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Speciālistu saruna

NEŠĶIRAMAIS
TANDĒMS:
BĒRNS
UN EKRĀNIERĪCE

Pirms pasauli kājām gaisā
apgrieza pandēmija, daudz
tika runāts par pārmērīgas
ekrānierīču lietošanas
kaitīgumu dažāda vecuma
bērniem. Taču vīrusa radīto
ierobežojumu dēļ mēs visi
nonācām virtuālajā vidē,
un mūsu bērni tajā ne tikai
izklaidējās, bet arī mācījās
un draudzējās... Tehnoloģijas
ir pieteikušas savu uzvaras
gājienu, un ekrānierīces
kļuvušas pat par mazu bērnu
ikdienas sastāvdaļu.
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Konsultē
BAIBA
MARTINSONE,
psiholoģe,
Latvijas
Universitātes
profesore

LINDA
DANIELA,

profesore,
Latvijas Universitātes
Pedagoģijas,
psiholoģijas un
mākslas fakultātes
dekāne

ŅIKITA
BEZBORODOVS,
bērnu psihiatrs,
Bērnu klīniskās
universitātes
slimnīcas Bērnu
psihiatrijas klīnikas
vadītājs

Par to, kādus riskus un arī ieguvumus ir izgaismojis šis laiks, uz diskusiju
aicinājām Latvijas Universitātes profesori, psiholoģi Baibu Martinsoni,
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
dekāni, profesori Lindu Danielu un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītāju, bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu.
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Speciālistu saruna
Pētījumi liecina, ka liela daļa bērnu

lai vecāki brīvdienu rītos varētu

pirmoreiz pie ekrānierīcēm patstāvīgi

ilgāk pagulēt vai pa dienu pievērsties

sāk darboties jau 11 mēnešu vecumā. Par

savām lietām. Ja mazi bērni regulāri

to runāts ir gana daudz, ka zīdaiņiem

tiek nosēdināti pie ekrānierīcēm, tas

viedierīces piedāvāt nav vēlams. Kas

ilgtermiņā bremzē ne tikai emociju

par to būtu jāzina vecākiem un vai

pašregulāciju, bet arī iztēles attīstību,

iespējams minēt jau noteiktu vecumu,

uzmanības noturību, spēju pašiem sevi

kad tehnoloģiju lietošana bērnam ir

nodarbināt, atrast kaut ko interesantu,

akceptējama?

mijiedarboties ar vidi. Vēlāk šie bērni,

Ņikita Bezborodovs: Tas ir sarežģīts

atnākot ciemos uz otra bērna jubileju,

jautājums, jo arī profesionālajā

jau pēc īsa brīža saka: “Te nav ko darīt,

literatūrā pēdējo gadu laikā dažādi

man ir garlaicīgi!” Lai šiem bērniem būtu

apgalvojumi ir mainījušies. Tomēr, ja

interesanti, ir nepieciešams algot firmas,

ņemam vērā bērna kognitīvās attīstības

kas noorganizē atrakcijas, jo tās spēj

un smadzeņu nobriešanas procesa

izklaidēt un noturēt viņu uzmanību.

īpatnības, ekrānierīču lietošana nav

Linda Daniela: Baiba minēja labu

iesakāma līdz divu gadu vecumam. Tas

piemēru par to, ka ģimenē vecāki ar

tāpēc, ka bērns neuztver ekrāna saturu,

ekrānierīču palīdzību izklaidē bērnus,

tas nekādi neveicina viņa attīstību. Pie

bet, kad bērni paaugas, viņi to pašu

ekrāniem pavadītais ir zaudēts laiks, ko

sagaida arī no skolotāja: ka viņš

bērns būtu varējis veltīt viņu attīstošām

nepārtraukti kaut ko darīs, lai piesaistītu

aktivitātēm.

jauniešu uzmanību. Šis aspekts ir jāņem

Pētījumi rāda, ka savukārt no divu

vērā un jāpārstāj uz digitālo vidi skatīties

gadu vecuma ekrānierīču lietošana var

vienīgi kā uz izklaidētāju.

veicināt bērna attīstību, ar nosacījumu,

Jau šobrīd ir noticis būtisks pagrieziena

ka patērētais saturs ir mērķtiecīgi

punkts. 25. martā ir apstiprināts ANO

veidots, lai bērnu izglītotu, tas ir

Bērnu tiesību konvencijas 25. komentārs.

vecumam atbilstošs un interaktīvs.

Un tas paredz, ka mums bērniem ir

Vēl svarīgi, ka mazs bērns ekrānierīču
saturu patērē kopā ar pieaugušo, kurš
var paskaidrot ekrānā notiekošo un šādi
stimulēt arī bērna valodas attīstību.
Līdz ar to visu izšķir jautājums, ar

Ja ņemam vērā bērna kognitīvās attīstības
un smadzeņu nobriešanas procesa
īpatnības, ekrānierīču lietošana nav
iesakāma līdz divu gadu vecumam. Tas tāpēc,
ka bērns neuztver ekrāna saturu, tas nekādi
neveicina viņa attīstību.

jānodrošina piekļuve digitālajai videi.
Šim mērķim ir izstrādāti specifiski
principi, kādiem ir jābūt bērniem
pieejamiem materiāliem, kas sekmēs
viņu spēju koncentrēties, analizēt, iegūt
jaunas zināšanas. Mēs nekur neizbēgsim

kādu mērķi ekrānierīces bērnam tiek

periodi, kad būtiski ir sekmēt kādas

ieslēdz televizoru, un, kamēr mazais

iedotas. Ja tās izmanto bērna emociju

noteiktas spējas. Viena no tām ir fiziskā

skatās animācijas filmu, viņu ģērbj, bet

regulācijai, piemēram, viņam tiek

pašregulācija, kas rada pamatu arī

mamma stumj mutē ēdienu. Pie šādas

iedots viedtelefons brīžos, kad mazais

tālākai emocionālai pašregulācijai.

ikdienas rutīnas bērna pašregulācija

ir satraukts, viņš netrenē spēju regulēt

Tas ir fundamentāli svarīgi. Diemžēl,

netiek attīstīta, drīzāk – bremzēta. Bērns

Vai ir izņēmuma situācijas, kad tomēr

būtu mierīgs, kamēr mamma ar ārstu

runāja par šausmām, ko tā nesīs pasaulei.

savas emocijas, un tas, protams, var

runājot ar bērnu vecākiem konsultācijās

nezina, ko ēd, vai vispār grib ēst, vai

ekrānu varam iedot arī mazam bērnam?

pārrunā jautājumus par zīdaiņa attīstību,

Tāpat bija laiki, kad cilvēki uzskatīja,

atstāt turpmāku ietekmi uz viņa

un jautājot, kāds ir viņu rīts, kad

viņam ēdiens garšo, vai ir jau radusies

B. M.: Tās tiešām var būt atsevišķas

viņa bērnam iedod ekrānā kaut ko

ka bilžu grāmatas bērnus padarīs par

attīstību.

bērns gatavojas doties uz bērnudārzu,

sāta sajūta. Tāpēc tas ir ļoti svarīgs

situācijas, piemēram, mamma ar

paskatīties. Bet tam noteikti nevajadzētu

muļķiem. Mums pašiem ir jāsaprot, kā

Baiba Martinsone: Bērna agrīnajā

nākas dzirdēt stāstus: tēvs izceļ bērnu

jautājums: kāpēc vecāki bērnam piedāvā

divgadnieku un zīdaini ir devusies

kļūt par bērna audzināšanas paņēmienu

pasaule attīstās, un jāpalīdz arī saviem

attīstībā ir vairāki svarīgi sensitīvi

no gultas, aiznes uz lielo istabu, kur

ekrānu?

pie ārsta. Lai divgadnieks 15 minūtes

jeb veidu, kā bērns tiek “izslēgts”,

bērniem ar pareiziem materiāliem un
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no tā, ka digitālā pasaule attīstās, un
tas nav jādramatizē. Mēs taču zinām no
vēstures, arī kad sākās ražošana, daudzi
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Speciālistu saruna
attīstošām spēlēm tajā iekļauties.

L. D.: Ārkārtīgi svarīgs ir arī saturs, kas

ekrānierīcēm var pavadīt vienu stundu.

Tomēr līdz šim internetā atrodot kādu

ekrānierīcēs bērnam tiek piedāvāts.

Taču šis pieļaujamais laiks arvien aug,

bērna vecumam atbilstošu materiālu,

Arī tajās bērns var mācīties, piemēram,

un pēdējos gados rekomendāciju vairs

vecākam ir bijis jābūt nemitīgi līdzās uz

burtus.

nav – pasaule ir mainījusies. Dzīve iet uz

ekrāna izlecošo reklāmu un arī satura

Tīri tehnisks ieteikums būtu pievērst

priekšu, un skaidrs, ka atpakaļceļa nav.

mainības dēļ.

uzmanību tam, cik, piemēram, vienā

Tāpēc es teiktu – svarīgāks par laiku,

L. D.: Minētajā ANO Bērnu tiesību

materiālā ir tēlu, vai tie nav pretrunīgi. Ja

kas tiek pavadīts pie ekrānierīcēm, ir tā

konvencijas 25. komentārā ir pateikts,

gribam, lai bērns laiku pie ekrānierīcēm

saturs, kas tiek patērēts.

ka bērniem pieejamā digitālā vide ir

pavadītu mācīšanās nolūkā, tad svarīgi

Agrāk zinātnieki runāja arī par

jānodrošina brīva no komercijas un

raudzīties, lai materiālos būtu pēc

ekrānierīču izstarotās zilās gaismas

bērnam neatbilstoša satura. Šis jautājums

iespējas mazāk detaļu, kas var novērst

ietekmi uz miegu. Taču pēdējie lielie

ir aktualizēts, bet vēl nav zināms, kā tas

viņa uzmanību. Jo mazāks bērns, jo

pētījumi parāda, ka zilajai gaismai nav

tīri tehniski tiks atrisināts.

lēnākai vajadzētu būt arī satura mainībai.

tik liela nozīme kā tam, ko bērns ekrānā

Vai jums ir ieteikumi vecākiem, kā jau

Bet, protams, lai arī cik labs un attīstošs

skatās. Problēma ir tā, ka saturs, kas

agrīni bērnam palīdzēt veidot veselīgus

ir digitālajā vidē pieejamais materiāls,

vienam bērnam ir nomierinošs, otram

ekrānierīču lietošanas paradumus?

mazi bērni pie ekrāniem nedrīkst pavadīt

var būt stimulējošs. Līdz ar to neviens

B. M.: Vecākiem šajā jautājumā ir

neierobežoti ilgu laiku.

nevar sniegt universālus ieteikumus.

centrālā loma. Uzsākot lietot kādu
ekrānierīci, bērnam jau sākotnēji ir jābūt
skaidriem noteikumiem, pie kuriem arī
konsekventi jāturas. Pētījumi pierāda,
ka tieši nekonsekventa audzināšanas
pieeja, kā arī dzelžaini aizliegumi tieši
pastiprina bērna kompulsīvu interneta
lietošanu. Savukārt skaidri noteikumi,
pozitīva vecāka un bērna mijiedarbība ir
kā aizsargājošs faktors, kas ievirza lietas
pareizā gultnē. Ja skatāmies plašāk, tad
vecāku lomu kopumā var balstīt uz trim

Vecāku lomu
kopumā var
balstīt uz trim
centrālajiem vaļiem:
pirmais ir
mīlestība, otrais
ir pieskatīšana
un trešais – labs
paraugs.

Viens gan ir jāņem vērā – ja bērnam ir
dota nekontrolēta piekļuve ekrānierīcēm,
viņš miegā pavadīs mazāk stundu. Tāpēc
vecāku noteiktās robežas ir svarīgas.
Es piekrītu arī iepriekš teiktajam –
bērni mācās no vecāku piemēra,
tāpēc svarīgs ir jautājums par ekrānu
lietošanas paradumiem mājās. Ja
vecāki grib bērnam palīdzēt regulēt
pie ekrānierīcēm pavadīto laiku, ir
nepieciešami noteikumi, kas attiecas
uz visiem. Piemēram, kopīgas maltītes

centrālajiem vaļiem: pirmais ir mīlestība,

Ņ. B.: Un tāpēc ļoti svarīgs jautājums

laikā telefonus nelieto arī vecāki. Tas

otrais ir pieskatīšana un trešais – labs

ir par alternatīvām. Līdz piecu gadu

ir pierādījies – jo vairāk ģimenē tiek

paraugs.

vecumam bērni, kuriem tiek piedāvātas

lietotas ekrānierīces, jo mazāk kvalitatīva

Ir būtiski vecākiem pašiem paanalizēt

alternatīvas, labprāt izvēlas darīt arī kaut

ir savstarpējā sociālā mijiedarbība.

savus viedierīču lietošanas paradumus.

ko citu. Taču, ja ilgstoša atrašanās pie

Jūs minējāt, ka, izmantojot ekrānierīces,

Vai, ēdot brokastis, es skatos telefonā un

ekrānierīcēm būs izveidojusies jau kā

ir būtiski raudzīties, lai saturs, ko tajās

purina grabuļus un zvana zvaniņus, arī

ilgstošajā atmiņā. Šāds saturs bērnam

viedtālruņi. Turpretim Latvijā un Lietuvā

brīžos, kad bērns mēģina man ko teikt,

uzvedības stereotips, alternatīvas bērnu

patērē mazs bērns, būtu pēc iespējas

tas var radīt pārstimulāciju un bērna

palīdz nepalikt vien spilgto uztvērumu

savs viedtālrunis bija 88–94 % tāda paša

turpinu raudzīties ekrānā? Vai mūsu

vairs nespēs tik ļoti ieinteresēt.

lēnāks. Kāpēc tas ir svarīgi?

“atslēgšanos”, kad viņš uz notiekošo

līmenī.

vecuma bērniem. Stāsts nav par to, ka

ģimenē jau no rīta tiek ieslēgts televizors

Kāds ir pieļaujamais pie viedierīcēm

B. M.: Ātram, ļoti stimulējošam saturam

pārstāj reaģēt. Ekrānierīcēs mazākiem

Nav runa par to, ka no ekrānierīcēm

vecāki Taivānā nevarētu atļauties savām

un tas fonā darbojas visu dienu? Vai

pavadītais laiks pirmsskolas vecuma

mazs bērns nevar izsekot līdzi. Šāds

bērniem ir vajadzīgs mierīgs sižeta

būtu jāatsakās, bet tās jālieto atbildīgi.

atvasēm iegādāties viedtālruņus, viņi

televizors kā fons ir arī brīžos, kad mājās

bērniem?

saturs notur vien bērna netīšo uzmanību

plūdums, lai mazais savu intelektuālo

Gribu pieminēt Taivānas un Baltijas

vienkārši apzinās riskus un apzinātāk

uzņemam viesus? Ja tā, tad jādomā, vai

Ņ. B.: Vēl 2013. gadā Amerikas Pediatru

bez viņa paša gribas kontroles, turklāt

spēju ietvaros varētu sekot līdzi

starpvalstu pētījumu. Tas parādīja, ka tik

regulē viedierīču lietošanu, jo šajā valstī

tiek atstāts laiks un telpa sarunām un

asociācija minēja konkrētu laiku –

tas var radīt arī pārstimulāciju. Tam pat

notiekošajam, noturēt uzmanību un

tehnoloģiski attīstītā valstī kā Taivāna

ir ilgstoša pieredze augstās tehnoloģiju

savstarpējai mijiedarbībai.

līdz piecu gadu vecumam bērni pie

nevajag ekrānierīces: ja zīdainim priekšā

ar atkārtojumiem uzzināto noguldīt

tikai 25 % sākumskolas bērnu bija savi

attīstības dēļ.
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sekmju kritumu. Kas varētu būt tā

tikai jālasa un jāraksta. Ja tā nebija bērna

daļa neverbālo signālu zūd, taču mūsu

galvenie iemesli?

stiprā puse, tad bez papildu atbalsta

smadzenes drudžaini tos mēģina atrast

L. D.: Pētījumi, kas tapuši attālināto

grūtības pastiprinājās un mācību

un tomēr piefiksēt, un tas savukārt

mācību laikā, parāda, ka labi veicās

motivācija mazinājās.

patērē daudz enerģijas.

tiem bērniem, kuriem vecāki varēja

Ņ. B.: Es piekrītu visam

Runājot par jauniešiem, pastāv hipotēze,

nodrošināt gan vietu, kur mācīties,

iepriekšminētajam. Ja analizējam vēl

ka sekmes skolā ir tieši atkarīgas no

gan sagādāt tehniku un internetu, gan

citus iemeslus, es teiktu, ka mazākajiem

viņu emocionālās pašsajūtas. Bet mēs

palīdzēja apgūt viedierīču lietošanas

bērniem sekmes bija tieši atkarīgas

zinām, ka pandēmijas laikā ir pieaudzis

prasmes. Mācībās ne tik labi veicās tiem,

no situācijas viņu ģimenē. Jo dažiem

ar stresu saistīto traucējumu skaits –

kam trūka atbalstošas sociālās vides.

pacientiem īpaši pirmajā pandēmijas

depresija, trauksme. Un atšķirībā no

B. M.: Attālinātās mācības fundamentāli

vilnī psihiskā veselība un sekmes

maziem bērniem pusaudžiem, lai cik

lika arī skolotājiem mainīt savu pieeju.

strauji uzlabojās tieši tāpēc, ka bērni

funkcionāla būtu viņu ģimene, tā vairs

Pirmā ārkārtējā stāvokļa laikā tika

varēja daudz laika pavadīt mājās ar

nespēj kompensēt visu, kas pusaudzim

veikts apjomīgs pētījums par to, kas

saviem vecākiem. Protams, tas bija ar

nepieciešams. Šī vecuma viens no

pedagogiem palīdz būt efektīviem, un

nosacījumu, ka vecākiem bija pietiekami

uzdevumiem ir atdalīšanās no ģimenes,

izšķiroša izrādījās tieši darbu plānošana

daudz resursu, lai bērnu atbalstītu. Un

savas identitātes veidošana, kas sākotnēji

un dalīšana. Respektīvi, nevis A, B, C

otrādi, ja atbalstu mājās bērns nesaņēma,

notiek caur piederību kādai grupai.

un D klašu skolotāji visi gatavo un vada

tās krietni pasliktinājās.

Tikai jūtot sevi kā daļu no lielāka cilvēku

vienu un to pašu stundu, tad izdala un
ievāc darba lapas, un pēc tam tās labo,
bet skolotāji savā starpā sadarbojas. Tas,
kurš labāk jūtas tiešsaistes stundās, tās
novada visiem skolēniem, savukārt citi
skolotāji strādā ar mazākām grupām,
sniedz individuālās konsultācijas, labo
bērnu darbus.
Vēl viens iemesls sekmju kritumam var
būt arī tas, ka sākotnēji bija mēģinājums
klātienes mācību procesu pārnest uz

Ja tu pusaudzim
pasaki, ka viņš
nedrīkst nedēļu
lietot telefonu, tas ir tāpat
kā pateikt, ka viņš nedēļu
nedrīksti lietot kreiso nāsi:
tā nav ekstra,
tā ir kā daļa no
identitātes.

loka, ar laiku pusaudzis sāk veidot
savu individuālo identitāti. Pandēmijas
apstākļos iztrūkst iespēja komunicēt ar
vienaudžiem, pavadīt ar viņiem laiku.
Un vēl – pusaudzim ir svarīgi, ka viņam
ir vismaz viens pieaugušais, kuram viņš
nav vienaldzīgs, pie kura var vērsties, lai
saņemtu atbalstu. Ne visiem pusaudžiem
tie ir vecāki. Ģimenes situācijas ir
dažādas, un dažreiz ir tā, ka vecāki ir
tieši daļa no problēmas. Bet pandēmijas
apstākļos jaunieši, kuri jau agrāk

Ne mazums ir dzirdēts par situācijām,

pieņēmumu ir atspēkojusi: lai bērns

tad zinām, kā tas notiek: vispirms mēs

attālināto. Pedagogi sūtīja bērniem darba

kad bērni jau agrīni veikli iemācās

mācītos, viņam vispirms ir jāiemāca

kaut ko iemācāmies mehāniski, pēc

lapas, bet, nesaņemot tās aizpildītas

ekrānierīces izmantot izklaidei, taču,

mācīties. Un, ja mācību nolūkiem

tam liekam kopā informācijas vienības

atpakaļ, algoritmu nemainīja – turpināja

Bet kā ir ar pusaudžu vajadzību pēc

atbalstu. Un skaidrs, ka jaunietim, kurš

sākoties skolas gaitām, tās neprot lietot

gribam izmantot digitālās ierīces, mums

un tad sākam tās analizēt, izprast un

sūtīt nākamos uzdevumus un likt

tiešiem kontaktiem ar vienaudžiem? Vai

piedzīvo depresiju, trauksmi un sliktu

mācību procesā.

bērniem ir gan jāpalīdz apgūt tehniskās

veidot zināšanas. Ja bērns iepriekš ir

nesekmīgus vērtējumus par neizpildīto,

ekrānierīces to vispār spēj kompensēt?

noskaņojumu, ir grūtāk koncentrēties

L. D.: Savulaik vienā populārzinātniskā

prasmes, gan jāparāda veidi, kā meklēt

noturējis tikai netīšo uzmanību, kas nav

it kā tas varētu bērnus motivēt. Pēc

Ņ. B.: Attālinātā komunikācija pilnībā

mācībām.

publikācijā amerikāņu digitālās

un analizēt iegūto informāciju.

prasījusi spēju fokusēties, viņš neatceras

būtības, tikko šāda iestrēgšana radās,

nekompensē tiešo kontaktu, un,

L. D.: Šo jautājumu paturpinot, Pasaules

izglītības speciālists Marks Prenskis

Šajā jautājumā mēs atgriežamies pie

informācijas vienības, kuras pēc tam

bija jāmeklē risinājums, bet bieži tas

uzturoties visu dienu tiešsaistē, mēs

Banka ir modulējusi iespējamos

ieviesa terminu “digitālie pilsoņi”. Viņš

iepriekš runātā: ja bērnam bijusi iespēja

varētu analizēt. Tāpēc ir tik būtiski, ka

nenotika, jo arī pedagogi vēl tikai

nogurstam ātrāk. Tas saistīts ar to,

pandēmijas izraisītos nākotnes riskus.

uzskatīja, ka jaunākā paaudze ir jau

ekrānierīces lietot nekontrolēti, viņam

ekrānierīcēs bērniem piedāvājam labus

adaptējās jaunajai situācijai un bija

ka mūsu smadzenes neapzināti un

Viens no tiem – tā finansiāli visvairāk

piedzimusi ar digitālām prasmēm. Un

nav attīstīta uzmanības noturība. Un

izglītojošus materiālus.

noslogoti. Rezultātā cieta mācību procesa

automātiski analizē citu cilvēku raidītos

sita ģimenes, kurām jau iepriekš neklājās

daudzi šo ideju ir nekritiski pieņēmuši

tas pat nav atkarīgs no bērna gribas, tā

Nesen televīzijā redzēju satraucošu

efektivitāte.

neverbālos signālus – sejas izteiksmi,

viegli, un tas var novest pie situācijas, ka

un domā, ka mūsu bērniem digitālās

vienkārši notiek. Ja uz mācību procesu

sižetu par to, ka attālināto mācību laikā

Un vēl viens iemesls – attālinātajā

skatienu, žestikulāciju, ķermeņa

daļa jauniešu izlemj pamest vidusskolas

iemaņas nav jāmācās. Zinātne šo

raugāmies no pedagoģiskā viedokļa,

piektajai daļai skolēnu novēro strauju

mācību procesā bērniem pamatā bija

pozas. Plakanajā ekrāna bildē liela

un augstskolas, lai strādātu algotu darbu.
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Vecāki ir ļoti
svarīgs resurss
bērna dzīvē, bet,
ja viņiem pašiem savu
iekšējo resursu nebūs, arī
bērniem palīdzēt būs grūti.
Tāpēc mans aicinājums
vecākiem ir
padomāt arī
par sevi.

grāmatu un pievērsos tai. Kad mamma

vairākas ekrānierīces, pa kurām var

atpūtu, priecīgu laika pavadīšanu,

nāca skatīties, ko es daru, viņa redzēja

brīvi navigēt, parādās izvēle. Un tu

vienaudžu pieņemšanu. Tur neviens

mani ar mācību grāmatu rokās! Tagad

nevari pusaudzim tās atņemt, jo digitālās

neprasa, vai tu saklāji gultu, vai izmācījies.

bērni dara to pašu, viņi tikai izmanto

ierīces bija iespēja uzturēt kontaktus ar

Attiecību saliņas var būt brīži, kuros

citus veidus, kā mazliet apkrāpt sistēmu –

vienaudžiem. Ja tu pusaudzim pasaki, ka

bērns saņem to pašu brīvību, vieglumu,

tas ir normāls pieaugšanas process. Mūsu

viņš nedrīkst nedēļu lietot telefonu, tas ir

patiku un sirdsmieru, ko savā virtuālajā

uzdevums ir viņus mēģināt ieinteresēt

tāpat kā pateikt, ka viņš nedēļu nedrīksti

kompānijā. To var darīt arī gadījumā, ja

ar inovatīvām pedagoģiskām metodēm,

lietot kreiso nāsi: tā nav ekstra, tā ir kā

ir konfliktējošas attiecības. Tad arī tas, ko

pieaugušo viltībām, lai viņi tomēr gribētu

daļa no identitātes.

bērns ir ieraudzījis internetā, var kalpot

mācīties. Un šajā ziņā mums ir ejams garš

Ņ. B.: Atbildot uz jautājumu par

par iemeslu nelielai sarunai. Piemēram,

ceļš, jo, piemēram, mēs ar studentiem

smadzeņu procesiem, varu sacīt, ka

bērns var stāstīt, ka internetā izlasījis par

veidojam izglītojošas spēles bērniem, un,

labā ziņa ir tā, ka mēs esam ļoti adaptīva

kādu reperi, kurš kļuvis miljonārs. Tas ir

ziniet, tas nav viegli. Tur ir gan tehniski,

suga: mēs spējam pielāgoties un izdzīvot

labs sākums sarunai, ko nereti palaižam

gan zināšanu izaicinājumi. Bet risinājumi

dažādos apstākļos, un tas saistīts arī ar

garām vai sabojājam ar pamācību: “Labāk

ir jāmeklē.

to, ka mūsu smadzenes ir plastiskas.

izlabo savas atzīmes, nevis par miljoniem

B. M.: Attālinātā mācīšanās izcēla tādas

To zinot, ir jāņem vērā, ka bērnu

runā!” Jo tad pusaudzis atbildēs, ka ar

prioritātes, par kurām iepriekš nebijām

smadzenes pēdējā gada laikā ir

tevi nav vērts runāt, un aizies, varbūt

daudz domājuši. Pirmā – cik ārkārtīgi

adaptējušās un trenējušas citas prasmes

durvis aizcirtis. Tāpēc der izmantot iespēju

liela nozīme mācīšanās procesā ir

nekā klātienes mācībās, bet nedomāju,

sarunāties ar bērnu, tām vienmēr nav

Ilgtermiņā tas var negatīvi ietekmēt

Ir vecāki, kuri darba dēļ periodiski

ierīces mums palīdz piekļūt milzīgām

attiecībām. Labas attiecības ar skolotāju

kas tas jāvērtē negatīvi. Smadzeņu

jābūt izglītojošām sarunām, varat runāt

sabiedrību kopumā – mēs varam zaudēt

dzīvo citās valstīs, un tad ir jautājums:

zināšanām. Tas, ko zina skolotājs,

vispār ir primāras, lai bērns klausītos

plastika darbojas uz abām pusēm:

par jebko, nostiprinot pozitīvu attiecību

izcilus prātus.

kas notiek ar bērnu – vai viņš paliek ar

piedodiet, ir zināšanas vienas galvas

un sadarbotos. Tie skolotāji, kuri veltīja

pašlaik tiek trenētas vienas prasmes, bet,

saliņu, un tavs pusaudzis nevarēs tik viegli

Savukārt, ja runājam par digitālajām

vecvecākiem vai dodas līdzi vecākiem

ietvaros, bet internetā piekļuve

laiku, lai uzturētu labas attiecības ar

nonākot atpakaļ skolā, būs jātrenē citas.

teikt, ka mana mamma vai tētis mani

iespējām, ko parādīja attālināto mācību

un mācās attālināti? Iespēju mācīties

informācijai ir krietni plašāka. Ja

bērniem, bija efektīvāki arī attālinātajā

L. D.: Es esmu uz tā paša pārliecības

nesaprot.
L. D.: Man šķiet, ka tas no manas puses

gads, ko būtu vēlams saglabāt arī laikā,

tālmācībā jau vairākus gadus izmanto

iemācām bērnam to analizēt un saprast,

mācību procesā. Jā, bija skolotāji, kuri

viļņa, jo, lai gan neesmu smadzeņu

kad skolēni varēs atgriezties skolas solā?

arī to ģimeņu bērni, kuri dzīvo Šveicē,

tas ir liels ieguvums.

sūdzējās, ka bērni mācību stundai

pētniece, manuprāt, ar bērnu

būtu augstprātīgi pateikt, ko vajag darīt,

L. D.: Attālinātais mācību process

Austrijā, Vācijā. Jo šajās valstīs jau

Atgriezīsimies pie attālinātā mācību

pieslēdzas, ģērbušies pidžamā un ar

smadzenēm gan viss būs kārtībā. Vairāk

jo konteksti ir tik dažādi. Bet ir svarīgi

ir uzrādījis daudzas labas lietas, kas

agrīni tiek nodalīts, kuriem bērniem

procesa! Neirologi uzsver, ka mūsu

izspūrušu matu ērkuli, bet… atcerēsimies

jāuztraucas par sociāliem jautājumiem,

katram atrast savu spēka avotu. Ne

noteikti būtu jāizmanto nākotnē.

piemērotāka ir praktisko darbu veikšana

smadzenes strādā enerģijas taupīšanas

par prioritātēm – ja galvenais ir tas, ka

par to, vai, pandēmijai beidzoties,

visiem ir privātmājas ar dārzu riņķī, un
dzīvošana lielā saspiestībā nogurdina.

Piemēram, mēs zinām, ka daudzās skolās

un kuriem ieteicams iegūt augstāko

režīmā – ja kaut ko varam nedarīt,

bērns stundai pieslēdzas, tad nevajag

skolotāji sagaidīs visus bērnus atpakaļ

trūkst skolotāju un tad mācību iestādes

izglītību. To, protams, neviens atklāti

mēs nedarām. Jau šobrīd ir novērots,

viņu kritizēt par to, ka viņš ir pidžamā.

klasēs, vai vecāko klašu skolēni pa ceļam

Tādos apstākļos pat ļoti labus vecākus

mēģina kaut kā izlīdzēties: fiziku sāk

neatzīs, bet reālie stāsti liecina par slēpto

ka, pildot pārbaudes darbus, skolēni

Var sniegt bērnam pozitīvu atgriezenisko

nebūs pazaudējušies...

sāk tracināt viņu bērni. Tāpēc, lai cik

mācīt kāda cita priekšmeta pasniedzējs.

diskrimināciju: nereti mūsu ģimeņu

ir iemācījušies apiet sistēmu un savā

saiti un viņu slavēt par to, ka mācību

Jūs visi minējāt, ka izšķirošs faktors

grūti būtu, ir svarīgi visiem kopā vai

Attālinātais mācību formāts nodrošinātu

bērni tiek iekļauti tajā skolas mācību

starpā apmainās ar pareizajām atbildēm.

stundu neizlaiž, nevis kritizēt par

dažādu vecumu bērniem, gan lai labi

vecākam vienam iziet kaut pastaigā. Tas
varētu līdzēt, lai varētu atgriezties jau citā

to, ka viens fizikas skolotājs varētu

plūsmā, kas paredzēti praktisko darbu

Tāpat daļa skolēnu mācību stundu laikā

nevīžību un pēc tam teikt, ka bērnam

mācītos, gan lai labi justos, ir vecāku

stundas vadīt lielam skaitam skolēnu.

veicējiem, – tie ir bērni, kas izaugot

nepiespiež sevi izkāpt no gultas, bet

nav motivācijas mācīties.

atbalsts. Vai jums ir kāds ieteikums, kā,

noskaņojumā.  

Tāpat ir bērni, kuri ilgstošas slimības dēļ

strādās rūpnīcās, remontdarbnīcās utt.

mācās turpat un tērpušies pidžamā. Vai

No pašiem skolēniem izskanēja viedoklis,

visiem šobrīd nemitīgi dzīvojot līdzās,

Ņ. B.: Vecāki ir ļoti svarīgs resurss bērna

nevar apmeklēt skolu klātienē. Iespēja

Pateicoties jaunajām iespējām, šie bērni

dzīvošana pašplūsmā var ilgtermiņā

ka ir grūti uzturēt motivāciju, ja mācību

saglabāt labas attiecības?

dzīvē, bet, ja viņiem pašiem savu iekšēju

regulāri pieslēgties mācību procesam

var apmeklēt vietējo skolu klātienē un

ietekmēt smadzeņu procesus?

stunda ir neinteresanta. Klātienes

B. M.: Veidojiet savstarpējo attiecību

resursu nebūs, arī bērniem palīdzēt būs
grūti. Tāpēc mans aicinājums vecākiem

attālināti būtu efektīvāka par to, ka pie

vienlaikus tālmācības vidusskolu Latvijā,

L. D.: Es negribētu dramatizēt – bērni

mācībās skolās iepriekš to pietiekami

saliņas. Vecāki ar pusaudžiem nereti

bērna skolotājs atnāk tikai reizi nedēļā

kuras diploms viņiem neliegs iespēju

visos laikos ir bērni. Piemēram, kad es

neapzinājāmies, jo, kad bērni sēž klasē,

konfliktē arī par pārmērīgu viedierīču

ir padomāt arī par sevi. Tad būs spēks

un tad mēģina līdzēt apgūt mācību

iegūt arī augstāko izglītību.

biju skolniece un man negribējās mācīties,

viņiem vienkārši nav kur sprukt. Bet,

lietošanu. Der padomāt, ko bērns vai

palīdzēt arī saviem bērniem, un mēs kā

priekšmetus.

Un vēl ir svarīgi arī atzīt, ka digitālās

es mācību grāmatā ieliku savu lasāmo

kad viņi ir mājās un viņiem ir pieejamas

pusaudzis tur saņem. Visbiežāk – mieru,

suga izdzīvosim.
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NOST AR
VIEDIERĪCĒM
ZĪDAINIM!
Cik daudz laika bērns līdz divu gadu vecumam drīkstētu
pavadīt, veroties datora vai telefona ekrānā? Necik! Lai
veiksmīgi notiktu attīstība, dzīves pirmajos gados uzmanības
centrā ir bērna un vecāku savstarpējā komunikācija. Tādēļ,
audzinot mazuli, par saviem gadžetu lietošanas paradumiem
jādomā vairāk mums – mammām un tētiem.
psihiatrs Ņikita Bezborodovs šo procesu
salīdzina ar primitīvāk veidotām
reptiļu smadzenēm – reptiļu mazuļu

Konsultē
ŅIKITA
BEZBORODOVS,

BKUS bērnu psihiatrs

smadzenes jau uzreiz pēc dzimšanas
ir sasniegušas teju savu maksimālo
attīstības līmeni, tāpēc arī atšķirībā
no cilvēka, piemēram, bruņurupuču

Autore: LAURA IKAUNIECE

mātītes kā primārās aprūpētājas loma
mazuļa agrīnās attīstības periodā

Smadzeņu attīstība
turpinās 25 gadus

ir ļoti nosacīta. “Galvenais mātītes
uzdevums ir izpeldēt krastā, izrakt
smiltīs bedrīti, iedēt tajā olas, bedrīti
aizrakt. Un tad var peldēt prom – ar to
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Cilvēka smadzenes ir kā smalks un

aprūpētājas loma ir galā, jo, mazulim

ļoti sarežģīts mehānisms. Tūlīt pēc

izšķiļoties, viņš jau ir spējīgs izpildīt

piedzimšanas tās savā attīstības ziņā

visas savai dzīvei svarīgās funkcijas:

ir tikai starta pozīcijā, bet turpina

orientēties uz stimulu, atrast okeānu,

intensīvi attīstīties turpmāko dzīves

peldēt, paēst, pieaugt un turpināt dzīves

gadu laikā, turklāt dažādas smadzeņu

ciklu. Ja cilvēkiem daba būtu lēmusi arī

daļas katra savā laikā. Lai labāk

sagaidīt brīdi, kad mazuļa smadzenes ir

raksturotu, cik pakāpeniska un secīga

nobriedušas pilnībā, un tikai tad ļautu

ir cilvēka smadzeņu attīstība, bērnu

bērnam nākt pasaulē, tad grūtniecība
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ilgtu 25 gadus, jo līdz šim vecumam

paškontroli, impulsu bremzēšanu

nodarbēm, kas varētu pozitīvi

rotaļlietu, bet vēlāk ieved identiskā

tikko dzimušu mazuli vai audzina

ar bērnu. “Jo vairāk vecāki būs

cilvēka smadzenes aizvien turpina

un uzmanības koncentrēšanu) vēl

ietekmēt bērna attīstību, tostarp gan

telpā, kurā atrodas tieši tāda kaste,

bērnu vecumā līdz diviem gadiem,

aizrāvušies ar ekrāniem, jo vairāk

attīstīties.”

nav nobriedusi un bērns nespēj pats

komunikāciju, gan pašregulācijas

kāda tikko redzēta TV ekrānā, mazais

pats svarīgākais, ko derētu likt

tas ietekmēs piesaistes attiecības

regulēt savas emocijas un uzvedību,

prasmes, gan attiecības ar vecākiem.

joprojām nezina, ka tur var atrast

aiz auss un ielāgot, – galvenokārt

ar bērnu, kā arī noteiks, kādi būs

šis pienākums jāuzņemas vecākiem:

Šādi eksperimenti jau ir veikti, un

paslēpto rotaļlietu. Tas uzskatāmi

uzmanība jāpievērš pašu [pieaugušo

atvases ekrānu lietošanas paradumi

kad mazulis satraukts, viņam jāpalīdz

pierādīts – ja bērnu līdz divu gadu

parāda, ka līdz divu gadu vecumam

cilvēku] viedierīču lietošanas

turpmāk nākotnē. Kā zināms, bērni

nomierināties, lai bērns gūtu pieredzi

vecumam nosēdina pie TV ekrāna,

ekrānā redzētais netiek saistīts ar

paradumiem, izprotot, vai ekrāniem

nemācās no tā, ko viņiem stāstām,

un iemācītos, ka trauksme ir pārejošs

rāda viņam filmiņu, kurā kāds ienāk

realitāti,” izskaidro psihiatrs.

veltītais laiks neizkonkurē laiku,

bet gan no tā, ko viņi redz,” teic

Šajā smalkajā un sarežģītajā

stāvoklis. “Diemžēl bioloģiskie

telpā un kastē paslēpj kādu saistošu

Visu šo iemeslu dēļ tiem, kas auklē

ko varētu pilnvērtīgi pavadīt kopā

Ņikita Bezborodovs.

smadzeņu attīstības procesā daudz

procesi nosaka, ka smadzeņu

nosaka bioloģija un ģenētika, tomēr

plasticitāte ar laiku mazinās,

neatsverami liela ietekme ir arī

tāpēc bērnam ir vairāki tā sauktie

videi. Tādēļ, lai cilvēka mazulim pēc

kritiskie attīstības vecumposmi, kad

piedzimšanas palīdzētu izdzīvot,

vides ietekmei uz kādas konkrētās

daba paredzējusi veidot piesaistes jeb

smadzeņu daļas funkciju attīstīšanu

pieķeršanās sistēmu – ļoti īpašas un

ir vislielākā nozīme. Pat tām

intensīvas attiecības starp zīdaini, no

smadzeņu daļām, kuras nobriest ļoti

vienas puses, un primāro aprūpētāju,

lēni, kritiskais attīstības periods ir

no otras. “Piesaiste lielā mērā veidojas,

tieši pirmie divi trīs dzīves gadi,”

pateicoties komunikācijai starp bērnu

teic psihiatrs, piebilstot, ka bērna

un viņa aprūpētāju. Tas pierādīts arī

smadzeņu attīstība, no vienas puses,

pētījumos, ka pēc bērna piedzimšanas

ir pakāpeniska, bet, no otras – ļoti

neapzinātā līmenī mainās pat primārā

secīga, tātad visi attīstības posmi ir

aprūpētāja valoda, tajā parādās ļoti

neaizstājami svarīgi. “Nav iespējams

daudz atkārtojumu, īsāki teikumi, kas

pārlēkt pāri kādam attīstības

ir būtiski bērna turpmākās valodas

posmam tieši tāpat kā nevar uzbūvēt

attīstībai. Tomēr ļoti agrīnā vecumā

daudzstāvu māju, iztiekot bez pirmā

attiecības ar aprūpētāju galvenokārt

stāva,” tā Ņikita Bezborodovs.

Acu kontakts ar
mammu. Tik būtisks
un neaizstājams

veidojas neverbāli – ar acu skatienu,
sejas izteiksmi, žestiem, mīmiku. Ja
bērna attīstība norit normāli, sešu
mēnešu vecumā viņš jau spēj pats

Līdz 2 gadiem bez
ekrāniem

aktīvi iesaistīties komunikācijā, fiksēt

Bērnu psihiatrs uzsver, ka nav

acu skatienu, atpazīt mammas seju un,

iespējams runāt par to, kāds būtu

pateicoties spoguļneironiem, reaģēt

pieļaujamais ekrānu lietošanas laiks

ar emocijām (mamma smaida – bērns

bērnam līdz divu gadu vecumam,

smaida pretī). Kā arī tiek likti pamati

jo tāda nav! Mazais cilvēks telefonā,

daudzām citām būtiskām funkcijām –

datorā vai TV redzēto šajā vecumā

gan komunikācijas prasmēm, gan

nespēj uztvert, kur nu vēl saistīt ar

pašregulācijas spējai,” izskaidro bērnu

dzīvi... “Protams, ekrāns ir spilgts, tas

psihiatrs Ņikita Bezborodovs.

jebkurā vecumā piesaistīs uzmanību,

Taču līdz brīdim, kamēr pieres daivas

bet vienlaikus arī novērsīs uzmanību

garoza (tā atbild par pašregulāciju,

no citām attīstībai daudz svarīgākām
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Jo vairāk vecāki
būs aizrāvušies ar
ekrāniem, jo vairāk
tas ietekmēs piesaistes
attiecības ar bērnu, kā arī
noteiks, kādi būs atvases
ekrānu lietošanas
paradumi turpmāk
nākotnē.
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uzrakstīt īsziņu. Taču, ja bērnam

mīmiku, acu skatienu, vecāki arī

vienkārši nemēdz būt, ka uz katru

tiešā acu skatiena pietrūkst, viņš

pamana bērna neverbālos signālus,

zīdaiņa vajadzību agrīnā vecumā

neredz tēta vai mammas seju,

un, abpusēji uz tiem reaģējot, notiek šī

zibenīgi klāt ir primārais aprūpētājs,

neapmierinātības izrādīšana būs

mijiedarbība. Turpretim, ja, esot kopā ar

kas uzreiz reaģē un visas mazuļa

neizbēgama.

bērnu, mammas vai tēta seja ir pavērsta

vajadzības nekavējoties apmierina.

tikai pret ekrānu, mazajam tiek laupīta

“Dzīvē tā tas nestrādā, tāpēc piesaiste

iespēja trenēt savas komunikācijas

vienmēr ir amalgama, tajā ir gan savas

prasmes un mācīties regulēt savas

drošākas, gan nedrošākas daļas. Kad

emocijas, lai nākotnē, nonākot kādā

dzīvē nonākam kādā krīzē, mēs katrs

distresa situācijā, būtu iemaņas, kā ar

regresējam līdz savai visnedrošākai

šīm neērtībām tikt galā.”

piesaistes formai, un šie būs tie mirkļi,

Pētījumi netiek līdzi
tehnoloģiju attīstībai
Agrāk uzskatīja, ka pieļaujamo

kad arī pieaugušam cilvēkam vairāk

laiku, ko bērns drīkstētu pavadīt,
veroties ekrānā, var aprēķināt pēc
formulas: bērna vecums reizināts ar
3 minūtēm. “Šobrīd jebkuras šāda
veida rekomendācijas vairs nav spēkā,”
saka psihiatrs. Arī to, kādas sekas
mūsdienu tehnoloģijas būs atstājušas
uz bērnu psihoemocionālo attīstību,
varēs secināt vien tad, kad beidzot būs
pieejami kādu zinātnisko pētījumu dati
par šo tēmu. Taču Ņikita Bezborodovs
atzīst, ka diemžēl tehnoloģijas attīstās
daudz straujāk, nekā zinātniskās

Ja, esot kopā ar
bērnu, mammas
vai tēta seja ir
pavērsta tikai pret ekrānu,
bērnam tiek laupīta iespēja
trenēt savas komunikācijas
prasmes un
mācīties regulēt
savas emocijas.

izpētes cikls tam spēj tikt līdzi: “Tāpēc

ārējas regulācijas, lai labāk spētu tikt
galā ar pārdzīvojumu.”
Tāpēc, domājot, kā īstenot “divi
vienā” – gan izaudzināt
psihoemocionāli veselīgu bērnu,
gan neatsacīties no digitālā laikmeta
piedāvātajām iespējām –, morāle
ir lakoniska: jādara, cik spēj, lai
izveidotu maksimāli labas piesaistes
attiecības ar savu bērnu, vienlaikus
neaizmirstot kritiskāk paraudzīties arī
pašam uz saviem viedierīču lietošanas

Tomēr bez
pārspīlējumiem!

paradumiem un higiēnu, laiku pa

attīstību. Arī pēc tā varam izdarīt

Saprotams, arī vecākiem, kuri ir aktīvi

vietā, lai lieku reizi rokās paņemtu

daudzus likumsakarīgus secinājumus.

viedierīču patērētāji, situācija nav

telefonu...

Ja televizors darbojas ik dienu telpā, kur

jādramatizē, baidoties un raizējoties,

uzturas arī bērns, tas novērš uzmanību,

vai tikai viedierīču aktīvā lietošana

ZAUDĒJUMI, JA PĀRĀK AGRI BĒRNA

mazina viņa spēju koncentrēties.

radikāli neietekmēs vai pat vispār

ROKĀS NONĀK VIEDIERĪCES:

Tāpat var droši apgalvot, ka ilgstoša

neļaus izveidot piesaistes attiecības ar

 netiek trenēta un attīstīta spēja tikt

vairs nepauž nekādas emocijas. Sākumā mazulis dara visu,

TV skatīšanās (arī tad, ja televizors

savu bērnu. “Tad bērnam būtu jāaug

lai panāktu, ka mamma atkal reaģē, viņš smaida, mēģina

darbojas fonā) samazina kvalitatīvo

bērnunamā kādā Bukarestes Čaušesku

pagaidām šādu pārliecinošu pētījumu
trūkst, toties ir gana daudz pētīts, kā
televīzijas skatīšanās ietekmē bērna

APSKATI INTERNETĀ –
STILL FACE EXPERIMENT

vajadzēs palīdzību no malas, vairāk

laikam sev pavaicājot – varbūt šobrīd
ir kas vērtīgāks, ko varētu darīt tā

galā ar emocijām;
 tiek traucēta koncentrēšanās spējas

aizsniegt ar rokām, iespiedzas, it kā jautājot, kas šeit īsti

laiku, ko vecāki velta bērnam. Tas,

laika institūcijā ļoti, ļoti nelabvēlīgos

Kā ar uzskatāmu piemēru, kas notiek brīdī, ja starp

notiek, reaģē uz situāciju ar neapmierinātību. Nepilnu divu

protams, nevar palikt bez sekām, jo

apstākļos, lai tiešām varētu runāt,

 traucēta spēja bremzēt impulsus;

bērnu un aprūpētāju iztrūkst emocionālās mijiedarbības,

minūšu laikā, kad nenotiek emocionālā mijiedarbība, bērns

vismaz pirmajā mazuļa dzīves gadā

ka šādā vidē nav nekādu iespēju

 traucēta spēja rast motivāciju

var iepazīties internetā, meklētājā ierakstot “still face

sāk reaģēt negatīvi, raud. Varam iztēloties, ka šāda pati

attīstībai vissvarīgākā ir tieši neverbālā

izveidot piesaistes attiecības,” mierina

experiment”. Eksperiments uzskatāmi parāda, kas notiek,

situācija ir brīdī, kad bērna aprūpētājs novēršas no mazuļa,

komunikācija, tiešais acu kontakts ar

bērnu psihiatrs. Viņš izskaidro, ka

ja mammas seja, lūkojoties uz bērnu, pēkšņi sastingst, tā

jo par svarīgāku uzskata izlasīt ziņojumu WhatsApp vai

savu primāro aprūpētāju. Mazulis redz

patiesībā nevienam no mums nav

varētu veidot, nodarbojoties ar citām

mammas vai tēta neverbālos signālus,

100 % drošas piesaistes, jo tā tas

rotaļām un aktivitātēm. [1–2]
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attīstība;

darbībām, kas prasa piepūli;
 netiek attīstīta sīkā motorika, ko
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VIEDTĀLRUNIS
KĀ PABAROTĀJS,
AUKLĪTE UN
MIDZINĀTĀJS…?
Telefons kā auklīte ir liels vilinājums nogurušiem
vecākiem. Turklāt par stundu darbu šai “auklītei” nav
jāmaksā, tā pieejama jebkurā diennakts laikā un gatava
izklaidēt bērnu bezgalīgi. Lai gan kopumā šī alternatīva
nav laba, tomēr ir dažas izņēmuma situācijas, kad ar
gudru ziņu telefonu patiešām varētu ņemt par palīgu.
“Ne velti angļu valodā šī vecuma

Konsultē
ŅIKITA
BEZBORODOVS,

BKUS bērnu psihiatrs

Autore: LAURA IKAUNIECE

Noteikti nē!
TELEFONS KĀ NOMIERINĀTĀJS...
Iespējams, šo funkciju viedtālrunis
attiecībā pret bērniem pilda visbiežāk,
it īpaši tētim vai mammai roka pati
pastiepjas pēc telefona kā emocionālās
regulācijas palīglīdzekļa, ja mājās aug
divgadnieks. Šis bērna vecumposms
ir liels izaicinājums visai ģimenei.
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bērnus dēvē arī par the terrible
twos jeb “neciešamie divgadnieki”.
Ļoti sarežģīts vecums – bērns jau ir
gana paaudzies, iemantojis zināmu
autonomiju, prot pateikt “nē”, viņa
kustību un pārvietošanās brīvība ir gana
liela, viņš pats spēj paveikt daudzas
lietas, un mazliet vēlāk, ap trīs gadu
vecumu, parādās šim vecumposmam
raksturīgā frāze “es pats”. Tāpēc
divgadniekiem nepieciešams ļoti daudz
ārējās regulācijas, jo, neraugoties uz
viņu šķietamo patstāvību, pieres daiva,
kas atbild par emociju un impulsu
bremzēšanu, par pašregulāciju, vēl
nav nobriedusi, tāpēc bērna emociju
regulēšana jāuzņemas vecākiem,” saka
psihiatrs Ņikita Bezborodovs.
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Telefona ekrāns
vienmēr piesaista
un novērš bērna
uzmanību, un ir liels
kārdinājums uz mirkli mājās
izbaudīt mieru un klusumu.
Problēma rodas tad, ja
telefonu bērna
nomierināšanai sāk
izmantot regulāri.

Bērna emociju regulēšana notiek,

vieglāk “iebrauc” iekšā. Tas nekādā

protams, caur piesaistes attiecībām, bet

veidā nevar nākt par labu mazuļa

vecākiem jāregulē arī bērna uzvedība,

attīstībai, jo ēšanai ir jābūt apzinātam

nosakot robežas – ko drīkst darīt un ko

procesam, nav veselīgi no tā novērst

nē, kas ir bīstami un kas droši, par ko

uzmanību. Protams, it īpaši reizēs, kad

slavē un par ko var saņemt aizrādījumu.

nesen uzsākta bērna piebarošana, dabūt

Protams, tas prasa daudz uzmanības,

mutē pāris karotīšu ķirbja biezeņa

resursu, un brīdī, kad vecāku nogurums

mammai šķiet svarīgāk par visu pārējo

ņem virsroku, ir liels vilinājums

pasaulē, un neviens nedomā, kādu

pastiept roku pēc “palīga” – pēc

ļaunumu var nodarīt viedtālrunis, kas

viedtālruņa. Telefona ekrāns vienmēr

arī šajā bērna piebarošanas procesā

piesaista un novērš bērna uzmanību,

piedalās kā uzmanības novērsējs.

un ir liels kārdinājums uz mirkli mājās

Vienalga – galvenais, ka ēd!

izbaudīt mieru un klusumu.

“Tomēr es teiktu, ka šajā situācijā

“Problēma rodas tad, ja telefonu bērna

potenciālie riski no šādas rīcības

nomierināšanai sāk izmantot regulāri,

noteikti būs lielāki par bērna

jo tas nedod iespēju mazajam pašam

ieguvumiem no apēstām divām

apgūt emociju regulācijas prasmes. Kā

karotītēm ķirbja biezeņa. Ieteiktu

zināms, visas savas spējas trenējam tikai

pareizi sakārtot prioritātes,” teic

un vienīgi, tās praktizējot. Turpretim

Ņikita Bezborodovs. “Protams, katram

nemitīgā bērna mierināšana ar

bērnam ir savs sensorais jutīgums,

telefonā rādītām bildītēm vai filmiņām

temperaments, bet, ja domājam

iemāca viņam, ka ar savām emocijām

ilgtermiņā par šī mazā cilvēka attīstību

iespējams tikt galā, tikai un vienīgi

un gribam viņam palīdzēt, ir jāpaveic

pievēršoties ekrānam,” teic psihiatrs.

viens ļoti svarīgs uzdevums – vecākiem

Šādi audzinātam cilvēkam viedierīces

pakāpeniski jāiemāca bērnam pašam

kļūs par centrālo dzīves sastāvdaļu

regulēt distresu un emocijas. Ja katrreiz,

nākotnē un var radīt zināmu atkarības

kad bērns izrādīs neapmierinātību,

veidošanās risku. Kā zināms, katram

viņš tūlīt tiks sēdināts pie ekrāna, šīs

pieaugušajam ir savi veidi, kā viņš tiek

pašregulācijas prasmes tā arī netiks

galā ar stresu, daudziem no tiem iedīgļi

apgūtas un palielinās iespēja, ka ilgāku

ir veidojušies jau agrīnā bērnībā, bet ne

laiku saglabāsies nespēja pašam tikt galā

visi šie paņēmieni ir tie veselīgākie.

ar savu temperamentu un emocijām.”

Nav ieteicams!

Turklāt ģimenes ēdienreizes būtu
ieteicams definēt kā laiku, kad visus
mudināt nolikt viedierīces un pie galda
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sēsties bez telefona. Arī barojot zīdaini ar

Visai bieži redzēta aina – gadu vecs

krūti, mammai jāizvērtē – ja mazulis ēd,

bērns sēž krēsliņā, priekšā viņam ir

esot miedziņā, būtu pieļaujams šo laiku

telefons, kurā tiek rādīta multenīte, jo

izmantot, lai ielūkotos savā telefonā,

šis ir vienīgais veids, kā vecāki spēj savu

bet, ja bērniņš ir nomodā, arī šī reize

atvasi pabarot. Kamēr telefons novērsis

jāuztver kā ģimenes kopīga ēdienreize un

uzmanību, bērnam mute vaļā un karote

mammai telefons rokā nebūtu jāņem.
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Barojot zīdaini ar krūti,
mammai jāizvērtē – ja mazulis
ēd, esot miedziņā, būtu
pieļaujams šo laiku izmantot, lai
ielūkotos savā telefonā, bet, ja bērniņš
ir nomodā, arī šī reize jāuztver kā
ģimenes kopīga ēdienreize
un mammai telefons rokā
nebūtu jāņem.

Pa retam būtu
pieļaujams!

glāzi vīna, paskatīties kādu filmu. Ja

Ņikitam Bezborodovam, un viņš

mazais var krāsot attēlus, ar pirkstu

vecāki paši pārkāpj sevis izvirzītos

atbild, ka vēl pirms laika patiešām

skārienjutīgajā ekrānā pārvietot figūras

noteikumus, nākamajā dienā bērnam

bija rekomendācija vismaz stundu

laukumā, spēlēt spēles. Otrs svarīgais

atkal būs grūtāk iekļauties noteiktajā

pirms gulētiešanas visas viedierīces

priekšnosacījums – lai vienmēr

uzvedības rāmī.”

nolikt malā un neskatīties ne telefonā,

telefonā pavadītais laiks notiek vecāku

ne datorā. “Lai iemigtu, smadzenēs

uzraudzībā, lai līdzās ir pieaugušais,

epifīzei jāsāk izstrādāt miega hormonu

kurš spēj paskaidrot ekrānā redzēto

melatonīnu. Šis hormons labāk

un notiekošo, paskaidrot, ko bērns

veidojas tumsā, bet gaismas ietekmē

neizprot vai kas viņu satrauc.

Nemaz nav nepieciešams

sabrūk, degradējas. Tāpēc arī ziemas

Savukārt, runājot par skolas

nodrošināt, lai katru mīļu brīdi

tumšajā laikā mums visiem miegs nāk

vecuma bērniem, redzam, ka

bērnam būtu kāda aktivitāte, lai

agrāk vakaros, bet vasarā šķiet, ka ir

apstākļi likuši viedierīcēm pilnībā

viņš vienmēr tiktu nodarbināts.

grūtāk iemigt. Patiešām – agrāk bija

pārņemt skolotāja funkcijas. Kad

Reizēm bērnam ir ļoti veselīgi

teorija, ka ekrāna zilā gaisma varētu

vecāki diskutē par to, cik liela

arī garlaikoties, jo tas attīsta

būt saistīta ar melatonīna bremzēšanu

nepieciešamība sākumskolēnam ir

fantāziju tikpat labi kā spēlēšanās,

un pietiekamu neizdalīšanos, līdz ar

pēc sava viedtālruņa, psihiatrs Ņikita

piemēram, ar tukšu sērkociņu

to arī ar iemigšanas grūtībām, tāpēc

Bezborodovs atceras kādu Latvijā,

kastīti vai čību, iztēlojoties, ka tas

pirms gulētiešanas no viedierīču

Lietuvā un Honkongā veiktu pētījumu

ir auto. Turpretim virtuālā pasaule

lietošanas ieteica atturēties. Neesmu

par jaunāko skolas vecuma bērnu

nodrošina nepārtrauktu nervu

pārliecināts, vai šī teorija ir izturējusi

telefona lietošanas paradumiem:

stimulāciju. Ja bērns visu savu

laika pārbaudījumu, jo pēdējie

“Honkongā, valstī, kur viedtālruņi tiek

brīvo laiku pavada tikai un vienīgi,

pētījumi parāda, ka iemigšanu daudz

ražoti, ir apzināti potenciālie viedierīču

veroties kādas ierīces ekrānā,

vairāk ietekmē nevis tieši ekrāna

lietošanas riski attiecībā uz bērnu

viņam tiek atņemta iespēja attīstīt

gaisma, bet gan tas, kādu saturu šajā

veselību, tāpēc sociālkulturālā līmenī

savu izdomu, iztēli, radošumu.

ierīcē patērējam. Es teiktu, ka pirms

panākta vienošanās, ka 1.–2. klašu

miega bērns drīkstētu paskatīties

skolēniem nav nepieciešamības pēc

kādu multeni vai paklausīties kādu

viedtālruņa. Ja telefona nav nevienam

miega dziesmiņu mammas telefonā ar

pirmklasniekam skolā, tad neviens arī

nosacījumu, ja tās saturs nav satraucošs

necieš. Turpretim, ja šādas vispārējas

vai stimulējošs.”

vienošanās nav un, piemēram, 96 %

ĻAUJ ARĪ
GARLAIKOTIES!

Ar zināmiem
nosacījumiem – var!

būt labs palīgs un palīdzēt novērst

procesā, būtu vienāds priekšstats par

bērna uzmanību no satraucošiem

to, kādas ir šīs robežas, ko ievērojam,

brīžiem. Tajā pašā laikā skaidrs ir

kas ir un kas nav atļauts. Turklāt – jo

TELEFONS KĀ IEAIJĀTĀJS...

TELEFONS KĀ UZMANĪBAS

viens – bērni ātri mācās, un, ja mazais

mazāks ir bērns, jo skaidrākām jābūt

Ikdienas rutīna un noteiktu darbību

NOVĒRSĒJS...

vienreiz ir iepazinies ar gadžetu

šīm robežām, bet vēl būtiskāk stingri

regularitāte bērna attīstībai ir ļoti

Tagad katrs zobārstniecības kabinets,

burvību, visticamāk, atpakaļceļa

turēties pie robežām un noteikumiem ir

svarīga, jo rada drošības sajūtu,

TELEFONS KĀ SKOLOTĀJS...

nav nepieciešams, rodas potenciāli

kas sniedz pakalpojumus bērniem,

vairs nav. Turpmāk bērns pieprasīs

tiem bērniem, kam ir grūtības ar pieres

palīdz mazināt trauksmi. Arī pirms

Ir pierādīts, ka pēc divu gadu vecuma

problemātiska situācija, kas nelabvēlīgi

ir aprīkots ar TV ekrānu vai citām

telefonu katrreiz, kad to pamanīs

daivas nobriešanu vai kam ir uzmanības

miedziņa būtiski ievērot savu rituālu,

bērns jau sāk uztvert un saprast ekrānā

var ietekmēt bērna pašapziņu.”

viedierīcēm, kas palīdz novērst mazā

mammai rokās. “Tāpēc tālāk jau runa

deficīta un hiperaktivitātes sindroms

iztīrīt zobus, palasīt kādu grāmatiņu,

rādīto saturu, un, ja vien tas ir veidots

Grūti pat iztēloties, kādā situācijā

pacienta uzmanību no nepatīkamām

ir par audzināšanu,” uzsver psihiatrs

(UDHS). Tas nozīmē – ja ģimenē

pamazām nomierināties un noskaņoties

ar mērķi veicināt attīstību, tas var būt

skolēni būtu šobrīd pandēmijā, ja

manipulācijām. Ja tas notiek īslaicīgi un

Ņikita Bezborodovs. “Pirmais vecāku

noteikts, ka telefonā drīkst paskatīties

gulēšanai. Tā ir svarīga miega higiēnas

noderīgs. Tiesa, ar vienu nosacījumu –

digitālo tehnoloģiju nebūtu vispār.

kādās atsevišķās situācijās, par ekrānu

uzdevums ir noteikt bērna uzvedības

kādu multeni pusstundu dienā, šis laiks

sastāvdaļa. Taču daži bērni pirms

saturam jābūt interaktīvam, lai tā būtu

Tomēr to, kādas sekas viedierīču

ietekmi uz psihoemocionālo attīstību

ārējās robežas, un nākamais – spēt šīs

nekad nedrīkst pārvērsties par stundu

gulētiešanas dod priekšroku multenītei

nevis vienkārša skatīšanās ekrānā, bet

intensīva izmantošana atstās uz

pavisam noteikti nav jāuztraucas –

robežas noturēt. Tas ir ļoti svarīgi, lai

vai divām pat tad, ja vecāki pa nedēļu ir

mammas telefonā.

bērna līdzdarbošanās. Pieļaujamas būtu

bērnu psihoemocionālo veselību,

šajās reizēs viedierīces tiešām var

visiem, kas iesaistīti bērna audzināšanas

noguruši un piektdienā gribas iedzert

Vai to drīkst darīt, jautājām psihiatram

kādas izglītojošas aplikācijas, kurās

parādīs laiks. [1–2]
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Varētu noderēt!

visu bērnu klasē ir savs viedtālrunis,
bet tikai retajam vecāki nolemj,
ka telefons viņu atvasei pagaidām
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KĻŪDAS, KO JAUNIE
VECĀKI PIEĻAUJ
TEHNOLOĢIJU
LIETOŠANĀ
Kāpēc zīdaiņa vecākiem jādomā par saviem tehnoloģiju
lietošanas paradumiem? Bērns taču tikai ēd un guļ!
Tomēr bērnu psihiatrs Gunārs Trimda norāda – ir jāskatās
dziļāk, kāpēc vecāki tik bieži mēdz lietot ierīces. Tas var
būt stāsts gan par to, kas notiek pāra attiecībās, gan – kā
cilvēks jūtas vecāka lomā, gan to, ka ir kādi iemesli, kāpēc
labāk gribas ķerties pie telefona nekā mierpilni pavadīt
laiku kopā ar zīdaini.

Konsultē
GUNĀRS
TRIMDA,

sevī, specifisku profesiju izvēlēšanās,
kas prasa lielu distanci (piemēram,
tālbraucējs, jūrnieks), vai arī pārmērīga
tehnoloģiju lietošana. Ja pāra attiecības
ir pietiekami labas, tehnoloģiju
jautājums nav aktuāls.
“Protams, visi mēs īslaicīgi lietojam
ierīces, aizsūtām kādu ziņu, noskatāmies
jaunumus, bet nepaliekam tehnoloģiju
pasaulē. Taču, ja attiecībās ir kādas
grūtības, tas ir veids, kā no tām
“aizmukt”. Virtuālā pasaulē var
izveidot surogātattiecības, kurās var
kļūt par kādu spēles varoni. Šo varoni
var izveidot tādu, kādu vēlas – tam var

Uz tehnoloģiju lietošanu var raudzīties

mainīt izskatu, raksturu, piemeklēt

dziļāk, uzskata Gunārs Trimda. Ja

attiecīgus ieročus, ja ir paredzēta cīņa.

starp pārī esošajiem pieaugušajiem

Arī pats dators vai mobilais telefons kļūst

ir pietiekami labas* attiecības – nav

par draugu, ar kuru var rīkoties, kā pats

Speciālists norāda, ka visam pamatā

sakrātu dusmu, baiļu –, nav arī

grib, – ieslēgt, izslēgt, ielādēt jaunas

ir attiecības. Bieži vien dators (vai

nepieciešamības pēc kāda “trešā” no

programmas, kuras ir ērtākas. Var rasties

jebkura cita tehnoloģija) ir vieta, kur

malas. Ja starp diviem cilvēkiem ir

dažādas fantāzijas, piemēram, cilvēku

patverties, lai justos labi. Tomēr paliek

trauksme vai vienaldzība, tad, lai justos

pārkodē, lai viņš būtu paklausīgs vai lai

jautājums – vai tiešām ierīcēs mēs

labāk, tiek meklēts kāds trešais – tā

nebūtu tāds egoists.

jūtamies labi?

var būt kāda atkarība, mīļākais vai

Galvenais jautājums paliek – kas notiek

bērnu psihiatrs

Autore: GUNITA KRILOVA
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Virtuālā pasaule –
viens no veidiem,
kā mukt no pamata
grūtībām

mīļākā, darbaholisms, noslēgšanās
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pāra attiecībās, ja stundām ir jāspēlē

jo partneris dodas uz darbu, un tad,

slikto darbu uzskaitījumu, speciālisti

spēles vai jāsarakstās ar draudzenēm?”

šķiet, piezogas garlaicība. Bērns ēd, guļ,

nenosauc konkrētus skaitļus, cik tad

norāda Gunārs Trimda.

diena kļūst monotona, taču telefons

laika pavadīt ierīcēs ir pieņemami.

Svarīgi, lai vīrietis, pasaulē nākot

ir pa rokai un ir ērti ieskatīties gan

Jau pats šis jautājums norāda uz

bērnam, ir atbalstošs un saprotošs. Ja

draudzeņu sarakstē, gan jaunākajos

problēmsituāciju. Ja cilvēks to

sieviete jūtas atbalstīta un saprasta,

notikumos. Tomēr Gunārs Trimda

vēlas noskaidrot, rodas jautājums –

mazuļa piedzimšanas posms paiet

norāda – kāpēc būtu jābūt garlaicīgi ar

kāpēc tas ir kļuvis aktuāli? Gunārs

vieglāk. Uz bērna piedzimšanu raugoties

mazuli? Bērns smaida, raud, dusmojas,

Trimda to salīdzina ar situāciju, kad

no ģimenes sistēmiskās terapijas

ar viņu var veidot attiecības. To darīt ir

attiecības tiek veidoties mehāniski,

viedokļa, jāteic – bērna piedzimšana

ārkārtīgi svarīgi no zīdaiņa emocionālās

pēc kādiem šabloniem, ar aprēķinu,

nekad nav viegla un vienkārša. Parasti

attīstības viedokļa. Ja attiecības ģimenē

piemēram, kāds vīrietis seksologam

šajā situācijā ir dabīgi, ka ģimenēs

ir pietiekami interesantas – starp

jautātu – cik minūtes man jāglāsta

rodas spriedze, jo katram no jaunajiem

mammu un bērnu, starp sievieti un

sieva priekšspēles laikā? Ja mēs

vecākiem ir savas grūtības, ar ko jātiek

vīrieti, starp tēti un bērnu –, tad atkrīt

uzdodam šādus jautājumus, jādomā –

galā.

jautājums par ierīcēm. Ja ģimenē starp

kas notiek mūsu attiecībās? Ja

* Pietiekami labas attiecības – jēdziens
veidots, balstoties uz D. Vinikota
jēdzienu “pietiekami laba mamma”.
Tas nozīmē, ka nevienam nav jābūt
ideālam un neviens nevar būt ideāls.
Attiecības var uzskatīt par labām, ja tās
ir “pietiekami labas”.

pieaugušajiem ir piepildītas emocionālās

attiecības ir pietiekami labas, šādi

vajadzības, nebūs nepieciešamības pēc

jautājumi atkrīt.

intensīvas ierīču lietošanas.

Tomēr ir dažas pazīmes, kas var

CIK ILGI
JAUNIE VECĀKI
DRĪKST “SĒDĒT
TELEFONĀ”?
Ja attiecības ir pietiekami
harmoniskas un jaunie vecāki jūtas
pārliecinoši, pazūd jautājums, cik
ilga ierīču lietošana ir pieļaujama.
Galvenais būtu atbildēt uz pamata
jautājumu – kāpēc mēs gribam lietot
ierīces tik ilgi vai intensīvi, ka mums
jāsatraucas, ka tas varētu būt par

liecināt – telefons ir pārāk daudz

VAI SPĒJ TAM
NOTICĒT?

 ja roka automātiski, neatkarīgi
no situācijas, tveras pie telefona.

Pirms 10 gadiem tika veikts

Piemēram, atver acis no rīta un

pētījums – cik ilga ir divu pieaugušo

vispirms skaties ekrānā, nevis uz

kvalitatīva saruna bez lūkošanās

bērnu vai partneri;

ierīcēs, bet skatoties acīs. Atklājās,

 ja telefona lietošana paņem tik daudz

ka tās ir tikai divas minūtes dienā!

laika, ka, tikai to paņemot, lai it kā

Pašlaik šis laiks varētu būt pat

atbildētu uz vienu ziņu, attopies,

mazāks. No šādiem apstākļiem

ka ierīcē esi pavadījis daudz vairāk

izriet strauja verbālā intelekta

laika, nekā tas nepieciešams vai bijis

pazemināšanās bērnu vidū. Tas

plānots;

nozīmē – ja bērns nedzird, kā citi

 ja apkārtējie sāk norādīt uz pārāk

 Gatavojos dzemdībām un fiksēju
kontrakcijas aplikācijā, nevis sekoju

kaismīgu telefona lietošanu. Ir

savām sajūtām un ieklausos savā

viņam saka, mazinās. Tam cēlonis ir

vērts ieklausīties, ja apkārtējie

ķermenī.

meklējams apstāklī, ka vecāki savā

saka: “Tu jau atkal savā telefonā!” –

starpā nesarunājas.

visticamāk, tam ir pamats.
Savukārt, ja telefona lietošana saistās

Kā var pamanīt, ka
telefona ir par daudz?

tikai ar nepieciešamo lietu izdarīšanu
vai plānotu, mērķētu atpūtu (tagad
noskatīšos filmu) un jebkurā brīdī
varam to nolikt, ja ierīču lietošana nav

Tomēr bieži mūsdienās jaunās mammas

Lai kā mums gribētos dzirdēt

strīdu iemesls ģimenē, tad tas parasti

ilgas stundas paliek vienas ar bērnu,

konkrētas stundas, skaitļus un labo un

bažas nerada.
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Darbības, kurās
atpazīstam sevi.
Vai tās ir kļūdas?

sarunājas, viņa spēja uztvert to, ko

daudz?

Man ir garlaicīgi!

pārņēmis mūsu dzīvi. Esi uzmanīgs:

 Zīdu mazuli un lasu draudzeņu
saraksti, skatos TikTok video,
ziņas u. c.
 Eju pa parku, stumju ratiņos gulošu

Bērna
piedzimšana
nekad nav viegla
un vienkārša. Parasti šajā
situācijā ir dabīgi, ka
ģimenēs rodas spriedze,
jo katram no jaunajiem
vecākiem ir savas
grūtības, ar ko
jātiek galā.

parādu viņam multenīti.
 Slinkums dziedāt, uzlieku bērnam
dziesmiņu no Spotify.

ratos, tāpēc iedodu viņam rokās savu
telefonu.
 Ieslēdzu no rīta televizoru, bet tas visu
dienu paliek ieslēgts, un fonā iet viens
raidījums pēc otra.
 Bērns ir iemācījies rāpot – nevis
uzslavēju mazuli un priecājos kopā
ar viņu, bet ķeru pēc telefona, lai
nofilmētu viņu un nosūtītu draugiem
un radiem.
Gunārs Trimda tās negribētu saukt

bērnu, skatos seriālu.
 Lai bērns labāk ēstu piebarojumu,

 Bērnam garlaicīgi braukt sēžamajos

 Lieku gulēt bērnu un sēžu blakus ar
klēpī ieliktu datoru, skatos ziņas u. c.
 Braucot automašīnā, rādu bērnam
telefonu, lai viņš neraud.

par kļūdām, tās drīzāk ir situācijas,
kurās vecāki neapzināti izvēlas nonākt.
Un katram no viņiem ir savs iemesls,
attaisnojums, kāpēc tas tiek darīts.
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Izmēģini!

Viens no aizsargmehānismiem ir

bērnam izveidojas šī drošības sajūta,

kaut kur citur un nav īsti ar viņu kopā,

vecākiem ir daudz koncentrēties uz

ir par diskomfortu?” ieskatīties sevī

racionalizācija – pieaugušie sev iegalvo,

tas nostiprina viņa pārliecību par

lai gan it kā tepat blakus būs. Bērns

to, vai viņi izpilda vai neizpilda kādus

dziļāk aicina Gunārs Trimda. Ja runa ir

ka ierīcē viņi nokārto kādas svarīgas

sevi, ticību savām spējām un vēlāk

var justies nobijies, ja viņš raud, bet

priekšnosacījumus, lai būtu labi vecāki.

par atkarību, var palīdzēt speciālisti –

lietas, kliedē garlaicību, maksā rēķinus,

uzticēšanos citiem. Ja mazulis piedzīvo

mamma neatsaucas. Šādā gadījumā – ja

“Tas ir kā mēģināt nomaksāt bērniem

piemēram, ģimenes psihoterapija.

meklē informāciju, strādā, filmē bērnu,

to, ka viņš pasauc mammu un mamma

mamma vai cita persona, kas aprūpē

uzmanības nodokli – reizēm ir liela

lai saglabātu to savā atmiņā. Jautājums

atnāk, viņam izveidojas tā sauktie

mazuli, neatsaucas viņa vajadzībām,

vēlme izdarīt kādas konkrētas lietas,

ir – kāpēc vecāki izvēlas darīt šīs lietas

iekšējie objekti jeb priekšstats (viņš

veidojas nedrošā piesaiste. Bērns

it kā nomaksāt šo nodokli, un tādējādi

un vai tiešām bērna aprūpe bez ierīču

apzinās, ka mamma ir), un vēlāk, kad

nav pārliecināts, vai mamma atnāks.

rodas šķietama ilūzija, ka es būšu brīvs,

pastāvīgas atrašanās rokā nav iespējama?

mamma kādu laiku nenāk, mazais

Mazulim rodas priekšstats, ka viņš ir

būšu veicis savu pienākumu. Ja vecāki

Ja apzināmies, ka ierīču lietošana jau ir

un vēro, kas tevī notiek. Ja jūtams,

Skatoties ekrānā, tiek palaisti garām

apzinās, ka mamma ir un kaut kad pie

slikts un nevērtīgs, un vēlāk viņam būs

būs spriedzē, lasīs padomus, kā būtu

radījusi problēmas un telefons ir kaut

ka aug satraukums, nemiers, rodas

signāli, kurus vecākiem nodod

viņa atnāks. Savukārt, ja mammai ir,

grūti izveidot attiecības. Ir izpētīts,

jāuzvedas un kā jālieto tehnoloģijas,

kāda emocionālā cauruma ielāps, tas jau

neizturama trauksme, tas nozīmē,

mazulis, – mīmika, skaņas, kustības,

piemēram, pēcdzemdību depresija,

ka tiem bērniem, kam ir izveidojusies

un tos mehāniski izpildīs, tam

ir ļoti daudz, uzskata Gunārs Trimda.

ka vēlme pēc telefona ir ļoti liela

emocijas. Nenotiek mijiedarbošanās ar

viņa būs ļoti iegrimusi virtuālajā

nedrošā piesaiste, vēlākos gados ir

nebūs vēlamā efekta. Piemēram, ja

“Tas ir daudz, tas ir sākums! Vispirms

un jau kaut kāda mērā ir radusies

pieaugušo un viņa emocijām.

pasaulē, zīdainis jutīs, ka mamma ir

lielāki riski ciest no kādām atkarībām.

trauksmaina un nomākta jaunā māmiņa

pašam tas ir jāapzinās, un tad var spert

atkarība.

izlasīs, ka skatīties filmu laikā, kamēr

nākamo soli. Piemēram, var izrunāties ar

Dodoties izbraukumā, atstāj

zīda mazuli, nav labi, un pārtrauks to

tuviniekiem par savām sajūtām. Risināt

telefonu mājās un vēro, kas mainās

skatīties, visticamāk, viņa tik un tā

šo problēmu nav viegli, jo šādās situācijās

jūsu (pāra, vecāku un bērna)

Zīdainim ir jābūt
drošam – mamma
atnāks un viņu pamanīs
Pirmajā dzīves gadā ir ļoti būtiski,
lai mazulim veidotos drošā piesaiste,
lai zīdainim rastos priekšstats – ja
man ir slikti, tad atnāks kāds,
kas mani nomierinās, es neesmu
pamests, es esmu vērtīgs un labs. Ja

Ja vecāki būs
spriedzē, lasīs
padomus, kā būtu
jāuzvedas un kā jālieto
tehnoloģijas, un tos
mehāniski izpildīs,
tam nebūs vēlamā
efekta.

Kāpēc padomi
nestrādā

Reizē, kad rodas vēlme (nevis

Kā sevi izraut no
telefona jūga?

vajadzība!) pēc telefona, apzināti

apstādini sevi un ierīci nepaņem.
Vērs uzmanību uz savām sajūtām

nespēs pieslēgties zīdīšanas procesam,

cilvēki nereti sastopas ar neziņu un

attiecībās – vai varat sarunāties,

Speciālisti uzsver – svarīgāks par to,

jo tāpat būs nomākta, trauksmaina. Un

bezspēcību. Taču ir vērts mēģināt

vai varat pavadīt patīkamu laiku?

cik daudz laika pavadām telefonā, ir

mazulis to jutīs, ka mamma tāpat

sajust emocijas, kas rodas, kad telefonu

Lai līdz tam nonāktu, visticamāk,

iemesli, kāpēc to darām. Lai labāk

emocionāli nav ar viņu.

kādu laiku neizmantojam. Jāņem vērā,

radīsies aizsargreakcija – bez

saklausītu savu iekšējo motivāciju,

Manuprāt, padomi pēc būtības

ja atkarība un pieradums pie ierīču

telefona taču nevar doties laukā no

vecāki var atbildēt sev – ar kādu mērķi

nestrādā. Padoms skan: “ja bērnu baro,

lietošanas ir jau radies, mehāniski pilnīgi

mājas, jo kaut kas var atgadīties

es lietoju tehnoloģijas? Gunārs Trimda

nedrīkst ņemt telefonu”, mamma to

pārtraukt to nevajadzētu, jo tas var būt

un būs nepieciešamība kādam

norāda, ka pēdējo laiku tendence

izpilda, bet diskomforts viņai paliek,

vienīgais veids, kā justies labi,” norāda

piezvanīt.

un bērns to jūt. Jautājums – kas tas

speciālists.

Tehnoloģijas un bērnudārznieks

KO VIEDIERĪCES
BĒRNUDĀRZNIEKAM
VAR DOT UN KO
ATŅEMT
Divgadnieks, kas iet pa rotaļu laukumu un skatās
ekrānā, – mūsdienu realitāte, ko reizi pa reizei varam
novērot parkos. “Protams, mēs nevaram iztikt bez
tehnoloģiju klātbūtnes mūsu un mūsu bērnu dzīvē.
Īpaši līdz ar pandēmiju tās arvien vairāk ienāk ģimeņu
dzīvēs – arī maziem bērniem ir nodarbības, kas notiek
attālināti. Taču, domājot par tehnoloģiju lietošanu
bērniem, nevajag ieiet galējībās,” aicina psihoterapijas
speciāliste Līga Bernāte.
ir sarkanas šūpoles, zied dzeltenas puķes,
kokos dzied putniņi, bet matus plivina

Lai kā dažreiz
pieaugušajiem
gribētos atbildību
par tehnoloģiju lietošanu
novelt uz “mūsdienu
bērniem”, bērni
nepiedzimst ar
domu, ka viņi
uzriez grib
skatīties ekrānā.

ESI ZINOŠS!

Pirmsskolas vecums ir ļoti svarīgs
gan bērna attīstībai, gan ieradumu
veidošanai. Šajā laikā smadzeņu
attīstība notiek ļoti intensīvi, aktīvi
veidojas neironu saites, tāpēc ļoti
būtiski bērnam piedāvāt tādas
nodarbes, kas veicina daudzpusīgu
smadzeņu nodarbināšanu.

Kāpēc dodam
bērniem ierīces

vējš. Ejot pa ielu bez ekrāna, bērns ir

Konsultē
LĪGA BERNĀTE,

aktīvs, un aktīvas ir visas viņa maņas,

Galvenais jautājums, uz ko jāatbild katram

viņam ir jākoncentrējas, jākoordinē

no vecākiem, kas jebkādu viedierīci (TV,

savas kustības, līdz ar to smadzenes tiek

planšeti, viedtālruni, videospēles) nodod

nodarbinātas ievērojami daudzpusīgāk.

bērna lietošanā, ir – ar kādu mērķi šo ierīci

Vecākiem jāapzinās, ka tehnoloģiju

dodam? Ir svarīgi apzināties, ka bērnam

piedāvājums ir plašs un dažādas ir

pašam no sevis nerodas motivācija lietot

gan ierīces, ko bērnam dodam, gan

ierīces. Lai kā dažreiz pieaugušajiem

Ja bērns pa rotaļu laukumiņu ietu bez

saturs, ko viņš ierīcēs patērē. Būtībā to

gribētos atbildību par tehnoloģiju

ekrāna, viņš attīstītu visas savas maņas,

visu var uzskatīt par “ekrānu laiku” –

lietošanu novelt uz “mūsdienu bērniem”,

viņam smadzeņu darbība notiktu daudz

viedtālruņu, planšetu, viedpulksteņu

bērni nepiedzimst ar domu, ka viņi uzreiz

plašāk nekā tad, ja viņš skatās ekrānā un

lietošana, TV skatīšanās, videospēļu

grib skatīties ekrānā. “Arī pusotra, divus

spēlē spēlīti, bet nemana, ka rotaļu parkā

spēlēšana.

un trīs gadus veciem

psihoterapijas
speciāliste

Autore: GUNITA KRILOVA
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Ko labu bērnam var
dot viedierīces

mazuļiem motivācija lietot ekrānus
nerodas pašiem no sevis, ja viņiem
tas līdz šim nav piedāvāts un iedots,”
akcentē speciāliste.

 Multitaskinga (vairāku lietu

Izrietot no tā, kāda katram no

vienlaicīga darīšana) apguve. Ekrānu

vecākiem ir motivācija dot bērnam

lietošana var mācīt un attīstīt spēju

lietot tehnoloģijas, vecāki var daudz

bērnam pārslēgties starp vairākām

labāk apzināties, ko bērnam šis ekrānā

lietām.

pavadītais laiks sniegs vai atņems.

 Uzmanības trenēšana – ar noteiktām

Mūsdienās daudzi vecāki bērniem

spēlēm iespējams trenēt arī

piedāvā tehnoloģijas, lai varētu

uzmanību, piemēram, atrast

netraucēti veltīt laiku darbam vai savai

vienādas figūriņas, zvēriņus, meklēt

atpūtai, pašu ērtībām un mieram,

atšķirības, ieraudzīt noteiktas krāsas.

un tas ir saprotams. Mūsdienās arī

 Ekrāni trenē ātru lēmumu

bērnudārzniekiem nodarbības mēdz

pieņemšanu, perifēro redzi, vizuāli

notikt attālināti (mūzikas skola, valodu

motorās kustības.

nodarbības) – tādā gadījumā ierīce tiek

 Svešvalodu apguve. Valodu mācīšanās

lietota izglītošanās nolūkā. Tāpat vecāku

caur filmiņām, aplikācijām, spēlēm

motivācija, dodot ekrānu, ir piedāvāt

var nostiprināt bērnam jau esošās

mazajam izklaidi vai arī pavadīt kopā

valodas zināšanas vai arī iemācīt

laiku ar viņu, skatoties kādu animācijas

jaunas lietas. Aplikācijas var palīdzēt

filmu. Svarīgi ir apzināties šo mērķi,

uzlabot klausīties prasmi svešvalodā.

ar kādu tehnoloģijas tiek lietotas, lai

 Ekrāni var palīdzēt bērnam kaut ko

nelolotu liekas ilūzijas, ka bērns ekrānā

apgūt – ar spēlēm un aplikācijām

ārkārtīgi izglītojas.

var mācīties burtus, ciparus, krāsas.

Atceries!

Taču vecākiem jāatceras, ka šāda
mācīšanās tāpat prasīs pieaugušā
iesaisti un nebūs tā, ka bērna
izglītošanu, piemēram, burtu apguvi,

VAI ESI TO
APDOMĀJIS?

Mirklī, kad mēs mazam bērnam

iedodam ekrānu, mēs viņam kaut ko
atņemam.

Ar kādu mērķi tu bērnam dod

Vai ekrāni ir jāapgūst
laikus?

viedierīci?
Kādu saturu mazulis skatās, redz,
lieto ekrānos – vai tā ir tikai

var atstāt tikai aplikācijas ziņā.
Vecākiem ir jāseko saturam, jāpielāgo
tas bērna vajadzībām un spējām.
Svarīgi, lai šāda mācīšanās ar ekrāna
palīdzību ir ar mēru un lai netiktu
praktizēta tikai šāda veida mācīšanās.
Neaizstājama ir lietu mācīšanās

kas apliecinātu korelāciju starp,

skolā un vēlāk veiksmīgu karjeru. Jā,

bērniem līdz ar skolas gaitu uzsākšanu

Mūsdienu laikmets pamatoti ir

piemēram, tehnoloģiju lietošanu un

tur ir šī korelācija, bet starp ekrāna

strauji pieaug ekrāna laiks, ir ļoti

vai arī tur parādās reklāmas, kas

tehnoloģiju laikmets, un reizēm

sekmēm mācībās. “Ja bērns līdz skolas

lietošanu un sekmēm šādas sakarības

svarīgi bērnudārza vecumā piedomāt

var vest uz bērniem nepiemērotu

var skaidrot dažādas situācijas –

vecāki bažījas: ja bērns novēloti

vecumam nebūs turējis rokās planšeti,

nav,” norāda Līga Bernāte.

un limitēt ekrānu laiku. Bērni jaunas

saturu?

piemēram, mācīt empātiju, skaidrot

sāks lietot dažādas ierīces, viņš

tāpēc viņam nebūs problēmu apgūt

Speciāliste uzsver, ka tehnoloģiju

lietas apgūst ļoti ātri, tāpēc nav

kaut ko nokavēs vai nespēs tikt līdzi

mācību vielu. Pētījumi rāda, ka ir

apguves jomā mūsdienu bērns neko

pamata bažām, ka viņi tehnoloģiju

mācību vielai. Taču nav pētījumu,

korelācija starp lasītprasmi un sekmēm

nokavēt nevar. Turklāt – zinot, ka

jomā kaut ko nokavēs.
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spēlīte, YouTube multiplikācija,

Vai jūsu ģimenē ir ieviesti skaidri
viedierīču lietošanas noteikumi?

tradicionālajā veidā.
 Ar animācijas filmu palīdzību bērnam

emocijas, stāstīt par kādiem
neierastiem notikumiem.
 Bērniem ar dažādiem traucējumiem
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sadarbojas. Mācoties realitātē, daudz

nesamīļo viņu, bet tā vietā iedod

bez ekrāniem. “Tas, cik daudz vecāki

vairāk iesaistās maņas – tauste, redze

ekrānu, mazais neizprot šīs savas

apzināti atļauj bērnam lietot ekrānus

trijās dimensijās, tādējādi smadzenes

sajūtas, un viņam ir grūti sevi regulēt.

un kādās situācijās, ir pieaugušo

tiek trenētas daudz vairāk. Taču,

 Ekrāni veicina stresa hormonu

piepūles un izdomas jautājums. Tā var

skatoties ekrānā, šāda attīstība

izdalīšanos. Viens no kortizola

būt ģimenes izvēle – pieņemt lēmumu,

nenotiek.

uzdevumiem ir bloķēt receptorus,

ka, braucot automašīnā, nelietosim

 Ekrāna lietošana mazina bērna

kas palīdz nomierināties, līdz ar to

ekrānus, bet tā vietā izmantosim

motivāciju apgūt ko jaunu,

ekrānu lietošana rosina trauksmes

rotaļlietas, grāmatas, izdomāsim

iesaistīties. Ekrānu saturs ir

traucējumu veidošanos, turpretī

dažādas spēles, ko spēlēt, vērosim

konstruēts tā, ka, kaut ko pareizi

kustības, svaigs gaiss palīdz izreaģēt

apkārtni un sekosim līdzi maršrutam.

izdarot, bērns saņem ļoti lielu

stresu un atslābt.

Jāņem vērā, ka tie bērni, kurus pārsvarā

apbalvojumu – nemitīgi par katru

 Bērns saņem mazāku devu

visur aizved ar mašīnu un kuri tajā laikā

mazo lietiņu viņš tiek ļoti, ļoti

ķermeniskā kontakta. Ķermeniskais

skatās ekrānā, nemāk orientēties dabā.

stimulēts un apbalvots (savelkot

kontakts mazam bērnam ir ļoti

Viņi nokļūst punktos A, B un C, bet

pareizi vārdu ar attēlu, pār ekrānu

svarīgs, tāpēc, lietojot tehnoloģijas,

to, kas ir pa vidu un kā šie punkti savā

nobirst apbalvojums, urravas, skaļš

jāraugās, lai nemazinās ķermeniskā

starpā ir saistīti, bērni nezina,” iezīmē

un priecīgs signāls liecina – tu esi

saskare ar vecākiem. Arī emociju

Līga Bernāte.

malacis!). Taču reālajā dzīvē šādu

regulācija mazam bērnam tiek

Speciāliste norāda: arī izejot uz ielas, ja

apbalvojumu sniegt bērnam nav

novadīta caur pieskārieniem, nevis

acis tiek vērstas telefonā, bērns netrenē

tikai parunāšanu.

iemaņas, kas vajadzīgas, lai patstāvīgi

iespējams. Protams, vecāki paslavē
bērnu, bet ierīcē tas tiek darīts

 Mazinās acu kontakta dibināšana

pārvietotos – neprot noteikt attālumu

daudz lielākā apmērā. Tas mazina

ar citiem. Ja bērns un pieaugušie

līdz mašīnai, neievēro luksofora

motivāciju skatīties burtus grāmatā.

viņam apkārt daudz lieto viedierīces,

gaismas, neiemācās laikus apstāties,

Arī bērnudārzā netiek sniegts milzīgs

ikdienas saziņā mazinās acu kontakts.

ja ir sarkanā gaisma. Veicot ceļu bez

apbalvojums par to, ka mazais

 Lasītprasmes citāda attīstīšanās – lasot

ekrāna, pa ceļam var pamanīt puķes,

20 minūtes ir sēdējis, darbojies un

digitālu tekstu, pieaug ieradums lasīt

kukaiņus, skaņas, vēju – paveras

paveicis darbu.

pa diagonāli, taču lasītprasmei ļoti

pavisam cits sajūtu klāsts, kas pārņem

vajadzīga ne tikai spēja izlasīt, bet

bērnu, ja viņš iet pa ielu un pievēršas

un mācīšanās grūtībām ar

ar zīmējumu kartītēm un rakstot tos ar

ir veidots tā, lai noturētu bērna

skārienjutīgajiem ekrāniem var ļoti

roku, būs daudz lielāki, nekā skatoties

uzmanību – ja mazajam kaut kas

labi palīdzēt apgūt un trenēt dažādas

multeni par alfabētu. Tāpat jāraugās, lai

nepatīk, viņš automātiski var uzspiest

Ja bērna emocijas tiek slāpētas vai

uztvert un analizēt tekstu. Mācoties

apkārt notiekošajam.

lietas, kā arī atvieglot sadzīvi. Šo

ekrāna mācīšanās veids nav vienīgais.

nākamo, interesantāko piedāvājumu.

pārslēgtas ar ekrānu (ekrāns tiek

digitāli, nav iespēja plašāk iesaistīt

Tāpat, gaidot rindā, bērnam ir svarīgi

Šāda ekrānu lietošana neveicina

dots, lai tikai mazais nedusmotos vai

savas maņas un spējas.

reizi pa reizei pagarlaikoties. Mācēt

uzmanības noturēšanas spējas un

neraudātu), viņš neiemācās atpazīt

koncentrēšanos. Ļoti maz bērnu

un regulēt savas emocijas. Bērnam

māk noskatīties animācijas filmu no

ir nepieciešams izdzīvot, apjaust un

sākuma līdz beigām, ja ir pieejams

sajust visādas emocijas – piemēram,

cits piedāvājums. Taču uzmanības

piedzīvot, ka ir garlaikots, dusmīgs,

bērnu ikdienā tehnoloģijas ārkārtīgi
palīdz.

Vai ekrānā var mācīties
skaitīt?

Kas bērnam tiek
atņemts, kad viņš lieto
ekrānu
 Veidojas izteiktas grūtības noturēt

 Bērns nemācās regulēt savas emocijas.

Vai, gaidot rindā vai
braucot automašīnā,
piedāvāt ekrānu?

pagaidīt, neapmierināt katru pirmo
impulsu pēc izklaides ir svarīgi, domājot
par skolas gaitām – skolā bērniem
ir jāprot sēdēt mierīgi, koncentrēt
uzmanību. Piemēram, stāvot rindā,

Reizēm vecāki meklē attīstošas

un koncentrēt uzmanību. Šīs lietas

noturēšana un koncentrēšanās spējas

bēdīgs, vīlies. Emocijas ir cieši

Nereti vecāki uzskata, ka gaidīšana

vecāks ar bērnu var aktīvi sarunāties,

programmas, kas bērnam māca burtus,

smadzeņu centrā nobriest un attīstās

būs ļoti nepieciešamas skolas mācībās.

saistītas ar pašregulāciju – emocijas

rindā vai braukšana automašīnā mazam

vērot apkārti, uzturēt komunikāciju

māca skaitīt vai atpazīt dzīvniekus,

ap trīs gadu vecumu. Brīdī, kad

palīdz cilvēkam saprast sevi,

bērnam nav pa spēkam, tāpēc šīs ir tās

vai, piemēram, spēlēt dažādas plaukstu

krāsas. Jā, to var darīt, taču daudz labāk

bērns ir pie ekrāna, kur var pārslēgt

Piemēram, kad mazais mācās lasīt

mijiedarboties ar citiem, veidot

reizes, kad ekrānu piedāvāt mazajam

spēles. Tas prasa no vecāka lielāku

būs bērnam mācīt un attīstīt lietas

saturu, ko viņš patērē, viņam nav

tradicionālajā veidā no grāmatas,

attiecības. Ja pieaugušais nepalīdz

būtu pieļaujams. Taču, kā norāda

piepūli, tomēr iemāca bērnam katrā

reālajā vidē – ar grāmatām, klučiem,

sevi ne jāmotivē, ne jākoncentrē

viņam smadzenēs aktīvi veidojas

bērnam nomierināties un nepasaka:

speciāliste, arī šīs ir situācijas, kad

garlaicīgā brīdī neķerties pie impulsa no

kartītēm. Ieguvumi, mācoties burtus

uzmanība. Šajās iekārtās dizains

neironu ceļi – smadzeņu daļas

“Tu esi bēdīgs vai dusmīgs”, un

ar vecāku izdomu ir iespējams iztikt

malas – ekrāna.
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 Lietojot ekrānu, bērns ir pasīvs.
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TEHNOLOĢIJU
IEKĻAUŠANA
BĒRNUDĀRZNIEKA
DIENASKĀRTĪBĀ
“Nevarētu teikt, ka mūsdienu bērni paši pieprasa un izdomā lietot ekrānus. Kāpēc
pusotrgadnieks grib skatīties telefonā? Tāpēc, ka viņš redz, ka pieaugušais ir ar telefonu
rokā,” uz vecāku atbildību par izvēli ieviest tehnoloģijas bērna ikdienas rutīnā norāda
psiholoģe un psihoterapeite Līga Bernāte.
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atkarību izraisošie faktori. Sasniedzot

meklēt vieglāko veidu – ekrānā, bet

jaunu spēles līmeni, dzirdot uzvaras

gan primāri nodrošināt mazajam citas

dziesmiņu un saņemot krāšņu salūtu

aktivitātes. “Tas, protams, prasa no

pār visu ekrānu, organisms sajūt milzu

vecākiem enerģiju un apņēmību iziet ar

prieku – ķermenī izdalās dopamīns, kas

bērniem ārā, izbraukt ar velosipēdiem,

rada baudas sajūtu. Pirmo reizi spēlējot

uzspēlēt spēli vai palasīt bērnam priekšā

spēli un sasniedzot jaunu līmeni,

grāmatu. Taču nav jau tā, ka bērns

dopamīns izdalās ļoti izteikti, bet, lai

vienkārši paņem telefonu un sāk spēlēt

šādu baudu sasniegtu nākamajā reizē, ir

spēlīti – kādam tā spēlīte telefonā ir

jāspēlē vēl intensīvāk, jāsasniedz arvien

jāuzinstalē un bērnam jāierāda,” teic

Speciāliste atzīst, ka tehnoloģijas

jaunas virsotnes. Lai arī dopamīns

Līga Bernāte.

pavisam izskaust no bērna ikdienas nez

atbild par labsajūtu un baudu un

vai izdosies, taču – kā plānot ekrānu

sniedz patīkamas sajūtas, gūstot šo

laiku bērnudārza vecuma bērnam, lai to

baudu ar viedierīču spēlītēm, rodas

varētu uzskatīt par veselīgu tehnoloģiju

risks, ka bērns neiemācīsies šo “kaifa

Paradumi visai dzīvei veidojas bērnībā,

lietošanu?

sajūtu” piedzīvot citā veidā, piemēram,

un tas ir pamats, kā var veidoties

fiziski kustoties, kaut ko iemācoties

arī bērna attieksme pret tehnoloģiju

tradicionālajā veidā, pavadot laiku un

lietošanu un to, cik svarīgas viņam ir arī

jokojoties ar ģimenes locekļiem. Tāpēc

citas aktivitātes. Ir nepieciešams sekot

vecākiem ir ārkārtīgi svarīgi to zināt

līdzi, lai mazajam būtu noteikts dienas

Spēlējot spēlītes viedierīcēs, ir vērts

un piedomāt, lai neradītu bērnam

ritms un ekrāns nav pirmā no rīta un

zināt, ka šādā veidā tiek stimulēti

risku baudas un prieka mirkļiem

nav arī pēdējā lieta vakarā, ko viņš

Apzināties – ekrāni
rada atkarību
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Visam ir jābūt līdzsvarā

dienas ritmā iekļauj. Būtiski, lai bērnam
ir sagatavota un pieejama vide, kur viņš
var spēlēties un attīstīties tradicionālajā
veidā – spēlēties ar klučiem, lellēm,
zīmēt, skatīties grāmatas –, un tad, kad
tas viss ir izdarīts, bērnam var piedāvāt
ekrānu.

KAD IR PAR
AGRU?

Amerikas pediatru asociācija
norāda, ka līdz 2 gadu vecumam
bērniem nevajadzētu lietot un
skatīties ekrānu saturu.

CIK DAUDZ IR
PAR DAUDZ?
Mazam bērnam būtu piemērots
ekrāna laiks līdz 2 stundām
dienā – ieskaitot fona troksni, ko
uztver arī bērnudārznieks. Tas
nozīmē, ja mazulis dienā noskatās
vienu animācijas filmu, mamma
ar bērnu fonā noskatās ziņu
pārraidi, bet lielais brālis skatās
sev interesējošu seriālu un istabā
ir arī mazulis, bērna dienas limits
ekrānam jau ir pārtērēts.
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Tehnoloģiju lietošanas ABC mazam bērnam

1.

NOTEIKUMI

saturu atbilstoši vecumam un sekot

Lai ekrānu lietošana katru

līdzi, lai tas nav bērnu biedējošs saturs.

reizi nebeigtos ar skaļu un

cik ilgi un ko drīkst skatīties un spēlēt.

3.

Ļoti svarīgi pie šiem noteikumiem arī

ar konkrētu mērķi, ko gribam sasniegt,”

pieturēties un ieturēt konsekventu

norāda speciāliste. Viņa uzsver –

nostāju pret tiem, un nepieļaut atkāpes.

vecākiem ir skaidri jāzina, kāpēc viņi

Lai mazinātu bērna pretestību beigt

dod bērnam lietot telefonu. Vai lai paši

lietot ekrānu, vēlams noteiktu laiku

atpūstos, lai paveiktu kādu darbu vai lai

(10, 5, 2 minūtes) pirms tā beigām uzlikt

izklaidētu bērnu? Uz to katram pašam ir

brīdinājuma signālus, lai atgādinātu,

jāatbild un tas jāapzinās.

emocionālu skandālu un protesta
akciju, nepieciešami skaidri noteikumi
par ekrānu lietošanu – kad, cik daudz,

ka laiks drīz beigsies. Pats svarīgākais

Ja mēs bērnam
ierādām ierīces,
tad atceramies, ka
ieguvumu no tā nav daudz
un to darām ar
konkrētu mērķi, ko
gribam sasniegt.

“Ja mēs bērnam ierādām
ierīces, tad atceramies, ka

ieguvumu no tā nav daudz un to darām

Ja vecāki ieliek bērna rokās tehnoloģiju,

4.

tad uzreiz ir jāatrunā noteikumi. Ja

nodarbes, nevis ekrānu lietošana.

tas tiek palaists garām, pēc tam ir ļoti

Vecākiem būtu jāraugās, lai ekrānu

grūti,” uzsver speciāliste. Ja bērns

lietošana neaizēno bērna interesi par

protestē pret to, ka ir jābeidz lietot

aktivitātēm reālajā dzīvē.

noteikumu realizācijā ir ieturēt
konsekvenci. “Lielākā vecāku kļūda ir
iedot bērnam ierīci bez noteikumiem.

ierīci, vecākiem ļoti svarīgi ir nepieļaut

BĒRNAM IR CITAS
AKTIVITĀTES
Primāri bērnam bērnudārza

vecumā aktuālas un attīstošas ir citas

SATURS, SATURS, SATURS!

5.

Vai tu zini, ko bērns skatās

mammai no rīta pienes brilles un

telefonā? Varbūt viņš tikai

telefonu – jo uzreiz, kā atmostamies,

atkāpes no noteikumiem un izturēt
bērna dusmas.

2.
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SKAIDRS MĒRĶIS

VECĀKU PIEMĒRS
Mazi bērni ļoti ātri iemācās
atdarināt pieaugušos. Ir

novēroti gadījumi, kad divgadnieks

sāk savu animācijas filmu maratonu

ir taču jāieskatās telefonā! Tāpat, izejot

ar nevainīgu pārraidi, bet pamazām

no mājas, bērnudārznieks ņem līdzi arī

saturs ekrānā kļūst viņam nepiemērots?

savu spēļu, plastmasas telefonu – jo,

Ļoti svarīgi, lai ekrāna saturs ir bērna

izejot no mājas, taču vienmēr jābūt

vecumam atbilstošs. Neatbilstošs

līdzi telefonam. Vecākiem būtu vērts

(vardarbīgs, agresīvs) saturs aktivizē

apdomāt – cik daudz mēs kā pieaugušie

noteiktus smadzeņu centrus un

spējam vakarā nolikt malā datorus un

var veikt pat strukturālas izmaiņas

telefonus un pievērsties citām lietām?

ne tikai bērnu, bet pat pieaugušo

Ja tomēr vēl vakarā, kad ģimenei ir laiks

smadzenēs. Vecāku uzdevums ir zināt,

bez ekrāniem, vecākiem ir jāpadara

ko mazulis skatās ekrānā, pielāgot

kāds darbs, tad jāatvainojas pārējiem
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ģimenes locekļiem, jāpadara, kas

vecāki vēlas atvilkt elpu un atpūsties

nepieciešams, un jāspēj nolikt ierīces

pēc smagas darba dienas, un tas ir

malā.

Padomi veselīgākai
ekrānu lietošanai
 Ja bērnam ir noteikts ekrānu

saprotams.
 Nekad neizmantot ierīces kā soda vai
disciplinēšanas metodi, piemēram,
draudot – ja tu nesakārtosi mantas,
nedabūsi telefonu. Tā nav pareizākā
bērna disciplinēšanas metode. Tāpat

lietošanas limits, piemēram, stunda

iespējams, ka bērns pārņem šādu

ekrāna laika dienā, labāk šo laiku

modeli un sāk draudēt vecākiem – ja

sadalīt divās daļās – pa pusstundai,

tu man nedosi saldumus, es neiešu uz

bet divas reizes.
 Labākais būtu 2 stundas pirms

bērnudārzu.
 Sekot līdzi, kādas TV pārraides

miega nodrošināt bērnam laiku

bērnam iet fonā. Ļoti svarīgi būtu

bez ekrāniem. Ja tas nav iespējams,

neaizņemt ikdienas “ēteru” ar visu

vēlams vismaz 1 stundu pirms

laiku fonā raidošu televizoru. Bērna

miega iztikt bez ekrāniem. Pat ja

smadzenes uztver visu informāciju,

bērns rāmi sēž un skatās ekrānā,

arī to, kas nav mērķēta viņam, bet tas

un ir it kā ir nomierinājies, ekrāna

mazuli nogurdina un pāruzbudina.

gaisma un saturs gan nogurdina acis,

Tāpat jāseko līdzi saturam, ko bērni

gan noslogo nervu sistēmu. Tāpat

redz vecākus lietojam – redzot

vakarā svarīgi ierobežot ekrānus, lai

vecumam nepiemērotu filmu, ziņu

smadzenēm būtu iespēja pārstrādāt

sižetu, mazais var to pārspīlēti

visu dienā, tostarp ekrānos, saņemto

uztvert, sabīties. Bērns, lai arī nesēž

informāciju.

un neskatās šo filmu, redz atsevišķas

 Ja iespējams, labāk bērniem līdz

ainas, jūt noskaņu, turklāt viņam

5–6 gadu vecumam speciāli neierādīt

nav izpratnes par to, kas tur notiek.

spēles telefonā, jo tam pievienotās

Ja tomēr bērnam gadās redzēt šādas

vērtības nav.

ainas un tās piesaista uzmanību,

 Ekrānu lietošanu var pārvērst par
kopīgi pavadītu laiku. Piemēram,
brīvdienu vakara filmu skatīšanās ir
lielisks rituāls, ko var ieviest ģimenes
rutīnā. “Ja mēs multeni skatāmies
kopā kā ģimene, uzēdam kādu našķi,

redzētais ar mazo jāpārrunā.

Ja ir palaists garām
noteikumu ieviešanas
brīdis

pēc tam pārrunājam, ko sapratām

Iespējams, ir ģimenes, kurās līdz ar

un ko uzzinājām, tas iegūst pavisam

attālināto dzīvi (darbu un mācībām)

citu jēgu, nekā tad, ja mazais viens

bērnudārznieku tehnoloģiju lietošana

pats sēž pie televizora,” stāsta Līga

ir palaista pašplūsmā un nav uzstādīti

Bernāte un uzsver, ka arī tas ir

ne kārtīgi noteikumi, ne ticis sekots

pieļaujams, bet šeit atkal vecākiem

līdzi saturam. Taču to visu noteikti var

ir jāapzinās mērķis – kāpēc bērns sēž

vērst par labu! Visbiežāk ģimenēs ar

viens pats pie televizora? Iespējams,

tehnoloģiju lietošanu rodas problēmas
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Vecākiem
būtu vērts
apdomāt – cik
daudz mēs kā
pieaugušie spējam
vakarā nolikt
malā datorus un
telefonus
un pievērsties
citām lietām?

tad, kad vecāki nolemj samazināt

pie jaunajiem noteikumiem, kas ir

norāda uz iepriekšējām reizēm, kad

bērniem ekrānu lietošanu. Tad ir tikai

jau pārrunāti ar bērnu. Tas, ko vecāks

vecāks ir ļāvis skatīties ierīcē bez

divas stratēģijas – pievērt acis un

bērnam varētu teikt strīdus situācijā,

ierobežojuma, šādā situācijā ir labi

turpināt lietošanu līdzšinējā kārtībā vai

būtu: “Es saprotu, ka tu gribi vēl spēlēt,

atvainoties bērnam: “Piedod, es toreiz

tomēr kaut ko darīt lietas labā.

es saprotu, ka tu esi dusmīgs, bet mums

nepadomāju, cik daudz ekrāna tev būtu

Pirmais, kas būtu jādara, vecākiem ir

noteikumi tagad būs tādi.” Tas sniegs

pieļaujams, un neievēroju noteikumus,

jāapzinās, ka kaut kas ir jāmaina, un tas

mazajam atbalstu viņa emocijām (tu

taču nu esam atpakaļ pie jaunās

ar bērnu jāizrunā. Otrs – ir jāapzinās,

drīksti būt dusmīgs, un es tevi saprotu),

kārtības.” Protams, tas prasa laiku, kad,

ka, visticamāk, no bērna puses būs

gan iedos robežu izjūtu (tagad spēkā

konsekventi pieturoties pie jaunajiem

protests. Vecāku uzdevums ir izturēt

būs jaunie noteikumi). Noteikti šādās

noteikumiem, spējot izturēt bērna

mazā cilvēka emocijas, dusmas un

situācijās nevajadzētu pacelt balsi,

emocijas un dusmas, ekrānu lietošana

reakcijas un tomēr palikt pie sava,

sākt vainot bērnu. Savukārt, ja mazais

ieiet veselīgākās sliedēs.
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sajūtamies pavisam citādi un apjaušam, ka varam justies labi!
Tāpēc ir vērts izmēģināt pārkārtot savus ieradumus.
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Diena sāksies tā, kā būs pabeigta iepriekšējā diena, tāpēc ir tik
svarīgi piedomāt, kādas aktivitātes tiek veiktas vakarā. Ja diena
būs pabeigta ne visai patīkami, tas ietekmēs arī nākamās dienas
garastāvokli. Ja apstākļi ir nogurdinoši, garastāvoklis nebūs tas
labākais – garastāvokli mūsu organismā nosaka dažādi hormoni.
Tāpēc tik būtiski būtu arī vasarā ievērot veselīgu pirms miega
rutīnu.
 Aptuveni divas stundas pirms miega samazināt tos faktorus,
kas paaugstina smadzeņu darbību, uzbudina un satrauc, –
TV skatīšanās, kustīgās bildes telefonā. Šīs aktivitātes ir
dopamīna iedarbinošie mehānismi un pirms miega nav
vēlami. Dopamīns ir hormons, viens no galvenajiem cilvēka

Muzicēšana, lasīšana vai mierīga pastaiga būs piemērota

dzinējspēkiem, kas mudina celties, iet un kaut ko darīt, un tas

aktivitāte vakaram.

ir arī viens no atkarību izraisošajiem hormoniem. Dopamīns ir

Konsultē
KĀRLIS BIRMANIS,

“Rimi Bērniem”
fiziskās sagatavotības
eksperts, sporta
treneris

Pārrauj apburto loku!

tas, kas izstrādājas, kad skrollējam telefonu, – tas mudina mūs
ritināt tālāk un pavadīt šķietami labu laiku. Organismā rodas
pieprasījums pēc nākamās un atkal nākamās kustīgās bildītes.
Telefona skrollēšana sniedz momentānu gandarījumu, bet
patiesībā parasti neko labu un vērtīgu mums nedod.
 Vakara pastaiga. Iespējams, daudziem šķitīs nereāli – jau ap
astoņiem deviņiem vakarā mudināt jaunieti beigt lietot ekrānus.
Taču jāņem vērā, ka, kaut ko atņemot, kaut kas cits ir jāliek vietā,
tāpēc vakara rutīnā iederēsies pastaiga līdz mežam vai parkam,

Ieradumam ir liels spēks, taču tas rodas ilgākā, vismaz divu

saulrieta vērošana, putnu klausīšanās, mierīga kopā būšana,

nedēļu, laikā. Ja vēlies pārkārtot savu dienas ritmu un veidot

lasīšana. Labākais, lai, pēc pastaigas atnākot mājās, nebūtu atkal

to veselīgāku, ņem vērā, ka organismam būs nepieciešams

jāķeras pie telefona, tāpēc ieteikums būtu uzlikt modinātāju jau

adaptācijas laiks. Mūsu organisms spēj normalizēt nenormālas

pirms došanās pastaigā un pastaigas laikā telefonu atstāt mājās,

lietas – mēs spējam apslāpēt noguruma sajūtu, ja to jūtam cauru

un pēc tam vairs neaiztikt. Tāpat ir vērts jau pirms pastaigas

diennakti. Citkārt uzskatām, ka varam ēst neveselīgi un nesportot,

iztīrīt zobus, lai vēlāk nebūtu kārdinājuma pēc tam našķēties.

jo “jūtamies taču normāli”, taču mēs nemaz nezinām, kā mēs

 Laicīga gulēt došanās. Teorētiski laicīga iešana gulēt ir

justos, ja darītu veselīgās lietas. Mēs nejūtam atšķirību, kā ir,

ap deviņiem līdz vienpadsmitiem vakarā. Aizmigšana pēc

Savukārt kustīgu bildīšu skatīšanās spožā ekrānā, atrodoties

kad dzīvojam veselīgāk, jo mums nav, ar ko salīdzināt. Taču, reiz

vienpadsmitiem jau var atstāt negatīvu ietekmi uz nākamo

tumšā istabā, pirms miega nenāks par labu – šīs aktivitātes ir

izguļoties un atpūšoties, paēdot veselīgu maltīti un izvingrojoties,

dienu.

dopamīna iedarbinošie mehānismi un pirms miega nav vēlamas.
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Zīmējumi: OLGA GOGOLE

Lai cik ļoti nereāls varētu šķist
termins “skolēnu ideālā diena vasaras
brīvlaikā (bez pārmērīgas tehnoloģiju
lietošanas)”, iniciatīvas uzņemšanās
un apstākļu nodrošināšana, lai skolas
bērni pavadītu pilnvērtīgāku laiku ārpus
ekrāniem, ir vecāku rokās, un kopumā
vecākiem ir liela ietekme pār to, kā
skolēns pavada dienu.

Rīts sākas iepriekšējā vakarā

Uzzini vairāk:
www.rimi.lv/berniem

Vasaras priekšrocība – saulainie rīti
Lai rīts iesāktos enerģiski un patīkami, visi cilvēki, jau no pāris
gadu vecuma, var sekot vienkāršam ieteikumam – atmodināt
sevi ar saules gaismu. Saules gaismas vai dienas gaismas,
ja rīts ir apmācies, saredzēšana dod mūsu hormonālajai
vielmaiņai impulsu, ka organismam ir jāmostas. Praktiski tas
izpaustos kā kontrasts starp tumsu un gaismu. Tumsā cilvēka
organisms izstrādā miega hormonu, bet saules gaisma ir tā,
kas liek organismam mosties. Ideālā gadījumā gulēšana notiek
telpā ar tumšiem aizkariem vai žalūzijām, bet pēc atmošanās
skolēns dodas laukā – iziet uz terases, iziet īsā pastaigā,
dodas nopeldēties vai samērcē kājas vēsā ūdenī, veic rīta
rosmi parkā vai dārzā. Iešana laukā dod signālu hormonālajai
vielmaiņai, ka tai ir jākļūst aktīvai. Pēc tam arī var sākties
aktīvās dienas atskaite organisma bioloģiskajam pulkstenim.

“Kā ceļas, tā veļas” noteikti nav tas labākais princips, kā sākt

Jo vairāk laika pavadām laukā, jo labāk. Aktivitātēm nav jābūt

Ja ar ķermeni būsim laukā, bet ar degunu tāpat bakstīsim

dienu ne skolēnam, ne pieaugušajam. Veido paradumu brokastis

garlaicīgām, bet jaunieti vislabāk mudināt doties laukā un

telefonu, svaigo gaisu jau saņemsim, bet paši nepieredzēsim

ēst, koncentrējoties uz tām, nevis skatoties telefona ekrānā!

kustēties nevis spiežot, bet izglītojot.

un neuztversim to, kas notiek apkārtnē un dabā.

No rīta izgāja, vakarā pārnāca
Bija laiki, kad jaunieši bija jāsauc iekšā no pagalmiem, kur
tie spēlēja bumbu un skraidīja. Kārļa Birmaņa ieskatā – tā ir
ideāla situācija, ja skolēns vasarā visu dienu pavada laukā,
svaigā gaisā, aktīvās kustībās. Ja tie nav intensīvi treniņi,

Ja vienīgais enerģijas avots
pa dienu ir saldējums, bērns riskē
ar vitamīnu, šķiedrvielu,
minerālvielu un olbaltumvielu
trūkumu savā uzturā.

uzkodām. Pavadot dienu aktīvi, uzņemot veselīgu uzturu
un sabalansējot skatīšanos ekrānos, arī miegs būs labāks,
un skolēns varēs pavadīt mierīgāku vakaru un doties laikus
pie miera.

Kā motivēt jaunieti kustēties

kuros skolēns piedalās, pārslodze no tā neradīsies. Galvenais
ir parūpēties, lai bērnam ir līdzi ūdens, vēlams, lai reizi

pastaigas, peldēšanās, bumbas spēlēšana, braukšana ar

 Izglītojot, nevis piespiežot. Piespiešana rada pretestību

četrās stundās viņš paēstu. “Kustība apspiež apetīti, un

velo, skrituļošana, spēles rotaļu laukumos. Organisms

un bailes, taču, ja jaunietis sapratīs, kāpēc ir vajadzīgas

bērns var nepamanīt, ka viņam vajadzētu paēst. Ja vienīgais

darbojas pēc pieprasījuma, un to mēs pretim dodam

kustības, viņam būs vieglāk to pieņemt un ieviest savā

enerģijas avots pa dienu ir saldējums, bērns riskē ar vitamīnu,

ar apzinātību un kustību – jo vairāk kustamies un

šķiedrvielu, minerālvielu un olbaltumvielu trūkumu savā

nogurdinām savu ķermeni (ar aktīvām, sabalansētām

Labākais veids, kā atmosties, ir acij redzēt saules gaismu un

uzturā. Tiem, kas visu dienu kustas, ir jāēd, vēlams pilnvērtīga

kustībām), jo mazāks risks, ka tiek apēsts par daudz. Tas ir,

ķermenim izkustēties. Rādi paraugu savam skolēnam, un

maltīte. Saldumus vajadzētu atstāt tikai pēc maltītes

ja skolēnam diena būs aizpildīta ar dažādām aktivitātēm,

dodieties mazā rīta pastaigā, skrējienā vai ejiet nopeldēties.

uzņemšanas,” teic Kārlis Birmanis.

mazāks būs uzņemtais ēdiens – visi taču zinām, ka,

Siltie un gaišie rīti ir vasaras priekšrocība!

Visas aktivitātes, ko skolēni var veikt ārā, būs labas –

sēžot mājās pie televizora, roka automātiski stiepjas pie
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dzīvē.
 Caur apzinātību – skaidrojot un pievēršot uzmanību
dzīvesveida ieradumiem un vērojot, kā mainās sajūtas, ja
kaut ko savā ikdienā pamainām.
 Ar savu piemēru – kopīgas pastaigas, velobraucieni, spēles
var būs labi ģimenes vasaras rituāli.
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VESELĪGU VASARU!

ārā ir pamatīga svelme, bet arī
jebkurā citā dienā. Cilvēkiem dienā
jāizdzer vismaz 1,5–2 litri tīra ūdens.

ādu un gaišiem matiem, arī bērniem un

Pietiekams šķidruma patēriņš tīņiem

pusaudžiem. Jaunībā saulē apdegusi āda

un pieaugušajiem nodrošina labas

turpmāk dzīvē palielina ne tikai ādas

kognitīvās spējas, palīdz saglabāt

novecošanas ātrumu, bet arī būtiski

modrību un uzlabo koncentrēšanās

pastiprina iespēju saslimt ar ādas vēzi.

spējas.

Uzmanību no
alkohola un enerģijas
dzērieniem

Dehidratācijas pazīmes – sausa mute,
galvassāpes, nespēks – jau liecina,
ka padzerties vajag steidzami, bet
vislabāk līdz šim stāvoklim nenonākt.
Lai organisms saņemtu ūdeni

Konsultē
SANITA
MITENBERGA,
“Rimi Bērniem”
bērnu veselības
eksperte

saulaino laiku pavadīt ārā – dārzā vai
pie kādas ūdenstilpes. Ārā, protams,
drīkst un vajag iet, atceroties, ka tiešos
saules staros nav ieteicams uzturēties
no pulksten 11.00 līdz 15.00. Šajā
laikā nedrīkst aizmirst arī par saules

Autore: LĪGA BRŪVERE

aizsargkrēma regulāru lietošanu,
ieziežot visas atklātās ādas virsmas,

pārkarstot, kā arī ilgstoši uzturoties

• Neej peldēties, ja esi lietojis

augstā gaisa temperatūrā. Ķermenis

alkoholu vai stipri sakarsis saulē.
• Nekad nelec uz galvas ūdenī, īpaši
nepazīstamās ūdenstilpēs.
• Nelec uz galvas ūdenī arī tad, ja tā
esi darījis iepriekš. Neļauj lēkt arī
citiem.
• Ūdenī vislabāk iebrist. Tikai tā var
pārliecināties par ūdenstilpes
pamatu.
• Peldēšanai izvēlies drošu, speciāli
izveidotu un labiekārtotu
peldvietu.

pietiekami, tas ir jādzer maziem

dzērienus pusaudžiem pārdot

malciņiem un bieži, nevis vienā

nedrīkst. Bet diemžēl daļa pusaudžu

piegājienā jāpatērē liels apjoms ūdens.

peldēšanās pārbaudi ūdenstilpes

Nelēkt uz galvas
ūdenī!

dūņaina, akmeņaina. Atceries, ka

savam pusaudzim, ka šos dzērienus
nedrīkst jaukt kopā! Saskaņā ar Purdue
Universitātes pētījumu enerģijas
dzērienu sajaukšana ar alkoholu izraisa

Lēcieni uz galvas ūdenī ir vieni

tādas pašas neatgriezeniskas izmaiņas

no biežāk sastopamajiem smagu

pusaudžu smadzenēs kā kokaīna

mugurkaula traumu cēloņiem, kas

lietošana.

pilnībā maina cilvēka turpmāko
dzīvi. Visbiežāk cieš jauni, pārgalvīgi

salīdzinoši īsas, tāpēc ļoti kārojas

PELDOTIES:

Protams, alkoholu un enerģijas

tiek kā pie viena, tā pie otra. Izstāsti

Ziema un pavasaris teju burtiski pavadīts četrās sienās,
tāpēc ir laiks doties saulē, dabā un viesos! Pediatre, “Rimi
Bērniem” veselības eksperte Sanita Mitenberga iesaka
veselīgas vasaras pamatlikumus pusaudžiem; parādi šo
rakstu savam bērnam!

apjomā jāuzņem ne tikai tad, kad

PADOMS VECĀKIEM
Ja mājās ir brīvi pieejams alkohols,
labāk to novietot vietā, kur tas nav
tik viegli dabūjams. Tas pats attiecas
uz psihotropajiem un recepšu
medikamentiem.

Padzerties ūdeni!

vīrieši. Ja ģimenē aug pusaudzis,
kuram var gribēties pašapliecināties
vienaudžu vidū, viņam lēciena uz

• Ja šādas vietas nav, pirms
gultni, vai tā nav bedraina,
ūdenstilpe, tās gultne un dziļums
var būt mainīgs.
• Lecot uz galvas baseinā,
pārliecinies, ka tā dziļums ir
vismaz 4 metri.

Sargāties no
pārkaršanas saulē

karstās, slikti kondicionētās telpās un
saņem vairāk siltuma, nekā organisms
ir spējīgs atdot ar sviedru izdalīšanos.
Pazīmes ir miegainība, apātiskums,
galvassāpes, paaugstināta temperatūra,
vājums, auksti sviedri, nevēlēšanās ne ēst,
ne dzert vai gluži pretēji – lielas slāpes.
Saules dūriens ir siltuma dūriena
paveids, kura laikā paplašinās galvas
smadzeņu asinsvadi, rodas asins
sastrēgums, kas var negatīvi ietekmēt
galvas smadzeņu darbību. Šādu stāvokli
izraisa tiešu saules staru ietekme uz
neapsegtu galvu.
Saules dūriens no svelmainas saules bez
cepures un karstuma dūriens telpās var
piezagties nemanot. Tāpēc ārsti aicina
izvairīties no ilgstošas uzturēšanās
tiešos saules staros.

Lasīt viedtelefonu
vai e-grāmatu?
E-grāmatu lasītāji noteikti ir
saudzīgāki acīm nekā planšetes
vai viedtelefona ekrāns. Tajos tiek
izmantota tā sauktā e-ink tehnoloģija

galvas ūdenī bīstamību vislabāk

Par laimi, pusaudži nav pati vārīgākā

jeb “elektroniskais papīrs”. Atšķirībā

skaidrot no medicīniskā viedokļa.

grupa, kuriem pārāk ilga uzturēšanās

no citām viedierīcēm, kuru ekrāni

Lielākoties cilvēki, kuri pēc lēciena

saulē vai karstumā var izrādīties ļoti

izstaro gaismu, elektroniskais papīrs

kādā ūdenstilpē guvuši galvas vai

bīstama. Tomēr pārkaršanas un saules

veido attēlu atstarotajā gaismā, tāpat

kakla traumas, zaudē samaņu jeb

dūriena pazīmes un rīcības plāns jāzina

kā parasts papīrs. Elektroniskā papīra

spēju kustēties. Cilvēks nespēj

ikvienam, jo ir reizes, kad šīs zināšanas

ekrāniem saglabājas labs kontrasts arī

pakustināt ķermeni un izkļūt no

var glābt savu vai citu cilvēku dzīvību

pie slīpa skata leņķa. Šiem ekrāniem ir

Lietot SPF krēmu

arī seju, ausis, apakšstilbus! Līdzeklis
ar SPF 50 aizsargā ādu no 98 % saules

Uzmanība jāpievērš arī uzņemtajam

ūdens – viņš nosmok, un nereti

un veselību.

labs kontrasts arī spilgtā saules gaismā.

Vasaras mūsu platuma grādos ir

staru. Tas ir ieteicams cilvēkiem ar gaišu

ūdens daudzumam. Ūdens pietiekamā

situācija noved pie letāla iznākuma.

Siltuma dūriens biežāk notiek, ķermenim

Tātad – labāk izvēlēties e-grāmatu!
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PATS SEV
PAVĀRS!
Laiskie vasaras rīti
un brīvās dienas
ir labs brīdis, lai
izmēģinātu savus
spēkus pavārmākslā.
Izmēģini šīs trīs “Rimi
Bērniem” šefpavāra
Normunda Baranovska
receptes, kas ir viegli
pagatavojamas, un
garšu kombinācijas būs
tīkamas katram tīnim.

BROKASTIS

Griķu granola
Gatavošanas laiks: 17 min.
Porciju skaits: 12
SASTĀVDAĻAS:
400 g negrauzdētu griķu “Rimi”
(zaļie griķi)
50 g kokosriekstu sviesta
100 g dažādu ziedu medus
2 ēdamk. kakao pulvera
Šķipsna sāls
PAGATAVOŠANA:
Karsē cepeškrāsni līdz 175 grādiem.
Katliņā izkausē kokosriekstu sviestu
ar medu, sāli un kakao.
Iemaisi negrauzdētos griķus un
kārtīgi samaisi.

Autors
NORMUNDS
BARANOVSKIS,

“Rimi Bērniem”
šefpavārs

IETEIKUMS

Liec uz cepamās plāts, starp diviem

Pasniedz ar augļiem vai ogām

cepamiem papīriem, un cep 15 minūtes.

kopā ar pienu vai jogurtu. Ļauj

Atdzesē, pirms liec burkā.
Ar šo daudzumu pietiks vismaz

nedaudz ievilkties, un piens kļūs
par gardu šokolādes pienu!

12 brokastīm.
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PUSDIENAS

VAKARIŅAS

Kartupeļu
salāti ar
sinepju mērci

Kūpinātas
foreles pasta
tagliatelle

Gatavošanas laiks: 16 min.

Gatavošanas laiks: 12 min.

Porciju skaits: 1

Porciju skaits: 4

SASTĀVDAĻAS:

SASTĀVDAĻAS:

2 vidēja lieluma kartupeļi

2 ēdamk. olīveļļas

125 g mocarellas siera

100 g auksti kūpinātas foreles

1 sauja kraukšķīgu salātu lapu

1 sauja pētersīļu (sakapātu)

2 šķēles plāni griezta vītināta vai

1/2 citrona sula

kūpināta šķiņķa

200 ml saldā krējuma

1 sauja zaļo zirnīšu (atsaldētu)

300 g svaigās tagliatelle pastas “Rimi”

1 sauja cūku pupu (atsaldētu, izlobītu)

1 sauja rīvēta cietā siera

MĒRCEI:

PAGATAVOŠANA:

1 tējk. dižonas sinepju

Katlā lej vismaz 2 l ūdens un ļauj

1/2 citrona sula

vārīties.

2 ēdamk. olīveļļas

Sakapā foreli un liec sildīties uz
pannas. Apcep pavisam nedaudz,

PAGATAVOŠANA:

pielej citrona sulu, pievieno pētersīļus

Nomizo kartupeļus vai atstāj ar mizu.

un lej saldo krējumu. Mērce nedaudz

Sagriez mazākos gabalos un liec

novāroties sabiezēs.

verdošā ūdenī. Vāri līdz gatavībai. Jo

Met vārīties pastu, tā vārīsies

mazākos gabalos kartupeli sagriezīsi,

1 minūti.

jo ātrāk novārīsies. Nokāss un

Liec pastu mērcē, apmaisi un

atdzesē.

pasniedz ar sieru.

Kārto salātus, jauc visas sastāvdaļas
kopā.
Sajauc mērci un pievieno salātiem. Ja
salātus ņemsi līdzi vēlākai lietošanai,
mērci ielej atsevišķā trauciņā un
pievieno pirms ēšanas.
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IETEIKUMS
Ļoti labs ēdiens, lai paņemtu arī
līdzi, jo visām sastāvdaļām ir
minimāla iespēja, ka sabojāsies.
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Veselība
“Viedierīces bērniem šobrīd ir iecienīta rotaļlieta
ikdienā, tieši tāpēc redzes problēmas tiek atklātas
arvien jaunākā vecumā,” saka “OptiO” optometriste
Ināra Čipāne. Un patiesi – pat basketbola laukumā,
kur puikas aizrautīgi nododas spēlei, rezervisti
turpat uz netālā soliņa tikpat dedzīgi iegrimuši savos
telefona ekrānos. Tā sakot, ikdiena parastā!
Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA

DARBA REŽĪMS
JEB CIK ILGI
DRĪKST?

Nav tādas vienotas striktas rekomendācijas,
cik stundu dienā bērnam vajadzētu pavadīt
pie viedierīcēm, taču pamatprincips ir
tāds – jo mazāks bērns, jo mazāk laika būtu
jāpavada pie ekrāniem.
LĪDZ 3 GADU VECUMAM bērnam vispār
nevajadzētu lietot nekādas ekrāna ierīces.

KĀ
VIEDIERĪCES

IETEKMĒ
BĒRNA
REDZI

Konsultē
INĀRA
ČIPĀNE,

optometriste

Speciāliste atklāj, ka vēl pirms aptuveni
desmit gadiem ar tuvredzību bērni
sastapās pusaudžu vecumā – vidēji
13–15 gados, taču tagad gana daudz
bērnu ir spiesti valkāt brilles jau 2. un
3. klasē. “Tāpat daudziem bērniem ir
akomodācijas traucējumi – acij ir grūti
pārslēgties no tuvuma uz tālumu, jo ir
traucēta acs spēja pielāgoties dažādiem
darba attālumiem,” norāda Ināra
Čipāne, piebilstot – ja vēl salīdzinoši
nesenā pagātnē bija uzskats, ka
lielākoties redzi bojā grāmatu lasīšana
sliktā apgaismojumā, tad tagad galvenie
vainīgie ir telefoni, planšetes, datori utt.
Un attālinātās mācības šo problēmu tikai
padziļinājušas. Optometriste arī uzsver,
ka vēl pie visa cita lielākoties viedierīces
tiek lietotas nepareizi jeb neievērojot ne
darba režīmu, ne ieteicamos attālumus
no acīm.

Zelta likums visiem,
arī vecākiem!
Ik pēc 20 minūtēm, kas pavadītas pie
jebkāda veida ekrāna, acis ir jāatpūtina:
20 sekundes jāļauj tām skatīties tālumā,
vislabāk – ārā pa logu. Tādā veidā acs
muskulis pilnībā atslābinās.
Ja bērns no datora pārslēdzas uz
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Tas būtu pieļaujams tikai atsevišķos
gadījumos, kad, piemēram, sazvanās ar
ģimenes locekļiem vai ir garāks brauciens
un mazais vairs nevar nosēdēt, bet no citām
“izklaidēm” atsakās.
Šajā vecumā bērnam viedierīce ir pārāk
aktīvs redzes stimuls – attēls ņirb gar acīm,
mazajam ir grūti sakoncentrēties. Protams,
bērnam tas viss šķiet interesanti, līdz ar
to viedierīce itin viegli izkonkurē daudzas
citas svarīgas nodarbes, kas daudz vairāk
nāktu par labu bērna attīstībai, – puzles,
klucīšus utt. Līdz ar to, ja pārāk agri bērns
brīvi un neierobežoti tiek pie viedierīcēm,
tas var atstāt pietiekami nopietnas sekas –
kavēt valodas attīstību, jo mazais nemācās
kontaktēties ar reālu, dzīvu cilvēku, bet vēlāk
tas var atsaukties uz lasīšanas, rakstīšanas un
citām svarīgām prasmēm skolā.
NO 3 GADIEM LĪDZ SKOLAS VECUMAM
nevajadzētu pārsniegt pusstundu vai
ilgākais – stundu dienā, ko bērns varētu
pavadīt viedierīcēs, taču ar pārtraukumiem,
lai acis paspēj atpūsties un samirkšķināties.
SĀKUMSKOLAS VECUMĀ tās varētu
būt kādas 2–3 stundas dienā, taču arī ar
pārtraukumiem.
 SVARĪGI!
Ir būtiski ievērot gan kopējo ekrānos
pavadīto laiku, gan arī ievērot regulāras
pauzes.
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Veselība
telefonu vai citu ekrānu, tā nav acu
atpūtināšana, bet gan viena tuvuma
slodze tiek nomainīta ar otru, un acs
joprojām tiek noslogota.
Neliela, kaut vai tikai minūti ilga pauze
acīm nepieciešama arī mācību stundu
laikā, bet starp tām – vismaz 10 minūšu
ilgs pārtraukums, kura laikā bērnam
vajadzētu pievērsties citām nodarbēm.
Kaut vai aiziet uz virtuvi padzerties,
paskatīties ārā pa logu u. tml.
Vecākiem jāņem vērā, ka bērnam pašam
ir grūti, lai neteiktu, ka neiespējami
regulēt viedierīču lietošanas ilgumu.
Īpaši, ja viņš skatās kādu aizraujošu
animācijas filmu vai iegrimis spēlē.
Visbiežāk bērns pats novēršas no ekrāna
tikai tad, kad viņam jau sāk sāpēt acis
vai pat galva. “Viedierīču lietošanas
laiks jākontrolē vecākiem,” uzsver
Ināra Čipāne un iesaka ņemt talkā kādu
no daudzajām aplikācijām, ko uzstādīt
viedierīcē, lai ieplānotajā laikā tā
izslēdzas pati.

KAS JĀIEVĒRO PIE DATORA?

VINGRINĀJUMI ACĪM

AUGSTUMS. Datorekrāns ir pietiekami liels, bet, lai strādāšana būtu ērta, tam

• Pamata likums – 20 sekunžu pauze pēc 20 minūšu ilga darba pie viedierīcēm.

jāatrodas pareizā augstumā. Tas nozīmē, ka monitors atrodas tieši pretī acu

• Fokusa maiņa no tuvuma uz tālumu un otrādi – dažas sekundes skatiens vērsts

augstumā vai zemāk, bet noteikti ne augstāk, lai bērnam lieki nav jāsasprindzina

tālumā, tad uz kādu tuvumā esošu priekšmetu.

redze, skatoties uz augšu. Ja darba vieta iekārtota pieaugušam cilvēkam, ekrāns

• Acu izkustināšana dažādos virzienos – ar acīm it kā zīmē gaisā kādas figūras.

var būt novietots par augstu bērnam – noteikti pārliecinies, kā īsti ir!

Atceries!

ATTĀLUMS. Tam jābūt 50–70 centimetru, kas atbilst izstieptas rokas attālumam.

Vingrinājumus jāveic pa drusciņai, bet vairākas reizes dienā, nevis reizi dienā
pusstundu.

GAISMA. Svarīgi, lai telpā, kur bērns strādā, ir labs un arī pareizs apgaismojums.

un norāda, ka tieši ļoti tuvais darba

vai iegādāties datoru. Mazajā telefona

attālums ir tas, kas visvairāk kaitē acīm

ekrānā arī visas detaļas ir sīkākas, tāpēc

un ļoti sekmē tuvredzības attīstību:

grūtāk saskatāmas un jebkurš cilvēks

un īpaši telefonus gan mēs, pieaugušie,

“Acs cenšas pielāgoties darbam tuvumā.

instinktīvi pievirza ierīci tuvāk acīm.

bet jo sevišķi bērni mēdz turēt ļoti tuvu

Lai slodze tuvumā būtu mazāka, acs

Viedierīču attālums to lietošanas laikā

acīm – plaukstas jeb 15–20 centimetru

ābols izstiepjas garāks, kas rezultējas ar

ir visbiežākā kļūda, ko pieļaujam.

attālumā no acīm. “Tā kā tas ir divreiz

tuvredzību.”

Normālam darba attālumam jābūt 30–

tuvāk nekā ieteicamā norma, arī

Optometriste iesaka izvēlēties

televizoru, nav vēlams skatīties tumsā,

slāņos daudz vairāk, nekā tas būtu pie

40 centimetru. Parasti tik tālu turam

slodze acīm ir divreiz lielāka, jo tām

viedierīci ar lielāku ekrānu, piemēram,

Tas ir viens no acīm kaitīgākajiem

kad acu zīlītes palielinās un ierīces

normāla apgaismojuma. Tāpat tumsā

grāmatu, kad lasām, taču viedierīces

jāsasprindzinās,” stāsta Ināra Čipāne

telefona vietā dot bērnam planšeti

ieradumiem. Nevienu viedierīci, arī ne

izstarotā gaisma nonāk acs iekšējos

abām acīm ir grūtāk sastrādāties kopā,

Cik tuvu acīm?
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Viedierīču lietošana
tumsā

Tas nozīmē, ka telpai jābūt vienmērīgi apgaismotai, lai nav ne pārāk tumšs, ne
ļoti spilgta gaisma. Tāpat jāraugās, lai tā nespīd tieši virsū monitoram vai bērnam
acīs un lai neveidojas atspulgi uz ekrāna. Ieteicams papildus lietot galda lampu,
kas labāk apgaismos darba virsmu. Ja bērns ir labrocis, tad galda lampai jābūt
kreisajā pusē, un otrādi.
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Veselība
darbus darīt vairs nespēj,” teic Ināra
Čipāne.

ZILO GAISMU
SAMAZINA:
• ekrāniem uzliekami filtri, kas

gaismu padara dzeltenīgāku un ne

! Pie acu ārsta noteikti jādodas arī tad,

Bērniem acu caurspīdīgās struktūras ir

tik spilgtu;

ja bērnam jau ir brilles – gan dioptriju

• speciāls pārklājums un zilās gaismas
filtrs briļļu lēcām. Tas vairāk

pasliktināties), gan tāpēc, ka bērns aug,

gan ultravioletais starojums) nokļūst

piemērots tad, ja nepieciešama

bet brilles ne, un tās kļūst par mazu.

līdz pat tīklenei. To vēl vairāk pastiprina

redzes korekcija – redzi koriģējošās

 ATCERIES!

tas, ka bērniem ir platākas acu zīlītes.

briļļu lēcas tiek papildinātas ar

Līdz skolas vecumam bērnam paredzētas

Tieši tāpēc valkāt saulesbrilles bērniem

speciālu zilās gaismas filtru un

trīs obligātās redzes pārbaudes, taču tas

ir pat svarīgāk nekā pieaugušajiem.

pretatspīdumu pārklājumu. Taču,

jādara arī pēc tam, kad bērns jau uzsācis

ja pie datora jāpavada ilgas stundas,

skolas gaitas un viņam nav sūdzību.

iespējams iegādāties arī parastas

Vismaz reizi gadā skolēnam jāveic redzes

briļļu lēcas tikai ar minēto filtru un

pārbaude. Mazāki bērni var nesaprast,

pārklājumu.

ka redz sliktāk, tāpēc nesūdzēties, vai arī
bērns var apzināti noklusēt par redzes

! Ja bērns sūdzas, ka acis ir nogurušas

izmaiņām, jo saprot, ka tad droši vien

vai miglojas, ja ir sausuma sajūta vai

! Ja bērns miedz acis, īpaši skatoties

viņš vairs nedrīkstēs tik daudz lietot

asarošana.

tālumā.

viedierīces. [1–10]

DAVINAM
- - atbildibas
socialas
programma

laiku kustas. Pēc tāda brauciena bērnam

process notiek pakāpeniski un ļoti

(un ne tikai) var būt slikta dūša.

lēnām, tāpēc bērns noteikti nekādā

cilvēks viedierīci automātiski pieliek
pārāk tuvu acīm, nemaz nerunājot
par zilās gaismas ietekmi uz miega
kvalitāti. Ne velti daudz tiek runāts

Daudz aprunātā zilā
gaisma

veidā to neizjutīs. “Šī kaitīgā ietekme,
starojums, ko nelielās devās katru
dienu uzņemam, dzīves laikā uzkrājas,
summējas, un pakāpeniski notiek

par viedierīču, tostarp televizora,

Zilā viedierīču izstarotā gaisma ir

izmaiņas. Tiek pieļauts, ka dažādas acu

nelietošanu vismaz divas stundas pirms

vispietuvinātākā ultravioletajai gaismai.

problēmas, kas agrāk bija raksturīgas

gulētiešanas, jo spilgtā gaisma, kas

No visa plašā redzamās gaismas spektra

cilvēkiem gados, tagad, iespējams,

nāk no ekrāna, ietekmē negatīvi to, kā

tā ir kaitīgākā, jo satur vislielāko

parādīsies agrāk. Piemēram, makulas

mūsu organisms izstrādā melatonīnu

enerģiju. Lai gan zilās gaismas ietekme

deģenerācija jeb acs tīklenes centrālās

jeb miega hormonu. Cilvēkam ir grūtāk

uz redzi joprojām tiek pētīta, jo

daļas bojājumi,” norāda speciāliste

iemigt vai miegs ir trausls, un no rīta

problēma ir relatīvi jauna, taču noteikti

un paskaidro, ka acs tīklenes centrālā

viņš jūtas neizgulējies.

ir zināms, ka tā rada papildu nogurumu

daļa atbild par redzes asumu, par to, kā

 ATCERIES!

acīm, diskomfortu un var veicināt

spējam saskatīt sīkas detaļas. Ja radušies

Viedierīču lietošana braucošos

dažādas izmaiņas acs struktūrās, turklāt

kādi bojājumi, kā pirmā pazīme ir

transportlīdzekļos ir papildu slodze

tieši acs aizmugurējā daļā – tīklenē, kas

grūtības lasīt un izšķirt sīkas detaļas.

vestibulārajam aparātam, jo attēls visu

ir ļoti svarīga. Šis tīklenes deģenerācijas

“Cilvēks orientējas telpā, bet sīkākus
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izmaiņu dēļ (redze var uzlaboties un arī

vairāk kaitīgās gaismas (gan zilā gaisma,

Pazīmes, kad bērns
noteikti jāved uz
redzes pārbaudi

Vēl der atcerēties, ka guļus stāvoklī

acis.

 SVARĪGI!
ar ļoti augstu caurlaidību, tāpēc daudz

kas sevišķi svarīgi ir, skatoties tuvumā.

! Ja bērns stāsta, ka viņam sāp galva vai

berniem
brilles

55
€
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Tehnoloģijas un pusaudzis
Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

KAD VIEDIERĪČU
TĪŅA DZĪVĒ IR
PAR DAUDZ
Noslēdzies ilgs un nepavisam ne
vienkāršs mācību gads, ko pusaudži
pavadīja attālināti cits no cita, no reālās
skolas, no draugiem, no hobijiem.
Lielākā daļa dzīves noritēja viedierīcēs,
un tika apgriezti kājām gaisā visi
iepriekš skaidri saprotamie kritēriji par
to, cik ilgi drīkst “sēdēt viedierīcēs” un
kad jau ir par daudz.

Konsultē
ELĪNA BĒRTULE,
Pusaudžu resursu
centra psiholoģe

Autore: LĪGA BRŪVERE
Zinātnieki pēta un pārskata jaunās
normalitātes uzspiestos dzīves
standartus, un vairums aptaujāto
speciālistu atzīst – attiecībā uz
pusaudžiem vairs nav vienas patiesības,
cik daudz laika viedtelefonā drīkst
pavadīt dienā, lai tas neradītu kaitējumu
emocionālajai veselībai un neveidotu
atkarību no tehnoloģijām.
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Tehnoloģijas un pusaudzis
Pazīmes, kurām
pievērst uzmanību

ir neregulāras, tiek ēsts kaut kas ļoti
neveselīgs. Haotiska ēšana var būt
viens no veidiem, kā slāpēt trauksmi,

Miega problēmas. Daudzi vecāki jūtas

ko rada viedierīces. Vecākiem būtu

bezspēcīgi, jo nezina, ko iesākt ar

jāvēro, vai tīnim neparādās neveselīgs

tīņu nakts dzīvi. Arvien biežāk vecāki

svara pieaugums vai tā samazināšanās.

paši aiziet gulēt agrāk par bērniem.

Risinājums būtu pārrunāt, kā turpmāk

Nepietiekama miega dēļ skolēns noguļ

plānot ēdienreizes, lai bērns saņemtu

pirmās mācību stundas, viņam ir grūti

pilnvērtīgu uzturu.

koncentrēties, tad seko sekmju kritums,

Grūtības koncentrēties, nespēja

pa dienu viņš guļ, bet vakarā grūti aiziet

noturēt uzmanību, trauksmes un

gulēt, izjūk miega ritms. Ja naktī spēlē

nemiera izpausmes. Ar pastiprinātu

spēles vai čato ar ārzemju draugiem, bet

viedierīču lietošanu bieži tīnis mēģina

tas netraucē pa dienu strādāt, mācīties,

nomākt trauksmi, kas rodas no citām

tad var uzskatīt, ka telefons šo jomu

problēmām – sliktām attiecībām

neietekmē.

ģimenē, depresijas, mobinga skolā

Ja bērns laiku
ekrānā pavada
ar mērķi – mācās,
meklē informāciju,
tiešsaistē sazinās
ar draugiem, uzspēlē
tiešsaistes spēles –,
iziet ārā, paēd, tad kopumā
šāds režīms
šobrīd ir pavisam
normāls.
Ko darīt? Ieviest skaidrus ģimenes

Kritēriji, pēc kuriem
novērtēt, vai viedierīce
netraucē dzīvei

vai neveiksmēm mācībās. Ģimenes
ar pusaudžiem, kas meklē palīdzību
viedierīču atkarības ārstēšanā, bieži
atklāj, ka patiesībā viedierīce ir tikai
instruments, kā pavadīt laiku, jo
reālā dzīve nav piepildīta vai ir pārāk
nepanesama. Piemēram, nav aktivitāšu,
nav interešu, nav atbalsta ģimenē, nav
ar ko draudzēties…
Tāpēc, pirms runāt par viedierīču
atkarību, ir jānoskaidro patiesie iemesli,
kas liek pusaudzim glābties virtuālā vidē.

Zēnu un meiteņu
ieradumi atšķiras

noteikumus saistībā ar aktivitātēm, kas

Par viedierīču atkarībām biežāk

var uzlabot miega režīmu, un svarīgi, ka

uztraucas zēnu vecāki. Zēni vairāk laika

tiem piekrīt visi ģimenes locekļi.

pavada internetā, spēlējot datorspēles,

Ēšanas paradumi. Pētījumi liecina, ka

kur tādā veidā arī socializējas ar citiem

notiek jaunieša citās dzīves sfērās. Vai

tiešsaistē sazinās ar draugiem, uzspēlē

meklēt informāciju, cits pilnīgi

ēšanas paradumi mainās uz slikto pusi,

spēlētājiem. Novērojams, ka ir zēni, kas

pusaudzis pareizi fiziski attīstās vai

tiešsaistes spēles –, iziet ārā, paēd, tad

nelietderīgi nosit laiku spēlītēs.

ja ierīču ikdienā ir par daudz. Bērns

ļoti mērķtiecīgi pavada laiku pie datora,

sporto, iziet ārā, vai socializējas, vai

kopumā šāds režīms šobrīd ir pavisam

Tāpēc vecākiem jāzina, ko viņu bērns

ēd neveselīgāk, izlaiž ēdienreizes,

piemēram, mācoties programmēt vai

viņa iepriekšējie hobiji nav pamesti

normāls. Viedierīcēs pavadītais laiks

tur dara. Ja agrāk vecāki jautāja, kā

pārēdas, izvēlas neveselīgas un ātras

spēlē videospēles ar domu par nākotnes

Cik stundu dienā tīnis pavada telefonā,

novārtā, ņemot vērā arī pandēmijas

var būt ļoti mērķtiecīgs un vērtīgs.

tev gāja skolā, tad tagad var jautāt,

uzkodas, ko var notiesāt, neatejot no

profesiju. Tieši zēnu vecāki biežāk

vairs nav kritērijs, izvērtējot atkarību

ietekmi. Ja bērns ekrānā laiku pavada

Ir jaunieši, kas programmē, meklē

ko interesantu tu šodien uzzināji

ekrāna. Ja pusaudži visu dienu mājās

vēršas ar sūdzībām, ka bērns daudz

no ierīces. Svarīgāks rādītājs ir tas, kas

ar mērķi – mācās, meklē informāciju,

informāciju. Viens var 6 stundas

internetā.

vieni paši, vecāki darbā, tad maltītes

laika pavada pie datora.
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Tehnoloģijas un pusaudzis
neizguļas, censties nodrošināt

telefons būs tikai papildu rīks

regulāru un pietiekamu naktsmieru.

pašizaugsmei un mācībām, nevis

To var darīt, ieviešot kopīgus ģimenes

vienīgais, kas interesē jaunieti.

noteikumus, pēc pulksten cikiem visi
noliek malā telefonus un pievēršas
citām lietām.
Tāpat izvērtēt, vai ir veselīgs uzturs un

Kad jādodas pie
speciālista?

vai bērns ikdienā normāli ēd. Izvērtēt,

Pie speciālista psihologa vecākiem

vai pusaudzim ir pietiekami daudz

ir jāvēršas tad, ja ir izmisuma un

fizisko aktivitāšu. Ja nē, tad ko var

bezspēcības sajūta kaut ko ietekmēt.

darīt? Varbūt ir vērts ieviest kopīgas

Ir situācijas, kad pusaudzis nemaz

vakara pastaigas vai nedēļas nogales

nav ieinteresēts un motivēts doties uz

pārgājienus vai velo izbraucienus.

kādām konsultācijām pie speciālista.

Izvērtēt, vai pusaudzis satiek draugus,
vai uztur ar viņiem komunikāciju.
Ir ģimenes, kurās ļoti strikti ievēro
šobrīd noteiktos ierobežojumus, un
tīnis patiešām teju gadu nav saticis
vienaudžus, kas var atstāt sekas uz
veselīgām attiecībām ar draugiem.
Attālinātā komunikācija, protams,
palīdz uzturēt draudzību, tomēr
ilgtermiņā attālinātā komunikācija
nav piemērota pilnvērtīgām
attiecībām.
Klāt ir vasara, kad pusaudzis ir

Attiecībā uz
pusaudžiem
vairs nav vienas
patiesības, cik daudz laika
viedtelefonā drīkst pavadīt
dienā, lai tas neradītu
kaitējumu emocionālajai
veselībai un
neveidotu atkarību
no tehnoloģijām.

jāmudina dodies vairāk ārā un

Ko darīt vecākiem?

PĒTĪJUMA
DATI

Pētījums* “Emerging Evidence:
Coronavirus and children and
young people’s mental health” [1],
ko par pandēmijas ietekmi uz
jauniešiem veica Londonā bāzētais
Annas Freidas Nacionālais bērnu
un ģimeņu centrs, atklāj dažas
likumsakarības par tehnoloģiju
ietekmi uz jauniešu emocionālo
labklājību pandēmijas laikā.
Sociālo mediju un interneta
izmantošana pandēmijas laikā
bija neizbēgama, bet kopumā
tas pasliktināja jauniešu garīgo
veselību pandēmijas laikā. Lielāks
pavadīto stundu skaits dienā
sociālajos medijos saistījās arī ar
prognozējami vidēji smagu vai
smagu depresiju un trauksmi.
Jaunieši ziņoja, ka izmanto sociālos
medijus, lai pārvarētu vientulības
izjūtu. Sociālie mediji bija veids,
kā uzturēt sakarus ar ģimeni un
vienaudžiem, bet tas kopumā

tikties ar vienaudžiem. Speciāliste ir

Tad psihologs var primāri sniegt

novērojusi, ka šobrīd jauniešiem ir

atbalstu vecākiem – ieteikt, ar ko

izveidojusies tāda kā plaisa starp reālo

sākt, un palīdzēt saskatīt resursus,

dzīvi ar draugiem un klasesbiedriem

bērna intereses, uz ko vecāki var

un šī brīža vēlmēm – viņi nemaz vairs

vairāk fokusēties. Pusaudžu resursu

tik ļoti negrib komunicēt un pulcēties

centrā visbiežāk pirmā tikšanās

ar sen neredzētajiem klasesbiedriem,

reize notiek ar pusaudža līdzdalību,

jo ieradums uzturēties virtuālā vidē

jo svarīgi izvērtēt paša jaunieša

ir kļuvis pārāk spēcīgs. Par laimi,

motivāciju. Ir jaunieši, kas paši

jauniešu smadzenes ir ļoti plastiskas

apzinās, ka viņi pārāk daudz lieto

strādājot ar viņiem un runājot par

un, cerams, spēs ātri pielāgoties reālās

viedierīces, bet daļa psihologa

viņu dienas režīmu, viņi atzīst, ka

nepalielināja laimes sajūtu.
Depresija, trauksme un stress
korelēja ar to, cik intensīvi
13–18 gadu vecs jaunietis spēlēja
tiešsaistes spēles. Jo intensīvāk
viņš spēlēja spēles, jo augstāks bija
stresa līmenis.

Meitenes kopumā vairāk lieto sociālos

mazināšanai viņas skrollē sociālo

tīklus. Tos izmanto gan komunicēšanai,

tīklu laika joslu, uz laiku trauksme

gan bilžu, dažādu video ievietošanai,

tiek apslāpēta, bet pēc tam pieaug vēl

Fokusēties nevis uz to, ka daudz laika

dzīves situācijām, lai gan sākotnēji tas

apmeklējumiem var izrādīt pretestību.

viedierīcēs pavada diezgan daudz laika.

apskatīšanai. Tajā pašā laikā meitenēm

vairāk. Ne vienmēr tā ir socializēšanās

tiek pavadīts viedierīcēs, un moralizēt,

var izraisīt zināmas grūtības un pat

Tomēr skatījums no malas var palīdzēt

Vecāki pusaudži labāk spēj atpazīt

biežāk zem pastiprinātas viedierīču

ar draudzenēm, un ne vienmēr tā ir

ka tas ir slikti un kaut kas ir jāmaina,

pretestību.

identificēt problēmu, dot spēku un

šo problēmu, jaunākiem grūtāk, jo

lietošanas slēpjas trauksme, ko

pilnvērtīga saruna, kad divi vai vairāk

bet gan risināt katru problēmu

Ja fokusējas uz atsevišķām svarīgām

iedrošinājumu tikt ārā no apburtā loka.

tas saistīts ar attīstības posmu un

viņas risina šādā veidā. Trauksmes

cilvēku tiešām koncentrējas sarunai.

atsevišķi. Piemēram, ja bērns regulāri

sfērām, tās veiksmīgi atrisinot,

Paši jaunieši tagad jau saprot, un,

pašregulācijas attīstīšanos.
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Viedierīču
lietošanas
noteikumu
maiņa.
Bez sodiem
un draudiem
“Atkal tu sēdi telefonā? Ja tūlīt to nenoliksi, atņemšu!” –
šādus draudus izteicis gandrīz katrs bezspēcībā rokas
nolaidis vecāks. Ko darīt, ja pusaudzis stundām ilgi
iegrimis viedierīcē, un kā ieviest veselīgas viedierīču
lietošanas prasmes ikdienā, stāsta psiholoģe Gita
Birzniece.

Sods nerisina, bet
samilzina konfliktu
Konsultē
GITA BIRZNIECE,

klīniskā psiholoģe,
kognitīvi biheiviorālās
terapijas speciāliste

Autore: LĪGA BRŪVERE
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telefonu!”.
Pazīstami? Vai
solījums atslēgt
internetu bērna
telefonā, ja viņš
neizsūks grīdu. Taču Gita Birzniece
norāda, ka sods ir pēdējais līdzeklis,
ko lietot audzināšanā, bet telefona
atņemšana problēmu nerisina vispār,
toties attiecības starp pusaudzi un
vecākiem noved līdz vēl grūtāk
risināmam konfliktam.

Interesanti, ka tieši pie mums, Latvijā,

Psiholoģe saka: “Sods jeb privilēģiju

vecāki kā soda metodi izmanto

atņemšana ir mazākā daļa no

viedierīču atņemšanu bērnam vai

iespējamajām stratēģijām, kuras vecāki

draudus to izdarīt. Nu, piemēram,

var izmantot audzināšanā. Tas jālieto

frāze – “vai nu tu tūlīt sakārtosi

tik reti, cik vien iespējams. Jāsaprot, ar

savu istabu, vai arī nedēļu neredzēsi

kādu mērķi un kāpēc tieši sodīšana tiek

Ja vērtē, kādas
stratēģijas un
prasmes vecāki
izmanto audzināšanā,
un iedomājas Maslova
piramīdu, tad sods ir
šīs piramīdas
pati augšējā jeb
vismazākā daļa.

Tehnoloģijas un skolēns
izvēlēta kā problēmas risinājums. Te
der atbildēt uz jautājumiem pašiem
sev: ko es gribu panākt? Vai es gribu,

Audzināšanas
stratēģijas

bērnu jau no mazotnes. Sasniedzot

ar uzmundrinošu “malacītis!”,

bērnu, kādas ir mūsu kā pieaugušo

kopīga laika pavadīšana ir uzskatīta

pusaudža vecumu, apmēram no

tad tīnim šāda uzslava var šķist

empātijas spējas? Vai mēs paši protam

par svarīgu labu attiecību sastāvdaļu,

11 gadiem, tas izpaužas kā spēja kopīgi

bērnišķīga. Pusaudzim var teikt “es

paust empātiju pret sava bērna dzīves

bet šogad, izturot pandēmijas gadu

lai bērns saprot savu kļūdu? Vai

Ja vērtē, kādas stratēģijas un prasmes

apspriest un meklēt risinājumus

ar tevi lepojos!” vai “šo tu patiešām

aktualitātēm? Pajautā viņam “kāpēc

kopā ik dienu un ik stundu, daudzi

es gribu, lai viņš mācās atrisināt

vecāki lieto audzināšanā, un iedomājas

problēmām, abpusēja gatavība kopīgi

paveici lieliski!”. Tīnim joprojām

tu tā rīkojies?” un sagaidi arī atbildi,

tīņi burtiski raujas prom no vecāku

problēmas? Vai es gribu, lai viņš

Maslova piramīdu, tad sods ir šīs

strādāt pie ģimenes noteikumu

rūp, lai vecāki par viņu domā labi,

jo tikai tā var veidot dialogu. Mazāk

piedāvājumiem darīt kaut ko kopā.

uzņemas atbildību? Vai es vienkārši

piramīdas pati augšējā jeb vismazākā

izstrādes un ieviešanas.

tāpēc pozitīvais novērtējums mudina

pamācīt un kritizēt, vairāk uzdot

Pandēmijas laikā tīnis vairāk grib būt

izlieku savu slikto garastāvokli, jo pēc

daļa. Audzināšanas pamatus veido citas

pilnveidoties un rīkoties vēl labāk.

jautājumus, kas vedina viņu pašu

viens, bet jāatceras, ka kopīga laika

tam, kad esmu izkliedzies un atņēmis

stratēģijas – efektīvākas un pozitīvāk

veidojošām prasmēm svarīgs ir

domāt. Jau 11–12 gadu vecumā bērns

pavadīšana ir arī pieiešana pie sava

telefonu, man kļūst vieglāk?”

izmantojamas bērnu audzināšanā. Tikai

pozitīvais pastiprinājums –

klausīties savā pusaudzī, runāt un

spēj diezgan labi noformulēt savas

pusaudža gultas pirms nakts miera,

Būtiski ir arī izvērtēt, kādas

tad, ja kādu iemeslu dēļ neviena no tām

uzslavas, iedrošinājumi, pozitīvi

sarunāties ar viņu, ne tikai uzdodot

domas, viņam veidojas abstraktā un

novēlot viņam labu nakti, vai kopīgas

prasmes un stratēģijas vecāki līdz

nestrādā, ir pamats domāt par soda

novērtējumi. Ja bērns izdara kaut ko

jautājums, ir ļoti svarīga labu

cēloņsakarību domāšana, tāpēc arī

brokastis, vai patiesi ieinteresēti

šim izmantojuši, kuras no tām nav

lietošanu.

labi, tad vajag to pamanīt un novērtēt,

attiecību veidošanas iemaņa. Cik

vecākiem jāmaina sarunāšanās veids

pajautājot – kā tev šodien gāja, ko tu

strādājušas un kāpēc tās bijušas

 Labas attiecības. Pamatu pamats ir

nevis uztvert kā pašsaprotamu lietu.

daudz mēs klausāmies viens otrā,

ar pusaudzi.

jaunu uzzināji?

Ja mazus bērnus pietiek uzslavēt

cik daudz dzirdam un saprotam savu

neefektīvas.

labu un stipru attiecību veidošana ar

 Pozitīvs pastiprinājums. Starp attiecību

 Prasme klausīties un sadzirdēt. Spēja

 Kopīga laika pavadīšana. Vienmēr

 Sods – privilēģiju atņemšana. Kad
izmēģinātas visas iepriekšminētās
pozitīvās audzināšanas stratēģijas,

Nosakot limitus
viedierīces lietošanai,
tie jāievēro visai
ģimenei. Arī mammai
un tētim!

kā viena no stratēģijām ir lietojams
arī sods. Ja tas tiek darīts, tad visiem
iesaistītajiem jāsaprot, ka izvēles
iespēja vairs netiek piedāvāta.
Parasti sodīšanu saista ar privilēģiju
noņemšanu, bet var mēģināt pretēju
taktiku – nevis ņemt nost privilēģijas,
bet pievienot pienākumus.
Piemēram, pusaudzim ir uzdots
novākt virtuvi, bet viņš to nav
izdarījis. Tad pienākumiem pievieno
vēl arī izmazgāt koridoru.
Vai arī noteikt, ka pēc divu stundu
ilga šova skatīšanās tiešsaistē pēc tam
tikpat ilgs laiks viņam jāpavada ārā,
aktīvi sportojot.
Pirms sodu sistēmas ieviešanas svarīgi
ir brīdināt, kādas sekas var iestāties.
Sods vienmēr pusaudzī izsauc
dusmas, kuras vecākiem jāiztur. Ja
runa ir par viedierīču ierobežošanas
pasākumiem, tad no bērna dusmu
intensitātes un ilguma var noprast,
cik spēcīga ir problēma ar to
lietošanu. Jo ilgāk bērns dusmojas, jo
izteiktāka ir problēma.
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Arī vecāki drīkst
kļūdīties

viņu pašu uztrauc tas, kas notiek.

vieglāk tos būs pieņemt. Tomēr

Šajā vecumā jaunietis jau ir spējīgs

nekad nav tā, ka ir pavisam par vēlu!

uzņemties atbildību par sevi un saskatīt

Ja attiecības ģimenē ir labas, tad

Vecāki ir tādi paši cilvēki kā visi – viņi

likumsakarības rīcībai ar sekām, kā arī

pusaudzim rūp tas, kā viņu uztver

drīkst kļūdīties! Ja piemērotais sods

viņš arvien labāk spēj regulēt emocijas

vecāki. Viņš ir gatavs sarunāties

bijis par bargu un vecāki sapratuši, ka ir

un savu uzvedību.

un ievērot kopīgi izveidotus

pāršauts pār strīpu, drīkst un pat vajag
atvainoties un atzīt savu kļūdīšanos.
Pieaugušie rāda, ka spēj atvainoties,
uzņemties atbildību, un svarīgi arī
parādīt, kā situāciju var nogludināt.

Idejas, kā ieviest
ģimenes noteikumus,
ja tādu nav

Tīnim joprojām
rūp, lai vecāki
par viņu domā
labi, tāpēc pozitīvais
novērtējums mudina
pilnveidoties
un rīkoties vēl
labāk.

noteikumus, ja viņam tos izskaidro
un šos noteikumus ievēro arī pārējie
ģimenes locekļi. Ir jāpaskaidro,
ka agrāk šādi noteikumi nebija
vajadzīgi, bet tagad ir mainījušies

Tīņi ļoti novērtē šādu vecāku rīcību,

Jo ātrāk ģimenē tiek ieviesti

apstākļi – pārāk daudz laika tiek

tas veicina arī cieņas izjūtu pret

viedierīču lietošanas noteikumi, jo

pavadīts ekrānos.

pieaugušajiem.

Kā novērtēt, vai
telefons ietekmējis
pusaudža dzīvi

3 TIPISKAS SITUĀCIJAS

“Mamma vienkārši “sabesījās”, tāpēc sakliedza uz mani un atņēma
telefonu.” Apmēram šādi pusaudži redz situāciju, kad telefons no rokām
tiek izrauts bez paskaidrojumiem un dialoga. Ja bērnam ir skaidri noteikumi

Virtuālā dzīvē iegrimušam pusaudzim

un pamatoti viedierīču lietošanas limiti, viņš sākumā būs dusmīgs, tomēr

parasti problēmu nav. Problēmas ir

sekos norādījumiem – noteiktā laikā noliks telefonu vai planšeti uz galda.

pieaugušajiem, kas grib viņu no tik

Dusmas ir normāla reakcija uz nepatīkamu situāciju, bet, ja viņš ievēro

ērtās un ierastās vides izvilkt ārā. Tas,

ikdienas rutīnu, piemēram, vakarā nomazgājas un novēl labu nakti vecākiem,

ko var darīt vecāki, – atspoguļot, kas

tad emocionālā reakcija ir adekvāta situācijai. Ja dusmas ilgst nedēļu vai

tieši rada bažas, konkrēti nosaucot

pat ilgāk, tad jāmēģina saprast, vai tīnis izprot šādu noteikumu ieviešanas

lietas, ko pārlieka tehnoloģiju lietošana

būtību.

ietekmējusi. Cieš mājas pienākumi,
skolas darbi vai pazūd draugi, kurus

“Tu manī neklausies un mani nesaproti!” – ir vēl viens pārmetums vecākiem.

var satikt reālajā dzīvē. Izrunājot

Tas ir atbilstošs pusaudža vecumposmam, kad bērnam ir ļoti svarīgi

situāciju, iespējams, atklāsies, ka nekas

iemācīties formulēt savu viedokli un attiecīgi arī identitāti. Viņš cenšas

nav zaudēts – jaunietis turpina iet uz

izskaidrot savu viedokli tā, lai to saprastu pieaugušie, bet vecuma īpatnība

treniņiem, pilda skolas uzdevumus un

paģēr arī to, ka notiekošo pusaudzis uztver radikāli – viss ir tikai melns

iesaistās mājas darbos. Ja tomēr kaut

vai balts. Spēja klausīties savā bērnā māca viņam šo viedokli formulēt. “Es

kas ikdienas ritmā ir pazudis, tas gan jau

dzirdu, ko tu man saki, – ka tev pilnībā ir apnikusi skola” vai “Es dzirdu,

iezīmē problēmu.

ka tu esi dusmīgs uz mani, tomēr noteikumi būs jāievēro”. Uzklausīt savu

Atceries!

bērnu nenozīmē piekrist viņa viedoklim. Vecākiem ir svarīgi saglabāt savu

Ir svarīgi panākt pusaudža piekrišanu,

mediķu skaidrojumiem un pat

neievērot privātuma robežas un

pozīciju un konsekvenci audzināšanā, taču nekļūstot tikpat radikāliem, kāds

jo tikai tad viņš noteikumus ievēros!

zinātniskiem pētījumiem.

kontrolēt 13–15 gadus veca pusaudža

ir pusaudzis.

3. Der atgādināt – kamēr vecāki maksā

viedierīces saturu vai lasīt viņa

1. Motivējoša ir bonusu sistēma – ja visa

par telefonu, tikmēr tā lietošanas

spējām viņam būtu jāpiemīt. Piemēram,

“Tagad visi tā dara, kāpēc es tā nevaru?” Viedierīces šobrīd tiešām lieto visi,

ģimene iztur nedēļu, tad brīvdienās

tiesības faktiski pieder viņiem, un

17 gadu vecs jaunietis pat nebūtu

bet mēs nekad nezinām, ko tieši citi dara, cik daudz lieto, kā pavada savu

ierīces drīkst lietot ilgāk.

vecāki drīkst ieviest viedierīces

netiek galā ar ikdienas pienākumiem,

jāierobežo, bet risinājumi jāatrod

dienu un vai tiešām viņiem nemaz nav limita.

lietošanas noteikumus. Tomēr tas

vecāki drīkst pārskatīt privilēģijas,

nenozīmē, ka pieaugušie arī drīkst

par to iepriekš brīdinot bērnu.

Jo lielāks tīnis, jo labākām paškontroles

sarunājoties. Vecākiem jāpajautā, vai

70 | Bērns un Tehnoloģijas | 2021

2. Pusaudžiem daudzas lietas var
skaidrot, pamatojoties uz faktiem,

vēstules.
4. Ja bērns neievēro noteikumus vai
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