava ēnas puse – tikpat viegli kā prātā iegulst labās lietas, tā savus 
dziļos nospiedumus tur atstāj rētas, traumas un negatīvās pieredzes. Bērnība un 
pusaudzība ir lielāko iespēju, taču arī lielāko risku laiks.
Kādā veidā bērnu likteņa līnijas pārzīmēs pandēmijas atstātie iespaidi, visticamāk, 
rādīs turpmākie desmit un vairāk gadi. Tomēr jau šobrīd mēs varam darīt daudz, 
lai bērniem pēc iespējas palīdzētu pasargāt šo neticami sarežģīto, jaudīgo, taču arī 
trauslo orgānu – smadzenes. Stress ir smadzeņu toksīns, ko visefektīvāk mazinās 
trīskāršā pretinde: kustības, miegs un labs ēdiens. Šīs lietas katram skolēnam pašreiz 
vērts uzņemt trieciendevās. Tikmēr mums, pieaugušajiem, vienmēr prātā jātur 
kāds jauns plāns, projekts vai krīzes beigu termiņš. Tas ļaus smadzenēm saprast, 
ka priekšā gaidāms vēl kas labs, sasparoties un dot vajadzīgo enerģijas lādiņu – lai 
palīdzētu mums pašiem tikt galā ar dzīves neparastākajiem periodiem un droši izvest 
cauri arī tos, kuru smadzenes šobrīd vēl tikai adaptējas, pārveidojas un mācās. 

Nils Sakss Konstantinovs,
žurnāla “Mammām un Tētiem. Skolēns” galvenais redaktors

Izdevējs:
“Mammām un Tētiem izdevniecība”
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Brīvības iela 40-16, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 26466250
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Atbildīgā redaktore: Sigita Āboltiņa,
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Literārā redaktore: Asnate Baņģiere
Maketētāja: Linda Rozenšteina
Vāka dizains: Linda Rozenšteina
Foto: Artūrs Ķipsts, Shutterstock, Pexels

Par reklāmas izvietošanu žurnālā “Mammām 
un Tētiem. Skolēns” interesēties, rakstot: 
reklama@mammam.lv vai zvanot uz tālruni 
26466250.

Jebkāda žurnāla “Mammām un Tētiem. 
Skolēns” materiālu pārpublicēšana atļauta 
tikai ar Latvijas vecāku organizācijas 
“Mammamuntetiem.lv” rakstisku atļauju.

SIA “Mammām un Tētiem” reģistrācijas 
numurs: 40103209211.

Vēlies uzdot jautājumu vai ieteikt tēmu žurnāla 
nākamajam numuram?
Raksti: redakcija@mammam.lv.

Iespiests tipogrāfijā “Poligrāfijas grupa 
Mūkusala”.

Žurnālu “Mammām un Tētiem. Skolēns” 
iespējams bez maksas lejupielādēt internetā: 
www.mammamuntetiem.lv/zurnals vai arī lasīt 
savā tālrunī – atliek tikai nobildēt šo QR kodu!

Sargā jaudīgo orgānu –
smadzenes
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Sleja

Skolēns

Žurnāls par skolas vecuma bērniem
“Mammām un Tētiem. Skolēns”

Iznāk reizi 3 mēnešos

ŽURNĀLA “MAMMĀM UN TĒTIEM. 
SKOLĒNS” REDKOLĒĢIJA 

KĀ TOP ŽURNĀLS “MAMMĀM UN TĒTIEM. SKOLĒNS”? AR DOMĀM PAR TO, KAS PUSAUDŽA VECĀKAM 
IR VISAKTUĀLĀKAIS. JA VĒLIES IETEIKT SAVU TĒMU, RAKSTI FONDS@MAMMAMUNTETIEM.LV VAI 

FACEBOOK.COM/MAMMAMUNTETIEM, INSTAGRAM.COM/MAMMAMUNTETIEM, TWITTER.COM/
MAMMAMUNTETIEM VAI SAZINIES AR REDAKTORIEM, RAKSTOT VIŅIEM VĒSTULI E-PASTĀ.

INGA AKMENTIŅA-SMILDZIŅA,

“Izdevniecības Mammām un 

Tētiem” galvenā redaktore, 

Latvijas vecāku organizācijas 

“Mammamuntetiem.lv” vadītāja, 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas 

biedre, Imunizācijas valsts padomes locekle.

LINDA VĪTUMA,

starptautiski sertificēta dūla 

CLD (CBI), LU Rīgas 1. Medicīnas 

koledžas studente vecmātes 

specialitātē.

LĪGA BRŪVERE,

portāla Mammamuntetiem.lv un 

žurnālu “Mammām un Tētiem” 

redaktore, veselības žurnāliste.

NILS SAKSS KONSTANTINOVS,

žurnāla “Mammām un Tētiem. 

Skolēns” galvenais redaktors, 

pusaudžu psihoterapeits, 

Pusaudžu un jauniešu 

psihoterapijas centra vadītājs, 

www.pusaudzis.lv.

GERDA PĒTERSONE,

dermatoloģe Bērnu klīniskajā 

universitātes slimnīcā, Prof. J. 

Ķīša Dermatoloģijas klīnikā un 

Rīgas Veselības centrā.

SABĪNE BĒRZIŅA,

izglītības un skolu psiholoģe, 

kognitīvi biheiviorālā terapeite.

MARTA CELMIŅA,

pediatre un miega speciāliste 

Epilepsijas un miega medicīnas 

centrā un Bērnu klīniskajā 

universitātes slimnīcā.

ARTŪRS ĶIPSTS,

Mammamuntetiem.lv foto un

video mākslinieks, žurnālu 

“Mammām un Tētiem” fotogrāfs.

LINDA FEVRAĻEVA,

farmaceite.

JĀNIS LAPA,

Pusaudžu un jauniešu 

psihoterapijas centra klīniskais 

psihologs, www.pusaudzis.lv.

ASNATE BAŅĢIERE,

“Mammām un Tētiem. Skolēns” 

literārā redaktore.

EDMUNDS VANAGS,

psihologs, Latvijas Universitātes 

Psiholoģijas nodaļas lektors, 

pētnieks.

ELĪNA KOLĀTE,

vides un biznesa ilgtspējas 

eksperte.

KSENIJA ANDRIJANOVA,

uztura speciāliste, uztura un 

komunikācijas zinātņu maģistre, 

blogu autore.

SIGITA ĀBOLTIŅA,

žurnāla “Mammām un Tētiem. 

Skolēns” atbildīgā redaktore.
Žurnāla  “Mammām un Tētiem. 

Skolēns” atbalstītāji

Madonas novada
pašvaldība

Priekules novada
pašvaldība

Izdevējs:
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ATBALSTS IZGLĪTĪBA

Kopš novembra beigām Pusaudžu resursu 
centrā (PRC) pieejams jauns palīdzības veids – 
Konsultatīvais tālrunis. Pateicoties garīgās veselības 
fonda “Esi” atbalstam, palīdzība pieejama bez 
maksas.

Zvanīt uz tālruņa numuru +371 25737363 un bez maksas 
saņemt PRC speciālistu atbalstu var gan pusaudži, gan viņu 
vecāki, gan citi aprūpētāji katru darba dienu no pulksten 12 
līdz 16.  
Atbalsta tālrunis izveidots strauji pieaugošo palīdzības 
meklētāju dēļ – vidēji 20 jaunieši katru mēnesi paši sazinās ar 
PRC, lai vienotos par iespēju saņemt konsultāciju. 
Palīdzība tiks sniegta arī lietotnē “WhatsApp”. 

JAUNS KONSULTATĪVAIS TĀLRUNIS 
PUSAUDŽIEM UN VIŅU ĢIMENĒM

SAŅEMTI PIRMIE DATORI 
SKOLĒNIEM

Lai nodrošinātu iespēju mācīties attālināti arī tiem 
skolēniem, kuriem nav pieejams dators mājās, 
iegādāti vairāk nekā 6200 portatīvie datori par 
3,97 miljoniem eiro. Pirmie 1525 jau aizceļojuši uz 
skolām Latvijas reģionos.

Vienas ierīces izmaksas ir 634 eiro. Tie ir jaudīgi portatīvie 
datori, ko saņēmušas pirmās 12 pašvaldības, kurās pandēmijas 
dēļ ieviesti īpaši drošības pasākumi – Daugavpils, Aknīste, 
Krāslava u.c. Datorus varēs izmantot gan skolotāji, gan skolēni 
attālinātā mācību procesa veikšanai.
Līdz gada beigām Izglītības un zinātnes ministrija plāno 
pabeigt viedierīču iegādi, kas paredzētas vairāk nekā 400 
skolām visā Latvijā. Saņemtos datorus varēs izmantot gan 
ikdienas mācību procesa modernizēšanai, gan attālināto 
mācību procesa nodrošināšanai, primāri tos piešķirot 
skolēniem no daudzbērnu un sociāli mazaizsargātām 
ģimenēm. To, cik datoru katra skola saņems, noteiks skolēnu 
skaits, kāds reģistrēts mācību iestādē 2020. gada 1. septembrī 
7.–12. klašu grupā. Plānots, ka lielākajām izglītības iestādēm 
tiks piešķirts aptuveni 30 datoru katrai.

Latvijas Drošāka interneta 
centrs sarūpējis materiālu kopu 
“Aitu dzīve”, kas paredzēta 6–11 
gadu veciem bērniem un māca 
par drošību internetā.
“Aitu dzīve” sastāv no 13 animācijas 
filmiņām, 13 darba lapām, 11 komiksiem 
un piecām krāsojamām lapām, kas 
palīdz apgūt interneta drošības 
pamatlikumus. Materiālos ir stāsts 
par dzīvi kādā lauku sētā, kurā, tieši 
tāpat kā pie mums, strauji attīstās 
tehnoloģijas, kas ne vienmēr rada tikai 
pozitīvus efektus. Atraktīvās multenītes 
veidotas Slovākijā, bet Latvijas Drošāka 
interneta centrs tās adaptējis Latvijas 
auditorijai un papildinājis ar dažādiem 
uzdevumiem. 
Materiālu kopa “Aitu dzīve” pieejama 
šeit drossinternets.lv/lv/info/aitu-
dzive.

AKTUĀLI

“AITU DZĪVE” 
MĀCA BĒRNIEM
PAR DROŠĪBU 
INTERNETĀ

Ziņas

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

JAUNIE ŽURNĀLI IR KLĀT!

IZNĀKUŠI ŽURNĀLI “MAMMĀM UN 
TĒTIEM. ZĪDAINIS” UN “MAMMĀM UN 
TĒTIEM. BĒRNUDĀRZNIEKS”
2020.– 2021. GADA ZIEMAS NUMURI.
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Līdz pat nākamā gada 1. martam sākumskolēni 
ir aicināti iesniegt savus radošos darbus, kuros 
attēlotas dažādas aktivitātes par mūsu ikdienas 
paradumiem un kas rosina mūs ēst veselīgi.

Konkursa laikā dalībnieki aicināti iepazīt Latvijā pieejamo 
produkciju, augus un dzīvniekus, kā arī izzināt sava reģiona 
ēšanas tradīcijas, raksturīgos ēdienus un receptes. Izmēģināt 
kopā ar ģimeni kādu veselīga ēdiena recepti, pagatavotu no 
vietējā reģionā pieejamiem produktiem, un kopā sportot. 
Svarīgi atcerēties, ka ģimenei jāpiedalās visu uzdevumu 
veikšanā. 
Plašāku informāciju lasi: piensaugliskolai.lv. 

Žurnāla “Mammām un Tētiem. Skolēns” rudens numurā 
ieviesusies kļūme infografikā par kafiju – nekorekti norādīts 
maksimālais dienā pieļaujamais kofeīna daudzums. Dienā 
pieaugušajiem tas ir 40 mg, pusaudžiem – 10 mg. Labotu 
infografiku skati 7. lpp.

“ESI AKTĪVS! DARI KOPĀ!”

KONKURSSSVARĪGI

INFORMĀCIJAS ATSAUKŠANA

COVID-19 DĒĻ ATVIEGLOTI 
MĀJMĀCĪBAS SĀKŠANAS 
NOSACĪJUMI
Vecāki, kuri izvēlējušies nelaist savu bērnu uz skolu 
un nodrošināt viņam mājmācību, tagad to var sākt 
darīt uzreiz! Valdība veikusi grozījumus likumā, kas 
tagad pieļauj mājmācības sākšanu tikai ar vecāku 
rakstisku iesniegumu skolas direktoram.

“Ğimeņu skolu apvienības” valdes priekšsēdētāja Lelde 
Žuka žurnālam “Mammām un Tētiem. Skolēns” apliecina 
– grozījumi Ministru kabineta rīkojumā paredz, ka līdz 
ārkārtējās situācijas beigām vecāki var noformēt bērnam 
izglītību ğimenē jeb mājmācību, neiesniedzot ārsta izziņu 
vai psihologa atzinumu. Šādi noteikumi ir spēkā līdz 
ārkārtējās situācijas beigām. Vai tie tiks saglabāti arī pēc 
tam, vēl nav zināms, tāpēc Lelde Žuka iesaka pēc valstī 
noteikto ierobežojumu atcelšanas sazināties ar “Ğimeņu 
skolu apvienību”. Sekot līdzi aktualitātēm un sazināties 
var apvienības mājaslapā www.gimenuskoluapvieniba.
lv.  Savukārt neskaidrību vai steidzamu jautājumu gadījumā 
sazinies ar Leldi Žuku pa tālruni: 22032369. 
Jāpiebilst, ka novembrī biedrības biedru skaits ievērojami 
pieaudzis – iesaistījušies gandrīz 40 jauni biedri, bet kopumā 
šobrīd “Ğimeņu skolu apvienībā” darbojas vairāk nekā 100 
mājmācības ğimenes.

Ziņas
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VALSTS PREZIDENTS 
EGILS LEVITS:
LATVIEŠU VALODAS
NĀKOTNE IR JAUNĀS
PAAUDZES ROKĀS

“Mūsu valoda ir diezgan kritiskā 
stāvoklī. Tās nākotne ir atkarīga 
no jaunās paaudzes,” teic Valsts 
prezidents Egils Levits. Prezidents 
skaidro, ko par latviešu valodu 
ģimenē pārrunāt ar pusaudzi, 
un dalās pieredzē, kā rīkoties, ja 
līdzcilvēki turpina lietot populāros 
“davai” un “vot”.

Personas kartīte
Vārds, uzvārds: Egils Levits

Nodarbošanās: Latvijas Valsts prezidents

Prot svešvalodas: angļu, franču, vācu un krievu valodu

Jauniešiem iesaka izlasīt: pusaudžiem Arno Jundzes 
“Kristofers un Ēnu ordenis” (piedzīvojumu grāmata), 
gados vecākiem jauniešiem – Māras Zālītes “Pieci 
pirksti”.

Jauniešiem – un jebkuram! – iesaka noskatīties: 
Mārtiņa Ķibilda videoraidījumus “Atslēgas”, pieejami 
internetā. Modernā, labā un raitā valodā stāsta – un 
rāda! – Latvijas vēstures notikumus.

Intervija
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Intervija

Autore: INGA AKMENTIŅA-
SMILDZIŅA

“Par latviešu valodas atzīšanu ir 
cīnījušās vismaz astoņas deviņas latviešu 
paaudzes. Bet jūsu – jauniešu – loma 
ir īpaša: noturēt sasniegto, ik dienu 
lietojot latviešu valodu, pilnveidojot to 
un modernizējot,” savā video uzrunā 
kanālā “YouTube” saka Valsts prezidents 
Egils Levits, aicinot jauniešus kļūt par 
latviešu valodas sargiem. Redzot un 
dzirdot, ar cik daudz anglicismiem 
aplipusi pusaudžu latviešu valoda, 
žurnāls “Mammām un Tētiem. Skolēns” 
pieteicās uz sarunu. 

Ikvienai sarunai, kas šodien notiek 
klātienē, piemīt īpašs svinīgums – arī 
šai. Neraugoties uz diviem metriem un 
sejas maskām. Arī sarunas norises vietai 
– pils – un sarunas tematam – latviešu 
valoda – piemīt kas pacilājošs. Tā nu, 
zināmā mērā iedvesmota, izmantojot 
savu iespēju tikties ar prezidentu 
klātienē, sarunas beigās atļāvos uzdot 
jautājumu, ko lūdza pajautāt mana 11 
gadu vecā meita: vai ir grūti strādāt par 
prezidentu? 
Prezidents sirsnīgi iesmejas: “Es varētu 
atbildēt ar populāro latviešu vārdu – 
normāli (Sarunā viņš skaidro, kāpēc 
šis vārds latviešu valodā ir tik īpašs. 
– Aut.).” Patīkamākais esot satikt tik 
daudz interesantu cilvēku, kas citādi 
nebūtu iespējams. “Grūtākā puse varbūt 
ir tā, ka savs viedoklis par dažādiem 
jautājumiem ir jāformulē, ņemot vērā 
dažādās sabiedrības grupas, kuras 
viedoklī klausās. Ne vienmēr varu par 
visu brīvi izteikties,” viņš teic. 

Kāpēc jums tieši šobrīd šķita aktuāli 

uzrunāt jauniešus aizdomāties par savu 

valodu un kļūt par tās sargiem? Vai šim 

laikam ir kāda nozīme?

Mūsu valoda ir diezgan kritiskā stāvoklī. 
Tās nākotne lielā mērā ir atkarīga no 
tā, cik labi, cik dziļi, precīzi un niansēti 
latviešu valodā runās jaunā paaudze. 

Tagad ir jāieliek šie pamati. 

Kāpēc izvēlējāties uzrunāt tieši 

jauniešus, nevis, piemēram, vecākus?
Jaunieši ir kritiskāka grupa. Jo 
jauniešiem ir jāieaug latviešu valodā, 
labā latviešu valodā. Es teiktu, ka tas ir 
liels izaicinājums latviešu valodai un arī 
Latvijas valstij. 
Pusaudžiem ir svarīgi izteikties. Izteikt 
savas domas kā jebkuram cilvēkam. Lai 
varētu izteikt savas domas, formulēt 
tās, ir vajadzīga laba valoda. Līdz ar to 
es teiktu, ka cilvēka attīstības procesā ir 
svarīgi, lai viņš pēc iespējas agrā vecumā 
iegūtu savam vecumam atbilstošas labas 
dzimtās valodas zināšanas. 

Kā jums šķiet, vai vecākiem ir jārīkojas, 

dzirdot, ka pusaudzis lieto arvien vairāk 

anglicismu? Daudzi pusaudži pat savā 

starpā šobrīd sarunājas angļu valodā. 
Jā, es domāju, ka noteikti ir jāpievērš 
uzmanība. Vieta, kur pamatā tiek apgūta 
dzimtā valoda, ir ģimene. Ja jaunajam 
cilvēkam dzimtajā valodā trūkst 
vārdu un viņš sāk lietot citus vārdus, 
tas nozīmē, ka dzimtā valoda nav 
pietiekami stipra. Vecāka uzdevums ir 
stiprināt sava bērna valodu, un tikai tad 
to darīs skola un citi. No tā, kāda 

 No tā, kāda būs 
mūsu jauno 

cilvēku latviešu valoda, ir 
atkarīgas arī 
viņu dzīves 
izredzes.

Valsts prezidents Egils Levits sarunājas ar Latvijas vecāku 
organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāju Ingu Akmentiņu-
Smildziņu par latviešu valodas sargāšanas nozīmīgumu. Attēlā 

arī Justīne Deičmane, Valsts prezidenta kancelejas mediju centra 
vadītāja. 
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būs mūsu jauno cilvēku latviešu valoda, 
ir atkarīgas arī viņu dzīves izredzes. 
Ja tu nespēj izteikties pietiekami labi, 
nespēj arī domāt – valoda ir domāšanas 
līdzeklis. Ja tev šis domāšanas līdzeklis 
ir rupjš, tad arī tavas domas nevar būt 
pietiekami attīstītas. Mūsu sabiedrībā 
vajag cilvēkus, kas spēj labi domāt 
un šīs labās domas arī labi izteikt. 
Starp valodu un domāšanu pastāv ļoti 
cieša kopsakarība. Ir ārkārtīgi svarīgi 
jaunam cilvēkam pēc iespējas agrā 
vecumā izkopt savu valodu, jo līdz ar to 
vienlaikus tiek izkopta arī domāšana. 
Tuvā nākotnē darba jomā arvien 
pieprasītāki būs cilvēki, kas domā un 
spēj izteikties. Valoda ir pamats.

Latviešu valoda ir maza valoda, un 

sākumā saklausīju jūsu teiktajā – mūsu 

valoda ir apdraudētības priekšā?
Jā. Lielās valodas ar daudz runātājiem 
ir pašpietiekamas. Tie, kuriem “lielā” 
valoda ir dzimtā valoda, parasti 
svešvalodas nepārvalda vai pārvalda 
daudz mazāk. Tas, starp citu, nozīmē 
zināmu provinciālismu. Atgādināšu 
Ludviga Vitgenšteina (Austriešu filozofs. 
– Aut.) slaveno izteikumu “Manas 
valodas robežas nozīmē manas pasaules 
robežas”. Ar valodu tu apgūsti pasauli, 
un tur, kur valoda vairs nesniedzas, 
ir samērā grūti iet tālāk. Tāpēc lielās 
valodas ir pašpietiekamas, ir liela 
informatīvā telpa, un nav īpaši spiestas 
vajadzības iet citu valodu telpās. 
Savukārt mazām tautām ar salīdzinoši 
nelielu runātāju skaitu šī informatīvā 
telpa, kas piepildīta ar domām, ir samērā 
neliela. Un cilvēkam ir vajadzība iet 
ārpus savas valodas, apgūt svešvalodu. 
Ieiet citās telpās, lai iegūtu informāciju, 
ierosmes, domas. Latviešiem ir vienas 
no labākajām svešvalodu zināšanām 
Eiropā (No kopumā 27 OECD valstīm un 
partnervalstīm Latvijas 15 gadu vecie 

skolēni ierindojas 9. vietā OECD PISA 
2018. gada reitingā. – Aut.). Kamēr, 
piemēram, angļiem un francūžiem 
svešvalodu zināšanas ir krietni 
mazākas. Tas nozīmē, ka mūsu cilvēku 
provinciālisms jeb ieslēgtība savā 
valodas telpā ir mazāka nekā citiem 
– mēs zinām vairāk nekā lielu valodu 
runātāji. 
Taču otrs moments vienlaikus ir – pašu 
valoda piesārņojas, degradējas. Valstij, 
cilvēkam savai valodai ir jāpievērš 
lielāka uzmanība nekā lielu valodu 
telpām, valstīm un runātājiem. Šim 
instrumentam – valoda ir domāšanas 

instruments – tam ir jābūt asam, 
kvalitatīvam un modernam. Valodai ir 
jāspēj aptvert pasauli, tev jāspēj izteikt, 
kas ir realitātē, savu attieksmi pret 
realitāti – realitāte ir ļoti daudzveidīga. 
Mazām tautām provinciālisms nav tik 
liels kā lielajām valodām, taču bīstamība 
ir, ka var degradēties pašu valoda. Lai to 
novērstu, pretdarbotos, savai valodai ir 
jāveltī īpaša uzmanība.
Ir daudzas mazas tautas, kas to ļoti 
ir ņēmušas vērā institucionāli un arī 
savā nacionālajā pašapziņā. Piemēram, 
islandieši, somi, ungāri, arī igauņi – 
viņi ļoti rūpējas par savu valodu. Šādas 

rūpes tik lielā mērā mēs īsti neredzam, 
piemēram, Amerikas Savienotajās 
Valstīs, Vācijā. Bet Francija gan – liela 
valoda, bet ļoti rūpīga attieksme pret 
savu valodu. Šo francūžu nostāju es ļoti 
respektēju – viņi ir piemērs, kā rūpēties 
par valodu kā par tautas domāšanas 
instrumentu, lai ar to varētu iet pa 
pasauli, aptvert pasauli. 

Kā jums šķiet, ko katrai ģimenei sev 

vajadzētu izvirzīt par uzdevumu – kā 

viņi var rūpēties par valodu?
Mēģināt labi runāt. Kā apgūt labu 
valodu? Lasot labu literatūru – mums 
tā ir bagāta. Jābūt arī palīdzīgai sistēmai 
– televīzijai, radio, presei. Man jāsaka, 
tur ir vērojama diezgan liela nevīžība – 
taupot uz valodas redaktoriem, valoda 
nav īpaši laba. Var lasīt avīzi un diezgan 
bieži uzdurties uz drukas kļūdām un 
stilistiskām neveiklībām. Rakstītais un 
redzētais vārds arī skolo valodu. 
Vecākiem jāmēģina paraudzīties, kā viņi 
paši runā – kā runās vecāki, tā lielā mērā 
runās viņu bērni. Vai ir plašs tēmu loks, 
par ko ģimenē sarunājas? Ir ikdienas 
tēmu loks un arī cits tēmu loks, par ko 
ģimenē būtu interesanti runāt. Šis ir 
izglītojošs uzdevums pašiem vecākiem.

 

Vai arī valstiskā līmenī ir lietas, ko mēs 

vēl nedarām, bet varētu darīt – līdzīgi 

kā pieminētā Francija?
Es domāju, mums vajadzētu vairāk 
darba ar valodu kā tādu. Mums valoda 
ir ne tikai jāsaglabā, bet arī jāattīsta. Tas 
ir mūsdienu uzdevums. Tam jānotiek 
ātrāk. Pasaule mainās ātrāk, un mēs ar 
latviešu valodu skrienam tai pakaļ. To 
vajadzētu darīt ātrāk un plašākā apjomā. 
Manuprāt, mums var palīdzēt citu mazo 
valstu pieredze, kā to darīt veiksmīgāk. 
Mēs pievēršam uzmanību savai valodai, 
bet globālā spiediena dēļ redzam, ka 
tas ir par maz. Savai valodai jāpieliek 

vairāk pūļu. Mums ir latviešu valodas 
institūcijas, un tās varētu kvalitatīvāk 
darīt savu darbu. 

Ar attīstību jūs domājat, piemēram, to, 

ka ienāk daudzi svešvārdi, piemēram, 

saistībā ar tehnoloģijām, un šos 

terminus vajadzētu ātrāk iedzīvināt 

latviešu valodā?
Jā, tieši tā. Viena lieta ir termini. Lielu 
pienesumu šeit dod Eiropas Savienības 
tulkošanas dienesti, kuri pārtulko 
normatīvos aktus – vairākus simtus 
gadā. Apjoma ziņā tā laikam ir vislielākā 
latviešu valodas attīstības institūcija. 
Otra lieta ir abstraktā domāšana, un 
tas ir komplicētāk. Jo runa nav par 
priekšmetu vai parādību. To biežāk ir 
grūti pārtulkot, un, ja pārtulko, tad var 
pazust īstā nozīme, konteksts. 
Man nupat ienāca prātā viens latviešu 
vārds, kura jēgu uz citu valodu nevar 
pārtulkot, un tas ir vārds “normāli”. 
Visās valodās vārds “normāli” eksistē, 
bet ne ar to jēgu, kāda tam ir latviešu 
valodā. Mums tas nozīmē ne labi, ne 
slikti – tā ikdienišķi. Ja angliski teiksim 
“normal”, angliski runājošie mūsu 
domāto jēgu neuztvers. Labs vārds, 
kas apzīmē šo īpašo vidējo stāvokli 
(Smejas.).
Lielajās valodās šie jēdzieni bieži tiek 
radīti no pazīstamiem, saliktiem 
vārdiem. Mēs varam šādi arī pārtulkot, 

bet nav īstās domas iekšā. Tā ir 
problēma. Tas nozīmē, ka mums vārdus 
vajag ne tikai pārņemt un pārtulkot – 
tajā vajag ietvert arī domu. Kādēļ ir šī 
problēma? 
Mēs esam pusotrs miljons latviešu 

valodā runājošu cilvēku. Mums ir tik 
daudz domu, cik mums ir. Citur izdomā 
domu, kādu metaforu, kas ir laba un 
aptver pasaules reālijas, bet pie mums 
neviens latvietis par to vēl nav domājis. 
Lai mēs varētu runāt līdzi, tā būtu 

 Ja tu nespēj 
izteikties 

pietiekami labi, nespēj 
arī domāt – valoda ir 
domāšanas līdzeklis. 
Ja tev šis domāšanas 

līdzeklis ir rupjš, arī tavas 
domas nevar 

būt pietiekami 
attīstītas. 

 Ir ārkārtīgi 
svarīgi jaunam 

cilvēkam pēc iespējas agrā 
vecumā izkopt savu valodu, 

jo vienlaikus 
tiek izkopta arī 

domāšana.

Par to, kā latviešu valodu saglabāt, attīstīt un veidot 
modernu, ar Valsts prezidentu Egilu Levitu sarunājas vecāku 

organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja
Inga Akmentiņa-Smildziņa.
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ārvalstīs. Kā jūs pats rūpējāties par savu 

latviešu valodu? Noteikti pieķērāt sevi 

domājam citā valodā. 
Strādājot Luksemburgā, katru dienu 
darbs noritēja četrās valodās – franču, 
angļu, vācu un latviešu valodā. Kad 
runāju kādā no šīm valodām, es arī 
domāju attiecīgajā valodā. Multilingvāla 
vide. Starp citu, nav pareizi teikt, ka tā 
samaisa valodas – tieši otrādi. Tā pievērš 
uzmanību valodai, lai tu pareizi izteiktos 
attiecīgajā valodā, ko tu tobrīd lieto. 
Es daudz lasu latviešu valodā. Arī rakstu. 
Un, ja rakstu latviešu valodā, tad cenšos 
izteikt domu pēc iespējas precīzi, un tas 
prasa apdomāt, kā savu domu vislabāk 
izteikt.

Valodai ir vairākas funkcijas – arī 

kultūras veidošana, sevis apzināšanās. 

Ja jaunieši lieto arvien vairāk angļu 

valodu – ne vairs krievu valodu –, vai 

tas kaut ko liecina arī par patriotismu, 

tā trūkumu?
Attiecībā uz latviskumu, patriotismu, 
es domāju, ka tas tiešā veidā neko 
neizsaka. Cilvēks var justies patriots, 
tomēr bez valodas savu latviskumu 
nevar izpaust. Patriotisms izpaužas arī, 
skolās piedaloties diskusijās par valsts 
un sabiedrības jautājumiem, un mūsu 
valstī šīs diskusijas notiek latviešu 
valodā. Ja tu piecelies un savu domu vari 

 Mums ir radies 
priekšstats, 

ka jaunvārdus “drīkst” 
radīt tikai valodnieki vai 
rakstnieki. Katrs var radīt 

jaunvārdus, un, ja tas ir labs 
jaunvārds, tas arī 

dzīvos.

jāpārtulko. Bet ir komplicēti pārtulkot 
domu tā, lai tulkojumā ir iekļauts īstais 
saturs. 
Pie valodas ir nopietni jāpiestrādā. 
Vispirms institucionālā līmenī. Un 
būtībā šis ir ļoti demokrātisks uzdevums 
– katram ir iespēja piestrādāt pie 

valodas, kopēji līdzveidot valodu. 

Video uzrunā izteicāt aicinājumu radīt 

jaunvārdus; vai ir kāds jūsu radīts 

jaunvārds, ko gribētu, lai iedzīvojas?
Sociālajos tīklos ir daudz manu 
jaunvārdu, un es vēl varētu pie tiem 
piestrādāt (Smejas.).
Es aicinātu visus to darīt, un, lai gan 
latviešu valoda ir konservatīva valoda, 
no tās diezgan vienkārši var veidot 
jaunvārdus ar skaidri saprotamu jēgu 
– tur nevajadzētu īpaši kautrēties. 
Piemēram, šajā ziņā laba un fleksibla 
ir vācu valoda – tu vari vienreizējai 
lietošanai radīt jaunvārdu. Otrs to 
sapratīs, pēc tam šis vārds otrreiz 
var netikt lietots, vārdam valodā nav 
jāieietas, taču konkrētajā situācijā doma 
būs izteikta. Arī angļu, franču un citās 
valodās tā tiek darīts, un es domāju, ka 
šo valodas fleksibilitāti varam veicināt 
arī mēs. Mums ir radies priekšstats, 
ka jaunvārdus “drīkst” radīt tikai 
valodnieki vai rakstnieki. Katrs var radīt 
jaunvārdus, un ja tas ir labs jaunvārds, 
tas arī dzīvos.

Vai ir kāds vecvārds, kas jums ir tuvs 

un ko joprojām lietojat, bet nu vairs 

valodā nav dzirdams? Piemēram, no 

manas vecmāmiņas man ir palicis vārds 

– tas gan ir vācu izcelsmes – ķisens 

(spilvens). 
Ķisens un deķis (Smejas.). Es lietoju 
vārdu “visnotaļ” – arī to vairs bieži 
nelieto. Vai – kamieši (pleci). Kādreiz 
es saku – tad jau matīs (tad jau redzēs). 

Mūsu ģimenē saka arī naģe, nevis varde. 

Un ērkšķogas ir stiķenes!
Jā, stiķenes (Abi smejas.). Jā, ir vārdi, 
kas valodai dod īpašu garšu.

 

“davai”, “vot”, “uzvelc  kurtku” utt., 

vai jūs aizrādāt?
Jā, patiešām es tā daru, bet tikai 
pazīstamu cilvēku lokā. Un tas jādara 
iejūtīgi, lai cilvēku neaizvainotu, un līdz 
šim reakcija ir bijusi pozitīva. Veikalā 

 Vecākiem 
jāmēģina 

paraudzīties, kā viņi paši 
runā – kā runās vecāki, 
tā lielā mērā runās viņu 
bērni. Vai ir 

plašs tēmu loks, 
par ko ģimenē 

sarunājas?

Aicinājums
jauniešiem

“Ikviens no jums var 
kļūt par latviešu valodas 
sargu. Varbūt šodienai 
piemērots izrādās 
kāds sen aizmirsts 
vecvārds. Bet varbūt 
jūs varat izdomāt kādu 
jaunvārdu un tā ierakstīt 
savu vārdu latviešu 
valodas vēsturē.” Valsts 
prezidents Egils Levits.

izteikt tikai ļoti vienkāršos vārdos, tad 
arī tava doma ir vienkārša. Neiet tālumā 
un dziļumā. Savu patriotismu labāk vari 

izteikt, ja tev ir labāka valoda. 

Varbūt konkrētajā vecumposmā ir 

noteiktas lietas jāizdzīvo, un pēc laika 

tās pāriet? Jauniešu valodai kā parādībai 

mēdz pielipt citu valodu vārdi, bet pēc 

laika varbūt to vairs nebūs.
Ja pielīp par daudz... Piemēram, 
Dienvidamerikā, Āfrikā, arī Āzijā, 
bet mazāk, ir kreolu valodas, kas 
rodas valodu saplūšanas jeb valodu 
degradācijas rezultātā. Piemēram, 
papjamento, kas radusies nīderlandiešu, 
angļu, franču un Karību indiāņu cilts 
valodu saplūšanas rezultātā. Vienkārša 
gramatika un vārdu krājums, kas 
etimoloģiski nāk no šīm četrām 
valodām. Un šiem cilvēkiem tā ir dzimtā 
valoda. Valsts darbojas nīderlandiešu 
valodā, jo valodas apjoms un dziļums 
nav pietiekams, lai ikdienas valodā, 
kurā tu runā, varētu valsti vest, ja tā var 
teikt (Silti iesmejas.). Ja valodu nekopj, 
tad tur, kur ir šis spiediens – un mums 
ir spiediens, tāpat kā jebkurai mazai 
valstij –, negatīvā tendence ilgtermiņā 
var izpausties valodas degradācijā. Tāpēc 
mums ir pastāvīgi jāstrādā, lai valodas 

degradācija nenotiek. Pastāvīgi!

Ģimenes jāaicina savu sarunu tēmu lokā 

iekļaut arī valodu.
Ir lieliskas valodu spēles, piemēram, 
“Alias”. Zināt?

Jā, brīnišķīga, piekrītu! Man vēl 

noslēdzošs jautājums. Varbūt attiecībā 

uz latviešu valodas kopšanu ir kāds 

ieteikums ārvalstīs dzīvojošiem 

latviešiem, kuriem ir bērni? 
Ja bērnam mācības skolā notiek citā 
valodā, bērns apgūst labu valodas 

Man ir tāds ziņkārīgs jautājums: ja 

tuvu draugu, radu lokā dzirdat kādu 

lietojam dažādus rusicismus, piemēram, 

pie kases rindā, kad kāds šādi izsakās, es 
neaizrādu (Smejas.). 

Jauni cilvēki tagad ir sākuši “davai!” 

vietā lietot latviešu versiju “labs ir!”, 

tas, manuprāt, lieliski – ir arī pozitīvas 

iezīmes attiecībā uz valodu.
Runājot ar jauniešiem, varbūt vajadzētu 
izskaidrot šo vienu pamatlietu – valoda 
ir domāšana. Ja tu neproti valodu, tu 
neproti domāt. Tu nevari atdalīt valodu 
no domāšanas. Ja tu gribi domāt, tev ir 

labi jāprot arī sava dzimtā valoda.

Jūs esat tik daudz dzīvojis un strādājis 

apjomu – svešvalodā. Skolā ir plašs tēmu 
loks. Šajā gadījumā ir risks, ka ģimenē 
ikdienā tik plaša sarunu tēmu loka nav, 
tomēr ir svarīgi latviešu valodā apgūt arī 
šīs tik ļoti dažādās jomas – lai prot tās 
izteikt latviski. 
Ārpus skolas ir vērtīgi apmeklēt latviešu 
valodas skoliņas, jauniešu nometnes, 
piemēram, pavadot vasaras brīvlaiku 
Latvijā ar vienaudžiem – tā ir metode, kā 
bagātināt valodu. Un, protams, arī paši 

vecāki to var veicināt.
Slikta metode ir tā, ka vecāki 
dažkārt domā: lai bērns ātrāk apgūtu 
vietējo valodu, sarunājas ar bērnu 
šajā svešvalodā, parasti pat sliktā 
izpildījumā. Vietējo valodu bērns apgūs 
automātiski – bērni ir ļoti uzņēmīgi pret 
valodām! Ja vecāki šādi rīkojas, bērns 

pazaudē pieeju latviešu valodai.

Neatņemt bērnam iespēju apgūt latviešu 

valodu.
Jā, to nevajag darīt! Vēlāk bērni cenšas to 
apgūt un dusmojas uz vecākiem, kāpēc 
jūs neesat iemācījuši?

“Mūsu ģimenē saka naģe, nevis 
varde,” jautāts par vecvārdiem, 
kas joprojām ir dzīvi viņa valodā, 
atbild Valsts prezidents Egils 
Levits.

Intervija
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Uzturs

brokastīs? Izpētīsim!

Mazliet vēstures
Brokastu pārslu stāsts ir sācies 

Amerikas Savienotajās Valstīs 19. un 

20. gadsimta mijā. Šis bija laiks, kad 

vairāk un vairāk cilvēku tika nodarbināti 

jaunajās darbavietās – rūpnīcās, 

veikalos un birojos, kas nozīmēja 

rīta steigu un vajadzību pēc ātrām 

un veselīgām brokastīm. Omlešu ar 

bekonu, auzu putru un pankūku ēra 

bija beigusies – jauni laiki prasīja jaunus 

paradumus. Un kungs vārdā Džons 

Hārvijs Kellogs tos piedāvāja. Būdams 

liels veselīga dzīvesveida cienītājs, 

viņš aicināja atteikties no smagiem, 

taukainiem ēdieniem un piedāvāja 

savu revolucionāro produktu – krāsnī 

ceptu, plāni izrullētu kukurūzas mīklu, 

sadrupinātu mazos gabalos. Ātri vien 

viņam uzradās – un joprojām uzrodas 

– daudz konkurentu ar savām brokastu 

pārslu idejām. Cilvēki labprāt pērk šo 

produktu un negrasās apstāties. Atver 

iepakojumu, izber tā saturu šķīvī, aplej 

ar pienu – kas varētu būt vienkāršāk par 

šo? 

Uzturvērtība
Kādas asociācijas mums raisa brokastu 
pārslas? Veselīgi? Patīk bērniem? 
Der fitnesam un sportam? Slaidums? 
Visticamāk, viss augstākminētais, jo 
gadu desmitiem mārketings ir veidojis 
mūsu apziņā priekšstatu, ka brokastu 
pārslas ir veselīgas un uzturvielām 
bagātas. Bet vai tas tiešām tā ir? 
Apskatīsim klasiskās “Kellog’s Corn 
Flakes” pārslas! 378 kilokalorijas uz 100 
gramiem produkta, augsts ogļhidrātu 
daudzums, ļoti maz šķiedrvielu, 
papildus pievienoti B grupas vitamīni. 
Tas ne tuvu nestāv citai brokastu klasikai 
– auzu pārslu putrai, kas ir bagāta ar 
šķiedrvielām, no dabas ieliktajiem 
vitamīniem un mikroelementiem.
Lai arī piens, ar ko kopā ēd brokastu 
pārslas, dod papildu vērtību, klasiskās 

Brokastu pārslas. Spilgti atceros savas 
emocijas, pirmo reizi tās pagaršojot 
sākumskolā. Brokastu pārslas, ko mēs 
toreiz devējām par “kelogsiem”, bija 
ekskluzīva, tikko no tālām zemēm 
atceļojusi prece. Bērni sajūsmā lūdzās 
iegādāties gardumu ar “gailīti” vai 
“pērtiķīti”, un brīnumains produkts 
pazuda vēderos zibenīgi ātri. Toreiz mēs 
vēl neaizdomājāmies, cik šis ēdiens ir 
veselīgs un vai vispār ir ieteicams bērnu 
uzturā. Tagad situācija ir mainījusies. 
Plaukti lūst no pārslu dažādības, un 
tirgū ienāk jauni spēlētāji, kas tās gatavo 
nevis no ierastās kukurūzas, bet no 
rudziem, auzām un pat dārzeņiem. 
Kādas pārslas piedāvāt skolēniem 

BROKASTU PĀRSLAS 
SKOLĒNU BROKASTĪM. 
KURAS IZVĒLĒTIES?
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Brokastu pārslas ir ēdiens, ko ātras un parocīgas gatavošanas dēļ iecienījuši jau vairāku 
paaudžu bērni un vecāki. Kādas pārslas piedāvāt skolēniem brokastīs, skaidro uztura 
speciāliste Ksenija Andrijanova.

Autore:
KSENIJA 
ANDRIJANOVA,
uztura speciāliste, 
uztura un 
komunikācijas zinātņu 
maģistre, blogu 
autore

 Gadu 
desmitiem 
mārketings 

ir veidojis mūsu 
apziņā priekšstatu, 

ka brokastu 
pārslas ir veselīgas 

un uzturvielām 
bagātas. Bet vai tas 
tiešām tā 

ir?

16  |  Skolēns | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS



18  |  Skolēns | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS Skolēns | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS |    19

Reālā dzīve

Tālāk apskatīsim dažādu brokastu pārslu marķējumus, izvērtējot, vai tās der bērnu uzturam.

“KELLOG’S FROSTIES”

KUKURŪZAS PĀRSLAS “RIMI”

“MILZU VEGGY CEREAL”

“OHO COCOA CRUNCH”

Šīs brokastu pārslas ir ar cukura pārklājumu, tāpēc nav pārsteidzoši, 
ka 100 gramos produkta ir 27 grami cukura. Tas ir vairāk nekā visa 
dienas norma! Produktā ir arī ļoti maz šķiedrvielu, kas svarīgas labai 
gremošanas trakta veselībai.

Ogļhidrātiem bagāts produkts, kurā ir maz olbaltumvielu. Ieteiktā 
porcija – 30 gramu – nenodrošinās ar labu sāta sajūtu un enerģijas 
devu. Taču pozitīvi, ka vairs nav tik daudz cukura.

Pašmāju piedāvājums brokastu pārslām ar augstu olbaltumvielu saturu. Analogu 
tam nav! Maz cukura un veseli 16,3 grami olbaltumvielu simt gramos produkta. 
Tas ir iespējams, jo pārslas ir gatavotas no zirņu miltiem. Šis ir pilnvērtīgs 
produkts, bet problēma varētu būt ar garšu. Pēcgaršā ir jūtami zirņi, kas dažiem 
izvēlīgajiem ēdājiem varētu būt liela problēma.

Pārslas ar kakao pulvera piedevu. Mazliet vairāk olbaltumvielu nekā 
citos produktos (atskaitot zirņu miltu pārslas), taču 23 grami cukura. 
Arī šis principā ir rīta deserts, nevis ikdienas brokastis.

Mazliet vairāk tauku nekā citiem plaukta “brāļiem” un ļoti daudz 
cukura. Vēl viens deserts, kas slēpjas zem kategorijas “brokastu 
pārslas”, kaut tam pat nav klasiskās pārslu formas – tie ir mazi 
cukuroti kviešu un rīsu miltu spilventiņi.

Brokastu pārslu olimpiāde

SECINĀJUMS
Secinājums ir šāds – vislabāk ir izvēlēties klasiskās brokastu pārslas bez piedevām. 
Ja pētāt sastāvu, pievērsiet uzmanību trim lietām:

• Cukura daudzums. Raugieties, lai tas nepārsniegtu aptuveni sešus gramus cukura uz 100 
gramiem produkta.

• Sastāva garums. Jo īsāks sastāvs, jo labākas pārslas.

• E vielas. Lai arī ne visas E vielas ir kaitīgas, labāk izvēlēties tādas pārslas, kurās to vispār nav.

Ja ir laiks un vēlme, varam paši tām pievienot riekstus, rozīnes vai svaigus augļus. Piemēram, 
melleņu sezonā klasiskās kukurūzas pārslas ar meža mellenēm garšo fantastiski! Taču nevajag 
cerēt, ka šis produkts bērnam sniegs optimālu enerģiju līdz pusdienlaikam. Atstājiet brokastu 
pārslas tādiem rītiem, kad kavējat, vai bezizejas situācijām. Tad tās tiešām būs parocīgas 
brokastis.

“NESTLE CINI MINIS”
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kukurūzas pārslas nebūs ar enerģiju 
un uzturvielām bagātās brokastis. 
Pievērsiet uzmanību – visi uzturvielu 
daudzumi ir norādīti uz 100 gramiem 
produkta, taču ieteicamā brokastu 
pārslu porcija, kā to norāda pats 
ražotājs, ir aptuveni 30 gramu. Tā ir 
maza saujiņa. Tāds pats daudzums 
putras, atšķirībā no pārslām, termiskās 
apstrādes laikā apjomā palielinās līdz 
pat trim reizēm, nodrošinot labu ēdiena 
porciju.

Šķiet, šo problēmu varētu atrisināt, 
pievienojot pārslām citas piedevas. 
Augļu gabaliņi, rozīnes, rieksti, medus 
– vai nav lieliska ideja? Mājās virtuves 
izpildījumā tā būtu, bet industriāli tikusi 
izveidota vēl viena pārtikas katastrofa – 
pārcukurotas pārslas, kas pasniegtas kā 
lielisks dienas sākums.

Cukurs un piedevas
Lai uzrunātu bērnu auditoriju un 

padarītu pārslas garšīgākas un 

vērtīgākas, tām tiek pievienotas dažādas 

piedevas. Jebkāda šāda veida piedeva 

zibenīgi palielina cukura daudzumu 

mūsu brokastīs. Piemēram, 100 gramu 

“Nestle Corn Flakes Honey & Nut” (ar 

medus un riekstu piedevu) satur 29,8 

gramus pievienotā cukura. Daudzums ir 

milzīgs un pārsniedz Pasaules Veselības 

organizācijas ieteiktās devas, kas ir 

tikai 25 grami dienā. Vai atceramies, 

ka ražotāja ieteiktās porcijas ir mazas 

un pārslas nepalielinās izmērā? Apēst 

100 gramus bērns var praktiski vienā 

piegājienā. 

Vēl viens apšaubāms produkts ir tā 

sauktās fitnesa pārslas, kas varētu 

uzrunāt pamatskolēnus, kuri sāk sekot 

līdzi sava ķermeņa aprisēm. 100 gramu 

“Nestle Fitness Fruits” satur 24,7 gramus 

cukura, kam ar fitnesu un veselīgu 

dzīvesveidu nav nekādas saistības. 

Iespējams, produkts tā nosaukts, jo 

veidots no pilngraudu auzām, kviešiem 

un rīsiem, bet vai labāka alternatīva šim 

nebūtu... pilngraudu auzas?

Pievēršot uzmanību sastāvam, 

redzēsim, ka tajā ir daudz E vielu. Pretēji 

izplatītajam viedoklim par pārtikas 

piedevu bīstamību jāuzsver, ka E vielas 

lielākoties nav kaitīgas un ir pievienotas 

drošos daudzumos. Vienīgais, no kā 

vajadzētu izvairīties, domājot par bērnu 

Ja vien nav krīzes situācija, nav nepieciešams iegādāties 
produktu ar papildus pievienotajiem vitamīniem.

 Lai uzrunātu 
bērnu auditoriju, 

pārslām tiek 
pievienotas dažādas 

piedevas. Jebkāda šāda 
veida piedeva zibenīgi 

palielina cukura 
daudzumu mūsu 

brokastīs.

uzturu, ir sintētiskās krāsvielas. Taču 

rodas jautājums – vai ir mērķtiecīgi 

jāuzņem produkts, kas ir tik ļoti 

pārstrādāts un maksimāli zaudējis savu 

saikni ar pirmavotu – kukurūzas un 

auzu putraimiem? 

Vēl viens svarīgs aspekts ir vitamīni, ko 

papildus pievieno brokastu pārslām. 

To dara ar mērķi bagātināt produktu 

ar raibu uzturvielu klāstu. Daudziem 

vecākiem mākslīgi pievienoto vitamīnu 

koncepts izraisa bažas – vai tie nav 

kaitīgi un tiešām uzsūcas organismā? Par 

to uztraukties nevajag – tie nekaitēs. Bet 

vai ir nepieciešams ēst pārslas kā uztura 

bagātinātājus? Vitaminizēti produkti 

uz mūsu galda nonāk no visurienes – 

te ūdens ar vitamīniem, te pārslas, te 

dažādi uztura bagātinātāji. Aizdomāties 

par pievienotajiem vitamīniem vajag 

vien tad, ja novērojams to trūkums. 

Piemēram, ja bērns dzīvo mazturīgā 

ģimenē ar ļoti nabadzīgu uzturu vai 

vecāki nolaidīgi izturas pret bērna 

ēdienkarti, šādas pārslas varētu būt pat 

glābiņš. Ja vien nav krīzes situācija, nav 

nepieciešams iegādāties produktu ar 

pievienotajiem vitamīniem.

Uzturs
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Šīs lietas ir īpaši svarīgas, jo smadzeņu 
attīstības dēļ bērniem un pusaudžiem 
bieži ir apgrūtināta uzmanības un 
ilgstošas koncentrēšanās spējas vai 
citas mācību darbam svarīgas funkcijas. 
Strukturētā un pielāgotā skolas vide 
var šīs grūtības kompensēt. Pusaudžu 
hormonālo izmaiņu radīto iekšējo 
haosu un nestrukturētību izlīdzina 
kārtīgi strukturēta, atbilstoši pielāgota 
vide. Starp citu, iepriekšējie pētījumi 
[1] parāda, ka daudziem bērniem ar 
uzmanības grūtībām skolas gadus 
izdodas pārdzīvot tīri veiksmīgi, taču 
problēmas sākas augstskolā, kur tiek 
prasīta krietni augstāka pašorganizācija. 
Kad nav vairs skolotājas atgādinājumu, 
skolas zvanu un personiskās pieejas, 
daudziem sevi organizēt nemaz nav tik 
viegli. Savā ziņā šobrīd daudzi skolēni 
saskaras ar strauju pāreju no skaidri 
strukturētas vides uz pieeju, kas vairāk 
piemērota studentu vecumposmam. No 
viņiem prasa lielāku pašorganizētību, 
vairāk patstāvīgo darbu, vairāk izvēles, 
kad, ko un kādā secībā paveikt – nu, 
gluži kā universitātē! Taču skolēnu 
smadzenes ne pamatskolā, ne vidusskolā 
tam lielākoties vēl nav gatavas. Un arī 
nav mērķtiecīgi trenētas šāda veida 

Attālinātās mācības – kādam bērnam tas 
nācis kā atvieglojums, daudziem sagādā 
grūtus, taču pārvaramus šķēršļus. Un 
vēl lielai daļai ģimeņu tās ir ikdienišķas 
raizes un milzīgi satraukumi. Vai mans 
bērns ir neglābjami slinks? Kā lai es viņu 
piedabūju pieslēgties “Zoom” stundām? 
Vai tiešām viņš nespēj mācīties pats? 
Kas notiks ar eksāmenu rezultātiem? 
Attālinātās mācības kļuvušas par biežāk 
apspriesto tēmu gan pašiem bērniem un 
pusaudžiem, gan viņu vecākiem. Īpaši 
tur, kur bērni līdz šim skolā ar zināmiem 
panākumiem tika galā, bet šobrīd sākuši 
iekavēt mācības, nenodot darbus laikā, 
dirnēt stundām pie datora, tā arī neko 
produktīvi nepaveicot, kļūstot apātiski, 
neinteresēti vai arī ārkārtīgi trauksmaini 
skolas lietu dēļ.

Strukturētas dienas 
nozīme
Līdz šim, ja vien bērnam vai pusaudzim 
nebija kādas īpaši izteiktas noslieces 
uz nesadarbošanos vai skolas 
neapmeklēšanu, vecāki varēja paļauties, 
ka no rīta viņu bērns nokļūs strukturētā 
vidē ar noteiktu stundu sarakstu, 
skaidriem nosacījumiem, skolotāju 
pārraudzību un atgādinājumiem. 
Vecāks varēja justies droši, ka bērns ir 
pietiekami uzticamā vietā, kur viņš, 
kā minimums, ir vismaz pieskatīts. 
Papildus izglītošanai tas arī vienmēr ir 
bijis skolas uzdevums – pieskatīt bērnus, 
kamēr vecāki var nodoties savām 
rūpēm, kā arī radīt struktūru un režīmu, 
kuru bērni ir motivēti ievērot.

MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI
PROBLĒMAS PIETUVINĀTI
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Attālinātās mācības kļuvušas par 
biežāk apspriesto tēmu gan pašiem 
bērniem un pusaudžiem, gan viņu 
vecākiem. Citiem skolēniem klājas 
vieglāk, citiem grūtāk un vēl kādiem– 
pavisam grūti. Par biežākajām 
attālināto mācību grūtībām un 
to iemesliem stāsta Pusaudžu un 
jauniešu psihoterapijas centra 
klīniskais psihologs Jānis Lapa.

Autors:
JĀNIS LAPA,
Pusaudžu un jauniešu 
psihoterapijas centra 
klīniskais psihologs

pašorganizētībai. Zinot, ka tā smadzeņu 
daļa, kas lielā mērā atbildīga par vadības 
funkcijām, turpina nobriest vēl vairākus 
gadus pēc skolas beigšanas, jādomā, ka 
bieži tam gatavi nav pat studenti.
  
Tāpat arī apkārtējie kārdinājumi – sākot 
no spēlēm līdz sociālajiem tīkliem un 
ziņu portāliem – atrodas pārāk tuvu. 
Tas nav nekāds brīnums, bet viegli 
izskaidrojams fakts – daudzi jaunieši 
labprātāk dos priekšroku videospēlei, 
formāli it kā atrodoties attālinātajā 
stundā. Protams, daļai bērnu ir augsta 
organizētība, labas fokusēšanās spējas 
un iekšējā motivācija, viņi var tikt galā 
bez problēmām. Ja tev ir šāds bērns, 
tad tā ir liela veiksme un laime! Tikmēr 
lielākā daļa bērnu attālinātās mācības 
kaut kā nebūt pārdzīvos ar lielāku vai 
mazāku vecāku uzraudzību. Taču vēl 
citiem bērniem un pusaudžiem skola 
šobrīd kļuvusi teju neiespējama – pašam 
no laba prāta piecelties un pulksten 
8.30 pieslēgties literatūras stundai, lai 
klausītos lekciju par Aspaziju, ja turpat 
blakus lodziņā ir mīļākā videospēle, 
daudzu pusaudžu smadzenēm vienkārši 

nav pārvarama misija.

 No viņiem 
prasa lielāku 

pašorganizētību, 
vairāk patstāvīgo darbu, 
vairāk izvēles, kad, ko un 
kādā secībā paveikt – nu, 
gluži kā universitātē! Taču 

skolēnu smadzenes ne 
pamatskolā, ne vidusskolā 
tam lielākoties vēl 

nav gatavas.

 Apkārtējie 
kārdinājumi – 

sākot no spēlēm 
līdz sociālajiem 

tīkliem un ziņu portāliem– 
atrodas pārāk tuvu. Tas 
nav nekāds brīnums, bet 

viegli izskaidrojams fakts– 
daudzi jaunieši labprātāk 

dos priekšroku videospēlei, 
formāli it kā atrodoties 

attālinātajā stundā.

Izglītība
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Spriež, ka jaunie cilvēki, kurus pašus slimība apdraud 
vismazāk, par to, iespējams, samaksās vissmagāk – ar 
neiegūtajām iespējām, zināšanām un nedrošu nākotni.

dzīvi ilgtermiņā. Tam pētnieki 

sekos turpmākajās desmitgadēs. Var 

prognozēt, ka daļa notiekošo pārdzīvos 

un izķepurosies bez īpašām sekām, bet 

daudzus tas ietekmēs smagāk. 

Latvijā publiskajā telpā maz manītas, 

bet, piemēram, Lielbritānijā ir nopietnas 

diskusijas, kur psihologu asociāciju 

pārstāvji [3] uzsver acīmredzamo – bērni 

un jaunieši ir tā sabiedrības daļa, kuru 

attīstību un dzīves kvalitāti pandēmijas 

ierobežojumi ietekmē visvairāk. Tur 

spriež, ka jaunie cilvēki, kurus pašus 

slimība apdraud vismazāk, par to, 

iespējams, samaksās vissmagāk –  ar 

neiegūtajām iespējām, zināšanām un 

nedrošo nākotni.

Kā ikvienā krīzē, visvairāk tajā cieš 

visneaizsargātākie sabiedrības slāņi. Tie 

jaunie cilvēki, kam līdz pat šā raksta 

tapšanas brīdim nav mājās datoru, 

pie kuriem mācīties. Tie, kuru vecāki 

nevar palīdzēt mācībās, jo pašiem 

skolā gājis grūti. Tie, kuru divistabu 

dzīvokļa otrā istabā cauru dienu dzer no 

darba atlaistais tētis, bet guļamistaba 

jādala ar vecmāmiņu, kura bailēs 

no vīrusa tur masku uz sejas cauru 

dienu, pat atrodoties mājās. Diemžēl 

statistiski biežāk tieši šajās ģimenēs ir 

augstāks risks dzīvot bērniem, kuriem 

jau pirmsvīrusa laikā bija vislielākās 

mācību problēmas – sākot ar lasīšanas 

un rakstīšanas grūtībām līdz uzmanības 

Vai pusaudžiem ir
jāspēj mācīties tāpat 
kā iepriekš?
Mana personīgā pārliecība ir: pavisam 

noteikti – nē.

Kā ar visām krīzēm, ir cilvēki (tāpat 

arī ģimenes un skolas), kas tām var 

pielāgoties labāk un sekmīgāk, un 

ir tādi, kurus satricinājumi ietekmē 

sāpīgāk. Ja vien mēs neplānojam 

sagatavot bērnus ilgtermiņa dzīvei šādos 

apstākļos, tad uz šo periodu drīzāk 

vajadzētu raudzīties kā izdzīvošanu 

un pielāgošanos līdz laikam, kad varēs 

atsākt mācīties normāli. 

Daudzie mēģinājumi attālinātajās 

mācībās saskatīt ko pozitīvu patiesībā ir 

diezgan izmisīgi. Ir naivi mēģināt sevi 

pārliecināt, ka ar visu man jātiek galā 

tāpat kā iepriekš, tikai tas, lūk, tagad 

ir pārnests internetā. Varbūt dažiem 

bērniem attālinātais formāts tiešām arī 

der tīri labi, taču nav pamata domāt, 

ka krīze tikai palielinās jau tā esošo 

izglītības plaisu pēc sociālā stāvokļa.

Pētījumi par pirmo Covid-19 fāzi no 

ASV [4] parādīja, ka tiem bērniem, kas 

nāca no nabadzīgākās ASV iedzīvotāju 

daļas, matemātikas sekmes būtiski 

pasliktinājās, kamēr turīgākajai daļai 

tās ne tikai nekļuva sliktākas, bet pat 

būtiski uzlabojās!

 Uz šo periodu 
drīzāk vajadzētu 

raudzīties 
kā izdzīvošanu un 

pielāgošanos līdz laikam, 
kad varēs atsākt 
mācīties normāli.

ka tādi būtu vairākums bērnu [2]. No 

vienas puses, tā, protams, ir dabiska 

prāta aizsardzības reakcija – pārdzīvojot 

grūtus laikus, censties noticēt, ka tas 

sniegs kādu varbūt pat labu mācību. 

Tomēr būtu svarīgi arī ieskatīties acīs 

realitātei – ļoti daudzi visās pusēs ir 

reāli izsisti no līdzsvara. Gan skolotāji, 

gan skolēni un, protams, arī vecāki. 

Jā, tas ir jāpārdzīvo, jā, ir jāpielāgojas, 

bet izlikties un meklēt pozitīvo, tomēr 

šķiet drusku pārsteidzīgi. Vispirms 

derētu vienkārši šo laiku pārdzīvot. 

Un tad apskatīties, kādas sekas uz 

skolēnu sekmēm, dzīves izredzēm un 

psihoemocionālo veselību šis periods 

būs atstājis.

Vai attālinātās mācības 
izjauks nākotnes dzīvi 
mūsdienu pusaudžiem?
Šobrīd mēs nezinām, kā šie visi 

ierobežojumi ietekmēs jauno cilvēku 

nenoturībai un citām intelekta 

problēmām. Daļai no viņiem skola 

bija ne vien vieta, kur kaut ko jēdzīgu 

mācīja, bet arī vieta, kur vismaz reizi 

dienā deva paēst kārtīgu, siltu maltīti. Šo 

viņu privilēģiju tagad daudzviet cenšas 

aizstāt ar konserviem, cukurotām 

pārslām un citiem draņķiem, ko neviens 

gādīgs vecāks aiz laba prāta savam 

bērnam ēst nedotu.

Šo bērnu vecāki ir mazāk tendēti lasīt 

šāda veida rakstus, pēc savas iniciatīvas 

apmeklēt psihologus vai audzināšanas 

kursus. Viņu vecākiem visbiežāk nav 

naudas privātskolotājiem un varbūt 

arī izpratnes un sociālo prasmju, lai 

pamanītu un pastāstītu skolai par bērna 

problēmām. Līdz ar to ir pamats bažām, 

Izglītība
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Vai tā ir problēma, ka 
manam pusaudzim 
pasliktinās sekmes 
un viņš iekavē kādus 
darbus?
Dažiem kādas īslaicīgas grūtības var būt 

skarba, tomēr mācība, lai saprastu, kā 

plānot, organizēt un vadīt savu darbu. 

Lai gan mēs zinām, ka šīs funkcijas, 

balstoties smadzeņu attīstības pētījumos 

[5], turpina uzlaboties vēl līdz pat 25 un 

vairāk gadiem, daži vidusskolas laikā 

jau spēj visai labi sevi organizēt. Šiem 

pusaudžiem kādas situatīvas grūtības 

– atsevišķs nesekmīgs vērtējums vai 

iekavēts darbs – var parādīt, kādas 

ir viņa uzvedības dabiskās sekas. 

Neieplānoju laiku, lai gatavotos 

kontroldarbam, tātad nepietiekami 

mācījos un saņēmu nesekmīgu 

vērtējumu. Ko man tagad darīt, lai to 

izlabotu? 

Ja, izejot šiem visiem posmiem cauri, 

pusaudzis tomēr spēj situāciju labot, tas 

viņam iemāca, ka atsevišķas neveiksmes 

vai kļūdas vēl nav nekāda traģēdija. Pēc 

tām var piecelties, tās var izlabot un 

iet uz priekšu. No tām var arī kaut ko 

iemācīties. Ļoti labi!

Cita lieta, ja problēmas mācībās 

ir sistemātiskas – daudzi iekavēti 

darbi, pieaugošas grūtības pieslēgties 

stundām, ievērojami zemākas sekmes 

utt. Tad jāsaprot, ka tas nav normāli – 

arī šajā pandēmijas laikā. To noteikti 

nevajadzētu norakstīt uz attālinātām 

mācībām un attaisnot ar to, ka tagad 

tā ir visiem. Jo, pirmkārt, tā vis nav, 

un, otrkārt, ilgstoši parādi vai mācību 

grūtības attīsta neefektivitātes sajūtu 

jeb priekšstatu, ka man lietas nesanāk. 

Ja situācija attīstījusies tik tālu, noteikti 

nevajadzētu šo atstāt paša pusaudža 

ziņā. Tā ir nesamērīgi liela atbildība un 

iemāca greizu priekšstatu – ja man ir 

grūtības, ar tām jātiek galā tikai paša 

spēkiem. Tā nav taisnība! Tieši tāpēc 

apkārt ir vecāki, draugi, speciālisti, lai 

vajadzības gadījumā ar lietām tiktu galā 

kopīgiem spēkiem. Bērnam ir vienlīdz 

jāiemāca gan spēja paļauties uz sevi un 

tikt galā ar grūtībām, gan arī meklēt 

palīdzību, kad paša spēkiem tas nav 

iespējams.

Ko darīt, ja manam
bērnam pēkšņi 
parādījušās problēmas 
mācībās, lai gan 
pirmsvīrusa laikā 
mācījās labi?
Ja tu to esi pamanījis, tas iesākumam jau 

ir daudz. Tātad tu seko līdzi sava bērna 

gaitām un esi ievērojis, ka mācības vairs 

nevedas kā agrāk. Tas ir svarīgi. 

Pavisam noteikti nemēģini savu 

pusaudzi vainot pie viņa grūtībām! Tā 

var būt pirmā automātiskā reakcija, bet 

centies to apslāpēt. Novērtē, vai tie ir 

tikai daži iekavēti darbi vai viņa sekmes 

jau sāk pārvērsties par reālu bēdu 

ieleju. Pamēģini sākumā draudzīgi un 

ieinteresēti izrunāties, lai saprastu paša 

pusaudža skatījumu un skaidrojumu 

situācijai. Vai viņam šobrīd ir 

pietiekamas spējas, lai situāciju risinātu 

 Ir naivi mēģināt 
sevi pārliecināt, ka 
ar visu man jātiek 

galā tāpat kā iepriekš, tikai 
tas, lūk, tagad 

ir pārnests 
internetā.

 Ilgstoši parādi 
vai mācību 

grūtības attīsta 
neefektivitātes sajūtu 

jeb priekšstatu, 
ka man lietas 

nesanāk.

Izglītība
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prasīt un saņemt atbalstu – lai skolas 

psihologs veic psiholoģisko izpēti un 

palīdz saprast, kā bērnam vislabāk 

palīdzēt. Ja skola nevar piedāvāt pat 

novērtēt viņa situāciju, tad, visticamāk, 

skolai arī būs visai ierobežota izpratne 

par to, kā bērnam vislabāk tajā palīdzēt. 

Daudzi vecāki veic psiholoģiskās izpētes 

pie privāti praktizējošiem psihologiem, 

kuru patiešām ļoti labos ieteikumus 

vēlāk dažkārt ir ļoti grūti īstenot – ja 

skolas vidē nav starpposma (skolas 

psihologa), kas atbalstītu skolotājus un 

vecākus šo ieteikumu ieviešanā. 

Lai vai kā, ja bērnam ir kādas problēmas 

mācībās, tās ir tikpat ļoti ģimenes, cik 

tava bērna un pašas skolas problēmas. 

Un ar to vajadzētu tikt galā kopīgiem 

spēkiem. 

Nekautrējies lūgt un saņemt psihologa 

palīdzību! Tieši psihologs var būt tas 

IETEIKUMI, KAS VAR PALĪDZĒT ATTĀLINĀTO MĀCĪBU LAIKĀ

Stundās, kas paredzētas mācībām, turēt mobilo telefonu citā istabā – jo bērnam 
mācību laikā apkārt būs mazāk kārdinājumu, jo viņam būs vieglāk koncentrēties 
mācībām.

Īsāki mācīšanās periodi, biežākas pauzes – piemēram, 15–20 minūtes lasa uzdevumu, 
piecas minūtes atpūšas ar telefonu vai kādu uzkodu.

Vairāk atalgojumu par paveiktiem darbiem, piemēram, par katru laikā nodotu 
mājasdarbu viena “Netflix” seriāla epizode.

Palīdzēt bērnam ievērot mentālās veselības trīsvienību – miegs, fiziska aktivitāte, 
uzturs. Tas palīdzēs arī mācībām.

Pieņemt, ka šī ir ārkārtēja situācija – tās mērķis ir pārdzīvot krīzi, nevis uzrādīt labus 
mācību sniegumus. Un kā katra ārkārtēja situācija – arī šī reiz beigsies.

paša spēkiem? Vai viss jau attīstījies 

tiktāl, ka pusaudzim nav ticības, ka spēs 

situāciju vērst par labu un arī neuzrāda 

pazīmes, ka plānotu ko darīt lietas labā?

Labākajā gadījumā tavs bērns mācās 

skolā, kurā ir kāds vai pat vairāki 

atbalsta speciālisti (psihologs, sociālais, 

speciālais pedagogs), viņam ir rūpīga 

klases audzinātāja, ar kuru tev ir laba 

sadarbība. Nekautrējies sazināties ar 

skolu! Viņi tur ir tādēļ, lai tavam bērnam 

palīdzētu. Un, nē, tu viņus netraucē. Tas 

ir viņu darbs.

Diemžēl var gadīties arī, ka neviena no 

atbalsta speciālistiem tavā skolā nav 

vai arī viņi strādā aptuveni 0,2 slodzes 

un parādās skolā reizi nedēļā vai divās. 

Varbūt vienkārši ar skolu kādu iemeslu 

dēļ sadarbība neveidojas tik laba, kā 

gribētos. 

Atceries, ka tev ir visas tiesības skolā 

 Atceries, ka tev 
ir visas tiesības 
skolā prasīt un 

saņemt atbalstu – lai skolas 
psihologs veic psiholoģisko 
izpēti un palīdz saprast, kā 
bērnam vislabāk 

palīdzēt.

speciālists, kas vislabāk var novērtēt, vai 

un kas bērnam kaiš, un kādu iemeslu dēļ 

viņam ir grūtāk mācīties nekā iepriekš. 

Viņš var novērtēt to, vai ir apgrūtināta 

uzmanība, atmiņa vai varbūt bērnam 

ir emocionāli pārdzīvojumi, kas liedz 

koncentrēties mācībām.

Lai vai kādi būtu iemesli, jo ātrāk tie kļūs 

skaidri, jo labāk būs iespējams bērnam 

kopīgiem spēkiem palīdzēt. Atzīšana šeit 

noteikti būtu pirmais solis!
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Melo no triju gadu 
vecuma
“Melošana ir normāla sociāla parādība,” 

norāda Edmunds Vanags, “jo melo 

pilnīgi visi, arī pieaugušie. Viens vairāk, 

cits mazāk, kāds melo patoloģiski 

vai kaut ko nepasaka līdz galam. Arī 

tie ir meli.” Un runa nav tikai par 

politiķiem vai pārdevējiem, kuri cenšas 

iztirgot preci, runa ir par mums katru. 

Piemēram, satiekot kādu paziņu un 

redzot, ka viņa izskatā kaut kas nav, kā 

vajag, mēs samelojam, sakot – tu labi 

izskaties! Tādi baltie meli, lai varbūt 

uzmundrinātu to otru. Vienkārši 

pateikti bez dziļāka zemteksta – 

automātiski. Jo melot ir cilvēku dabā. 

Par meliem un melošanu ir daudz 

pētījumu [1, 2], un tie apliecina, ka šī 

īpašība piemīt visu vecumu cilvēkiem, 

turklāt bērni sāk melot jau no apmēram 

trīs gadu vecuma. Ar laiku šī prasme 

kļūst arvien smalkāka, atbilstoša 

kontekstam un visādi citādi filigrānāka. 

Visbiežāk bērns melo, lai pasargātu 

sevi no soda. Baidoties par sekām, 

kas var viņu piemeklēt, ja pastāstīs, 

ka vainīgs ir viņš pats, bērns bez 

šaubīšanās apmelo otru – es jau ne, 

viņš to izdarīja! Vienlaikus bērniem ir 

raksturīgi arī tā sauktie baltie meli, ar 

kuru palīdzību viņi grib likt justies labi 

otram cilvēkam. Piemēram, bērnam 

nepatīk krustmātes pasniegtā dāvana, 

taču viņš tik un tā saka – paldies, cik 

skaista/cik interesanta. Dažkārt gan 

motīvs šādai rīcībai var būt ne tik balts 

un pūkains un aiz vēlmes “samelošu, lai 

krustmātei prieks” var slēpties parasts 

aprēķins – lai krustmāte nākamreiz 

atkal nopērk dāvanu, varbūt tā būs laba! 

Edmunds Vanags norāda, ka daudzi to 

pat neuzskatīs par melošanu, bet gan 

par patiesības noklusēšanu. 

Melojam apmēram 50 
reižu dienā!
Lai gan precīzi nav iespējams izmērīt, 

tomēr zināms, ka cilvēks dienā samelo 
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apmēram 50–60 reižu par ļoti sīkām 

lietām! Noteiktā vecumposmā bērni var 

melot pat apmēram 80 procentu no tā, 

ko viņi saka. Te gan jāteic, ka runa ir par 

bērnudārzniekiem un viņu meli drīzāk 

klasificējami kā fantāzijas, kas patiesībā BĒRNS
MELO!

Konsultē:
EDMUNDS 
VANAGS,
Latvijas Universitātes 
Psiholoģijas nodaļas 
lektors, pētnieks.

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA

Mums katram ir gadījies kaut reizi 
sameloties. Kaut vai par to, kā jūtamies 
vai kā mums patīk tikko saņemtā 
dāvana – tādas mazas, ikdienišķas 
nepatiesībiņas, kuras nemaz nemanām, 
ja ko tādu pasakām mēs. Taču, tiklīdz 
samelojas bērns, pieaugušajiem spuras 
ir gaisā – kā, viņš melo?! Un sākas lielais 
audzināšanas maratons, lai “tas nekad vairs 
neatkārtotos”. Bet velti, jo atkārtosies. Kā 
saka psihologs Edmunds Vanags, melo visi 
un visa mūža garumā.

 Lai gan precīzi 
nav iespējams 
izmērīt, tomēr 

zināms, ka cilvēks dienā 
samelo apmēram 
50–60 reižu par 
ļoti sīkām lietām!

Šādi bērns eksperimentē jeb meklē labāko veidu, kā 
adaptēties tiem apstākļiem, kuros viņš ir. Meli palīdz 
pielāgoties kādām situācijām vai videi. Dažkārt tieši vide, 
kurā bērns nokļūst, veicina vai izraisa šo melošanu. Viņš 
var melot par to, ka nav ņēmis konfektes, kas paslēptas 
dziļākajā plauktā, var melot par atzīmēm vai uzvedību 
skolā, par attiecībām ar citiem... Melot var par visu, 
kas notiek cilvēka dzīvē, bet kur viss nav tik gludi, kā 
vajadzētu vai gribētos, lai ir. 
Vēl viens būtisks iemesls, kas var veicināt un pat veicina 
melošanu, ir piemērs, ko bērns redz. Labi skolotāji šajā 
jomā ir gan viņa vienaudži, gan pieaugušie, kas ar savu 
piemēru, pašiem neapzinoties, parāda, kā tas darāms. 
Ja bērns redz, ka viņa klases biedrs tiek cauri sveikā 
samelojot vai mājās dzird, ka vecāki apspriež kādu tanti, 
bet viņas klātbūtnē runā pilnīgi citas lietas – dzīves skola 
rokā! Viena situācija pēc otras, un bērns saprot – aha, es 
arī varu pamēģināt neteikt to, ko domāju, vai nepastāstīt 
taisnību, kā bija.

Kāpēc sāk melot?
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konstruējam informāciju no jauna, un 

šajā konstruēšanas jeb domāšanas/

atcerēšanās procesā ikreiz tiek pieļautas 

kļūdas,” stāsta Edmunds Vanags. Tas arī 

ir iemesls, kādēļ dažkārt bērni ar asarām 

acīs apgalvo, ka atceras – bija tā un tā. 

Savukārt vecāki saka – nu, nebija gan, es 

taču biju blakus, visu redzēju. Bet bērns 

izmisīgi turpina aizstāvēt savu viedokli, 

un vecāki nevar saprast, kāpēc viņš tik 

spītīgi grib samelot! Taču viņš negrib, 

viņš patiešām tic tam, ko saka, jo viņa 

atmiņas ir viņu apmānījušas. 

“Arī pieaugušie atceras daudz neprecīzu 

lietu, taču ikdienas informācijas gūzmā 

mēs to pat nepamanām,” norāda 

bērna uzvedību, saka viņam: “Ja tu mani 

neklausīsi, es piezvanīšu policijai, kas 

tevi aizvedīs uz iecirkni.” Vēl kāds draud 

ar kaimiņu, ar vectētiņu vai kādu citu, 

kas atnāks un aizvedīs nepaklausīgo 

bērnu. Bet – vecāki taču to nedara, vai 

ne? “Ko bērns iemācās no šīs situācijas? 

Pieaugušais kaut ko sola, bet nekas 

beigās nav. Un šī metode vairs nestrādā 

– ne kā disciplīnas paņēmiens, ne kā 

godīguma lieta,” teic Edmunds Vanags 

un norāda – arī šādās situācijās ir jāsola 

bērnam tāds pārmācības vai soda veids, 

kādu vecāki tiešām arī īstenotu. Kaut 

vai neļaut skatīties kādu filmu vai divas 

dienas nedot saldumus un tamlīdzīgi, 

bet “nevajag draudēt ar to, ko tāpat 

noteikti nedarīsiet”.

Ja fantazē pusaudzis
Jā, arī desmit, divpadsmit gadu un pat 

vecāki bērni mēdz stāstīt lietas, kas 

patiesībā nav notikušas. Viņi melo, taču 

ne tāpēc, lai ko slēptu, baidoties no 

iespējamā soda, bet tāpat vien. Fantazē. 

Piemēram, pusaudzis atnāk mājās no 

drauga dzimšanas dienas svinībām un 

stāsta, ka tur ēdis garšīgas ribiņas. It kā 

pavisam normāla lieta, kas, saprotams, 

ir normāla un pat vajadzīga parādība 

konkrētā attīstības vecumposmā. Bērns 

var stāstīt, ka visi viņu apbrīnojuši vai 

ka viņam šodien bija izauguši spārni... 

Vai tie ir meli? “Kā to klasificē,” saka 

psihologs, “jo ir skaidrs, ka tādas lietas 

nav notikušas. Tā ir dabiska viņa iztēles 

nobriešanas pazīme. Varbūt tas ceļ 

bērna pašapziņu vai viņam vienkārši 

ir interesantāk, varbūt pastāv vēl kāds 

iemesls, kādēļ bērns ko tādu izdomā un 

stāsta.” 

Šāda veida nepatiesības teikšana par 

problēmu kļūst tad, kad šķietami 

nevainīgu melu dēļ kāds cits dabū 

ciest vai melošana ir vienīgā metode, 

kuru bērns izmanto problēmsituāciju 

risināšanā. Ja šis posms ieilgst un 

bērnam ir tendence melot regulāri, 

tad ir jārīkojas vecākiem un jādomā, 

kā iemācīt viņam citus paņēmienus 

situāciju risināšanai. Jāpiebilst gan, 

ka bērns var iebilst vecāku vai pat 

skolotāju aizrādījumiem par melošanu, 

jo viņš redz, ka pieaugušie paši melo. 

Runā vienu, dara ko citu. Tāpēc, sakot 

viņam, ka “godīgumam ir ļoti liela 

nozīme. Ja būsi godīgs, tad viss būs 

kārtībā”, nevajag cerēt, ka bērns tiešām 

ieklausīsies un ņems to vērā. Viņš var 

teikt, ka vecāki vai pat skolotājs paši nav 

godīgi vienmēr. Edmunds Vanags min 

piemēru, kad vecāki, netiekot galā ar 

viņi ir pārliecināti, ka šos melus nevar 

pierādīt, tad jau var teikt jebko – ko ēda, 

darīja, cik jautri bija. Pieaugušie arī bieži 

piefantazē, stāstot par kādu pasākumu – 

mēs tā pārsmējāmies, tas bija jautrākais 

vakars pasaulē. Bet, ja skatās objektīvi... 

Mēs bieži pārspīlējam, un arī bērnam tā 

ir nevainīga pārspīlēšana.”

Psihologs gan uzsver vēl kādu būtisku 

lietu, kas reti tiek ņemta vērā – mūsu 

atmiņa ir ļoti neprecīza, un jo īpaši tāda 

tā ir bērniem. Redzētie un dzirdētie 

notikumi mūsu atmiņā netiek ierakstīti 

tik precīzi kā faili datora cietajā diskā. 

Bioloģiskā atmiņa ir pat ļoti neprecīza 

– kaut ko ieraksta, kaut ko pavisam 

arī varētu būt bijusi, taču vecāki zina, ka 

viņš neēd tādas lietas. Kāpēc lai bērns to 

darītu drauga dzimšanas dienā?! Vārds 

pa vārdam, un, jā, pusaudzis tomēr 

atzīstas, ka izdomājis šo faktu. Kāpēc, 

viņam nav ne jausmas. Tikai rausta 

plecus un teic, ka nezina. Vienkārši 

pateicis tā. 

Edmunds Vanags norāda, ka tā tik 

tiešām var būt pavisam nevainīga 

fantazēšana par lietām, kuru nav: “Tas 

ļauj bērniem iztēloties sevi spēcīgākus, 

gudrākus, veiksmīgākus. Īpašības 

var būt dažādas atkarībā no konkrētā 

konteksta, un tāda fantazēšana ļauj 

bērniem justies pārākiem kādā brīdī. Ja 

aizmirst, bet visbiežāk atceramies vien 

notikušā fragmentus vai ļoti neprecīzu 

informāciju par redzēto un dzirdēto. 

“Mēs it kā atceramies, bet katrreiz Atceries!
Ja 10 vai 12 gadu vecs bērns 
prot gudri izrunāties, tas 
nenozīmē, ka viņš arī spēj 
gudri uzvesties. Bērns nespēj 
apvaldīt savus impulsus – kāri 
uz saldumiem, pretī runāšanu un 
tamlīdzīgi. Laba valoda ir labs 
pamats, lai virzītos tālāk, bet tas 
nenozīmē, ka viņš jau ir spējīgs 
sevi vadīt, kontrolēt. 

 Nav vērts runāt 
vispārīgās 

kategorijās, sakot– 
tu tagad nemelo vispār! 
Bērnam tas nav 

skaidrs.

 Mūsu atmiņa ir 
ļoti neprecīza, un 
jo īpaši tāda tā ir 

bērniem. Ir pierādīts, ka 
tā sauktie aculiecinieki 

var atcerēties lietas, kuras 
patiesībā nav 

bijušas.
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ka viņa nodarījums ir pamanīts un ir 

skaidrs, kāpēc viņš tā dara, bet labāk, 

lai viņš nāk un saka, cik un kādam 

mērķim nepieciešama papildu nauda. 

Edmunds Vanags uzsver: “Nevajag to 

atstāt pašplūsmā, jo tagad ņem tētim, 

tad vecmammai un vēlāk jau skolā 

vai vēl kur citur... Nevajag arī uzreiz 

bērnu pasludināt par zagli, bet jācenšas 

saprast, kāpēc tas sācies un kā to 

atrisināt. Visam pamatā ir saruna.”

PADOMĀ, KĀ UZVEDIES TU, 
PIEAUGUŠAIS!
Ir trīs kļūdas, kuras pieaugušie pieļauj 
visbiežāk, ja runājam par problēmu “bērns 
melo”.

psihologs un piebilst – ne velti lielākajā 

daļā pasaules valstu tiesu sistēma vairs 

nepaļaujas uz aculiecinieku teikto, 

tam ir maza vērtība: “Ir pierādīts, ka 

tā sauktie aculiecinieki var atcerēties 

lietas, kuras patiesībā nav bijušas. Viņi 

stāsta, ka noziedzniekam bijis sarkans 

mētelis, ūsas, bet nekā tāda nav bijis. Un 

šie meli jeb neprecīzā atmiņa kādam var 

maksāt brīvību vai pat dzīvību.”

Bērns samelojis, kā 
reaģēt?
“Visam pamatā ir laba, dziļa saruna, 

kas ļautu vecākiem saprast, kāpēc šī 

melošana notikusi,” uzsver Edmunds 

Vanags, piekodinot atcerēties būtisku 

faktu – iespējams, bērns pats skaidri 

neapzināsies melošanas iemeslus: “Jo 

tajā brīdī, kad viņš samelos, bērnam 

šķitīs, ka tā ir labi, pat vislabākais, 

kas iespējams šajā situācijā. Savukārt 

tad, kad vecāki jautās, kāpēc sameloji, 

viņam īsti nebūs atbildes.” Lai cik vecs 

būtu bērns, viņš nespēj novērtēt to 

sliktumu, kas nāk līdzi melošanai. Un, 

kā norāda psihologs,  vienlaikus bērnam 

var būt sajūta – tēti, mammu, bet tu 

taču arī melo! Turklāt skolēns pat var 

konfrontēt vecākus ar kādiem reāliem 

notikumiem, kas bijuši – tētis apsolījis ar 

viņu uzspēlēt bumbu ārā, bet, pārnākot 

mājās, pavēsta, ka nespēlēs vis, jo vēl 

jāpabeidz kāds darbs vai vienkārši 

ir noguris. Bērns jebkurā vecumā to 

uztvers kā melošanu – tētis solīja, bet 

neizpildīja, tātad melo! 

Atgriežoties pie labās sarunas ar bērnu, 

ja viņš stāstījis nepatiesību, ir vēl 

viens nosacījums – sarunai jābūt bez 

nosodījuma un bez pretenzijām uz 

patiesības noskaidrošanu. “Diemžēl 

skolotājiem un pat vecākiem mīļākais 

rituāls ir saukt bērnus uz taisnības 

tiesu,” saka Edmunds Vanags. Tas 

nozīmē, ka bērniem liek nostāties un 

stāstīt, kas un kā notika. Bet – viņi 

to nemaz nezina, jo nespēj objektīvi 

novērtēt situāciju. Un, kā norāda 

speciālists, paradokss ir tāds, ka 

arī vecāki un skolotāji to nespēj, jo 

nav bijuši notikuma vietā. Rezultātā 

viens stāsta tā, otrs kaut ko citu, un 

beigās vairs nevar saprast, kur visam 

ir sākums, tāpēc tāda izskaidrošanās 

reti noved pie skaidriem cēloņiem. 

“Drīzāk tā ir kārtīga izrunāšanās, 

kad beigās pieaugušais pastāsta, kā 

bērns varētu rīkoties nākamreiz tādā 

vai līdzīgā situācijā,” teic Edmunds 

Vanags un turpina: “Nav vērts runāt 

vispārīgās kategorijās, sakot – tu 

tagad nemelo vispār! Bērnam tas nav 

skaidrs, un patiesībā arī pieaugušajiem 

vispārīgas normas nav īsti saprotamas, 

uztveramas, tāpēc jārunā par konkrēto 

situāciju – ja kaut kas līdzīgs atkārtojas, 

tad visprātīgāk būtu darīt tā... Vai – es 

darītu tā...” 

Konsekventi ievērojot šādu savas 

reakcijas, rīcības modeli gadījumos, 

kad bērns samelojas, ar laiku viņam 

radīsies skaidrība par savas uzvedības 

repertuāru. Viņš zinās, ka attiecībās ar 

svešiem cilvēkiem labāk ir darīt tā, bet 

attiecībās ar krustmāmiņu labāk šādi. 

Savukārt, runājot ar bērnu vispārīgu 

normu valodā – neaiztiec, neņem, 

nemelo –, viņš var māt ar galvu un teikt 

“jā, nemelošu”, bet tam nebūs rezultāta.

Varbūt reizēm jāļauj 
mānīties?
“Tas atkarīgs no bērna vecuma,” 

saka Edmunds Vanags. Ja fantazē 

četrgadnieks vai pirmklasnieks, 

otrklasnieks, pieaugušie pat mēdz 

piedalīties viņa fantāzijās, un tas ir 

gan normāli, gan atbalstāmi. Citādi, ja 

melošana ir vērsta uz negatīvu rīcību vai 

notiek par negatīvu rīcību. Piemēram, 

bērns samelojas par savu uzvedību vai 

par notikumiem, kuru dēļ kāds cits 

juties slikti, varbūt tā ir kādu mantu 

slēpšana, naudas zagšana... Speciālists 

uzsver – par tādām lietām noteikti ir 

1. Pašu vecāku, skolotāju uzvedība. Cik godīgi 
esam, vai tiešām nevienam nemelojam? Kā ar 
aprunāšanu vai lišķīgiem glaimiem, neizpildītiem 
solījumiem? Diez vai kāds no pieaugušajiem var teikt 
– nē, es ne reizi neesmu melojis!

2. Melošanas ignorēšana. Teiciens – mīlestība 
ir akla – te būs īsti vietā. Lai gan reti, taču vecāki 
patiešām mēdz neredzēt, nesaprast, ka bērnam 
melošana jau ir neveselīgā daudzumā.

3. Vecāki un arī pedagogi sagaida no bērna viņa 
vecumam neatbilstošu uzvedību. Piemēram, lai 
bērns septiņu vai astoņu gadu vecumā ir ļoti godīgs 
vai it nemaz nekļūdās. Un katru viņa kļūdīšanos, 
kas patiesībā ir normāls attīstības posms, apaudzē 
ar nevajadzīgu vainas sajūtu. Ir jāļauj bērnam arī 
samelot, kļūdīties un tad jāpalīdz viņam saprast, ko 
ar to darīt, kā rīkoties nākamreiz tādā vai līdzīgā 
situācijā.

jārunā! Tāpat kā nedrīkst atstāt bez 

ievērības situāciju, kad pusaudzis sāk 

čiept nelielas naudiņas no mammas vai 

tēta maka, jo viņš iesoļojis dzīves posmā, 

kad vairs nepietiek ar vecāku iepriekš 

doto naudu tēriņiem. 

“Iespējams, tētis to pamana, bet domā 

– nekas, man jau arī trūka tajā vecumā, 

lai jau ņem. Un viņš nevienam nestāsta, 

ka bērns sācis šādi rīkoties, bet tā nav 

laba prakse,” norāda psihologs. Vislabāk 

ir izrunāties ar savu pusaudzi, sakot, 

Uzvedība
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problemātiska datora vai mobilā telefona 
lietošana.

Vai tā ir atkarība?
Vecāki ļoti bieži uzdod jautājumu, vai 
viņu bērns kļuvis atkarīgs no datora un 
telefona. Jēdziens “datoratkarība” gan 
nebūtu īsti precīzs, jo kļūt atkarīgam 
no paša datora nav iespējams. Tas, kas 
šādos gadījumos visbiežāk tiek domāts, 
ir problemātiska uzvedība, kas kaut 
kādā veidā ir saistīta ar tehnoloģiju 
lietošanu. Piemēram, problemātiska 
video spēļu spēlēšana vai sociālo 
tīklu lietošana, kuras dēļ bērnam 
krītas sekmes skolā, parādās agresijas 
lēkmes vai rodas nesaskaņas ģimenē. 
Profesionāļu vidē šīs darbības reizēm 
apzīmē ar vārdu “procesi”, tāpēc 
dažkārt var dzirdēt terminu “procesu 
atkarība”. Taču jāatzīmē, ka šeit bērnu 
psihoterapeitiem, psihologiem un 

psihiatriem nav vienota viedokļa. 
Tāpat arī pētnieki pagaidām nav spējuši 
demonstrēt drošus pierādījumus, ka 
no datorā veiktām darbībām veidotos 
atkarība, kas kaut kādā veidā līdzinātos, 
piemēram, narkotisko vielu atkarībai. 
Vēl jāņem vērā, ka tehnoloģijas, ko 
lieto jaunākā paaudze, vienmēr izraisīs 
bažas tajā paaudzē, kas paši tās nav 
tādos apjomos lietojuši. Tā, piemēram, 

Pandēmijas mēdz būt ne tikai vīrusu, 
bet arī mentālās veselības pasaulē. 
Ja runā par bērniem un pusaudžiem, 
tad viena tāda mentālā pandēmija 
plosās visus pēdējos gadus, vismaz 
spriežot pēc tā, cik bieži psihoterapeita 
kabinetā visdažādākajās kombinācijās 
un locījumos atskan vārdi “dators” un 
“mobilais telefons” – “datoratkarība”, 
“sēž tikai telefonā”, “mācības 
pasliktinājušās datora dēļ”, “nekas cits 
vairs neinteresē”… 
Bažas par to, ka bērni pārāk daudz 
laika un uzmanības velta jaunajām 
tehnoloģijām, sākās krietni pirms 
Covid-19 ēras, un, pēc visa spriežot, 
turpinās mūs vajāt vēl ilgi pēc tam, kad 
nešpetnais vīruss būs sen jau laimīgi 
aizmirsies. Turklāt ir labs pamats 
domāt, ka problēmas ar tehnoloģiju 
lietošanu pēc vīrusa pandēmijas tikai 
palielināsies. Attālināto mācību un citu 
ierobežojumu dēļ datora un mobilā 
telefona ekrānā tiek pavadītas ilgas 
stundas, un daudziem jauniešiem ekrāns 
kļuvis par vienīgo saskarsmes līdzekli ne 
tikai ar skolu, bet visu, kas viņiem dzīvē 
svarīgs– draugiem, izklaidi un pasauli 
ārpus mājas robežām. 
Daudziem šie ieradumi saglabāsies arī 
pēc tam, kad pandēmijas ierobežojumi 
būs beigušies. Labā ziņa ir tā, ka 
tehnoloģiju attīstība pasaulē rada aizvien 
jaunas mūsdienīgas metodes, kas ļauj 
palīdzēt jauniešiem, kuriem šīs pašas 
tehnoloģijas radījušas grūtības. Dažas 
no šīs pasaules klases tehnoloģijām 
pandēmijas laikā kļuvušas pieejamas arī 
Latvijas skolēniem, kuriem konstatēta 

AR NEIROTEHNOLOĢIJĀM PRET 
DATORA UN
TELEFONA
ATKARĪBĀM
Virtuālās realitātes terapija, neirospēles, 
virtuālās apzinātības treniņš – ir radītas īpašas 
modernās tehnoloģijas, kas paredzētas, 
lai bērniem palīdzētu viņu problēmās, ko 
radījušas... tehnoloģijas. “Tehnoloģiju attīstība 
pasaulē rada aizvien jaunas mūsdienīgas 
metodes, kas ļauj palīdzēt jauniešiem, kuriem 
šīs pašas tehnoloģijas radījušas grūtības,” 
saka pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss 
Konstantinovs, izklāstot jaunumus par 
palīdzību pusaudžiem psihoemocionālās 
veselības sfērā. 

 Tādi termini kā 
“datoratkarība” 
rada maldīgu 

priekšstatu, ka atkarību 
izraisa pats dators vai arī 

šie bērni ir “atkarīgie”, 
līdzīgi kā alkohola vai 

narkotiku atkarīgie. Tas var 
viņus tikai lieki 

pazemot.

vecāki un mediķi līdzīgā veidā kādreiz 
uztraucās par bērnu “radio atkarību”, 
“komiksu grāmatu atkarību” un 
“televīzijas atkarību”.
Tas, ko neapšaubāmi var novērot, ir, 
ka daļai bērnu tehnoloģiju lietošana 
sāk kļūt apgrūtinoša vai traucējoša 
citām lietām – mācībām, darbam, 
izklaidei brīvā dabā vai komunikācijai 
ar draugiem. Piemēram, bērns pavada 
sociālajos tīklos tik daudz laika, ka 
vairs neatliek laika mājasdarbiem vai 
bumbas uzspēlēšanai ar draugiem. 
Tas savukārt var novest pie neveselīga 
dzīvesveida, liekā svara, veselības 
problēmām un grūtībām komunicēt 
ar cilvēkiem bez ekrāna starpniecības. 
Taču dators vai mobilais telefons ir 
tikai tehnoloģija, ar kuru bērns veic 
problemātiskās darbības, turklāt 
tās var būt ļoti dažādas. Kāds spēlēs 
videospēles, cits var iegrimt sociālajos 
tīklos vai interneta pornogrāfijā – šīs ir 
populārākās darbības, kas rada sūdzības 
par bērnu uzvedību. Katra no tām, 
saprotams, ir diezgan atšķirīga un prasa 
savu risinājumu. Tādēļ labāk runāt ir 
nevis par atkarību, bet problemātisku 
tehnoloģiju lietošanu. Tādi termini 
kā “datoratkarība” rada maldīgu 
priekšstatu, ka atkarību izraisa pats 
dators vai arī šie bērni ir “atkarīgie”, 
līdzīgi kā alkohola vai narkotiku 
atkarīgie. Tas var viņus tikai lieki 
pazemot un arī neatbilst pašreizējām 

zinātnes atziņām.

Kāpēc bērniem rodas 
problēmas?
Pētījumi rāda, ka jauno tehnoloģiju 

lietošanas paradumi uztrauc ne vien 

vairākumu mūsdienu vecāku, bet arī 

pašus bērnus. Vairāk nekā 50% 

Autors:
NILS SAKSS
KONSTANTINOVS
pusaudžu psihoterapeits
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pusaudžu aptaujās norāda, ka datorā 

vai telefonā pavadītais laiks viņiem rada 

problēmas. Atbildot šīm bažām, radītas 
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 Sarkans karogs 
ir tad, ja bērnam 

kļūst grūti tikt galā 
ar kādu no savas dzīves 

sfērām – skolu, draugiem, 
attiecībām. Vai arī ekrānā 

tiek pavadīts 
gandrīz vai viss 
nomoda laiks.

Bērnam tiek nozīmēts noteiktu laiku dienā pavadīt, 
spēlējot īpašu “neirospēli”. Tas palīdz uzlabot vajadzīgo 

smadzeņu funkciju, savukārt spēles formāts nodrošina bērna 
iesaistīšanos un saglabā viņa interesi par procesu.

neskaitāmas lietotnes, kuras ļauj sekot 

līdzi internetā pavadītajam laikam, 

ierobežot pieslēgumu un citādi limitēt 

tehnoloģiju lietošanu. Taču – kā zināt, 

kad ar lietotnēm vai interneta atslēgšanu 

vairs nebūs līdzēts un jāsāk uztraukties 

par bērna psihoemocionālo veselību?

Droši var teikt, ka problemātiska 

tehnoloģiju lietošana, tāpat kā jebkura 

cita problēma, vairāk skars bērnus un 

jauniešus, kuriem ir kādi papildu riski. 

Ekrānos un virtuālajā pasaulē daudz 

dziļāk iestieg bērni ar citām mentālās 

veselības grūtībām – piemēram, 

depresiju vai trauksmi. Tāpat arī bērni 

ar autiskā spektra vai uzmanības deficīta 

un hiperaktivitātes iezīmēm būs daudz 

vairāk pakļauti tehnoloģiju radītajām 

problēmām. Bērni, kuriem neveidojas 

draudzības ar citiem vienaudžiem 

vai arī viņi ir kādu iemeslu dēļ jūtas 

izstumti, parasti gribēs vairāk laika 

pavadīt virtuālajā vidē. Liels risks ir arī 

neatbilstošas audzināšanas metodes 

ģimenē, īpaši attiecībā uz tehnoloģiju 

lietošanu – problēmas būs lielākas gan 

tad, ja audzināšana ir pārāk “liberāla” 

(bērns var nekontrolēti lietot ierīces), 

gan pārāk “konservatīva” (bērnam 

vispār neļauj izmantot telefonu vai 

internetu).

Tomēr, spriežot pēc klīniskās 

pieredzes, bieži problēmas rada gluži 

vienkārša lieta – bērna vecumposmam 

nepiemērots dienas režīms. Ja dienas 

grafikā nebūs iekļautas aktivitātes, ar 

kurām nodarboties pēc skolas, tad risks 

aizsēdēties pie datora kļūs ievērojami 

augstāks. Naivi arī cerēt pierunāt 

pusaudzi, kurš dienas lielāko daļu sēž 

pie datora, pacietīgi risināt matemātikas 

uzdevumus, nevis paralēli skatīties 

“Youtube” vai spēlēt videospēles. Centri 

smadzenēs, kas atbildīgi par paškontroli 

un spēju koncentrēties, pusaudžu 

vecumposmā tikai turpina attīstīties, un 

daudziem – īpaši pusaugu puišiem – šīs 

smadzeņu daļas vēl ir diezgan jutīgas 

un nenobriedušas. Tādēļ ekrāna stimuli 

viņiem kļūst īpaši saistoši, pašu spēkiem 

tos kontrolēt nereti nav iespējams. Viņu 

smadzenes tad jāatbalsta ar saprātīgiem 

ierobežojumiem un stingrāku turēšanos 

pie dienas plāna.

Kad sākt uztraukties?
Vecāku un bērnu priekšstati par laiku, 

ko drīkst atvēlēt ekrāniem, parasti 

ļoti atšķiras. Arī speciālistu piedāvātās 

vadlīnijas mēdz būt diezgan pretrunīgas. 

Tas ir tādēļ, ka arī šeit zinātnei nav 

skaidru atbilžu: vai un kā tad īsti pie 

ekrāniem pavadītais laiks ietekmē 

skolas vecuma bērnu smadzenes un 

uztveri. Laba doma ir ieviest veselīgus 

tehnoloģiju lietošanas paradumus 

pēc iespējas agrāk – mazākiem bērni 

un sākumskolas skolēniem ir daudz 

vieglāk strukturēt dienas režīmu. Bet 

kā zināt, vai pusaudža garās stundas 

pie ekrāna, kur skolas uzdevumi mijas 

ar videospēlēm un mobilo telefonu, 

kļuvušas problemātiskas?

Tādos gadījumos prātīgi ir paskatīties 

no otras puses: vai bērns pietiekami 

daudz laika pavada citās aktivitātēs, 

kas viņa vecumposmam ir svarīgas un 

attīstībai vajadzīgas – mācībās, kopā ar 

draugiem, sportojot, pavadot laiku ar 

ģimeni, nodarbojoties ar kādu hobiju 

un vienkārši atpūšoties bez aktīvas 

stimulācijas. Ja šīs lietas ir nodrošinātas, 

tad atlikušo laiku var bez bažām veltīt 

spēlēm vai citām izklaidēm. Savukārt 

sarkans karogs ir tad, ja bērnam kļūst 

grūti tikt galā ar kādu no savas dzīves 

sfērām – skolu, draugiem, attiecībām. 

Vai arī no viņa dienas plāna sāk pazust 

citas svarīgas lietas un ekrānos tiek 

pavadīts gandrīz vai viss nomoda 

laiks. Reizēm par problēmām signalizē 

arī emocionāli traucējumi: pārlieka 

nomāktība, izolēšanās vai tieši pretēji 

– nekontrolējamas dusmas un agresija.

Kā palīdzēt, kad
radušās grūtības?
Ja ierastās audzināšanas metodes 

nedod rezultātus un tehnoloģiju 

negatīvā ietekme kļūst traucējoša, vērts 

aprunāties ar kādu bērnu vai pusaudžu 

speciālistu. Psihologs vai psihoterapeits 

var palīdzēt vecākam labāk izvērtēt 

bērna funkcionēšanu un grūtību pakāpi. 

Tāpat arī speciālists ieteiks dažādas 

metodes, kā efektīvāk strukturēt bērna 

dienas režīmu un palīdzēt viņam to 

ievērot. Mūsdienās šīs ierastās metodes 

sāk papildināt arī īpašas modernās 

tehnoloģijas, kas palīdz gan labāk 

saprast problēmas, gan piedāvāt bērnam 

saprotamas un interesantas terapijas 

metodes.
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KUR PIEEJAMA 
ŠĀDA VEIDA 
PALĪDZĪBA BĒRNIEM 
UN PUSAUDŽIEM?

PUSAUDŽU UN JAUNIEŠU 
PSIHOTERAPIJAS CENTRS
Neirotehnoloģiju kabinets

- psihodiagnostika

- virtuālās realitātes terapija

- biofīdbeks

- neirospēles un mobilās
tehnoloģijas

www.pusaudzis.lv

INTELEKTA ATTĪSTĪBAS 
CENTRS

- neirofīdbeks

- uzmanības un 
koncentrēšanās spēju treniņi

www.intelektacentrs.lv

SANDRAS VESTERMANES 
ĀRSTA NEIROLOGA PRAKSE

- konsultācijas vecākiem, kuru 
bērniem ir uzmanības deficīta 
un hiperaktivitātes sindroms

- biofīdbeks un neirofīdbeks

www.e-neirologs.lv

Testi un diagnostika
Jaunās tehnoloģijas šobrīd ļauj precīzāk 

saprast bērna grūtības un cik lielā 

mērā tās ietekmē datora vai mobilā 

telefona lietošana. Īpaši digitālie testi, 

kas veidoti pēc datorspēļu parauga, ļauj 

noteikt, vai ekrānos pavadītais laiks 

ietekmējis bērna koncentrēšanās spēju, 

atmiņu, fokusēšanos un citas svarīgas 

funkcijas. Tas ir svarīgi, ja bērnam 

sākušas kristies atzīmes. Savukārt, ja 

parādījusies agresija, kuru vecāki saista 

ar videospēlēm, tad bērnu iespējams 

novērot spēlēšanas laikā, vienlaikus 

mērot noteiktus rādītājus – piemēram, 

viņa stresa noturību. Speciālists 

tad iegūst diezgan precīzu ainu par 

konkrētā bērna grūtībām, kas ļauj 

piemeklēt viņam atbilstošu un efektīvu 

terapiju. Svarīgi, ka arī bērns testēšanas 

laikā ir ļoti iesaistīts un ieinteresēts 

izmēģināt jaunās tehnoloģijas – tas ļauj 

viņam saprast, ka šī nav “vienkārša 

parunāšanās ar psihologu, kas mācīs 

pareizi dzīvot”, bet nopietns, aizraujošs 

process, kurā viņš gribēs iesaistīties arī 

pats.

Virtuālās realitātes 
terapija
Tā ir šobrīd pasaulē jaunākā tehnoloģija, 

kuru izmanto bērnu psihoemocionālās 

veselības sfērā. Izmantojot īpašu 

klīniskiem mērķiem izstrādātu 

virtuālās realitātes ķiveri, bērns nokļūst 

noteiktās situācijās, kurās viņu vada 

speciālists. Piemēram, bērni, kuri 

datora pārmērīgas lietošanas dēļ sākuši 

zaudēt komunicēšanas prasmes, nonāk 

sociālās situācijās, kur apgūst spēju 

tikt galā ar trauksmi un veidot jaunas 

uzvedības stratēģijas. Speciālists tikmēr 

ar datorprogrammas palīdzību seko 

līdzi bērna stresa līmenim, palielinot 

vai samazinot stimulu intensitāti, 

ko bērns redz virtuālajā realitātē. Šis 

terapijas veids labi palīdz arī bērniem 

ar koncentrēšanās grūtībām, kā arī 

trauksmi vai bailēm, kas saistītas ar 

dažādām situācijām – piemēram, 

pārbaudes darbu rakstīšanu skolā vai 

publisku vietu apmeklēšanu.

Biofīdbeks un 
neirofīdbeks
Gan elpošana, gan pulsa rādītāji ir 

cieši saistīti ar emocionālo stāvokli 

un regulāciju. Tādēļ aizvien vairāk 

terapijā tiek izmantotas tehnoloģijas, 

kas palīdz mērīt bērna organisma 

psihofizioloģiskos rādītājus. Tās 

arī ļauj uzlabot dažādas smadzeņu 

spējas, kuras nereti ir apgrūtinātas 

bērniem ar problemātisku tehnoloģiju 

lietošanu– piemēram, koncentrēšanās 

vai uzmanības noturēšanas spēju. To 

dara, terapijas laikā ar īpaši jutīgu 

sensoru palīdzību mērot bērna sirds 

ritmu, ādas mitruma līmeni (biofīdbeks) 

vai smadzeņu viļņu aktivitāti 

(neirofīdbeks). Šie dati atspoguļojas uz 

ekrāna, un bērns tiek apmācīts tehnikās, 

kas ļauj viņam samazināt spriedzi, 

regulēt emocijas, mazināt agresiju un 

uzlabot koncentrēšanās spējas.

Tā kā smadzenes šajā vecumā ir ļoti 

elastīgas, tad tās arī pašas pielāgojas 

vēlamajam “darbības režīmam”. Tā, 

piemēram, bērns var ekrānā skatīties 

kādu video vai klausīties mūziku, 

taču dators to ļauj darīt tikai tad, kad 

smadzenes nonākušas optimālajā 

koncentrēšanās režīmā. Tas palīdz 

smadzenēm pašām adaptēties šim 

vēlamajam stāvoklim, un bērna 

koncentrēšanās spējas var ievērojami 

uzlaboties. Tādēļ šī terapijas forma tiek 

īpaši ieteikta, ja ir grūtības ar uzmanības 

noturēšanu. Citviet pasaulē vecākiem, 

kuru bērniem konstatēts uzmanības 

deficīta un hiperaktivitātes sindroms, 

pat ir iespēja izvēlēties šo terapijas 

veidu medikamentozās terapijas 

vietā. Taču jāņem vērā, ka rezultātu 

sasniegšanai, kā ar jebkuru treniņu 

metodi, būs nepieciešams zināms laiks 

un regularitāte - vairākas reizes nedēļā 

vairāku mēnešu garumā. Lai šādas 

sarežģītas tehnoloģijas izmantotu droši 

un efektīvi, nepieciešams arī prasmīgs, 

īpaši apmācīts un pieredzējis speciālists, 

kādu Latvijā pagaidām ir tikai daži.

Neirospēles un mobilās 
tehnoloģijas
Ja bērnam ir kādas nelielas noteikta 

veida grūtības – piemēram, tehnoloģiju 

lietošana saistīta ar paaugstinātu stresu 

vai grūtībām plānot savu laiku, tad 

iespējams palīdzēt ar regulāru mobilo 

 Īpaši digitālie 
testi, kas veidoti 
pēc datorspēļu 

parauga, ļauj noteikt, 
vai ekrānā pavadītais 
laiks ietekmējis bērna 
koncentrēšanās spēju, 

atmiņu, fokusēšanos un 
citas svarīgas 

funkcijas.

treniņprogrammu, ko var darīt mājas 

apstākļos vai skolā. Bērnam tad tiek 

nozīmēts noteiktu laiku dienā pavadīt, 

spēlējot īpašu “neirospēli”. Tas palīdz 

uzlabot vajadzīgo smadzeņu funkciju, 

savukārt spēles formāts nodrošina bērna 

iesaistīšanos un saglabā viņa interesi par 

procesu.

Caur bērna mobilo telefonu speciālists 

var arī attālināti vadīt bērna “virtuālo 

apzinātības treniņu”, kas palīdz 

samazināt spriedzi un emociju 

izvirdumus. Bērns ievieto savu telefonu 

kartona turētājā un izmanto to kā 

brilles, kas ļauj speciālistam attālināti 

savienot viņu ar terapijas programmu. 

Īpaši veidotā virtuālā vidē tad bērns 

vieglāk nomierinās un apgūst emociju 

kontroles spējas.
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Sniegums skolā jeb novērtējums 
atzīmju vai procentu veidā jāuztver kā 
indikators tam, cik lielā mērā bērns 
ir apguvis mācību vielu un cik viņš ir 
gatavs virzīties tālāk mācību procesā. 
Ir ārkārtīgi svarīgi, ka bērns spēj apgūt 
mācību vielu pietiekami labā līmenī, lai 
tiktu līdzi mācību procesam. Pētījumi 
rāda – ja veidojas zināšanu plaisa, 
salīdzinot ar vienaudžiem, tad pastāv 
risks, ka ar laiku tā kļūs aizvien lielāka. 
[1] Bet, ja zināšanu plaisa ir liela un 
papildus ir arī citas grūtības, piemēram, 
saistītas ar uzvedību, ir lielāka varbūtība 
nepabeigt skolu vispār. [2]
Tāpēc, ja bērns ilgāku periodu saņem 
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Iemesli, kāpēc bērni pamet skolu
Autore:
SABĪNE BĒRZIŅA,
izglītības un skolu 
psiholoģe,
kognitīvi biheiviorālā 
terapeite

Latvijā veiktajā pētījumā 
noskaidrots, ka 9,7% skolēnu 
pieder riska grupai, kas 
var pamest skolu pāragri, 
nepabeidzot mācības. [7, 8] 

Vainīgi galvenokārt ir četri 
faktori: 
1) mācīšanās grūtības, 
2) uzvedības regulācijas 
grūtības, 
3) ģimenes atbalsta trūkums, 
4) sociāli emocionālās 
problēmas. [9]

zemu vērtējumu, vispirms jāsāk meklēt 
cēlonis, kāpēc tā notiek. Skolēna 
sniegumam jāsaskan ar viņa reālo 
potenciālu.

Kas veido mācību 
sasniegumus?
Lai gan bieži šķiet, ka akadēmiskie 

sasniegumi ir tieši saistīti tikai ar 

zināšanām, ko bērns apgūst skolā, 

patiesībā tie ir rādītājs tam, ka 

bērnam ir vesela virkne prasmju – gan 

akadēmisku, gan neakadēmisku un 

tostarp arī pietiekamas priekšzināšanas, 

lai skolā realizētu savu potenciālu. Vēl 

svarīgi ir arī labvēlīgi apstākļi gan skolā, 

gan mājās, lai bērns spētu mācīties 

atbilstoši savām spējām.

Priekšzināšanas. Vecākam varētu šķist 

netaisnīgi, ka skolā tiek prasītas jau kaut 

kādas priekšzināšanas, taču tās lielā 

mērā veido viņi. Piemēram, valodas 

attīstība bērnam. Vecākiem ir ļoti liela 

ietekme šajā jomā, tāpēc, sākot 
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Izdzirdot vārdu “privātskolotājs”, vecāki mēdz sadalīties divās pretējās frontēs – vieni 
ir kategoriski pret šādu “ekstru”, bet otri uzskata, ka citādi nemaz nav iespējams apgūt 
mācību vielu, īpaši, ja tas notiek attālināti. Daļai vecāku privātskolotāja algošana ir arī 
sava veida prestiža jautājums. Kad tiešām vajadzīgs palīgs bērnam mācībās, stāsta 
izglītības un skolu psiholoģe Sabīne Bērziņa.

PRIVĀTSKOLOTĀJS
KAD TIEŠĀM VAJAG,
UN KAD NE?
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vārdu krājumu arī iemācīties lasīt ir 

vieglāk, jo daudzi vārdi viņam jau ir 

pazīstami. 

Akadēmiskās prasmes. Piemēram, 

rakstīšana, lasīšana, rēķināšana, 

analizēšana un tostarp arī kognitīvās jeb 

prāta spējas (atmiņa, domāšana). 

Neakadēmiskās prasmes. Tās 

Lielākoties privātskolotāja palīdzība sniedz labvēlīgu ietekmi, bet 
ir arī pētījumi, kas apliecina, ka ilgstoša privātskolotāja algošana 
var radīt pretēju efektu un bērns bez papildu palīdzības vairs 
netiek galā. 

skolas gaitas, bērna vārdu krājums 

starp vienaudžiem var atšķirties pat trīs 

reizes. Protams, bērni ar plašāku vārdu 

krājumu ir dzirdējuši trīs reizes vairāk 

savus vecākus runājam, lasām priekšā, 

uzslavējot, izskaidrojot un atspoguļojot 

notiekošo. Tie bērni, kuri dzird vairāk 

apkārtējos lietojam valodu (sarunājoties, 

lasot priekšā, iesaistoties dialogā, 

dialoģiskā lasīšanā), arī paši runā vairāk. 

[3, 4] Turklāt – jo bērnam ir plašāks 

vārdu krājums, jo labākas sociālās 

prasmes: spēja paprasīt palīdzību, 

izstāstīt, ko nesaprot, draudzēties, 

pastāvēt par sevi. Un bērnam ar plašāku 

piesaistoši stimuli. [5] Tāpat šajā 

kategorijā būtiskas ir sociāli emocionālās 

prasmes jeb sevis izpratne, spēja tikt 

galā ar savām emocijām un spēja 

sadarboties ar citiem – ar skolotājiem un 

klases biedriem. [6]

Ir praktiski neiespējami gūt labu 

sniegumu mācībās, ja paralēli 

NEGAIDI IZCILU REZULTĀTU!
Nav teikts, ka, algojot privātskolotāju, bērnam būs ļoti labi 
rezultāti skolā. Pētījumi par to, cik efektīva ir privātskolotāja 
palīdzība, ir visai pretrunīgi, jo rezultātu ietekmē vairāki faktori. 
Piemēram, cik motivēts ir skolēns vai – kas notiek laikā, kad 
privātskolotājs nav pieejams? Vai tad viņam pieejama kāda cita 
palīdzība, vecāku atbalsts? Lielākoties privātskolotāja palīdzība 
sniedz labvēlīgu ietekmi [11], bet ir arī pētījumi, kas apliecina, 
ka ilgstoša privātskolotāja algošana var radīt pretēju efektu un 
bērns bez papildu palīdzības vairs netiek galā. [12]

ir vienlīdz svarīgas kā pieminētās 

akadēmiskās prasmes, un būtiska 

neakadēmiskajā kategorijā ir pašvadīta 

mācīšanās jeb spēja plānot savu darbu, 

spēja gana sevi motivēt mācīties, 

spēja izvērtēt savu mācību procesu 

un progresu, spēja savākties mācību 

darbam, lai gan apkārt ir arī citi interesi 
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veicamajam uzdevumam ir “troksnis 

galvā” – domas, kuras rada dažādas 

negatīvas emocijas, piemēram, “man 

nekas nesanāk”, “citi noteikti saprata, 

bet es ne”, “esmu neveiksminieks”. 

Šīs neakadēmiskās prasmes tāpat kā 

akadēmiskās ir jāmācās un jātrenē gan 

skolā, gan mājās. 

Ārēji apstākļi. Skolas un ģimenes vide, 

piemēram, vai mājās ir sava vieta, kur 

mācīties, vai ir skaidrs, kad mācīties 

un vai ir pieejams vecāku atbalsts, 

ja tas nepieciešams. Tikpat svarīga ir 

arī sadarbība ar skolu – vai bērnam ir 

labas attiecības ar skolotājiem un klases 

biedriem. 

Visas minētās prasmes (ne tikai 

akadēmiskās, kā ierasts domāt) ir 

vienlīdz svarīgas, lai bērns veiksmīgi 

adaptētos skolā, būtu sekmīgs un 

nepamestu skolu agrīni.

Vispirms jāsaprot, 
kāpēc ir grūtības
Lai saprastu, vai vajadzīga tieši 

privātskolotāja palīdzība, jātiek 

skaidrībā, kurā no minētajiem mācību 

sasniegumu aspektiem radušās grūtības. 

Ja tās saistītas ar priekšzināšanu 
trūkumu, palīdzību var sniegt papildu 

atbalsts un darbs ar skolēnu. Dažkārt 

pietiek ar vecāku papildu iesaisti. 

Piemēram, valodas izpratnes jautājumā 

varētu pietikt ar to, ka vecāki regulāri 

iesaistās dialogā ar bērnu, viens otru 

papildinot, pārfrāzējot, atspoguļojot 

to, ko otrs teicis. Palīdzoša ir arī 

kopīga lasīšana, var veidot vārdnīcu ar 

apgūstamajiem terminiem. 

Ja vecākam nav iespējas iesaistīties, tad, 

protams, var palīdzēt privātskolotājs.  

Ja šķiet, ka bērna smadzeņu darbība 
varētu būt iemesls zemajiem 
sasniegumiem, piemēram, skolotājs 

stāsta, ka bērns strādā lēnām, vai tieši 

pretēji – nespēj nosēdēt mierīgi, nespēj 

sagaidīt jautājuma beigas, kad jau saka 

atbildi, bieži aizsapņojas, palaiž garām 

daļu uzdevuma nosacījumu, bērnam 

ir grūti koncentrēties uz vienu lietu, 

burti jūk vietām utt., tad palīdzību var 

meklēt pie skolas psihologa. Viņš jau 

precīzāk palīdzēs noskaidrot, kā strādā 

bērna prāts. Tas ir būtisks faktors, kas 

jāņem vērā mācību procesā, lai atbalsta 

pasākumus pielāgotu šā bērna smadzeņu 

darbības īpatnībām. Piemēram, ja 

bērns strādā ievērojami lēnāk nekā 

citi, tad piemērots atbalsta pasākums 

būtu mācību apjoma samazināšana vai 

papildu laika došana uzdevuma izpildei. 

Privātskolotāja iesaiste te maz līdzētu 

bez atbalstošu pasākumu ieviešanas 

skolā. 

Ja grūtības radušās akadēmiskajās 
prasmēs, var kā atbalstu izmēģināt 

skolās pieejamās konsultācijas. Tur gan 

parasti skolotāja uzmanība ir dalīta uz 

vairākiem bērniem, bet, iespējams, 

bērnam pietiks ar mazu stimulu no 

skolotāja puses, lai jau uzlabotu savu 

mācību sniegumu. Ja konsultācijas skolā 

nedod vēlamo rezultātu, bērns stāsta, ka 

tomēr netiek galā un no malas iesaiste 

ir nepieciešama lielākā apmērā, tad 

privātskolotājs varētu būt risinājums. 

Ja grūtības saistītas ar 
neakadēmiskajām prasmēm, 

kas dažkārt no malas izskatās kā 

nekoncentrēšanās, bet skolas psihologs 

ziņo, ka bērnam uzmanības grūtību 

nav, tad vecāka uzdevums būtu 

pavērot, kā bērns mācās pats. Pavērot 

bērna prasmes tikt galā ar mācību 

uzdevumu no tā izlasīšanas brīža līdz 

pat uzdevuma izpildīšanai. Tādējādi var 

saprast, kurā brīdī bērns “atslēdzas”, 

nespēj vairs uzdevumu izpildīt. Tas 

savukārt vecākam dos informāciju 

par to, kuras prasmes bērnam trūkst. 

Varbūt viņš nesaprot uzdevuma 

vairākpakāpju nosacījumus, izlaiž daļu 

instrukcijas. Varbūt bērns nesadala 

uzdevumus mazākos, izpildāmos 

apakšuzdevumos un zaudē motivāciju 

izpildīt to līdz galam. Varbūt bērnam 

vispār nav skaidrs, no kura gala ķerties 

klāt uzdevumam. Šajā gadījumā kāds 

pieaugušais, piemēram, privātskolotājs 

vai vecāks, kurš nedalīti pievērš 

uzmanību bērna mācīšanās procesam, 

var iemācīt trūkstošo prasmi, lai bērns 

spētu izpildīt uzdevumu līdz galam. 

Būtībā palīdz bērnam iemācīties 

mācīties.

Izvirzi mērķi – ko 
vēlies panākt ar 
privātskolotāja 
palīdzību
Sākotnēji jāsaprot, vai mērķis ir kāds 

īstermiņa sasniegums, konkrēts 

rezultāts (piemēram, gatavošanās 

nākamajam kontroldarbam), vai tas ir 

ilgtermiņa mērķis (apgūt kādu mācību 

priekšmetu, daudzpusīgas prasmes). 

Protams, vecākiem būtiski ir abi mērķi – 

gan labs rezultāts kontroldarbā, gan arī 

prasmju un kopējās izpratnes veidošana, 

bet patiesībā tieši iemācīšanās mācīties, 

vispārējās kompetences celšana 

ir būtiskāks mērķis, jo tas sniegs 

ilgtermiņa labumu bērnam. Ja uzsvaru 

liek tikai uz konkrēta kontroldarba 

nokārtošanu vai priekšmeta apgūšanu, 

tad pēc šā uzdevuma izpildes, kad 

privātskolotājs vairs nebūs pieejams, 

iespējams, bērns vēl netiks pats galā ar 

turpmāko mācību vielu. [10]

Mērķis pat varētu būt vēl tālejošāks: 

nevis tikai apgūt mācību priekšmetu, 

piemēram, matemātiku vai ekonomiku, 

bet paralēli uzdevumu pildīšanai skolas 

vajadzībām iemācīties arī dzīves prasmes 

– kā rīkoties ar naudu, kā veidot 

iekrājumus, kā attiekties pret finansēm 

kopumā.

 Privātstundas 
laikā skolēnam 
jābūt aktīvam 

un lielākais darbs jāveic 
pašam. Privātskolotājs ir 
tikai mentors, kurš palīdz 
organizēt darbu. 

 Ja bērns ilgāku 
periodu saņem 

zemu vērtējumu, 
vispirms jāsāk meklēt 

cēlonis, kāpēc tā notiek. 
Skolēna sniegumam 

jāsaskan ar viņa 
reālo potenciālu.
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Ieteikumi vecākiem
Algojot privātskolotāju, būtu labi 

vienoties, ko tad vecāki un skolēns vēlas 

– vai tikai iemācīties konkrētu tehniku 

konkrēta uzdevuma atrisināšanai, vai 

tomēr spēt jaunās prasmes lietot dažādos 

līdzīgos vai mazāk līdzīgos jautājumos. 

Var pavērot, vai privātskolotājs uzdod 

papildu jautājumus, lai pārliecinātos par 

bērna izpratni, vai skolotājs paskaidro 

šā uzdevuma sakarību ar citām šķietami 

nesaistītām prasmēm, vai veido 

mācīšanās attieksmi, vai māca bērnam 

prasmes, kuras vēlāk viņam palīdzēs 

patstāvīgi mācīties. Būtu svarīgi, ka 

privātskolotājs parāda veidus, kā tikt 

galā ar neskaidrībām, kā palīdzēt 

bērnam sekot līdzi savam darbam, 

pašam saprast, kur pieļāvis kļūdu. 

Labs privātskolotājs atļauj audzēknim 

pieļaut kļūdu un māca, kā to pamanīt un 

izlabot. Šādas prasmes apguve palīdzēs 

bērnam tikt galā ar uzdevumiem pat 

tad, kad privātskolotājs nebūs pieejams. 

Privātstundas laikā skolēnam jābūt 

aktīvam un lielākais darbs jāveic pašam. 

Privātskolotājs ir tikai mentors, kurš 

palīdz organizēt darbu. 

Savukārt, ja saprotat, ka privātskolotājs 

jums tomēr ir par dārgu, apdomājiet, 

kādas ir alternatīvas atbalsta iespējas, jo 

bērnu nedrīkst atstāt bez palīdzības, ja 

tāda nepieciešama. Dažādas apmācības 

iespējas pieejamas pat interneta vietnēs 

– gan skolotāju lekcijas videoformātā, 

gan online mācības. Varbūt kāds vecāks 

brālis vai māsa var palīdzēt bērnam 

apgūt prasmi mācīties? Varbūt ir iespēja 

sarunāt, ka tavs bērns pilda mājasdarbus 

Bērni ļoti labi spēj apgūt mācību vielu, ja viņiem liek paskaidrot, 
kā viņi saprot uzdevumu un kā viņi to varētu izskaidrot vecākiem.  

kopā ar klases biedru, kuram priekšmets 

gana labi padodas? 

Tāpat bērnam var būt noderīgs jūsu 

kā vecāku mācīšanās piemērs. Veltiet 

savu laiku tam, lai mācītu bērnam, kā 

tikt galā ar skolas uzdevumiem. Pat, ja 

jums, pieaugušajiem, nav skaidrs, kāds 

ir risinājums, padalieties ar veidiem, 

kā var tikt galā, ja ir neskaidrības. 

Piemēram, kā atrast mācību vielu 

interneta resursos. Vai aprunājieties ar 

kādu klases biedru, kurš vielu saprot, 

un tad to paskaidrojiet bērnam. Varbūt 

ir iespējams sazināties ar skolotāju un 

pajautāt, kā tikt galā ar uzdevumu. 

Vecākiem bieži vien traucē tas, ka viņi 

nezina risinājumu, nejūtas kompetenti 

palīdzēt, taču pats risinājums ir mazāk 

būtisks, kā iemācīties rast izeju no 

situācijas. Pētījumi rāda – ja vecāks nav 

drošs par bērnam uzdotā uzdevuma 

pareizo atbildi, tad bērns var labāk 

saprast mācību vielu, jo gan vecāks, 

gan bērns aktīvi pieslēdzas uzdevumam 

un mēģina viens otram izskaidrot savu 

domu gaitu. Bērni ļoti labi spēj apgūt 

mācību vielu, ja viņiem liek paskaidrot, 

kā viņi saprot uzdevumu un kā viņi to 

varētu izskaidrot vecākiem.  

Un nobeigumā – kopīgi mācoties ar 

bērnu, centieties šo procesu padarīt 

patīkamu, baudāmu. Piemēram, 

sadaliet uzdevumu mazākās daļās un 

atļaujiet sev un bērnam papriecāties 

par katra posma izpildīšanu, nevis 

koncentrējieties uz visa lielā uzdevuma 

atrisināšanu. Gūstiet prieku arī no 

maziem panākumiem!

 Bērnam var būt 
noderīgs jūsu kā 

vecāku mācīšanās 
piemērs. Veltiet savu laiku 
tam, lai mācītu bērnam, kā 
tikt galā ar skolas 

uzdevumiem.

Izglītība
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Marta Celmiņa specializējusies zīdaiņu, 
bērnu un pusaudžu miega slimību 
atklāšanā, ārstēšanā, novērošanā un 
pētniecībā, un viņa teic, ka, iespējams, 
ne paši bērni, ne viņu vecāki un pat ne 
izglītības jomas organizatori neapjauš, 
cik būtiskas sekas atstāj režīma, 
pusaudžu vecuma fizioloģijas un miega 
īpatnību neievērošana.

Cik daudz guļ?
Epilepsijas un miega medicīnas centrs 

sadarbībā ar Latvijas Universitāti 

[1] veicis apjomīgu aptauju, kurā 

piedalījušies 1052 Latvijas skolēni 

vecumā no 12 līdz 19 gadiem (7.–12. 

klase). Tika noskaidrots, ka 39% 

pusaudžu guļ mazāk, nekā rekomendēts 

atbilstoši viņu vecumam. 

Darbdienās pusaudži guļ vidēji astoņas 

stundas (jaunākās klasēs – vairāk, 

vecākajās –  mazāk), bet brīvdienās visās 

vecumu grupās miegam tiek atvēlētas 

papildus vēl divas stundas. Jāņem vērā, 

ka šajā aptaujā bērni paši novērtēja 

savu miega daudzumu, taču ārvalstu 

pētījumos pierādīts, ka patiesais miega 

daudzums ir vidēji par 30 minūtēm 

īsāks. 

Interesanti, ka lielākā daļa respondentu 

atzina, ka, viņuprāt, varētu labāk 

mācīties un labāk justies, ja miegam 

atvēlētais laiks būtu par stundu ilgāks. 

Līdzīga situācija ir arī citās vecumu 

grupās. Tas nozīmē, ka darbdienās 

Latvijas jaunieši labprāt gulētu par 

apmēram četrarpus stundām vairāk 

nedēļā. 

Brīvdienu miegs var 
kaitēt
Zaudētā miega “izgulēšana” brīvdienās 
ir izplatīta prakse. Lai gan tas uzlabo 
pašsajūtu un ir vairāk enerģijas, tie nav 

ilgtermiņa pozitīvie efekti. Pētījumos 
pierādīts, ka šādas miega režīma 
svārstības organismā izraisa dažādas 
veselības problēmas ne tikai tīņiem, bet 
arī pieaugušajiem, piemēram, pieaug 
aptaukošanās risks, palielinās iespēja 
saslimt ar cukura diabētu [2]. Tas 
saistīts gan ar pārēšanos (lai mazinātu 
miegainību), gan arī ar hormonālām 
izmaiņām, kas rodas neregulāra 
gulētiešanas un celšanās ritma dēļ [3]. 

Vai agrāka gulētiešana 
palīdz?
“Ej agrāk gulēt, tad būsi izgulējies,” 

saka pieaugušie. Un kļūdās! Šis princips 

strādā citās vecumu grupās, bet ne laikā, 

kad plosās pubertātes hormoni. Kopā ar 

citām pārmaiņām pusaudžiem atšķiras 

arī melatonīna (miega hormona) izdale. 

Šis hormons sāk izstrādāties vakarā, 

kad sāk tumst, bet dienas laikā ir 

ļoti zems. Pieaugušajiem melatonīna 

līmenis sāk pieaugt pēc pulksten 20–21; 

visaugstākais tas ir ap pulksten 3–4 

naktī, kad cilvēkam ir arī visdziļākais 

miegs. Pusaudža organismā 

SKOLĒNU MIEGA 
ĪPATNĪBAS
DARBDIENĀS PAR MAZ, 
BRĪVDIENĀS PAR DAUDZ
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Liela daļa Latvijas skolēnu dzīvo miega badā, un vairāk nekā puse jauniešu jūtas 
noguruši gan no rīta, gan dienas laikā. Saprotams, tas ietekmē sekmes, bet ilgtermiņā 
arī veselību. Par miega īpatnībām, kas raksturīgas skolas vecuma bērniem un jauniešiem, 
stāsta pediatre un miega speciāliste Marta Celmiņa. 

Konsultē:
MARTA CELMIŅA,
pediatre un miega 
speciāliste Epilepsijas 
un miega medicīnas 
centrā un Bērnu 
klīniskajā universitātes 
slimnīcā

Autore: LĪGA BRŪVERE

CIK DAUDZ 
JĀGUĻ?

Miega vajadzības dažādos 
vecuma posmos ir atšķirīgas. 
“National Sleep Foundation” 
plašā pētījumā ar daudzu profilu 
speciālistu iesaisti 2015. gadā 
izstrādājis rekomendācijas 
vēlamajam miega daudzumam 
dažādos vecumos.  
Jaunākajiem skolas bērniem 
(līdz 13 gadu vecumam) 
diennaktī vajadzētu gulēt 9–11 
stundas, pusaudžiem 14–17 
gadu vecumā ieteicams atvēlēt 
miegam 8–10 stundas diennaktī.

Interesanti
Vai tas nozīmē, ka skolai faktiski būtu jāsākas vēlāk – tad, 
kad pusaudzis dabiski ir pamodies un možs, lai mācītos? Ir 
eksperiments ar kādu Lielbritānijas skolu, kurā sekmju rādītājs, 
salīdzinot ar citām skolām, bija zem vidējā līmeņa. Skolā stundas 
sākās pulksten 8.50. Nākamajā gadā stundu sākumu pārcēla uz 
pulksten 10, un sekmes būtiski uzlabojās! Otrajā gadā skolēnu 
sekmes turpināja pieaugt, bet vēl pēc gada stundu sākumu atkal 
pārlika uz pulksten 8.50.
Rezultāts? Audzēkņu sekmes strauji pasliktinājās! Kavējumu 
korelācija bija tāda pati – vēlāk sākot skolu, kavējumu bija mazāk, 
un otrādi. 
Lai arī dati rāda, ka mācību sākuma laika pārcelšana uz vēlāku 
rītu, iespējams, būtiski uzlabotu mācību priekšmetu apguvi un 
ilgtermiņā – arī jauniešu zināšanas, ekonomiskie un sadzīviskie 
aspekti pašlaik tomēr gūst pārsvaru pār argumentiem, kā būtu 
labāk skolēniem.
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Gultu izmanto tikai
gulēšanai - neēd,

neskaties TV, telefonu un
nepildi mājasdarbu

Vakarā istabu padari
tumšu, no rīta- gaišu

Ievēro regularitāti - ej
gulēt un celies vienā un

tajā pašā laikā katru
dienu (arī brīvdienās)

Izveido ērtu vidi - patīkama
gultasveļa, piemērota istabas

temperatūra, klusums

Nelieto elektroierīces (tv,
telefons, iPods, planšetes,

datori) vismaz 30 min pirms
miega

30
min

Atpūties 30 min
pirms miega

30
min

Neēd lielas porcijas
pirms miega

Nesporto 2 h
pirms miega

2 h

MIEGA
higiēna

Guli tik, cik Tavā vecumā
nepieciešams

9-11 8-10 7-9h

6-13
g

14-17
g

18-25
g

Nelieto alkoholu,
cigaretes un citas atkarību
izraisošas vielas vismaz 3h

pirms miega

3 h

Nelieto kofeīnu vismaz 4 h
pirms miega - tēja, kafija,

kakao, šokolāde, limonāde,
enerģijas dzēriens, u.c.

4 h

melatonīns sāk izstrādāties vēlāk nekā 

pieaugušajiem un arī samazināties 

sāk vēlāk, proti, vairāk uz rīta pusi. 

Tas nozīmē, ka miegs nāk vēlāk un –  

likumsakarīgi – arī celties gribas vēlāk, 

jo melatonīna līmenis nemazinās tik 

agri kā pieaugušajiem. Neapšaubāmi, 

ka 21. gadsimtā miera režīmu ietekmē 

arī sociālā komunikācija internetā, 

viedierīces, arī tas, ka vecākiem vairs 

nav tik lielas noteikšanas, kad bērns iet 

gulēt.

Režīma nozīme ir 
milzīga un noteicoša
Nevarētu teikt, ka mūsdienās jaunieši 
guļ mazāk nekā agrāk. 1990. gadā 
publicēts pētījums [4] atklāj, ka 
laika gaitā no 1972. līdz 1989. gadam 
pusaudži miegā pavada mazāk, nekā 
rekomendēts, it sevišķi vidējās un 
vecākās grupas jaunieši. Sākot no 12 
gadu vecuma, miega “parāds” tiek 
izgulēts brīvdienās. Tas apliecina: lai gan 
dzīves stils, iespējas un ātrums mainās 

laika gaitā, pastāv nemainīgi apstākļi– 
vecāku ietekmes mazināšanās, 
pubertāte, ārpusskolas nodarbības 
(šajā gadījumā – nepilna laika darbs), 
kā arī melatonīna augstākā punkta 
nobīdīšanās. Ļoti svarīgs un noteicošs 
miega un nomoda līdzsvarošanai ir 
režīms.  

Mazāko skolēnu 
problēma – obstruktīva 
miega apnoja un 
staigāšana/runāšana 
miegā
Skolēni no 1. klases līdz apmēram 8–9 

gadu vecumam vēl ir ļoti atkarīgi no 

vecāku lēmumiem, tāpēc neizgulēšanās 

šajā vecumā ir mazāk aktuāla. Viņi 

ievēro režīmu, un telefona lietošana 

nakts stundās parasti nenotiek. 

Līdz 7–8 gadu vecumam salīdzinoši 

bieži sastop obstruktīvu miega apnoju. 

Tas nozīmē, ka dažādu iemeslu dēļ tiek 

sašaurināti elpceļi, un tas miegā traucē 

pilnvērtīgi elpot. Kad apstājas elpošana, 

smadzenēm sāk trūkt skābekļa, un 

cilvēks pamostas, lai atkal sāktu elpot. 

Pasliktinās miega kvalitāte, cilvēks 

nejūtas izgulējies. Vecāki bieži norāda, 

ka bērns dienas laikā lielākoties elpo 

caur muti, bet naktī skaļi krāc un aiztur 

elpu. Mazāki bērni nejutīsies miegaini– 

tieši otrādi, viņi būs hiperaktīvi, jo ir 

neizgulējušies un nespēj koncentrēties. 

Citkārt bērni nespēj izgulēt nakti sausi 

tad, kad to jau vajadzētu mācēt. Mazāki 

bērni var justies gražīgi, bet lielākiem 

bērniem varētu būt grūti sekot līdzi 

mācībām. 

Zaudētā miega “izgulēšana” brīvdienās ir izplatīta 
prakse. Lai gan tas uzlabo pašsajūtu un ir vairāk 
enerģijas, pozitīvie efekti nav ilgtermiņa.

Padoms!
Lai no rīta palīdzētu 
melatonīna līmenim ātrāk 
samazināties, pieceļoties 
uzreiz jāatver aizkari vai, 
ja ārā ir tumšs, jāieslēdz 
gaisma. 

Veselība
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Visbiežākais iemesls obstruktīvai miega apnojai pirmsskolas 

vecuma bērniem ir palielinātas kakla mandeles un/vai adenoīdi. 

Risku visos vecumos krietni palielina liekais svars un arī 

izmainīta sejas skeleta uzbūve, piemēram, sakodiena problēmas.

Ja ir aizdomas, ka bērns cieš no šiem elpošanas traucējumiem 

miegā, noteikti jāmeklē palīdzība pie ģimenes ārsta, pediatra, 

LOR jeb ausu, kakla, deguna ārsta vai pulmonologa! Izārstējot 

obstruktīvo miega apnoju, būtiski uzlabojas bērna attīstība un 

pašsajūta. 

Šajā vecumā bērni joprojām mēdz arī staigāt vai runāt miegā. Lai 

gan tas ir normāls attīstības posms, to parasti pastiprina viss, 

kas ietekmē miega kvalitāti – piemēram, obstruktīva miega 

apnoja vai pārdzīvojumi mājās, skolā.

Narkolepsija – kad miegu vajag ļoti 
daudz
Epilepsijas un miega medicīnas centra pētījumā [6] 41% 

meiteņu un 27% zēnu atzinuši, ka jūtas miegaini dienas laikā. 

Visbiežāk miegainība rodas tādēļ, ka jaunietis gulējis par maz vai 

arī miegs bijis traucēts (piemēram, obstruktīvas miega apnojas 

dēļ), tomēr mēdz būt arī situācijas, kad ķermenim vienkārši ir 

pastiprināta nepieciešamība pēc miega. Reta, līdz šim Latvijā 

līdz galam neapzināta slimība ir narkolepsija. Tā ir hroniska 

neiroloģiska kaite, kas rodas, ja smadzenēs trūkst hormona– 

oreksīna. Tas savukārt neļauj miegam “ielauzties” nomoda 

periodā. Statistikas dati liecina, ka uz katriem 10 000 cilvēku 

5–16 sirgst ar narkolepsiju, bet Bērnu slimnīcā šobrīd ir zināmi 

pieci jaunieši ar šādu diagnozi. 

Slimība parasti sākas pusaudžu vecumā – jaunietis bieži ir 

miegains (arī tad, ja gulējis pat 15 stundas), biežāk guļ diendusu. 

Vēlāk var pievienoties katapleksija, kas visbiežāk rodas pēc 

pozitīvām emocijām vai smiešanās. Tas izpaužas kā muskuļu 

vājums, piemēram, grūti noturēt rokā priekšmetu, saļodzīšanās 

vai – smagākos gadījumos – saļimšana. Iespējams, ka pašā 

sākumā muskuļu vājums varētu izpausties tikai sejā. Citi bieži 

vien atzīmē, ka jaunietis izskatās “pārāk miegains” vai arī it kā 

būtu piedzēries. 

Liela daļa cilvēku ar narkolepsiju sūdzas arī par miega paralīzi– 

tas ir stāvoklis, kad, pamostoties vai aizmiegot, cilvēks ir 

nomodā, bet nespēj pakustēties. Tas var būt ļoti biedējoši, īpaši, 

ja miega paralīzes laikā cilvēks redz kādas halucinācijas. 

Pamanot savam bērnam vai jaunietim narkolepsijai līdzīgus 

simptomus, vērsieties pie miega speciālista vai bērnu

neirologa!

KAD JĀBŪT 
PIRMAJAI VIZĪTEI 
PIE VECMĀTES 
VAI GINEKOLOGA

Vecāki jautā:
Vai ir lietderīgi aizliegt telefona lietošanu pirms miega, ja tīnis līdz trijiem naktī 
spēlē spēlītes telefonā ar draugiem?
Kad jauniešiem jautā, ko viņi pirms miega dara telefonā, visbiežāk viņi atbild, ka čato un spēlē spēles. Tās ir aizraujošas 
nodarbes, kas visu laiku uztur intensīvu interesi. Pat, ja kādā mirklī sāk gribēties gulēt, uzmundrinošās un aktivizējošās 
nodarbes šo vēlmi ātri vien “nosit”. Nesenā Oksfordas pētījumā [5], kurā piedalījās 50 000 dalībnieku, atklāts, ka miegu 
traucējoša ietekme ir vairāk saturam, nevis zilajai gaismai, taču jebkurā gadījumā gulētiešana tiek atlikta uz arvien vēlāku 
laiku. 
Aizliegumi pusaudžiem bieži liek darīt pretējo, bet, ja iespējams, labāk vecākiem un tīnim vienoties par to, ka nodarbes tieši 
pirms miega ir patīkamas un mierīgas (varbūt pat mazliet garlaicīgas). Jauniešus jāmudina pievērsties kādam hobijam, kas 
nereti viedierīču dēļ tiek atstāts novārtā, bet kas pirms gulētiešanas varētu palīdzēt sakārtot prātu, piemēram, gleznošana, 
mandalu krāsošana, mūzikas klausīšanās, rokdarbi, rakstīšana...

9. klases skolniece vēlu iet gulēt, mostas neizgulējusies un pēc skolas vairākas 
stundas guļ. Vai ļaut tīnim gulēt diendusu?
Ja pa dienu jūtas miegains un naktī nav izgulējies, tad, atnākot no skolas, gribas dažas stundiņas pagulēt. Pēc tam vakarā atkal 
nenāk miegs un pa dienu atkal gribas gulēt. Tas ir apburtais loks... 
Diendusa ir pieļaujama un dažkārt pat palīdz domāt, bet tai nevajadzētu būt ilgākai par 30 minūtēm vai pārāk vēlu vakarā.
Pētot diendusas ietekmi [7], noskaidrots, ka cilvēkiem, kas nedaudz nosnaužas, mēdz būt labākas koncentrēšanās un 
domāšanas spējas nekā tiem, kas nav pagulējuši. Ja diendusas laikā vēl izdodas pasapņot, tad domāšanas spējas ir pat labākas, 
jo miegs bijis dziļāks. Tādējādi diendusa, kas nenotiek pārāk vēlā pēcpusdienā un neilgst vairākas stundas, uzlabo gan 
kognitīvās spējas, gan var uzlabot miega režīmu kopumā.

Kā palīdzēt, ja bērnam ir depresija, trauksme un slikts miegs?
Miega traucējumi ir viena no depresijas pazīmēm, taču vienlaikus miega traucējumi vēl vairāk pastiprina depresiju – rodas 
kārtējais apburtais loks. Šīs abas problēmas jāārstē vienlaikus, jo, uzlabojot miegu, vieglāk tikt galā arī ar depresiju. Šajā 
gadījumā jāvēršas pēc palīdzības pie speciālistiem, jo, iespējams, nepieciešama gan kognitīvi biheiviorāla terapija, gan 
medikamenti.

Vai ir preparāti, kurus var dot bērnam, lai uzlabotos miegs?
Bieži, lai uzturētu modrību, jaunieši lieto kofeīnu saturošus produktus [8], piemēram, kafiju, melno un zaļo tēju, enerģijas 
dzērienus, kolu un šokolādi. Lai izvairītos no aktivizējošā un miegu traucējošā efekta, tos nevajadzētu lietot vismaz četras 
stundas pirms gulētiešanas. 
Lai palīdzētu aizmigt, dažkārt tiek lietots uztura bagātinātājs melatonīns – hormons, kas palīdz justies miegainākam. Jāņem 
vērā, ka tās nav miega zāles, un, ja saglabājas miegu traucējošie faktori (stress, trauksme, nepareizs diennakts ritms), tad 
efekts būs nepilnvērtīgs. Lielākajai daļai jauniešu pietiek vien ar miegam kaitējošo faktoru novēršanu.
Liela loma stresa un trauksmes mazināšanā ir sportam. Dažkārt palīdz kaut vai pastaiga ātrā solī un mūzikas klausīšanās. Tā 
var izvēdināt galvu un sakārtot domas. Jāmudina jauniešus pievērsties kādam jaunam vai sen piemirstam hobijam. Iespējams, 
labi varētu palīdzēt saruna ar psihologu, psihoterapeitu vai arī dalība kādā jauniešu atbalsta grupā.
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Meitenes veselība

Mammas vēderā 
Ceturtajā grūtniecības nedēļā kopā ar 
augošā bērniņa ādu, zobiem, matiem, 
nagiem un dažādiem dziedzeriem 
sāk attīstīties arī krūšu dziedzeri. 
Grūtniecības pirmajā trimestrī jau 
ir jaušams krūšu novietojums, to 
pāra struktūra. Rodas apjausma par 
krūtsgalu. Otrā grūtniecības trimestra 
laikā veidojas krūšu daivas un piena 
līnijas – var teikt, ka krūšu dziedzera 
struktūra ir noformējusies. Grūtniecības 
noslēgumā gaidāmās meitenītes krūtīm 

TĀS IZAUGS. GAN 
MEITENES, GAN KRŪTIS.
BET KĀDAS?
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Literatūrā tiek minēti trīs galvenie krūšu attīstības periodi – laiks, kad krūtis 
piedzīvo nozīmīgākās pārmaiņas: (1) mammas vēderā – veidojoties krūšu 
dziedzeru pamatstruktūrām; (2) pubertātes laikā – attīstoties sekundārajām 
dzimumpazīmēm; (3) grūtniecības laikā – sievietes organismam sagatavojoties 
zīdīšanai. Pārmaiņas krūtīs būs vērojamas arī pēc 40 gadu vecuma, tuvojoties 
menopauzei. 

Autore:
LINDA VĪTUMA,
Starptautiski 
sertificēta dūla CLD 
(CBI), 
LU Rīgas 1. Medicīnas 
koledžas studente 
vecmātes specialitātē

ir 15–20 daivas un vēl nefunkcionējoša 
pienvadu sistēma.

Pēc piedzimšanas
Pirmie divi dzīves gadi ir nozīmīgs 

brīdis krūšu attīstības procesā, pēc kura 

iestājas zināms miera periods – līdz 

pat pusaudžu vecumam. No meitenes 

dzimšanas brīža notiek izmaiņas krūšu 

uzbūvē un darbībā – attīstās un nobriest 

piena vadiņu sistēma. 

Uzreiz pēc piedzimšanas jaundzimušā 

krūtis ir redzamas un var būt 

novērojama viena no tā sauktajām 

jaundzimušo krīzes pazīmēm – 

fizioloģiskā mastopātija. Jaundzimušā 

krūts dziedzeri var būt piebrieduši. 

Piebriedums parādās 2.–5. dzīves dienā 

un izzūd divu līdz trīs nedēļu laikā. No 

krūtīm var būt pienam līdzīgi izdalījumi. 

Krūtis un bauda
Reizēm var tikai pabrīnīties, cik daudz 

laika nepieciešams, lai pētījumos atklātu 

un aprakstītu to, ko katra sieviete agrāk 

vai vēlāk atklāj savā ikdienas dzīvē. Liels 

bija pētnieku pārsteigums, atklājot, 

ka krūšu galu stimulācija aktivizē tos 

pašus baudas centrus smadzenēs, kas 

reaģē uz klitora, maksts un dzemdes 

kakla kairinājumiem. Tā tika gūts 

pierādījumos balstīts apstiprinājums, ka 

sieviešu krūtis, krūšu gali ir erogēnas 

 No meitenes 
dzimšanas brīža 
notiek izmaiņas 

krūšu uzbūvē un darbībā– 
attīstās un 

nobriest piena 
vadiņu sistēma.
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I

II

III

IV

V

Pusaudzes gadi
Pusaudžiem raksturīgās pārmaiņas meitenes visbiežāk piedzīvo vecumā no astoņiem ar 
pusi līdz 13,5 gadu vecumam. Aktivizējas hormonālā sistēma, īpaši estrogēns, un krūtis 
“pamostas no dziļā miega”. Sākas vizuāli pamanāmas izmaiņas meitenes krūtīs, kuras 
medicīniski mēdz aprakstīt kā sekundāro dzimumpazīmju attīstības pakāpes (pēc Tannera 
skalas):

Džeimss Tanners (1920–2010) ir britu pediatrs endokrinologs, kas izveidoja Tannera skalu, pēc 
kuras tiek aprakstīta sekundāro dzimumpazīmju attīstība pubertātes laikā gan meitenēm, gan 
zēniem.

I pakāpe:
līdz 8 gadu vecumam – nav nedz 
krūts dziedzeru, nedz kaunuma 

apmatojuma. 

II pakāpe: 
8–11 gadi – parādās krūtsgala 

pacēlums, palielinās krūts areolas. 

8–12 gadi – uz kaunuma parādās 

atsevišķi reti matiņi. 

III pakāpe: 
10–12 gadi – palielinās krūts 

kontūra, paplašinās areolas. 

9–13 gadi – reti, cirtoti mati uz 

kaunuma paugura (mons pubis). 

IV pakāpe: 
12–14 gadi – izteikta krūšu un 

aerolas palielināšanās, veidojas 

krūtsgala pacēlums. 

10–13 gadi – biezāks apmatojums 

(gandrīz kā pieaugušām sievietēm). 

V pakāpe: 
14–16 gadi – nobriedušas krūšu 

formas. 

12–16 gadi – trijstūrveida 

apmatojums (kā pieaugušām 

sievietēm).

zonas, kas ir ļoti jutīgas pret seksuālu 

kairinājumu. 

Pirmais krūšturis un 
visi nākamie krūšturi 
sievietes dzīvē
Īss ieteikumu kopsavilkums, kas 

noderēs gan pirmā, gan visu turpmāko 

krūšturu izvēlē – vissvarīgākais izvēles 

kritērijs ir pareizs krūštura izmērs! Ir 

svarīgi, lai būtu pareizs kā krūšu kurvja 

apkārtmēra, tā krūšu bļodiņu izmērs. 

Ne par lielu, ne par mazu. Ja krūšturis 

ir ikdienas apģērbs, ir vērts pievērst 

uzmanību, lai tas būtu ērts un patīkams 

ādai – forma, audums. 

Nav pietiekami daudz kvalitatīvu 

pētījumu, lai secinātu, vai un kāda ir 

krūšturu ietekme uz krūšu veselību. 

Gadījumos, kad meitenei vai sievietei 

ir lielas krūtis, krūšturis var palīdzēt 

gan ikdienas dzīvē, gan sportojot. Tas 

mazinās muguras un spranda sāpes, 

mazinās sāpes krūtīs fizisku aktivitāšu 

laikā un palīdzēs noturēt labu stāju. 

Grūtniecība
Grūtniecības laikā sievietes organisms 

sagatavojas zīdīšanai un krūts audi 

Ņem vērā!
Mūža garumā dažādos dzīves 
posmos sievietei var būt līdz pat 
sešu dažādu izmēru krūšturi– 
pirmais krūšturis, pieaugušas 
sievietes krūšturis, krūšturis 
grūtniecības laikā, zīdīšanas 
krūšturis, krūšturis, mainoties 
svaram, krūšu formai un audiem 
krūtīs. Pamani šīs izmaiņas 
un vienmēr izvēlies atbilstoša 
izmēra krūšturi!

Pusaudžiem raksturīgās pārmaiņas meitenes visbiežāk 
piedzīvo vecumā no astoņiem ar pusi līdz 13,5 gadu 
vecumam. Aktivizējas hormonālā sistēma, īpaši estrogēns, 
un krūtis “pamostas no dziļā miega”.

Meitenes veselība
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Meitenes veselība

mammu pie rokas un aizved pārbaudīt 

krūtis. Lai dzīvotu!”. Vairāk par krūšu 

pārbaudi uzzini:

www.parbaudikrutis.lv.

 

Pārējais notiks pats – tās izaugs. Gan 

meitenes, gan krūtis. 

palūkoties vērīgi un apdomāt: varbūt ir 

vērts pārliecināties, vai viss ir kārtībā. 

Var būt gadījumi, kad pamanīsim 

kādas iedzimtas patoloģijas, piemēram, 

papildu krūtsgalu, papildu krūts 

dziedzeri vai krūts dziedzeru trūkumu. 

Varbūt krūtīm būs izteikti īpatnēja 

forma, kādas anatomiskas īpatnības vai 

kosmētiskas problēmas (piemēram, uz 

iekšu vērsts krūtsgals). 

Daļai problēmu būs iespējama 

ķirurģiska ārstēšana (ieskaitot plastisko 

ķirurģiju). Daļu sūdzību varēs novērst ar 

medikamentiem. 

Krūšu pašpārbaude
Krūšu saslimšanu laicīgā atklāšanā 

būtiska nozīme ir krūts dziedzeru 

pašizmeklēšanai, ko ir vērts darīt 

pašai sievietei un iemācīt arī savai 

meitai. Tomēr jāpiebilst, ka jaunu 

meiteņu apmācība krūts dziedzeru 

pašizmeklēšanā pagaidām ir strīdīgs 

jautājums. Pasaules Veselības 

organizācija pašizmeklēšanu iesaka tikai 

tajos gadījumos, ja ir nozīmīgi krūts vēža 

riska faktori ģimenē (pārmantojamība 

no mātes, tēva vai pirmās pakāpes 

radiniecēm).  

Krūšu skrīnings
Statistikas dati liecina, ka Latvijā biežāk 

ar krūts vēzi slimo sievietes vecumā 

pēc 50 gadiem. Krūts vēža profilaktisko 

pārbaudi veic ar mamogrāfijas metodi. 

Sievietēm vecumā no 50 līdz 69 

gadiem reizi divos gados tiek nosūtīta 

uzaicinājuma vēstule, aicinot veikt valsts 

apmaksātu krūts vēža profilaktisko 

pārbaudi. 

Tā mēs sākām ar mazu meitenīti 

mammas vēderā, kurai jau ceturtajā 

nedēļā kopš ieņemšanas sāk veidoties 

krūtis, un noslēdzam ar pieaugušu 

sievieti, kurai sakām: “Paņem savu 

pārveidojas – krūtis palielinās, mainās 

to struktūra, krūtsgali kļūst tumšāki. 

Pigments aizsargā krūtsgalu un areolu 

pret neierasto slodzi, ko rada zīdīšana. 

Krūtsgala tumšākā krāsa ir sava 

veida dabas viltība, lai ieinteresētu 

jaundzimušo un noturētu viņa 

uzmanību, sākot agrīnu zīdīšanu. 

Zīdīšana
Sieviešu krūtis ir dažādas, bet ne to 

izmēram, ne formai, ne veidam nav 

sakara ar to, vai krūtīs veidosies piens. 

Piens veidosies ikvienā krūtī, un 

zīdīšana izdosies, apgūstot zīdīšanas 

tehniku un atrodot veidus, kā 

atslābināties un nodoties šai pieredzei. 

Gan emocionālu, gan fizisku grūtību 

gadījumā noteikti ir vērts meklēt 

palīdzību un saņemt atbalstu. 

Menopauze
Mainoties hormonālajiem procesiem 

sievietes organismā, krūtis mainīs 

formu, iespējams, kļūs mazākas un 

maigākas, bet uzņēmīgākas pret 

dažādām saslimšanām. Tāpēc no 50 

gadu vecuma katra sieviete vienu reizi 

divos gados tiek aicināta veikt krūts vēža 

skrīninga izmeklējumu.

Pamats bažām?
Lai cik dažādas mēs būtu, ir brīži, kad ir 

vērts uz savām vai savas meitas krūtīm 

5. 

4.

KRŪŠU PAŠPĀRBAUDE

Ja jūtat veidojumus krūtīs vai uz ādas, vai arī sāpes pārbaudes
laikā, apmeklējiet savu ārstu, kas izlems par tālāku
izmeklējumu nepieciešamību.

!

Reizi mēnesī katrai sievietei, neatkarīgi no vecuma, jāveic krūšu
pašizmeklēšana. Vislabāk šīs pārbaudes ir veikt no 5.–10. menstruālā
cikla dienai.

1. Nostājieties spoguļa priekšā, aplūkojiet un salīdziniet abas krūtis. Pievērsiet uzmanību,
vai nav izmaiņas krāsā, formā un lielumā, vai nav asimetrisks pastiprināts vēnu
zīmējums, vai nav ādas izmaiņas – apsārtumi, sabiezējumi, čūliņas, vai krūšu gali
                     nav ievilkti, izčūlojuši.

3. 

Materiāls sagatavots
SIA Roche Latvija, Rīga, G. Astras 8b.
2014. gada aprīlis.

 

2.  Paceliet rokas virs galvas un apskatiet
krūtis vēlreiz – vai arī šādā pozīcijā krūtis
nav deformētas, vai abi krūtsgali atrodas
vienādā augstumā.

Maigi saspiediet krūtsgalu starp pirkstiem,
vērojiet, vai nav izdalījumi.

Pārbaude guļus stāvoklī. Pārbaudot krūti, novietojiet spilvenu zem
pleca, roku aizliekot aiz galvas. Ar otru roku iztaustiet krūti, pievērsiet
uzmanību veidojumiem un sacietējumiem. Šādi izmeklējiet
abas krūtis.

Iztaustiet krūtis, kā arī paduses. Paceliet iztaustāmās puses roku.
       Ar otras rokas kopā saliktiem pirkstiem rūpīgi apļveidā iztaustiet
       visu krūti no augšas uz leju, no krūts malām uz centru un atpakaļ,
          vai nav sataustāmi sabiezējumi, mezgliņi. Neaizmirstiet iztaustīt
                           arī padusi.

Vairāk informācijas par krūts izmeklējumiem –

IELĀGO!
Īpaši svarīgi ir pievērst 
uzmanību un sazināties ar 
aprūpes sniedzēju šādu ar 
krūtīm saistītu pārmaiņu 
gadījumā:

Parādās veidojumi – 
saistīti vai nesaistīti 
ar menstruālo ciklu; 

Asiņaini izdalījumi no 
krūtsgaliem; 

Sāpes krūtīs; 

Krūtsgala pārmaiņas.

 Ja krūšturis ir 
ikdienas apģērbs, 
ir vērts pievērst 

uzmanību, lai tas 
būtu ērts un patīkams ādai– 

forma, audums.
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Pubertāte sākas:
meitenēm 8–9 gadu vecumā, zēniem 

9–10 gados. Vispirms sāk mainīties 

ķermenis, tad seko arī pārējās izmaiņas, 

piemēram, parādās apmatojums.

Sāk veidoties 
apmatojums:
meitenēm parasti tas notiek 11–12 gadu 
vecumā jeb aptuveni pusgadu pēc tam, 
kad sākušas augt krūtis (par meiteņu 
krūšu attīstību lasi 58. lpp). Vispirms 
apmatojums parādās uz kaunuma 
paugura, bet pēc apmēram pusotra vai 
diviem gadiem arī padusēs. 
Zēniem tas notiek apmēram 13 
gadu vecumā, un viņiem viena 
no raksturīgākajām hormonālās 
nobriešanas pazīmēm ir apmatojuma 
veidošanās uz dzimumorgāniem, 
padusēs, arī uz sejas, bet apmatojums uz 
kājām kļūst tumšāks. 

Ak, šie hormoni!
Lai cik neticami tas varētu šķist 

pusaudžu gados, tomēr hormoni ir 

mūsu draugi. Tās ir dabiskas ķīmiskas 

vielas, kas nodrošina organisma pareizas 

funkcijas, regulē mūsu emocijas un galu 

galā arī veido atšķirības starp meitenēm 

un zēniem.

Meitenēm tieši pusaudžu gados sāk 

veidoties hormons ar nosaukumu 

estradiols. To sintezē jeb ražo olnīcas 

un virsnieres, un tieši šis hormons 

ir pie vainas vētrainajām kaislībām. 

Taču vienlaikus estradiols arī gādā, lai 

sievietei būtu vēlme radīt pēcnācējus.

Puišu organismā galvenie ir androgēni, 

PUSAUDZIS UN
SKAISTUMKOPŠANA
Kad pusaudzim sāk parādīties pirmais 
liekais apmatojums vai pirmās pusaudžiem 
raksturīgākās pūtītes, ir skaidrs – tavs bērns 
kļūst par pieaugušo. Un vēl skaidrāk to 
apzināties liek bērna pēkšņais lūgums, lai 
nopērc viņam depilācijas krēmu, skuvekli, 
atļauj uzlikt gela nagu laku... Vai pusaudzim 
kas tāds ir piemērots? Vecāki jautā, un 
dermatoloģe Gerda Pētersone atbild.

GERDA 
PĒTERSONE,
dermatoloģe Bērnu 
klīniskajā universitātes 
slimnīcā, Prof. J. Ķīša 
Dermatoloģijas klīnikā 
un Rīgas Veselības 
centrā

Autore: LĪGA BRŪVERE

Par pubertāti
Dzīves cikls, ko sauc par 
pubertāti, ir laiks, kad 
cilvēks pakāpeniski pārtop 
no bērna par pieaugušo 
gan bioloģiski, gan 
funkcionāli, sasniedzot 
dzimumgatavību.

Svarīgi matus 
mazgāt ne pārāk 
karstā ūdenī un 
kārtīgi izskalot 
šampūnu, bet, ja 
tiek lietots arī 
kondicionieris, tad 
tas jāuzklāj tikai 
matu galiem, pie 
saknēm ne.

kas, protams, arī veidojas pusaudžu 

vecumā. Arī šiem hormoniem jāgādā par 

to, lai puisis reiz vēlētos kļūt par tēti.  

Ja kāds no šiem hormoniem (un ne 

tikai šiem) veidojas par daudz vai 

dažkārt – par maz, rodas problēmas. 

Redzamākās saistītas ar ādu, ar matiem, 

ar apmatojumu. Taču labā ziņa ir tāda, 

ka pumpas, pastiprināta svīšana vai 

dažkārt par daudz uzradies liekais 

apmatojums nebūs mūžīga problēma. 

Lielākoties hormonu darbība stabilizējas 

līdz 25 gadu vecumam (visbiežāk ātrāk), 

un viss ieiet normālās sliedēs. Vien 

retos gadījumos kāda no problēmām 

saglabājas, taču arī tad tā ir risināma 

kopā ar speciālistu.

Vecāki jautā
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3. Atsevišķu pumpu ārstēšanai der sarūpēt īpašus krēmus, kas satur salicilskābi, 
tējas koka eļļu vai cinku. Krēmu klāj tieši uz pumpas. Tas samazina lokālo 
iekaisumu un izsausē pumpu.

4. Reizi nedēļā var veikt pīlingu, kas noņem bojātās ādas šūnas. Pēc tam uz tīras 
ādas var uzklāt mitrinošu masku. Aptiekās nopērkami gan abrazīvi skrubji, kas 
mehāniski notīra ādu, gan skrubji ar augļskābēm, kas maigi noloba ādas virskārtu. 
Jāizvēlas otrie, jo abrazīvie nepalīdzēs tikt vaļā no pumpām. Tieši otrādi – sīkas 
mikrotraumiņas var vēl vairāk kairināt iekaisušo ādu. Skrubjus nevajadzētu lietot 
biežāk kā vienu vai divas reizes nedēļā.

5. Mājas aptieciņā var būt arī ūdeņraža 
pārskābe, kliņģerītes tinktūra un 
salicilskābes šķīdums. 
Kliņģerītes tinktūra un salicilskābes 
šķīdums ir pretiekaisuma līdzekļi, kurus 
ar vates kociņu uzklāj tieši uz pumpas. 
Ūdeņraža pārskābi drīkst izmantot tikai 
svaigas brūces apstrādei vienu reizi. 
Lietojot to biežāk, apkārtējos audos var 
veidoties jauns iekaisums.

Atceries! Šos krēmus nedrīkst klāt uz visas sejas, jo tajos ir pārāk liela 
aktīvās vielas koncentrācija, kas var bojāt veselo ādu. 

Tīnim pirmās pumpas. Konsultē
LINDA 
FEVRAĻEVA,
farmaceiteRĪCĪBAS PLĀNS

1. Katru vakaru obligāti jāveic ādas attīrīšana no kosmētiskajiem līdzekļiem, 
sviedriem, putekļiem. Sausai ādai labāk izvēlēties pieniņu, nevis losjonu. 
Savukārt taukainai ādai piemērotāks būs putojošs gels, ko pēc tam viegli 
nomazgāt ar ūdeni. Iekaisušai ādai nav vēlams izmantot micelāro ūdeni, jo ar 
tajā samitrināto vates tamponu viegli var “iznēsāt” infekciju pa visu seju.

2. Pēc sejas ādas attīrīšanas uzklāj krēmu, kas paredzēts taukainai ādai. Tā 
mērķis ir mitrināt ādu. Pusaudžiem paredzētajiem krēmiem nereti pievienoti 
antibakteriāli līdzekļi, kas samazina iekaisumu. Kādu tieši krēmu izvēlēties, 
pastāstīs farmaceits, jo būtisks ir arī faktors, vai uz sejas ir bakteriāls 
iekaisums vai hormonālās pinnes. Tas pirms tam jānoskaidro pie ārsta.

 Būtiski, vai uz sejas ir 
bakteriāls iekaisums vai 

hormonālās pinnes. Tas 
jānoskaidro pie ārsta.

Katru vakaru obligāti jāveic ādas attīrīšana.

Vecāki jautā
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KAD JĀBŪT 
PIRMAJAI VIZĪTEI 
PIE VECMĀTES 
VAI GINEKOLOGA

Kā labāk?
Lai arī daudzus tīņus minētās pārmaiņas iepriecina, jo ir skaidrs, ka viņš kļūst pieaugušāks, tomēr 
lielākoties viņi nav gatavi sadzīvot ar tā saukto lieko apmatojumu. It īpaši meitenes. Ir daudz 
veidu, kā atbrīvoties no nevēlamā apmatojuma, taču pusaudžu vecāki bažījas, vai viņa bērns 
nekaitē savai veselībai, izvēloties sev tīkamāko metodi.

Vecāki jautā

Nepareizi izvēlēti līdzekļi pārāk 
attauko ādu un rada pretēju efektu 
– veidojas vairāk pumpu.

rezultāts ne vienmēr ir perfekts. 

Lietojot parastos asmeņa skuvekļus, 

jāievēro daži pamatnosacījumi – 

asmenim jābūt tīram un asam! Sākumā 

jānoskalo seja un jāuzklāj skūšanās 

putas. Tas palīdz izvairīties no lieka 

ādas kairinājuma. Skūties noteikti 

vajadzētu matiņu augšanas virzienā, 

pretējā gadījumā ir risks iedzīvoties ādas 

problēmās. Skuveklis pirms skūšanās un 

skūšanās laikā ir jāskalo, vislabāk zem 

tekoša ūdens. Savukārt pēc skūšanās 

seja jānoskalo ar siltu ūdeni. Kad viss 

paveikts, var uzklāt maigu pēcskūšanās 

līdzekli. 

Ideāli, ja pirmajās skūšanās reizēs 

pusaudzim blakus būtu kāds pieaudzis 

vīrietis, kas varētu pamācīt, kā tas 

darāms pareizi. Svarīgi ir nesteigties, 

turklāt ar laiku šis process kļūs vieglāks 

un ātrāks.

Maniem pusaudžiem parādījies 
pirmais apmatojums padusēs. 
Āda tur šķiet tik maiga, taču viņi 
grib paduses izskūt. Vai ir kādi 
riski, ar kuriem jārēķinās?
Jā, skūšana var radīt ādas kairinājumu, 

matiņi var ieaugt, bet pēc skūšanās 

ataugt biezāki. Skūšana gan nav 

aizliegta, bet, ja iespējams, es ieteiktu 

izvēlēties vaksāciju. Pēc šīs procedūras 

rezultāts saglabājas ilgāk un matiņi 

neataug biezāki.

Pusaudze vēlas atbrīvoties no 
liekā apmatojuma uz kājām. Kāds 
būtu piemērotākais veids? Viņa 
grib lietot veikalos nopērkamos 
depilācijas līdzekļus vai skūt ar 
žileti. Man savukārt piemērotāka 
ādai šķiet vaksācija.
Jūs pareizi domājat, jo vaksācija 
pie speciālista, kas ar to nodarbojas 
profesionāli un pareizi, ir 
vispiemērotākā. Noteikti pirms tam 
būtu jāizstāsta procedūras gaita, arī tas, 
ka tā var būt nepatīkama. Skūšana nav 
aizliegta, taču ir jārēķinās, ka matiņi 
var ieaugt, var rasties ādas kairinājums, 
turklāt laika gaitā matiņi ataug biezāki. 
Arī depilācijas krēmi var radīt ādas 
kairinājumu, alerģiskas reakcijas. Ja 
izvēlas depilācijas krēmus, noteikti 
pirms tam tos vajadzētu testēt uz 
mazāka ādas laukuma. Ierasti to dara pie 
apakšdelma, kur āda ir plānāka, tātad 
jutīgāka.

Kādas pamatlietas zēnam būtu 
jāiemāca par skūšanos? Varbūt 
ir kādi higiēnas ieteikumi?  
Kad var sākt skūties, ja liekais 
apmatojums uz virslūpas un zoda 
jau traucē?
Skūties var sākt tad, kad pats to 

uzskata par nepieciešamu. Ja runājam 

par skuvekļiem, nopērkami gan 

vienreiz, gan daudzreiz lietojamie un 

elektriskie. Ļoti viegli un ērti skūties 

ir ar elektriskajiem skuvekļiem, taču 

Pusaudzim uz sejas parādās 
pirmās pūtītes. Kādus līdzekļus 
varētu izmantot mājas apstākļos, 
lai novērstu šo problēmu?
Pirms sākat ārstēšanos, būtu ļoti 
vēlams vispirms apmeklēt ārstu 
dermatologu, kas izvērtēs ādas veselības 
stāvokli un, iespējams, izrakstīs īpašus 
medikamentus. Pēc pieredzes varu 
teikt – nereti ir tā, ka veikalos iegādātie 
ādas kopšanas līdzekļi ne tikai nepalīdz 
atrisināt problēmu, bet pat vēl vairāk 
kaitē ādai. Nepareizi izvēlēti līdzekļi 
pārāk attauko ādu un rada pretēju 
efektu – attaukota āda sāk ražot vairāk 
sebuma un līdz ar to veidojas vairāk 
pumpu. 
Bieži vien pāris mēnešus cilvēks lieto 
kādus līdzekļus, kurus nopircis pēc 
paša iniciatīvas, tie nav palīdzējuši, 
un, atnākot pie ārsta, izrādās, ka 
sapirktā kosmētika nesader kopā 
ar izrakstītajiem medikamentiem. 
Rezultātā ir arī finansiāli zaudējumi. 
Tāpēc, sākoties pubertātei, būtu 
ļoti vēlams ieplānot vienu vizīti pie 
dermatologa. Tagad, pandēmijas laikā, 
iespējams saņemt konsultāciju arī 
attālināti, sazinoties ar Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas speciālistiem. 
Tomēr, ja ārsta apmeklējums pagaidām 
ir jāatliek, tad pusaudža sejas ādas 
kopšanai būtu jāizvēlas aptiekās 
pieejami kosmētiskie līdzekļi aknes 
ārstēšanai. Parasti nepieciešams lietot 
maigu attīrošu līdzekli un krēmu, kuri 

visbiežāk jāuzziež vienu līdz divas reizes 
dienā. Pret pumpām paredzētie aptieku 
krēmi regulē tauku dziedzeru darbību, 
mazina iekaisumu un nomierina ādu. 
Aknes gadījumā ir mainīta tauku 
dziedzeru darbība, kā arī ir pārmaiņas to 
sekrēta – sebuma sastāvā, matu folikulos 
esošās šūnas līdz galam nenolobās un 
sabiezē (hiperkeratinizācija). Tas viss 
kopā izveido tādu kā korķi, un rodas 
labvēlīga vide baktēriju augšanai. 
Kosmētiskajos līdzekļos viena no biežāk 
sastopamajām vielām ir salicilskābe. 
Tā šķīdina izveidojušos korķus ādā un 
mazina iekaisumu. Ja uz sejas parādās 
kāda viena īpaši kaitinoša pumpa, to 
var ārstēt, uzliekot tieši virsū krēmu 
ar cinku vai tējas koka eļļas piedevu. 
Iekaisušai piņņainai ādai vasarā 
jāizmanto saules aizsardzības līdzekļi. Ja 
sākumā liekas, ka āda saulē kļūst labāka, 
tad vēlāk atklājas, ka iekaisuma vietās 
veidojas paliekoši pigmenta plankumi. 
Pēc sauļošanās āda sabiezē un problēma 
kļūst izteiktāka. Svarīgi saprast arī to, 
ka pumpas nevar izārstēt pāris dienu 
laikā. Ja, lietojot aptiekās nopērkamos 
līdzekļus, divu mēnešu laikā nav 
uzlabojumu, tad noteikti ir jādodas pie 
ārsta.

Meitenei ir 13 gadu un ļoti 
sākuši taukoties mati. Vai tas 
ir normāli, un cik bieži tie būtu 
jāmazgā? Pašlaik meita mazgā 
matus divreiz dienā, bet tie tāpat 
izskatās netīri...
Viena no problēmām, kas skar 
pusaudžus, jo īpaši meitenes, ir matu 
taukošanās. Tā saistīta ar hormonu 
parādīšanos organismā un pastiprinātu 
tauku dziedzeru darbību. Nav tādas 
pareizās vai nepareizās atbildes, cik bieži 
jāmazgā mati. Uzskata, ka tie jāmazgā 
tad, kad pašam gribas to darīt. Ja ir 
sajūta, ka mati taukojas katru dienu, tad 
arī jāmazgā katru dienu. Svarīgi ir lietot 

piemērotu šampūnu, ņemot vērā arī 
citas galvas ādas īpatnības, piemēram, 
blaugznas. Ja mati jāmazgā biežāk, tad 
jāizvēlas maigs šampūns, kas paredzēts 
biežākai matu mazgāšanai. Pārāk 
agresīvi šampūni var tieši veicināt matu 
taukošanos. Tāpat svarīgi matus mazgāt 
ne pārāk karstā ūdenī un kārtīgi 
izskalot šampūnu, bet, ja tiek lietots 
arī kondicionieris, tad tas jāuzklāj tikai 
matu galiem, pie saknēm ne.

Vai ir kāds vecums, no kura 
drīkst likt gela nagus vai gela 
laku?
Neieteiktu ne vienu, ne otru, jo abas 
šīs manikīra tehnikas nav veselīgas 
nagam. Piedevām, liekot gela nagus, 
tiek traumēta naga plātne, un tas var 
būt iemesls gan naga bojājumiem, gan 
deformācijai. Turklāt bojāts nags ir kā 

plaši atvērti vārti infekcijām, tostarp 
sēnītei, ko pēc tam izārstēt ir grūti un 
dārgi. 

Meitenei 15 gadu vecumā uz 
krūšu oreolas parādījušās dažas 
tumšas spalviņas. Kāpēc tā, un ko 
ar tām darīt – nogriezt vai izraut?
Pubertātes vecumā sākas vētrainas 
hormonālas pārmaiņas. Uz ķermeņa 
intensīvāk sāk parādīties apmatojums, 
un tas var būt arī uz krūšu oreolas. Tas 
ir normāli, un par to nav jāuztraucas. 
Ja matiņi estētiski traucē, labāk tos 
nogriezt, izraut vai noņemt ar vaksācijas 
metodi. Pieaugusi sieviete var izmantot 
arī lāzera metodi. Ja liekais apmatojums 
parādās arī citās vietās, kur tam 
nebūtu jābūt, vai tiek novēroti kādi citi 
simptomi, tad būtu vērts aiziet uz vizīti 
pie endokrinologa.



68  |  Skolēns | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS Skolēns | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS |    69

Fotoakcija

68  |  Skolēns | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Latvijā jau izsenis (kopš pagājušā 
gadsimta) ir pastāvējusi atkritumu 
šķirošana – daudzi “būmeri” savā 
bērnībā precīzi zināja, cik tukšo stikla 
pudeļu jānodod, lai sanāktu saldējums. 
Kopš tā laika pieaudzis gan patēriņš, gan 
atkritumu apjoms, gan iespējas šķirot. 
Mūsdienās ir normāli atsevišķi izmest 
PET pudeles un konservu bundžas. 
Veikalos var atbrīvoties no vecām 
baterijām un nolietotas elektrotehnikas. 
Pēdējos gados cilvēkiem ne tikai 
daudz stāstīts par to, kādu ietekmi 
uz vidi atstāj apģērbu ražošana, bet 
arī piedāvātas iespējas nodot vairs 
nevajadzīgo apģērbu.

Latvieši jaunas drēbes 
pērk mazāk
Ja salīdzina ar citām Eiropas Savienības 

(ES) valstīm, Latvijā pagaidām 

nedzīvo sevišķi naski jaunu apģērbu 

pircēji. Te katrs iedzīvotājs apģērbam, 

segām, dvieļiem un citiem tekstila 

izstrādājumiem iztērē apmēram 

350 eiro gadā, kamēr vidējais ES 

iedzīvotājs gatavs atdot 700 eiro gadā 

par garderobes atsvaidzināšanu ar 11 

kilogramiem jaunu mantu. Vidējais 

Latvijas iedzīvotājs katru gadu mājās 

pārnes aptuveni sešus kilogramus jaunu 

drānu, no kurām 2,5 kilogrami ir jau 

lietoti apģērbi un tekstila izstrādājumi. 

Lielākoties šie lietotie apģērbi ir 

atceļojuši no citām valstīm. 

Man nav ko vilkt!
Šķiet, katra skapja revīzija sākas ar 

“Man nav ko vilkt!”. Labi, ja meklēšanas 

un kārtošanas rezultāts ir skapja tālākajā 

stūrī atrasta kleita, kas kādu laiku nav 

vilkta, jo bija pazudusi. Latvijā 63% 

skapja pārbaudi veic divas reizes gadā 

ar mainīgām sekmēm – daļa secina, 

ka tomēr ir ko vilkt, bet daļa atrod 

pārsvarā nekam nederīgus apģērbus, 

no kuriem sen gribējies atbrīvoties. 

Pārliecinoši lielākā daļa (89%) labprāt 

atdotu drēbes kādam citam, bet trešdaļa 

apģērbu nenodod, jo nezina, kur un kā 

to izdarīt. Sevišķi aktuāla šāda neziņa 

un infrastruktūras trūkums ir ārpus 

Rīgas. Kopumā Latvijas iedzīvotāji galīgi 

nav naski uz vairs nevajadzīgo apģērbu 

nodošanu – tikai 3% no nevajadzīgā 

apģērba tiek šķirota (Lietuvā šķiroti 

tiek 8%, bet Igaunijā – 5%). Protams, te 

akmens nav jāmet iedzīvotāju dārziņā 

– ja nezina, kur apģērbu var atstāt, tad 

izeja ir “parastā” miskaste.
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p. Kur nonāk drēbes?
Tad, kad apzinīgums iet roku rokā ar 

iespēju nodot apģērbu, nevis izmest 

vienkāršā miskastē, lielākoties (67%) 

cilvēki Latvijā dodas uz labdarības 

veikaliem un iestādēm, lai ziedotu sev 

vairs nevajadzīgo. Pēc tam šis apģērbs 

vai nu tiek iedots tiem, kam vajag, vai 

arī pārdots (piemēram, “Otrajā elpā”), 

bet peļņa – ziedota labdarībai.

18% mums vairs nevajadzīgo apģērbu 

tiek aiznesti uz lietoto apģērbu kastēm 

veikalos. Jā, tās ir tās H&M kastes! 

Neilgu brīdi pavasarī apģērbu tajās 

nodot nevarēja, bet nu jau atkal var. 

Kā pastāstīja H&M pārstāve Sanita 

Kalniņa, pavasarī tik tiešām apmēram 

mēnesi veikalos nevarēja nodot apģērbu. 

Tam gan nebija nekādas saistības ar 

epidemioloģisko drošību (nav riska, ka 

vecajās biksēs sēdētu Covid-19, 

KUR LIKT
NEVAJADZĪGO 
APĢĒRBU?
Mūsdienās ir normāli atsevišķi izmest PET pudeles un konservu bundžas. Veikalos 
var atbrīvoties no vecām baterijām un nolietotas elektrotehnikas. Bet vai atsevišķā 
konteinerā jāizmet arī apģērbs? Par to, cik vides ilgtspējai ir būtiski apģērbu atdot 
draugiem vai nodot pārstrādei, stāsta vides eksperte Elīna Kolāte.

Konsultē:
ELĪNA KOLĀTE,
vides eksperte

Vides izglītība
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ilgi. Un, ja tie saplīst, tiem jābūt viegli 

salabojamiem. Ja nevar salabot, no 

detaļām jārada kas cits. Ja galīgi neko 

vairs nevar izveidot, tad materiāls 

jāpārstrādā. Tā tam būtu jābūt arī 

modes industrijā. Taču speciālisti teic, 

ka nodoto apģērbu kvalitāte kļūstot 

sliktāka. Tas ir ātrās modes blakusefekts 

– tiek radītas nekvalitatīvas drēbes, 

kuras pēc dažām valkāšanas reizēm 

nevienam un nekam vairs neder. 

Līdz 2025. gadam visā ES, arī Latvijā, 

jāievieš iespēja šķirot nevajadzīgo 

apģērbu. Pieņemsim, ka tas tiks izdarīts. 

Tomēr jāatceras, ka nodošana pārstrādei 

ir pēdējais solis. Un šis pēdējais solis 

viens pats nav ne plika graša vērts, ja 

netiek veikti pirmie soļi – kvalitatīvas 

preces, ilga lietošana, labošana un 

pārveidošana.

iespējams pārstrādāt. Sevišķi grūti ir 

ar audumiem, kuros sajaukti vairāki 

materiāli – dažkārt nav saprotams, 

kas tad īsti vienā kleitā ir samiksēts. 

Protams, apģērbu ražotājiem, 

pārstrādātājiem un zinātniekiem 

jāstrādā kopā, lai atrastu gan jaunus 

materiālus, ko viegli pārstrādāt, un lai 

izdomātu, kā no jau esošiem audumiem 

efektīvāk radīt jaunus. Un jāatceras, 

ka tā ir ražotāja atbildība – ražot pēc 

iespējas vienkāršāku un saprotamāku 

materiālu apģērbus, lai pēc tam būtu 

vieglāk tikt galā ar radīto atkritumu 

kalnu.

Sarkanie konteineri
9% no apzinīgāko un informētāko 

iedzīvotāju drēbēm nonāk atkritumu 

apsaimniekotāju šķirošanas konteineros. 

Piemēram, sarkanajās “Zaļā punkta” un 

lai veikalā izlēktu ārā). Problēma bija 

loģistikas ķēdēs. Visa pasaule saskārās 

gan ar ceļošanas ierobežojumiem, gan 

ar “paliec mājās!”, un šis veikals nebija 

izņēmums. Apģērbu nevarēja nodot, 

jo īsti nebija skaidrs, kas, kā un kad to 

transportēs tālāk. Bet pagāja mēnesis, 

un problēma tika atrisināta – tagad 

atkal droši var nest savas drēbes uz 

veikaliem. Šie apģērbi nonāk H&M 

partnera I:CO rokās un labākie tiek 

tirgoti vēlreiz lietoto apģērbu veikalos. 

Ja apģērbs nav derīgs valkāšanai, tiek 

meklēti citi lietošanas veidi. Daļa no 

kleitām un krekliem kļūst, piemēram, 

par tīrīšanas lupatiņām. Bet tie, kas vairs 

nav izmantojami, tiek pārstrādāti – no 

tiem rada jaunas auduma šķiedras vai, 

piemēram, siltināšanas materiālus.

Tiesa, ne visu apģērbu šobrīd ir 

ekvatora, būtu grūti kādam pārdot siltu 

ziemas jaku). Ap 10% tiek pārveidoti par 

kādu citu mantu vai pārstrādāti. Pārējais 

– ap 40% – nonāk atkritumu poligonā.

Ja apģērbs nonāk 
parastajās miskastēs
 Par nopietnāku audumu pārstrādi 

Latvijā varētu runāt tad, ja apjoms 

būtu lielāks – tā spriež Latvijas Vieglās 

rūpniecības asociācijas prezidents 

Dainis Strazds. Pārstrādes iekārtu cena 

rakstāma ar septiņiem cipariem, un, ja 

pieejami daži simti kilogramu izejvielas 

(veco drēbju), lai kā arī rēķinātu – šobrīd 

tas nav ekonomiski pamatoti. 

Bet kas notiek ar biksēm, ko izsviežam 

tā sauktajā parastajā miskastē? Arī tās 

nonāk uz šķirošanas līnijas. Taču, sēžot 

atkritumu konteinerā ar kartupeļu 

mizām, krējuma trauciņiem, sapelējušu 

“Eco Baltia Vide” miskastēs. Uzmanību! 

Bieži vien pie tiem varam redzēt maisus 

ar drēbēm. Tie maisi nenozīmē, ka 

konteiners jau pilns, tie tur nolikti 

citu iemeslu dēļ (lai paņem kāds, kam 

vajag?). Ja neticat – pamēģiniet!

“Eco Baltia Vide” preses sekretāre Daiga 

Buča  stāsta, ka šajās kastēs nonākušais 

apģērbs tepat Latvijā, Tukumā, 

tiek sašķirots 30 kategorijās pēc 

izstrādājumu veidiem un izmantošanas 

iespējām. Daļa (ap 35%) tiek vilkti 

mugurā vēlreiz – mazāko, labāko daļu 

ziedo labdarības organizācijai “Taureņa 

efekts”, bet lielāko daļu nosūta uz citām 

valstīm citiem valkātājiem. Aptuveni 

10–15% ir apģērbi, ko teorētiski varētu 

vilkt, bet pēc tiem nav pieprasījuma 

(piemēram, ziemā cilvēki negrib pirkt 

plānas kleitas, bet valstīs, kas tuvāk pie 

NODERĪGAS ADRESES
Sarkanie konteineri pie “Rimi” veikaliem Rīgā 

un citās pilsētās:
“Rimi Valdemārs”, K. Valdemāra iela 112, Rīga

“Rimi Mols”, Krasta iela 46, Rīga
“Rimi Pulkvedis”, P. Brieža 33A, Rīga 

“Rimi Prūšu”, Prūšu iela 2B, Rīga
“Rimi Stirnu”, Stirnu iela 26, Rīga 

“Rimi Damme”, Kurzemes prospekts 1, Rīga 
“Rimi Mīlgrāvis”, Mīlgrāvja iela 14, Rīga

“Rimi Vienības”, Vienības gatve 87, Rīga
“Rimi Apelsīns”, Rīgas gatve 5, Ādaži

“Rimi Mārupe”, Daugavas iela 31, Mārupe
“Rimi Ogre”, Rīgas iela 33, Ogre 

“Rimi Salaspils”, Skolas iela 4e, Salaspils
“Rimi Šokolāde”, Strēlnieku iela 2, Sigulda
“Rimi Valmiera”, Fabrikas iela 2, Valmiera 

“Rimi Tukums”, Pasta iela 14, Tukums

maizi un citām drazām, kā arī ceļojot 

no mājām uz atkritumu šķirošanas ēku, 

bikses tiek sasmērētas un sabojātas – 

tādas vairs nederēs ne valkāšanai, ne 

pārveidei, ne pārstrādei. Daiga Buča arī 

norāda, ka tā ir tikai viena nelaime – 

potenciāli derīgs materiāls tiek pārvērsts 

par nekam nederīgu. Otra problēma 

ir tā, ka auduma gabali (bikses ir izcils 

piemērs) mēdz ieķerties šķirošanas 

iekārtās. Tas apgrūtina darbu un var 

arī sabojāt iekārtas. Tāpēc labāk arī tajā 

gadījumā, ja skaidrs, ka nevajadzīgo 

apģērbu vairs nevarēs izmantot, tomēr 

to mest speciālajos konteineros.

Vai jāsāk ar pēdējo 
soli?
Latvija un visa ES soļo aprites 

ekonomikas virzienā. Tas nozīmē ražot 

kvalitatīvus produktus, lai tie kalpotu 

Tā ir ražotāja atbildība – ražot pēc iespējas vienkāršāku un 
saprotamāku materiālu apģērbus, lai pēc tam būtu vieglāk tikt 
galā ar radīto atkritumu kalnu.

Vides izglītība



72  |  Skolēns | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS Skolēns | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS |    73

Atsauces

RAKSTOS IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN PĒTĪJUMI
Mācības attālināti – problēmas 
pietuvināti
22. lpp.

Skolēnu miega īpatnības
Darbdienās par maz, brīvdienās par 
daudz
50. lpp.

Tās izaugs. Gan meitenes, gan krūtis. 
Bet kādas? 
56. lpp.

Kur likt nevajadzīgo apģērbu?
68. lpp.

Privātskolotājs 
Kad tiešām vajag, un kad ne?
42. lpp.

Bērns melo!
30. lpp.

1. Dvorsky, M. and Langberg, J., (2014). Predicting 
Impairment in College Students With ADHD: The 
Role of Executive Functions. Journal of Attention 
Disorders, 23 (13), pp.1624–1636.

2. Danese, A. and Smith, P. (2020), Debate: 
Recognising and responding to the mental health 
needs of young people in the era of COVID 19. Child 
& Adolescent Mental Health, 25: 169–170.

3. Singh, S., Roy, D., Sinha, K., Parveen, S., Sharma, G., 
& Joshi, G. (2020). Impact of COVID-19 and lockdown 
on mental health of children and adolescents: A 
narrative review with recommendations. Psychiatry 
research, 293, 113429. 

4. Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2020). 
Learning inequality during the COVID-19 pandemic.

5. Thompson, A. and Steinbeis, N., (2020). Sensitive 
periods in executive function development. Current 
Opinion in Behavioral Sciences, 36, pp. 98–105.

1. Celmiņa, M. Latvijas jauniešu miega higiēna 
un dienas miegainība: rezidenta darbs Latvijas 
Universitātes rezidentūras attīstības programmā, 
2019.

2. Sleep and the epidemic of obesity in children and 
adults, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2755992/

3. Factors influencing excessive daytime sleepiness 
in adolescents https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/26688555/

4. M.A. Carskadon. Patterns of sleep and sleepiness in 
adolescents. Pediatrician. 1990;17(1):5-12.

5. Digital Screen Time and Pediatric Sleep: Evidence 
from a Preregistered Cohort Study, https://www.
jpeds.com/article/S0022-3476(18)31384-2/fulltext

6. Drake, C., Roehrs, T., Shambroom, J., & Roth, T. 
(2013). Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 
hours before going to bed. Journal of Clinical Sleep 
Medicine. https://doi.org/10.5664/jcsm.3170

7. Liu, Y., Zhang, J., Li, S. X., Chan, N. Y., Yu, M. W. M., 
Lam, S. P., ... Wing, Y. K. (2019). Excessive daytime 

1. Javed, A., & Lteif, A. (2013, February). Development 
of the human breast. Retrieved November 02, 2020, 
from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3706056/ 
2. James Mourilyan Tanner. (2020, October 25). 
Retrieved November 02, 2020, from https://
en.wikipedia.org/wiki/James_Mourilyan_Tanner 
3. Tanner scale. (2020, September 24). Retrieved 
November 02, 2020, from https:// en.wikipedia.org/
wiki/Tanner_scale 
4. Auziņa, I. (2004). Bērnu un pusaudžu ginekoloģija. 
Rasa ABC. 
5. Komisaruk BR;Wise N;Frangos E;Liu WC;Allen 
K;Brody S;. (n.d.). Women’s clitoris, vagina, and cervix 
mapped on the sensory cortex: FMRI evidence. 
Retrieved November 02, 2020, from https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/21797981/ 
6. Rezeberga, D., & Andrējeva, S. (2016). 
Dzemdniecība: Normālā un patoloģiskā. Rīga: 
Medicīnas apgāds. 
7. Kalniņa, V. (2018). Pirmās attiecības cilvēka dzīvē. 
Līna. 
8. Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls. Buklets 
vidusskolas meitenēm: https:// www.spkc.gov.lv/
sites/spkc/files/data_content/buklets_vidusskolas_
meitenm1_1.pdf 
9. Krūšu pašpārbaude. (2020). Retrieved November 
02, 2020, from https://onko.lv/lv/ kruts–vezis/
aktivitates–2016/krusu–parbaude.html 
10. Svarīgākais, kas jāzina par valsts apmaksātu 
vēža skrīningu – https://www.spkc.gov.lv/sites/
spkc/files/data_content/86343_spkc_kruts_veza_
skrinings_11_0.pdf
11. Are bras bad for you? Research on the pros and 
cons. (n.d.). Retrieved November 04, 2020, from 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/are-
bras-bad-for-you
12. Breast Health – is your bra right for you? 
(n.d.). Retrieved November 4, 2020, from https://
www.iow.nhs.uk/Downloads/Pelvic%20Floor%20
Physiotherapy/Breast%20health%20and%20bras.pdf

1. Durlak, J. A. (1995). Developmental clinical 
psychology and psychiatry, Vol. 34. School-
based prevention programs for children and 
adolescents. Sage Publications, Inc. https://doi.
org/10.4135/9781483327396

2. Richman, J. M., Bowen, G. L., & Woolley, M. E. 
(2004). School failure: Woolley, An ecological-
interactional-developmenptearlspective. In: M. 
W. Fraser (Ed.), Risk and resilience in childhood 
A:necologicapl perspective (2nd. ed., p. 133–160). 
Washington, DC:NASWPres

3. Hart, B., & Risley, T. R. (1995). Meaningful differences 
in the everyday experience of young American 
children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing 
Company.

4. Risley, T. R., & Hart, B. (2006). Promoting Early 
Language Development. In N. F. Watt, C. Ayoub, R. 
H. Bradley, J. E. Puma, & W. A. LeBoeuf (Eds.), Child 
psychology and mental health. The crisis in youth 
mental health: Critical issues and effective programs, 
Vol. 4. Early intervention programs and policies (p. 
83–88). Praeger Publishers/Greenwood Publishing 
Group.

5. https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/
pasvadita-macisanas-kas-tas-ir

1. https://pdfs.semanticscholar.org/
a32d/9af20e59f465b9d8de0d7051552acbd7
28c0.pdf

2. https://www.researchgate.net/publication/
334576593_Development_of_the_Lying_in_
Everyday_Situations_Scale

Pētījums par tekstilizstrādājumu patēriņu un 
nodošanu Baltijas valstīs: https://pub.norden.org/
temanord2020-526/

6. https://casel.org

7. Nīmante, D., Daniela, L., Raževa, A., Raščevska, M., 
Tūbele, S., Berķe, A., Kraģe, G. (2009) Iekļaujošās 
izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto 
jauniešu atbalsta sistēmas izveides un tās darbībai 
nepieciešamā personāla sagatavošanas un kvalitātes 
uzlabošanas koncepcija”. http://www.ppf.lu.lv/v.3/
eduinf/files/2009/ESF_koncepcija.pdf

8. Krage, G. & Ivanova, I. (2018). Atbalsta sistēmas 
pilnveide un vadība priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanai. https://epale.ec.europa.eu/sites/
default/files/krage_ivanova-atbalsta_sistemas_
pilnveide_un_vadiba.pdf

9. Raščevska, M., Raževa, A., Martinsone, B, Tūbele, 
S., Vucenlazdāns, P., Vazne, Ž. (2012) Skolotāju 
aptaujas par skolēnu mācīšanās darbību un 
uzvedību (SASMDU) ticamība un validitātes. Latvijas 
Universitāte ISBN978-9984-45-560-0 http://www.
atbalsts.lu.lv/uploads/f/20120824185915223.pdf

10. https://theconversation.com/5-things-to-consider-
before-you-hire-a-tutor-for-your-child-113323

11. Cohen PA, Kulik JA, Kulik C-LC. Educational 
Outcomes of Tutoring: A Meta-analysis of Findings. 
In: American Educational Research Journal. 
1982;19(2):237–248. doi:10.3102/00028312019002237

12. Shanahan, T (1998). On the effectivenes and 
limitations of tutoring in reading. Review of research 
of education, 23, 217–234.

Hock, M. F., Pulvers, K. A., Deshler, D. D., & Schumaker, 
J. B. (2001). The Effects of an After-School Tutoring 
Program on the Academic Performance of At-Risk 
Students and Students with LD. Remedial and 
Special Education, 22(3), 172–186. 

sleepiness among children and adolescents: 
prevalence, correlates, and pubertal effects. Sleep 
Medicine.
https://doi.org/10.1016/j.sleep.2018.08.028

Besedovsky, L., Lange, T., & Born, J. (2012). Sleep and 
immune function. Pflugers Archiv European Journal 
of Physiology. https://doi.org/10.1007/s00424-011-
1044-0

Cortese, S., Ivanenko, A., Ramtekkar, U., & Mangriman, 
M. (2014). Chapter SLEEP DISORDERS IN CHILDREN. 
Textbook of Child and Adolescent Mental Health 
PSYCHIATRY AND PEDIATRICS.



Skolēns | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS |    74


