/siguldassaldejums

info@siguldassaldejums.lv

www.siguldassaldejums.lv

Saturs
MAMMĀM UN TĒTIEM. SKOLĒNS
SEPTEMBRIS-NOVEMBRIS

Redaktores sleja
Redkolēģija
Ziņas

2
3
6

IZGLĪTĪBA
Iepatikušās mācības mājās?
Izglītības dažādās formas

8

Kā ir būt zēnam skolā?

16

ATTIECĪBAS
Mans brīnišķīgais bērns un viņa
nejaukie draugi

22

Kad viņš beidzot mācēs uzvesties?

28

UZTURS
Īpašas kūkas un kūciņas

34

Kafija pusaudzim - labi vai slikti

38

Cik jāsver pusaudzim

44

INTĪMI
Meitenes pirmā vizīte pie ginekologa vai vecmātes

50

BĒRNS UN NAUDA
Gribu savu bankas karti!

54

FOTOSTĀSTS
Ģimenes dzīve pandēmijas laikā

62

Fotoakcija “Ģimenes tipiskais foto 2020”

68

Rakstos izmantoto pētījumu un
avotu atsauces

72

28

22
8
34
38
68
50
44 16

Vāka modeles: Estere Vancāne (8 gadi), Emilia Plotņikova (6 gadi)
Foto: Artūrs Ķipsts, Mammamuntetiem.lv
Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” ir izstrādājusi un
īsteno vecāku izglītošanas programmu “Informācija seko bērnam”. Tās
ietvaros topošie un jaunie vecāki 4 reizes gadā saņem žurnālus, atbilstoši
bērna vecumposmam: “Mammām un Tētiem. Zīdainis”, “Mammām un
Tētiem. Bērnudārznieks” un “Mammām un Tētiem. Skolēns”.
Inernetā lasi: www.mammamuntetiem.lv/zurnals.
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Sleja

Skolēns

#ĢimenesDienaKatruDienu

Žurnāls par skolas vecuma bērniem
“Mammām un Tētiem. Skolēns”
Iznāk reizi 3 mēnešos
Izdevējs:
“Mammām un Tētiem izdevniecība”
Redakcijas adrese:
Brīvības iela 40-16, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 26466250
E-pasts: redakcija@mammam.lv

Foto: Artūrs Ķipsts, Mammamuntetiem.lv

“Mammām un Tētiem izdevniecības” galvenā
redaktore:
Inga Akmentiņa-Smildziņa, inga@mammam.lv
Redaktores: Gunita Krilova,
gunita@mammam.lv, Līga Brūvere,
liga@mammam.lv
Žurnāliste: Sigita Āboltiņa
Literārā redaktore: Asnate Baņģiere
Maketētāja: Linda Rozenšteina
Vāka dizains: Linda Rozenšteina
Foto: Artūrs Ķipsts, Laura Appena,
Shutterstock, Unsplash
Par reklāmas izvietošanu žurnālā “Mammām
un Tētiem. Skolēns” interesēties, rakstot:
reklama@mammam.lv vai zvanot uz tālruni
26466250.
Jebkāda žurnāla “Mammām un Tētiem.
Skolēns” materiālu pārpublicēšana atļauta
tikai ar Latvijas vecāku organizācijas
“Mammamuntetiem.lv” rakstisku atļauju.
SIA “Mammām un Tētiem” reģistrācijas
numurs: 40103209211.
Vēlies uzdot jautājumu vai ieteikt tēmu žurnāla
nākamajam numuram?
Raksti: redakcija@mammam.lv.
Iespiests tipogrāfijā “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”.
Žurnālu “Mammām un Tētiem. Skolēns”
iespējams bez maksas lejupielādēt internetā:
www.mammamuntetiem.lv/zurnals vai arī lasīt
savā tālrunī – atliek tikai nobildēt šo QR kodu!

“Mammu, lūdzu, neizšķirieties ar tēti pandēmijas laikā,” jokojot teiktais lūgums
no bērna mutes mani uz brīdi apstādināja. Kā ar bomi pa galvu. Kā ar ūdeni
aplieta. Skrienot, organizējot, gatavojot, rūpējoties, strādājot, mierinot un veicot
citas daudzās darbības, ko īpatnējais periods pieprasīja, nepamanīju (vai negribēju
pamanīt) svarīgāko – pēkšņi biežāk palikušos strīdus mūsu kā pāra starpā.
Kad pandēmijas laikā ģimenes diena patiesi bija katru dienu, jutos kā izstumta uz
skatuves un prožektoru gaismā. Ar vienu jautājošu skatītāju – sevi. Nu, kas lācītim
vēderā? Kuri ir tie jūsu ģimenes vājākie posmi? Sirdī mutuļoja nebeidzama mīlestība
un maigas domas par to, cik laimīga esmu attiecībās ar savu vīru, un vienlaikus
prātā errors – kā vadīt pandēmijas radītos sarežģījumus ikdienas sadzīvē? Gribējās
noslēpties dārza vagā un nedomāt ne par ko. Kā ar vīru vienoties? Kā pieņemt
lēmumus?
Atbildes ir vienkāršas un visiem zināmas: sarunājoties, uzklausot, ieklausoties. Un
mīlot. Pat, ja neizdodas tik viegli un vienkārši sen zināmo īstenot dzīvē, ir tik labi –
un reizēm grūti – just attiecību rūdījumu, kas katru atsevišķi un visus kopā dara mūs
stiprākus.
Inga Akmentiņa-Smildziņa, galvenā redaktore

Nākamo žurnāla numuru gaidi decembrī!
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ŽURNĀLA “MAMMĀM UN TĒTIEM.
SKOLĒNS” REDKOLĒĢIJA
ŽURNĀLA PAR SKOLAS VECUMA BĒRNIEM VEIDOŠANĀ IESAISTĪJUŠIES VIENI
NO LABĀKAJIEM UN ATZĪTĀKAJIEM SAVAS JOMAS SPECIĀLISTIEM. DAUDZI IR
IZGLĪTOJUŠIES ĀRVALSTU MĀCĪBU IESTĀDĒS UN APMEKLĒJUŠI STARPTAUTISKI
ATZĪTUS KURSUS UN NOZĪMĪGAS KONFERENCES.
GUNITA KRILOVA,

JĀNIS LAPA,

EDMUNDS VANAGS,

žurnāla Mammām un

Pusaudžu un jauniešu

psihologs, Latvijas Universitātes

Tētiem. Bērnudārznieks

psihoterapijas centra klīniskais

Psiholoģijas nodaļas lektors,

galvenā redaktore, portāla

psihologs.

pētnieks.

Mammamuntetiem.lv redaktore, grāmatas
Driftā tikai lēdijas autore.

OLGA ĻUBINA,
sertificēta uztura speciāliste,

LĪGA BRŪVERE,

specializējas aptaukošanās,

portāla Mammamuntetiem.lv

ģenētisku saslimšanu, alerģiju,

un žurnālu Mammām un Tētiem

svara nepietiekamības, kā arī

redaktore, veselības žurnāliste.

ēšanas traucējumu problēmu risināšanā.

ARTŪRS ĶIPSTS,

EVIJA KROPA,

Mammamuntetiem.lv foto un

Swedbank Finanšu institūta

video mākslinieks, žurnālu

eksperte.

NILS SAKSS KONSTANTINOVS,
pusaudžu psihoterapeits,
Pusaudžu un jauniešu
psihoterapijas centra vadītājs,
www.pusaudzis.lv.

Žurnāla Mammām un Tētiem.
Skolēns atbalstītāji

Mammām un Tētiem fotogrāfs.
LAURA APPENA,

JĀNIS KROPS,

fotogrāfe, specializējas

Swedbank Finanšu institūta

dokumentālā foto žanrā,

mediju attiecību vadītājs.

www.appenaphoto.com.

Madonas novada
pašvaldība

LINDA VĪTUMA,

MAKSIMS PLATONOVS,

starptautiski sertificēta dūla

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

CLD (CBI), LU Rīgas 1. Medicīnas

Uzraudzības departamenta

koledžas studente vecmātes
specialitātē.

Baldones novada
pašvaldība

direktora vietnieks un Kontroles
nodaļas vadītājs.

GUNA BĪLANDE,

DAINA ŽURILO,

sertificēta uztura speciāliste,

Rīgas 64. vidusskolas psiholoģe.

dabiskās veselības centra Recure
vadītāja.
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Ziņas
IESPĒJA JAUNIETĒM

JAUNIETES AICINA
PIETEIKTIES LĪDERĪBAS
PROGRAMMAI FUTURE HEROES

NODARBĪBAS SKOLĒNIEM

BEZMAKSAS VINGROŠANA
SKOLĒNIEM STĀJAS
STIPRINĀŠANAI
Sākot skolas gaitas, bērniem turpinās skeleta
pārkaulošanās, bet bērna mugurkauls ir ļoti lokans un
viegli deformējas. Rīgas domes Labklājības departaments
sadarbībā ar SIA OnPlate rīko bezmaksas vispārattīstošas
vingrošanas nodarbības bērniem pareizas stājas attīstības
veicināšanai.
Vingrošanas grupu nodarbības pareizas stājas veicināšanai
bērniem notiks sertificēta fizioterapeita vadībā. Nodarbības
paredzētas skolēniem vecumā no astoņiem līdz 12 gadiem, un
tās tiks organizētas 8–10 cilvēku lielās grupās. Katram bērnam
paredzētas septiņas bezmaksas nodarbības.
Vairāk informācijas un pieteikšanās:
veselibasnodarbibas@gmail.com vai zvanot uz numuru
26627625.
www.veseligsridzinieks.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Sociālā fonda
projektā Nr. 9.2.4.2./16/I/021 Mēs par veselīgu Rīgu.

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar British
Council pārstāvniecību Latvijā sāk īstenot
jaunu līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes
programmu Future Heroes ar moto – Veido nākotni
pati! Programmā tiek aicinātas pieteikties meitenes
vecumā no 13 līdz 17 gadiem.
Future Heroes programmas galvenais mērķis ir izglītot
jaunietes – nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas, stiprinot
viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei
nepieciešamās prasmes. Sešu mēnešu garumā 50 jaunietes
no dažādiem Latvijas reģioniem piedalīsies 10 tematiskajās
darbnīcās, piemēram, Līderība un risinājumu rašana,
Tehnoloģijas un uzņēmējdarbība, Digitālā komunikācija un
medijpratība.
Dalība programmā ir bez maksas, taču notiek konkursa
kārtībā, aizpildot pieteikuma anketu programmas mājaslapā
www.futureheroes.lv līdz šā gada 20. septembrim.
Galveno balvu – mācību braucienu uz Lielbritāniju –
nodrošina British Council pārstāvniecība Latvijā.
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AKTUĀLI

IZNĀKUŠI ŽURNĀLU MAMMĀM UN
TĒTIEM. ZĪDAINIS UN MAMMĀM UN
TĒTIEM. BĒRNUDĀRZNIEKS RUDENS
NUMURI

Vecāku organizācija Mammamuntetiem.lv ir izdevusi
jaunos 2020. gada rudens numurus žurnāliem
Mammām un Tētiem. Zīdainis un Mammām un Tētiem.
Bērnudārznieks.
Organizācija ir izstrādājusi un īsteno programmu Informācija seko
bērnam, un žurnāli vecākiem ir bez maksas. Šobrīd programmas ietvaros
iznāk žurnāli vecākiem par visu vecumu bērniem – no gaidīšanas brīža
līdz pat pusaudžu gadiem. Jaunie izdevumi pieejami ārstniecības un izglītības
iestādēs. Par žurnālu saņemšanu interesēties, rakstot uz
fonds@mammamuntetiem.lv.
Internetā lasi: www.mammamuntetiem.lv/zurnals
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Ziņas
ATBALSTS

DARBU SĀK JAUNS PUSAUDŽU
GARĪGĀS VESELĪBAS CENTRS
No septembra darbu sācis jaunais Pusaudžu un
jauniešu psihoterapijas centrs (PJPC), kurā
pieejama specializēta psihodiagnostika un
psihoterapija skolēniem ar emocionālām, uzvedības
vai mācību grūtībām.
Centrā, kas atrodas Rīgā, Tallinas ielā 95, 313. k., izveidota
arī programma datoratkarības risku mazināšanai ar jaunāko
neirofīdbeka tehnoloģiju.
Skolām PJPC speciālisti piedāvā nodarbības Pirmā
psiholoģiskā palīdzība, kā arī apmācības speciālistiem. Centra
vadītājs ir pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs.
Vairāk informācijas: www.pusaudzis.lv

ESI VESELA!

BEZMAKSAS NODARBĪBAS PAR
KRŪŠU VESELĪBU JAUNIETĒM
Slimību profilakses
un kontroles
centrs (SPKC) ir
sācis izglītojošas
nodarbības jaunietēm
par krūšu veselību
un to pareizu
pašpārbaudes
veikšanu meitenēm
vecumā no 14 līdz 18
gadiem (8.–12. klase).
Nodarbību programma ir
izstrādāta sadarbībā ar ārstu ginekologu, un šogad nodarbības
tiek paplašinātas, iekļaujot arī 8. un 9. klašu vecuma grupas
meitenes. Nodarbības ir bezmaksas. Vairāk informācijas
par pasākumiem iegūt un tiem pieteikties var, sazinoties
ar projekta koordinatori Undīni Piternieci, tel. 27627247,
e-pasts: undine@onplate.lv
Pasākumi var tikt īstenoti arī nometnēs, interešu izglītības
iestādēs, dienas centros u. tml.
Krūts vēzis ir visbiežāk diagnosticētais ļaundabīgais audzējs
sievietēm pasaulē. Arī Latvijā krūts vēzis ir biežākais
reģistrētais ļaundabīgais audzējs un visbiežākais nāves cēlonis
ļaundabīgo audzēju grupā sievietēm.

IZMĒĢINI

ATTĪSTI BĒRNĀ RADOŠUMU
Guašas krāsas Artberry®
ar UV aizsardzību ir izturīgas
pret saules gaismu un
zīmējumu izbalēšanu.
Uz ūdens bāzes veidoto guašas
krāsu toņi ir piesātināti, zīmēšanas
laikā vienmērīgi klājas uz papīra un
ātri izžūst. Zīmējumam izžūstot, tas kļūst matēti samtains.
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IEPATIKUŠĀS MĀCĪBAS
MĀJĀS?
IZGLĪTĪBAS IEGUVES
DAŽĀDĀS FORMAS

Pēc pavasarī piedzīvotās attālinātās mācīšanās ģimenes sākušas interesēties par
dažādajām izglītības ieguves formām Latvijā. Par to, kādas nianses jāņem vērā
vecākiem, ja ģimene vēlas bērnu turpmāk mācīt citā, nevis ierastajā klātienes
formā, stāsta Maksims Platonovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības
departamenta direktora vietnieks un Kontroles nodaļas vadītājs, un Daina Žurilo, Rīgas
64. vidusskolas psiholoģe.
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Izglītība

Autore: GUNITA KRILOVA

It kā mācies skolā, bet
uz skolu neej
Saskaroties ar izmaiņām skolēnu dzīvē
šajā pavasarī, bieži vien realizētās
attālinātās mācības tiek sauktas par
tālmācību vai mājmācību. Interesanti,
ka Izglītības likumā šāds jēdziens
“attālinātās mācības” nemaz nepastāv.
Šis jēdziens tika iedzīvināts tikai saistībā
ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju
Covid-19 ietekmē. Kā skaidro Maksims
Platonovs, forma, kādā Latvijas skolās
notika mācības šā gada pavasarī, bija
parastās mācības, kas tika pielāgotas tā
brīža situācijai.
Tāpat speciālists skaidro, ka šobrīd
Izglītības un zinātnes ministrijas
izstrādātie A, B un C mācību modeļi,

Viens no
mājmācības
augstākajiem
mērķiem ir gūt prieku
no mācībām. Brīnišķīgi,
ja tas izdodas. Taču, ja
mamma kļūst par dusmīgo
skolotāju, kas
visus dzenā, tad,
visticamāk, tas
nav tā vērts.

veidu, kā, vadoties pēc situācijas

Skola veic skolēna mācību sasniegumu

attīstības, var tikt realizētas mācības.

vērtēšanu. Mācības notiek, izmantojot

Mācību formas, kuras
paredz Izglītības
likums

dažādus tehniskos un elektroniskos

Izglītības ieguves formas ir noteiktas

izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

Izglītības likumā, un saskaņā ar to
Latvijā šobrīd var tikt realizētas piecas
dažādas izglītības ieguves formas:
klātiene, neklātiene, tālmācība,
pašizglītība un izglītība ģimenē. [1]
1. KLĀTIENES MĀCĪBAS. Izglītības
ieguves forma, ar kuru saprotam
parastās mācības skolā un kas ir izplatīta
visvairāk. Skolēns izglītības saturu
apgūst mācībās klātienē skolā, dabā
vai, piemēram, piedaloties mācību
ekskursijā.
2. TĀLMĀCĪBA. Izglītības ieguves
forma, kādā skolēns izglītības iestādes
izstrādātas mācību programmas
saturu apgūst patstāvīgi individuālā
veidā, izmantojot iestādes piedāvātus
īpaši strukturētus mācību materiālus.

saziņas līdzekļus un īpašu mācību
elektronisko vidi. “Par tālmācību
nav uzskatāmas šajā pavasarī valstī
organizētās attālinātās mācības. Ņemot
vērā, ka tālmācības izglītības ieguves
formā skolēnam ir gan jāgrib, gan jāmāk
mācīties, tātad jāspēj pašorganizēties,
ir kritiski izvērtējama tās piemērotība
sākumskolas vecuma bērniem,” stāsta
Maksims Platonovs. Visbiežāk tālmācība
vidējās un pamata izglītības iegūšanai
ir maksas izglītības ieguves forma,
izņemot gadījumus, kad pašvaldības, kas
organizē arī izglītības ieguvi tālmācībā,
finansē izglītības ieguves procesu. Lai
gan tālmācībā var mācīties no 1. līdz
pat 12. klasei, tomēr visbiežāk to izvēlas
skolēniem no 7. klases.
3. IZGLĪTĪBA ĢIMENĒ JEB
MĀJMĀCĪBA – izglītības forma, kad
vecāki paši māca bērnus mājas

kas paredz, kā šajā rudenī var tikt
organizētas mācības, ir jāskatās
kontekstā ar epidemioloģisko situāciju
valstī. Skolai sadarbībā ar dibinātāju ir
jāpieņem lēmums, kuru no modeļiem tā
realizēs. Iespējams, ka nākotnē termins
“attālinātās mācības” tiks klasificēts
klātienes mācību paveids un atspoguļos
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Izglītība
apstākļos un paši ir atbildīgi par to,

5. PAŠIZGLĪTĪBA – izglītības forma,

apmācībai. Ja bērns veselības stāvokļa

ko viņi māca un kā realizē mācību

kurā izglītības programmas saturs

dēļ ilgāk par mēnesi nespēj apmeklēt

procesu. Mājmācība šobrīd ir pieļaujama

tiek apgūts ārpus skolas. Novērtējumu

skolu, mācības tiek organizētas bērna

gan pirmsskolas izglītības pakāpē,

par šādi apgūtu izglītības programmu

dzīves vietā (slimnīcā, ja bērnam

gan pamatizglītības 1.–6. klasē. Lai

var saņemt, nokārtojot eksāmenu

veselības stāvokļa dēļ būs tajā jāpaliek

būtu pamats sākt mājmācību, ir

izglītības iestādē, kura īsteno attiecīgo

ilgāk par divām nedēļām). Maksims

nepieciešams speciālistu atzinums,

programmu. Piemēram, šobrīd tiek

Platonovs norāda, ka šiem bērniem

ka veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina

pieļauts, ka pašizglītības veidā gada laikā

primāra ir atveseļošanās, tāpēc ir

ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta

pilngadīga persona (eksternis) var apgūt

noteikti ierobežojumi bērna mācību

izsniegta izziņa, vai psiholoģisku

valsts vispārējās izglītības standartu

slodzei: 1.–4. klasē tā nedrīkst pārsniegt

iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa

prasībām noteikto izglītības satura daļu,

trīs stundas dienā un sešas mācību

atzinums, bērnam ir nepieciešami īpaši

lai:

stundas nedēļā, bet 5.–12. klasē četras

apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar

a) iegūtu vai uzlabotu vērtējumus

stundas dienā un astoņas mācību

nodrošināt. Tāpat vecākiem ir jāgarantē

pamatizglītības mācību priekšmetos

stundas nedēļā. Vienlaikus jāņem

gan piemērota vide, gan ģimenes

un iegūtu dokumentu par vispārējās

vērā, ka, bērnam slimojot, ja veselības

atbalsts bērna apmācībai. [2] Lai sāktu

pamatizglītības ieguvi;

stāvoklis to atļauj, daudz vajadzēs apgūt

izglītības ieguvi ģimenē, bērnam ir

b) iegūtu dokumentu par vispārējās

pašam saviem spēkiem.

jābūt reģistrētam mācību iestādē. Tāpat

vidējās izglītības ieguvi neklātienes vai

vecākiem ar skolu ir jāvienojas, kā tiks

tālmācības izglītības programmā;

novērtēti izglītojamā mācību sasniegumi

c) kārtotu valsts pārbaudījumus.

mācību gada laikā. Tas, piemēram, var
būt klātienes skolas apmeklējums un
kontakts ar skolotāju reizi vienā vai
divos mēnešos. Ja vecāki vēlas, lai viņu
bērns iegūtu izglītību ģimenē, vecākiem
ar atbilstīgu iesniegumu jāvēršas skolā,
kurā reģistrēts viņu bērns. Mājmācības
galvenā atšķirība no pārējām formām
ir tā, ka to nenodrošina skola, bet gan
vecāki.
4. NEKLĀTIENE. Visbiežāk šo formu
saista ar jauniešiem un pieaugušajiem,
kuriem ģimenes apstākļu, darba,
sociālekonomisku iemeslu, veselības
stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nav iespēju
apmeklēt skolu pilna laika klātienes

Ņem vērā!
Valsts noteiktie pārbaudes
darbi skolēnam, kurš izglītības
programmu apgūst vai nu
mājmācībā vai tālmācībā, būs
jākārto tāpat kā visiem pārējiem
– dodoties uz mācību iestādi
un pildot tos klātienē, izņemot
gadījumu, ja skolēns no valsts
pārbaudes darbu kārtošanas
būs atbrīvots. Tas attiecas
gan uz diagnosticējošajiem
darbiem, gan centralizētajiem
eksāmeniem.

Mājmācība – augsti
motivētiem vecākiem?
Mājmācībā lielākā atbildības daļa par
bērna izglītību gulstas tieši uz vecāku
pleciem. Mājmācībā ārkārtīgi svarīgi,
lai būtu augsta motivācija mācīties kā
vecākiem, tā bērnam. Ja motivācijas nav

izglītības programmas apguvei un kuri

un mājmācība tiek izvēlēta kā vieglākais

ir gatavi daļu izglītības satura apgūt

dzīves ceļš, lai ikdienu nevajadzētu

patstāvīgā darbā. Klātienē, visbiežāk
darba dienu vakaros, mazākā apjomā
notiek mācību priekšmetu stundas,
konsultācijas un temata noslēguma
pārbaudes darbi.
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Ja bērns ilgstoši slimo
Mājas apmācība nav atsevišķa izglītības
forma, bet tā saistāma ar izglītības
ieguvi mājās vai ārstniecības iestādē un
ir paredzēta ilgstoši slimojošu bērnu

pakārtot skolas kārtībai, diezin vai tā
būs pareizā izvēle.
Ja vecāki izvēlas mājmācību, ir jābūt
pilnīgi skaidrai vīzijai, kā viņi mācīs
katru mācību priekšmetu un kāda būs

ģimenes ikdiena jau pirms mājmācības

mājmācībā jutīsies labāk nekā skolā,

sākšanas. “Manuprāt, viens no

tomēr to nevar pieņemt par risinājumu

mājmācības augstākajiem mērķiem ir

visiem šādiem bērniem. “Bērni, kas ir

gūt prieku no mācībām. Brīnišķīgi, ja

vairāk vērsti uz sevi, ne vienmēr izrāda

tas izdodas. Taču, ja mamma kļūst par

emocijas uz āru. Iespējams, ka viņiem

dusmīgo skolotāju, kas visus dzenā,

tik daudz nav vajadzīga draudzēšanās

tad, visticamāk, tas nav tā vērts,” spriež

pārī vai integrēšanās grupā, bet šādam

psiholoģe.

bērnam var būt patīkami atrasties klases

Svarīgi, kā skola sadarbojas ar ģimeni

kolektīvā. Bērnam var patikt vērot, kā

un vada mājmācības procesu. Kā stāsta

pārējie darbojas – tas šo bērnu, kas it

psiholoģe, vecākiem sadarbība ar skolu

kā visu vēro no malas un pats nekur

notiek, bet parasti tā nav ļoti cieša,

nepiedalās, arī attīsta un pilnveido,

tāpēc vecākiem pašiem ir svarīgi sekot

ļaujot lēnām integrēties sabiedrībā,”

līdzi savu bērnu attīstībai. Tā kā pirmais

stāsta psiholoģe.

lielākais pārbaudījums bērnam ir 3.
klases diagnosticējošie darbi, teorētiski
pastāv iespēja, ka ģimene tikai 3. klases
vidū apzinās reālo situāciju ar bērna
zināšanām. Lai nebūtu tā, ka situācija ar
mācībām ir ielaista, tai jāseko līdzi visu

Tas, ko vecāki
saka saviem
bērniem un kādu
vērtējumu par viņiem
sniedz, pēc tam ir tas, ko
bērns par sevi domā un kā
sevi uztver.

laiku. Izlemjot par labu mājmācībai,

Izglītības
obligātums
Lai arī kādu izglītības ieguves
formu vecāki izvēlētos
savam bērnam, vecāki ir
atbildīgi par to, lai bērns
iegūtu obligāto izglītību,
ko paredz likums. Latvijā
obligāta ir bērnu no piecu
gadu vecuma sagatavošana
pamatizglītības ieguvei un
pamatizglītības iegūšana vai
pamatizglītības iegūšanas
turpināšana līdz 18 gadu
vecuma sasniegšanai. [1]

CIK MAKSĀ
TĀLMĀCĪBA?
Cenas par vidējās izglītības
iegūšanu tālmācībā
ir dažādas, sākot no
apmēram 40 eiro mēnesī.
Iespējams, jārēķinās arī ar
atsevišķu iestāšanas maksu
tālmācības skolā.

Kam jāpievērš
uzmanība, ja ģimene
apsver iespēju
mājmācībai
1. Jāapzinās savi resursi – vai ģimene
spēj kvalitatīvi realizēt mājmācību,
vai vecākiem būs gan laiks, ko veltīt
bērnu mācībām, gan finanses, lai pirktu
dažādus materiālus. Mājmācība būs
cītīgs un regulārs darbs kā vecākiem,
tā bērnam. Ja ģimene spēj šīs mācības
noturēt augstā motivācijas līmenī,
rezultāti var būt ļoti labi, bet ja ne, ir
saskatāmi daudzi riski.
2. Jāveic bērna psiholoģiskā izpēte, lai
apzinātos stiprās un vājās puses, sākot
mājmācību. Šādu izpēti vērts veikt ne
tikai vienreiz, bet ik pa diviem trim

vecākiem ir jāapzinās, kādas ir viņu pašu

gadiem.

zināšanas mācību priekšmetos, kuri

3. Jānodrošina bērnam socializēšanās

jāapgūst bērnam.

iespēja ar vienaudžiem – pulciņi,

Bērns ir introverts.
Vai mājmācība būs
labākais risinājums?

interešu grupas, hobiji, tikšanās

Speciāliste uzsver, ka katra situācija

piederība kādai grupai, darbošanās

ir jāvērtē individuāli. Iespējams, ka

komandā.

trauksmainākie introvertie bērni

4. Jāapzinās, ka, ejot mājmācības ceļu,

ar draugiem, mācīšanās darboties
grupā, sporta aktivitātes. Bērniem ir
nepieciešams kontakts ar vienaudžiem,
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Izglītība
Psiholoģe norāda aspektus, kas jāatceras

CIK SKOLĒNU UN KĀDĀ
IZGLĪTĪBAS IEGUVES FORMĀ
MĀCĀS LATVIJĀ

2019./2020.
mācību gads

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija

Tālmācība
(1.–12. klase)

4 566

Mājmācība
(izglītība ģimenē, 1.–6. klase)

144

Mājas apmācība
(ilgstoša slimība, 1.–12. klase)

214

Kopā skolēnu Latvijā
Bērni (5–18 gadu veci), kas nekur nemācās [3]

vecākiem, komunicējot par iespēju
turpināt mācības tālmācībā:
• Ieklausies savā pusaudzī. Nevajadzētu
uzreiz aizspriedumaini komentēt
pusaudža izvēli vai domas, nākot klajā
ar šabloniskām frāzēm. Iejūtīga un
saprotoša komunikācija ar pusaudzi
ir daudz nozīmīgāka par rezultātu,
kāds šajā jautājumā tiks sasniegts.
Visticamāk, vidējās izglītības diplomu
bērns saņems jebkurā gadījumā, taču
pusaudzis vienmēr atcerēsies, kā viņam

214 521

lika justies vecāku izteikumi par viņu. Ja

1017 *

tiek uztverts kā pieaugušais, nostiprinās

Saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2019. gada publisko pārskatu 2019./2020. mācību
gadā Latvijas izglītības iestādēs nereģistrētie obligātā izglītības vecuma (5–18 gadu) bērni.
Iemesli, kas tiek minēti, kāpēc bērni neapmeklē mācību iestādi, ir visdažādākie, bet par daļu no
bērniem pašvaldība nav noskaidrojusi iemeslu, kāpēc bērni nemācās.

bērnu uzklausa, viņš piedzīvo to, ka viņš
viņa pašapziņa.
• Iedziļinies jautājumā. Kad pusaudzis ir
uzklausīts, būtu labi, ja vecāks izrādītu
interesi un iedziļinātos šajā jautājumā,
pirms tiek izteikti kādi spriedumi, kas

vecāki uzņemsies skolotāja funkcijas,

vecumu, kad var uzskatīt, ka bērns tiks

un tas var zināmā mērā mainīt vecāka

galā ar tālmācību. “Pēc 7. klases tas,

un bērna attiecības. Vecākiem pirmām

protams, varētu būt drīzāk iespējams

kārtām jābūt mammai un tētim, tāpēc

nekā mazākās klasēs. Šādi mācoties,

ļoti svarīgi, lai vecākiem ar bērnu

bērns iemācās plānot savu laiku, motivē

saglabājas mīlestības pilnas attiecības.

sevi un atlikušo laiku var veltīt kaut

5. Vērts smelties pieredzi un atbalstu pie

kam citam,” stāsta psiholoģe. Viņa

citām ģimenēm, kas jau iet mājmācību

norāda, ka tas varētu būt labs risinājums

ceļu.

tiem skolēniem, kas nopietnā līmenī

6. Jāapdomā, vai būs iespējams mājās

nodarbojas ar sportu, palīdz vecākiem

vidi iekārtot tā, lai tā būtu piemērota

biznesā vai dzīvo ārzemēs, kas ar skolas

bērna mācībām.

apmeklējumu klātienē nav savienojams.

7. Jāizpēta viss, kas saistīts ar
mājmācību, un vēlreiz rūpīgi jāpārdomā,
vai to būs iespējams pilnvērtīgi veikt.

Tālmācība – iespēja
pusaudžiem

Ja pusaudzis vēlas
pāriet tālmācībā
Bērnam augot, vecāki var sastapties ar
situāciju, kad bērns, iedvesmojoties no
vienaudžiem vai pats nonākot pie šāda

Tālmācības procesā skolēnam ir

lēmuma, var vēlēties pāriet mācīties

sadarbība ar pedagogu, kas sniedz

tālmācībā. Šādā situācijā vecākiem

atgriezenisko saiti un vērtē bērnu,

primāri ir jāatceras, ka viņu uzdevums ir

bet atšķiras vides, kādā tiek realizētas

ieklausīties savā bērnā un viņu atbalstīt.

mācības. Psiholoģe nenorāda vienu
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VAI MĀJMĀCĪBA IR
RISINĀJUMS TAD,
JA BĒRNAM IR
GRŪTĪBAS SKOLĀ?
“Problēmu gadījumā resursi
drīzāk ir jāmeklē jau esošajā
mācību vidē. Noteikti ir
jārunā ar pedagogu un
skolas atbalsta personālu, lai
noskaidrotu, ko pieaugušie
šajā gadījumā var uzlabot, lai
bērns no šīs situācijas izietu,
jau vairāk nobriedis. Bēgšana
no problēmām ar ātru, it kā
atbilstošu risinājumu arī var
nenākt par labu,” situāciju
rūpīgi pārdomāt iesaka Daina
Žurilo.

var graut pusaudža pašapziņu (“Tu atkal

vai piepildīt savus hobijus, vai bērns spēj

bažas par saviem bērniem neatkarīgi

kaut ko esi sadomājis”, “Kas tās par

paveikt lietas līdz galam.

no bērna vecuma, bet bieži vien vecāki

muļķībām”).

• Noskaidro galveno motivāciju, ar ko

nemāk sarunāties ar savu bērnu un

• Izvērtē situāciju – vispirms pašam

bērns piepildīs savu brīvo laiku.

nodot informāciju par to, kā paši jūtas.

vecākam un tad kopā ar bērnu. Apdomā,

Vecākiem savas bažas un satraukums

jau iepriekš ar savām darbībām ir

Psiholoģes ieteikums
vecākiem: mazāk runāt,
vairāk klausīties

pierādījis, ka viņš ir patstāvīgs, atbildīgs.

Psiholoģe Daina Žurilo atzīst, ka

vidi savam bērnam, bet, no otras puses,

vai jaunietim piemīt tādas īpašības,
lai mācītos tālmācībā. Vērtē, vai bērns

Piemēram, vai bērns spēj parūpēties par
savu mājdzīvnieku, vai viņš spēj realizēt

sarunāšanās ar pusaudžiem mēdz būt
sarežģīta. Ir saprotams, ka vecākiem ir

ir jāmācās paskaidrot un ir jāatrod
piemērots brīdis, lai to darītu. No vienas
puses, vecāka vajadzība ir radīt drošu
bērna vajadzība ir iegūt nedaudz lielāku
autonomiju, pierādīt sevi un piedzīvot

Skolas psihologa skatījums:
tālmācībā, mājmācībā vai klātienē?
Domājot par dažādām izglītības apguves formām, Daina Žurilo, Rīgas 64.
vidusskolas psiholoģe, neieteiktu raudzīties uz izglītības formām kategoriski
un uzsver, ka katrā no tām var atrast savus plusus un mīnusus.
Formās, kas nav tradicionāli jau pierastā klātienes forma, var iemācīties jaunas
iemaņas, piemēram, patstāvību, laika kontroli, sava dienas ritma iepazīšanu. Savukārt arī mācības skolā
piedāvā daudz brīnišķīgu lietu: ir lielie pasākumi, kopā būšana, vecāku iesaistīšanās, uzstāšanās un
priekšnesumi, skolā bērni mācās prezentācijas prasmes. Tāpat jāatceras, ka neviens apmācības veids
nav iekalts akmenī un uz mūžu, tam ir iespējas pieiet elastīgi un laika gaitā mainīt apmācības veidu.
Mājmācība – augsti motivētiem vecākiem
Mājmācībā lielākā atbildības daļa par bērna izglītību gulstas tieši uz vecāku pleciem. Mājmācībā
ārkārtīgi svarīgi, lai būtu augsta motivācija mācīties kā vecākiem, tā bērnam. Ja motivācijas nav un
mājmācība tiek izvēlēta kā vieglākais dzīves ceļš, lai ikdienu nevajadzētu pakārtot skolas kārtībai,
diezin vai tā būs pareizā izvēle.
Ja vecāki izvēlas mājmācību, ir jābūt pilnīgi skaidrai vīzijai, kā viņi mācīs katru mācību priekšmetu
un kāda būs ģimenes ikdiena jau pirms mājmācības sākšanas. “Manuprāt, viens no mājmācības
augstākajiem mērķiem ir gūt prieku no mācībām. Brīnišķīgi, ja tas izdodas. Taču, ja mamma kļūst par
dusmīgo skolotāju, kas visus dzenā, tad, visticamāk, tas nav tā vērts,” spriež psiholoģe.
Svarīgi, kā skola sadarbojas ar ģimeni un vada mājmācības procesu. Kā stāsta psiholoģe, vecākiem
sadarbība ar skolu notiek, bet parasti tā nav ļoti cieša, tāpēc vecākiem pašiem ir svarīgi sekot līdzi
savu bērnu attīstībai. Tā kā pirmais lielākais pārbaudījums bērnam ir 3. klases diagnosticējošie darbi,
teorētiski pastāv iespēja, ka ģimene tikai 3. klases vidū apzinās reālo situāciju ar bērna zināšanām. Lai
nebūtu tā, ka situācija ar mācībām ir ielaista, tai jāseko līdzi visu laiku. Izlemjot par labu mājmācībai,
vecākiem ir jāapzinās, kādas ir viņu pašu zināšanas mācību priekšmetos, kuri jāapgūst bērnam.
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Ieteikums vecākiem sarunās ar pusaudžiem būtu
vairāk klusēt, klausīties un uzdot jautājumus.
kaut ko jaunu. Tāpēc vecākiem ir vērts

klausīties un uzdot jautājumus. Protams,

kādā piemērotā brīdī arī bērnu informēt

pateikt arī kādas savas idejas, bet

par savām bažām un jūtām, taču,

noteikti nevajadzētu izteikt kategoriskus

atceroties, ka tas nav tas, ar ko vajadzētu

spriedumus. Vecāka uzdevums ir bērnu

sākt sarunu ar pusaudzi. Ir jāpiedomā,

virzīt, nevis noteikt pēc savām domām

kādus vārdus lieto vecāki, jo, kā norāda

labāko risinājumu,” vecākus iedrošina

Daina Žurilo, tas, ko vecāki saka saviem

speciāliste. Tad, kad bērnā jau ir uzticība

bērniem un kādu vērtējumu par viņiem

vecākam par konkrēto jautājumu,

sniedz, pēc tam ir tas, ko bērns par sevi

vecākiem būs iespēja pateikt savas bažas

domā un kā sevi uztver. Tāpēc ir ļoti

formā, kas nebūs aizspriedumaina vai

svarīgi vecākiem pirmajā mirklī apslāpēt

kategoriska, piemēram: “Es redzu, ka

savas emocijas.

tev tālmācība varētu padoties, jo tu spēj

“Mans ieteikums vecākiem sarunās

uzņemties atbildību par suni un tev tas

ar pusaudžiem būtu vairāk klusēt,

būtu noderīgi, lai vairāk laika varētu
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veltīt sportam. Es paļaujos uz tevi
un redzu, un ceru, ka tu dienās būsi
brīnišķīgs speciālists, tomēr pašlaik
mani satrauc tas, kā mēs tiksim galā
ar fiziku tālmācībā, jo ne es, ne tētis
tev nevarēsim palīdzēt. Kā mēs to
risināsim?” Speciāliste uzsver, ka ir
ļoti svarīgi ar pusaudzi uzturēt dzīvu
dialogu un piedomāt, kā tas tiek virzīts.
“Vecāku teiktais bērnam ir tā kā kods
dzīvē, tieši vecāki ieliek bērnā to, ko
bērns pats par sevi domās nākotnē,”
akcentē psiholoģe.

Interesanti
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību, ko izsniedz par
programmas apguvi tālmācībā, ir tāds pats, kā apgūstot
minēto izglītības programmu klātienē. Vienīgā atšķirība ir
atestātā norādītajā apgūtās izglītības programmas kodā.
Protams, ja skolas nosaukumā ir vārds “tālmācība”, tad tas
būs skaidrs, ka tā realizē programmas šādā veidā, taču ir
skolas, kuru nosaukumā vārds “tālmācība” nav minēts, bet
kuras realizē tālmācības programmu.

VIDUSSKOLĒNA
PIEREDZE PAR TĀLMĀCĪBU

“Es izvēlējos pāriet uz tālmācību, jo man īsti nepatika
savi klasesbiedri un bija nepieciešama pauze no
ikdienas stresa. Ģimeni bija diezgan grūti pārliecināt,
ka tālmācība būtu man labākais variants. Lai vieglāk
vecākus pārliecinātu, biju sagatavojusi sarakstu ar
plusiem, ko iegūšu, mācoties tālmācībā. Lielākā
atšķirība noteikti ir, ka blakus nav klasesbiedru,
bet tas man noteikti netraucēja. Tālmācībai bija
vairāki plusi: es esmu paaugstinājusi pašdisciplīnu,
iemācījusies strādāt patstāvīgi, man bija daudz brīvā
laika – viegli apvienot ar darbu. Par mīnusu varu
uzskatīt, ka es gāju tālmācības skolā, kura nebija
par brīvu. Kopumā man nebija grūti sevi motivēt
mācībām. Dažas reizes esmu palikusi augšā līdz
četriem naktī, pildot matemātikas uzdevumus.”
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KĀ IR BŪT
ZĒNAM SKOLĀ?
“Skola diemžēl bieži vien nav īpaši piemērota vieta zēniem. Tādēļ ir dažas lietas, kuras
vērts zināt vecākiem, ļaujot izvairīties no grūtībām un samazināt zēniem tos riskus,
kas viņiem skolā neizbēgami rodas,” par to, kā mūsdienu skolā jūtas zēni un kāpēc tik
daudziem tur neklājas spoži, stāsta pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs.
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Autors: NILS SAKSS
KONSTANTINOVS,
pusaudžu psihoterapeits

Skola daudziem mēdz sagādāt grūtības,
bet izskatās – zēniem tās mēdz būt
krietni lielākas. Tie parasti ir puikas,
kuri pirmie nāk prātā, domājot par
vārdiem “skola” un “problēmas”. Skaļi,
dauzonīgi, huligāni, mācībās vispār
neieinteresēti, šķiet, speciāli mēģina
sabotēt tik labi domātos pedagoģiskos
procesus.
Ja meitene skolā iekuļas nepatikšanās,
tas biežāk būs īpašs krīzes stāsts –
agrīna grūtniecība, sevišķi skaudri
dzīves apstākļi, kamēr zēnam būt
problemātiskam ir drīzāk norma
nekā izņēmums. Protams, reālajā
dzīvē ir daudz problemātisku meiteņu
un priekšzīmīgu zēnu, taču kopējās
tendences ir visnotaļ nepārprotamas.
Zēniem 9. klasē ir veselas divas reizes
lielāka iespēja izkrist (runājot skaidrāk
– “tikt izmestiem”) no skolas nekā
meitenēm. Arī pēc vidusskolas beigšanas
dzīves ceļus vairāk nekā citas lietas
ietekmēs tieši dzimums – augstskolā
mācības šobrīd turpina 36,6% meiteņu
un tikai 23,7% zēnu. Pēc bakalaura
grāda iegūšanas dzimumu disproporcija
kļūst vēl satraucošāka – no studentiem,
kas turpinās studēt pēc 25 gadu
sasniegšanas, meiteņu būs gandrīz divas
reizes vairāk nekā puišu! [1]
Iespējams, dzimumu kontekstā mēs
esam ļoti pieraduši, ka zēnus un vīriešus
mēdz dēvēt par “stipro dzimumu”,
kuram vēsturiski bijušas visas lielākās
priekšrocības. Taču realitāte skolās
nu jau kādu laiku ir gluži pretēja –
zēniem ir sliktākas mācību sekmes,
lielākas uzvedības problēmas un
augstāki mentālās veselības riski. Un
tas, visticamāk, nav saistīts ar pašiem
skolēniem, bet ar mācību procesa
īpatnībām – skola bieži vien diemžēl nav

īpaši piemērota vieta zēniem. Tādēļ ir
dažas lietas, kuras vērts zināt vecākiem,
ļaujot izvairīties no grūtībām un
samazināt zēniem tos riskus, kas viņiem
skolā neizbēgami rodas.

speciālista profila un iemaņām puiša

Kā zēnu mēģina “vest
pie prāta”

ir pārsvarā neauglīgi mēģinājumi zēnu

Viena no biežākajām problēmām,
kuras dēļ zēniem sāk kristies sekmes
mācībās, ir grūtības koncentrēties.
Liekas, viņu uzmanību var noturēt
piecas vai maksimums desmit minūtes,
un pēc tam tā vienkārši kaut kur
“aizpeld”. Skolotājiem tas var sagādāt
tīrās bēdas, jo nereti šie bērni, zaudējuši
interesi par mācību vielu, sāk runāties
ar klasesbiedriem, klaigāt vai citādi
traucēt pārējiem. Citreiz viņi vienkārši
skatās kaut kur tālumā, knibinās, rosās,
spēlē zem galda telefonu vai dara jebko
citu, tikai ne seko līdzi mācībām. Ja
uzvedība kļūst grūti kontrolējama,
skolotāji kļūst īpaši uzstājīgi vai vecāki
– pārlieku nobažījušies, zēni mēdz

pārliekajai aktivitātei tiek meklēti
dažādi skaidrojumi. Reizēm problēmas
skaidro ar vienkārši sliktu uzvedību vai
motivācijas trūkumu – tad risinājumi

Fiziskais
briedums ir izteikti
individuāla lieta,
un vienmēr būs puiši,
kuriem pubertāte iestāsies
nedaudz vēlāk nekā
citiem. Šajos gadījumos
ir liels risks, ka zēna
uzvedība šķitīs kaitinoša
vai traucējoša, salīdzinot
ar citiem, un tādēļ puiši
izpelnīsies biežāku
skolotāju nosodījumu vai
“nosūtījumu” pie
speciālistiem.

nonākt pie speciālistiem. Atkarībā no
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Reālā dzīve
disciplinēt un dažādos veidos “vest pie
prāta”. Citreiz problēmu cēlonis tiek
saskatīts emocionālajā sfērā, kam seko
psihologu centieni iemācīt puisi runāt par

Ierasta aina bērnu psihoterapeita (bet tikpat labi arī
kāda cita speciālista) kabinetā.

Bet vēl dažreiz puisim tiek noteikts

[2] Noraizējusies mamma. Nedaudz pat varbūt kaunīga, jo jūtas,
ka nav spējusi tikt galā ar savu bērnu. Otrā krēslā pats vizītes
iemesls – gadus vienpadsmit divpadsmit vecs, izspūrušiem
matiem un enerģiskām acīm, knosās un dīdās pa konsultāciju
krēslu, ik pa brīdim iejaukdamies sarunā, lai izlabotu mammas

uzmanības deficīta un hiperaktivitātes

sacīto.

jūtām vai emocijām – cerībā, ka izrunātās
negācijas vēlāk ļaus ar pilnu uzmanības
devu nodoties akadēmiskajām lietām.

sindroms jeb UDHS, kas jau ir psihiatriska
diagnoze un pakļaujas ārstēšanai ar
visnotaļ nopietniem psihoaktīviem
medikamentiem. Mūsdienās ir zinātniski

“Un vēl mums ar matemātiku galīgi neiet…”
“Nav taisnība! Es vienkārši skolotājai nepatīku!”
“Arī citas skolotājas sūdzas. Jo klasē neko negribot darīt, tikai

pamatots, ka mazai daļai bērnu viņu

skatās telefonā visu laiku, bet, ja telefonu noņem, tad blenž ārā

uzvedības un koncentrēšanās grūtības

pa logu…”

tiešām ir tik pamatīgas, ka liek domāt

“Sportā es daru! Man tur ir deviņi!”

par iespējamām izmaiņām smadzeņu

“Toties visos citos priekšmetos tīrākās šausmas – jau skolotāji

struktūrā, tādēļ tās vislabāk risināt

teikuši, ka domā atstāt uz otru gadu, ja tā turpināsies….”

medicīniskā ceļā. Tomēr tikpat pamatots

“Sakiet, vai līdzīgas problēmas puisim ir visur?” es iejaucos

iemesls domāt, ka zēniem šādas
diagnozes tiek piemērotas pārāk ātri
un bez specializētas psihodiagnostikas.
Latvijā, kā jau ierasts, īsti nav nekādu
datu, taču kopumā pasaules pieredze ļauj

sarunā. “Vai galvenokārt tikai skolā?”
Mamma brīdi apdomājas. “Pārsvarā jau skolā. Viņš man iet arī
uz futbola treniņiem, un tur treneris viņu pat slavē. Vasarā atkal
dzīvojas pa laukiem, tad arī mums ir daudz mierīgāk…”

redzēt, ka zēniem UDHS diagnoze tiek
piemērota aptuveni trīs reizes biežāk
nekā meitenēm. Vēl lielāks risks ir tiem
zēniem, kuri klasē ir jaunāki par saviem

Zēnu smadzeņu
neirofizioloģiskā
uzbūve ir atšķirīga
no meiteņu. Meitenes
kopumā labāk tiek galā
ar tām funkcijām, kas
nepieciešamas skolā,
piemēram, ilgstošu
sēdēšanu mierā un
vienmērīgu uzmanības
noturēšanu.
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klasesbiedriem. Hārvarda universitātē

diezgan manāmas. Arī starp pašiem

veikts pētījums uzrādīja, ka pat mēneša

zēniem fiziskais briedums ir izteikti

starpībai ir liela nozīme – bērniem, kas

individuāla lieta, un vienmēr būs puiši,

dzimuši augustā, bija aptuveni trīs reizes

kuriem pubertāte iestāsies nedaudz

lielāka iespēja tikt pie UDHS diagnozes

vēlāk nekā citiem. Šajos gadījumos

un medikamentozas ārstēšanas nekā

ir liels risks, ka zēna uzvedība šķitīs

septembrī dzimušajiem. [3]

kaitinoša vai traucējoša, salīdzinot ar

Meiteņu un zēnu
prasības pret skolas
vidi

citiem, un tādēļ puiši izpelnīsies biežāku
skolotāju nosodījumu vai “nosūtījumu”
pie speciālistiem.
Taču tikpat svarīgi ņemt vērā, ka zēnu

Augstākminētie dati liek domāt par

smadzeņu neirofizioloģiskā uzbūve ir

divām lietām – visticamāk, zēni, kas

atšķirīga no meiteņu. Meitenes kopumā

ir jaunāki un mazāk nobrieduši, klasē

labāk tiek galā ar tām funkcijām,

uzvedas skaļāk par pārējiem un kļūst

kas nepieciešamas skolā, piemēram,

traucējoši. Tā kā meitenēm briedums

ilgstošu sēdēšanu mierā un vienmērīgu

fiziski iestājas ātrāk nekā puišiem, tad

uzmanības noturēšanu. Evolucionārā

atšķirības vienas klases robežās var būt

psiholoģija ļauj saskatīt, ka vēsturiski

zēnu smadzenes veidojušās, lai pievārētu

ka reizēm lielus uzlabojumus dod

pavisam cita veida izaicinājumus, nekā

pavisam vienkāršas lietas – piemēram,

tām spēj sagādāt mūsdienu skolas

ļaut puisim laiku pa laikam piecelties

režīms. Zēni kopumā ir aktīvāki, vairāk

vai aiziet izskrieties pa gaiteni un tikai

vērsti uz fizisku kustību un ātrām

tad turpināt mācības. Taču, lai panāktu

īstermiņa aktivitātēm. Tas, protams, ir

godīgākus apstākļus visiem zēniem,

grūti savietojams ar nekustīgu sēdēšanu

būtu nepieciešamas izmaiņas pieejā,

solā 40 minūtes no vietas, stundu pēc

kā tiek organizēts mācību process

stundas. Klīniskajā praksē var redzēt,

– mazāk sēdēšanas, vairāk kustību,

skolēnu grupēšana nevis pēc vecuma,
bet spējām un brieduma. Arī pētījumi
rāda, ka skolās, kur katru dienu tiek
nodrošinātas fiziskās aktivitātes un
kustīgākas apmācību formas, zēnu
sekmes un akadēmiskie rādītāji ir
augstāki.
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Reālā dzīve

Uzvedība

– nereti nonākot citu dzīvē nedaudz

Lielākas pārmaiņas prasīs lielāku

apmaldījušos jauniešu kompānijās.

laiku un sabiedrības izpratni par zēnu

“Iestāstīt” šādam pusaudzim, ka viņam

vajadzībām.

tomēr vajadzētu klausīt mammai un

Taču mazas izmaiņas var panākt arī

skolotājai, nevis puišu kompānijai, ir

ātrāk. Ļaujot zēniem skolā vairāk

kā nav. Latvija šajā ziņā ir pavisam

diezgan bezcerīga misija.

kustēties. Padarot mācību procesu

īpatnējā situācijā, mums ir visaugstākais

Risinājumi

Nonākot skolā, zēns attopas visai
savdabīgā vidē – skolēnu starpā ir daudz
tādu pašu puišu kā viņš, taču starp
pieaugušajiem cilvēkiem vīriešu tikpat

sieviešu skolotāju īpatsvars visā Eiropas
Savienībā – 86,6% skolotāju. [4] Kādus
secinājumus tad par šo var izdarīt
pusaudzis? Droši vien acīmredzamos –
skola ir meiteņu un sieviešu teritorija,
no kuras puiši aizbēg uz neredzēšanos,
tiklīdz rodas tāda iespēja, lai nekad vairs
tajā neatgrieztos. Ja skola nav vieta, kurā
vīrieši gribētu strādāt, tad kāpēc gaidīt,
ka zēni tur gribēs mācīties?
Tā nav liela problēma mazākiem
bērniem, kuriem dzimumu lomas
nav īpaši izšķirīgas, taču, sākoties
pubertātei, pusaudža psihe sāk veidot
savu dzimumidentitāti. Viens no
svarīgākajiem uzdevumiem kļūst
“iedzīvoties” dzimuma lomā – saprast,
kas tas vīrietis vispār ir un ko viņš dara.
Veids, kādā to var darīt, ir caur citiem
vīriešiem – vērojot viņus, sarunājoties,
draudzējoties, saprotot, kuras īpašības
gribētu piesavināties sev, bet kuras nav
pieņemamas. Sarežģījumi rodas, kad
pusaugu zēnam apkārt nav īpaši daudz
vīriešu, ar kuriem identificēties. Un
Latvijas situācijā šādu zēnu ir ļoti daudz
– no katrām 1000 Latvijā noslēgtām
laulībām gandrīz puse (457) tiek šķirtas.
[5] Līdz ar vientuļām mammām un
dažām citām modernās dzīves ģimenes
formām mūsdienās zēnam ir liela
iespēja uzaugt ģimenē, kurā nav neviena
pieauguša vīrieša. Ja tādu nav arī skolā,
tad puisim normālai attīstībai reizēm tas
vien atliek, kā ceļu pie sevis apzināšanās
meklēt kaut kur ārpus skolas vides
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aktīvāku un zēniem draudzīgāku.
Rūpīgi izmeklējot viņa grūtības,

Nav šaubu, ka daudzi zēni skolā nevar

kad tās radušās, un nesteidzoties ar

parādīt savu labāko potenciālu. Nevis

viegliem risinājumiem, diagnozēm vai

tādēļ, ka viņi negribētu pielāgoties

medikamentiem risināt problēmas, ko

skolai, bet mūsdienu skolas vide bieži

radījusi nepiemērota vide. Sniedzot

nav piemērota zēnu bioloģiskajai

iespēju veidot veselīgas attiecības ar

un sociālajai realitātei. Tas nenāk

citiem puišiem un vīriešiem. Un, ja

par labu nevienam – ne zēniem, ne

grūtības nav atrisināmas pašu spēkiem,

meitenēm, kurām jāmācās kopā ar

nekaunēties vērsties pie speciālistiem,

šiem puišiem, ne skolotājām, kuras

kas spēj orientēties puišu vecumposma

nevar pienācīgi organizēt mācību

grūtībās un palīdzēt ģimenei atrast

procesu, ne ģimenēm, kurām jāaudzina

veidus, kā sniegt zēnam piemērotu

aizvien problemātiskāki pusaudži.

atbalstu viņa grūtībās.

TIPISKA AINA PSIHOTERAPEITA KABINETĀ
“Paši vairs netiekam galā – nezinu, ko ar viņu darīt.”
“Kas atgadījies?”
“Nav nekādas motivācijas mācīties. Mājasdarbus vispār nepilda. Nupat zvanīja
skolotāja, izrādās, uz skolu arī sācis neiet, blandās kopā ar draugiem kaut kādiem.”
Mammas acīs sariešas asaras. Mēs kādu brīdi sēžam klusumā. “Bija tik kārtīgs bērns,
bet tagad pēkšņi vienas problēmas! Nekādi nesaprotu, kas noticis.”
Es paskatos uz “problēmbērnu” – sēž, stūrī ievilcies, gadus 14 vecs tīnis, rokas virs
krūtīm sakrustojis un dusmīgu seju skatās grīdā. Neticība pieaugušajiem un reizē
apjukums par savu vietu dzīvē, skolā un pasaulē ierakstīts katrā viņa ķermeņa
kustībā.
“Un kā jūs domājat, kas puisim varētu palīdzēt?” prasu.
“Viņš mani vispār neklausa, bet varbūt vismaz kādu vīrieša cilvēku tad paklausīs –
pasakiet, ka tā nevar turpināt.”
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

MANS BRĪNIŠĶĪGAIS
BĒRNS UN VIŅA
NEJAUKIE DRAUGI
Ja būtu vienā vārdā jāraksturo, kas pusaudža dzīvē ir vissvarīgākais, tad bez
pārspīlējuma varētu teikt, ka tie ir draugi. Tīņu vecuma norma ir nokritizēt savu vecāku
pasaules uztveri un vērtības, bet savējās atrast vienaudžu kompānijā. Kas vecākiem ir
jāzina par bērnu draugiem, stāsta Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra klīniskais
psihologs Jānis Lapa.

22 | Skolēns | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Autore: LĪGA BRŪVERE
“Normālai pusaudža attīstībai ir ļoti
svarīgi, lai būtu draugu kompānija,”
saka klīniskais psihologs Jānis Lapa.
Pusaudžiem grupas, piederība kādai
kopienai, draugu pulciņam ir ceļš, kā
viņi veido savu identitāti. Protams, arī
bērnu vecumā draudzība ar vienaudžiem
ir svarīga, bet pusaudžu vecumā tā kļūst
ļoti intensīva.
Ieejot tik sarežģītajā pusaudža vecumā,
iespējams, topošais jaunietis saskarsies
ar ļoti dažādiem vilinājumiem,
izaicinājumiem un izvēlēm, kam būt
piederīgam, un kur viņam izdosies kļūt
par “savējo” – sākot ar teicamnieku
kopienu un beidzot ar huligāniskām un
pat bandītiskām grupām. “Lielākajai
daļai pusaudžu gadi pārsvarā paies labi.
Viņi izies cauri dažādām pieredzēm,
mācīsies labākā vai sliktākā skolā,
bet beigās no viņiem iznāks labi
pieaugušie,” teic Jānis Lapa. Bet tie
jaunieši, kuriem jau ir kādi riski un
kuriem dzīve jau ir mazliet sašķobījusies,
atbalstoša vai kaitnieciska vide var
kļūt par izšķirošu faktoru tam, kādas
būs jaunā cilvēka nākotnes iespējas.
“Vecākiem ir jāpamana un jāzina,
ar ko un kā viņu tīnis pavada laiku.
Tomēr pat tad, ja kompānija nav tā
labākā, vairākums beigās izaug par
normāliem un pietiekami veselīgiem
pieaugušajiem,” iedrošina Jānis Lapa.

vide, kur veidojas pozitīvas un kopējās

vēlmei pamest iepriekšējās nodarbības.

interesēs balstītas draugu attiecības.

Vai tas ir drīzāk saistīts ar nogurumu,

Diemžēl 12–13 gados liela daļa tīņu sāk

palielinātu slodzi, attiecību problēmām

Jaunieši, kuriem
jau ir kādi riski un
kuriem dzīve jau
ir mazliet sašķobījusies,
atbalstoša vai kaitnieciska
vide var kļūt par izšķirošu
faktoru tam, kādas
būs jaunā cilvēka
nākotnes iespējas.

sporta komandā? Tādā gadījumā pirms

runāt par iepriekš apmeklēto pulciņu

vienošanās elementiem. Vecāki un

pamešanu. Tas ir dabīgs un veselīgs

pusaudzis kļūst par biznesa partneriem,

process. Agrāk uz pulciņu gāja bērns,

kuri meklē savstarpēji izdevīgas

kas darīja visu, ko lika vecāki un ko teica

sadarbības formas.

mēģināt pusaudzi atbalstīt risināt
grūtības. Tomēr citos gadījumos būtu
vērts atļaut mainīt un eksperimentēt ar
vienaudžu grupām, teiksim, citā sporta
veidā, mākslas vai mūzikas skolā.
Atšķirība attiecībās starp vecāku un
bērnu un vecāku un pusaudzi ir tā, ka ar
bērnu vecāki mazāk mēģina vienoties,
bet pasaka, kas ir jādara. Ar pusaudzi
notiek komunikācija, kurā ir jābūt

(pārsvarā) mamma. Viņu bija svarīgi
klausīt un iepriecināt. Tagad bērns
top par pusaudzi, kas atļaujas pateikt
mammai, ka to darīt vairs negrib.
Viņš atdalās un pauž savu nostāju,
kas var nesakrist ar vecāku vēlmēm.
Aizdomīgāk un satraucošāk būtu, ja
pusaudzis pat nemēģinātu pretoties un
bez iebildumiem piekristu darīt visu,
ko liek vecāki. Tas nozīmētu, ka dabiskā
pārtapšana no bērna par pusaudzi
nenotiek. Vecāku cerība, ka pulciņi būs
drošā un uzticamā vide, kurā uzturēsies
viņu bērns, izgāžas. Ko šādā situācijā
vecāki var darīt? Jo piespiest un aizvest
aiz rokas vairs nav iespējams. Atbilde:

Pulciņu spēks

atspoguļot to, ko jūt tīnis, paužot

Lielākoties grupas, kurās pulcējas

intereses, vienlaikus mēģinot vienoties

jaunieši, ir pietiekami drošas un

vēl kādu laiku uzsākto nodarbību

atbilstošas pusaudža interesēm. Ja kopš

turpināt. Tas, kas šajā brīdī ir svarīgi –

mazotnes bērns ir bijis aktīvs kāda

ļaut bērnam sajust, ka viņu dzird un ka

pulciņa dalībnieks, ir ļoti liela iespēja,

viņam ir iespēja izvēlēties un pateikt

ka tīņa periodā viņš arī paliks šajā grupā

“Nē”. Svarīgi arī būtu izvērtēt iemeslus

un citu vidi pat nemeklēs. Pulciņi ir laba

plintes mešanas krūmos vajadzētu

izpratni par to, ka viņam ir mainījušās

Kompānijas – drošās
un nedrošās
Pilnībā nosargāt tīni no nosacīti
destruktīvām uzvedības izpausmēm
nav iespējams un nav arī vajadzības.
“Gandrīz visi pusaudži kaut kad
pamēģina iedzert, uzpīpēt un nobastot
stundas. Visbiežāk tas notiek draugu
ietekmē, bet tas nekādā ziņā nenozīmē,
ka tā ir nelabvēlīga kompānija,”
atgādina Jānis Lapa. Ja tādas aktivitātes
kā apreibinošu vielu lietošana un skolas
kavēšana nav ikdiena, tad pietiek ar
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Labāk kaut kāda grupa nekā vispār nekāda. Ja pusaudzis nevar
izcelties ne ar izskatu, ne jaunāko iPhone, ne ar citām dotībām,
viņš riskē nonākt izolācijā, kas palielina depresijas risku.
to, ka vecāki reaģē uz noteikto robežu

“Ja draugu grupās notiek pārmērīga

no augstāka sociāla riska apkaimēm.

pārkāpšanu un uzliek kādu adekvātu

apreibinošo vielu lietošana, kas

Latvijas gadījumā tie pārsvarā ir lielo

sodu, piemēram, uz laiku liedzot kabatas

turklāt kombinējas ar regulāru skolas

pilsētu mikrorajoni. Lauku rajonos

naudu. Atstāt šādu rīcību nepamanītu

kavēšanu un kriminālām darbībām,

dzīvojošo pusaudžu vidi nosaka, cik

nedrīkst, bet vienlaikus jāsaprot, ka tā ir

piemēram, zādzībām, tad ir pamats

labvēlīgs ir mikroklimats un sabiedrība

normāla pieaugšanas procesa daļa.

sākt uztraukties par kompāniju, kurā ir

apkārtējās apdzīvotās vietās. “Ja

Ja vecāku attiecības ar bērnu ir bijušas

iekļuvis jaunietis,” brīdina speciālists.

vecākiem ir iespējas, tad sava bērna

pietiekami emocionāli tuvas un

Nav pieļaujams, ka pusaudzis nāk

labā vislabāk dzīvot vietās, kas ir mazāk

Ar pusaudzi
notiek
komunikācija,
kurā ir jābūt vienošanās
elementiem. Vecāki un
pusaudzis kļūst par biznesa
partneriem, kuri meklē
savstarpēji izdevīgas
sadarbības formas.

mājās piedzēries, nespēj kontrolēt savu

problemātiskas. Realitāte ir tāda, ka

uzvedību. Jāvērtē – varbūt viņam jau ir

sociāli nelabvēlīgos rajonos biežāk

izveidojusies atkarība, vai varbūt tas ir

pulcējas cilvēki, kuriem ir lielākas

viens no veidiem, kā pievērst vecāku

grūtības. Attiecīgi arī vide veidojas

uzmanību. Arī tad, ja skolas kavēšana

atbilstoša. Faktiski tas nozīmē, ka

pārvēršas par regulāru bastošanu, kas

svarīgs ir ģimenes finansiālais stāvoklis,

sāk apgrūtināt mācību vielas apguvi, tas

kas ļauj izvēlēties vidi, kurā uzturēties,”

vairs neatbilst jēdzienam “normāli”.

teic speciālists.

Zādzības pusaudžu vecumā parasti

Nākamais riska moments ir šo

notiek grupās. Visbiežāk tajās ir sociāli

mikrorajonu skolas, kurās pulcējas bērni

neaizsargātu ģimeņu bērni, kuri

no ģimenēm ar augstākiem sociālajiem

apvienojušies, lai šādā vidē gūtu atbalstu

riskiem. Tas ir ļoti liels riska faktors

un sapratni no vienaudžiem.

pat tad, ja pats bērns nāk no visādi

tīņu vecumā, visbiežāk disciplinēšana

Nelabvēlīgās grupas un
skolu vides ietekme

darbojas. Normāli, ja agrīnajā pusaudža

Klīniskais psihologs Jānis Lapa stāsta,

vecumā bērns nemaz negrib sarūgtināt

ka gan ārzemēs veiktie pētījumi,

vecākus, ja viņu pieķer, darot kaut

gan praktiskā pieredze liecina, ka

ko neatļautu. Piemēram, smēķējot.

sliktās kompānijas lielākoties nāk

vecākiem izdodas robežas turēt arī
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citādi zema riska ģimenes, kur vecāki
ir izglītoti, zinoši un labvēlīgi. Ja bērns
saskaras ar šo vidi pusaudža vecumā, tad
iespēja iekļūt nelabvēlīgā kompānijā ir
krietni lielāka.
Pašlaik par ļoti svarīgu kritēriju,
izvēloties skolu, ir psiholoģiskā

atmosfēra, kas valda skolā. Proti, kā pret

piekodina klīniskais psihologs Jānis

skolēniem attiecas pedagogi, kāds skolā

Lapa.

ir kopējais emocionālais fons.
vidē šobrīd ir pamanāms, ka vecāki

Negatīvās kompānijas
jeb bandas

interesējas ne tikai par to, kādi ir skolas

Ir situācijas, kad tīnis nonāk

“Sociālajos tīklos un dažādu kopienu

reitingi un sasniegumi olimpiādēs,

kompānijās, kur ir izteikta hierarhija.

bet arī par to, cik atbalstošs ir skolas
personāls. Tas ir tāds kā mikrokosmoss,

Īpaši tas ir raksturīgi puišiem, jo
evolucionāri vīrieši bija mednieki,

skolēni, kas ir visai līdzīgi domājoši.

Riskam pakļautie
jaunieši

Skolotāju attieksme, iesaistīšanās

Lielāks risks iekļūt nelabvēlīgā

skolēna dzīvē, sadarbība ar vecākiem,

kompānijā ir bērniem, kuriem ir

vīriešiem patīk kaut ko darīt lielākās

atbalsta personāls, atbalsta sistēma,

problēmas ar mācībām, uzmanības

vadība – tas tīņu vidē ir jaunais trends,

grūtības, nevienmērīga intelekta

kas ir kļuvis nozīmīgs,” novērojumos

attīstība, piemēram, ļoti laba atmiņa,

dalās klīniskais psihologs.

bet maz attīstīta verbālā domāšana,

Tiesa, joprojām ir ģimenes, kur vecāki,

spēja izteikties, niecīgs vārdu

īpaši tēvi, uzskata, ka nežēlīga vide

krājums. Šādiem bērniem ir liels risks

ir veids, kā iemācīties izdzīvot, kļūt

tikt atstumtiem, kas tālāk veicina

stiprākam. Tomēr bērnam ar nestabilāku

nonākšanu nelabvēlīgās vienaudžu

emocionālo noturību un psihi šāda

kompānijās. Skolā pusaudži bieži tiek

vide var izrādīties iznīcinoša. Labā ziņa

atstumti sekmju dēļ, jo mūsdienu

ir, ka norūdīties pret dzīves grūtībām

sabiedrībā sasniegumi ir vērtība.

var arī mazāk skarbos apstākļos, jo

Atstumtie bērni savā starpā draudzējas

pasargāt bērnu no grūtībām pilnībā nav

un izveido savu grupu. Ja pusaudzis

iespējams. Attīstība un mācīšanās tikt

jūt, ka viņš neiederas, ka viņu atstumj,

galā ar sarežģījumiem ir neizbēgama, bet

ka ir atšķirīgs, viņš meklē veidu, kā šo

saudzīgāka vide būtu personību mazāk

sajūtu – būt pieņemtam –, iegūt. Grupas

postoša.

veidojas arī pēc citiem kritērijiem

kur ar laiku pulcējas tādi skolotāji un

– materiālās labklājības, izskata,

Šobrīd vecāki
interesējas ne
tikai par to,
kādi ir skolas reitingi un
sasniegumi olimpiādēs,
bet arī par to, cik
atbalstošs ir skolas
personāls.

popularitātes. Ja tas netraucē mācībām,
tad šādas grupas nav nekas slikts.
Paradoksāli, bet pat nelabvēlīgākajās
un pieaugušo acīs bīstamākajās grupās
pusaudži saņem atbalsta un piederības

kas baros gāja medīt dzīvniekus. Arī
mūsdienās tīņiem, jauniešiem un
kompānijās, kur ir viens bara vadonis
un skaidri saprotama hierarhija. Labs
piemērs ir sporta komandas, kur ir gan
pozitīva konkurence, gan hierarhija,
gan katram sava loma, kas ļauj justies
piederīgam šai videi.
Ja jaunietis nevar iekļauties pozitīvā
vai interesēs balstītā komandā, tad
šādu hierarhisku grupu otra galējība
ir huligāniski grupējumi, kas sniedz
piederības sajūtu kopienai. Tā ir ļoti
devianta grupa, kur ir likumpārkāpumi,
un no dzīves perspektīvas viedokļa
atrašanās šādā grupā ļoti pasliktina

NEMAINĀMI
FAKTORI

Faktori, kurus jaunietis un pat
viņa vecāki nespēj ietekmēt, bet
kas atstāj iespaidu uz pusaudža
vidi un kompāniju, kurā viņš
atrodas:

pusaudzis apmierina savas vajadzības.

ģimenes sociālekonomiskais
statuss,

“Labāk kaut kāda grupa nekā vispār

vecāku izglītības līmenis,

nekāda. Ja pusaudzis nevar izcelties

vecāku izpratne, kā
izpaužas tas, ka bērnam ir
kādas grūtības, un gatavība
meklēt palīdzību.

sajūtu, kuru nevar dabūt citur, tādējādi

ne ar izskatu, ne jaunāko iPhone, ne
ar citām dotībām, viņš riskē nonākt
izolācijā, kas palielina depresijas risku,”
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Pusaudžu attiecības
jaunieša iespējas. Bet, kā liecina

mīlestības jūtas un romantiski randiņi.

tad, ja jaunietim draugi ir arī klātienē,

novērojumi, pat no šādām grupām,

“Vai vecākiem patīk izvēlētā “otrā

dažreiz tie ir tie paši draugi, ar kuriem

kurās pusaudzis bijis iesaistījies, viņiem

pusīte” vai nepatīk, ja šīs attiecības

spēlē datorspēles tiešsaistē. Problēma

bieži vien izdodas izkārpīties, tāpēc tas

nav destruktīvas, pārējais ir jāvērtē ļoti

ir tad, ja pusaudzis komunicē tikai

vēl nenozīmē, ka situācija ir bezcerīga.

pragmatiski. Izrunāties ar jaunieti par

un vienīgi internetā – biežāk tas ir

Ko vecāki var darīt, uzzinot par sava

kontracepcijas, nevēlamas grūtniecības,

saistīts ar socializēšanās grūtībām,

slimību un seksuālās audzināšanas

sociālo trauksmi vai autiskā spektra

bērna iesaisti nelabvēlīgā grupā?
“Visbiežāk problēmas sākas agrīnajā
pusaudzībā, tas ir, 12–14 gados, kad
vecāki vēl ir autoritāte un kaut ko

tēmām, bet nevērtēt attiecības no
emocionālā aspekta,” ieteikumos dalās
Jānis Lapa, uzsverot, ka, labākais, ko

var ietekmēt. Jo vecāks ir jaunietis, jo

vecāki var darīt, ir izrādīt rūpes par

grūtāk ir risināma situācija. Visefektīgāk

bērna sirdslietām.

ir tīni izolēt no šādas kompānijas.

Virtuālās kompānijas

Ideāli, ja var aizsūtīt uz citu valsti vai
meklēt kādu citu krasu risinājumu, lai
jaunieti norobežotu no kriminālajiem

“Atkal spēlē tās spēlītes!” iesaucas
vecāki, redzot, ka tīnis sēž ar degunu

draugiem,” iesaka Jānis Lapa.

telefonā. Bet spēlēm ir arī savi ieguvumi,

Partnerattiecības un
mīlestība

spēlē, lai sacenstos vai socializētos

uzsver Jānis Lapa. Ja pusaudzis
ar vienaudžiem, tad tas ir viens no

Pusaudžu vecums ir arī tas, kurā

veselīgas komunikācijas veidiem.

visbiežāk tiek piedzīvotas pirmās

Veselīga komunikācija internetā ir
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Ja draugu grupās
notiek pārmērīga
apreibinošo vielu
lietošana, kas turklāt
kombinējas ar regulāru
skolas kavēšanu un
kriminālām darbībām,
piemēram, zādzībām, tad
ir pamats sākt uztraukties
par kompāniju,
kurā ir iekļuvis
jaunietis.

Vai vecākiem patīk izvēlētā “otrā pusīte” vai
nepatīk, ja šīs attiecības nav destruktīvas,
pārējais ir jāvērtē ļoti pragmatiski.
Labākais, ko vecāki var darīt, ir izrādīt
rūpes par bērna sirdslietām.
traucējumiem.
Šāda veida socializācijas procesam
pusaudža vecumā ir arī pozitīvs
efekts. Tas liek justies saistītam un
piederīgam vienaudžu vidū. Tikmēr
viedierīču lietošana, lai bēgtu no
emocionāliem pārdzīvojumiem, bieži
norāda uz to, ka pusaudzim ikdienā ir
ierobežotas iespējas savus emocionālos
pārdzīvojumus mazināt citos veidos.
No otras puses – komunikācija pie
datora nozīmē mazākus riskus. Nelietos
atkarību veicinošas vielas, nenokļūs
bīstamā kompānijā.

Subkultūru grupas –
agrāk goti un emo,
tagad VSCO girls
No vienas puses, pusaudžu vecumu
raksturo vēlme būt atšķirīgam, no otras
– būt tieši tādam pašam kā grupa, kurai
piederi. Subkultūras, piemēram, agrāk
tik populārie panku, japāņu anime un
reperu tēli tagad ir aizstāti ar citiem,
šobrīd populāriem tēliem, piemēram,
VSCO girls, cottagecore, kidcore vai
e-girls, e-boys.
Biežāk ar tādām subkultūrām aizraujas
tie tīņi, kas jūtas atstumti un kuriem
ir grūtības iekļauties un piederēt
sabiedrībai. Tad jaunietis izvēlas kādu
subkultūru, kurai viņš var piederēt
vismaz vizuāli. Visbiežāk tā ir tikai

SUBKULTŪRAS

VSCO girls

bērna

ir meitenes, kas parasti
aizraujas ar lieliem T krekliem,
gliemežvākiem, draudzības
rokassprādzēm, gliemežvāku
kaklarotām un citām ar pludmali
saistītiem tematiem. Vides
apstākļi, it īpaši temati, kas
saistīti ar jūras bruņrupuču
saglabāšanu, tiek uzskatīti
par [VSCO] kultūras galveno
sastāvdaļu.

Cottagecore

(pazīstams arī ar nosaukumu
Farmcore vai Countrycore) ir
estētika, kuru iedvesmojusi
romantizēta Rietumu
lauksaimniecības dzīves
interpretācija. Tā centrā ir
idejas par vienkāršāku dzīvi un
harmoniju ar dabu. Saistītās
tēmas ir vides aizsardzība,
pārtika un rūpes par cilvēkiem.

Kidcore

estētika saistās ar spilgtām
krāsām, 90. gadu ikonām un
bērnišķības slavināšanu.

E-girls, e-boys

ir meitenes un puiši, kas akcentē,
ka viņu dzīve ir digitāla.

vērtības. Šobrīd šādi subkultūru veidi
mainās ļoti strauji. “Neatkarīgi no tā,
kam bērns piekļaujas, tā ir izteikta
vajadzība pēc drošības un piederības.
Tā viņš mēģina kompensēt savu
nepiederības izjūtu. Vecākiem to derētu
pamanīt, bet ne mēģināt izskaust. Zaļāki
mati, kliedzošāks izskats būs tad, ja
mamma skaļāk šausmināsies,” saka
speciālists.

Cikos ir jābūt mājās?
Viens no karstiem strīdu jautājumiem,
kur vecāki mēģina noturēt savas
prasības, bet kuras tīnis regulāri
pārkāpj, ir jautājums – cikos ir jābūt
mājās? Ja ir vienošanās, ka mājās ir jābūt
pulksten 22, bet bērns pārrodas pulksten
22.30, tad tas nav liels pārkāpums.
Turpretī, ja ir noteikts, ka mājās jābūt
pulksten 22, bet pusaudzis pārnāk
pulksten 22.05, tad pusaudža izpratnē
tas ir tikai pusdesmit. Apsveicami!
Savukārt, ja tīnis neievēro noteikumus
un ir mājās pusdivos naktī, tad gan tas
ir liels pārkāpums, par kuru pienākas
sankcijas un ir jāizjūt sekas. “Vecākiem
jābūt elastīgākiem, jo, ja ir ievēroti
80% no vecāku noteiktajiem likumiem,
tad tas ir ļoti labs sasniegums. Robežas
vecākiem ir jānotur pat tad, ja bērni tās
regulāri pārkāpj,” atgādina klīniskais
psihologs Jānis Lapa.

fasāde, kas simbolizē, ka klausās to
pašu mūziku, ka viņam ir tādas pašas
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KAD VIŅŠ
BEIDZOT MĀCĒS
UZVESTIES…?
“Cik man reižu tev jāsaka, ka
nedrīkst?!” Pazīstama frāze,
vai ne? Un tiešām: kad tad
bērnam būtu jāspēj pašam
kontrolēt savu uzvedību bez
aizrādīšanas no malas? Jo
īpaši publiskās vietās. Vai
vispār tāds vecums kādreiz
pienāk, skaidro psihologs
Edmunds Vanags.
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Uzvedība

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA
Ja simt un vienu reizi jāaizrāda
bērnudārzniekam, tas nešķiet nekas
ārkārtējs. Taču, kad jau vismaz piekto,
septīto vai padsmito reizi jāapsauc,
piemēram, desmit gadu vecs bērns,
tas pieaugušo var pamatīgi nokaitināt.
Kāpēc bērns neklausa? Kāpēc viņš nespēj
mierīgi sēdēt un klausīties mācību vielu
stundas laikā skolā vai sagaidīt kino
seansa sākumu, nebungājot ar kājām pa
priekšā esošo sēdvietu? Viņš taču ir liels!
Psihologa Edmunda Vanaga teiktais gan
atklāj pavisam citu realitāti: “Aptuvenas
vecuma robežas, kad bērnam būtu jāspēj
kontrolēt savu uzvedību, var iezīmēt,
taču, kā jau it visā – iespējamas ļoti
lielas variācijas. Viens astoņus gadus
vecs bērns spēj sekot līdzi noteikumiem
un saprot, ka veikalā nedrīkst čīkstēt
un prasīt katru rotaļlietu, bet cits viņa
vienaudzis to nespēj. Bērnu uzvedības
modeli, spējas paklausīt un kontrolēt
savu rīcību, arī vārdus, ko gribas izteikt,
nosaka vesela virkne apstākļu – gan
iepriekšējā pieredze ģimenē, gan vecāku
attieksme, kā viņi tiek galā ar šādām
situācijām publiskās vietās, gan daudzi
citi.” Citiem vārdiem sakot, kā būsi
audzinājis bērnu no pavisam maza
vecuma, tādu bērna uzvedību saņemsi
pretī vēlāk, kad mazais jau būs skolēns.

Kas palīdz bērnam?
Galvenokārt palīdzēt var ar saprotami
izklāstītiem noteikumiem, iedibinātu
kārtību, ko ievēro visi, tostarp
pieaugušie[1]. “Ļoti daudz atkarīgs
no tā, kāds ir mikroklimats klasē, ko
iedibinājis pedagogs. Tā ir kārtība,
noteikumi, un to visu sauc par

Spējas atbilstoši
vecumam

Kādā vecumā bērnam vajadzētu spēt pašam kontrolēt
to, ko viņš dara un ko runā? Psihologs Edmunds Vanags
iezīmē vairākas vecuma grupas ar tām raksturīgajām
spējām ko tādu paveikt.
5–6 gadu vecumā bērns ir spējīgs saprast, ka pastāv
noteikumi, jo viņš gūst pieredzi, piemēram, bērnudārzā,
kur audzinātāja stāsta par dienas režīmu un citiem
noteikumiem. Bērns to visu saprot, bet lielākoties pilnībā
šos noteikumus vēl nespēj īstenot.
7–8 gadu vecumā var sekot līdzi vienkāršiem, saprotamiem
noteikumiem un vairāk vai mazāk tos ievērot.
9–10 gadu vecumā bērns sāk saprast, ka noteikumi var
tikt mainīti. Viņš novēro, ka pieaugušie dažkārt maina
noteikumus. Sadzīvisks piemērs – tētis teic, ka pie
televizora nedrīkst ēst čipsus, ka jāpaēd virtuvē un tad
var skatīties pārraidi. Bet kādā dienā bērns redz, ka tētis
pats tā dara – ēd čipsus, skatoties televīziju! Viņš saprot,
ka noteikumi ir kas tāds, kas tiek noteikti, bet nav akmenī
iecirsti, un tos var mainīt. Tāpēc bērns sāk strīdēties,
runāt pretī, argumentējot savas pozīcijas. Šajā vecumā
argumenti vēl gan ir naivi – “tu pats tā dari”, “kāpēc lielais
brālis var to, bet man neļauj” utt.
12–14 gadu vecumā pakāpeniski parādās izpratne par to,
ka tomēr labāk ievērot noteikumus. Bērns saprot, ka, jā,
tie tiek mainīti un ne vienmēr ir taisnīgi, bet šajā vecumā
viņš ir spējīgs pieņemt sev šķietami neizdevīgu lēmumu,
saprotot – okei, ja gribu ilgtermiņā kaut ko iegūt, labāk ir
paciest kaut ko tagad.
15–17 gadu vecumā bērni paši grib ieviest noteikumus, paši
sevi uzraudzīt, taču – vienkāršotā veidā. Tas ir vecums,
kurā viņi izteikti sāk socializēties ar vienaudžiem, veidot
interešu grupas, un tāpēc viņiem ir nepieciešami savi
noteikumi.

klasvedību,” skaidro psihologs.
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Uzvedība
Tradicionāls piemērs – paredzēta
klases ekskursija. Visbiežāk par to, ko
drīkst un ko ne un kas būs, ja pārkāps
noteikumus, izrunā vai nu brauciena
laikā autobusā, vai tikai tad, kad jau
tiek izdarīts kāds pārkāpums. “Tas
ir daudz par vēlu,” saka psihologs,
“ideālā gadījumā pirms paredzētā
brauciena skolotāja jau klasē detalizēti
izdiskutē ar visiem bērniem, kādi būs
noteikumi ekskursijas laikā. Bieži
vien skolotāji un vecāki tos ievieš, kad
notikums jau risinās, taču, šādā veidā
un brīdī pasniegti, bērnam noteikumi
nav saprotami. Bērns nav paspējis tos
uztvert un pieņemt.

Mums,
pieaugušajiem,
netīk, ja kāds aizrāda,
citiem dzirdot. Un bērns
nav izņēmums! Pat vēl
jūtīgāks, ievainojamāks, jo
tikai aug, un līdz
ar viņu arī bērna
pašapziņa.
Vēl bērnam svarīgi dzirdēt, kāpēc ir šādi
noteikumi. Dažkārt pieaugušie tikai
pasaka – nedrīkst, un viss. Bet kāpēc,
piemēram, nedrīkst skaļi runāt koncerta
laikā? Kas tiek traucēts?”
Apzinoties bērna vecumposma īpatnības
un spējas un pielāgojoties tām, skolotājs
un vecāki būs tikai ieguvēji. Piemēram,
pirms plānotās ekskursijas izspēlējot
noteikumus kā lomu spēli vai ar kādām
citām aktivitātēm, bērni noteikti tos
uztvers labāk, pieņems labāk un spēs
arī ievērot labāk. “Tas ir laikietilpīgi,
un tāpēc visbiežāk noteikumus ievieš
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NOTEIKUMU VEIDOŠANA
Veidojot noteikumus pirms ieplānota pasākuma vai
notikuma, ņem vērā bērna vecumposma īpatnības.
Piemēram, astoņus deviņus gadus vecs bērns grib
kustēties, rotaļāties – pieprasīt nosēdēt ilgstoši mierā ir
neproduktīvi.

1.
Bērniem ir ļoti svarīgi dzirdēt noteikumus krietni
pirms gaidāmā pasākuma – ekskursijas, koncerta u.c.,
tāpēc izrunājiet tos laikus.

2.

Izvirzītos noteikumus apspriediet kopā – ļauj bērnam
paust savu viedokli, ieklausies tajā.

3.

Paskaidro, kāpēc ir izvirzīti tieši šādi noteikumi.
Piemēram, kāpēc ballītes laikā nedrīkst “sēdēt” telefonā?

4.
Ja bērnam izvirza kādus noteikumus, tie jāievēro
visiem, kas iesaistīti bērna audzināšanā.

Bieži vien pieaugušajiem šķiet, ka astoņus, deviņus vai desmit gadu vecs
bērns, kurš gudri runā, ir spējīgs arī vadīt savu uzvedību, kontrolēt to
un domāt kā pieaugušais. Bet tas tā ne tuvu nav.
uz līdzenas vietas. Bērni neklausa, jo

bērnam tiešām viss ir skaidrs: “Tad uz

spēs ievērot noteikumus jeb kontrolēt

nesaprot noteikumus, bet skolotājam

vietas var tikai atgādināt – atceraties,

savu uzvedību,” saka Edmunds Vanags

šķiet – ja viņš pasaka, tad bērns uzreiz

toreiz klasē runājām…?”

un atgādina, ka nedrīkst aizmirst arī

ir spējīgs teikto ievērot. Astoņus vai

katra bērna ieradumus. Piemēram, vai

deviņus gadus vecs bērns nespēj tikko

bērns ir pieradis, ka uzreiz tiek vests uz

dzirdētu informāciju uzreiz integrēt

labierīcībām, kad vajag, vai tomēr spēj

savā uzvedībā. Viņš vēl ir impulsīvs,

pagaidīt piecas minūtes vai ilgāk, līdz

vērsts uz rotaļām, uz dauzīšanos. Un tas

varēs aiziet uz tualeti. “Ir vecāki, kuri

ir normāli, jo tā viņš pēta pasauli – ar

gatavi apturēt automašīnu šosejas vidū

rotaļām, smiešanos,” norāda Edmunds

un uzreiz pačurināt bērnu, bet ir tādi,

Vanags.

kuri brauc sabiedriskajā transportā un

Skolotāja palīgs

zina, ka jāpaciešas vēl divas pieturas,”

“Skolotāja palīgam ir jābūt nevis tam

arī par to, vai pirms paša pasākuma

bērnam, kurš ir līderis – teicamnieks,

pirkt bērnam dzeramo. Ja nopērc, tad

bet tādam, kuru pārējie klausa, un viņš

klāsta psihologs un aicina padomāt

rēķinies, ka pasākuma laikā tev var

var palīdzēt skolotājai ieviest kārtību,”

Noteikumi ģimenē

saka psihologs. Šādus palīgus sev var

Līdzīgi principi, kādi ir skolā, darbojas

labierīcībām, un tad nesaki, ka viņš

iecelt vai ievēlēt ar klasesbiedru balsu

arī ģimenē. Ja ģimene, piemēram, plāno

neprot uzvesties, jo čīkst par tualeti.

vairākumu jau sākumskolas klasēs.

apmeklēt publisku pasākumu kopā

Parasti šādā vecumā bērniem ir svarīgi

ar bērnu, pirms tam ieteicams izpētīt

apliecināt savas prasmes, attaisnot sev

noteikumus organizatoru mājaslapā – ko

uzticēto amatu, un viņi patiesi centīsies

drīkst vai nedrīkst ņemt līdzi, ko drīkst

būt labi palīgi skolotājam.

darīt un ko ne, cik ilgi noritēs pasākums

Vēl palīdzoša var būt klases vecāku

u.c. Edmunds Vanags kā ideālo vietu,

sapulce pirms plānotām ārpusskolas

kur sākt bērnu iepazīstināt, pieradināt

aktivitātēm. Skolotājs pastāsta par

pie publiskiem pasākumiem, leļļu

gaidāmo braucienu, pārgājienu utt., par

teātrim. “Masu pasākumi pēc būtības

noteikumiem, kādus vajadzēs ievērot

bērnam var likt justies dažādi – viens ir

un kāpēc, un vecāki to visu pārrunā

drošs vai pat pārāk drošs, cits bailīgs,

mājās ar saviem bērniem. “Tad bērns

trauksmains. Kāds sāks raudāt, cits kļūs

dzird šo informāciju divās vietās - mājās

agresīvāks. Leļļu teātrī precīzi zināmi

un klasē - un daudz labāk spēj izvērtēt,

izrādes ilgumi, kur ir labierīcības un

pieņemt to,” teic speciālists un piebilst,

viss cits, un vecāki jau iepriekš var šo

ka piedevām tā ir vēl viena iespēja no

visu izstāstīt bērnam, lai viņš zina,

sirds izdiskutēt vai pat izstrīdēties par

ar ko rēķināties. Bērns būs drošāks,

noteikumiem, kas būs jāievēro, lai

labāk jutīsies un līdz ar to veiksmīgāk

nākties kopā ar bērnu mērot ceļu uz

Ja bērns konsekventi
neklausa
Tikai nelielai daļai bērnu uzvedības
traucējumi saistīti ar citādu attīstības
trajektoriju jeb kādām psihiskām
saslimšanām, kā dēļ viņiem ir grūti
vai pat neiespējami vadīt savu
uzvedību. Speciālists min piemēru: lai
paņemtu no galda glāzi ar ūdeni un
padzertu, cilvēkam jāvada sava roka
– jāaizsniedzas līdz glāzei, jāsatver tā,
jāpadzer un jānoliek atpakaļ vietā. “Man
jāspēj vadīt savi muskuļi, bet bērniem
ar smagākiem uzvedības traucējumiem,
kas ir jau kā saslimšana, ir grūti vadīt
savus muskuļus – gan roku, gan kāju,
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Uzvedība
gan mutes… Uzvedības traucējumi var
izpausties dažādi – viens skraida, citam
gribas ar rokām kaut ko ņemt, čubināt,
vēl kāds nevar noturēt mierā kājas sēžot,
cits grib daudz runāt. Šādu bērnu nav
daudz, un šādās situācijās ir jāvēršas
pēc palīdzības pie speciālista,” stāsta
psihologs.
Otra un lielākā daļa bērnu ir tie, kuri nav
piedzīvojuši konsekventu audzināšanu
un tādēļ viņi nespēj kontrolēt savu
uzvedību. Sabiedrībā šādus bērnus
mēdzam saukt par izlaistiem, taču
patiesībā viņi pat gribot līdz zināmam
vecumam (diezgan lielam!) nespēj
rīkoties citādi jeb uzvesties labi – ģimenē
piedzīvotās pieredzes dēļ. [2] Viņam
mājās nav noteikumu vai tie ir pilnīgi
dažādi. Mamma saka vienu, tētis ko
citu un vecmāmiņa vēl trešo. Šādā vidē

Bērni, kuri nav
piedzīvojuši
konsekventu
audzināšanu, nespēj
kontrolēt savu uzvedību.
Sabiedrībā šādus bērnus
mēdzam saukt par
izlaistiem, taču patiesībā
viņi pat gribot līdz
zināmam vecumam nespēj
rīkoties citādi jeb uzvesties
labi – ģimenē
piedzīvotās
pieredzes dēļ.
uzaugot, bērnam ir grūti saprast, kas
ir pareizi un kas ne, kas ir labi un kas
ne. [3] Tādiem bērniem ir raksturīga
traucēta uzvedība – viņi biežāk rīkojas
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neatbilstoši tam, ko no viņiem sagaida
pārējie bērni, skolotāji, sabiedrība
kopumā. Un šo bērnu nevar vainot,
jo viņam nav izveidojusies izpratne
par to, kas ir laba uzvedība un kas
nav, un kā pašam to īstenot – kā sevi
vadīt,” norāda Edmunds Vanags. Šī it
kā izlaistā bērna iepriekšējā pieredze ir
haotiska. Viņš atceras, ka, piemēram,
ar vecmāmiņu aizejot uz kino, drīkstēja
skaļi sarunāties, mest zemē popkornu,
jo neviens neaizrādīja, vecmāmiņa tikai
klusi bubināja. Savukārt kādā citā reizē,
aizejot tētim līdzi uz darbu, par skaļāku
runāšanu tētis uz viņu kliedza. Aizejot
ar mammu uz koncertu, bērns vairs
nezina, ko sagaidīt – vai viņa rīkosies kā
vecmāmiņa vai kā tētis. Bērnam galvā
ir haoss! Viņam nav labas pieredzes ar
labiem uzvedības modeļiem.

Vai to var labot?
Pieļautās kļūdas noteikti ir iespējams
labot. “Psihologi un psihoterapeiti
parasti saka – ja ar bērna uzvedību
kaut kas nav kārtībā, meklējiet rokā
vecākus!” kā pa jokam saka Edmunds
Vanags, tomēr svarīgi, lai tie, kuri
visbiežāk ikdienā iesaistīti bērna
audzināšanā, vai nu ar speciālistu
palīdzību, vai pašizglītojoties dažādos
semināros, kursos u.tml., panāk vienotu
skatījumu uz lietām.
“Bieži visa atbildības nasta tiek uzvelta
mammai, kurai pārmet – re, kādu bērnu
izaudzināji! Lai gan audzināšanā piedalās
arī citi ģimenes locekļi, piemēram, tētis
ar nekonsekventiem nosacījumiem un
vecvecāki ar hiperaprūpi, varbūt vēl
kāds. Tāpēc visiem, kas piedalās bērna

Bieži visa atbildības nasta tiek uzvelta mammai, kurai pārmet – re, kādu
bērnu izaudzināji! Lai gan audzināšanā piedalās arī citi ģimenes locekļi,
piemēram, tētis ar nekonsekventiem nosacījumiem un vecvecāki ar hiperaprūpi.
audzināšanā, neatkarīgi no radniecības

citi bērni. Ja nu tieši tagad tavs bērns

pakāpes, ir jāsanāk kopā un jāvienojas

veido jaunu draudzību, un te atnāc tu un

par kopīgiem un konsekventiem

nostrostē viņu visu priekšā… Atceries,

nosacījumiem, kas turpmāk tiks

ka bērni ir nesaudzīgi un visdrīzāk tava

ievēroti,” uzsver speciālists.

uznāciena dēļ viņam pēc tam būs mieles

Viņš norāda, ka lielākoties runa ir

– jāpacieš citu bērnu zobgalības.

par dienas režīmu, kas bērniem ar

Bet ko darīt, ja, piemēram, jau stāvat

neatbilstošu uzvedību visbiežāk ir

rindā pie veikala kasēm un bērns sāk

traucēts. Šis fakts novērots pētījumos

čīkstēt, lai nopērc to vai šo? Neiesi taču

– bērni parasti slikti izguļas, visbiežāk

prom no rindas, lai pēc tam to stāvētu

neēd visu to, kas nepieciešams, ēd

no jauna! Edmunds Vanags iesaka atlikt

neregulāri vai pārāk daudz, vai arī par

audzinošo sarunu uz piecām vai desmit

maz kādas organismam nepieciešamas

minūtēm un mēģināt vienoties ar

uzturvielas. “Ja mājās ir noteikumi,

bērnu – tagad samaksāsim par precēm

ka, piemēram, datorspēles drīkst ne

un tad uzreiz izrunāsim šo. “Vecākiem

vairāk kā divas stundas dienā, tad šie

vajadzētu uzmanīgi ieklausīties sava

noteikumi attiecas uz visām mājvietām

bērna vajadzībās – vai viņš tagad ir

– arī pie vecvecākiem un pie tēta, ja

spējīgs pagaidīt, vai tomēr šobrīd bērns

ģimene ir šķirta. [4] Lai bērns sadzird,

nav spējīgs valdīt sevi – parasti kas tāds

ka pieaugušie ievieš noteikumus un arī

novērojams gados jaunākiem bērniem.

īsteno tos. Pretējā gadījumā bērns ļoti

Tādos gadījumos vecākiem jārīkojas

vienkārši nekonsekvenci pārnesīs uz

tā, lai pēc iespējas mazāk nodarītu pāri

citām lietām dzīvē [5] un viņš domās, ka

savam bērnam. Jāmēģina pārtraukt šādu

noteikumus maina arī citi.”

uzvedību, novēršot bērna uzmanību ar

Bērns neklausa cilvēkos
– vai aizrādīt?
Arī mums, pieaugušajiem, netīk,
ja kāds aizrāda, citiem dzirdot. Un
bērns nav izņēmums! Pat vēl jūtīgāks,
ievainojamāks, jo tikai aug un līdz
ar viņu arī bērna pašapziņa. Tāpēc

citām lietām, bet neeskalējot situāciju,
jo bieži vien vecāki paši šādās reizēs
uzvelkas un sāk uz bērnu kliegt, dusmīgi
raustīt viņu vai piedraudēt – “tagad
planšete nost uz mēnesi…”, “nu tu man
dabūsi, kad aiziesim mājās…”. Tas nebūs
konstruktīvi,” norāda Edmunds Vanags.

jācenšas saprast, ka gudrāki un spējīgāki
vadīt sevi esam mēs, nevis bērns.
Diemžēl bieži vien pieaugušajiem liekas,
ka astoņus, deviņus vai desmit gadu vecs
bērns, kurš gudri runā un demonstrē
labas spējas, piemēram, datorspēlēs,
ir spējīgs arī vadīt savu uzvedību,
kontrolēt to un domāt kā pieaugušais.
Bet tas tā ne tuvu nav. Lai cik viņš
gudri runātu un cik foršas lietas mācētu
darīt, nonākot situācijā, kurā bērnam
nav tik liela pieredze kā mums, viņš
ar to tik labi netiek galā. Tāpēc mums,
pieaugušajiem, par to ir jāparūpējas pēc
iespējas tā, lai nenodarītu vēl vairāk
pāri bērnam, jo viņš pats arī nejūtas
labi, publiski raudot, pārdzīvojot,
dusmojoties. Bērns ko tādu nedara
mums par spīti, viņš dara, kā var, tie ir
viņa izdzīvošanas mehānismi. Un tāpēc
ir svarīgi pieaugušajam nevis vēl vairāk
nolamāt bērnu, bet paskaidrot – es
redzu, ka tu esi saskumis vai ka tev nāk
virsū milzīgas dusmas, es mēģinu tevi
saprast. Un vecāks var padalīties, ka
arī viņam dažreiz ir grūti savaldīties un
paskaidrot, ko viņš dara tādā situācijā,
lai bērns var mācīties.”
Nobeigumā Edmunds Vanags atgādina:
“Mēs, vecāki, katrs jūtam un pazīstam
savu bērnu vislabāk un tāpēc varam
veiksmīgāk tikt galā dažādās situācijās,

pasākumus noteikti vajadzētu realizēt,

Vecāku bezpalīdzības
sajūta

aizvedot bērnu uz kādu klusāku vietu,

Mēs, vecāki un arī skolotāji, katrs kaut

notiek, tad ir grūti palikt par vecāku

kur varat kopā apsēsties un izrunāties.

reizi esam nonākuši situācijā, kad

un viņš sāk cīkstēties ar bērnu kā ar

Prom no citu redzīgajām acīm un

jūtamies bezpalīdzīgi un īsti nezinām, ko

vienlīdzīgu.”

dzirdīgajām ausīm. Īpaši, ja tuvumā ir

darīt. Speciālists saka: “Mums vienmēr

tā sauktos operatīvos audzināšanas

ja vien neļaujam savam spītam, savam
iekšējam bērnam gūt virsroku. Ja tā
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Autore: ILZE KUPČA,
konditore

Foto: ARTŪRS ĶIPSTS,

ĪPAŠAS
KŪKAS UN KŪCIŅAS

Mammamuntetiem.lv

Aizliegums uzturā lietot piena produktus, miltu izstrādājumus, olas, cukuru un citus
pārtikas produktus ir piemērots ne vienam vien mūsdienu bērnam. Taču tas nenozīmē,
ka kārumi ir liegti! Dabas saldumu maģijas konditore Ilze Kupča piedāvā īpašu gardumu
receptes, kas, protams, garšos arī tiem, kam aizliegumu uzturā nav.
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PAVLOVAS KŪCIŅAS
5–6 nelielas Pavlovas

Sastāvdaļas:
Pamatnei
Olu baltums 60 g (vajadzēs 2–3 olas)
Pūdercukurs 140 g
Krēmam
Svaigais siers 180 g
Saldais krējums 100 g
Cukurs 50 g (2–3 ēdamkarotes)
Sula no viena laima vai puscitrona
Ogas pēc izvēles

Gatavošana:

Bez
miltiem
un piena
Cepot Pavlovas, ir
jāiemācās “sajust” savu
krāsni – katra ir mazliet
citāda. Ir arī tādas
krāsnis, kurās Pavlovām
piemērotākā temperatūra
ir 80 grādi – tad cepšanas
ilgums jāpagarina līdz
2 stundām. Krēmam
citrona sulas vietā var
pievienot augļu biezeni,
tādējādi dažādojot garšu.

1) Pamatnei olu baltumu saputo ar pūdercukuru stingrās putās.
Tad veido dažādas formas uz cepamā papīra un liek cepties iepriekš uzsildītā krāsnī 100–110 grādu temperatūrā aptuveni
pusotru stundu. Izņem ārā, ļauj atdzist.
2) Krēmu gatavo, kopā saputojot svaigo sieru, putukrējumu, cukuru un laima vai citrona sulu.
3) Izceptas un atdzesētas Pavlovas dekorē ar krēmu un savām iecienītākajām ogām.

OGU ZEFĪRI
40–50 mazi zefīri

Sastāvdaļas:
Olu baltums 60 g (vajadzēs 2–3 olas)
Cukurs 650 g
Ogu biezenis (no svaigām vai
atsaldētām ogām, bez cukura) 260 g
Ūdens 160 ml
Agara želatīns 20 g

Gatavošana:

Bez
miltiem
un piena
Zefīriem ieteicams
izmantot ogas un
augļus, kas satur
dabīgo pektīnu,
piemēram, ābolus,
upenes, jāņogas,
avenes.
Un uzmanies, rīkojoties
ar karsto sīrupu!

1) Olu baltumam pievieno 250 g cukura un 260 g ogu biezeņa vai ogu. Puto, līdz veidojas stingru putu konsistence.
2) Katliņā ielej 160 ml ūdens, ieber 20 g agara želatīna. Uzbriedina apmēram 5 minūtes.
Želatīnu liek sildīties – kad uzsilis, pievieno 400 g cukura. Vāra līdz staipīgai konsistencei.
3) Turpina putot olbaltuma putas, pievieno karsto sīrupu un turpina putot 15 minūtes līdz stingrām putām. Ņem dekorējamo
uzgalīti un veido zefīriņus.
4) Atstāj uz 12 stundām sastingt, nožūt.
5) Tad, izmantojot pūdercukuru, veido zefīrus no divām zefīru pusītēm.
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Receptes

MAFINI AR MANDEĻU
MILTIEM UN CUKĪNI

Sastāvdaļas:
Cukīni 200 g
Smalkais augļu muslis 150 g
Mandeļu milti 200 g
Banāns 1/2 gab
Bērzu cukurs 10 g (tējkarote)

Šis kārums
ir ne tikai
gards,
bet pat
veselīgs!

Bez kviešu
miltiem,
piena, olām,
ar bērzu
cukuru

Gatavošana:
1) Cukīni sarīvē smalkās skaidiņās, pievieno saspaidītu banānu, musli, mandeļu miltus, bērzu cukuru un saputo viendabīgā
masā.
2) Liek kēksiņu formās, cep iepriekš uzsildītā krāsnī 180 grādu temperatūrā apmēram 15–20 minūtes, līdz mafini ir gaiši
brūni.
3) Atdzesētus pārkaisa ar bērzu cukura pūdercukuru.

ĶIRŠU OGU KŪKA

Sastāvdaļas:
Pamatnei
Aprikozes 150 g
Rieksti pēc izvēles 80 g
Kļavu sīrups 70 g
Pildījumam
Ķirši 250 g
Citrona sula no 1/2 citrona
Cukurs 150 g
Agara želatīns 20 g (ēdamkarote)
Ūdens 160 ml

Bez kviešu
miltiem, olām
un piena
produktiem
Šī ir vitamīniem bagāta
kūka!
Ja bērnam ļauts, šo
kūku var baudīt kopā ar
saldējumu vai vaniļas
mērci.

Gatavošana:
1) Pamatni gatavo, sablendējot kopā visas sastāvdaļas un izklājot 20–24 cm veidnē.
2) Uzbriedina agara želatīnu, pielejot tam 160 ml jeb 8 ēdamkarotes ūdens.
3) Nedaudz apvāra ķiršus, sablendē kopā ar citrona sulu un cukuru.
4) Želatīnu uzvāra, pievieno ķiršu masai.
5) Ķiršu masu lej formā uz sagatavotās aprikožu-riekstu pamatnes un liek ledusskapī atdzesēties uz 1 stundu.
6) Kūku dekorē, piemēram, ar svaigām ogām un balto šokolādi.

36 | Skolēns | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Bērna imunitātes stiprināšanai
LACTO SEVEN KIDS
Satur pienskābās baktērijas
un D3 vitamīnu
Ikdienas lietošanai imunitātes
stiprināšanai
Antibiotiku lietošanas laikā
Ceļojot.

Viena tablete dienā
no viena gada vecuma.

Iepakojumā
20 vai 50
tabl.

D-MAX KIDS
Satur atbilstošu D vitamīna
diennakts devu
Veicina kaulu un zobu
veselību
Nodrošina normālu imūnās

Iepakojumā
90 tabl.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
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Uzturs

KAFIJA PUSAUDZIM
– LABI VAI SLIKTI?

Skatoties uz mammu, tēti vai citiem
pieaugušajiem, bērnam dažkārt ir vēlme
ātrāk pieaugt, lai baudītu pieauguša
cilvēka statusu, kas tiek romantizēta kā
neierobežota brīvība. Kafija nenoliedzami
ir viens no tipiska pieaugušā dzīves
atribūtiem, tāpēc nereti bērni to vēlas
pamēģināt vai pat sāk lietot visai agrā
vecumā, lai šādi zināmā mērā apliecinātos
un iniciētu sevi kā patstāvīgu, pieaugušu
cilvēku.
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Stilīgi kafijas veikaliņi malu malās, veikalu plauktos viens par otru krāsaināki un
uzrunājošāki gāzētie dzērieni, kas arī satur kofeīnu... Kas tad kafijā ir labs vai slikts? Un
varbūt nav jau nekādas vainas iedot skolēnam vienu kafijas krūzi no rīta? Sak’, lai tak
beidzot atmostas! Par kafijas lietošanu bērna vecumā stāsta uztura speciāliste Guna
Bīlande.

Gan
bērniem, gan
pieaugušajiem
pārāk daudz
kofeīna var
izraisīt:

Autore: GUNA BĪLANDE,
uztura speciāliste

Kas ir kofeīns?
Kofeīns ir dabīgs stimulants, kas

Kofeīna ietekme

• drebuļus un nervozitāti;
• kuņģa darbības
traucējumus (nelabums,
slikta dūša, dedzināšana);
• galvassāpes;
• grūtības koncentrēties;
• miega problēmas un
letarģiju;
• paātrinātu sirdsdarbību;
• ātrāku nogurdināmību;
• trauksmes sajūtu;
• paaugstinātu
asinsspiedienu u.c.
sirdsdarbības problēmas.

Nelielās devās kofeīns var palīdzēt

atrodams kafijā, tējā, šokolādē un

justies mundrākiem, enerģiskākiem

citos ēdienos un dzērienos. Tas dabiski

vai ilgāk palikt nomodā. Bet kas notiek

veidojas vairāku augu lapās un sēklās,

tad, ja tas tiek lietots krietni vairāk

tāpat tas tiek arī sintezēts mākslīgi

nekā tikai nedaudz? Lielās devās kofeīns

un pievienots dažādiem pārtikas

var izraisīt aizkaitināmību, traucēt

produktiem. Bērni lielākoties kofeīnu

kalcija metabolismu, izraisīt trauksmi,

uzņem, dzerot gāzētos dzērienus, bet

paātrināt sirdsdarbību, paaugstināt

tipisku bērna kofeīna avotu sarakstā

asinsspiedienu un izraisīt miega

varētu būt arī pieminētā kafija, tāpat kā

problēmas. Tāpat kofeīns kā jebkurš

tēja, šokolāde un citi saldumi, saldējums

stimulants var izraisīt pieradumu, kas

vai jogurts ar kafijas garšu. Tāpat kofeīns

ved pie tā, ka organisms kļūst mazāk

ir virknē pretsāpju medikamentu un citu

jutīgs pret ierasto kofeīna devu, un,

bezrecepšu zāļu sastāvā. Pat šķietami tik

lai sasniegtu iepriekšējo “pacēlumu”,

nevainīgā ledus tēja var saturēt tikpat

būs vēlme to uzņemt arvien vairāk un

daudz cukura un kofeīna kā dažs labs

vairāk.

gāzētais dzēriens.

Ņemot vērā, ka kofeīns ir virknē gāzēto

It īpaši jaunākiem
bērniem, lai sasniegtu
kādu no uzskaitītajiem
efektiem, nav vajadzīgs
liels daudzums kofeīna.
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Uzturs

Bērni visbiežāk uzņem kofeīnu, lietojot bezalkoholiskos dzērienus.
Bieži vien vecāki par neiedomājas, ka arī tie satur lielu kofeīna
daudzumu!
Ņemot vērā, ka
kofeīns ir virknē
gāzēto un negāzēto
dzērienu, ieskaitot kolu un
tējas, vecāki un citi cilvēki
var neapzināti piedāvāt
bērniem pārmērīgu kofeīna
daudzumu.

kofeīna daudzumu. Lai gan pusaudži

iedarbības dēļ, savukārt, patērējot

pamatā tomēr paši sliecas apzināti

vēl vairāk kofeīna, lai cīnītos pret

patērēt lielāku kofeīna daudzumu.

nogurumu no miega trūkuma, pēc tam

Ir pusaudži, kas uzskata, ka kofeīns

rodas problēmas aizmigt.

uzlabo viņu darba spējas, palīdz labāk
darboties skolā un koncentrēties

Kafija un miegs

pārbaudījumos. Ja pusaudžiem

Kofeīns, ja to lieto pēcpusdienā vai

ir liela mācību slodze, kofeīnu

vakarā, var traucēt jaunā cilvēka miegu.

saturoši produkti un dzērieni var

Bērna organisma prasības pēc miega

radīt vilinājumu visu laiku uzlabot

ir krietni lielākas nekā pieaugušajiem,

koncentrēšanās spējas mācību dienas

jo miegs ir nepieciešams gan veselīgai

laikā, bet ar to viss nebeidzas – kafija pēc

augšanai un attīstībai, gan arī mācību

tam atkal tiek lietota naktī, lai izpildītu

sniegumam. Ne velti saka – bērni aug

un negāzēto dzērienu, ieskaitot kolu

mājasdarbus vai pabeigtu iekavētās

miegā!

un tējas, vecāki un citi cilvēki var

mācības. Diemžēl tas var radīt tādu kā

neapzināti piedāvāt bērniem pārmērīgu

apburto loku, kurā nevar iemigt kofeīna
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BŪTISKĀKIE IEMESLI, KAS PAMATO, KĀDĒĻ
BŪTU JĀIEROBEŽO BĒRNU KOFEĪNA PATĒRIŅŠ:
• Bērni visbiežāk uzņem kofeīnu, lietojot bezalkoholiskos dzērienus. Bērniem, kuri dienā
izdzer vismaz vienu vai pat vairākus saldinātos bezalkoholiskos dzērienus, ir par 60%
lielāks aptaukošanās risks.
• Kofeīnu saturoši dzērieni bieži satur arī tā sauktās “tukšās kalorijas”, kas nozīmē, ka
bērni, regulāri lietojot šos dzērienus, neuzņem pietiekamā daudzumā vitamīnus un
minerālvielas, bet tie ir ļoti nepieciešami normāliem augšanas un attīstības procesiem.
• Pārāk liels daudzums saldināto dzērienu ar kofeīnu var izraisīt zobu bojājumus, jo tie
bieži satur paaugstinātu cukura daudzumu, turklāt skābums var veicināt zobu emaljas
eroziju.
• Pārāk liels kofeīna patēriņš var ietekmēt arī kalcija uzsūkšanos, kas var tiešā veidā
ietekmēt kaulu un zobu attīstību. Vairākas glāzes saldināto dzērienu ikdienā varētu
nozīmēt, ka bērnam trūkst kalcija, kas nepieciešama, lai būtu stipri kauli un zobi
• Kofeīns ir diurētiķis, kas liek organismam izvadīt ūdeni, bet tas savukārt var veicināt
organisma dehidratāciju. Būtu tikai saprātīgi izvairīties no pārmērīga kofeīna daudzuma un
saldinātajiem dzērieniem karstā laikā, kad gan bērniem, gan pieaugušajiem ir svarīgi dzert
ūdeni, lai aizstātu svīšanas laikā zaudēto šķidrumu.
• Pēkšņa kofeīna lietošanas pārtraukšana var izraisīt abstinences simptomus (piemēram,
galvassāpes, muskuļu sāpes un aizkaitināmību), īpaši tiem, kas to lieto daudz un regulāri.
• Kofeīns var pastiprināt sirds problēmas vai izraisīt nervu sistēmas darbības traucējumus.
Visbiežāk bērni pat neapzinās, ka viņi ir pakļauti šādam riskam.
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Uzturs
Labākais veids, kā samazināt kofeīna
daudzumu uzturā, ir to nelietot nemaz.
Ja tomēr kofeīna lietošana ir iegājusies
ikdienas ieradumu sarakstā, tad
visprātīgāk būtu samazināt tā daudzumu
pakāpeniski. Pretējā gadījumā bērni
(un neliegsimies, ka arī pieaugušie)
varētu izjust galvassāpes un kļūt kašķīgi,

Kofeīna lietošana
pusaudžu gados
ilgtermiņā var
padarīt smadzenes
neaizsargātākas no
dažādiem aspektiem
– saistībā ar
trauksmi, depresiju
vai atkarībām.
nomākti vai gluži vienkārši justies
draņķīgi. Samazinot kofeīna daudzumu,
var būt pastiprināts nogurums, bet tas ir
tikai veids, kā ķermenis signalizē, ka ir
nepieciešams vairāk atpūtas.

Aptuvenais
kofeīna daudzums
produktos:
Enerģijas dzēriens
(250 ml) 47–163 mg
Kafija (250 ml) 96 mg
Espreso (30 ml) 64 mg
Zaļā tēja (200 ml) 15 mg
Kola u.tml. dzērieni (250 ml)
30–70 mg kofeīna
NB! 10 gramu kofeīna var būt
nāvējoša deva!
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Ilgtermiņa ietekme
2014. gadā veikts pētījums [1]
apstiprināja, ka bērniem, kuri lieto
enerģijas dzērienus, kas bieži arī ir
galvenais kofeīna avots, nevis pati
kafija, pieaugušā vecumā var būt
lielāks trauksmes risks. Ir virkne vēl
citu pētījumu, no kuriem izriet doma,
ka kofeīna lietošana pusaudžu gados
ilgtermiņā var padarīt smadzenes
neaizsargātākas no dažādiem aspektiem
– saistībā ar trauksmi, depresiju vai
atkarībām.
Piemēram, regulāri lietojot kofeīnu,
pastiprinās jutība arī pret citiem
stimulantiem, tostarp narkotikām.

Tiesa, kofeīna ietekme uz bērniem un
pusaudžiem ir vēl krietni jāpēta, it
īpaši šobrīd trūkst informācijas, vai un
kādus efektus atstāj bezkofeīna kafijas
lietošana.
Ja bērnam trūkst enerģijas, tad daudz
vērtīgāk būs iet laikus gulēt vai vismaz
uz pāris minūtēm nosnausties. Tas būs
daudz produktīvāk nekā lietot kofeīnu,
kas īslaicīgi uzšauj “kosmosā”, bet
vakarā neļaus iemigt.
Tāpēc nākamreiz, kad bērns vai
pusaudzis lūdz atļauju padzert malku
tavas kafijas vai iemalkot enerģijas
dzērienu, labāk piedāvā ūdeni vai svaigi
spiestu sulu, ko arvien biežāk derētu
izvēlēties arī mums pašiem.
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Veselība

CIK JĀSVER
PUSAUDZIM?

Autore: OLGA ĻUBINA,
uztura speciāliste

Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Bērna svars un tā izmaiņas var signalizēt par bērna veselības stāvokli, un tas ir arī
fiziskās attīstības rādītājs. “Tieši tāpēc saviem auguma parametriem rūpīgi ir jāseko līdzi
katram cilvēkam, neatkarīgi no vecuma un dzimuma,” uzsver uztura speciāliste Olga
Ļubina.
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kilograms. Šāds svara pieaugums uzrāda

stāvokļa novērtēšanā. Situācijās,

Normāla pieņemšanās
svarā

kad bērns uzņem neatbilstošu

Runājot par pieņemamo svara dinamiku

korekcijas fiziskās aktivitātēs un

enerģijas daudzumu (pārmērīgu vai

pusaudžu gados, ņemot vērā aktīvu

ēdienkartē, drīzumā varētu sastapties ar

nepietiekamu) vai progresē slimības

augšanas tempu, jāpatur prātā, ka

liekā svara problēmu.

gaita, var strauji mainīties bērna

aptuveni uz trim centimetriem garuma

Līdzīga situācija, kad var nepamanīt

ķermeņa masa.

pusaudzim vajadzētu pieņemties svarā

būtiskas veselības problēmas

par vienu kilogramu [1]. Taču praksē

pusaudžiem, ir tad, ja pusaudzis strauji

var bieži vien novērot šādu situāciju:

nomet svaru. Piemēram, 14 gadu veca

plus viens centimetrs, plus viens

meitene ierodas uz vizīti pie speciālista.

Ķermeņa masa ir viens no
visjutīgākajiem parametriem veselības

Zīdaiņa svaram vecāki
seko, pusaudža – ne
Zīdaiņu un pirmsskolas vecums ir laiks,
kad gan vecāki, gan ārsti ļoti rūpīgi seko
līdzi bērna svara un auguma dinamikai.
Turpretī, bērnam pieaugot, aizvien
mazāk uzmanības sākam pievērst
tam, kāda ir bērna svara un auguma

Aptuveni uz trim
centimetriem
garuma pusaudzim
vajadzētu
pieņemties svarā par vienu
kilogramu. Taču praksē
bieži vien var novērot
šādu situāciju: plus viens
centimetrs, plus viens
kilograms.

dinamika pēdējā pusgada vai gada laikā.
Rezultātā bieži vien bērna ķermeņa
kompozīcija var mainīties diezgan krasi,
vecākiem to nemanot. Nav retums, ka
uz konsultāciju pie uztura speciālista

to, ka uzņemtais enerģijas daudzums
ir pārmērīgs, un, ja neievieš nekādas

Nosaki bērna ķermeņa masas
indeksu!

• Pēc Latvijas pediatru rekomendācijām, fiziskās attīstības
mērījumu biežums ir šāds: bērniem, sasniedzot 3 gadu vecumu
un līdz 18 gadiem, vienu reizi gadā jāmērī auguma garums
centimetros un ķermeņa masa kilogramos.
• Balstoties uz šo divu parametru radītājiem, var uzzināt bērna
ķermeņa masas indeksu (ĶMI) un pēc tā var izvērtēt bērna
ķermeņa kompozīcijas atbilstību normām.
• ĶMI ir definēts kā ķermeņa svars kilogramos, dalīts ar augumu
metros kvadrātā.
• ĶMI izmanto, lai klasificētu malnutrīciju (nepietiekamu
barojumu) un aptaukošanos, un tas ir ieteicams kā diagnostikas
līdzeklis bērniem no 2 gadu vecuma. Pusaudžiem – lai
identificētu tos, kuriem ir liekais vai nepietiekams svars, vai kuri
ir pakļauti liekā vai nepietiekama svara riskam.
• Bērniem, vecākiem par 2 gadiem, augšanas novērtēšanai
jāizmanto PVO izstrādātās augšanas līknes atbilstoši bērna
dzimumam. Katram dzimumam ir savas līknes, jo meitenēm un
zēniem atšķiras augšanas temps.
• Viena no populārākajām klasifikācijas metodēm ir PVO
izstrādātā percentiļu jeb procentiļu metode, kas bērna ĶMI
izsaka statistikas mērvienībās percentilēs jeb procentilēs (.pc).

ierodas pusaudzis ar vecākiem un uz
jautājumu, kāds ir bērna svars, svara
dinamika pēdējos 6–12 mēnešos,
neviens nevar sniegt atbildi.
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Veselība
• Seko līdzi arī sava pusaudža apēstā

IZPROTI BĒRNA ĶMI!
Pēc iegūtajiem rezultātiem ir jāizvērtē, kāds ir
jūsu bērna ķermeņa masas indekss.
nepietiekams svars: ĶMI < 3 .pc
neliels svara deficīts: ĶMI < 25 .pc

ēdiena daudzumam, porciju skaitam.
Nav ieteicams ēst vairākas porcijas pēc
kārtas. Ja bērns sūdzas, ka viņam ļoti
gribas ēst, piedāvā papildu porciju apēst
pēc dažām stundām.
• Izvērtē pusaudža fiziskās aktivitātes
līmeni. Nepietiekama fiziskā
aktivitāte var veicināt straujāku svara
pieaugumu pat tad, ja ir neliels kaloriju

normāls svars: ĶMI > 25 .pc un < 85 .pc
liekais svars: ĶMI > 85 .pc un < 97 .pc
aptaukošanās: ĶMI < 97 .pc
Nosakot ķermeņa svaru un auguma
garumu, konstatē, ka meitenei ir
optimāls barojums, taču, vācot

Testa jautājumi
pusaudzim

anamnēzi, izrādās, ka pēdējos gados

Ja rodas aizdomas, ka bērna svars

meitene ir strauji zaudējusi svaru,

neatbilst viņa augumam, kā arī ir

ievērojot ļoti striktas, drastiskas diētas.

novērojamas straujas ķermeņa masas

Bieži izplatīta saslimšana pusaudžu

izmaiņas, vecākiem ir jāpievērš

vidū ir ēšanas traucējumi, kas saistīti ar

uzmanība tam, ko pusaudzis ēd.

rūpīgu sekošanu līdzi svara dinamikai.

Uzdod savam pusaudzim jautājumus:

Pēkšņs svara zudums arī var būt citu

• Ko šodien esi ēdis, kas garšīgs bija

slimību simptoms, piemēram, 1. tipa

skolā pusdienās?

cukura diabēta manifestācijai raksturīgs

• Vai kopā ar draugiem šodien bijāt

straujš svara zudums dažu mēnešu

kafejnīcā, ko tur ēdāt?

laikā, tāpēc, sekojot līdzi bērna ķermeņa

• Kādus dzērienus tu izvēlies ikdienā?

kompozīcijai, var laikus pamanīt slimību

(Ja ir liekais svars, jāizvairās no

attīstības sākumu.

saldinātiem dzērieniem, sulām un
kompotiem. Savukārt, ja svars ir
pazemināts, tad jāseko līdzi izdzertā
ūdens daudzumam, jo bieži vien
pusaudži, kuri vēlas samazināt svaru,
var uzņemt pārmērīgi daudz ūdens, lai
mazinātu izsalkuma sajūtu.)
• Cik ilga ir viena maltīte? (Optimāli
ēdienreizei jāilgst 15–20 minūtes. Ja
bērns ēd ātrāk, sāta sajūta nepaspēj
rasties, savukārt, ja ēd pārāk lēni – ilgāk
par 30 minūtēm –, tas var mazināt
apēstā ēdiena apjomu.)
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Bieži izplatīta
saslimšana
pusaudžu vidū ir ēšanas
traucējumi, kas saistīti ar
rūpīgu sekošanu
līdzi svara
dinamikai.
pārpalikums. Savukārt, ja svars ir
pazemināts, ir jāizvērtē, vai fiziskā
slodze nav pārmērīga, kā rezultātā tiek
aizkavēta pozitīva svara dinamika.

Ja nepieciešama
palīdzība
Ja ir nepieciešama speciālista
palīdzība, lai izvērtētu bērna ķermeņa
kompozīciju, vispirms ir jāvēršas
pie sava ģimenes ārsta, lai izprastu,
kāda ir bijusi svara un auguma
dinamika pēdējos mēnešos. Ņemot
vērā pusaudža ķermeņa kompozīciju
un savākto anamnēzi, balstoties uz
indikācijām, ārsts var nosūtīt uz papildu
izmeklējumiem pie speciālistiem,
piemēram, pie endokrinologa,
gastroenterologa, psihiatra vai uztura
speciālista.
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MEITENES PIRMĀ
VIZĪTE PIE VECMĀTES
VAI GINEKOLOGA
“Dzimumorgāni ir “tā kautrīgā” tēma. Daudz kautrīgāka par zobiem, pēdām vai matiem.
Tomēr, līdzīgi kā zobi, pēdas un mati ir daļa no ķermeņa, kas ļauj mums piedzīvot
un baudīt pasauli, arī dzimumorgāni ir dabiska un nozīmīga ķermeņa daļa,” uzsver
starptautiski sertificēta dūla un vecmāte apmācībā Linda Vītuma. Tieši tāpēc tematam
par vizīti pie “sieviešu” speciālista ir jābūt ģimenes dienas kārtībā!
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Autore: LINDA VĪTUMA,

starptautiski sertificēta dūla un vecmāte
apmācībā

Varbūt sākumā izklausīsies neticami,
ja minēšu, ka dzimumorgāniem tomēr
ir kāda līdzība ar zobiem, bet tā ir!
Dzimumorgāni tāpat kā zobi ir pelnījuši
ikdienišķas un regulāras rūpes par
tiem. Patiesībā vecmātes un ginekologa
apmeklējums kādā brīdī kļūst par
kaut ko līdzīgu ikgadējam higiēnista
apmeklējumam – parasta lieta.
Jo tieši dzimumorgāni ir tie,

• kuri var veidot daļu mūsu identitātes
(sievišķās un vīrišķās),

• kādā dzīves brīdī atklājam labsajūtu
un baudu, ko piedzīvojam tieši ar šīm
ķermeņa daļām,

• nenoliedzama ir dzimumorgānu
nozīme tajā, kā radām pēcnācējus –
ieņemam, iznēsājam, laižam pasaulē
mazuļus un zīdām viņus dzīves pirmajos
gados.

Ja vecāki spēj
izstāstīt un ar
piemēru parādīt,
ka reproduktīvā veselība
un seksuālās attiecības
ir katra cilvēka dzīves
dabiska sastāvdaļa, par
kuru jāinteresējas un
jāuzņemas atbildība, arī
jaunieši atzīst, ka spēj
ar vecākiem diskutēt un
pieņemt daudz labākus
lēmumus par attiecībām un
savu reproduktīvo
veselību.

Sarunas ar meitām par ginekologa
apmeklējumu mēdz sākt mammas.
Mammas izglīto, iedrošina, atbalsta
un bieži vien arī apmaksā pirmo vizīti
pie speciālista. Ticu, ka bieži tā arī
notiek. Tomēr Latvijā veikta pētījuma
dati [5] rāda, ka “sievietes nevēršas
pie ginekologa, ja nav sūdzību, un
tikai niecīga daļa sieviešu ginekologa
apmeklējuma laikā vēlas gūt informāciju
par seksuālās un reproduktīvās veselības
jautājumiem – kontracepcijas izvēli un
seksuāli transmisīvajām infekcijām”.
Paši jaunieši (15–19 gadu veci) dalās,
“ja gadījumos, kad vecāki spēj izstāstīt
un ar piemēru parādīt, ka reproduktīvā
veselība un seksuālās attiecības ir katra

Būtiski
Lai kurā dzīves brīdī arī
notiktu satikšanās, pirmā
vizīte gan pie vecmātes,
gan pie ginekologa ir
iepazīšanās ar cilvēku, kas
ar laiku kļūs par regulāru
sarunu biedru, atbalsta
un aprūpes personu,
kad vien meitenei un
sievietei radīsies jautājumi
par dzimumorgāniem,
seksualitāti, dzimumdzīvi,
ģimenes plānošanu un ar
laiku arī par menopauzi.

cilvēka dzīves dabiska sastāvdaļa,
par kuru jāinteresējas un jāuzņemas
atbildība, arī jaunieši atzīst, ka spēj ar
vecākiem diskutēt un pieņemt daudz
labākus lēmumus par attiecībām un
savu reproduktīvo veselību”. Tomēr
lielai daļai jauniešu ar vecākiem nav
tik atvērtu attiecību, lai pārrunātu ar
seksualitāti saistītos jautājumus.
No vienas puses, šķiet tik saprātīgi un
saprotami – doties pie ārsta, ja esi slims,
un nedoties, ja sūdzību nav. Tomēr
mēs zinām, cik nozīmīga ir profilakse.
Bet – ko nozīmē profilaktiskas rūpes
par savu reproduktīvo veselību? Kad tās
sākt? Cik bieži veikt? Un kā zināt, ka nu
vairs nav runa par profilaksi, bet gan par

Vecmāte
ir reproduktīvās veselības speciāliste,
ar kuru kopā meitenes un sievietes
iepazīst savu ķermeni, apgūst prasmes
par to rūpēties un piedzīvot ķermeni
dažādos meitenes un sievietes dzīves
posmos – no pusaudzes vecuma līdz pat

neatliekami nepieciešamu palīdzību?

menopauzei.

Pie vecmātes vai
ginekologa?

Ginekologs
(ginekologs dzemdību
speciālists)

Sākumā iepazīsimies ar diviem

ir reproduktīvo orgānu speciālists, ar

galvenajiem speciālistiem, ar kuriem

kuru kopā meitenes un sievietes pārrunā

agrāk vai vēlāk kādā dzīves posmā

neskaidrus jautājumus un vienojas par
ārstēšanas plānu, ja radušies sarežģījumi
vai saslimšana.

sastopamies reproduktīvās veselības
jautājumos: vecmāte un ginekologs.
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Kas un kā notiek vizītē
pie vecmātes vai
ginekologa
Būtu interesanti uzzināt, kāds pirmais
vārds, asociācija nāk prātā meitenei
vai sievietei, kad runājam par vizīti pie
ginekologa vai vecmātes? Vēlos piedāvāt,
ka pirmais un nozīmīgākais, kas notiek
šajā vizītē, ir saruna – precīza, atklāta
un uzticēšanās pilna. Bieži vien pirmais
jautājums, ko speciālists uzdod, ir: “Kas
jūs pie manis atvedis? Kādas vēlmes vai
sūdzības?” Un saruna var sākties.

Lūk, dažas lielās sarunu
tēmas:
Menstruālais cikls –
nav tā, ka vecmāte vai ginekologs
sveiciena vietā jautā: “Kad ir bijušas jūsu
pēdējās mēnešreizes?” Tomēr jāatzīst,
ka sarunas laikā agrāk vai vēlāk šis
jautājums tiks uzdots (un, iespējams,
pat vairākkārt). Tāpēc ir vērts tam būt
gatavai. Kad datums ir nosaukts, var
izjautāt vecmāti vai ginekologu par un
ap šo tēmu: kas ir menstruālais cikls,
kā skaita dienas tajā, kāpēc ir vērts
pierakstīt, ko pieraksta un kā to pēc tam
izmanto. Droši var dažādus jautājumus
par šo tēmu sagatavot jau pirms vizītes.

Higiēnas jautājumi – visi
iespējamie jautājumi un atbildes par
intīmo higiēnu, par biksīšu ieliktnīšiem,
par krūšu kopšanu un speciālo intīmās
kopšanas līdzekļu lietderīgumu vai
nevajadzīgumu. Par izdalījumiem un
smakām, par niezi vai veidojumiem –
par visu šo var un vajag jautāt vecmātei
vai ārstam. Un tiks atbildēts.

Kontracepcija – auglība un
apzinātas izvēles par bērniņa ieņemšanu,
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kā arī metodes, kas izmantojamas sevis

apakšbiksītes, apguļamies guļus uz

pasargāšanai no seksuāli transmisīvām

muguras un paveram kājas, ir tikai

slimībām, ir tēmas, kas prasīs laiku,

normāli un veselīgi just bažas par savu

iedziļināšanos un izvēļu izdarīšanu.

drošību – fizisko un emocionālo. Tā ir

Pilnīgi iespējams, ka šīs būs tēmas, kuru

viena no visatklātākajām pozām, kādā

izrunāšanai un izvēlēm būs vērts veltīt

jelkad dzīvē atrodamies. Tieši tāpēc ir

vairākas tikšanās reizes.

tik saprotams meiteņu bieži uzdotais un

Kādas tēmas vēl var
tikt pārrunātas pirmajā
vizītē?

sieviešu tik bieži nepateiktais jautājums
par to, vai vizīte pie vecmātes vai
ginekologa būs sāpīga. Vai sāpēs?
Pēc sarunas par sūdzībām un vēlmēm

• Sāpes un problēmas, kas saistītas ar

vajadzības gadījumā var tikt veikta

menstruālo ciklu

dzimumorgānu apskate un izmeklēšana.

• Akne (pūtītes un pinnes)
• Svara izmaiņas
• Dzimumdzīve un seksualitāte
• Seksuāli transmisīvās infekcijas (STI)
• Garastāvokļa svārstības

Iejūtīgi un uzmanīgi veikta, tā var radīt
neierastas vai nepatīkamas sajūtas,
bet tai nevajadzētu radīt sāpes. Reizēm
sāpes ir kādas saslimšanas simptoms.
Par jebkurām sāpēm un nepatīkamām
izjūtām noteikti ir lūgums teikt aprūpes

Dažas īpašās tēmas ir tēmas, kuras

sniedzējam.

gan vecāki, gan bērni min kā vieglāk

Pirmās profilaktiskās vizītes laikā bez

pārrunājamas un biežāk apspriestas,

vajadzības vaginālas apskates netiek

piemēram, sievietes un vīrieša

veiktas. Ja vaginālā apskate tiek veikta,

dzimumorgāni vai fiziskā un seksuālā

sievietei un meitenei ir tiesības lūgt

attīstība. Bet ir tēmas, par kurām reizēm

nodrošināt intimitāti un iejūtību. Latvijā

nav viegli sarunu sākt nedz vecākiem,

arvien vairāk ir speciālistu un prakšu,

nedz bērniem. Šo tēmu pārrunāšanā

kurās intimitāte un iejūtība ir norma.

vērtīgs atbalsts var būt vecmāte

Es ceru, ka ar laiku tādas būs visas

vai ginekologs, kuri ir apmācīti un

prakses, kurās meitenes un sievietes

pieredzējuši runāt par to atklāti un tieši.

dosies uz konsultācijām un izmeklējumu
veikšanu.

Daži īpašo tēmu piemēri:

• Sekss pirms laulībām
• Masturbācija
• Prostitūcija
• Pornogrāfija
• Seksuālā prakse un reakcijas (orgasms,
tehnika)

• Seksuālā izmantošana/vardarbība

Vai sāpēs?
Brīdī, kad dodamies pie vecmātes vai
ginekologa, kura priekšā novelkam

Kad pilnīgi noteikti
doties pie speciālista?
Ja ir kāda no šīm pazīmēm, tie ir
nopietni iemesli doties pie ginekologa:

• 2 gadu laikā pēc menstruāciju sākšanās
tās nav kļuvušas regulāras (cikls īsāks
par 21 dienu / garāks par 35 dienām)

• Līdz 15 gadu vecumam vēl nav sākušās
menstruācijas

• Menstruācijas ir bijušas regulāras, bet
tad pazūd vismaz 3 mēnešus

• Līdz 12–13 gadu vecumam nav krūšu

izvēlētais speciālists vai ārstniecības

attīstības pazīmju

iestāde sniedz valsts apmaksātus

• Ja ir sūdzības (piemēram, sāpes,

pakalpojumus (proti, vai izvēlētajam

izdalījumi, diskomforts)

speciālistam vai ārstniecības iestādei ir

Ginekologs ir tiešās pieejamības

noslēgts līgums ar Nacionālo veselības

speciālists. Lai dotos pie ginekologa un

dienestu) [9]. Šādu informāciju var

saņemtu valsts apmaksātu veselības

iegūt, sazinoties ar ārstniecības iestādi

aprūpes pakalpojumu, nav nepieciešams

vai vietnē http://www.rindapiearsta.lv/

ģimenes ārsta nosūtījums. Pirms

No 14 gadu vecuma meitene ārstu

apmeklē ārstniecības iestādi, lai

drīkst apmeklēt viena pati. Pēc tam,

saņemtu valsts apmaksātos veselības

vienojoties ar meiteni, vecākiem tiek

aprūpes pakalpojumus, maksājot tikai

sniegta informācija par meitenes

pacienta iemaksas, jānoskaidro, vai

veselību un vizītes laikā konstatēto.
Nopietnu saslimšanu gadījumā noteikti

Izziņa

tiek informēti meitenes vecāki.

ir pašu vecāku vajadzības – faktu un
emocionālās –, lai sniegtu jauniešiem
vajadzības vārdā, varēsim daudz
mērķtiecīgāk meklēt tām risinājumu
un rūpēties, ka šīs vajadzības tiek
nodrošinātas.

Emocionāls
iedrošinājums
Informācijas mūsdienās ir daudz, un tā
ir brīvi pieejama, tāpēc nav brīnums,
ka nevis zināšanas ir tās, ko jaunieši
gaida no vecākiem, bet emocionālais
atbalsts. Izaicinājums ir mums,
vecākiem, pašiem stiprināt un izglītot
sevi, lai šādu atbalstu sniegtu. Līdzīgi
kā grūtnieces un jaunās māmiņas
veido atvērtas un slēgtas grupas,

• Savukārt krūts
vēža pārbaude (ar
mamogrāfijas metodi)
tiek nodrošināta
sievietēm vecumā no
50 līdz 68 gadiem (reizi
divos gados). [8]

būtu iespēja formulēt un paust, kas

tik nozīmīgo atbalstu. Nosaucot savas

Valsts apmaksātā
veselības aprūpes
pakalpojumā ietilpst:
• Dzemdes kakla vēža
skrīnings (ginekoloģiskā
apskate, citoloģiskās
uztriepes paņemšana un
citoloģiskais izmeklējums.
Šis pakalpojums tiek
nodrošināts visām
sievietēm vecumā no 25
līdz 67 gadiem (reizi trijos
gados)).

Informācijas
mūsdienās ir
daudz, un tā ir
brīvi pieejama, tāpēc nav
brīnums, ka nevis zināšanas
ir tās, ko jaunieši gaida no
vecākiem, bet
emocionālais
atbalsts.

iespējams, arī jauniešu vecākiem būtu
vērts apvienoties interešu grupās, lai
diskutētu un apspriestu ar seksualitāti
un reproduktīvo veselību saistītus
jautājumus (vari pievienoties
Facebook.com slēgtajai grupai
“Pusaudžu vecāku sarunas”; to veido
vecāku organizācija Mammamuntetiem.lv).

KAD JĀBŪT
PIRMAJAI VIZĪTEI
PIE VECMĀTES
VAI GINEKOLOGA

1.
Kad rodas sūdzības –
neatkarīgi no vecuma.
2. 15 gadu vecumā, ja nav
sākušās mēnešreizes.
3. Pirms dzimumdzīves
sākšanas – neatkarīgi no
vecuma.

4.
25 gadu vecumā uz
pirmo valsts apmaksāto

dzemdes kakla skrīninga
izmeklējumu.

Iespējams, tieši šādās diskusiju grupās
Skolēns | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS | 51

Intīmi

Vārdnīca
Noslēgumā daži vārdi, kuru zināšana var noderēt sarunās ar
mātēm, meitenēm, kā arī ar reproduktīvās veselības aprūpes
speciālistiem – ginekologiem un vecmātēm.

Kontracepcija:
izsargāšanās no apaugļošanās (grūtniecības).

Dzemdes kakls:
apakšējā sašaurinātā dzemdes daļa.

Prezervatīvs:
mehānisks uzmavveida pretapaugļošanās līdzeklis.

Menstruālais cikls:
cikliska sievietes organisma sagatavošanās iespējamai grūtniecībai, kas sastāv no 4 fāzēm: (1)
menstruācijas; (2) pirmsovulācijas fāze; (3) ovulācija; (4) pēcovulācijas fāze. Vārds menstruus latīņu valodā
nozīmē “ikmēneša”.

Ginekologs dzemdību speciālists:
speciālists sievietes dzimumorgānu slimību terapijā.

Onkocitoloģiskā izmeklēšana:
dzemdes kakla audu pārbaude, izslēdzot pirmsvēža saslimšanas.

Vagināla izmeklēšana:
iekšējo dzimumorgānu izmeklēšana, iztaustot dzimumorgānus caur maksti un vēdera sienu. Dzimumdzīvi
nedzīvojušai pacientei palpāciju veic caur taisno zarnu.

Seksuāli transmisīvas infekcijas (STI):
infekcijas slimības, kuras iegūst galvenokārt dzimumkontakta laikā ar inficētu partneri.

Dzemdes kakla spogulis:
speciāli ginekoloģiskās izmeklēšanas instrumenti, ko izmanto maksts un dzemdes kakla apskatei.

Vagīna:
maksts ir apmēram 7–10 centimetru garš cauruļveida orgāns, kas savieno dzemdi ar ārējiem
dzimumorgāniem.

Vulva:
sievietes ārējie dzimumorgāni.
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Bērns un nauda

GRIBU SAVU
BANKAS KARTI!

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA

Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Desmit vai pat deviņus un astoņus gadus veca bērna lūgums arī viņam sagādāt norēķinu
karti vecākus var patiesi samulsināt. Vai tiešām bērnam tāda ir vajadzīga, un kādā
vecumā bērnam to var uzticēt, stāsta Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa
un mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.
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Izrādās, bankas noteikumi sākumskolas
vecuma bērnam ir pat ļoti labvēlīgi – tie
paredz, ka bērns pie savas pirmās kartes
var tikt, sasniedzot vien sešu gadu
vecumu! Man kā 10 gadu veca bērna
mammai liels pārsteigums bija, uzzinot,
ka pašiem savs konts bankā ir aptuveni
ceturtajai daļai dēla klasesbiedru, jo,
kā atzīst viņu vecāki, “ir ērti. Varu
ieskaitīt bērnam naudu jebkurā laikā, ja
nepieciešams, un nepazūd monētas kaut
kur pa ceļam vai somā kā iepriekš”. Esot
arī drošības sajūta, ka tad, ja karte tiek
pazaudēta vai pat nozagta, to var bloķēt
un nauda paliek kontā.

Kad bērns patiešām
gatavs kartei?
Finanšu eksperte Evija Kropa atklāj,
ka lielākoties pirmā naudas karte tiek
saņemta 9−10 gadu vecumā, kad bērns
ir jau pietiekami atbildīgs un viņam ir
elementāras prasmes rēķināšanā. Tāpēc
pirms lēmuma pieņemšanas par labu
bankas kartei bērnam speciāliste iesaka

IEGUVUMI, JA
BĒRNAM IR SAVA
NAUDAS KARTE
Bērns kļūst patstāvīgāks un
sper pirmos soļus finanšu
pratībā.
Glabāt naudu kartē ir
drošāk nekā skaidru naudu
maciņā.
Swedbank ISIC bezkontakta
norēķinu karte vienlaikus
ir arī oficiāla skolēna
apliecība, kas papildus
darbojas kā atlaižu karte.
Izmantojot Swedbank
mobilo lietotni savā
viedtālrunī, bērns jebkurā
laikā var apskatīties, cik
naudas palicis kontā, bet
vecāki vajadzības gadījumā
var pārskaitīt naudu
bērnam dažu sekunžu laikā.

izvērtēt arī to, vai bērns jau saprot

atlikumu pārbaudīt tikai savas bankas
bankomātā, citādi par to var noskaitīt
papildu naudu.

MOBILĀ LIETOTNE. Ja vien bērnam
nav nepieciešams izņemt skaidru naudu,

Vēlams, sākot
kartes lietošanu
bankomātā, uzreiz
nomainīt PIN kodu uz tādu,
ko bērns labi atcerēsies
no galvas, bet citi
nevarēs uzminēt.

apstākļos un nevienam nav izpaužama!

vecumā apgūt dzīvē nepieciešamās

savu bankas karti.

nevajag kavēties un ka ļoti svarīgi konta

ciparu kombinācija nekad, nekādos

patstāvību, bet arī palīdz jau agrīnā

par katru maksājumu, ko bērns veicis ar

ka ar izsniegtās naudas paņemšanu

saistītā drošības informācija – ka šī

var celt ne tikai pašapziņu un vairot

Vecāks savā telefonā saņem informāciju

ko tā nozīmē. Atceries pateikt arī to,

nonāk bankas karte, ir ar PIN kodu

skolēnam pašam sava bankas karte

skolas kafejnīcā vai tuvējā veikaliņā.

katru pogu bankomātā un pastāsti,

jānodod bērnam, pirms viņa rokās

Piemēram, trešās vai ceturtās klases

drošākiem par savas atvases gaitām

vai pat vairākas reizes kopā izpētiet

PIN KODS. Svarīgs vēstījums, kas

atņemt un rīkoties ar kalkulatoru.

arī tāpēc, ka palīdzēs vecākiem justies

satraukuma pilna, tāpēc vismaz vienu

caurskatīšanai.

svarīgi, lai bērns jau prastu saskaitīt,

pirmklasniekam tā būs laba dāvana

BANKOMĀTS. Pirmā reize pie
bankomāta bērnam var izrādīties

izmantot mobilo lietotni ātrā atlikuma

veikalā iepirkties patstāvīgi. Ne mazāk

karti, internetbanku utt. Savukārt

bankas karti.

pastāsti, ka vislabāk un arī ērtāk ir

naudas nozīmi un vērtību, un spēj

prasmes rīkoties ar finansēm, bankas

bērnam, pirms viņš sāk lietot savu jauno

Kas bērnam obligāti
jāizstāsta?

Pat labākajam draugam un arī māsai vai
brālim ne. “Mums, pieaugušajiem, droši
vien neienāktu prātā pēc jaunas kartes

Pat tad, ja bērns ir gana atbildīgs,

saņemšanas lielīties ar to kolēģiem,

daudzas lietas, kas saistītas ar kartes

bet bērna dzīvē bankas karte ir liels

drošību, viņš vienkārši nezina, jo

notikums, un ļoti nozīmīgu vietu tajā

bērnam vēl nav tādas pieredzes. Evija

ieņem arī viņa draugi, tāpēc var būt

Kropa uzskaita vairākas būtiskas lietas,

gluži saprotama bērna vēlme parādīt

kas noteikti jāizstāsta vai jāparāda

savu karti draugiem skolā. Un, kā jau
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īstam un uzticamam draugam,

mamma vai tētis.

zvanu, e-pastu vai īsziņu esi saņēmis,

atklāt arī kartes PIN kodu, jo

• Neaizmirsti karti! Vienmēr atceries

parādi to vecākiem un kopā sazinieties

dalīšanās ar noslēpumiem nereti

paņemt savu karti veikalā pie kases vai

ar banku.

ir viens no galvenajiem draudzības

bankomātā. Gluži tāpat kā, maksājot ar

pārbaudījumiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi

skaidru naudu, jāpaņem atlikums.

Iepirkšanās internetā

bērnam izstāstīt, ka PIN kods ir kartes

• Sargā uz kartes redzamos datus.

Bērni ļoti ātri apgūst visu jauno, tāpēc,

Pat, ja pie savas maksājumu kartes esi

ISIC ir
starptautiski
atzīta karte, kas ļauj
izmantot dažādas atlaides
ne tikai Latvijā,
bet arī visā
pasaulē.

ticis nesen un ļoti vēlies padižoties
ar to draugiem, neplāties ar to lieki,
piemēram, nefotografē un nesūti
draugam, lai pateiktu, ka tagad arī
tev ir sava norēķinu karte. Uz kartes
redzamais numurs ir ļoti slepens!

kad izmēģinātas iespējas, ko piedāvā
iepirkšanās ar karti, nav brīnums,
ka viņš grib iepirkties arī internetā.
Statistika liecina, ka 99% jauniešu
iepērkas internetā, taču tikai 20% zina,
kā to darīt droši.

• Ja esi pazaudējis karti,
nekavējoties pastāsti par to saviem
vecākiem. Viņi parūpēsies, lai karti
slēgtu un neviens nevarētu iztērēt tavu

galvenā drošības atslēga,” saka Evija

naudu.

Kropa.

• Uzmanies no krāpniekiem! Banka

Vēlams, sākot kartes lietošanu

nekad tev nezvanīs un nesūtīs īsziņu,

bankomātā, uzreiz nomainīt PIN kodu

lūdzot kādus pieejas datus. Ja šādu

uz tādu, ko bērns labi atcerēsies no
galvas, bet citi nevarēs uzminēt. Tātad
1234 nederēs, un arī bērna dzimšanas
datumu nevajadzētu izmantot, jo kāds,
kurš to zina, var uzminēt šo ciparu
kombināciju PIN kodam.
Vēl bērnam jāpastāsta, ka, ievadot PIN
kodu, vienmēr jāpārliecinās, vai to kāds
neredz. Vislabāk, ja taustiņus aizsedz ar
roku un tikai tad ar otru roku spiež PIN
kodu.

Kas vēl bērnam jāzina?
• Nekad neturi savu PIN kodu makā,
kurā glabā karti, neieraksti to mobilajā
telefonā un neturi somā.
• Nekad nedod citiem maksājumu
karti − ne draugiem, ne radiem, ne
paziņām. Banka to ir izsniegusi tev,
un tas nozīmē, ka tikai tu drīksti ar
to rīkoties. Arī par kartes drošību esi
atbildīgs tikai tu, nevis, piemēram,
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Trīs drošas iepirkšanās
pamatlikumi internetā:
1.
Kartes īpašniekiem banka izsniedz kodu
kalkulatoru, lietotāja numuru, kā arī paroli. Kad iepērcies

internetveikalā, tev to visu var prasīt. Arī tos glabā citiem
nepieejamā vietā.

2.

Internetbankā atrodama sadaļa “Droši pirkumi
internetā”, kur jāreģistrē karte un jāievada drošības
vārds, kas pēc tam būs redzams arī interneta lapās, kurās
iepērcies. Ja šis vārds nav pareizs, pirkumu neapstiprini!

3.

Pārliecinies, ka vietne, kurā iepērcies, ir droša. Tās
adresei jāsākas ar https, nevis http.

Jautā vecāki

Uz vecāku jautājumiem atbild Swedbank
mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.

Ar ko Swedbank ISIC ir tik īpašs, vai nevaru atvērt bērnam vienkārši kontu, kam piesaistīta norēķinu
karte?
Swedbank ISIC karte ir īpaša ar to, ka tā vienlaikus ir gan maksājumu karte, gan arī personu apliecinošs dokuments.
Turklāt studentiem un skolēniem šī karte noder arī ceļojot, jo ISIC ir starptautiski atzīta karte, kas ļauj izmantot dažādas
atlaides ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Ārpus dažādu tirdzniecību vietu piedāvājuma ISIC kartes atsevišķās valstīs
ļauj, piemēram, par brīvu apmeklēt muzejus, bibliotēkas un sabiedrisko transportu. Protams, ir iespēja arī bērnam
atvērt kontu un pievienot klasisko maksājumu karti, bet tad nav iespējams izmantot ISIC priekšrocības. Turklāt
pastāvīgu kontu bērnam var atvērt no 16 gadu vecuma, bet bērnu pievienot pie kāda no vecāku kontiem kā papildu
lietotāju var no sešu gadu vecuma
Ar norēķinu karti bērns var iepirkties arī internetā; vai iespējams uzlikt kādus ierobežojumus
līdzīgi kā, piemēram, skolēna telefonam – viņš netiek YouTube, tikai YouTube Kids u.c. lietotnēs?
Piemēram, visām Swedbank izsniegtajām kartēm pirkumi internetā ir atsevišķi jāaktivizē. Tas tiek darīts drošības
apsvērumu dēļ, lai pasargātu tos klientus, kuri nelieto karti pirkumiem internetā. Savukārt tiem klientiem, kam šāda
funkcija nepieciešama, ir iespēja to vienkārši un ātri aktivizēt savā internetbankā.
Pirmo gadu karte ir bez maksas, kāda ir maksa pēc tam?
Swedbank ISIC kartes pieteikšana, izgatavošana un piegāde līdz filiālei ir bezmaksas. Savukārt gada lietošanas maksa
atkarīga no tā, vai karti lieto skolēns vai students. Skolēniem gada maksa ir 2,85 eiro, bet studentiem – 6,50 eiro.
Pirkumi Latvijā un ārzemēs ir bezmaksas. Pirmo gadu bez maksas šīs kartes pieejamas tikai tad, ja klients pasūta
Swedbank ISIC līdz 30. septembrim.

KAD JĀBŪT
PIRMAJAI VIZĪTEI
PIE VECMĀTES
Vai arī šīs kartes var nopīkstināt maksājot? Ja tā, tad jau nav droši, ja bērns pazaudē...
VAI GINEKOLOGA
Jā, arī šīs ir bezkontakta maksājumu kartes, ar kurām ir iespēja norēķināties, tās tikai pietuvinot maksājumu
terminālim. Bezkontakta maksājumu kartē ir noteikts viena pirkuma limits 50 eiro apmērā. Virs šā limita terminālī
ir jāievada kartes PIN kods. Drošības ziņā šīs kartes neatšķiras no citām bezkontakta maksājumu kartēm. Jāpiebilst,
ka šis ir labs veids, kā vecākiem izskaidrot bērnam jau salīdzinoši agrīnā vecumā, kāpēc nepieciešams pieskatīt savas
personiskās mantas un arī rūpīgi izturēties pret saviem dokumentiem un maksājumu kartēm vai maku (naudu).
Turklāt, lejupielādējot Swedbank mobilo lietotni, iespējams saņemt visu aktuālo informāciju par darījumiem kontā.
Ja, piemēram, bērns pazaudējis savu karti, bet to nav pamanījis, tad mobilā lietotne ziņos par visiem darījumiem,
kas veikti ar karti. Tad bērns vai kāds no vecākiem var nekavējoties bloķēt karti un uzreiz informēt banku, ka tā ir
pazaudēta vai nozagta. Jo ātrāk klienti ziņo par kāda negodprātīga cilvēka rīcību ar savu karti, jo lielākas iespējas
mēģināt šo naudu atgūt.
Ja skolēns sāk strādāt vasarā, vai darba devējs uz šo kontu var skaitīt algu?
Jā, noteikti.
Līdz cik gadu vecumam ISIC karte paredzēta?
Karti var lietot tik ilgi, kamēr ir skolēna vai studenta statuss. Ja skolēna vecums ir daudzmaz vienāds visiem, tad
studenta gan var mainīties atkarībā no tā, kurā savas dzīves posmā cilvēks nolemj sākt studijas.
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Kādi ir limiti kartei? Vai ir noteikts, cik mēnesī drīkst būt ienākumi, cik – izdevumi utt.?
Kartei ir tādi limiti, kādi tiek piemēroti maksājumu kartēm – piemēram, limits bezkontakta funkcijai vai arī cita veida
darījumiem. Ieņēmumi, izdevumi kontā nav saistāmi ar to, kādu maksājumu karti klients izmanto. Klientam var būt vairāk
nekā viena karte, kas piesaistīta kontam, tāpēc kartei kā tādai limitus neievieš.
Ja karte ir kā skolēna apliecība, vai uz tās ir bērna foto?
Jā, Swedbank ISIC karte ir arī personu apliecinošs dokuments, tāpēc tās pasūtīšana un izņemšana ir sarežģītāka par klasiskās
maksājumu kartes saņemšanu. Ja klasisko karti var saņemt pa pastu, tad Swedbank ISIC ir jāizņem klātienē, kad bankas
darbinieki arī pārliecinās par saņēmēja identitāti. Atkarībā no bērna vecuma var gadīties, ka izņemšana notiek kopā ar kādu
no vecākiem. Tāpat arī, pasūtot Swedbank ISIC karti, rūpīgi jāpievērš uzmanība fotogrāfijas augšupielādēšanai, jo personu
apliecinošiem dokumentiem ir savas fotogrāfiju kvalitātes prasības.
Kādās jomās visbiežāk pieejamas atlaides ar ISIC karti?
Atlaižu ir daudz, un tās ir ļoti dažādas. Ārpus tieši ISIC atlaidēm jāpiemin, ka ir valstis, kur ISIC kā skolēna vai studenta
apliecība ļauj bez maksas apmeklēt muzejus, bibliotēkas vai pat izmantot sabiedrisko transportu. Savukārt pašas kartes
sniegtās atlaides var uzzināt šeit: https://isic.lv/lv/atlaides/.
Latvijā kopumā atlaides ar ISIC piedāvā vairāk nekā 500 dažādās vietās, kamēr starptautiski atlaižu ir vairāk nekā
150 tūkstošu dažādās vietās.

CITAS NORĒĶINU KARTES
SKOLĒNIEM
Visas bankas piedāvā kādas iespējas noformēt bērnam
pašam savu maksājumu karti, tikai atšķiras piedāvājumi.
Piemēri:
SEB kartes jauniešiem (7–17 gadi)
Bezkontakta Mastercard Juniora karte – bez mēneša
maksas vai VISA Stila karte (iespēja pašam izvēlēties
kartes dizainu, augšupielādējot attēlu) – tāpat bez
mēneša maksas un arī bez iespējām veikt bezkontakta
norēķinus. Līdz 18 gadu vecumam kodu kalkulatoru
izsniedz bez maksas.
PrivatBank karte VISA Junior (6–17 gadi)
Karte ir bez noformēšanas un bez mēneša maksas, taču,
lai to saņemtu, bērnam jābūt personīgajam mobilā tālruņa
numuram. Iespēja apmeklēt JuniorBank – PrivatBank
finanšu lietpratības programmu skolēniem vecumā no 6
līdz 17 gadiem.
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ĢIMENES DZĪVE
PANDĒMIJAS
LAIKĀ
“Pandēmijas laikā meita bija pirmklasniece, mums piedzima bērniņš, tētis bija dīkstāvē,
jo strādā aviācijas jomā, un no Rīgas pārcēlāmies uz laukiem,” mamma Laura Vancāne
atklāj, cik ļoti viņu ģimeni ietekmējuši Covid-19 radītie ierobežojumi.
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bērniņš – dēls Ernests. Tētis mājās bijis

apkalpojot lidmašīnas. “Mūsu

nepārtraukti, jo strādā pandēmijas laikā

romantiskais iepazīšanās stāsts sākās

nopietni cietušajā aviācijas nozarē.

lidostā. Einārs ir tas, kurš atver

Turklāt nomainīta arī dzīvesvieta – no

lidmašīnas durvis no termināļa puses,

pilsētas uz laukiem ģimene pārcēlās, kad

kad lidmašīna nolaižas, bet es esmu

saprata, ka dzīvošana pilsētā pandēmijas

pirmā, kura pie šīm durvīm ir no

apstākļos nebūs nedz ērta, nedz arī

lidmašīnas salona puses. Iznāk, ka

laika raksturīgāko foto, pieteikumu

droša.

tad, kad nolaižas lidmašīna, viņš mani

iesūtīja arī Laura Vancāne – pastāstot, ka
viņas ģimene Covid-19 izraisītās sekas

Lidlauka mīlasstāsts

piedzīvojusi pilnā apmērā. Proti, meita

Laura strādā par stjuarti nacionālajā

Estere pirmo klasi pabeidza attālināti.

lidsabiedrībā airBaltic, bet Eināra

Viņu ģimenē pandēmijas laikā piedzima

ikdienas darbs norit uz lidlauka,

Autore: LĪGA BRŪVERE
Foto: LAURA APPENA
Kad vecāku organizācija
Mammamuntetiem.lv izsludināja
fotoakciju Ģimenes tipiskais foto 2020,
aicinot ģimenes iesūtīt savu pandēmijas

un es viņu ieraugām pirmie. Tā arī
iepazināmies,” stāsta Laura un Einārs.
Pāris kopā ir divus gadus. Kā teic
Laura: mums attiecībās viss notika ātri.
Meita Estere ir no Lauras iepriekšējām
attiecībām, kas pārtrūkušas ļoti sen.

“Pandēmijas laikā izbaudījām kopā būšanu, pastaigas.
Pārbaudījums bija lēmums izvākties no Rīgas un mainīt
dzīvesvietu. Tā bija pareiza izvēle – bērni var dzīvot svaigā
gaisā, pavadīt dienas pie jūras. Tagad Estere mācīsies
Lapmežciemā,” stāsta Laura un Einārs.
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Pieredzes stāsts

Uz Ragaciemu
Februārī Laura devās dekrēta
atvaļinājumā, bet marta vidū –
12. martā, tieši meitas dzimšanas dienā
–, tika izsludināta pandēmija. Tika
atcelti gandrīz visi lidojumi, liela daļa
kolēģu esot atlaisti. Arī Eināram sākās
dīkstāves periods, jo lidlaukā nebija ko
darīt. Ģimene nolēma, ka šis ir brīdis,
ko vislabāk pavadīt laukos – Ragaciemā,
kur Lauras vecāki vada viesu māju un
pietiek vietas arī jaunajai ģimenei.

Satraukums – vai
tiešām nebūs ģimenes
dzemdību?

joprojām notiek – šajā un arī Siguldas

Bažu par to, ka jaunais, nepazīstamais

klātesošs.

koronavīruss varētu apdraudēt

Covid bēbītis ir klāt

grūtniecību vai pašu veselību, nebija.
“Mēs daudz staigājām, gājām ārā svaigā
gaisā, gandrīz nesatikām cilvēkus.
Tas, kas patiešām radīja satraukumu
– slimnīcu paziņojumi, ka dzemdībās
nedrīkstēs piedalīties tētis,” atceras
Laura. Katru dienu viņa zvanījusi uz
Jūrmalas slimnīcu, lai pārliecinātos,
ka šajā slimnīcā ģimenes dzemdības

Laura šajā mājā ir
pavadījusi bērnību,
netālu pat ir
saglabājušās šūpoles,
kurās viņa šūpojās,
kad bija meitas
Esteres vecumā.

dzemdību nodaļā šāds aizliegums
tā arī netika izziņots, un tētis dēla
piedzimšanas dienā drīkstēja būt

Lai gan bija atļautas ģimenes dzemdības,
iestādē bija noteikta stingra karantīna.
Tāpēc mamma Laura, tētis Einārs un
dēls Ernests pirmās trīs jaundzimušā
dzīves dienas pavadījuši cieši kopā
vienā istabiņā. Arī, lai veiktu apskates,
mammai nebija jāatstāj palāta –
medicīnas personāls ieradās pie viņas.
“Bija ļoti labi, ka bijām kopā tik cieši.
Iepazinām bēbīti. Lai cik nopietnas
sekas Covid-19 atstājis citiem, mūsu
ģimenei šī situācija ir devusi tikai to
labāko. Ar tēti bijām kopā no marta
vidus, kad apstājās darbi, un visus
nākamos trīs mēnešus – līdz pat jūlijam,
kad bērniņam bija jau divi mēneši.
Galvenais ēst gatavotājs bija tētis. Man
par to vispār nebija jādomā. Pamodos,
pabaroju mazulīti, un brokastis bija
klāt. Diendienā esot kopā, veidojas
visciešākā saite starp tēti un bērniņu.
To nevar salīdzināt ar 10 paternitātes
atvaļinājuma dienām, kas pienākas
parastā situācijā,” pieredzētajā dalās
Laura Vancāne. Tētis Einārs piekrīt,
ka, diendienā redzot un esot kopā ar
jaundzimušo, tēta un bērna nākotnes
attiecības ir ieguvējas. “Dažkārt
jaunajiem tēviem nav tik izteiktas
emocionālā un fiziskās piesaistes ar
mazuli, jo nesanāk daudz būt kopā. Es
noteikti esmu ieguvējs no šīs situācijas,”
domā Einārs. Viņš teic, ka pandēmijas
laikā grūtības īsti nav izjutis: “Ja
neskaita nelielo satraukumu par to,
kad šī pandēmija beigsies un vai es
nezaudēšu darbu.”
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Mazais Ernests ir īsts
Covid-19 laika bēbītis –
pasaulē nāca aprīļa vidū.
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Pieredzes stāsts

Katru dienu ģimene
dodas pastaigās uz
jūru.
Arī pludmalē
meitenes mierā
nesēž – darbojas
ar smilšu mantām,
meklē “apslēptos
dārgumus” un
sajūsmā spiedz,
šļakstoties ar
ūdeni.
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Pieredzes stāsts

Estere ar māsīcu Emiliu šovasar
kopā ir bijušas bieži, šūpojoties un
šļūcot pa slidkalniņu, skraidot un
dejojot, dārzā meklējot gliemežus un
zirnekļtīklus, sajūsminoties par citiem
dabas brīnumiem, priecājoties par
dārza veltēm un ēdot sulīgus tomātus
siltumnīcā.
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Attālinātās
mācīšanās pieredze
pirmklasniecei
Lai apvienotu rūpes par jaundzimušo
bērniņu un palīdzētu pirmklasniecei
mācīties attālināti, ģimene ieviesusi
noteiktu dienas režīmu. “Mācībām
piegājām ļoti nopietni. Deviņos no rīta
sākām, pulksten 14 mācības beidzām.
Katram priekšmetam gājām cauri
pamatīgi, lai gan jāatzīst, ka daudz mājas
darbu pirmklasniecei nebija. Taču Estere
ir ļoti gudra meitene, tāpēc negribējās,
lai viņa “palaižas”. Skatījāmies arī
raidījumu Tava klase,” stāsta mamma
Laura un atklāj, ka mācību gada
noslēgumā pūles attaisnojušās – Estere
saņēmusi atzinību par labākajām
sekmēm klasē.
Šogad Estere turpinās mācīties
Lapmežciema 2. klasē. “Un labi, ka
tomēr klātienē, jo visvairāk meitiņai
pietrūka draugu, klasesbiedru,
kompānijas. Ja tomēr kādā brīdī atkal
būs jāmācās attālināti, galā jau tiksim.
Mazajām klasēm šobrīd nav liela slodze,
mācību materiāli nav tik sarežģīti.
Domāju, ka grūtāk ir klājies lielāko klašu
skolēniem,” prāto vecāki.
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Fotoakcija
Foto: ARTŪRS ĶIPSTS, LAURA APPENA
un no privātajiem arhīviem

ĢIMENES
TIPISKAIS FOTO UN
ATZIŅA 2020

Šis – Covid-19 – gads ir kļuvis par ģimenes saliedēšanās gadu. Tik daudz laika esam bijuši spiesti būt plecu pie pleca! Prieks, pārgurums, sirsnība, dusmas – emocijas un mirkļi
bijuši dažnedažādie. Vecāku organizācija Mammamuntetiem.lv, sakot ģimenēm paldies
par izturību, rīkoja divas akcijas – fotoakciju Ģimenes tipiskais foto 2020 un Mana atziņa
2020.
Atziņu krājumu #ĢimenesDienaKatruDienu un virtuālo fotoizstādi Ģimenes tipiskais foto 2020 skaties
www.mammamuntetiem.lv, bet šeit neliels ieskats! Ja publicējat savas ģimenes tipisko šā gada foto sociālajos tīklos, aicinām
izmantot tēmturus #ĢimenesDienaKatruDienu un #ManaAtziņa2020.

“Mūsu Covid-19
laiks lielākoties
aizritēja dabā.
Teltī. Pie
jūras. Mežā.
Pagalmā,” stāsta
mamma Inga
Zeile-Ģēģere
no Ainažiem.
Attēlā: viņa
kopā ar dēlu
Raineru (12
gadu) un meitu
Anniku (3 gadi).

Tētis Edmunds
Medvedevs kopā
ar savu dēlu
Mikusu (11 gadu)
gatavo pusdienas
mājas pagalmā.

“Ir brīnišķīgi tik daudz laika
pavadīt kopā, bet tas ir
arī grūts, grūts darbiņš, lai
vienmēr saglabātu saticību,
mieru un prieku. Katra
pieredze mūs bagātina un
padara stiprākus!” stāsta
mamma Aiga.
“Kad sākās pandēmija, no pilsētas
pārcēlāmies uz laukiem Ragaciemā,
jo sapratām, ka ģimenei ar bērniem
pilsētā šādos apstākļos nav nedz
ērti, nedz droši,” stāsta Vancānu
ģimene.
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“Visām mūsu attiecībām Covid-19 laiks bija pārbaudījums. Līdz šim
man likās, ka esmu daudz bijusi ar bērniem kopā, bet tas tomēr
nebija tik lielā intensitātē,” pārdomās dalās mamma Ieva UseCimmermane no Ikšķiles.

“Man ir sajūta,
ka jaunākais dēls
Dāvis, kurš tagad
ies pirmajā klasē,
varētu jau iet otrajā
– pandēmijas laikā
viņš kopā ar brāli ir
iemācījies reizrēķinu
un tekoši lasa. Tāpat
bērnudārznieki ļoti
gaidīja vecākajam
dēlam skolā uzdotos
radošos darbus, jo
gribēja tos pildīt kopā
ar brāli,” pieredzē
dalās mamma Ieva
Use-Cimmermane.

“Līdz ar pandēmijas izsludināšanu pārcēlāmies uz dzīvi mājās
Valgalciemā, mežā, pie jūras. Mans dēls Kārlis Lūkass šeit
turpināja treniņus vieglatlētikā - pandēmijas dēļ nevarēja
piedalīties arī Latvijas čempionātā šķēpu mešanā,” stāsta tētis
Ivars Koloda. Attēlā Kārlis Lūkass (14 gadi) ar savu māsas meitu
Stellu (2 gadi).

Mamma Inga ļoti lepojas ar Raineru
un to, kā tika organizēts Covid-19 laiks
viņu ģimenē. Tas noteikti esot bijis pat
jaukāks un pārdomātāks nekā ikdiena
pirms vīrusa.
“Pandēmijas laikā sapratu,
cik ļoti patstāvīgs var būt
mans vecākais dēls Didzis,
cik ļoti viņš var tikt galā ar
uzdevumiem,” ar atziņām,
kas raisījušās pandēmijas
laikā, dalās dārzniece un
četru bērnu mamma Ieva
Use-Cimmermane.
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Fotoakcija

“Apstāties! Nesteigties! Būt blakus... Būt kopā!”
ar savu Covid-19 laika atziņu dalās mamma Zanda
Gulbe no Liepājas. Attēlā: Rovena (14 gadu) un
Marta (6 gadi).

“Mūsu ģimene ļoti tiešā veidā izjuta Covid-19
izraisītās sekas – vīrs Einārs bija dīkstāvē, jo
strādā aviācijas jomā, pirmklasniece Estere
pirmo skolas klasi pabeidza attālināti, un
aprīļa vidū mums piedzima dēls,” atceras
Vancānu ģimene.
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“Katrā nezināmajā ir
daudz pozitīvā, tikai
jāspēj to saskatīt –
pārvācāmies uz māju
meža viducī netālu no
jūras. Daba un mežs
rītos un vakaros, biežāk
visi kopā, vairāk sarunu,
vairāk laika, ko veltīt
cits citam, vairāk radošu
ideju,” par ģimenes
dzīvi pastāsta tētis Ivars
Koloda no Rojas novada.
Attēlā: mamma Agita un
krustmeita Kadrija

Vētru ģimene ir no
Rīgas, bet lielāko
Covid-19 laiku pavadīja
laukos Talsu pusē.
Attēlā: mamma Aiga,
tētis Andris un trīs
meitas – Ance (8
gadi), Alise (5 gadi) un
Agnese (2 gadi).

“Dēla Armanda dzimšanas diena tika svinēta pandēmijas
laikā, un viņa viesi bija... visas mīļās rotaļlietas,” stāsta
mamma Sanita Freivalde no Rīgas.

Tētis Nauris Birznieks ar meitu Simonu
pandēmijas laikā nodevās praktiskiem
darbiem – mājas kosmētiskajam
remontam.

“Dēlam bija nedaudz jāatgādina, lai turpina ievērot stundu grafiku
un izmācās, līdz reālais mācību laiks beidzas, un vakars paliek
brīvs. Lielākoties Rainers arī tika ar šo dienas grafiku galā un nu var
turpināt mācības jau 6. klasē. Viņš ļoti labi izdzīvoja šo Covid-19 laiku
un atlika arī laiks sev un laiks, lai palīdzētu mājas darbos. Nenotika
gan kikboksa treniņi, taču tagad tie atkal ir atsākušies. Daudz laika
pavadījām kopā – pastaigas, jūra, mežs, izbraucieni ar riteņiem,
skūteri,” stāsta mamma Inga Zeile-Ģēģere.
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