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Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” ir izstrādājusi
un īsteno programmu “Žurnāls seko bērnam”. Mērķis – vecākiem
bez maksas nodrošināt atlasītu informāciju. Šobrīd vecākiem
4 reizes gadā iznāk žurnāli “Mammām un Tētiem. Zīdainis” un
“Mammām un Tētiem. Bērnudārznieks”, kā arī žurnāls “Mammām
un Tētiem. Skolēns”. Žurnālus tagad lasi arī digitālā formātā latviešu
un krievu valodā – ienāc www.zurnali.mammamuntetiem.lv! Šajā
adresē bez maksas minētos izdevumus vari arī abonēt – žurnāls
pienāks tavā e-pastā.
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Sleja

Radošā komanda

ŽURNĀLA
“MAMMĀM UN TĒTIEM.
BĒRNUDĀRZNIEKS”
RADOŠĀ KOMANDA

Žurnāls vecākiem
“Mammām un Tētiem. Bērnudārznieks”
Iznāk reizi 3 mēnešos
Izdevējs:
“Izdevniecība Mammām un Tētiem”
Redakcijas adrese:
Brīvības iela 40–16, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 26466250
E-pasts: redakcija@mammam.lv

Par reklāmas izvietošanu žurnālā “Mammām un
Tētiem. Bērnudārznieks” interesēties, rakstot:
reklama@mammam.lv vai zvanot uz tālruni
26466250.
Jebkāda žurnāla “Mammām un Tētiem.
Bērnudārznieks” 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.
Bērnudārznieks” lasi arī digitālā formātā
latviešu un krievu valodās – ienāc
www.zurnali.mammamuntetiem.lv!

ARTŪRS ĶIPSTS,

AKMENTIŅA-

“Mammamun-

SMILDZIŅA,

tetiem.lv” foto un

“Izdevniecības

video mākslinieks,

Mammām un Tētiem” galvenā

žurnālu “Mammām un Tētiem”

redaktore, Latvijas vecāku

fotogrāfs.

organizācijas

VISS NO JAUNA

R

Bērnudārznieka vecumposms ir tik aktīvs
un notikumiem bagāts! Reizēm arī noguruma
un baiļu pilns. Ja vēlies ieteikt savu tēmu
žurnālam, raksti − fonds@mammamuntetiem.lv,
meklē mūs sociālajos tīklos Facebook,
Instagram un Twitter vai sazinies ar kādu
no redaktoriem, rakstot vēstuli e-pastā.

“Mammamuntetiem.lv”

udens, nenoliedzami, ir pārmaiņu laiks. Arī man tas nes daudz jaunumu –
jaunākā meita uzsāks dārziņa gaitas, lielās meitas atgriezīsies skolās.
Lai arī jau divus bērnudārzniekus esmu palaidusi dārziņā, tas bija tik sen, ka

viss šķiet kā no jauna. Nezinu, kā labāk bērnu radināt pie dārziņa, kurā dienā labāk
jau atstāt gulēt diendusu? Vai uzreiz vajadzīgs sporta tērps? Atmiņā plicis vien tas,
ka pirmajās dienās bērni ar lielu prieku devās iekšā grupiņā, bet ap trešo dienu sākās
“lielā rudens raudāšana”.
Adaptēšanās dārziņā nenotiek dažās dienās, saka speciālisti. Un pielāgošanās
vajadzīga arī mammai un tētim! Lai pierastu pie pārmaiņām, man palīdz, ja dzirdu ne
tikai, ka arī citās ģimenēs ir “lielā rudens raudāšana”, bet arī – ka tā ar laiku rimstas.
Ka pēc laika dārziņš no uzgaidāmās telpas, kur mazajiem jāpaliek, kamēr mamma un
tētis ir darbā, kļūst par vietu, kur spēlēties, šļūkt pa slīdkalniņu un būt priecīgiem,
ne tikai raudāt. Un tādu stāstu, par laimi, ir ļoti daudz!
Vēl augusta beigās man nav atbilžu – kurā dienā bērns jāatstāj uz diendusu, kādas
kurpes ir pašas labākās? Taču šajās dienās stiprinu savu pārliecību: dārziņš – tas ir

Apģērbs no “Veikals.Mammamuntetiem.lv”, Foto: ARTŪRS ĶIPSTS

“Izdevniecības Mammām un Tētiem” galvenā
redaktore: Inga Akmentiņa-Smildziņa,
inga@mammam.lv
Galvenā redaktore: Gunita Krilova,
gunita@mammam.lv
Redaktores: Sigita Āboltiņa, sigita@mammam.lv;
Līga Brūvere, liga@mammam.lv
Žurnālists: Jānis Uplejs
Literārā redaktore: Gunita Arnava
Žurnāla makets: Līva Saule
Vāka dizains: Līva Saule
Foto: Artūrs Ķipsts, Shutterstock
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Alūksnes
novada
pašvaldība

kustības un stājas
ANDA NAGLE,
GUNITA ARNAVA,

Gunita Krilova, žurnāla “Mammām un Tētiem. Bērnudārznieks”

Žurnāla “Mammām un Tētiem.
Bērnudārznieks” atbalstītāji

fiziskās

transformācijas pētniece.

žurnāla

forši!

Lai pirmais tiktu pie jaunākā izdevuma, abonē
digitālo žurnālu – tas pienāks tavā e-pastā bez
maksas!

Pedagoģijas,

LINDA DANIELA,

Izdevējs:

speciāliste.

valodas redaktore.

galvenā redaktore
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Ziņas
VESELĪBA

LIEPĀJAS PAŠVALDĪBA
SADARBĪBĀ AR SKRININGS.LV
AICINA AIZPILDĪT KRŪTS VĒŽA
RISKA TESTU

JAUNS MARŠRUTS
vēlas palīdzēt šīs slimības pētniecībā zinātniekiem.
Aizpildot riska testu vietnē www.skrinings.lv, ir
iespējams norādīt savu ģeogrāfisko lokāciju, tāpēc
aicinām ikvienu liepājnieci to darīt, lai pēcāk,
apkopojot datus, būtu iespēja analizēt tieši lokāli
identificētos veselības riskus un paradumus.
Savukārt tas ļaus nākotnē mērķtiecīgāk un precīzāk

ĢIMENES ATPŪTAI

ĢIMENES AICINĀTAS DOTIES
ATJAUNOTAJĀ PASTAIGU
MARŠRUTĀ “LIEPĀJA – KĀ PA
NOTĪM!”

ZINĀTNES UN IZGLĪTĪBAS
INOVĀCIJU CENTRĀ LIEPĀJĀ
EKSPOZĪCIJAS ĢIMENĒM AR
BĒRNIEM

Vai esi dzirdējis – Liepāja ir jūras, mūzikas un
vēja pilsēta?

plānot un ieviest veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumus, nosakot prioritārās

Ar to nebūt nav pateikts viss. Maršruts “Liepāja –

un visnepieciešamākās atbalsta jomas Liepājas

kā pa notīm!” ir vienkāršākais veids, kā apskatīt

iedzīvotājiem. Testa aizpildīšana aizņem ne vairāk kā

Liepāju un iepazīt ievērojamākās vēstures, kultūras

piecas minūtes. Visus testā norādītos datus pētnieki

un arhitektūras vērtības, kas atrodas pilsētas centrā.

un pilsēta saņem anonimizētā un apkopotā veidā.

Pilsētas apskatē jāvadās pēc kartes un notīm, kas

Pēc testa aizpildīšanas tiek sniegtas personalizētas

iestrādātas bruģī. Maršrutā jādodas pulksteņrādītāja

un pētījumos balstītas rekomendācijas riska faktoru

virzienā. Maršruta garums ir 3,5 km vai 5,1 km, ilgums

mazināšanai, kā arī mājaslapā ir pieejams rīks, kas

1–2 stundas. Karte PDF formātā pieejama liepaja.travel

palīdzēs apgūt krūšu pašizmeklēšanas paņēmienus un

mājaslapā.

apzināt agrīnos krūts vēža simptomus.
Krūts vēža riska faktoru tests:
Foto: Liepājas pilsēta

• sastāv no vienkāršiem jautājumiem, uz kuriem
atbildēt var bez medicīniskām zināšanām;
• aizņems mazāk nekā piecas minūtes;
• ir zinātniski pamatots – riska aprēķins balstīts uz
vairāk nekā 150 zinātniskām publikācijām;
• visi testā uzrādītie dati tiek šifrēti;
• personalizētus rezultātus var saņemt uzreiz un bez

Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC)
piedāvā interaktīvas ekspozīcijas, lai apmeklētāji
varētu paši izmēģināt dažādas tehnoloģijas un
pārbaudīt dabas likumus. ZIIC esošās ekspozīcijas
palīdzēs raisīt interesi, meklēt atbildes, izprast tās
un baudīt izziņas prieku. ZIIC ir atvērts ikvienam
interesentam, īpaši gaidītas ir skolēnu klases un
ģimenes ar bērniem.

maksas.
Ar krūts vēzi Eiropā 2020. gadā saskārās 1 no 11

Liepājas pašvaldība izveidojusi sadarbību ar
sabiedrības veselības platformas skrinings,lv
pārstāvjiem, lai popularizētu krūts vēža
skrīninga programmu vietējā mērogā un
aicinātu sievietes ikdienā pievērst lielāku
uzmanību krūšu veselībai un ikmēneša
pašpārbaudei.

sievietēm vecumā līdz 74 gadiem*, un tieši krūts
vēzis ir visizplatītākais vēža veids sievietēm Latvijā.
Visefektīvākā metode, kā cīnīties ar krūts vēzi, ir
atpazīt to agrīni un nepieļaut tā attīstību, tāpēc
aicinām ikvienu liepājnieci iesaistīties, aizpildīt
testu un ikdienā ar lielu atbildību izturēties pret savu
veselību.
* Eiropas vēža informācijas sistēma (European Cancer

kalkulācijas testu bez maksas palīdz sievietēm izzināt

Information System).

viņu personīgos krūts vēža riskus. Mērķis šai risku
kalkulācijai ir veidot augstāku profilaktisko kultūru
Latvijā, kā arī nodrošināt iesaistes rīku sievietēm, kas
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Foto: Liepājas pilsēta

ZIIC centrs atrodas divās Liepājas vietās:
Sabiedrības veselības platforma skrinings.lv ar risku

• Koprades telpa Autoru ielā 4/6 – interaktīva ekspozīcija,
tehnoloģiju klase, nodarbības pirmsskolēniem, skolēniem,
pedagogiem un citiem interesentiem. Apmeklētājiem ir
pieejama Eksponātu zāle. Tajā iespējams aplūkot un izmēģināt
vairāk nekā 20 interaktīvus eksponātus, kā arī robotikas un
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Ziņas
JAUNUMS

JAUNUMS ĀBEČU PASAULĒ –
“SALIEKAMĀ ĀBECE”

arvien vairāk. Kā burti saliekami zilbēs un no zilbēm

paplašinātās realitātes izglītības tehnoloģijas.

vadīs uztura speciālisti, sabiedrības veselības speciālisti un zobu

• Dabas māja Zirgu salā 2 – interaktīva ekspozīcija vides

higiēnisti. Bērni, spēlējot spēles un aktīvi līdzdarbojoties, mācīsies

zinātņu jomā, ekskursijas, nodarbības pirmsskolēniem,

atšķirt veselīgos produktus no neveselīgiem, apgūs zobu tīrīšanas

skolēniem, pedagogiem un citiem interesentiem. Dabas

tehniku un uzzinās, kas nepieciešams, lai zobi būtu stipri un

daudzi citi ieteikumi. Šī spēle sagādās daudz prieka arī

māja ir vides un dabas izglītības centrs, kuru var apmeklēt

veseli.

tiem, kas jau sen iemācījušies lasīt.

skolēnu grupas un citi interesenti, piesakoties ekskursijām, lai

Pirmsskolas izglītības iestādēs šīs nodarbības ir iespējams plānot

Komplektā ietilpst magnētiskas kartītes ar 130 burtiem

aizraujošā un saistošā veidā izpētītu dabas procesus izzinošās

arī tad, kad bērniem ir āra rotaļu laiks, lai lektori ar bērniem

(katrs alfabēta burts vairākos eksemplāros), 84 attēlu un

interaktīvās ekspozīcijās.

var strādāt āra nojumēs. Visi lektori ir ar zaļajiem Covid-19

vārdu kartītes (visi vārdi nosaukti “špikergrāmatiņā” –

Regulāri tiek veidotas dažādas tematiskās izstādes, kā arī

sertifikātiem, līdz ar to nodarbību vadīšana var notikt droši.

ieteikumos pieaugušajiem) un 20 ciparu kartītes.

skolēniem ir iespēja pieteikties dažādām nodarbībām.

Informāciju par pieteikšanos meklējiet vietnē

“Saliekamā ābece” domāta bērniem no 3 gadu vecuma.

Informācijai par pakalpojumu pieejamību var sekot līdzi

www.tirizobi.lv.

ZIIC Facebook kontā @LiepajaZIIC, kā arī Liepājas pilsētas

Nodarbību cikls “Programma pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu
saistībā ar veselīga uztura paradumiem” tiek organizēts LR
Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma
“Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi” projektā “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001).

pašvaldības mājaslapā.
Šobrīd ir mainīgi epidemioloģiskās drošības noteikumi, kas
attiecas gan uz nodarbībām, gan pasākumu organizēšanu,
gan publisko apmeklējumu, tāpēc apmeklētājiem ir obligāta
iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 25728867 (Autoru iela 4/6)
un 26644834 (Dabas māja).
Vairāk informācijas: www.liepaja.lv/liepajaziic/par-ziiic
VESELĪBA

AICINA BĒRNUDĀRZUS
PIETEIKTIES PROJEKTA “MAN IR
TĪRI ZOBI!” NODARBĪBĀM
Izglītības iestādes tiek aicinātas pieteikties
bezmaksas nodarbībām bērniem par veselīgu
uzturu un pareizu zobu kopšanu “Man ir tīri zobi!”.

veidojas vārdi, kā, nomainot vienu pašu burtu, vārds
maina nozīmi: kaķis – zaķis, ola – ota, liepa – riepa un

“Saliekamā ābece” nav grāmatas formāta
ābece, bet gan koša kastīte ar aizdari
un daudzām kartītēm tajā, aprīkota
ar magnētisku tāfeli – tāda ir jaunā
“Saliekamā ābece”! Latvijas skolotāju
radīta, tā aicina kopā ar bērnu iepazīt un
apgūt burtus un ciparus.
Var sākt pavisam vienkārši – meklēt vārdu
pirmos burtiņus, palīgos izmantojot bagātīgo

Programma paredzēta īstenošanai pirmsskolas izglītības iestādēs

attēlu klāstu. Var sākt ar sava vārda pirmā

bērniem no 4 gadu vecuma. Nodarbības ilgums –

burta apgūšanu. Var izdomāt citu plānu pirmo

30 minūtes. Nodarbību laikā bērniem būs iespēja ne vien uzzināt

burtu apguvei. Viss pašu rokās! Galvenais, ka šī

vērtīgu informāciju, bet arī iegūt savā īpašumā noderīgas

ābece rosina mācīties priecīgi, kā rotaļājoties,

dāvaniņas – krāsojamo uzdevumu grāmatu, vecumam atbilstošu

izmantojot tikai pozitīvas emocijas, rosinot bērna

zobu suku, mutes dvielīti, kalendāru ar uzlīmēm, lai sekotu zobu

iztēli un zinātkāri.

tīrīšanai, kā arī diplomu par dalību nodarbībā. Programma un

Ar “Saliekamo ābeci” var salikt gan zilbes, gan

dāvanas ir pielāgotas arī bērniem ar īpašām vajadzībām.

veselus vārdus – sākot no pavisam īsiņiem – un

Nodarbības saturs ir izstrādāts sadarbībā ar vadošajiem nozares

vēlāk arī teikumus. Tepat atradīsiet arī ciparus un

speciālistiem. Bērniem saprotamā un saistošā veidā tiks skaidrota

varēsiet mācīties skaitļus. Līdzi iedots arī neliels

veselīga uztura nozīme un pareiza zobu kopšana. Nodarbības

“špikeris” vecākiem: kā pamudināt bērnu apgūt
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Saruna ar speciālistu

TĒTIS UN PSIHOLOGS
EDMUNDS VANAGS:

GRIBĒTU
IEMĀCĪTIES BĒRNU
AUDZINĀŠANU
TVERT VIEGLĀK

Personas kartīte

Vārds, uzvārds: Edmunds Vanags.

Nodarbošanās: lektors Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.
Bērni: meita Kristīne, dēli Toms un Emīls.
Brīvajā laikā: rosās pa dārzu, stāda, rok, ravē.
Vislabāk prot: pamācīt citus.
Galīgi neprot: ātri mācīties no savām kļūdām.
“Savulaik esmu pircis daudz sliktas kvalitātes uzziņu literatūru no sērijas, kā ar
10 paņēmieniem sakārtot attiecības ar tuviem cilvēkiem. Pat ja tajās grāmatās bija
kaut kas labs ierakstīts, tas nav tik vienkārši – izlasīt un īstenot,” teic Edmunds Vanags,
klīniskais psihologs, pasniedzējs Latvijas Universitātē. Sarunā par tētu un bērnu attiecību
veidošanu speciālists stāsta ne vien, kā vajadzētu, bet arī, kas pašam ir un nav izdevies
tēva lomā.
8 | Bērnudārznieks | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Gribētu iemācīties: labi spēlēt kādu mūzikas
instrumentu.
Ar bērniem iesaka izmēģināt: uzspēlēt galda spēli
“Pandēmija” (jāsadarbojas).
Vecākiem iesaka izlasīt: Lisa Feldman Barrett grāmatu
“How emotions are made”.

Bērnudārznieks | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS | 9

Autore: INGA AKMENTIŅASMILDZIŅA

Taču viens no maniem paziņām, kad

aug viņa bērns; mazulis katru mirkli

noskatīties, kā bērns kļūdās un dara

bērnam bija daži mēneši, uz gadu bija

iemācās ko jaunu. Bija tāda reāla sajūta,

nerātnības. Es uzvelkos un palieku

paņēmis paternitātes atvaļinājumu,

ka apdalīts ir vīrietis, nevis sieviete, un

dusmīgs. Bet, salīdzinot ar to, kāds biju

Pirms septiņiem astoņiem gadiem

un viņa komentārs bija tāds: tas bija

es joprojām tā domāju.

pirms septiņiem gadiem, es domāju, ka

tu mums, vecāku organizācijai

ļoti vērtīgi, bet es to vairs nekad

Tagad man aug otrs dēls, un ir tāda

esmu palicis tētīgāks.

“Mammamuntetiem.lv”, palīdzēji

neatkārtotu. Viņš tagad saprotot, ko

sajūta: ka tikai nepalaistu kaut ko

veidot pirmās tēvu aptaujas – tad arī

dara sievietes. Un, jā, no tā, kā viņi

garām. Jo pirmā dēla izaugšana pagāja

sākām rīkot Tēva dienas gājienu un

komunicē savā starpā, var redzēt, ka

ārkārtīgi ātri (nopūšas).

festivālu. Kādi ir tavi novērojami, kas

viņam šajā laikā ir izveidojušās ļoti tuvas

šajā posmā tēvu lomā ir mainījies? It kā

attiecības ar saviem diviem dēliem.

Vai tu jūti, ka šo septiņu astoņu gadu

nav ilgs posms, un tomēr.

Paziņa teica, ka tas ir pilna laika darbs

laika posmā arī pats savā tēva lomā esi

Varu stāstīt no sava novērotā, no

un neko citu tajā laikā viņš nav varējis

mainījies? Tu gan arī strādā tādā sfērā,

draugu un paziņu novērotā. Man

izdarīt.

kur vairāk jādomā par tēvu, bērnu un

Foto: Artūrs Ķipsts un no personīgā arhīva

attiecību tēmām.

šķiet, ka ir mainījusies izpratne, kas ir

Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Saruna ar speciālistu

Viens no maniem
paziņām, kad
bērnam bija daži
mēneši, uz gadu bija
paņēmis paternitātes
atvaļinājumu, un viņa
komentārs bija tāds: tas
bija ļoti vērtīgi, bet
es to vairs nekad
neatkārtotu.

tēvs ģimenē, kas ir tēvs bērniem, vīrs

Kad pati biju bērnu kopšanas

Jā, patiešām mana darba sfēra un

sievai. Mainījusies tādā nozīmē, ka tēvs

atvaļinājumos, brīžos, kad par

zinātne, ko mācos, ir saistīta ar bērnu

daudzās lietās ir līdzvērtīgs mammai.

mammām runāja kā par nabadzītēm,

audzināšanu. Un noteikti esmu

Vairāk pieskata bērnu, nebaidās ņemt

kurām jābūt mājās ar bērnu, bet tētis

mainījies – individuālā līmenī. Esmu

rokās, citiem vārdiem – vairāk iesaistās.

drīkst iet uz darbu, man šķita, ka viss

kļuvis pacietīgāks, saprotošāks.

Joprojām gan ir tāda nedaudz klasiska

ir gluži otrādi – ka es esmu laimīgā,

Vienalga ir ārkārtīgi daudz vēl telpas,

Kas, tavuprāt, tev ir palīdzējis kļūt

ievirze, ka mamma ir tā, kas audzina

kura drīkst ar bērnu būt mājās, un tētis

kur augt, – es neesmu pacietīgākais

tētīgākam?

bērnus, un tētis ir kā papildinājums.

ir nabadziņš, jo viņš taču neredz, kā

tēvs. Vai tolerantākais, kurš var

Informācija. Ļoti palīdz, ka
informatīvajā telpā tagad daudz

Edmunds Vanags pie jaunās mājvietas
ar sievu Aiju un dēliem Tomu un Emīlu.

runā par tēti kā līdzvērtīgu bērnu
audzinātāju, arī tas ir mainījies. Jo
vairāk lasu, jo vairāk sastopu kampaņas,
pasākumus tētiem, intervijas ar kādiem

Ar jaunāko dēlu Emīlu.

tēviem, kas dalās pieredzē, – tas atstāj
labu ietekmi. Pat strīdi savā ziņā palīdz.
Piemēram, lasu tviterī strīdus – un tādi

Tādas drīzāk tālas. Meitas audzināšanā

jebkurā vecumā. It īpaši ar saviem

tur uzvirmo bieži – par šiem tūkstošiem

es nepiedalījos – mums bija šķirta

bērniem. Pēdējos gados mums ar meitu

gadu vecajiem ģimenes modeļiem,

ģimene, biju tā sauktais svētdienas

attiecības ir palikušas varbūt drusciņ

ka tētis aiziet medībās, bet mamma

tētis, bet arī tā nebija katra svētdiena.

tuvākas. Šad un tad satiekoties, mēs

tikām visu mājās ir izdarījusi. Man ir

Sākumā tikāmies biežāk, bet – jo vecāka

atklātāk runājam par dažādām lietām,

ļoti interesanti palasīt argumentus, ko

viņa kļuva, jo retāk. Tolaik es galīgi

dalāmies ar to, kas notiek mūsu dzīvē –

piedāvā abas puses.

nebiju tētis, es tam nebiju gatavs –

kā pieaudzis cilvēks ar pieaugušu, tās

Bet redzu, ka apkārt ir tēti, kas ir daudz

nemācēju būt tētis. Kaut ko visu laiku

vairs nav gluži tēta un bērna attiecības.

tētīgāki par mani. Varētu darīt vairāk.

atliku. Jutos un jūtos vainīgs par to.
Laikam vajag lielu drosmi, lai kādā
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Vai tu kādreiz jūties vainīgs par to?

Vai, tavuprāt, pēc šāda laika posma vēl

sarunā ar meitu izrunātu, kā tu pats

Jā, jo īpaši attiecībā uz meitu. Meita ir

var sasmelt izlieto ūdeni?

juties vai jūties. Piemēram, arī lai

jau liela, viņai ir pāri 20. Es neteiktu,

Labs jautājums. Noteikti var! Attiecības

atvainotos.

ka man ar viņu ir ļoti labas attiecības.

mēs varam veidot ar jebkuru cilvēku

Jā... Tur vajag saņemties. Šādai sarunai
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Piemēram, viens brālēns mums

Pieminēji savu vecāku kopēšanu;

būvniecību jūtūbē esmu noskatījies

uz dažām dienām aizdeva savu

saklausīju tajā vairāk negatīvu nokrāsu.

tik daudz video, kā pašas ģimenes visā

traktoru. Dēli uzreiz jautāja, un

Ko tu ar to dari?

pasaulē būvē pirtis! Tas ir ekselents

es skaidroju, ka brālēns palīdz.

Apkārtējos cilvēkus – ne vien

resurss. Mēs tātad varam pārņemt,

Protams, tās ir praktiskas,

radiniekus, bet arī draugus, paziņas,

kopēt labas lietas un varam arī sliktās.

sadzīviskas lietas, bet arī ar tādām

arī kolēģus – mēs kopējam dažādās

Ko es daru ar nokopēto slikto? Dažreiz

var dabūt drošības, atbalsta un arī

nozīmēs. Vērojam, kā viņi kaut ko dara,

par to padomāju. Piemēram, ja

ģimenes sajūtu.

un tad mēģinām to atdarināt, ja mums

dusmās uzkliedzu vecākajam dēlam,

tas šķiet labākais risinājums.

ka jau padsimto reizi vannas istabā

Parāda arī to, ka tu vari lūgt palīdzību.
Un ka tev palīdzību arī dod.
Jā, tas ir būtiski. Droši vien vēlāk dēli
atdarinās mani un meklēs līdzīgus
atbalsta, drošības punktus savā radu
un draugu lokā. Pirtiņas būvniecībā
piedalās arī mans labākais bērnības

Tā ģimene pati saviem
spēkiem būvē pirtiņu.

draugs, palīdz sagādāt materiālus, un
arī to bērni redz – ka arī draugi var
palīdzēt. Un tad mēs

Ir ārkārtīgi daudz
vēl telpas, kur
augt – es neesmu
pacietīgākais tēvs. Vai
tolerantākais, kurš var
noskatīties, kā
bērns kļūdās un
dara nerātnības.

nav izslēdzis gaismu. Tajā brīdī, kad
uzkliedzu, saprotu, ka tas nav nedz
audzinoši, nedz viņš paturēs šo prātā.
Acīmredzot šī ir padsmitā reize tieši
tāpēc, ka arī iepriekš esmu par to
kliedzis vai bāries. Tas nepalīdz. Taču
konkrētajā brīdī rīkoties citādi es vēl
nevaru. Sakliedzu un tad nodomāju,
ka nākamreiz gan darīšu citādi. Bet
pienāk nākamā reize, un atkal nostrādā

domās esmu gatavojies – lai pārrunātu,

pateikt, bet – cik grūti reāli izmainīt?

Tik bieži tiek runāts par to, cik vērtīgi ir

kopā iesim pirtī. Mums ļoti patīk pirts

kā viņa bija jutusies, kad manis nebija

Domāju, ka mainīt bērnībā no vecākiem

ģimenei kopā saturīgi pavadīt laiku, un

tradīcija; visu laiku pirtis meklējām

Un to darām jebkurā sfērā – vienalga,

iemācījies.

klāt. Droši vien arī viņa juta, ka ar

iemācīto ir grūti izdarīt pat, ja pats esi

jums tas tagad ir. Tas noteikti ir vērtīgi –

ārpus mājas, bet tagad pašiem būs

vai tās būtu attiecības vai pirts

Tātad ko es ar to daru? Es par to domāju

katru gadu mēs atsvešināmies. Esmu

psihologs.

tētim un bērnam atrast vismaz vienu

sava, kur reizi nedēļā ieiet.

būvniecība. Piemēram, par pirts

(smejas). To ir grūti izmainīt pat ar visu

šai sarunai bijis gatavs, taču neesmu

Piekrītu, ka tas ir ļoti grūti.

kopīgo interesi.

to novadījis. Tā varētu būt ļoti smaga,

Šobrīd mēs ar tēvu būvējam mūsu

Tā ir. Un tagad tēvs, atbraucot būvēt

abām pusēm. Gan man par to runāt, gan

ģimenes pirti. Tik, cik savu tēti esmu

pirti, pie viena satiek arī savus

viņai klausīties. Varbūt viņa negribētu

saticis pēdējos divos vasaras mēnešos,

mazdēlus. Tas ir ļoti būtiski. Bērni tagad

to klausīties. Tas ir sāpīgs temats.

man šķiet, neesmu saticis iepriekšējos

arī vaicā: vai vectētiņš būs šo sestdien?

Bet, atbildot uz tavu jautājumu – jā,

gadus. Tas droši vien ir viens veids,

Vai viņš atvedīs to? Vai darīs šito? Līdz

nekad nav par vēlu kaut ko tieši šodien

kā satikties. Protams, tā ir pirts, nevis

ar to arī nākamā paaudze pieķēdējas

darīt lietas labā, lai attiecības būtu

attiecību būvniecība. Tomēr caur šādu

klāt un vectētiņu redz; ja nebūtu pirts,

tuvākas. Tajā pašā laikā apzinos, ka

praktisku lietu esam sākuši vairāk

vectētiņš, visticamāk, atbrauktu tikai

kaut kādā mērā es kopēju savus abus

sarunāties. Tās gan pēkšņi nav ļoti dziļas

uz jubilejām.

vecākus. Mums ir ļoti sadzīviskas

tēmas, bet tomēr.

attiecības, bet ne tuvas.
Tagad mums atkal ir aptauja tētiem. Un
tajā daudzi tēvi atklāj, ka viņu bērnībā
attiecības ar tēti nav bijušas labas, vēl
vairāki atzīmē, ka šobrīd tās nav labas
vai to vispār nav. Vienlaikus vairāki
komentāros raksta: man ar manu bērnu
tā nebūs. Iedomājos, ka to ir viegli

Tolaik es galīgi
nebiju tētis, es tam
nebiju gatavs –
nemācēju būt tētis. Kaut
ko visu laiku atliku.
Jutos un jūtos
vainīgs par to.

12 | Bērnudārznieks | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

modelis, ko esmu kaut kad sen

Kā tev šķiet, kāpēc ir nozīmīgi, ka bērni,
taviem vārdiem runājot, pieķēdējas
vecākajai paaudzei?
Tas vairo drošības sajūtu. Man ir
nozīmīgi, ka bērni redz – ģimene ir
ne tikai tā, kas dzīvo te, mājās, bet
radinieki ir arī ārpus mājas, un viņi
var atbraukt palīdzēt. Ka mēs cits
citu atbalstām, cits citam palīdzam.

Ar vecāko dēlu Tomu.
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zīdainīti mammas rokās, kā mamma

Arī piemēra gan jau trūkst?

mācīties nagliņas dzīt. Taču nagliņu

ar viņu apietas, ir nedaudz bail – ja

Jā, atbrauc ciemos vecākā paaudze,

dzīšana ir vēl tik tālu! Ja šo posmu

es pats mazo paņemšu rokās, bērnam

vecmāmiņa vēl ūjinās un sarunājas ar

gaidīs, tad laikā, kad beidzot bērns varēs

noteikti kaut kas saplīsīs, notrūks,

zīdaini, bet vectēvs pienāk pie zīdaiņa,

mācīties nagliņas dzīt, attiecību ar tēti

rociņu izmežģīšu vai galviņu nepareizi

pamāj kaut ko un aiziet ar vīriem uz

nebūs. Daudzi tēti tiešām tā iztēlojas –

turēšu. Sākot ar tādām fiziskām

virtuvi. Un tētim var likties: ko tad es

nu, kad viņš izaugs, tad iesim kopā

sajūtām – pieskarties mazam bērnam

pie tā zīdaiņa tur darīšu? Tik neveikli

spēlēt futbolu. Bet paradokss ir tas, ka

un saprast, kā būt ar viņu kopā. Vai ir

jūtos. Kad izaugs, tad gan – iesim

tas vienkārši var nenotikt, jo bērns var

vērts runāt ar zīdaini? Arī man pašam
bija pretrunīgas sajūtas: pat zinot,
cik zīdainim ir nozīmīgi dzirdēt citu
cilvēku runu – vienalga kādu –, manī
bija šīs divējādās sajūtas – viņš vēl neko
nerunā, tad kāpēc man būtu jārunā?
(Smejas.)

to, ko es zinu par bērnu audzināšanu.

profesija. Kad sāku mācīties psiholoģiju,

Dzīvē laikam nav nekā sarežģītāka par

Ceru, ka pienāks brīdis, kad pirms

man bija labi apmaksāts darbs. Pus pa

attiecību veidošanu.

uzkliedziena es sevi apturēšu. Jo dēls

jokam atbildu ar sava kolēģa citātu:

Es tolaik arī pirku daudz sliktas

noteikti iemācīsies līdzīgi; to es redzu

lētāk būtu bijis iet psihoterapijā, tā

kvalitātes uzziņu literatūras no

jau tagad – brīžos, kad mēs viņu

investīcija neatmaksājas (smejas).

sērijas, kā ar 10 paņēmieniem sakārtot

nesadzirdam, dēls paceļ balsi. Skaidrs,

Šādi sev nevar palīdzēt, ir jāiet pie

attiecības ar tuviem cilvēkiem. Pat

ka to ir iemācījies no manis.

speciālista. Beigās es gan studēju, gan

ja tajās grāmatās bija kaut kas labs

gāju pie psihoterapeita. Kaut kas tajā

ierakstīts, tas nav tik vienkārši – izlasīt

Saki, kāpēc tu izvēlējies kļūt par

visā iepatikās, un mani uzaicināja

un īstenot.

psihologu? Tu biji žurnālists. Tagad

strādāt Latvijas Universitātē, un uz kādu

klausoties domāju – varbūt tam bija

laiku te esmu ieķēries.

saistība ar pieredzi, kas saistās ar tavu
vecāko meitu.
Varbūt. Kad pirmā kursa studentiem
prasa, kāpēc nācāt mācīties psiholoģiju,
viena krietna daļa atbild: vēlos
saprast sevi. Arī man tas bija viens no
galvenajiem iemesliem – gribēju saprast,
kāpēc pieļauju kaut kādas kļūdas, kā
veidot attiecības ar cilvēkiem –
ar meitu, ar vecākiem. Pilnīgi noteikti
nedomāju, ka tā man varētu būt

Man ir nozīmīgi,
ka bērni redz –
ģimene ir ne tikai
tā, kas dzīvo te, mājās, bet
radinieki ir arī
ārpus mājas, un
viņi var atbraukt
palīdzēt.
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Sakliedzu un tad
nodomāju, ka
nākamreiz gan
darīšu citādi. Bet pienāk
nākamā reize, un atkal
nostrādā modelis, ko esmu
kaut kad sen iemācījies.
To ir grūti izmainīt pat
ar visu to, ko es
zinu par bērnu
audzināšanu.
Kad mazais pats jau sāk zilbēt, kā

Bet tas vienlaikus var likt padomāt –

ieklausīties un mēģināt atbildēt

tā kā tu teici par tematu tētis. Starp

viņam. Tā ir kaut kāda iekšēja neticība,

citu, mūsu aptaujā vairāk nekā

ka tam ir nozīme. Par to pietrūkst

80% tēvu piekrīt apgalvojumiem,

informācijas, tētim ir vajadzīga tāda

ka arvien pietrūkst informācijas,

laba, spēcīga, autoritatīva informācija,

kā veidot attiecības ar mazu bērnu

kas pasaka, ka tas ir svarīgi. Arī

un arī ar pusaudzi. Kas, tavuprāt, ir

par katru no nākamajiem posmiem

tās zināšanas, kuru šobrīd pietrūkst

pietrūkst, piemēram, kad bērns sāk

visvairāk? Un ko vispār nozīmē veidot

aktīvi interesēties par pasauli, rāpot,

attiecības ar savu bērnu?

kustēties – kā ar viņu spēlēties, kā

Es atkal runāšu no savas un savu

piedāvāt rotaļlietas, kā atbildēt uz viņa

draugu pieredzes. Redzot mazo

reakcijām. Ir tik daudz nezināmā.

Vīru pastaiga.
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būt jau tik ļoti pieradis būt ar citiem, ka

planšetes lietošanu vai saldumiem.

tas vecākus uztrauc. Kā ierādīt dažādās

daudzus gadus veica pētījumu par bērnu

darbojas labāk, tomēr ietekme ir liela.

pārgrieztas. Viņš paskatījās uz vienu

ar tēti negribēsies.

Esmu novērojis, ka viņš biežāk iet pie

ceļazīmes, pie kurām pieturēties? Jo

miega paradumiem Latvijā [1]. Liels

Viena nakts ir nekas, taču, ja tas ir

seju, uz otru un sāka raudāt, jo sejas

Tētim savā ziņā ir jāmācās kļūt

mammas kaut ko lūgt. Ceru, ka tas

pareizas vides nekur nav.

pētījums, kurā piedalījās vairāk nekā

regulāri, ilgtermiņā rodas diezgan

rādīja, ka kaut kas nav labi, lai gan ir.

bērnišķīgākam – mesties četrrāpus, likt

neeskalēsies un pratīšu noturēt zelta

No gaišās puses raugoties – cilvēks

1000 bērnu. Un, ja atmiņa mani neviļ,

nopietnas sekas – ne tikai fiziskai

Pārmērīgs bailīgums ir lieks, tas ir kaut

lego klucīšus, ļaut, lai bērns nojauc, ko

vidusceļu starp stingrību un attiecībām.

ir tāda unikāla būtne, kas ļoti labi

tikai trešdaļa skolas vecuma bērnu guļ

veselībai, bet arī mentālai.

kāds vecāka nevieglums. Ļaut krist,

adaptējas. Taču var būt atšķirīgi,

pietiekami ilgi. Savukārt lielākā daļa

Tāpēc mums mājās šajā ziņā ir diezgan

ļaut kļūdīties – tas būtu vieglāk. Šā man

esi uzbūvējis, un nedusmoties par to,
kopā lasīt grāmatas, rādīt bildes. Un

Kā, tavuprāt, informācijas ziņā

kurš labāk un kurš sliktāk adaptējas;

vecāku domā, ka viņu bērni guļ labi, –

liela kārtība. Bērni, protams, pretojas,

pietrūkst. Ja būtu kursi, kur kā vecākam

tādu labu piemēru pietrūkst.

vecākiem pietrūkst par attiecību

adaptācijas spēja būtu jāattīsta, kā saka,

ļoti iespējams, nezina, kas aiz tām

bet ļoti rūpīgi sekojam, lai viņi aiziet

aiziet mācīties, kā vieglāk tvert bērnu

veidošanu ar pusaudzi?

miera laikā. Jo, kad sākas nemieri, ir jau

bērnistabas durvīm notiek. Un bērns

gulēt noteiktā laikā, jo arī jāceļas puslīdz

audzināšanu, es aizietu.

Pieminēji dažādās tētu bailes,

Manam vecākajam dēlam ir deviņi

par vēlu. Arī stresa noturība ir jāattīsta,

nākamajā dienā iet uz skolu neizgulējies.

vienādā laikā.

piemēram, par jaundzimušo, kuram

gadi, tādi īsti pusaudža gadi vēl nav

kad stresa nav. Kad sākušās problēmas,

kaut ko var nolauzt. Saki, vai atceries

bijuši. Savukārt meitas pusaudzību

cilvēks mēdz meklē foršu līdzekli, kā tās

Bet tā ir vecāku atbildība.

Nesen kāda izglītības eksperte

esi piedzīvojis tēva lomā?

savas bailes laikā, kad bērni tika gaidīti?

piedzīvoju ļoti fragmentāri, lielākoties

atrisināt, bet tā tas nenotiek. Muskuļi

Jā, noteikti! Ja tas ir ilgstoši, tad reizēm

ieminējās, ka mēs, sabiedrība, skolas

Tās ir mazas lietas. Ja redzu, ka maniem

Man bija bailes par to, vai dzemdības

ar to tika galā viņas mamma un

jāizaudzē pirms tā visa.

var šķist – bērnam ir potenciāls, bet

lietas uztveram pārāk smagi, bet

bērniem kaut kas sanāk – kaut ko ir

noritēs labi – ne tikai par bērnu, bet arī

vecmāmiņa. Tāpēc līdz šim brīdim mans

kāpēc nesanāk, kā pietrūkst? Varbūt

vajadzētu vieglāk. Tagad sarunājoties

uzzīmējis, atrisinājis uzdevumu skolai,

par topošā bērna mammu. Neraugoties

sarežģītākais jautājums ir bijis: mans

Rati jātaisa ziemā.

pavisam vienkārši – miegs. Viena

domāju, ka varbūt arī vecāku un bērnu

īstenojis savu ideju –, un viņi paši par

uz to, ka izmeklējumi un analīzes

bērns iet skolā. Kā vecāks var palīdzēt,

Jā, precīzs sakāmvārds.

negulēta nakts mana vecuma cilvēkam

audzināšanas lietas vajadzētu tvert

to priecājas; arī man kā pieaugušajam

ir bijušas labas. Un bija liels, liels

atbalstīt, kā palīdzēt veidot attiecības ar

ir pielīdzināma aptuveni 0,7 alkohola

vieglāk.

vismaz reizi dienā vajadzētu šādu sajūtu

atvieglojums, kad bērns bija piedzimis

klasesbiedriem?

Kā stresa noturību attīstīt, kad tā stresa

promilēm. Ja neesmu izgulējies, uz

Mūsu jaunākajam dēlam augustā palika

par sevi. Jā, bērnu mazās izdošanās,

nav?

kognitīvām funkcijām tas atstāj ļoti

gads. Bija šāda epizode: viņš nokrita.

mazie brīži man pašam kā vecākam

Miegs, laba pārtika, fiziskas aktivitātes –

spēcīgu ietekmi. Bērnam tas nav tik

Varēja redzēt, ka nebija sāpīgi, bet

sagādā gandarījumu, un tad man šķiet,

vistriviālākās lietas. Visi par tām zina,

dramatiski, kompensatorās spējas

mūsu – abu vecāku – sejas bija šausmās

ka viss labi rit.

un varēja braukt mājās. Bija arī bailes
par finansiālo nākotni – kādu laiku
mamma nestrādās, viss būs uz mani, un
ja nu ar mani kaut kas notiek?
Ja nav bijusi tēta iesaiste zīdaiņa un
bērnudārznieka vecumā, laikam ir
veltīgi gaidīt, ka pusaudža gados tu
pēkšņi varēsi izveidot attiecības.
Tas izklausās daudz grūtāk, jā. Droši
vien gribētos, lai nekad nebūtu tādu
brīžu, kad mani dēli no manis baidītos,

Pat zinot, cik
zīdainim ir
nozīmīgi dzirdēt
citu cilvēku runu – vienalga
kādu –, manī bija šīs
divējādās sajūtas – viņš vēl
neko nerunā, tad
kāpēc man būtu
jārunā?

bet reti kuri ievēro. Pasaules Veselības
organizācija ir izstrādājusi vadlīnijas,
cik kurā vecumā un cik bieži jābūt
intensīvai slodzei. Piemēram, manā
vecumā vismaz 3–4 reizes nedēļā

Ar klīnisko psihologu un pētnieku Edmundu Vanagu
sarunājas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv”
vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

vajadzētu stundu, bet, vēlams, vairāk,
tādu fizisko aktivitāti, kurā sirds
sitas vairāk par 120 sitieniem, tas ir,
stundu, kurā es izsvīstu. Vai man ir

ka viņiem liktos – jā, viņš ir kāds, kurš

Arī manī cīnās vairāki modeļi, sākot

tāda aktivitāte? Nav! Savā ziņā neesmu

mājās dzīvo, bargais tētis, kaut kādu

no – ja tev sit, tad sit pretī, beidzot ar

izpildījis mājasdarbu. Piemēram,

noteikumu uzturētājs, tas, kurš var ko

to, ka vajag šo izrunāt un izmantot pēc

man kā pasniedzējam bija jāpāriet uz

salabot, taču nav cilvēks, pie kura varu

iespējas saudzīgāku veidu. Bet arī es ne

attālināto mācīšanu, man bija grūti,

aiziet izklāstīt savu bēdu.

vienmēr zinu, kad un kāds ir pareizais

organisms netika galā, bet būtu ticis

risinājums. Kā veidot attiecības ar

labāk galā, ja baterijas būtu bijušas

Tomēr es domāju, ka bērni bieži baidās

vienaudžiem, kā ar pieaugušajiem – tas

uzlādētas. Tāpat kā ar daudziem telefona

no tēta.

pusaudža vecumā laikam ir grūtākais

modeļiem – ja telefons ir pilnībā

Domāju, ka jā, ka mans vecākais dēls

temats. Varbūt tas muļķīgi izklausās,

izlādējies, tad uzreiz pēc pieslēgšanas

arī šad tad baidās no manis. Tāpēc, ka

bet arī tas, kā izaudzināt savu bērnu

uzlādei kādu laiku pa to nevar runāt.

esmu bijis bargāks un nepielūdzamāks

par godīgu un krietnu cilvēku, kā

Marta Celmiņa, miega speciāliste

kaut kādos brīžos, piemēram, par

iemācīt vērtības. Izklausās banāli, bet

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā,
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BĒRNUDĀRZA
GAITU UZSĀKŠANA

UN VECĀKU BIEŽĀKĀS KĻŪDAS

Caur bērna jauno
uzvedību vecāki
iepazīst paši sevi,
un šis spoguļattēls
ne vienmēr ir
patīkams.

Pirmais nozīmīgais pārbaudījums pāra attiecībām
visbiežāk ir bērna ienākšana ģimenē, bet otrais –, kad
mazais kļūst par bērnudārznieku. Ģimenei tās ir milzu
pārmaiņas gan emocionālā, gan pavisam praktiskā
jomā, un nereti vecāki ir spiesti paraudzīties uz ģimenē
notiekošām lietām ar citām acīm. Jo balts un pūkains
bērns ir bijis mājās, bet tagad viņam sākusies lielā
dzīve, kur jāiekaro sava vieta. Un to viņš dara ar ģimenē
apgūtajām iemaņām.
Konsultē

AINA POIŠA,

ģimenes psihoterapijas
speciāliste, mamma
2 bērniem un
vecmāmiņa
3 mazbērniem

Kļūda Nr. 1 –
diktatoriska izrīkošana
Ja atkal un atkal audzinātāja stāsta,
ka bērna uzvedība dienas laikā nav

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA
Foto: Shutterstock

bijusi tā jaukākā, vecākus var pārņemt
kauna sajūta, jo “skaidrs taču, ka
mēs neprotam audzināt savu bērnu”.
Tā vietā, lai sakopotu visus spēkus,

Bērnudārzs vecākiem var būt īsts

apgūtās gudrības un citus resursus,

izaicinājums – nonākot citā vidē,

lai radušos situāciju risinātu veselīgā

mazais sāk parādīt arī citu uzvedību,

gaisotnē, vecāki sāk izrīkot savu

jo viņam ir jāpielāgojas, jātiek galā

bērnu, un nereti to var pat pielīdzināt

ar jaunām situācijām, jāpierāda

autoritatīvam stilam. “Tādā veidā

sevi. Attiecīgi vecāki var samulst no

vecāki paši sev mēģina kompensēt

atklājumiem, kas dzīvo viņu bērnā.

sajūtu, ka viņi vairs nav autoritātes,

Patiesībā caur bērna jauno uzvedību

ka viņi nevar iedot to, ko gribētu, jo

vecāki iepazīst paši sevi, un šis

bērnam parādās citas vajadzības,”

spoguļattēls ne vienmēr ir patīkams.

stāsta Aina Poiša un norāda, ka
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Kļūda Nr. 2 – pārlieka
neiecietība

vajadzētu rīkoties pretēji: “Laiks, kad

tu tā darīji? Tāpēc ir veltīgi viņu tirdīt,

Rezultātā seko vēl vairāk izrīkošanas,

mazais sācis iet bērnudārzā, arī viņam

purināt un par katru cenu censties

komandēšanas, turklāt tas viss tiek

nav viegls, un vecākiem vajadzētu

izdibināt viņa rīcības iemeslus. Taču,

darīts stingrā balsī ar neiecietību

būt ļoti atbalstošiem, lai stiprinātu

nesaņemot gaidīto atbildi, vecāki kļūst

un prasību paklausīt bez ierunām,

Ja vecākiem katra diena paiet lielā

saikni ar savu bērnu.” Rīkojoties

aizkaitināti, jo domā, ka mazais viņus

dodot signālu bērnam, ka viņš jau

stresā, nenovēršami viņi piedzīvos

pretēji, kritizējot vai izrīkojot mazo

izaicina un speciāli nestāsta patiesību.

patiesībā nekas nav, viņš ir maziņš,

biežas garastāvokļa svārstības, un

un tāpēc viņam jāklausa uz vārda.

tas ir labākais palaidējmehānisms

Rezultātā bērns sāk vienkārši baidīties.

neiecietībai. No sērijas – pēdējā piliena

“Kādā kritiskā situācijā autoritatīvs

efekts. Te tas, te šis un vēl kaut kas, plus

audzināšanas stils var noderēt,

pa kājām trāpās viena nenovākta manta,

bet tas nedrīkst kļūt par ikdienu.

un seko sprādziens – pieaugušais

Bērnudārznieka gaitu uzsākšana nav

nenovalda savas emocijas, nekontrolē

kritiska situācija, bet gan pārejas

tās, bet šāda pieaugušā uzvedība bērnā

grūtību laiks. Bērns aug, un viņam

vairo bailes. Tās iesēžas viņam atmiņā,

jātiek galā ar jaunām situācijām, bet

un rezultātā arī bērns nebūs augstās

mums, pieaugušajiem, ir jāpalīdz,

domās par sevi, jo savā veidā viņš tiek

jāierāda virziens, kā to darīt,” saka

atraidīts. “Nevienam nav intereses un

Aina Poiša.

pacietības noskaidrot lietas būtību,

un izvirzot viņam nerealizējamas
prasības, kuras bērns nemaz nesaprot,
šī saikne no abām pusēm kļūst daudz
trauslāka un nepatīkamāka. “Rodas
abpusējs aizkaitinājums. Bērns negrib
samierināties ar vecāku dotajām
komandām, un vecāki, redzot bērna
bezierunu nepakļāvību, vēl vairāk
sadusmojas,” tā psihoterapeite.
Vēl kāda būtiska lieta, ko vecāki
aizmirst, – pirmsskolas vecumā bērns
nespēj atbildēt uz jautājumu – kāpēc

Ja mazais nebūs
piedzīvojis vecāku
atvainošanos, bet
tikai sodu tad, kad
kļūdās viņš, bērns
uzskatīs
šādu uzvedības
modeli par normu
un rīkosies tāpat.

teic Aina Poiša un turpina: “Tas māca

jau runājām, uz šo jautājumu bērns

bērnam pašam atvainoties, ja kļūdīties

nespēj atbildēt. Tā vietā var prasīt – kas

gadīsies viņam, un tas dod apziņu,

īsti notika? Kā tas bija, izstāsti? Un

ka viņš drīkst kļūdīties. Viņam nebūs

ļaut bērnam izstāstīt visu atbilstoši

bail gadījumos, kad gadīsies izdarīt

“Ja tu labi uzvedīsies, es tev

savām spējām,” rosina psihoterapeite

ko aplamu, jo bērns zinās, kā risināt

nopirkšu...” Kaut kas pazīstams? Aina

un uzsver – pēc sarunas ir svarīgi

situāciju.”

Poiša saka – šāda vecāku pieeja ar

arī pieņemt mazā cilvēka sajūtas un

audzināšanu saistītu problēmjautājumu

Kļūda Nr. 3 –
neatvainošanās

Sods nav tikai
pēršana, bet arī
ignorēšana, balss
intonācija un viss cits, kas
bērnam liek justies
slikti.

Jā, pāridarījuma gadījumā, lai kāds

Savukārt, ja mazais nebūs piedzīvojis

pieeju, kā reaģēt grūtību gadījumā, kas

tas būtu, atvainošanās ir svarīga arī

vecāku atvainošanos, bet tikai sodu, kad

šajā vecumposmā būs ne mazums. Jo

pavisam mazam bērnam. Speciāliste

kļūdās, viņš uzskatīs šādu uzvedības

“trīsgadniekam jau ir savs “es”, viņš

savā praksē gan itin bieži sastopas ar

modeli par normu un rīkosies tāpat –

provocē vecākus robežjautājumos,

vecāku pretēju uzskatu – viņš taču vēl

gan ar grupiņas biedriem, gan visur

izaicinot viņus ik uz soļa. Ja vēl arī

ir mazs bērns, tāpat neko nesaprot,

citur. Jo, kā norāda psihoterapeite, sods

dzīve sagādā ne mazums izaicinājumu,

kāpēc atvainoties? Kad būs lielāks,

nav tikai pēršana, bet arī ignorēšana,

tad tā visa var būt par daudz un vecāki

līdzvērtīgāks... “Taču tā ir attiecību

balss intonācija un viss cits, kas bērnam

var “norauties”.” Te gan jāpiebilst,

kultūra, par kuru atbildīgi ir vecāki,”

liek justies slikti.

ka “norauties” pa retam nav nekas

palīdzēt viņam apgūt kādas stratēģijas,
kā rīkoties nākamreiz. “Tā ir pozitīva,
nevis iebiedējoša disciplīna,” saka
Aina Poiša.
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Kļūda Nr. 4 –
piekukuļošana jeb
pāraprūpe

nejautājot – kāpēc tu tā darīji? Jo, kā

risināšanā ir pielīdzināma pāraprūpei.
Tā teikt – mēs jau gribam, lai tev ir labi,
nu kā lai tevi vēl stimulē?! “Kādreiz tas
darbojas, un šādām reizēm ir jābūt, bet
tā sauktā bērna piekukuļošana nevar
būt vienīgais instruments,” norāda
speciāliste un piebilst – patiesībā
vecāku azotē vajadzētu būt virknei
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Viens no
galvenajiem mūsu
uzdevumiem ir
parūpēties par savu iekšējo
ritmu, lai sastrēgumstundās
mēs spētu mobilizēties un
reaģēt adekvāti,
cieņpilni, līdz viss
atgriežas ritmā.

tonusu, kas vajadzīgs, lai pildītu savus

daudziem pāriem ir ļoti laba saskaņa

vecāki, viņam ierādīsiet ceļazīmes,

pienākumus. Bet, ja visu laiku virs

visos jautājumos līdz brīdim, kad runa

kā tikt galā ar konfliktiem, kā atpazīt

galvas ir atbildības smagais āmurs –

sākas par bērnu audzināšanu. Tiklīdz

savas emocijas, kā rīkoties situācijās,

jāpaspēj, jābūt efektīvam, jābūt formā...

tiek skarts šis jautājums, visādi citādi

kad esi ļoti noguris, negribi neko, bet ir

Pieaugušajam pašam pret sevi ir ļoti

šķietami saderīgais pāris uzreiz metas

jāizdara kāda lietiņa. Un šīm ceļazīmēm

augstas prasības, un automātiski tāpat

cīņā, lai aizstāvētu savus uzskatus. “Te

ir jābūt pozitīvām. “Disciplīnai un

viņš reaģē uz bērnu, nereti ar saviem

gan viņiem nevar pārmest, jo tas saistīts

kārtībai ir jābūt, bet to nedrīkst panākt

uzstādījumiem laupot viņam bērnību.”

ar viņu izcelsmi, ieradumiem – ko vecāki

ar traumatiskām metodēm, tāpat kā

Tas gan nenozīmē, ka mazajam nevajag

viņiem iemācījuši,” norāda speciāliste un

nedrīkst iekrist otrā galējībā – pāraprūpē,

pulciņus, taču jāraugās, lai paliktu

piebilst, ka bērnu audzināšanas jautājums

baidoties, ka tikai es netraumēju savu

pietiekami daudz laika rotaļām. Un

var pamatīgi bojāt pāra attiecības.

bērnu! Šādi vecāki vispār neizvirza

speciāliste iesaka arī pārskatīt, kādas
spēles bērnam pieejamas mājās – vai
tās ir ar jēgu, vai vienkārši ir pilna māja
ar rotaļlietām, kas bērna attīstībai,
izaugsmei neko nedod.

Iestādi trīs kokus
“Ja ir bērni, tad katram vecākam savā

nekādas prasības mazajam, un parasti

Ja ir bērni, tad
katram vecākam
savā emociju
dārzā jāiestāda pacietības,
neatlaidības un
radošuma koks.

visi citi ir vainīgi, tostarp audzinātāja,
kas ierauga viņu bērnā citas, ne tās
patīkamākās šķautnes,” teic Aina Poiša.
Nobeigumā viņa iedrošina – mēs neviens
neesam pilnīgi. Skatoties uz sevi no
malas, mums noteikti nepatiktu viss
redzētais, un to pašu atspoguļo mūsu
bērns. Tāpēc viens no galvenajiem

emociju dārzā jāiestāda pacietības,

Ko darīt? Strādā ar sevi! Veic pašanalīzi,

mūsu uzdevumiem ir parūpēties par

neatlaidības un radošuma koks. Lai

lai ieraudzītu savus klupšanas akmeņus,

savu iekšējo ritmu, lai gadījumos, kad ir

ģimenē būtu laba gaisotne,” saka Aina

savu uzvedību no malas, un tad sāc

kaut kas līdzīgs sastrēgumstundai, mēs

ārkārtējs. Svarīgāk, ko dara pēc tam.

uzvedība, un mēs izmēģinām, kāda

bērnu uzspēlējot kādu spēli vai būvējot

Poiša un atgādina – tikpat liela loma

koriģēt savu atreaģēšanas veidu pret

spētu mobilizēties un reaģēt adekvāti,

“Apsēdies, nomierinies un paskaties,

varētu būt labā, lai atjaunotu saprašanās

pili no klucīšiem. “Ir vecāki, kuri saprot –

veselīgām attiecībām ģimenē ir arī

bērnu. Negaidi, ka bērns būs tik

cieņpilni, līdz viss atkal atgriežas

kas ir cēlonis tavai rīcībai,” rosina

līmeni.”

man nav spēka vakaros pēc darba celt

vienotai pieejai bērnu audzināšanas

patstāvīgs, lai izpildītu visu, ko prasīsi

mierīgajā ritmā.

pilis ar bērnu, tāpēc labāk aizvedīšu viņu

jautājumos. Viņas pieredze apliecina –

no viņa. Tā vēl ilgi nebūs. Tieši jūs, abi

Aina Poiša.

Kļūda Nr. 5 – bērnu
pārslogošana

uz treniņu un, kamēr viņu gaidu, mierīgi

notikt kā lomu spēle – pieaugušais

Lai gan pašos bērnudārzos lielākoties ir

pēc tam viņš var pilnvērtīgāk pieslēgties

iejūtas bērna tēlā, un bērns mammas

gana daudz dažādu pulciņu, kuros bērns

sarunai ar bērnu, būt mierīgāks,

vai tēta (atkarībā no tā, kurš no

var apgūt savām interesēm atbilstošas

adekvātāk reaģēt,” tā psihoterapeite.

vecākiem “norāvies”). Ar šo lomu spēli

iemaņas, tomēr liela daļa vecāku nav

Tomēr visbiežāk papildu pulciņi pēc

pieaugušais var parādīt bērnam, kā

mierā ar to un savām atvasēm piemeklē

bērnudārza ir stresa pilni, sākot ar

viņš juties, kad mazais darījis tā un tā,

papildu nodarbes vakaros. “Ja abas

sastrēgumiem ielās, ja ir jāmēro garāks

un kā viņš būtu rīkojies bērna vietā.

puses – gan bērns, gan vecāks – to dara

ceļš, un beidzot ar bērna un vecāku

Lomu spēle palīdz iemaņu apgūšanai –

ar prieku, nevis uzupurējas vai piespiedu

pārgurumu, kas rezultējas pamatīgos

vecāki var ierādīt gan atvainošanos, gan

kārtā, tad tas der,” saka Aina Poiša un

strīdos. Īpaši starp vecākiem, jo, kā

dažādus citus risinājumus situācijām,

vēlreiz uzsver – vecākiem tas nedrīkst

saka Aina Poiša, “ir iekšēja trauksme,

kas piedzīvotas vai vēl tikai varētu

būt kā upuris un bērnam kā zobu sāpes.

ko nevaram vairs kontrolēt. Tā iet pāri

notikt. Kā saka speciāliste, lomu spēles

Ja tā ir, tad daudzkārt vērtīgāk būs

malām, jo mums ir izjaukts balanss

ir kā ģenerālmēģinājumi: “Ir sliktā

mierīgi pavadīts laiks mājās, kopā ar

starp normālu atslābumu un normālu

Viņa arī iesaka apgūt “atpakaļgājiena”
iemaņas. Jeb izspēlēt dubli numur divi
situācijai, kurā nupat bijāt. Tas var

22 | Bērnudārznieks | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

palasīšu grāmatu. Arī tas nav slikti, jo
pieaugušajam ir iespēja atvilkt elpu un
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PIRMĀ BRAUCAMRĪKA
IZVĒLE BĒRNAM
Lai ātrāk nokļūtu bērnudārzā un darbdienas beigās mājās, ģimenes sāk lūkot pēc kāda
braucamrīka bērnam. Cik gados bērnam vajadzīgs pirmais velosipēds un kas jāņem vērā,
to iegādājoties, stāsta “Rimi Bērniem” eksperti – fiziskās sagatavotības eksperts, sporta
treneris Kārlis Birmanis un kustību un stājas eksperte, sertificēta fizioterapeite Jekaterina
Bovtramoviča.

Konsultē
KĀRLIS BIRMANIS,

“Rimi Bērniem”
fiziskās sagatavotības
eksperts, sporta
treneris

Konsultē
JEKATERINA
BOVTRAMOVIČA,
“Rimi Bērniem”
kustību un stājas
eksperte, sertificēta
fizioterapeite

Autore: GUNITA KRILOVA
Foto: Shutterstock

Cik gados bērnam
vajadzīgs velosipēds?
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RAKSTĀ LIETOTIE JĒDZIENI
Skrejritenis vai stāvamais skrejritenis – transportlīdzeklis, kuru darbina cilvēks
stāvus pozīcijā, ar vienu kāju atsperoties pret zemi, rokas turot uz stūres, bet ar
otru kāju balstoties uz velosipēda pamatnes. Tam var būt vai nu divi riteņi un
grozāma stūre, vai arī trīs ritenīši (parasti priekšā ir divi, bet viens aizmugurē)
un stūre, kas nevis grozās, bet savu funkciju pilda, kad to sagāž.
Balansa ritenis – velosipēds ar diviem riteņiem, bez pedāļiem, ar sēdekli. Sēdus
pozīcijā rokas turot uz stūres, ar kājām pamīšus atsperoties pret zemi, notiek
kustība uz priekšu. Balansa ritenis var būt vai nu kā klasisks divritenis –
ar diviem riteņiem –, vai arī ar papildu ritenīšiem, kas piestiprināti pie
aizmugurējā rata.
Trīsritenis – velosipēds ar trim pamata lieliem riteņiem, kuru uz priekšu virza
sinhrona pedāļu mīšana. Bērns atrodas sēdus pozīcijā, rokas balstītas uz stūres.
Divritenis – velosipēds ar diviem riteņiem, pedāļiem, sēdekli un stūri. Tas var
būt vai nu parastais jeb “lielais” divritenis bez palīgriteņiem, vai arī ar tiem.

Domāt par pirmo braucamo vajadzētu

brauks ar velosipēdu. Kad bērns ir

sākt domāt par braucamrīka iegādi arī

tikai tad, kad mazulis jau stabili staigā,

sācis stabili staigāt, tad var piedāvāt

viņam.

norāda speciālisti. Un arī tas nebūs

velosipēdu,” stāsta J. Bovtramoviča.

visiem bērniem vienādi – ne katrs

Līdz ar to viens bērns būs gatavs

izrādīs interesi par braucamajiem

izmēģināt spēkus velo braukšanā divos

rīkiem jau uzreiz, kā iemācījies staigāt.

gados, kamēr cits pat četros gados par

Tāpēc nosaukt vienu vecumu, kad

to neizrādīs interesi. “Centrālā lieta

Lai kā vecākiem varbūt gribētos

bērnam būtu jāpiedāvā velosipēds,

braukšanā ar riteni ir bērna interese par

pārsteigt savu atvasi ar velosipēdu

nevar. Jekaterina Bovtramoviča norāda

to! Tāpēc mans ieteikums ir vecākiem

kā dāvanu, noteikti nopirkt to bez

– tas, kad bērnam varētu rasties interese

domāt par mazuļa pirmo velosipēdu

bērna klātbūtnes (piemēram, kā

par braukšanu ar velosipēdu, ir ļoti

tad, kad viņam par to parādās interese,

dzimšanas dienas dāvanu) nav labākā

individuāli, taču, speciālistes ieskatā,

nevis sasniedzot noteiktu vecumu. Bieži

doma. Pirmkārt, varbūt bērnu

maziem bērniem vispirms vajadzētu

tā parādās, kad bērns ierauga kādu savu

konkrētais braucamrīks neaizrauj un

nostiprināt muskuļus, iemācīties kārtīgi

vienaudzi vai vecāku bērnu braucam

neraisa pietiekamu interesi, kas ir

staigāt un skriet un tikai tad domāt

ar riteni,” atzīst sporta treneris Kārlis

centrālā motivācija, lai mazais sāktu

par velo braukšanu. “Ir bērni, kas tik

Birmanis. Ja bērns jau ir pietiekami

braukt. Otrkārt, pirms iegādes būtu

ātri nemaz nav gatavi braukt ar riteni!

stabils uz savām kājām un ar interesi

nepieciešams attiecīgā veida riteni

Ja bērns gada vecumā vēl nestaigā,

vēro citus braucam, un labprāt izmēģina

izmēģināt, pārbaudīt, ka tas ir atbilstošs

nav jālolo cerības, ka viņš divos gados

to darīt pats, tad vecākiem ir vērts

konkrētajam bērnam, piemērots viņa

Kā izvēlēties pirmo
velosipēdu?
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Lai pasargātu bērnu

no traumām, vienmēr,

Domājot par pašu pirmo velosipēdu,

pavisam citādāka nekā reālā vidē!

Atceries!

Jo mazāk atsperīgs
braucamais, jo vieglāk
iemācīties ar to
apieties

pārvietojoties ar jebkāda veida

vecākiem jāatceras – jo atsperīgāks

ja ir X veida kājas, tad sēdekli vēlams

Tāpat jāseko līdzi ražotāja norādēm

braucamo rīku, mazajam

un kustīgāks ir braucamrīks, jo vairāk

pozicionēt tā, lai bērna celīši, minot

par vecumu, kam piemērots rīks.

ir jālieto ķivere. Bērns var

bērns pārvietojas uz tā krēsla kustībā

pedāļus, tiek vērsti uz āru. Atbilstošas

Tiesa, velosipēdiem norādītā vecuma

gūt traumas arī piemājas

uz augšu un uz leju, it kā lēkājot

pozīcijas var palīdzēt labot ceļgalu

amplitūda mēdz būt ļoti plaša, atzīst

pagalmā šķietami drošā vidē!

augšup un lejup. Pirmo reizi nonākot

deformācijas. Ja bērnam ir tendence

K. Birmanis. Piemēram, ritenim tā var

Ja nepieciešams, var lietot arī

uz šāda braucamā, bērnam var būt

staigāt uz pirkstgaliem, jāņem vērā, ka

būt pat 2–5 gadi, taču bērnu spējas šajos

papildu sargus ceļgaliem.

liels pārsteigums, jo kustības notiek

balansa ritenis nebūs pats piemērotākais

vecumos ir ļoti atšķirīgas.

augumam un rokām, kājām.

šim bērnam.

J. Bovtramoviča uzsver, ka bērniem,

Velosipēdu pirms iegādes vajadzētu

kuriem ir izteiktas X vai O veida kājas,

kārtīgi izmēģināt, piemēram,

vajadzētu īpaši sekot līdzi, kāds ritenis

aizņemties no drauga vai paziņas, nevis

tiek izvēlēts. Ja bērnam ir O veida kājas,

tikai veikalā pamēģināt ar to pabraukt.

velo sēdeklis jāregulē tā, lai kājas,

Braukšana pa veikala gludo grīdu ir

minot pedāļus, vairāk taisnotos, bet,

trīs dimensijās vienlaikus – augšup un
lejup, uz priekšu un vēl sānis. Bērnam
ir jākoordinē tik daudz kustību, tāpēc

Centrālā lieta
braukšanā ar
riteni ir bērna
interese! Tāpēc ieteikums
vecākiem domāt par
bērna pirmo velosipēdu
tad, kad mazajam par to
parādās interese,
nevis sasniedzot
noteiktu vecumu.

Ritenis jāizvēlas pēc konkrētā bērna, ņemot vērā viņa vecumu un
fizioloģiskās īpašības – vai bērnam ir kādas fizioloģiskas īpatnības (vai
mazais staigā uz pirkstgaliem, vai ir kādas locītavu deformācijas, vai ir X
vai O veida kājas?).
Piemērots būs tāds velosipēds, kas bērnu interesē un aizrauj.
Jāizvēlas bērnam ērts rīks, kuru mazais var viegli manevrēt, pārvietot,
kura funkcijas viņš ātri saprot.
Kā pirmais braucamlīdzeklis ērtāks būs mazāks, cietāks, ar mazāku
amortizāciju.
Bērnu attīstībai labāki būs rīki, kuros ir simetriska, nevis asimetriskas
darbība (piemēram, atsperšanās ar vienu kāju ir asimetriska darbība).

var gadīties, ka braukšana ar šādu rīku
uzreiz var arī nesanākt. Izvēloties pirmo

tam pakāpeniski jau var apgūt balansu,

ir jāpārdomā, vai bērnam, bieži ar

transportlīdzekli, var ņemt vērā šādu

stūrēšanu un citas lietas.

to braucot, nevar veidoties kādas

lietu – jo mazākā diapazonā pagriežama
stūre; jo mazāk kustas un mazāk
amortizējošs ir krēsls, jo vieglāk bērnam
būs saprast, kā ar šo rīku braukt.
Bērns mazāk pieļaus kļūdas, viņam

deformācijas, piemēram, iegurņa.

Ko māca katrs
pārvietošanās
līdzeklis?

Balansa ritenis
Palīdz apgūt klasisko stūrēšanas
mehānismu, virzīšanos uz priekšu.
Iemāca atsperties, kājas liekot pamīšus.

šāds pārvietošanās līdzeklis ir labāk

Kā norāda K. Birmanis, katra iekārta ir

Neliekot kājas pie zemes, var apgūt

saprotams.

visērtāk lietojama konkrētajā pozīcijā,

līdzsvara noturēšanu sēdus. Māca

“Ja kustību būs mazāk, ja braucamrīks

konkrētā vecuma posmā, līdz ar to

attīstīt ātrumu. Attīsta intuitīvo

būs mazāks, īsāks, cietāks, bērnam tas

vienas ierīces apguve negarantēs citas

svara iegulšanos līkumā, kas ir

pats iemācīs, kā ar to rīkoties. Mazulim

apguvi. Katram braucamrīkam ir sava

nepieciešama, lai bērns sāktu braukt

ātrāk kļūs skaidrs, kā pārvietoties!

lieta, ko tas iemāca.

Mazāk amortizētu rīku bērns apgūs
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KĀDS VELOSIPĒDS BŪS
PIEMĒROTS BĒRNAM?

bez papildriteņiem (par to vairāk lasi

Skrejritenis jeb stāvamais skrejritenis

rakstā “No trim un diviem jeb Kā mācīt

ātrāk,” atzīmē K. Birmanis. Savukārt

Māca pārvietoties taisnvirzienā,

bērnam braukt ar divriteni”). Balansa

J. Bovtramoviča maziem bērniem

uzņemt un attīstīt ātrumu, manevrēt,

ritenis nebūs ieteicams bērniem, kam

ieteiktu izvēlēties izmērā mazākus,

noturēt līdzsvaru, stāvot kājās. Šiem

ir tendence staigāt uz pirkstgaliem, jo

stabilus riteņus. Tas ir vēlams, lai

skrejriteņiem var būt dažādi stūrēšanas

tas var nostiprināt šo ieradumu.

bērns ar velosipēdu mācītos braukt

mehānismi, piemēram – sagāžot

pakāpeniski un sākumā vispirms

stūri sānis vai grozot to. Šādi rīki ir

Māca virzīšanos taisnvirzienā,

iemācās vienu lietu – mīt pedāļus. Pēc

ar izteiktu asimetrisku darbību, un

stūrēšanu, palīdz apgūt pedāļu ciklisko

Trīsritenis
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Bērnam, kurš
staigā uz
pirkstgaliem,
nevajadzētu izvēlēties
balansa riteni, kur kustība
notiek, atsperoties uz
puspēdām vai pirkstgaliem,
jo tas var veicināt
staigāšanu uz
pirkstgaliem.

griešanu pa riņķi – priekšējā kāja

palīdz apgūt intuitīvo svara iegulšanos

vienaudžus, kā viņi brauc, ka sēž uz

spiežas lejā, kamēr jāļauj aizmugurējai

līkumā.

dibena, ka kaut ko dara ar kājām,
viņam raisīsies interese. Katram pašam

kājai celties uz augšu. Attīsta un

Lai brauktu ar velosipēdu, bērnam ir

trenē kāju muskuļus, māca lietot

būtiski saprast, kā viņš var pārvietoties

ir jānonāk līdz atskārsmei, kā vadīt

muskuļu spēku. Attīsta intuitīvo svara

laikā un telpā. Mazam bērnam grūti

konkrēto rīku; to īsti priekšā pateikt

iegulšanos līkumā, stūrēšanu.

uztvert tādus tekstus kā – ja vēlies

nevar,” norāda K. Birmanis.

Divritenis

pagriezties pa labi, griez stūri pa

Divritenis ar papildu ritenīšiem iemāca

labi. Bērnam tas raisīs nesapratni un

pedāļu darbību un mīšanu, ripošanu

apjukumu. Tāpēc pats piemērotākais

uz priekšu, trenē kāju muskuļus. Māca

bērnam būs rīks, kas caur mācību un

Kurš braucamrīks ir
labākais fiziskajai
attīstībai?

stūrēšanu, manevrēšanu. Palīgriteņi

praksi ļaus pašam izprast un sajust,

sānos iedrošina bērnu mazāk

kā šo agregātu var kustināt un grozīt.

Tomēr ne visiem bērniem derēs jebkurš

balstīties ar kājām pret zemi. Braucot

“Vislabāk ir dot bērnam iespēju, lai viņš

braucamais, norāda fizioterapeite.

ar pedāļiem, bērnam ir jāuzticas

mācās apgūt konkrēto transportlīdzekli,

“Ja bērnam ir problēmas ar pēdām, es

ritenīšiem, jo nav iespēju balstīties

nespiest bērnu un arī pārlieku daudz

ieteiktu izvēlēties klasisko trīsriteni vai

uz pēdām. Ritenis ar papildriteņiem

neko neskaidrot. Ja bērns redzēs savus

divriteni, kas ir minams ar pedāļiem.
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Tas bērnam trenēs kājas, attīstīs

bērniem, kuriem vēl tikai attīstās gan

uzmanību uz to, ka mazulim viena puse

spēku kāju muskuļos, palīdzēs stabili

kāju muskuļi un locītavas, gan iegurnis

var būt stiprāka, līdz ar to bieži bērni

balstīt pēdas uz pedāļiem. Ļoti svarīgi,

un mugurkauls, nebūtu ieteicami.

paši veic kustību tā, kā ērtāk, tādējādi

lai ritenim pedāļi ir kārtīgi, stabili.

“Viss, kas ir asimetrisks, nenāk par

vēl attīstot jau tā stiprāko pusi.

Bērnam, kurš staigā uz pirkstgaliem,

labu. Ja bērnam, braucot ar riteni, viena

Tomēr pareizi pielāgots ritenis maza

nevajadzētu izvēlēties balansa riteni,

kāja ir augšā, bet otra lejā, arī iegurnis

bērna attīstībai dod daudz – trenē

kur kustība notiek, atsperoties uz

deformēsies. Fizioterapeiti vienmēr

muskuļus, asinsrites sistēmu, izturību,

puspēdām vai pirkstgaliem, jo tas var

ir par simetrisku darbību, kustību,

koordināciju, līdzsvaru, attīsta spēku.

veicināt staigāšanu uz pirkstgaliem,” uz

aktivitāti. Taču, ja gribam bērnam

Trenē arī uzmanību, jo bērnam

pārdomām vedina speciāliste.

dot mācīties kaut ko asimetrisku, tad

vienlaikus ir jādara diezgan daudz

Fizioterapeites ieskatā, stāvamie

mums ir stingri jāskatās, lai mazais

lietu. Taču labums no tā būs tikai tad, ja

skrejriteņi, kuros dominē asimetriska

kustību veiktu uz abām pusēm. Šeit

braucamrīks būs pielāgots konkrētajam

darbība, stāvot uz vienas kājas, bet ar

jautājums, vai vecāki tam varēs izsekot

vecumam un bērnam, uzsver

otru atsperoties pret zemi, maziem

līdzi,” uzsver speciāliste. Viņa arī vērš

fizioterapeite.

Izvēloties pirmo
braucamrīku, var
ņemt vērā šādu
lietu – jo mazākā diapazonā
pagriežama stūre; jo
mazāk kustas un mazāk
amortizējošs ir krēsls, jo
vieglāk bērnam
būs saprast, kā ar
šo rīku braukt.
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Konsultē
KĀRLIS BIRMANIS,

“Rimi Bērniem”
fiziskās sagatavotības
eksperts, sporta
treneris
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NO TRIM RITEŅIEM UZ DIVIEM

JEB KĀ PĀRIET UZ
ĪSTO VELOSIPĒDU?

Ņem, minies un brauc! Pieaugušajam braukt ar velosipēdu varētu šķist tik vienkārši –
katrs taču esam apguvuši velo braukšanas māku un no tā guvuši prieku. Kad ir īstais laiks
savam bērnam mācīt pārvietoties ar divriteni, vecākam var raisīt bažas – vai mazais tam
ir gatavs? Kā labāk viņam atvieglot šīs mācības, lai izvairītos no smagiem kritieniem,
stāsta “Rimi Bērniem” fiziskās sagatavotības eksperts, sporta treneris Kārlis Birmanis.
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bērns šādi – stabili – ir iemācījies ar

līkuma, tikai pagriež stūri, nav vērts

trīsriteni vai riteni ar papildritenīšiem

viņam piedāvāt divriteni. “Kad bērns

braukt pietiekami ātri, var sākt

intuitīvi uz trīsriteņa sāk uzvesties tā,

domāt, ka viņš būtu gatavs pāriet uz

it kā būtu uz divriteņa, tas nozīmē,

divriteni. “Ir vērts pavērot, kā bērns

ka viņš ir gatavs apgūt braukšanu ar

brauc ar trīsriteni. Var, piemēram,

divriteni,” uzsver speciālists.

mazajam uzdot rotaļu izbraukt šķēršļu
joslu, kas veidota no konusiem vai

Bez ātruma – nekādi

citiem priekšmetiem, “čūskiņā” jeb
līklocī. Ja, šo uzdevumu veicot, brīdī,

Tomēr ir vēl dažas nianses, kas

Bērni ir ļoti dažādi, tāpēc pirmais,

kad ir jāgriežas pa labi, bērns ne tikai

bērnam ir jāprot, lai stabilāk justos

kas vecākiem jāatceras, kad tiek

pagriež stūri, bet intuitīvi arī ar visu

uz divriteņa, – mazajam ir jābūt

nolemts apmācīt bērnu braukt ar

augumu sasveras uz to pusi, uz kuru

pieradušam pārvietoties ātrumā.

divriteni, – ka nav viena vecuma, kad

viņam vajag pagriezties, var teikt,

Līdzsvars uz diviem riteņiem turas

bērnam tas būtu jāprot. Kāds brauks ar

ka viņš ir apguvis intuitīvo svara

tikai tad, kad ir pietiekams ātrums.

divriteni četros gados, kamēr cits, vēl

iegulšanos līkumā,” stāsta

Saprotams, ka bērnam var būt bail,

sākumskolēns būdams, nejutīsies uz šī

K. Birmanis. Bērns, kas būs nobriedis

ja viņš kaut ko nekontrolē – bērniem

rīka drošs. Un tas nav nekas slikts! Taču

uzsākt braukšanu ar divriteni, pirms

patīk kontrolēta vide. Ja mazais nezina,

vecāki var vērot savu bērnu un pamanīt

manevra veikšanas vispirms sasvērsies

kā kontrolēt ātrumu, piemēram,

pazīmes, kas liecinās – jā, bērns ir ceļā

ar augumu, tad pagriezīs stūri un tikai

nobraucot parkā pa mazu uzkalniņu,

uz divriteni!

pēc tam veiks manevru. Ja bērnam ir

viņam būs bailes. Lai divriteņa apguve

šī intuitīvā svara pārnese pa labi un pa

būtu veiksmīga, bērnam nevajadzētu

kreisi, ja viņš jau ar augumu ieguļas

baidīties no ātruma. Ja ar trīsriteni vai

līkumā un tikai tad stūrē “iekšā

ar riteni ar papildritenīšiem mazais

līkumā”, tad mazais ir gatavs mācīties

vēl brauc pavisam lēnām, ar šādu

braukt ar divriteni. Savukārt, ja bērns

pašu tempu pārvietošanās ar divriteni

brauc taisni kā svecīte un, nonākot pie

nesanāks.

Kad bērns ir gatavs
pāriet uz lielo
velosipēdu?
Ir labi, ja bērns pirms divriteņa
apgūšanas būs iemācījies braukt
ar trīsriteni vai divriteni ar
palīgriteņiem, – tas nozīmēs, ka
mazais jau zinās, kā stūrēt un vadīt
velosipēdu, kā mīt pedāļus. Kad
bērns ir iemācījies pedāļu griešanas
koordināciju un tas viņam sanāk
sinhroni, kad viņš ar riteni māk
manevrēt, tad var teikt, ka kustība
notiek automātiski gan ar kājām,
gan ar rokām pagriežot stūri. Kad

PAZĪMES, KAS LIECINA, KA
BĒRNS IR GATAVS MĀCĪTIES
BRAUKT AR DIVRITENI:
autonoma pedāļu mīšana – mazais prot un saprot, kā ritenis kustas uz
priekšu, bez piepūles spēj mīt pedāļus;
intuitīvā svara pārnese līkumojot;
bērns prot uzņemt pietiekamu ātrumu un nebaidās no šīs sajūtas.
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Cik ātri bērns var
iemācīties braukt ar
divriteni?

labi būs bērni, kas kādu noteiktu

palīdzēs ātrāk apgūt braukšanu

braucamrīku apgūs tikai vairāku gadu

ar lielo, tradicionālo velosipēdu

lakā. “Bērns grib to, ko viņš grib! Taču

bez papildu riteņiem. Kā norāda

vecāku ziņā ir radīt pozitīvo pieredzi

K. Birmanis, šāda sakarība patiesa

Ļoti vienkārši: cik ātri bērns iemācās

bērnam. Ilgtermiņa pozitīvā pieredze

varētu būt gadījumos, ja bērnam
nav bail pārvietoties lielākā ātrumā

stabilu pedāļu mīšanu, svara pārnesi

noteikti strādā!” atgādina K. Birmanis.

līkumā, ātruma uzņemšanu, tik ātri

Taču nav tāda veida, kā pastimulēt

un, braucot ar balansa riteni, viņš

viņš arī iemācīsies braukt ar divriteni.

bērna ātrāku velo braukšanas prasmes

uzņem ātrumu, pierod pie tā un labi

Vispirms ir jāapgūst šīs lietas. Taču

apgūšanu.

apgūst līdzsvara turēšanu. Taču,

paši “treniņi”, lai apgūtu divriteni,
būs efektīvāki, ja tie būs īsi, taču
regulāri un noteikti būs piepildīti ar
pozitīvu pieredzi. Jo bērnu vairāk
interesēs mācību process, jo biežāk

Vai balansa ritenis
palīdzēs ātrāk apgūt
braukšanu ar divriteni?

soļojot un šūpojoties no kājas uz kāju
pa labi un pa kreisi, šī prasme netiks
attīstīta. Bērnam ir jābūt pietiekami
drosmīgam ripot lejā pa kalniņu ar
balansa riteni – ja mazulis šādi lieto

viņš gribēs to darīt. Mācīšanās var ilgt

Reizēm ir dzirdēts apgalvojums,

balansa riteni, tad viņš varēs ātrāk

dažas dienas vai nedēļas, taču tikpat

ka balansa riteņi bez pedāļiem

pāriet uz braukšanu ar divriteni.

Līdzsvars uz
diviem riteņiem
turas
tikai tad, kad ir
pietiekams ātrums.

KĀDI MĒĢINĀJUMI VELO
BRAUKŠANAS APMĀCĪBAI BŪS
VISEFEKTĪVĀKIE?
Īsi braukāšanās posmi.
Regulāritāte – ejiet braukāties pat vairākas reizes dienā.
Pozitīva noskaņa – nemāciet bērnu, ja pats esat vai bērns ir sliktā
garastāvoklī.

Bērns, kas būs
nobriedis uzsākt
braukšanu ar
divriteni, pirms manevra
veikšanas vispirms
sasvērsies ar augumu, tad
pagriezīs stūri un
tikai pēc tam veiks
manevru.

Atceries!

Kāpēc ir svarīgi mācēt
braukt ar velosipēdu?

speciālists. Viņš stāsta, ka tas var palīdzēt

Lai cik savādi būtu, ir pieaugušie, kas

arī socializējoties, jo sevišķi jauniešu

neprot braukt ar divriteni. Vai tas ir

gados. Turklāt bērnam nav jābūt pat super

Nekad nespied bērnu mācīties

kāds trūkums? Kā stāsta K. Birmanis, ir

braucējam – ja viņš prot lietot jebkādu

braukt ar divriteni par visām

lietderīgi mācēt daudz un dažādas lietas,

transportlīdzekli, tad viņam ir daudz

varītēm! Saprotams, ka sākumā,

jo tas palīdz vispārējai fiziskajai gatavībai.

vieglāk iederēties mūsdienu sabiedrībā.

ja braukšana neizdodas tik

“Bērns kļūst gatavs darīt daudz vairāk,

“Mūsdienās transportēšanās ir augstākajā

raita, ir kritieni un neveiksmes,

ja prot braukt ar velosipēdu. Viņš ir

līmenī. Slogs uz mūsdienu jaunatni ir liels –

mazajam rodas vēlēšanās

gatavs aizbraukt klasei līdzi izbraucienā

viņi pārvietojas ar divriteņiem, skūteriem,

pamest nodarbi. Atgriezieties

vai pieaugušais – darba kolektīva

skrituļslidām un dēļiem, veikbordiem,

pie braukšanas ar velosipēdu

velobraucienā. Bērniem piederība grupai

snovbordiem un vēl dažnedažādiem

nākamajā vai aiznākamajā

ir ļoti svarīga, īpaši jau skolas gados,

braucamajiem. Prasmju līmenis ir

dienā, kad abi esat labā

tāpēc bērns noteikti jutīsies labāk, ja šo

iespaidīgs! Un tas, ka bērns pratīs braukt

noskaņojumā.

prasmi būs apguvis laikus. Jo veiklāks ir

ar velosipēdu, viņam tikai nāks par labu,”

bērns, jo brīvāk viņš var darīt dažādas

pārdomās dalās K. Birmanis.

lietas,” priekšrocības šai prasmei ieskicē
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UZ VELO AR BĒRNU –

priekšā. Pretvējš saldē, atgādina

Konsultē
KĀRLIS BIRMANIS,

“Rimi Bērniem”
fiziskās sagatavotības
eksperts, sporta
treneris

KAS JĀZINA VECĀKIEM

Pilsētvide Latvijā kļūst velosipēdistiem arvien draudzīgāka, un arvien vairāk redzami arī
vecāki, kas uz velosipēdiem pārvadā savas atvases. Un tas ir lieliski – gan veselīgi, gan
videi draudzīgi! Tomēr, lai pārvadātu bērnu uz velosipēda droši, ir jāņem vērā vairāki
padomi.

Autore: GUNITA KRILOVA
Foto: Shutterstock

Kas jāatceras vecākiem

Šajā krēsliņā mazuļa skatiens ir vērsts

Bērnu uz velosipēda vajadzētu

pieaugušā mugurā, līdz ar to viņam nav

vest tikai tad, ja pieaugušajam ir

tik plašas iespējas vērot apkārtni; taču

pārliecība par savām velo vadīšanas

te bērns it kā ir aizvējā. Ļoti viegliem

prasmēm un viņš ir pilnīgi drošs, ka

pieaugušajiem uz šī krēsliņa nebūs tik

var uzņemties atbildību ne tikai par

ērti vest lielākus bērnus – piemēram,

sevi, bet arī par bērnu.

ja pieaugušais sver 60 kilogramus, bet

Braucot ar bērnu, ieteicams rādīt

bērns ar krēsliņu sver 20 kilogramus,

viņam labo piemēru, kā risinām

šis aizmugures svars ir liels slogs

strīdus situācijas, nelielas saķeršanās

pieaugušajam un var radīt nestabilitātes

Vienmēr bērnam, braucot kopā

vai neskaidrības uz ceļa. “Es ļoti

sajūtu.

ar vecāku uz velosipēda, jābūt

ieteiktu nelamāties un agresīvi

Priekšpusē stiprināms krēsliņš

iestiprinātam viņa vecumam un

neuzvesties bērnu klātbūtnē.

Šie krēsliņi varētu būt vieglāk

svaram atbilstošā krēsliņā un jālieto

Kādreiz gadās redzēt velosipēdistu

manevrējami nekā aizmugurē

ķivere. Eksperts iesaka ķiveri

un autovadītāju strīdus – tas taču

stiprinātie, šie arī piemērotāki svarā

lietot arī pieaugušajiem – ir svarīgi

nav tas, ko mēs gribam mācīt saviem

vieglākiem pieaugušajiem. Tomēr šie

bērniem rādīt labo piemēru!

bērniem?!” retoriski vaicā

krēsliņi var apgrūtināt redzamību

Esot satiksmē ar bērnu, jāievēro visi ceļu

K. Birmanis.

īsākiem velo vadītājiem –

satiksmes noteikumi. Tas, ka braucat
ar bērnu, nedod īpašu priekšroku. Ir

palielāks bērns var aizsegt skatu īsam

Velo krēsliņa izvēle

pieaugušajam, kas sēž aiz bērna.

labi, ja spējat paredzēt savu un citu
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kratīšanās un ļodzīšanās kustības.

K. Birmanis.

Bērnam paveras skats uz priekšu,

transportlīdzekļu trajektoriju, ievērot

Mūsdienās velo krēsliņu izvēle ir kļuvusi

vecāks ar bērnu var ērtāk sarunāties

un pamanīt riskantākās iebrauktuves

jau visai plaša. Pamatā krēsliņi iedalās pēc

un komunicēt, taču aukstākā laikā

pagalmos, – tas palīdz laikus novērst

vietas, kur tos piestiprināt, – ir pieaugušā

mazais vairāk saskarsies ar vēju.

traumas un sadursmes.

velosipēda aizmugurē piestiprināmi

Velo piekabes

Braukšana kopā ar bērnu paver

krēsliņi un tādi, kas stiprinās pie

Tās ir dažādu veidu – ar

plašākas iespējas transportēties,

velo stūres. Kuri ir labāki? Tas nav

piesprādzēšanās iespējām vai bez,

taču vecākiem ir jāatceras: lai arī

viennozīmīgi atbildams jautājums, jo

ar nelieliem paliktņiem sēdēšanai,

bērns šādā situācijā atrodas svaigā

katrai ģimenei būs sava situācija un

ar sietiņu pārklājumu, ventilāciju

gaisā, viņš ir mazkustīgs. Īpaši vēsajā

vajadzības. Katram no šiem sēdekļu

utt. Šādas piekabes ir smagas, tās

laikā jāatceras bērnu saģērbt vēja

variantiem ir savi plusi un mīnusi.

apgrūtina velosipēda manevrētspēju

necaurlaidīgās drēbēs, apdomāt,

Aizmugurē stiprināms krēsliņš

jau pavisam ievērojami. Ar piekabēm

ka mazajam sāks salt daudz ātrāk

Bieži novērots, ka bērni, kas

būs ērti braukt piemērotā vidē –

nekā pieaugušajam, kas aktīvi min

iestiprināti krēsliņā velo aizmugurē,

parkos, pa īpaši plašiem velo celiņiem.

pedāļus. Jāpadomā par kāju un

kopā ar visu krēsliņu vairāk kustas,

Pārvadāt bērnu velo piekabē vajadzētu

plaukstu siltumu, īpaši, ja mazais

ļogās un šķiet mazāk stabili. Īpaši,

pieaugušajiem ar ļoti labām velo

sēž krēsliņā, kas novietos velosipēda

ja bērni aizmieg, notiek dažādas

braukšanas spējām.
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Ņem vērā!

velo stūres, tiek aizķertas bremžu

visērtāk izdarīt – kur atstutēsiet

troses, un tas uzreiz kļūst par

velosipēdu, kamēr sprādzējat

riska momentu, grozot stūri.

bērnu. Kad tas ir paveikts,

3. Veikt testa braucienu – kad

Vai rudenī un ziemā ir
droši pārvadāt bērnu
velo krēsliņā?

dodieties testa braucienā!”

ģimenē tam, cik ilgi rudenī vest

“Ne vienmēr braukt ziemā vai
rudenī ir bīstamāk nekā vasarā. Jā,

bērnu velo krēsliņā, būs atšķirīga

rudenī un ziemā ir tumšs, mēdz līt

pieeja – kāds to pārtrauks darīt

vai snigt, kas apgrūtina redzamību,

jau pie pirmajiem lielākajiem

Ja kopā ar pieaugušo uz

krēsliņš ir piestiprināts,

ierosina K. Birmanis. Viņš iesaka

Pieaugot velosipēdistu aktivitātei,

padara ceļus slidenus. Taču vasarā

rudens lietiem, kamēr cits vēl dziļā

velosipēda brauc arī bērns –

vispirms jāpatrenējas manekena

izmēģinājuma braucienā pavadīt

ir manāmi pieaugušie, kas ar riteni

arī ir riski! Vasarā automašīnas

rudenī un jau agrā pavasarī jutīsies

krēsliņā vai piekabē –,

piesprādzēšanā un atsprādzēšanā.

vismaz 60 minūtes, lai saprastu,

brauc visu cauru gadu. Vai ir prātīgi

brauc ievērojami ātrāk, uz ielām

pietiekami stabili uz sava velosipēda,

braucamais kļūst ievērojami

“Sagatavojiet somu ar ūdens

kādas ir sajūtas, kad uz velosipēda

arī bērnu uz sava velosipēda vizināt

un ietvēm, velo celiņiem ir daudz

lai vestu arī bērnu. Vienīgi, kad gaisa

smagāks (pat par 20, 30

pudelēm, kas būs līdzīgas bērna

ir papildu smagums, kas apgrūtina

gada tumšajos un aukstajos mēnešos?

braucēju ar elektriskajiem skūteriem

temperatūra sasniedz apmēram

kilogramiem!). Tas pagarina

svaram. Pamēģiniet ielikt somu

manevrētspēju, palielina

K. Birmaņa ieskatā, katram ir

un citiem transportlīdzekļiem. Arī

nulles atzīmi, jārēķinās, ka ceļi kļūst

bremzēšanas ceļu un apgrūtina

un piesprādzēt, atsprādzēt

bremzēšanas ceļu, izmaina

jāvadās pēc savām spējām un tā, cik

tie ir riski gūt traumas,” situāciju

slideni.

rīka manevrētspēju!

to! Tad sapratīsiet, kā to ir

stūrēšanu.

pārliecinoši viņš jūtas uz divriteņa.

ieskicē speciālists. Tāpēc katrā

Pirmo reizi – tikai pēc
sagatavošanās
Tiem vecākiem, kas vēl tikai domā
par bērna vešanu velo krēsliņā, būtu
ieteikums pirms pirmās mazuļa
vizināšanas šim jautājumam veltīt
vairāk laika un kārtīgi sagatavoties:
1. Velo krēsliņa izvēle un
piedāvājuma izpēte; tā
piemērīšana konkrētajam ritenim.
Pat ja velo krēsliņa tirgotājs
apgalvo, ka to var salāgot ar
visiem velosipēdu rāmjiem, mēdz
būt gadījumi, kad tas tomēr nav
iespējams. Tāpēc pirms krēsliņa
iegādes tas ir jāpiemēra!
2. Piestiprināšana – darbiņš
profesionālim. Kad krēsliņš ir
izvēlēts, visdrošāk būs, ja to
piestiprinās cilvēks, kas labi
pārzina šo lietu. Piemēram, var
gadīties, ka, stiprinot krēsliņu pie
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Saruna

BĒRNU MODES
SPECIĀLISTE LINDA
RAITUMA:

ĻAUJIET AR
SVĒTKU KLEITU
BĒRNAM UZKĀPT
KOKĀ!

“Augsta amatpersona man teica, ka mans māmiņas grūtnieces fantāziju biznesiņš
noturēsies divus gadus,” teic Linda Raituma, Latvijas bērnu modes zīmola “Paade mode”
vadītāja. Šāda piezīme Lindai iedzēlusi – to viņa neslēpj – un vienlaikus devusi spītu
iet tālāk. Atklāta saruna gan par ceļu uz “Paade mode” starptautiskajiem panākumiem
un teju miljonu eiro lielu apgrozījumu, gan to, kādi pandēmijas laikā bijuši izaicinājumi
zīmolam un arī Lindai mammas lomā.
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Saruna
Autore: INGA AKMENTIŅASMILDZIŅA
Foto: Artūrs Ķipsts un no personīgā arhīva

Kā tev kovidlaikā ir gājis?
Kovidlaiku varu dalīt divās atsevišķās
tēmās un nezinu, par kuru vieglāk

Sākumposmā
no augstas
amatpersonas
Latvijā saņēmu publisku
komentāru, kas man
iedzēla; viņš teica aptuveni
šādu domu: kas tad tas
par biznesu? Māmiņas
grūtnieces fantāziju
biznesiņš, kas
noturēsies divus
gadus.

diena sākas ar Latvijas ziņu lasīšanu,
mēs skatāmies starptautiskās ziņas.
Un vēl – kolekcijas tiek veidotas no

Jauna māmiņa ar mazu puiku pie

runāt, – iespējams, par darbu. Jo ir

rokas – tādu atceros “Paade mode”

darba jautājumi, un ir mājas.

zīmola radītāju Lindu Raitumu

Par kovidu uzzinājām starpposmā starp

iepazīstoties. Tobrīd viņa nupat bija

divām izstādēm – bijām Ņujorkā un pēc

nodibinājusi savu uzņēmumu un

pusotras nedēļas bija jābrauc uz Ķīnu.

rīkoja jaunās kolekcijas prezentāciju.

Un vienā dienā viss sāka atcelties –

Arī es tajā laikā biju jauna māmiņa ar

izstādes, lidojumi. Uz otru izstādi

diviem bērniem un pirms pāris gadiem

neaizbraucām, un jau tad sapratu,

dibinātu “Mammamuntetiem.lv”.

ka mums ir ziepes visos līmeņos. Lai

Jaunas, ar apņēmības dzirksti acīs un

saprastu, kā kovids var iegriezt bērnu

vienlaikus jau ar dažiem nobrāzumiem,

modes uzņēmumam, ir jāzina, ka viss

ejot uzņēmējdarbības neparedzamo

mūsu galvenais bizness ir eksports –

taku. Ir pagājuši desmit gadi, un mēs

mēs eksportējam uz Ameriku, Ķīnu,

Pa visu pasauli! Ja tur ir slikti, tad

Vispirms visus apzvanījām, vai

satiekamies uz sarunu.

Koreju, Krieviju, arābu valstīm, Eiropu.

mēs no tā neizsprūkam. Ja citiem

pasūtījumi paliek spēkā. Tie palika

ļoti daudzveidīgiem materiāliem,
mums ir kleitas, mēteļi, zeķes u.c.,
kopumā apmēram 50 izejmateriālu
piegādātāju no visas pasaules, un arī
šie izejmateriālu ražotāji ir atkarīgi no
citām valstīm. Ierakties un sēdēt mājas
ofisā Latvijā, kamēr paiet kovids,
mums nebija iespējams. Taču mūsu
veiksme bija tā, ka apģērbus ražojam
Latvijā.
Kad atbraucām no izstādes Ņujorkā,
mums bija daudz, daudz pasūtījumu.

spēkā. Pasūtījām materiālus un sākām
strādāt, turot īkšķus, lai rūpnīcas
paspēj saražot, kamēr kaut kas nav
aizvērts. Tā bija diezgan baisa loterija.
Un mēs tajā vinnējām. Lai gan, tagad
pārvērtām 100 % uzvarā, jo strādājām
kā dulli! Ļoti daudzi lieli un arī mazi
ražotāji sāka dot signālus veikaliem, ka
nespēs izpildīt pasūtījumus, ka vismaz

Linda ar vīru Arvi.

uz divām sezonām izkāpj no tirgus.
Mums zvanīja lielie tirdzniecības

Zīmola “Paade mode” vadītāja teic, ka pirms kovida
acīmredzot visu bija darījuši pareizi, tāpēc kovida laikā
uzņēmums nevis cietis, bet gluži otrādi – dubultojis savu
ražošanas apjomu.
“Mums ir ļoti laba komanda! Ja teicamnieki mācību gada
beigās saņem liecību ar “teicami”, tad arī mēs kovidlaikā
nopelnījām “teicami”,” – tā Linda.
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centri, lai tikai nemainām domas, jo

mūsu studiju. Tad kopīgi vērtējam –

laiks man bija emocionāli grūts, un

50–60 % zīmolu esot atteikuši izpildi,

vienam nepatīk šeit riša, citam tur,

ļoti ceru, ka šajā mācību gadā bērni

viņiem neesot ko tirgot. Sākām strādāt

izstrīdamies, izkašķējamies un, kad

lielākoties varēs mācīties klātienē.

vēl aktīvāk, sanāca pat piesaistīt

visi ir apmierināti, dodam ražošanai

Runājot par šo tematu, es varu arī

jaunus klientus – tieši pirms Covid

rūpnīcās. Kopumā mūsu apģērbu

apraudāties...

pandēmijas bijām pieņēmuši komandā

izgatavo piecās Latvijas rūpnīcās.

Ļoti sarežģīts laiks. Pirms tam mani

ļoti labu vairumtirdzniecības vadītāju.

Kovidlaikā “Paade modei” ir bijušas

bērni mācījās ar sudraba un zelta

Viss veiksmīgi salikās pa plauktiņiem,

trīs kolekcijas. Pēdējo ražošanā nācās

liecībām, un tagad piedzīvojām,

mēs esam dubultojuši apgrozījumu, ja

saskarties ar riskiem, ko nes līdzi

ka liecības var izskatīties arī citādi

salīdzina ar laiku pirms kovida.

rūpnīcu attieksme pret vakcināciju.

(smejas). Tas ir normāli, ka šādos

Kā jums notiek ražošanas process?

Un kā šajā laikā veicās mājās?

grūta piemērošanās, pielāgošanās. Pēc

Visus kolekciju paraugus mēs

Mums mājās ir divi pusaudži –

apkārtējo vecāku stāstiem spriežot,

sašujam “mājās”, kā mīļi saucam

14 un 10 gadu. Atzīšos, ka skolas

domāju, ka tie, kam ir mazas skolas un

apstākļos pazeminās sekmes, bet bija
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Foto: Natālija Golubeva

atskatoties, ir skaidrs, ka šo situāciju

Saruna
Latvijā saņēmu publisku komentāru,

putna lidojuma; daudziem tādas nav.

starptautisku atpazīstamību. Latvijā no

un visu to, kur esmu pro (smejas). Šādi

kas man iedzēla; viņš teica aptuveni

Tas man nes veiksmi un spēju paralēli

tā var nopirkt pavisam maz. Ļoti žēl.

tapa pirmā kolekcija. Tomēr secināju,

šādu domu: kas tad tas par biznesu?

vadīt vairākus projektus.

Atceros, kad pirms zīmola

ka man būs tomēr jākļūst arī par bērnu

izveides pirmo reizi aizbraucām

modes pro, jo jābūt savam viedoklim,

uz starptautisku izstādi un redzēju

kaut vai tad, kad tavs dizainers tev

piedāvājumu, es teicu: ko vēl var

jautā padomu par radīto. Tāpēc pirmās

uztaisīt? Izstāde, kurā ir 600 bērnu

kolekcijas bija liela taustīšanās. Taču

Māmiņas grūtnieces fantāziju
biznesiņš, kas noturēsies divus gadus.
Jā, tā bieži vien notiek. Un labi,
ka tā notiek! Lai mammas mēģina
piepildīt savus sapņus, notestēt
idejas un spējas, ko Latvijas sievietēm
sniedz pusotru gadu garais bērna
kopšanas atvaļinājums! Protams, šī
laika augstākā prioritāte ir bērns un
veselība, tomēr tā nav algota darba
un vakari veltīti ģimenei, – šādos

Mirklis miera Parīzē.

man bija dažādas domas. Es patiešām

drosmes, lai padomātu par savas

jutos tā, ka varu jebko. Taču gribēju arī

biznesa idejas īstenošanu. Protams,

ko tādu, kas man patīk. Sāku skatīties

palīdz arī laimes hormons (smaida),

lietas par un ap bērniem, piemēram,

kas tajā laikā mammām ir, – tas tiešām

kādas Latvijā ir bērnu mēbeles. Tolaik –

paceļ!

pirms 10 gadiem – bērnu preču klāsts

gan tāpēc, ka šķiet – bērni tāpat izaug.

saņemt individuālāku uzmanību,

Kāda bija tava pirmsākuma ideja?

bet mūsu bērni mācās lielā skolā.

Kad izveidoju uzņēmumu, es biju

Arī pašapziņu paceļ.

un sapratu, ka neesmu gatava visām

Pa dienu es biju darbā, bērnu skolas

diezgan augstās domās par sevi. Tagad

Jā, atskatoties uz sevi 30+, man ar

sarežģītajām lietām, kas bērnu mēbeļu

lietām varēju pieslēgties tikai vakarā.

man ir 40+, bet pirms 10 gadiem, kad

profesionālo pašapziņu viss bija

ražošanā saistās ar drošību. Bērnu

Protams, vakarā mājās pārrados ne

uzņēmumu veidoju, man bija jūra līdz

kārtībā – es jau pirms otrās

mēbeles ir daudz komplicētāk gan

jau svaiga kā no spa, un man pretī

ceļiem. Man bija viens bērns, otru

grūtniecības biju ļoti veiksmīga

izveidot un testēt, gan sertificēt un

ir bērni, kas jutušies vientuļi, bez

gaidīju.

savā karjerā kā darba ņēmēja. Man

eksportēt. Paliku pie modes zīmola

bija veiksmīga karjera Swedbank

idejas. Daudziem šāds jēdziens “bērnu

grupā, kur darbu sāku kā vienkārša

mode” vispār neeksistē. Jo mums

mārketinga speciāliste, vēl studiju

šeit, Latvijā, pasaules bērnu mode

gados un pat īsti nezinot, kas tas

ir salīdzinoši nepieejama. Ir pāris

mārketings tāds ir. Tur nostrādāju

veikaliņu, kuros var nopirkt dažus

gandrīz 10 gadus, kāpjot pa karjeras

pasaules hitus bērnu modē.

ierastos treniņus. Mācību process
mums radīja drausmīgu stresu. Mums
trūka skolas atbalsta – šķita, ka tiek
sagaidīti pašorganizēti un pašmotivēti
bērni. Bet vai mēs, pieaugušie, paši
vienmēr esam pašorganizēti un
pašmotivēti?
Saki, kā tu vispār nonāci pie idejas par
bērnu modes zīmolu? Vai uzreiz mērķēji

Man likās, ka esmu
ļoti gudra un varu
jebko. Un es arī
varu jebko! Jo es ļoti daudz
strādāju, uzticos savām
darba spējām, es
zinu, ko es nevaru,
un zinu, ko varu.

nedēļa līdz kolekcijas fotosesijai, kurā

nepretendēju būt dizainere, tādu

iesaistīti arī dažādi slaveni cilvēki. Man

ambīciju man tajā laikā nebija. Biju

bija bail izgāzties – cilvēks no bankas

izdomājusi, ka mums būs dizainers,

vides uzvalciņā, ar īsiem matiem,

kurš radīs dizainu, savukārt es

zelta brillītēm. Un tās kolekcijas nav!

atbildēšu par pārdošanu, mārketingu

Dizainere neceļ klausuli, viņai ilgstoša

bija ļoti vājš, arī imports vājš. Pētīju

kāpnēm, un pēc tam apdrošināšanas
kompānijā “Balta”, vadot filiāļu un

Kuri ir tie pasaules hiti?

aģentu tīklu visā Latvijā. Jaunības

Piemēram, visā pasaulē vecāki, kuri

maksimālismā man likās, ka esmu

orientējas bērnu modē, ģērbj savus

gudra un profesionāli varu jebko.

bērnus The Animals Observatory,

Mini Rodini, Bobo Choses, Milk and
Biscuits. Tie ir ikdienas apģērbu
zīmoli, kas līdzīgi “Paade modei”.
Būtībā nelieli zīmoli, kas iemantojuši

uz starptautisko tirgu? Jo man ir sajūta,

Tāda tipiska situācija, kad sieviete

Un es arī varu jebko! Jo es ļoti daudz

ka Latvijā lielākā daļa vecāku arvien nav

Latvijā nolemj veidot savu uzņēmumu.

strādāju, uzticos savām darba spējām,

gatavi tērēt būtiskus līdzekļus bērnu

Jā, un es nekautrējos no tā.

es zinu, ko es nevaru, un zinu, ko varu.

apģērbam – gan tāpēc, ka nevar atļauties,

Sākumposmā no augstas amatpersonas

Man ir spēja paskatīties uz situāciju no
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tad notika šāds pavērsiens. Bija atlikusi

Sākot darbu pie “Paade mode”, es

Kad nolēmu veidot savu uzņēmumu,

apstākļos fiziski nepietiek laika un

klases, šo laiku varēja izdzīvot vieglāk,

komunikācijas, bez iespējām apmeklēt

zīmoli, cits par citu superīgāks!

Balva par Labāko kolekciju Rudens/Ziema 2020, izstādē
Pitti Bimbo (Itālijā) 2020.gada janvārī, vienā no pēdējām
izstādēm īsi pirms Covid-19 pandēmijas.
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situācija, kur diena paiet darbā

Mums nav bijušas
kolekcijas, kad
žurnālisti pateiktu
ko sliktu. Visu laiku ir:
“Linda, wow! You did it
again!” Tas ir katru
sezonu, un mani
tas tā baro!

Saruna
“Mūsu klients netērē naudu, pērkot daudz
lētu lietu, bet gan maz un kvalitatīvas. Šāda
iepirkšanās šobrīd pasaulē ir aktuāla – tā
vienlaikus ir domāšana par vides ilgtspēju.
Tāpat modē ir izvēlēties vecmāmiņas adījumus
un arī lietotās preces,” par to, kas šobrīd
aktuāls modes pasaulē, stāsta Linda Raituma.

vizuālā ideja man prasa aptuveni

biznesa plānu! Sākumā uzņēmumā

aģentūras. Bet katra izaugsme prasa

pusotru mēnesi. Bet viss pārējais ir

bija ģimenes ieguldījumi – no vīra, no

ieguldījumu. Mazajiem uzņēmumiem

matemātika, pētījumi, aprēķini un –

manis. Bija brīdis, kad man palīdzēja

pirmsākumos vajadzīga liela pacietība.

ekseļa tabulas. Skaties, ko tavi klienti

arī draugi. Piemēram, aizbraukt uz

Nogurums bija neizmērojams – bez

kādos reģionos pērk, kādas cenu

pirmo izstādi Parīzē – dalība tajā

ģimenes atbalsta to nav iespējams

kategorijas.

maksā 5000 eiro. Pa Kalnciema

izdarīt. No pirmdienas līdz piektdienai

tirdziņiem tu tādu naudu vienkārši

biju ofisā, savukārt brīvdienas pagāja

nevari nopelnīt!

tirdziņos, kur gāja visādi. Piemēram,

Un tas viss ir tava stiprā puse.
Jā, tas viss man ir. Bet esmu arī sākusi
zīmēt (smaida).
Pieminēji stereotipus par sievietēm
māmiņām biznesā. Domāju, ka daļa
taisnības tur ir. Bet vai tev uzreiz
izdevās gūt peļņu un spēju pastāvēt?
Piemēram, es pirmos pāris gadus pēc
“Mammamuntetiem.lv” dibināšanas
diezgan novērtēju un priecājos, ka
vīram ir laba alga.

migrēna. Tā nu nedēļas laikā es pati

bija kritumi – lai veidotu modi, ir

izdomāju padsmit dažādas apģērbu

jābūt rokrakstam, kolekcijās jābūt

Šī “Paadei” ir 15. kolekcija. Pēdējās

vienības – kleitas, blūzītes, bikses

saskatāmai pēctecībai, tu nevari

trīs kolekcijas es simtprocentīgi taisu

utt. Zīmēt es nemācēju – pratu ekseļa

tikai kaut ko lipināt. Taču no šā brīža

viena pati, bet gadu laikā dizaina

tabulas aizpildīt, aprakstus gatavot!

mums nav bijušas kolekcijas, kad

jomā esam sadarbojušies ar Santu

Bet tagad vajag radīt apģērbu.

žurnālisti pateiktu ko sliktu. Visu

Pīlēnu, Edīti Ķirsi. Tai drosmei un

Skices es burtiski salipināju – ar

laiku ir: “Linda, wow! You did it

pašapliecinājumam ir jāatnāk; traucēja

papīriņiem. Meistari šos apģērbus

again!” Tas ir katru sezonu, un mani
tas tā baro!

arī stereotipi par dizaineru bohēmisko

pirmā eksporta kolekcija. Mūsu

no rīta sola labu laiku, aizvedu
apģērbu, taču dienā līst. Viss salīst!
Pielijušie apģērbi pēc tam jāžāvē,
jātīra. Tas bija traki! Bija jāsastopas
arī ar cilvēkiem, kuri nepieņem
to, ka tu tur esi. Vēl viena lieta,
kas bija jāpieņem, – manu statusa
draugu reakcija (bijušie darba biedri,
sadarbības partneri). Viņi, visticamāk,
pārdzīvoja to, ka es, kurai tikko bija
augsts amats, pēkšņi esmu tirdziņā

Jā, tā ir svarīga puse, kas visām

Protams, jaunajiem uzņēmējiem ir

starp lupatiņām. Bija kolēģi, kas

mammām, kuras sāk savu biznesu,

pieejami dažādi atbalsti, piemēram,

nespēja man tirdziņā pienākt klāt,

ir jāsaprot – nekādas rozā brilles uz

no Latvijas Investīciju un attīstības

izlikās, ka neredz.

Darbs izstādē Playtime Paris, kas ir viena
no vislielākajām izstādēm bērnu modes
industrijā, kur savas kolekcijas divas reizes
gadā prezentē no 500–600 apģērbu
zīmolu un tās novērtēt, veikt pasūtījumus
ierodas klienti no visas pasaules, visiem
kontinentiem.

dabu, piemēram, likās, ka visi
dizaineri lielāko dzīves daļu pavada,

pirmā fotogrāfe bija Aiga Rēdmane,

Pag, bet tagad tev ir dizainers?

meklējot inspirācijas, gleznojot,

par fotosesijas stilisti pieaicināju

Nav. Kolekcijas radu pati, protams,

dzīvojot ballītēs un tamlīdzīgi. Man

Santu Pīlēnu. Viss sanāca superīgi!

sadarbībā ar tirdzniecības, ražošanas

nekā no tā nav! Tikai nomainīju

Tolaik modē bija blogi, un par šo

un mūsu radošās laboratorijas

brilles, atlaidu matus un sāku mazliet

kolekciju uzrakstīja Santa Pīlēna, to

meistariem.

drosmīgāk pret sevi attiekties, likās,

pārpublicēja kāda franču blogere, un

Foto: no privātā arhīva

uzšuva, sabildējām, un tā bija mūsu

Tas ir vienreizīgi!

Nomainīju brilles,
atlaidu matus
un sāku mazliet
drosmīgāk pret sevi
attiekties, likās, ka beidzot
sāku arī smuki
izskatīties. Drosme
bija jānoķer.

ka beidzot sāku arī smuki izskatīties.

mums radās pieprasījums.

Dizaineres migrēnas dēļ tu kļuvi par

Drosme bija jānoķer. Un kādā brīdī

Ar šo kolekciju noķēru sajūtu, ka

dizaineri?

sapratu, ka mode ir ļoti sistēmiska, ka

es varu pati. Protams, nebija viegli,

Jā, tā sanāk.

tā ir arī liela matemātika. Kolekcijas
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Foto: Aiga Rēdmane

Saruna

“Foto no kolekcijas Pavasaris/Vasara 2014,
ar kuru izturējām konkursu un ieguvām
prezentēšanas iespēju izstādē Parīzē. Tieši ar šo
kolekciju eksports kļuva par galveno uzņēmuma
attīstības virzītāju. Tobrīd “Paade mode”
uzņēmumam bija divi gadi,” stāsta Linda.
Kad pirmo reizi aizbraucu uz tirdziņu,

Jāpārdod tikai piecas kleitiņas, bet
nevaru – ko es daru nepareizi? Esmu

Mums tūdaļ būs 15 gadu kāzu jubileja;

tik daudz darījusi citu uzņēmumu labā!

katrai tādu vīru (smaida).

ja nevaru godīgi uzklausīt atsauksmes,

Atbildes atnāk tikai ar laiku.

Un vēl man grūti pieņemt lēmumu,

atkritiens, taču šim ir jābūt gatavam.
Lai arī ko tu izdomātu ražot, būs tās
pirmās reizes, kad pašam ir jāpastāsta,
jāpārdod, jādabū sekotājs savai idejai.
Vai tu biji nolikusi, cik ilgi ļauj sev būt
atkarīgai no ģimenes atbalsta?
Visgrūtākie bija pirmie trīs gadi.
Taču man nebija tāda varianta – ka
neizdodas. Arī mans vīrs šai idejai

Draugi pārdzīvoja
to, ka es, kurai
tikko bija augsts
amats, pēkšņi esmu tirdziņā
starp lupatiņām. Bija
kolēģi, kas nespēja man
tirdziņā pienākt
klāt, izlikās, ka
neredz.

luksusa preci. Un tikai Latvijā augt un

gan Ķīnā, bet Āzijas valstis ir tās, kur

un par eksportu aizmirstam. Kad

attīstīties nebūtu iespējams.

mums vajadzētu vēl augt.

izslēdzām Latviju kā tirdzniecības

Tomēr nu jau vairākus gadus regulāri

vietu, vienojāmies, ka Latvijā

rīkojam klientu dienas savā studijā,

Kā tev šķiet, kāpēc ne Latvijā?

mazumtirdzniecība atgriezīsies tad,

iepriekš izziņojot datumus. Mūsu

Par to esmu daudz domājusi. Iemesli ir

kad mēs varēsim to atļauties.

piedāvājums veidots outlet veidā,

mūsu kolekciju specifika, arī nozares,

Mūsu kolekcijās izmantotie materiāli,

un noteiktam sortimentam ir lielas

kurā strādājam, specifika, Latvijas

modeļu sarežģītība, tehnoloģijas,

atlaides.

vēsturiskie, ekonomiskie aspekti,

ražošanas specifika būtiski ietekmē

daudz, daudz dažādu momentu.

produkta cenu. Tā ir viena situācija,

Kas šobrīd ir pasaules aktualitātes bērnu

Uzņēmuma pirmajos gados nācās

kad esi mājražotājs, kad pats radi, pats

modē?

pieņemt lēmumu, ka mēs pārtraucam

tirgo. Cita situācija, ja tava produkta

Modes pasaulē – ne tikai bērnu –

aktīvu mazumtirdzniecību Latvijā.

izstrādāšanā ir iesaistīta virkne

tiek runāts par ātro un lēno modi.

Tas man bija smags pārdomu brīdis,

cilvēku, uzņēmumu, izmaksas ir

Mēs, “Paade mode” piederam un

bet bija jāpieņem lēmums – vai nu

citas, un tā arī preces cena mainās. Jā,

piederēsim pie otrajiem. Lēnā mode

ka mēs pārtraucam aktīvu
mazumtirdzniecību Latvijā. Tu radi
Latvijā, ar Latvijas ārēm iedvesmotus
apģērbus, taču Latvijā nevari to tirgot.
Bija jāpieņem lēmums – vai nu tu audz
eksportā, vai arī ņemies pa tirdziņiem
un pilsētas svētkiem.
Kur vislabāk šobrīd izdodas pārdot
“Paade mode” apģērbus?
Šobrīd mēs esam ļoti stipri Amerikā –
Ņujorkā mūsu apģērbus tirgo aptuveni

ļoti stipri ticēja, viņš man ir liels

Vīrs bija kā stingrā mugura – zina, kad

10 veikalos. Ļoti stipri esam Krievijā.

atbalsts. Dažreiz man pār vaigiem lija

runāt, zina, kad klusēt, zina arī, kad

Kovida laikā ievērojami izaugām

Niagāras ūdenskritumi, jo nesapratu,

vienkārši uzlikt roku uz muguras un

Eiropā – esam piesaistījuši fantastiskus

kāpēc neiet. Esmu taču gudrs cilvēks!

ļaut tām niagārām plūst. Un tad viņš

veikalus, kas nosaka visu tirgus
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diemžēl tas padara mūsu produktu par

pa tirdziņiem un pilsētas svētkiem

pasaka: viss būs labi, Linda. Un ir!

arī man pašai bija diskomforts. Bet – ja

nebija jākaunas, tas man nebija

augam eksportā, vai nu rosāmies

bizness gan arābu valstīs, gan Korejā,

“Mūsu apģērbs ir maksimāli videi draudzīgs, tomēr ne visas
apģērba detaļas tādas ir, piemēram, cik daudzi var apmaksāt
eko rāvējslēdzēju? Taču nesam šo domāšanu – ka apģērbu
tev patiesībā vajag mazāk,” stāsta “Paade mode” radītāja.

es pati nevaru tirgot savu produkciju,
tad ko es vispār varu gribēt? Man

toni. Un tad mums ir garšīgs un labs
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Saruna
nozares līderiem vajadzētu par šiem

kolekcija savukārt ir par meža ogu

kuros ir jāvar mācīties būt stiprākiem.

jautājumiem runāt vairāk.

spēku, par to, ka košākas, veselīgākas

Bet pāde ir kods, ko esmu ielikusi un kas

un stiprākas ir tieši tās ogas, kas augušas

ir palicis nemainīgs. No pirmās dienas

grūtākos apstākļos.

mums ir nostāja, ka radām tērpus,

Noslēgumā gribēju pajautāt – kāpēc
savam zīmolam devi nosaukumu
“Paade mode”? Tu saki, ka no Latvijas
tirgus esi atteikusies, taču pats zīmola
nosaukums veiksmīgi nes visu to
latviskāko.
Jā, esmu tajā visu iekodējusi (smaida).
Nosaukums nenāca viegli! Mūsu
kolekciju inspirācija nāk no Latvijas,
taču tas nenozīmē, ka uz apģērbiem
liekam auseklīšus – tas ir citādi.
Piemēram, šī jaunā kolekcija saucas
“Noķert vēju”. Tas ir stāsts par bērnību,

Foto: Aiga Rēdmane

kad esi gatavs pat vēju ķert, kad vari

Dažreiz man
pār vaigiem
lija Niagāras
ūdenskritumi, jo nesapratu,
kāpēc neiet. Esmu taču
gudrs cilvēks!
Jāpārdod tikai piecas
kleitiņas, bet
nevaru – ko es
daru nepareizi?

cienot bērna personību, pieņemot
viņu, atzīstot bērnu, kāds viņš ir; ar
savām drēbēm pār bērnu nedominējam,
gribam, lai drēbes bērnu atbalsta, – lai
bērns var darboties. Piemēram, visas
mūsu radītās drēbes – arī svētku – ir
mazgājamas veļasmašīnā. Ja man
vajag ar svētku kleitu uzkāpt kokā, es
to izdaru. Priekšplānā ir personības
virzība un aicinājums ļaut bērnam
pašam kombinēt savu apģērbu! Tas ir
par “Paade mode”. Lai mazā personība
var izpausties tā, kā to grib. Par pādēm

aizsapņoties – mana roka ir mušu

Tas mazliet ir arī kovida kontekstā –

senie latvieši sauca bērnus tad, kad

lidlauks. Tas ir stāsts par prieku! Ziemas

atgādinājums, ka šie apstākļi ir tādi,

viņus pieņēma ģimenē un sabiedrībā.

“Foto no kolekcijas Rudens/Ziema 2014,
man personīgi viena no nozīmīgākajām
kolekcijām manai, nu jau kā dizaineres
pašapziņai,” atklāj Linda Raituma.
rosina veidot savu garderobi

Līdzībās runājot, piemēram, šobrīd

piešķirt balvu pavāram Mārtiņam

ētiskā un estētiskā balansā; māca

Latvijā šī pieeja ir ļoti aktuāla ēšanas

Sirmajam – par sabiedrības

mērenību, to, ka mazāk ir vairāk, ka

jautājumos. Daudz tiek runāts par

izglītošanu ēšanas kultūrā.

varbūt tā vietā, lai pirktu kaudzēm,

sava ķermeņa cienīšanu, ka ir svarīga

Jā, piekrītu! Dažkārt, kad pieķeru

mainīt piegājienu uz “individuāli”,

ēdiena pagatavošanai nepieciešamo

sevi sūkstāmies, ka gribētos, lai

“interesanti”, “pārdomāti”,

produktu kvalitāte, ka būtiska ir

mediji vairāk pievērš uzmanību

“saskaņoti” un “atbilstošāk savai

izcelsme. Ceru, ka šis pāries arī uz

bērnu modes tēmai, tomēr

personībai”; aicina domāt par

modi.

nākas atzīt, ka tajā ir arī mana

apģērba izcelsmi, tā tapšanas

atbildība – man būtu jāatvēl

apstākļiem, tā ietekmi uz vidi,

Domāju, ka noteikti. Savukārt

laiks sabiedrības izglītošanai

ķermeni; aicina cienīt arī sevi.

attiecībā uz slow food ideju vajadzētu

par šo tēmu. Arī mums kā
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Ar bērnu modes zīmola “Paade mode” vadītāju
Lindu Raitumu sarunājas Latvijas vecāku
organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja
Inga Akmentiņa-Smildziņa.
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VAI UN KAS
BĒRNUDĀRZNIEKAM
JĀPROT
VIEDIERĪCĒS

Konsultē

LINDA DANIELA,

Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātes
profesore un izglītības
digitālās transformācijas
pētniece

mācībām piemērotu saturu, atbilstošu
vecumam, un vienlīdzīgu tehnoloģisko
nodrošinājumu visiem bērniem
neatkarīgi no ģimenes labklājības.
“Skola2030” datorikā sasniedzamie
mērķi ir ļoti ambiciozi, un, ja šo jomu

Autore: LĪGA BRŪVERE

nesāk apgūt jau pirmsskolas vecumā,

Foto: Shutterstock

vēlāk to vienkārši nebūs iespējams
izdarīt.

Pie jaunā papildinājuma dažādu valstu

Domājot par mērķtiecīgu tehnoloģiju

zinātnieki strādājuši vairākus gadus,

lietošanu ikdienā, viena no

un tā mērķis ir nopietni strādāt pie tā,

klasificēšanas iespējām ir dalīt

kāds saturs nonāk bērnu viedierīču

tās ekrāna ierīcēs un bezekrāna

ekrānos. Tagad nozares ekspertu

digitālajās tehnoloģijās. Mums

uzdevums būs pievērsties kvalitatīvu,

jāapzinās, ka ekrānā skatīšanās ir

izglītojošu un vecuma posmiem

pilnīgi cita aktivitāte nekā darbošanās

piemērotu mācību materiālu izstrādei

ar digitālajiem līdzekļiem, kur

pirmsskolas vecuma bērnu izglītības

bērns apgūst analītiski algoritmisko

jomā. Prasme ar pirkstiņu ieslēgt

domāšanu.

nākamo animācijas filmu YouTube

Mums jāapzinās,
ka ekrānā
skatīšanās ir
pilnīgi cita aktivitāte nekā
darbošanās ar digitālajiem
līdzekļiem, kur bērns
apgūst analītiski
algoritmisko
domāšanu.

kanālā nav uzskatāma par digitālo
prasmi. Kādas ir iemaņas, kas būtu
jāapgūst bērnam no aptuveni trīs
gadu vecuma, kad speciālisti ļauj sākt
lietot viedierīci, līdz skolas uzsākšanas
brīdim, stāsta Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultātes profesore un izglītības
digitālās transformācijas pētniece
Linda Daniela.
“Liela daļa pirmsskolas un skolas
pedagogu šobrīd ir tie, kas beiguši
augstskolas laikā, kad tehnoloģisku

Šā gada 25. martā Eiropas Parlamentā tika
pieņemta rezolūcija par digitālās izglītības
politikas veidošanu, kurā vērsta uzmanība uz
bērnu tiesībām digitālajā vidē. [1] Tajā teikts, ka
visiem bērniem, sākot no pirmsskolas vecuma,
ir jānodrošina atbilstošs digitāls saturs bez
reklāmām un nepiemērota satura interneta vidē.

bet valstiskā līmenī jādomā par

iespēju nebija. Viņi dzīvo ar pārliecību –

Kas ir virtuālā vide un
kas – realitāte

jo vēlāk bērns piekļūs tehnoloģijām,

Pieaugušajam tik ļoti pašsaprotama

jo labāk. Tomēr šodienas realitāte

izpratne, kas ir reālā vide un kas

ir cita – viedierīces mūsu dzīvē ir

virtuālā, bērnam ir jāapgūst kopā

ienākušas uz palikšanu, un arvien

ar vecākiem. Situācija ir apmēram

mazāki bērni jau kļūst par pastāvīgiem

kā vecajā animācijas filmā par

ekrānierīču lietotājiem.” Jau minētajā

Karlsonu, kur Bokas jaunkundze

rezolūcijā ir norādīts, ka nedrīkst

nevarēja saprast, kā tie cilvēki tiek

ierobežot bērna piekļuvi ierīcei,

iekšā televizora kastē, piemēru min
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Tehnoloģijas

Tehnoloģijas
profesore. Arī bērns, kas pirmo reizi

paredzēts matemātikas, krāsu un

uztverei, ar laiku arī ekrānlaika

dzirdi, redzi un vajadzību lasīt. Šis

ir lieli un mazi. Tā tiek veidotas

bērnu programmēšanas valodu.

nokļūst virtuālajā vidē, kādu laiku

citu zināšanu apguvei un ir ļoti labi

limiti var mainīties. Jārēķinās,

princips darbojas ne tikai attiecībā

noteiktas domāšanas shēmas, uz

Pasaulē tiek izgudrotas ļoti daudzas

var jaukt, kas ir īstenība un kas

piemērots mazāku bērnu uztverei.

ka, atņemot ierīci, mazajam var

uz maziem bērniem, bet arī tīņiem

kuru pamata senākajām zināšanām

spēles un programmas, kas nemaz

būt histērijas un protesti, kurus

un pieaugušajiem. Jo mazāks bērns,

pievieno jaunākas. Ja šādas

nesaistās ar sēdēšanu pie ekrāna,

vecākiem jāspēj izturēt.

jo mazāk kairinājumu, objektu un

informācijas vienā mirklī ir par

bet attīsta analītisko domāšanu un

krāsu vajadzētu būt ekrānā, kam

daudz un tā ir neloģiski strukturēta,

veido izpratni par tehnoloģijām.

pievērst uzmanību. Tas pats attiecas

bet aizņem visu uzmanību, tad

Piemēram, mazuļiem domāts robots

arī uz animācijas filmām – jo mazāk

ilgtermiņa atmiņā šī informācija

Bee-Bot – bitīte, kurai jāieprogrammē

mainīgi ir kadri, jo labāk. Protams,

nesaglabājas, un vēlāk nav bāzes,

kustības virziens –, programmējamie

ir jāizvērtē ne tikai kadru mainība,

uz kā veidot informācijas shēmu.

Lego. Tie ir programmēšanas pamati,

bet arī filmas saturs.

Liela daļa spēlīšu ir veidotas šādi – ar

kurus apgūt var tad, ja līdzās ir kāds

virtuālā realitāte. Pirmsskolas perioda
viedierīču galvenais uzdevums ir
iemācīt atšķirt realitāti no virtuālās
vides. Ierīcē var mācīties par dabu,

Kam jāpievērš
uzmanība vecākiem

dzīvniekiem, salīdzināt, kā izskatās

Saskaņā ar Maijera multimediju

kurmītis no animācijas filmas un

mācīšanās teoriju mācību materiālā

reālajā dzīvē. Realitātē kurmis

var salikt visu, ko var iedomāties,

izskatās pavisam citādi nekā spēlēs

bet ne visu no tā var apgūt. Cilvēkam

vai animācijas filmās. Internets sniedz

kognitīvā uztvere ir limitēta. Nevar

ļoti labu iespēju salīdzināt – atrodot

iemācīties vairāk, kā spēj uztvert

attēlu, apskatīt, kā izskatās viens

smadzenes. Piemēram, ja rāda slaidu,

Lai arī rezolūcijas
jaunais komentārs
nosaka, ka
bērniem nedrīkst liegt
pieeju tehnoloģijām, tas
nenozīmē, ka vecāku
pienākums ir
steigties pirkt
planšeti savam
mazulim.

4. Dot laiku atmiņas izveidošanai.

daudziem kairinājumiem vienlaikus,

pieaugušais, kas gatavs palīdzēt un

Ja trīs gadus vecam bērnam vajag

kas samazina un fragmentē

izskaidrot. Šīs prasmes labāk būtu

kaut ko iemācīties, atmiņas

uzmanības noturību. Tieši šis

apgūt līdz skolas vecumam, jo skolā

veidošanās process notiek šādi –

kognitīvo spēju attīstības posms

bērni jau mācās datoriku un apgūst

bērns apskata vienu lietu,

virtuālā vidē visvairāk uztrauc

daudz sarežģītākus uzdevumus.

piemēram, suni, un noliek

zinātniekus.

Tomēr, lai arī rezolūcijas jaunais

un otrs dzīvnieks virtuālā realitātē

kurā ir salikts pārāk daudz dažāda

iepretim reālajai dzīvei. Apmēram

veida informācijas, tad vienu var

no trīs gadu vecuma bērni var sākt

uztver vieglāk, citu grūtāk. Daudz

apgūt dažādas zināšanas arī ar

kas ir atkarīgs no informācijas

piemērotām lietotnēm un vecumam

pasniegšanas veida. Pievēršot

atbilstošām spēlēm. Vecumam

uzmanību vienam kairinātājam, citam

Ekrānā uztvere veidojas mazliet

tā atkal ir vajadzīga. Kad ir vajadzība

atbilstošas spēles atrodamas “Lsm.lv”

uzmanības vairs nepietiek.

citādāka nekā dzīvē. Tā ir

atgūt atmiņu par suni, ar dažādu

portāla “Bērnistabā”, kur zīmējamās,

1. Laika faktors.

sadrumstalotāka, var ietekmēt

atgādņu vai asociāciju palīdzību to

Pirmsskolas vecuma bērni

Bērniem joprojām ir jādarbojas dabā,

2. Kognitīvā slodze un uztvere.

“tālajā” atmiņā smadzenēs. Tur šī
informācija paliek līdz brīdim, kad

Ko bērnudārzniekam
mācīt viedierīcēs?

komentārs nosaka, ka bērniem
nedrīkst liegt pieeju tehnoloģijām, tas
nenozīmē, ka vecāku pienākums ir
steigties pirkt planšeti savam mazulim.

atmiņas un izzinošās spēles sadalītas

Riska faktors, ļaujot bērnam sākt

uzmanības noturību, par ko ir

var izdarīt un pievienot šai atmiņai

5–6 gadu vecumā jau var sākt apgūt

jāapgūst sensorās maņas; krāsas un

pa vecuma grupām. Tomēr kopumā

darboties virtuālā vidē, ir tas, ka tā

norūpējušies bērnu attīstības

vēl kādu faktu. Piemēram, suņi

robotikas pamatus un mācīties

formas var mācīties, izmantojot klučus

latviešu valodā ir maz kvalitatīvu

ļoti ievelk. Krāsas, ciparus, atmiņu

eksperti. Jāņem vērā, cik daudz

resursu, kas būtu piemēroti

var trenēt gan dzīvē, gan ierīcēs. Bet,

vienā logā ir izvietoti kairinājumi

pirmsskolas vecuma bērnu mācību

uzliekot kādu spēli, vecākiem būtu

un cik detaļu bērns attiecīgā

procesam.

jāpārliecinās, vai šī aplikācija tiešām

vecumposmā spēj uztvert. Ļoti

piedāvā to, ko sola tās apraksts.

svarīgi ir ievērot kognitīvās slodzes

Tāpat ir jāseko, vai, spēlējot spēles

principu, proti, nepārslogot

atkārtoti, bērns turpina apgūt kaut

uztveri. Piemēram, ja ekrānā iet

ko jaunu vai jau ir iemācījies uzminēt

spēlīte, vecākiem vai pedagogiem

Pirmsskolas
perioda viedierīču
galvenais
uzdevums ir
iemācīt atšķirt
realitāti no
virtuālās vides.

pareizās atbildes. Tad spēle jāmaina.

ir jāizvērtē, cik daudz šajā ekrānā

Vecākiem ir jāseko, ko bērns dara

ir informācijas. Ja ir par daudz, tad

ierīcē, un noteikti ir jānosaka laika

kognitīvā slodze tiek pārslogota

robežas. Nepieļaujami, ja bērns

un aizņemta ar maznozīmīgiem

darbojas ekrānierīcē 1–3 stundas,

elementiem, bērnam nav laika

lai tikai mājās būtu miers. Pašlaik

attīstīt domāšanas procesus.

Ārzemju resursu klāsts ir daudz

esošās rekomendācijas neiesaka

3. Ne vairāk par trim kairinātājiem.

plašāks. No ārzemju resursiem var

ļaut trīs gadus vecam mazulim

Ekrānā nevajadzētu būt straujai

izmantot Hana akadēmijas (Khan

lietot ekrānierīces ilgāk par 10–15

kadru mainībai. Ja bērnam grib kaut

Academy) sagatavotās rotaļas angļu
valodā bērniem, kur aplikācijā viss

minūtēm dienā. Tā kā spēles attīstītās

ko mācīt, nedrīkst noslogot uzreiz

un arvien labāk pielāgojas bērna

trīs vai vairāk maņas, piemēram,
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Ko vajag iemācīt
3–4 gadus vecam bērnam,
kas lieto viedierīces?

Iemācīt nespiest uz visu, kas parādās ekrānā.

Parādīt pogas, kas domātas ierīces vai spēles vadīšanai, piemēram, backspace,
stop u. tml.
Izstāstīt, kad vērsties pie vecākiem, ja ekrānā parādās kaut kas biedējošs vai
nesaprotams. Latvijas Universitātes 2015. gadā veiktā pētījumā konstatēts,
ka mazuļi, ieraugot ekrānā kaut ko nesaprotamu, nevis meklē palīdzību, bet
nobīstas un klusē. Ir jāmāca, ka ekrānā var parādīties kaut kas nesaprotams, bet
nav jābaidās runāt. Vecāki nedrīkst bārties, bet viss ir jāizskaidro, lai bērnam
nerastos bailes prasīt palīdzību.

un ejot dabā, bet sīko pirkstu motoriku
vislabāk attīsta rotaļas ar sīkiem
priekšmetiem.

Nepieļaujami, ja
bērns darbojas
ekrānierīcē
1–3 stundas, lai
tikai mājās būtu
miers.
“Ierīce pati par sevi neko nemāca. Ja
viens bērns visu pirmsskolas laiku
būs tikai izklaidējies telefonā, bet otrs
vispār izticis bez ierīces, tad, uzsākot
skolu, viņi abi nebūs neko zaudējuši.
Bērna smadzenes ir ļoti plastiskas
un ātri apgūs iztrūkstošo,” skaidro
profesore.
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KAD BĒRNS
IR GATAVS
MĀSIŅAI
VAI BRĀLĪTIM?
Katra bērna ienākšana ģimenē vienmēr saistās ar
pārmaiņām un daudzām, dažādām emocijām. Ja ģimenē
jau ir viens vai vairāki bērni, nākamā mazuļa piedzimšana
var būt pietiekami liels izaicinājums jau esošajam bērnam.

Autore:

LĪGA BERNĀTE,
psihoterapijas
speciāliste
Foto: Shutterstock

Neviens bērns
tā īsti nekad nav
gatavs vēl
viena mazuļa
ienākšanai
ģimenē.

Kura ir labākā gadu
starpība?
Tomēr ir aspekti, kuri ir jāņem vērā,
plānojot bērnus vai mēģinot izprast
viņu savstarpējās attiecības. Kopumā
neviens bērns tā īsti nekad nav gatavs

piedzimšanas būs vieglāk. Realitāte

daļa, ko mēs nevaram prognozēt, – cik

uzreiz gribas otru bērniņu. Tāpat reizēm

būs otrreiz.

Ir vecāki, kas plāno vai vismaz cenšas

vēl viena mazuļa ienākšanai ģimenē. Jā,

un dzīve ar bēbi ļoti atšķiras no bērna

lielu krīzi jaunais bērniņš ienesīs ģimenē

pāriem pavīd ideja – ja abi bērni būs ar

Jāņem arī vērā, ka otrajā grūtniecībā

saplānot noteiktu gadu starpību starp

reizēm viņi var prasīt brālīti vai māsiņu,

fantāzijām, kā tas būs. Bērni izfantazē

un cik daudz elastības un resursu būs

minimālu vecuma starpību, viņi būs

nebūs tik daudz laika atpūsties, kā tas

bērniem. Protams, ir arī pārsteiguma

un visbiežāk tas ir 5–8 gadu vecumā.

tās foršās lietas, ko varēs darīt kopā,

ģimenei, lai ar pārmaiņām tiktu galā.

ļoti tuvi kā dvīņi un “visi pamperi”

bija, kad vēl nebija bērnu, jo esošais

mazuļi, kas paši izvēlas savu ierašanos,

Parasti meitenes ir tās, kas vairāk prasa

bet viņi nezina, ka vecāku uzmanības

būs vienā reizē. Jāatceras, ka mēdz būt

mazulis prasīs daudz uzmanības un

jo – lai kā gribētu, mēs nespējam visu

brālīti vai māsiņu, jo aktuālas kļūst

viņiem būs mazāk, ka paies laiks, kamēr

ietekmēt un kontrolēt. Tas jo īpaši

ģimenes lomu spēles. Meitenēm gribas

brālis/māsa izaugs līdz vecumam, kad

attiecas uz brāļu un māsu attiecībām.

bēbīti, par kuru rūpēties. Iespējams, ja

varēs spēlēties kopā utt. Līdz ar to tā

Kādas tās būs, cik draudzīgas vai

draugiem ir mazāks brālis vai māsa, tad

ir vecāku atbildība un lēmums, kad

konkurējošas, mēs nevaram paredzēt,

bērnam gribas tādu pašu, rodas ilgas

ģimenē ienākt vēl kādam bērnam, un

jo to ļoti ietekmē bērna temperaments,

pēc rotaļu biedra. Tas, ka esošais bērns

raksturs, kas veidojas, un vecāku

grib brāli vai māsu, atvieglo jaunumu

audzināšanas metodes, attieksme pret

paziņošanu un mazuļa gaidīšanas laiku,

bērniem.

taču tas nenozīmē, ka vienmēr pēc viņa
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Starpība līdz 1,5
gadiem – milzu slodze
māmiņai un ģimenei

tā, ka arī dvīņi ne vienmēr ir labākie

rūpju. Tieši fiziskā izturība ir tā, kas ir

draugi un viņu attiecības var būt pilnas

ļoti nepieciešama ar zīdaini; un tad, ja

konkurences. Tieši lielā konkurence un

tiek gaidīts otrs mazulis, kādā brīdī var

greizsirdība vienmēr ir sastopama tur,

būt sajūta, ka ikdienas slodze ir par lielu.

Ja vecuma starpība bērniem ir līdz

kur bērniem ir maza vecuma starpība.

Ātri var rasties vainas sajūta, ka mazo

nav tādas vienas vispareizākās vecuma

1,5 gadiem, tas būs liels izaicinājums gan

Tāpat arī grūtniecība ir liela fiziskā un

ir grūti izcilāt, nēsāt, līdz ar to tas tiek

starpības, kad tam vajadzētu notikt.

pārim, gan esošajam mazulim, kurš vēl

emocionālā slodze sievietes ķermenim.

darīts mazāk, bet emociju virpulis tiek

Katra ģimene, viņu resursi ir ļoti

ir zīdaiņa vecumā. Reizēm lielajā eiforijā

Pat ja pirmās dzemdības ir bijušas vieglas

iegriezts, jo mazais gribēs un prasīs daudz

atšķirīgi, un vienmēr paliek tā mainīgā

par mazulīti, kas ir ieradies, vecākiem

un harmoniskas, tas negarantē, ka tāpat

fiziskā un emocionālā kontakta. Jo mazāk
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viņš to saņems, jo uzstājīgāk to var

fiziski bērna smadzenes nav nobriedušas,

abiem vajag daudz mammas klātesmes.

kājām, viņš nav tik daudz jānes,

grūti tikt galā. Šajā vecumā bērni ir ļoti

ienākšana ir padarījusi viņu ātrāk lielu.

prasīt, un tas var mammā radīt dusmas.

lai viņš saprastu daudzas lietas un lai ar

Nenoliedzami – tā ir slodze 24/7, pat ja

iespējams, mazais jau iet uz podiņa, pats

aktīvi, un šis ir vecums, kad runa ir par

Vēl arvien četrgadniekam un vecākam

Nogurums izsauc lielāku neiecietību, var

viņu varētu sarunāt, kā tas ir iespējams,

ir cilvēki, kas var palīdzēt sadzīvē. Tāpēc

var ēst, diezgan labi viens pats spēlēties.

robežu noteikšanu. Ja mamma mājās

bērnam vajag emocionālu atbalstu un

veidoties konflikti vai emocijas, kas pašu

piemēram, ar bērnu četru gadu vecumā

svarīgi būtu padomāt, kas šādā situācijā

Taču emocionāli šā vecuma mazuļi var

ikdienā ir viena pati ar zīdaini un divus

individuālu laiku ar vecākiem, iespēju

trīs gadus vecu bērnu, tā ir liela slodze.

atpūsties no mazā brāļa vai māsa.

mammu nobiedē.

vai vēlāk. Līdz ar to mazulim ir grūti,

palīdzēs tīri praktiski – vecvecāki, auklītes?

būt diezgan eksplozīvi, jo kopumā līdz

Taču var notikt arī citādi – jauno māmiņu

pat neiespējami saprast, kāpēc mamma

Cik daudz tētis varēs iesaistīties, vai viņš

skolas vecumam bērni ir egocentriski.

Ir ļoti jādomā, kā noturēt robežas,

var piemeklēt vēlēšanās visu izdarīt

vienu dienu varēja viņu ņemt opā, bet

nebūs noracies darbos, un vai nesāksies

Divus līdz trīs gadu vecu bērnu

lai vecāko bērnu “neuzsēdinātu uz

maksimāli pašai, būt 100 % laika ar

tagad to nevar; kāpēc mamma pēkšņi nav

klasiskie strīdi, kuram ir grūtāk – tam, kurš

pārliecība par to, ko viņi spēj, grib un

ekrāniem”, un kā viņam dot pietiekami

mazuli, pievērsties vēl gaidāmajam

mājās un kāpēc mājās uzrodas vēl viens

garas dienas strādā ārpus mājas, vai tam,

kas viņiem pienākas, diezgan atšķiras no

laika būt ārā kustībā. Lielākoties šajā

bērniņam. Tas var pamatīgi iztukšot

bērns?! Viena līdz divu gadu vecumā

kurš ir viens mājās ar diviem zīdaiņiem un

vecāku uzskatiem. Bērns domā, ka viņš

vecumā bērniem fiziski nav iespējams

un radīt lielas emocionālas šūpoles.

bērnus īpaši neinteresē citi bērni, viņi ir

grib atelpu? Ir jāpadomā tīri praktiski: kā

ir pasaules centrā un viņam pienākas

būt mierīgiem un klusiem (ko parasti

Līdz divu gadu vecumam bērnam ir

aizņemti ar sevi un pasaules izzināšanu.

būs sakārtota sadzīve – vai rati būs tādi, ka

viss, un šajā viņa pasaules kārtībā bēbim

sagaida mammas, lai zīdaini varētu

ļoti vajadzīga mamma, daudz nedalītas

Vienā dienā kļūt par lielo, kaut arī viņš

mamma viena pati spēs tikt ārā no mājokļa

īsti vietas nav. Protams, viņš brāli, māsu

nolikt gulēt).

Reizēm lielajā
eiforijā par
mazulīti, kas ir
ieradies, vecākiem
uzreiz gribas otru
bērniņu.

pieaugušā uzmanības. Mazs bērns ir

ir mazs, ir grūti, īpaši, ja bērns vēl tiek

ar diviem zīdaiņiem?

var mīļot un priecāties par zīdaini, bet

Savukārt, kad brālis vai māsa sāks

Bonuss šim vecumam ir tas, ka mazo

tas vairāk būs tajā brīdī, kad VIŅAM to

rāpot un jaukt visu, ko vecākais bērns

interesē citi bērni, viņam gribas

gribas.

ir uzbūvējis, bet mamma rāsies, lai

draudzēties, spēlēties kopā, līdz

Temperamentīgāks un jūtīgāks bērns var

mazās detaļas neatrodas uz zemes,

ar to vecākais bērns labprāt iet uz

Divu līdz trīs gadu starpība nosacīti var būt

aktīvāk un fiziskāk izrādīt greizsirdību,

tad izaicinājumu būs daudz. Divu līdz

bērnudārzu, komunicē ar citiem ārpus

fiziski vieglāka, jo bērns jau pārvietojas

ar kuru vecākiem emocionāli var būt

trīs gadu starpība kopumā ir ļoti uz

mājas. Jāatceras, ka no trīs līdz piecu

konkurenci vērsta, parasti un daudzi

gadu vecumam bērni iet cauri Edipa

bērni konkurē, īpaši, ja ir viena

kompleksam, kas nozīmē, ka pretējā

dzimuma. Kad mazais paaugsies, uz

dzimuma vecāks kļūst ļoti svarīgs.

pilnu jaudu būs situācijas ar kaušanos,

Bērnam jau tā ir pietiekami daudz

sacensība, kurš būs pirmais, kurš ātrāk

iekšēju konfliktu, un, ja, piemēram,

atvērs durvis utt. Tas gan neizslēdz to,

dēls grib precēt mammu, bet mamma

ka viņi būs labi draugi un forši mācēs

visu laiku ir ar mazo māsiņu, tad

Reizēm mazie lielie bērni ir

spēlēties, bet pārsvarā tas viss būs kā

greizsirdība, emociju izvirdumi ir

pacietīgi un aktīvi nepauž protestu

šūpolēs. Šāda vecuma starpība prasīs

garantēti. Līdz ar to vecākiem jābūt

pret to, ka viņiem vairs netiek

vecāku stabilitāti un spēju parūpēties

ļoti pacietīgiem un saprotošiem, lai

visa uzmanība. Viņi var kļūt klusi

par sevi un savām vajadzībām, lai varētu

palīdzētu vecākajam bērnam šo posmu

un nemanīti klīst pa māju; var

saturēt un regulēt bērnu emocijas.

izdzīvot.

No 4 gadu vecuma –
vecākais bērns
joprojām ir mazs

5–6 gadi

uz jaundzimušo, būtu individuāls

No četru gadu vecuma ar bērnu jau ir

daudz mierīgāka un rāmāka, jo lielais

laiks ar vecākajiem bērniem ne

vieglāk sarunāt daudzas lietas, viņš ir

bērns jau salīdzinoši labi tiek galā ar

tikai tad, kad zīdainis guļ.

vairāk pacietīgs. Tomēr vecākiem ar

savām emocijām. Parasti šajā vecumā

šo niansi ir jāuzmanās – šo īpašību dēļ

bērnam ir savi draugi un intereses.

pieaugušie var aizrauties un par daudz

Mazais brālis vai māsa vecāko bērnu

prasīt no bērna! Jāatceras, ka viņš vēl

var pietiekami daudz vēl interesēt,

arvien ir mazs, tikai jaunākā bērna

bet jāsaprot, ka tomēr ļoti maz kas

saplūdis ar mammu un mācās atdalīties

pēkšņi aizsūtīts prom uz bērnudārzu vai

no viņas, saprast, ka ir vēl citi cilvēki.

pie auklītes.

Bērns vēl tikai iepazīst pasauli, mācās

Reizēm mammām pašām ir emocionāli

pagaidīt, domāšana un laika izpratne

ļoti grūti atrast veidu, kā starp mazajiem

mazulim ir ļoti primitīvā līmenī. Tīri

sadalīt uzmanību un mīlestību, jo

Brāļi un māsas ir
tie cilvēki, kurus
mēs savā dzīvē
pazīstam visilgāk, un to,
kādas būs attiecības, mēs
nekad nevaram paredzēt
un ietekmēt. Nevaram
piespiest un
pieprasīt būt
tuviem draugiem.

2-3 gadu starpība

Pievērs
uzmanību!
gadīties, ka grūtības ar emociju
regulāciju vai uzvedību parādās
pēc dažiem gadiem vai arī viņi
sāk vairāk slimot. Tādēļ ir svarīgi
padomāt, lai mammai, neraugoties
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Piecu līdz sešu gadu starpība,
visticamāk, fiziski un emocionāli ir
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Vērts apdomāt

Ja mamma mājās
ikdienā ir viena pati
ar zīdaini un divus
līdz trīs gadus vecu bērnu,
tā ir liela slodze.
Ir ļoti jādomā, kā
noturēt robežas, lai
vecāko bērnu
“neuzsēdinātu uz
ekrāniem”.

Teorētiski viena līdz četru gadu vecuma starpībai vajadzētu būt tādai, ka bērni
jūtas tuvi viens otram visu dzīvi. Tomēr tam nav garantiju, un var būt tā, ka
konkurence un sāncensība saglabājas visu mūžu un izjauc attiecības. Tas var
gadīties īpaši tad, ja vecāki tieši vai netieši veicina konkurenci vai neapzināti
“piekarina” bērniem “birkas”, kurš ir smukais, gudrais, lēnais u. tml. Vecāku
pašu pieredze, kurš bērns viņš ir bijis ģimenē un kā viņam ir veidojušās
attiecības ar māsām un brāļiem, ļoti ietekmē arī to, kā viņš audzinās savus
bērnus un ko apzināti un neapzināti viņiem nodos.

būs viņiem kopīgs. Viengadniekam un

obligāti; tas ir veids, kā sabojāt gan

septiņgadniekam nebūs interesanti

brāļu un māsu, gan vecāku un bērnu

kopā spēlēties. Jā, lielais var mazliet

attiecības. Arī lielākie bērni var izjust

paspēlēties ar mazo, bet tikai tikmēr,

greizsirdību, jo viņi ir lieli ar savām

kamēr pašam būs interesanti, vai arī

grūtībām, izaicinājumu, skolu un te ir

tāpēc, ka var par to dabūt uzslavas

viens mazs mīlulītis, par kuru vienkārši

no vecākiem. Toties mazo gan lielais

visi priecājas.

interesēs, un viņš gribēs brāļa vai
māsas mantas. Taču tad visbiežāk rodas
konflikti, ka “sīkais traucē un aiztiek
manas mantas”.

Deviņu un vairāk gadu
starpība – mazais aug
kā vienīgais bērns

Vai ir pazīmes, kas
liecina – bērns ir
pietiekami nobriedis,
lai ģimenē ienāktu vēl
kāds bērns?

reakcijas uz bērnu.

tas, ka bērns prot vārdos nosaukt savas

nenotiek vai nav notikusi. Tās situācijas

atšķirsies veids, kā tā tiek izpausta.

Parasti aktuāls kļūst jautājums, kā sadalīt

emocijas vai pagaidīt, nenozīmē, ka viņš

var būt abpusēji veidotas, vai arī var

Ļoti svarīgi ir akceptēt bērnā visas

Reizēm vecākiem varētu šķist, ka ir

uzmanību bērniem, var rasties dusmas,

neizjutīs dusmas vai greizsirdību pret

gadīties tā, ka kaut kādu iemeslu dēļ

jūtas un palīdzēt ar tām tikt galā.

noteiktas pazīmes, kas liecina – otrā

ka “lielais” bērns pēkšņi regresē un

jaunāko bērnu. Šādā gadījumā viņš to

mamma nav gatava bērnu emocionāli

Brāļi un māsas ir tie cilvēki, kurus

Runājot par deviņu un vairāk gadu

bērna ienākšana ģimenē būs viegla.

pats negrib ģērbties vai nejauki izturas

mācēs pateikt, bet viņam tik un tā būs

palaist prom no sevis. Šādā gadījumā

mēs savā dzīvē pazīstam visilgāk, un

starpību, jau tiek uzskatīts, ka šādās

Piemēram, ja vecākais bērns pats jau iet

pret mazo, vai tieši pretēji – izturas mīļi

nepieciešams vecāka atbalsts, lai ar to

vecākiem vajadzētu šo jautājumu

to, kādas būs attiecības, mēs nekad

ģimenēs aug divi vienīgie bērni,

uz podiņa, prot paēst vai aizmigt savā

pret mazo un klausa vecākus, bet viņam

visu tiktu garām.

“sakārtot”, lai nav tā, ka mazulis kļūst

nevaram paredzēt un ietekmēt.

jo mazais saņem nedalītu vecāku

gultiņā bez vecāku klātbūtnes. Taču

parādās kādas psihosomatiskas reakcijas.

uzmanība un arī vecākais bērns to ir

kopumā nav tādu pazīmju, kas varētu

Iespējams, nekā no visa šeit minētā

saņēmis. Ir autori, kas uzskata, ka jau

liecināt, ka bērns tagad noteikti ir gatavs

nebūs, bet vecākiem pašiem otrā bērna

septiņu gadu starpība ir divi vienīgie

brālītim vai māsiņai. Ja bērns ir izaudzis

ienākšana būs pietiekams izaicinājums,

bērni, tomēr jāatceras, ka, arī esot lielai

un attīstījies līdz labām pašaprūpes

kā sabalansēt ikdienas dzīvi un nepazust

Ģimenei īpaši jāapdomā vēl viena bērna

vecuma starpībai, vecākajam bērnam ir

iemaņām (prot saģērbties, paēst,

tikai vecāku lomā. Nevienam bērnam

radīšana, ja esošais mazulis un mamma ir

vajadzīgs savs laiks sarunām un vecāku

aiziet uz podiņu), tas norāda uz to, ka

krišana no troņa nav viegla, tikai katrs to

ļoti saplūduši – pieķērušies viens otram

atbalstam. Tāpat jāatceras, ka vecākā

fiziski vecākiem būs nedaudz vieglāk

izdzīvos un izrādīs citādi, daži to varbūt

tā, ka mazais nav pieradis un gatavs palikt

bērna pienākums nav auklēt mazāko!

rūpēties par abiem bērniem, bet tas

kompensēs pozitīvā veidā, cenšoties

ne ar vienu citu, izņemot mammu (un

Protams, var un vajag kādreiz palīdzēt,

negarantē un neļauj prognozēt vecākā

sev vai kādam pierādīt, cik priecīgi vai

varbūt nedaudz ar tēti). Tās ir situācijas,

Jāatceras, ka jebkurā vecumā ir un būs

viņi šo dāvanu izmantos, ir katra paša

bet vecāki nevar prasīt, lai tas būtu

bērna emocionālās reakcijas un vecāku

paklausīgi, vai kā citādi ir labi bērni. Arī

kad veselīga mātes un bērna seperācija

greizsirdība un tas ir normāli, tikai

ziņā.
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Kad ar nākamo bērnu
“iepauzēt”?

par trešo, kas šo “sastrēgumu” it kā

Nevaram piespiest un pieprasīt būt

risina, – tas nebūs veselīgi nevienam no

tuviem draugiem. Ne velti nav joku

ģimenes locekļiem.

par brāļu un māsu attiecībām, jo tās ir

Māsa un brālis –
bagātība, ko vecāki
var iedot saviem
bērniem

pietiekami sarežģītas. Reizēm bērnībā
attiecības ir tuvas, tad pieaugušā dzīvē
katrs vairāk dzīvo savu dzīvi un uz
vecumu atkal satuvinās. Katrā ziņā
brāļi un māsas ir tā bagātība, ko vecāki
var iedot saviem bērniem, taču tas, kā
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KAD VĪRIETIS IR GATAVS

NĀKAMAJAM
BĒRNAM

Daudz runāts par sievietes gatavību nākamajam bērnam, bet kā ir ar vīriešiem? Kā pāris
nonāk līdz domām par nākamo bērnu, un kas ir jāņem vērā? Par to stāsta Ronalds Cinks,
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas
nodaļas lektors.

kļūt par tēvu un šaubīties par to,”
norāda Ronalds Cinks. Speciālists
Konsultē

RONALDS CINKS,

Latvijas Universitātes
Psiholoģijas nodaļas
lektors

Autors: JĀNIS UPLEJS
Foto: Shutterstock

Lai arī varētu šķist, ka uz vīrieti īpaša
“gatavība bērnam” varētu neattiekties,
jo fizioloģiski ievērojamas izmaiņas
piedzīvo sieviete, tomēr ir lietas, kas
arī vīrieti var mudināt vai tieši otrādi –
atturēt no domas par nākamo bērnu.

Simtprocentīga
gatavība nav iespējama
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iedrošina – ir normāli satraukties,

Mammas un tēta
gatavība

domāt, šaubīties arī pēc tam, kad

Vispārīgi runājot – sievietes parasti ir

lēmums jau ir pieņemts. Gatavība

vairāk tendētas uz bērniem, uz vecāku

un tās izpratne ir atkarīga arī no

lomu. Tas gan nenozīmē, ka tas attiecas

pieredzes ar pirmo bērnu. “Pirms

uz visām sievietēm un visiem vīriešiem.

piedzima pirmais bērns, man likās,

Atšķirība ir arī tajā, ka sievietei

ka esmu gatavs, taču patiesībā es

papildus citiem apsvērumiem nāk klāt

nesapratu, kur esmu “iekūlies”.

arī dažādi fiziskie aspekti. Sieviete

Sievietes dzīve
bērna dēļ mainās
vairāk, tomēr viņas
parasti nākamajam
bērnam ir gatavas
ātrāk.

apzinās gaidāmās izmaiņas ķermenī,
atceras arī dzemdību pieredzi un
pēcdzemdību periodu. Arī pašas gadu
skaits ar nākamo bērnu ir lielāks nekā
ar pirmo. Lai arī attiecība pēdējos gados
mainās, pārsvarā joprojām sievietes
ir tās, kuras dodas bērna kopšanas
atvaļinājumā un paliek ar bērnu, tāpēc
līdzi nāk pārdomas par karjeru un citām

Noteikti nebiju gatavs tam, kas

aktivitātēm ārpus ģimenes iekšējās

Simtprocentīgi zināt, vai vīrietis

sekoja vēl trīs mēnešus. Tikai

vides. “Jāapzinās un jāsagatavojas, ka

ir gatavs nākamajam bērnam, nav

apmēram pēc gada sāku saprast,

arī otrā bērna ienākšana ģimenē būs

iespējams – to nevar zināt ne pats

kas īsti ir noticis,” atklāj Cinks.

izaicinājums, un jācenšas to laikus

vīrietis, ne partnere, stāsta Ronalds

No psiholoģijas viedokļa, attiecībā

plānot,” aicina speciālists.

Cinks, LU PPMF Psiholoģijas nodaļas

uz pirmo bērnu cilvēkiem ir ļoti

Sievietes dzīve bērna dēļ mainās vairāk,

lektors. Taču var runāt par laiku,

izteikts optimisms un pārliecība,

tomēr viņas parasti nākamajam bērnam

kad, ļoti ticams, tētis ir gatavs

ka “man nebūs kā citiem, man viss

ir gatavas ātrāk. Gan fizioloģiski, gan

nākamajam bērnam, bet, iespējams,

būs kārtībā”. Ļoti daudz ietekmē arī

psiholoģiski sievietes nobriest jaunākā

pilnībā to varēs saprast tikai brīdī, kad

bērna raksturs un temperaments. Ja

vecumā. Vēl viens aspekts ir sociālās

nākamais bērns jau ir nācis pasaulē.

bērns jau kopš zīdaiņa vecuma ir ļoti

normas. Sabiedrībā ir pieņemts, ka

Kas parasti tiek saprasts ar “gatavību

aktīvs un enerģisks, tas vecākiem

audzināšanas loma vairāk attiecas uz

nākamajam bērnam”? Šķiet, tie varētu

prasa lielu uzmanību un resursus.

sievietēm, tāpat ir pētījumi, kas parāda,

būt kādi noteikti apstākļi (lielākā

Iedomājoties, ka nākamais bērns

ka sievietes ir vairāk vērstas uz citu

bērna vecums, mājokļa parametri

varētu būt tāds pats, var rasties

cilvēku aprūpi, tāpēc arī spēj šo lomu

u. tml.), psiholoģiskais stāvoklis,

bailes. Pirmajos dzīves gados noteikti

labāk pildīt nekā vīrieši. [1]

tomēr patiesībā tā ir vienkārši

ir vieglāk, ja mazulis ir mierīgāks,

subjektīva sajūta – esmu gatavs.

taču aktīvam un enerģiskam

“Katram tas būs kaut kas savs, tāpēc

temperamentam, protams, nav

nevajadzētu koncentrēties uz kādiem

ne vainas! Tomēr katrs bērns ir

specifiskiem kritērijiem. Nav iemesla

unikāls. Ja, gaidot pirmo bērnu, ir

satraukties arī, ja ir sajūta, ka neesi

reizē neziņa par gaidāmo un liels

Iemesli tam, ka vīrietis ne tik ātri

līdz galam gatavs, – ir normāli nebūt

optimisms, tad ar nākamo ir daudz

vēlas nākamo bērnu, var būt dažādi:

simtprocentīgi pārliecinātam vēl reizi

labāk saprotams, kas būs gaidāms.

apsvērumi par karjeru, brīvo laiku,

Biežākie šķēršļi, kāpēc
vīrietis (vēl) nevēlas
vairāk bērnu
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Nākamais bērns

Nākamais bērns
Vēl viens bērns ģimenē
maina savstarpējo
lomu sadalījumu

Ronalds Cinks.

pirms tam. Bērnam augot, parasti sāk
rasties sajūta, ka pakāpeniski kļūst
arvien vieglāk. Iepriekš pārtrauktie

finansēm. Ar pirmo bērnu pirmais

Bērns – mūsu
ieguldījums nākotnē

zemenes vai uzar lauku. Šodien bērns

norāda, ka pieaugušie jau ir

Attiecības starp trīs cilvēkiem ir ļoti
sarežģītas, jo nav iespējams pievērst

novest pat pie šķiršanās,” norāda

izmaksā daudz naudas, jāvelta laiks,

Ronalds Cinks. Vissvarīgāk ir būt

ir psiholoģiski grūti, bet tu viņu

godīgiem vienam pret otru, nesākot

No psiholoģijas viedokļa, agrāk bērni

joprojām mīli.

pārmest. Ja pārim viedokļi dalās, vai

iemācījušies, kā ir būt vecākiem.

bija tīri ekonomisks ieguldījums. Senos

Speciālists norāda uz neracionālu

un kad ģimenē gaidīt nākamo bērnu,

Jau ir piedzīvots, ka tagad ģimenē

laikos bērni bija lētais darbaspēks.

mīlestību pret saviem bērniem: “Ir

ir labi izrunāt arī argumentus – kāpēc

uzmanību diviem cilvēkiem vienlakus,

ir ne tikai sieva, bet sieva un bērns.

Literatūrā ir redzams, ka atšķirībā no

teorija, ka šis ieguldījums un fakts,

jā, kāpēc nē. Varbūt ir kādi risinājumi?

hobiji vai grūtāk ar rūpēm par mazuli

kāds visu laiku paliek malā. Ja vecāki

Ir svarīgi, ka vecākais bērns ir

mūsdienām mīlestības izpausmes bija

ka bērns neko nedod pretī, patiesībā

apvienojamās aktivitātes atkal var

vēlas pievērsties viens otram, bērnam

informēts par to, kas viņu sagaida.

ļoti ierobežotas. Tas arī bija veids, kā

ir iemesls, kā dēļ vecāks savu bērnu

kļūt par daļu no dzīves, ikdiena

var būt garlaicīgi, viņš prasa uzmanību

Vajadzētu uzturēt reālistiskas

nodrošināt sev aprūpi vecumdienās.

mīl vēl vairāk. Ikdienā parasti vecāki

kļūst sakārtotāka. Pētījumi rāda, ka

sev. “Mēs nevaram būt divās vietās

ekspektācijas, lai bērnam nebūtu

Ņemot vērā, ka bērnus audzināt ir

apzināti neaizdomājas, ka bērns ir

subjektīvā laimes izjūta vecākiem ir

vienlaikus. Savukārt, ja ģimenē ir

vilšanās un šoks. Aktuāls ir ne tikai

grūti, ieguldījums no vecākiem ir liels,

ieguldījums nākotnē. Tomēr savus

zemāka nekā tiem, kam nav bērnu. [2]

četri cilvēki, to risināt ir vieglāk. Var

jautājums par mammas un tēta, bet

ir vajadzīgs pamatojums – kāpēc to

bērnus audzinām ar līdzīgām vērtībām,

Tam varētu piekrist, vismaz domājot

vienoties tā: sākotnēji mamma vairāk

arī par vecākā bērna gatavību. (Par to

vispār darām? Vairs nav izmērāmu

pieredzēm, kas vijas cauri ģimenes

par pirmajiem trīs bērna gadiem,

laika pavada ar jaundzimušo, bet

vairāk lasi rakstā “Kad bērns ir gatavs

ekonomisko ieguvumu, nevar pateikt,

ikdienai.”

atzīst speciālists.

tētis – ar vecāko bērnu,” rosina

māsiņai vai brālītim?”, 54. lpp).

ka bērnu mīli tāpēc, ka viņš lasa

gads var būt nopietns adaptācijas
periods, lai iejustos tēva lomā, jo
dzīve kļūst pilnīgi citādāka nekā

Domājot par lomām laikā, kad
ģimenē ienāk otrais bērns, speciālists

Svarīgākais, ka bērns
ir gaidīts, pat ja nav
plānots
Motivācijas radīt bērnu mēdz būt ļoti
dažādas. Piemēram, bērns kā rīks, lai
“piesietu” kādu attiecībām, nav veselīgs
paņēmiens, lai gan, iespējams, ka
dažreiz tas nostrādā. Noteikti ir svarīgi,

Noteikti nevajadzētu spiest, sākt vainot,

ka pamatmērķis ir pats bērns, nevis ar

likt justies par to slikti, jo tas diskusiju

viņa “palīdzību” panākt kaut ko. Turklāt

padara neauglīgu un izraisa pretreakciju.

ne visi bērni ir plānoti, taču tas uzreiz

Atslēga ir saprotošas pārrunas, kas var

nenozīmē, ka šie vecāki ir mazāk gatavi

aizņemt laiku, pat vairākus gadus.

nekā tie, kuru bērni bija ieplānoti.
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Ja pārim viedokļi
dalās, vai un kad
ģimenē gaidīt
nākamo bērnu, ir labi
izrunāt arī argumentus –
kāpēc jā, kāpēc nē. Varbūt
ir kādi risinājumi? Noteikti
nevajadzētu spiest, sākt
vainot, likt justies par
to slikti, jo tas diskusiju
padara neauglīgu
un izraisa
pretreakciju.

Kā veiksmīgāk runāt
par nākamo bērnu ar
savu partneri?

Jaunās lomas
apzināšanās un
pieņemšana var
paņemt laiku

“Nedomāju, ka ir nepareizs veids,

Tas, cik ātri tēvs saprot savu jauno lomu

kā par to runāt. Ja abi negrib vai abi

un apzinās, ka viņam ir bērns, ir ļoti

grib, situācija ir ļoti vienkārša. Tomēr

individuāli. To var censties paātrināt,

ir svarīgi spēt vienoties, ja domas

iesaistoties procesā, rūpējoties un

ir atšķirīgas, – cik ilgi gaidīt, vai

komunicējot ar bērnu. Tomēr tā nav

partneris pārdomās, vai esmu gatavs

maģiska parādība, ir jāņem vērā arī

samierināties? Protams, ir pāri, kurus

individuālās atšķirības. Kādam ir vieglāk

atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā var

izveidot kontaktu ar citu cilvēku,
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Nākamais bērns
citiem tas nav tik viegli. “Sievietēm šo,

vēderā, – pieskārieni puncim, runāšana;

nejūti pēkšņu mīlestību. Tā tas var būt.

iespējams, saprast ir mazliet grūtāk.

attiecību veidošana grūtniecības brīdī

“Liekas, ka viena no vecāku lielākajām

Viņas deviņus mēnešus ir kopā ar bērnu

ir nozīmīga. Tad arī ir vieglāk pieņemt

problēmām ir sevis vainošana. Kādiem

gan fiziski, gan psiholoģiski. Savukārt

izmaiņas un nav tik izteikta sajūta, ka

arī šīs domas var aizkavēt domas par

vīrietis šos mēnešus var nodzīvot tā,

dzīve pilnībā mainās vienā brīdī. Tas

nākamo bērniņu – es taču esmu tik slikts

it kā nekas vispār nebūtu mainījies,”

palīdz arī bērnam – viņš jau ir dzirdējis

vecāks! Ir ļoti augstas ekspektācijas par

atšķirības starp sievietes un vīrieša

tēta balsi, valodu un pēc dzimšanas

to, kā ir jābūt, salīdzināšana ar kaut

pierašanu pie jaunās lomas ieskicē

to atpazīst. Ciešs kontakts ar vecāku

kādu ideālo tēlu. Ir normāli, ka viss

Cinks. Viņš norāda – kamēr bērns vēl

bērnam veidojas arī pirmajos mēnešos

nav perfekti, ka nejūties tā, kā it kā
vajadzētu. Brīvība nepārmest sev par

ir mammas vēderā, mazuli ir grūti

pēc dzimšanas – mazuli midzinot,

aptvert, bet sieviete izmaiņas jūt arī savā

ar viņu pavadot laiku, aprūpējot,

to, ka jūties šādi, – tā tas ir, un tas ir

ķermenī. Arī tēvam ir jācenšas ar bērnu

sarunājoties. Noteikti nevajag justies

normāli. Tas nav nekas slikts,” jaunos

izveidot saikni jau laikā, kad mazais vēl ir

vainīgam, ja, savu bērnu paņemot rokās,

tētus iedrošina Cinks.

Tēvam ir jācenšas
ar bērnu izveidot
saikni jau laikā, kad
mazais vēl ir
vēderā, – pieskārieni
puncim, runāšana; attiecību
veidošana
grūtniecības brīdī
ir nozīmīga.
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Konsultē

DR. ANDA NAGLE,

Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas
pediatre, bērnu
infektoloģe

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA
Foto: Shutterstock

šīs cērmes būs, pastāv vislielākā

olas apvalka,” skaidro Anda Nagle un

varbūtība, ka arī bērns būs ticis pie

piebilst, ka tur arī tas turpina dzīvot

tādām. “Īpaši ņemot vērā, kā viņi mīļo

un attīstīties līdz pieaugušas cērmes

un bučo savus četrkājainos draugus,

stadijai. Skaidrs, ka līdz ar vecumu

bet roku higiēna nav tā labākā, īpaši

cērme tāpat vien neizzūd, īpaši ņemot

pirmsskolas vecumā.”

vērā, ka šis parazīts pie cilvēka var

Lūk, kamdēļ savi mājdzīvnieki ir

nodzīvot ilgi – līdz pat diviem gadiem,

regulāri – parasti divreiz gadā –

turklāt pēc apaugļošanās cērmes

jāattārpo. Īpaši, ja dzīvnieks ir ārā

mātīte sāk producēt olas, kas var būt

gājējs, taču arī mājas kaķim var būt

pat līdz 240 tūkstošiem diennaktī!

Lai gan inficēties ar parazītu oliņām

parazīti, jo gluži vienkārši cilvēks tos

Cilvēks tās izkakā, olas nokļūst

var visa gada garumā, tomēr arī šai

var atnest mājās ar apaviem.

ārējā vidē, kur divu trīs nedēļu laikā

Cilvēkcērmes

kāpuru nokļūst uz kāda augļa, dārzeņa

ligai ir sezonāls raksturs – pavasaris,
vasara, rudens, kad tiek ēsti nemazgāti

nobriest kāpurs. Ja šī ola ar nobriedušo
vai ogas un cilvēks to nemazgātu

sezonālie augļi, ogas, dārzeņi. Tas
nekas, ka, piemēram, burkāns audzis

Tās pamatā dzīvo tievajā zarnā un

apēd, tas nozīmē starta signālu

omes dārzā – arī visbioloģiskākais

ir lielas ceļotājas. Cērmes (Ascaris

jau aprakstītājam cērmes lielajam

dārzenis ir jānomazgā, ja grib izslēgt

lumbricoides) ir garas, mātīte var
sasniegt pat 40 centimetru, un tikt pie
šādiem tārpiem var, norijot cērmes
oliņu ar nobriedušu kāpuru. Tālāk
tas nonāk tievajā zarnā, kur izšķiļas,
taču kāpurs ir tik mazs, ka caur tievās
zarnas sieniņu nokļūst asinsritē un ar
asinīm migrē uz aknām, uz sirdi un tad
nokļūst plaušās, kur ieurbjas alveolā.

ceļojumam.

jebkādu risku reizē ar gardo dārzeni
apēst iespējamās parazītu oliņas.
“Augsnē kāpura oliņas nokļūst gan ar
mēslošanu, gan ar ūdeni, savukārt bērni
tās var nodot cits citam ar rokām –
tas ir galvenais inficēšanās veids,”
norāda daktere Anda Nagle.

Dzīvniekcērmes
Speciāliste vispirms uzsver, ka, runājot
par cērmēm, ir tā sauktās cilvēkcērmes
un suņu/kaķu cērmes (Toxocara

BĒRNAM TĀRPI!
Spalīši un cērmes – šie divi ir biežākie parazīti, kas mēdz iemitināties cilvēka organismā.
Un īpašā riska grupā, kas var tikt pie šiem nevēlamajiem apakšīrniekiem, ir bērni un
tie, kam mājās ir kāds četrkājainais draugs – suns vai kaķis. Ko vecāki var darīt bērna
veselības profilakses nolūkā un kādas pazīmes ir tam, ka parazīti jau bērnā iemājojuši,
stāsta bērnu infektoloģe Anda Nagle.
66 | Bērnudārznieks | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

canis un Toxocara cati), kas arī var
iemitināties cilvēka organismā, taču
tas šiem tārpiem būs tikai kā pagaidu
mājoklis. Suņu un kaķu cērmes
mitinās dzīvnieku tievajā zarnā un
cilvēka organismā var parazitēt kāpura
stadijā. “Taču neatkarīgi no tā, vai
šie parazīti izraisa kādas sūdzības vai
ne, ar tiem nav jāsadzīvo un ir jādara
viss, lai iespējami ātrāk tiktu vaļā
arī no kaķu un suņu cērmēm,” saka
speciāliste un piebilst: ja dzīvniekam

Tas nekas, ka,
piemēram, burkāns
audzis omes
dārzā – arī
visbioloģiskākais dārzenis
ir jānomazgā, ja grib
izslēgt jebkādu risku reizē
ar gardo dārzeni
apēst iespējamās
parazītu oliņas.

Tipiskākās sūdzības – vēdersāpes
un nogurums, taču, parazītiem
savairojoties, arī to posta darbi
kļūst lielāki. Var sākties ilgstošs,
neizskaidrojams klepus ar vai bez
atklepotām gļotām, miega traucējumi,
var būt paaugstināta temperatūra,
vēdera izejas traucējumi, tostarp
caureja, bet pavisam nopietnos
gadījumos cērmes var izraisīt pat
zarnu nosprostošanos jeb zarnu
necaurejamību. Kā saka daktere,
šis parazīts var ieperināties arī
aklās zarnas piedēklī, radot akūtu
iekaisumu, kā arī izraisīt anēmiju jeb
mazasinību. “Ņemot vērā, ka cērmes
ilgstoši barojas no cilvēka asinīm,
tas var rezultēties ar pazeminātu
hemoglobīna līmeni cilvēka asinīs.
Mazākiem bērniem ilgstoša cērmju
esamība organismā var kavēt augšanu

“Cilvēkam veidojas klepus ar krēpām,

un attīstību, jo cērme patērē mūsu

taču visbiežāk jau atklepoto nevis

barības vielas,” uzskaita speciāliste.

izspļauj, bet norij, un kāpurs vēlreiz

Tāpēc, ja bērna izkārnījumos redzams

nonāk tievajā zarnā, tikai nu jau bez

garš, balts vai viegli rozā tārps,
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Aktuālā slimība

Aktuālā slimība
nekavējoties jādodas pie sava ģimenes

īsu, bet pilnvērtīgu dzīvi. Tēviņš pēc

tās var izdzīvot pat mēnesi, gaidot,

ārsta, kurš pateiks, kas darāms.

mātītes apaugļošanas iet bojā, bet

kamēr nokļūs sava topošā saimnieka

Spalīši

mātīte izdala pat 10–15 tūkstošus oliņu.

zarnu traktā, kur tad uzsākt savu īso

Tās tiek dētas dupša atveres rajonā –

(aptuveni mēnesis), bet ražīgo dzīves

krokās, kuras mātīte ieziež ar īpašu

ciklu.

Pamatā tos iegūst kontakta ceļā jeb

lipekli, lai oliņas turas ar garantiju.

no rokas rokā. Spalīši ir vieni no

Mātītes čaklā rosīšanās ap anālās

visplašākajām parazītu formām, kas

atveres krokām izraisa niezi, tāpēc,

dzīvo tievās zarnas lejasdaļā vai resnās

ja bērns ticis pie spalīšiem, parasti

zarnas augšdaļā. Tie ir salīdzinoši sīki

viņš kasa dupsi. Īpaši naktī. Tā oliņas

tārpiņi, taču spalīšu mātīte ir lielāka

nokļūst mazajam aiz nagiem un pēc

nekā tēviņš un garumā var sasniegt pat

tam ceļo tālāk – vai nu pats bērns

trīs centimetrus. Spalīšiem ir samērā

tās atkal norij, vai “padalās” ar kādu

īss dzīves ilgums – līdz pusotram

citu, atstājot oliņas uz durvju roktura,

mēnesim, bet tie ļoti intensīvi vairojas.

uz rotaļlietām u. tml. Jāteic, spalīšu

Kā saka Anda Nagle, šie parazīti dzīvo

oliņas ir sīkstas – labvēlīgos apstākļos

Atceries!

Nebāz dupsī ķiploku, kas tautas
medicīnā arī ierindots starp

prettārpu līdzekļiem. Ķiploks var
pamatīgi kairināt un pat traumēt
anālās atveres gļotādu.

Ja kādam
mājiniekam atrod
parazītus, jāārstē
visi ģimenes locekļi,
neatkarīgi no to vecuma.
Jāārstē arī zīdainītis
ar speciāli šim
nolūkam
paredzētu sīrupu.

Svarīgi!

Atkarībā no tārpu veida var
atšķirties ārstēšanas kurss:

spalīšu gadījumā ir vienreizēja

medikamenta deva, ko pēc pāris
nedēļām jāatkārto, savukārt, lai
izārstētos no cērmēm, zāles jādzer
trīs dienas pēc kārtas, tad pēc
divām nedēļām atkārto šo kursu.
Ja zāles netiks iedzertas atbilstoši
rekomendācijām, var nesagaidīt
vēlamo rezultātu, un tārpu invāzija
var turpināties.

Kā atrod un ārstē?

apvidus un taisnās zarnas. Arī šo paraugu

visu gultas veļu un apakšveļu, lai cīņa

Ja spalīši savairojušies gana daudz, tos,

neapbruņotu aci oliņas nebūs redzamas.

ar spalīšiem būtu patiešām efektīva.

visticamāk, varēs redzēt bērna kakās.

Cērmju gadījumā par parazītu klātbūtni

Šajā gadījumā veļas mazgāšanai nebūs

Taču, ja bērns kasa dupsi un naktī sācis

var liecināt arī asinsanalīzes, kaut vai jau

piemērota 30 grādu temperatūra,

nemierīgi gulēt, bet kaka ir šķietami

pieminētie hemoglobīna rādītāji. Taču,

vajadzēs vismaz 60–65 grādus. Pēc tam

“tīra”, tad var ņemt talkā speciālu

kā saka Anda Nagle, precīzas diagnozes

vajadzētu vēl izgludināt gan palagus,

līmlenti, kuru pielipina pie anālās atveres

noteikšanai parazītu gadījumā tiek skatīti

gan apakšbikses un pārējās lietas, kur

krokām, bet pēc tam izpēta mikroskopā.

gan klīniskie, gan epidemioloģiskie, gan

varētu būt sabirušas spalīšu oliņas,”

Tāpat var izmantot speciālu kociņu, ar

laboratoriski iegūtie dati.

norāda daktere.

ko paņemt paraugu no anālās atveres

Medikamentoza ārstēšana nepieciešama

“Tāpēc, uzsākot ārstēšanu ar
medikamentiem, būtiski arī nomainīt

skata laboratorijā zem mikroskopa, jo ar

VAI PROFILAKTISKI JĀATTĀRPOJAS?
Veterinārārsti profilaktiskos nolūkos iesaka attārpot savu četrkājaino draugu divreiz gadā, bet – vai arī pārējiem ģimenē
vajadzīga profilaktiska medikamentoza attārpošana? “Nav gan,” saka daktere Anda Nagle, “lai gan speciālistu domas
dalās šajā jautājumā. Manuprāt, visiem ģimenes locekļiem obligāti jāveic profilaktiska attārpošana tikai tad, ja dzīvnieka
izkārnījumos tiešām ir manīts tārps.”
Citādi ir tad, ja bērns spēlējas publiskā smilšu kastē, kas nav uzraudzīta, aizvērta ar vāku vai apsegta ar speciālu tīklu,
un mazais mēdz apēst pa kādai “smilšu kūkai”. “Ja smiltīs var iekļūt kāds kaķis vai suns un tur pakārpīties, tad gan
ieteicams profilaktiski vismaz reizi gadā veikt attārpošanu ar speciāliem medikamentiem,” teic speciāliste. Lai to
izdarītu, vislabāk konsultēties ar ģimenes ārstu, kurš ieteiks piemērotāko līdzekli.
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Aktuālā slimība
abos gadījumos. Jā, dažkārt, ja spalīši vēl
nav paspējuši savairoties un rūpīgi tiek

Tautas līdzekļi –
jā vai nē?

nav iespējams, lai šie līdzekļi sniegtu
medicīnisku efektu. “Ja nav atrasti
parazīti un mājās ir mājdzīvnieki,

ievērota roku higiēna, šie parazīti var izzust
Ja ir jau konstatēti parazīti, tad tādi

tad var ar šādu domu lietot uzturā,

runa ir par pirmsskolas vecuma bērniem,

līdzekļi kā ķirbju sēklas, biškrēsliņu

piemēram, ķirbju sēklas, jo tās jau

kuri joprojām gana naski iepazīst pasauli

tēja u. tml. nebūs gana efektīvi, jo

tāpat ir veselīgas,” saka

arī caur muti – kaut vai uz mirkli pazelējot

tik daudz apēst vai izdzert to visu

Anda Nagle.

paši, taču lielākoties tā nenotiek. Īpaši, ja

pirkstu, kādu rotaļlietu u. tml.
“Nav jābaidās no medikamentozas
ārstēšanas, jo katram piemeklē tieši viņam
atbilstošas zāles un devu, toties ārstēšana
ir gana efektīva un ātra. Īpaši, ja ievēro

VAI IR JĒGA REIZI GADĀ NODOT
FĒČU ANALĪZI?

higiēnas noteikumus,” saka Anda Nagle.

Runājot par parazītiem, tā vairāk ir klīniska diagnoze, un laboratoriski ne vienmēr

Lai gan aptiekā nopērkams arī bezrecepšu

fēcēs var konstatēt tos. Tomēr, ja ārsts ieteicis nodot fēču analīzes, tas jādara pareizi:

medikaments, speciāliste tomēr iesaka

ar speciālo karotīti, kas ir komplektā ar analīzēm paredzēto stobriņu, paņem pa

doties pie ģimenes ārsta, kas zinās ieteikt

kriksītim parauga no dažādām fēces vietām un dažādā dziļumā, lai maksimāli

konkrētam cilvēkam atbilstošo terapiju. Ja

palielinātu iespējamību pamanīt parazītus, kas nav vēl izplatījušies.

kādam mājiniekam atrod parazītus, jāārstē

Jāteic gan, ka fēču paraugā atrast spalīšus ir maz iespēju, turklāt, ja ģimenē kādam

visi ģimenes locekļi, neatkarīgi no to

jau atklāti šie parazīti, var uzsākt ārstēšanu bez analīžu veikšanas, jo visbiežāk

vecuma. Jāārstē arī zīdainītis ar speciāli šim

inficēti ir visi.

nolūkam paredzētu sīrupu.

Mātītes čaklā
rosīšanās ap anālās
atveres krokām
izraisa niezi, tāpēc, ja bērns
ticis pie spalīšiem,
parasti viņš kasa
dupsi. Īpaši naktī.
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