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AprunāšAnA

robežAs pAšiem 
mAzākAjiem

ziemAssvētki

Vai runāt aiz muguras var būt arī labi?

Nostalģija pēc harmoniskas ģimenes dzīves

Robežu veidošanās bērniem līdz 3 gadu vecumam
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turpinām

Nosaukums Piegādes formāts Cena EUR gadā Paskaidrojumi 

„Izglītība un Kultūra” Drukāta vai elektroniska 
(PDF) avīze

65,55 Elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) ir tiesīgs to pāradresēt saviem 
darbiniekiem.

„Pirmsskolas Izglītība” + „Vecākiem” Elektroniski žurnāli (PDF) 54,95 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Vecākiem” Elektronisks žurnāls (PDF) 27,00 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālu elektroniski, ir tiesīgs to pāradresēt saviem 
darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + „Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un elektroniski (PDF) žurnāli

92,55 Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos 
pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” +
„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un elektronisks (PDF) 
žurnāls

79,00 Drukātās vai elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) var saņemt arī 
elektronisko žurnālu „Vecākiem” ar 50 % atlaidi un ir tiesīgs to pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” +
„Praktiskie Rokdarbi”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un drukāts žurnāls

82,89 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze, drukāts žurnāls un 
elektroniski (PDF) žurnāli

138,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie 
Rokdarbi” +„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze, drukāts žurnāls un 
elektronisks (PDF) žurnāls

110,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

Jūlijā laikraksts un tā elektroniskie pielikumi neiznāk ne drukātā, ne elektroniskā formātā. Gaidīsim pieteikumus uz e-pasta adresi info@izglitiba-kultura.lv. 
Pieteikumā norādiet laikraksta abonēšanas formātu (drukāts vai elektronisks), piegādes adresi, maksātāja rekvizītus un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt abonēšanas rēķinu, 
kas ir jāapmaksā ar pārskaitījumu 15 darba dienu laikā.

drukātās un elektroniskās avīzes „Izglītība un Kultūra”, 
elektronisko žurnālu „Pirmsskolas Izglītība” un „Vecākiem” 

2016. gada abonēšanas kampaņu REdakCijā!
Laikraksta gada abonements – 65,55 EUR

(cena VAS „Latvijas pasts” – 69 EUR)

KompleKtā izdevīgāK!

+ 

„Izglītība un Kultūra” + žurnāls 
„Praktiskie Rokdarbi” drukāti – 82,89 EUR, avīze 
elektroniski (PDF), žurnāls drukāts – 82,89 EUR

Žurnāli „Pirmsskolas Izglītība” (PI) +
„Vecākiem” elektroniski 

(PDF)– 54,95 EUR

+ + 
Drukāta avīze „Izglītība un Kultūra” + 

„Pirmsskolas Izglītība” (PI) + „Vecākiem”
elektroniski (PDF) – 92,55 EUR

+ + + 

+ 

+ 
„Izglītība un Kultūra” + „Praktiskie Rokdarbi” + „Pirmsskolas Izglītība”: drukāta avīze 
un žurnāls „Praktiskie Rokdarbi”, PI un „Vecākiem” elektroniski (PDF)– 138,00 EUR

„Izglītība un Kultūra” + „Praktiskie Rokdarbi” + „Vecākiem”: 
drukāta vai elektroniska (PDF) avīze, drukāts žurnāls 

un elektronisks (PDF) žurnāls – 110,00 EUR

+ 
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Ziemassvētki

Nevienā citā gada periodā cilvēkiem 
nav tik daudz nostalģijas pēc harmonis-
kas ģimenes dzīves kā Ziemassvētkos. Bet 
tikai atmiņas un nostalģija vēl negarantē, 
ka šodienas svētki būs izdevušies. Bieži 
pieaugušie svētku laikā apgrūtina sevi un 
citus ar nervozām aktivitātēm, ko izpla-
ta ap sevi. Viņi domā par to, ko ēdīs, ko 
dāvinās un kā izrotās telpu. Protams, tas 
ir svarīgi. Bet tikai ar nosacījumu, ka gal-
venā loma tiek piešķirta tam, ar kādām 
emocijām, ar kādu dvēseles noskaņojumu 
rosāmies. Estētiska apkārtne bez sirds sil-
tuma un gaišuma acīs zaudē savu nozī-
mi. Arī grūtākā dzīves posmā, kad esam 
krīzes vai smagu notikumu skarti, varam 
just gaišumu savos dvēseles dziļumos.

svētki nepadara 
laimīgus vai nelaimīgus
Ziemassvētkiem, tāpat kā visiem ci-

tiem notikumiem mūsu dzīvē, nav varas 
mūs padarīt īpaši laimīgus vai nelaimī-
gus. Laimīgi vai nelaimīgi mēs jūtamies 
savu pieņēmumu un pārliecības par lietu 
kārtību, savu un citu uzvedības dēļ. Un 
tieši Ziemassvētki ir saistīti ar ļoti precī-
zām gaidām, kā visam būtu jānotiek un 
kā mums vajadzētu justies. Tiešām, reta 
ģimene piedzīvo Ziemassvētku idilli, un 
vēl mazāks ir to ģimeņu skaits, kuras jū-
tas patiesi laimīgas. Vai nomāktību rada 
tas, ka vecāki dažādu apstākļu dēļ nespēj 
realizēt filmās un žurnālos noskatītas 
Ziemassvētku idejas? Nē, skumjas un no-
māktība rodas tādēļ, ka paši esam šiem 
uzstādījumiem noticējuši.

kā es gribu justies svētkos?
Tieši izjūtas ir atslēgvārds, kas rakstu-

ro ikvienus svētkus. Akcentu būtu svarī-
gi virzīt uz to, kā es svētkos gribu justies, 

nevis pesimistiski grimt skumjās par to, 
ko es varu vai nevaru izdarīt, paveikt vai 
nopirkt, lai radītu svētku izjūtu. Svētki 
nesākas ar bagātīgi klātu galdu vai krāš-
ņu Ziemassvētku eglīti. Pirmais solis uz 
priecīgiem Ziemassvētkiem ir pajautāt 
sev: kādus Ziemassvētkus es GRIBU, kas 
man sagādās prieku? Varbūt tā ir kopīga 
piparkūku cepšana ar bērniem, bet var-
būt šajos Ziemassvētkos vēlaties visi kopā 
no sirds spēlēt spēles, kam neatliek laika 
ikdienā. Mēs visi būtu patiesi priecīgāki, 
ja viens otram un paši sev neuzspiestu tik 

daudz VAJAG un JĀBŪT. Svētki sākas ar 
izjūtām, ar dziļākas nozīmes piešķirša-
nu. Ja mēs sev ik reizi neatgādinām svēt-
ku patieso jēgu, nozīmi, tad Ziemassvēt-
ki var sagādāt tikai neizbēgamu vilšanos. 
Kā raksta Anselms Grīns (Anselm Grün) 
grāmatā „Ziemassvētki – jaunas dzīves 
sākums”, „nekādi citi svētki tik patiesi 
neparāda aizu starp realitāti un ideālu 
kā Ziemassvētki. Mēs esam piepildīti ar 
paradīzes nostalģiju, ar ģimeniskas har-
monijas gaisotni, ar vēlmi justies mājās 
šajā pasaulē”.

Arī Juris Rubenis kādā intervijā saka: 
„Liekas, cilvēkiem mūsdienās svarīgāk ir 
kaut kādus svētkus svinēt, nevis tos sa-
prast. Tāpēc tas varētu būt pirmais jautā-
jums – ko es svinu Ziemassvētkos?” Kādu 
vēstījumu par Ziemassvētkiem es saviem 
bērniem vēlos nodot?

svētku pārsātinājums 
nogurdina
Jo vairāk svētku notikumu ir, jo vājāk 

mēs uztveram katru no tiem, īpaši tad, 
ja tie ir vienveidīgi, ar līdzīgu scenāri-
ju – saklāts galds, automātiska dāvanu 
dalīšana. Ja bērniem ir vairāki svētku pa-
sākumi – eglītes sarīkojums bērnudārzā 
un ārpusklases pulciņā, Ziemassvētki 
mājās, pie vecvecākiem, draugiem –, tas 

Vai nomāktību rada 
tas, ka vecāki dažādu 
apstākļu dēļ nespēj 
realizēt filmās un žur-
nālos noskatītas Zie-
massvētku idejas? Nē, 
skumjas un nomāktī-
ba rodas tādēļ, ka paši 
esam šiem uzstādīju-
miem noticējuši.

ilze pastare,
psihoterapeite

nostalģija pēc harmoniskas ģimenes dzīves
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bērniem ir par daudz. Viņi šos daudzos 
svētkus sāk uztvert ar vienu domu: pēc 
iespējas ātrāk saņemt dāvanas! Bērniem 
ir svarīgi apjaust: Ziemassvētku vakars 
ir tikai viens, arī Vecgada vakars ir tikai 
viens. Daudzo svētku pārsātinājums lau-
pa bērnam brīnuma izjūtu un var raisīt 
pretēju efektu – nogurumu no svētkiem. 
Tas arī ir iemesls, kādēļ vecākiem pašiem 
nereti rodas vēlme izvairīties no svēt-
kiem, – svētku pasākumu vienkārši ir 
par daudz!

Agrā bērnībā bērns svētku atmosfērā 
dzīvo katru dienu. Katra diena bērnam 
ir brīnumu pilna. Bērnam vēl ir ļoti maz 
pieaugušo cilvēku darbu un atbildības. 
Vecumposma attīstība nosaka to, ka 
bērni vēlas nodarboties tikai ar patīka-
mo. Viņi ne vienmēr saprot, kādēļ gan 

vecāki tik nopietni attiecas pret svētku 
gaidīšanu vai svinēšanu: tās taču ir kār-
tējās dāvanas un jautrība, pie kuras viņi 
(atkarībā no sava vecuma) ir pieraduši. 
Bērniem nav tādas robežšķirtnes starp 
ikdienu un svētkiem kā pieaugušajiem. 
Vairums pieaugošo ikdienā ir rūpju un 
atbildības nomākti, un tad nu svētki ir 
tā reize, kad var ļauties priekam. Bērni 
katru dienu dzīvo ar prieku.

nevērtē dāvanu 
pēc pirmās reakcijas
Ne tik senā pagātnē ir laiks, kad dāvi-

nāšanai bija vēl kāda nozīme, kuras vairs 
nav tagad. Tas bija laiks, kad vēlmes ne 
vienmēr tika apmierinātas. Mūsdienās 
dāvanas daudziem saistās ar stresu, tās ir 
kļuvušas par savstarpēju pienākumu. Pa-

sniegt dāvanas vairs nav prieks, to sagādā-
šana tiek uztverta kā smaga nasta.

Cik, ko un kā bērniem dāvināt? Manu-
prāt, svarīgi ir, lai bērns dāvanas saņemtu 
ar prieku un interesi. Negaidiet tūlītēju 
pateicību: dažkārt labu dāvanu bērns ne 
vienmēr spēj novērtēt. Par krāšņām, uz-
krītošām dāvanām bērni sajūsminās uz-
reiz, bet pēc laika tās pamanām, nomestas 
istabas stūrī. Arī svētku troksnis, notiku-
mi un iespaidu pārbagātība var aizēnot 
bērna reakcijas dzīvīgumu. Tādēļ par to, 
cik veiksmīgi vai neveiksmīgi ir izvēlē-
ta dāvana, nespriediet pēc pirmās bērna 
reakcijas. Saldumu dāvināšanas tradīcija 
nāk no laikiem, kad saldumi tika uzska-
tīti par pārpilnības, saldas dzīves simbolu. 
Mūsdienās, ievērojot ar alerģiju sirgstošo 
bērnu daudzumu, būtu ļoti jāizvērtē to 
lietderība dāvanās.

svētku svinēšana 
ir radošuma izpausme
Ja svētkus uztveram kā slogu, smagu 

darbu, pienākumu, tad vietā ir jautājums: 
vai tādus svētkus vajag? Mācīsimies svēt-
kos ieguldīt tikai tik daudz rūpju, lai tās 
nenomāktu svētku prieku. Varbūt no 
kādām tradīcijām vajag atteikties un ie-
guldīt enerģiju attiecībās, apņemoties – 
es nevis daudz skriešu un stresošu, bet 
vismaz šajās dienās daudz vairāk laika 
veltīšu saviem bērniem.

Iespējams, viens no iemesliem, kādēļ 
dažas ģimenes Ziemassvētkos piedzīvo 
grūtības, ir tas, ka dziļi sirdī viņi domā: 
svētku tradīcijas ir domātas tikai ideālām 
ģimenēm. Svētku svinēšanas tradīcijas ir 
radošuma izpausme, un katra ģimene 
svētkus svin tā, kā uzskata par vajadzī-
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Ja bērniem ir vairāki 
svētku pasākumi – eg-
lītes sarīkojums bērnu-
dārzā un ārpusklases 
pulciņā, Ziemassvētki 
mājās, pie vecvecā-
kiem, draugiem –, tas 
bērniem ir par daudz. 
Bērni šos daudzos 
svētkus sāk uztvert ar 
vienu domu: pēc 
iespējas ātrāk 
saņemt dāvanas!
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gu. Ģimenes tradīcijas, kas ir mantotas 
no paaudzes paaudzē, var būt visai dažā-
das. „Ģimenes rituāla neapzinātie mirkļi 
kļūst par emocionālās drošības segām, 
ar kuram aizklāties spriedzes brīžos,” 
skaidro profesors Stīvens Dž. Volins (Ste-
ven J. Volin). Veidojiet savus, savai ģime-
nes situācijai piemērotus rituālus!

Var būt tā, ka mammas bērnības pie-
redzē ir aktivitātes un darbošanās svētku 
laikā, bet tēta – pasīva svētku svinēšanas 
pieredze. Kā tad ģimenē ar bērniem radīt 
svētkus, ja mammai, piemēram, ir pozi-
tīvs emocionālais noskaņojums un piere-
dze svētku radīšanā, citu iepriecināšanā, 
kopības radīšanā, bet tētim tādas nav, viņš 
ir pasīvs, izvairīgs? Tikai ideālā ģimenes 

ainā visi ģimenes locekļi ir pozitīvi nos-
kaņoti un vienmēr gatavi sadarboties. 
Dažkārt kāds no vecākiem ikdienā ir tā 
pārguris, ka svētkus gaida tikai ar domu 
klusi atpūsties. Savukārt cits, par spīti no-
gurumam, rosīsies, perfekcionisma dzīts, 
neievērojot savas vajadzības atpūsties. 
Izeja vienmēr ir saruna un otra pieņem-
šana. Varam burkšķēt uz partneri par to, 
ka viņš neprot rīkot svētkus tā kā es, bet 
varam arī līdzdarboties, ļaujot partnerim 
atpūsties, un tad kopīgi, acīm mirdzot, 
pušķot svētku eglīti.

Apstāties, lai svētki 
kļūtu nozīmīgi
Ziemassvētku svinības, kādas mēs 

tās pazīstam šodien, ar rotājumu, ba-
gātīgu dāvanu un viesību virpuli tika 
iedibinātas tikai 19. gadsimta vidū. Vik-
torijas laikmeta sievietes, kas visu laiku 
pavadīja mājās, Ziemassvētkiem sāka 
gatavoties jau jūlijā. Mūsdienās sievietes 
ne vien gatavojas Ziemassvētkiem, bet 
nodarbojas arī ar daudz ko citu. Vai tad 
visīstākais Ziemassvētku brīnums ne-
tiktu piedzīvots tad, ja mēs apstātos, lai 
mūsu svētki kļūtu patiesi un nozīmīgi? 
Ieskaties darāmo darbu sarakstā un at-
stāj tikai to, kas tev svētkos patīk visla-
bāk! Un tad izsvītro vēl divus obligātos 
punktus! Tagad tev kopā ar bērniem ir 
laiks palūkoties pa logu, priecāties par 
mūzikas skaņām un kopīgi izlasīt Zie-
massvētku stāstu.

Svētki ir tikai putukrējums uz dzīves 
tortes. Kāda ir pati torte – dzīve, tas ir 
daudzkārt svarīgāk par garnējumu, kas 
atrodas tortes virspusē. Un, ja reizēm 
nav ne noskaņojuma, ne līdzekļu, lai 
sagādātu svētkus kā filmās vai reklā-
mās – ar lielām dekorācijām, dāvanām 
un jautrām čalām –, tas nav nekas, gal-
venais – kā mēs dzīvojam ik dienu. Ar 
kādu noskaņojumu un prieku dzīvojam 
dzīvi, katru dienu, dienu no dienas, soli 
pa solim.
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Dažkārt kāds no ve-
cākiem ikdienā ir tā 
pārguris, ka svētkus 
gaida tikai ar domu 
klusi atpūsties. Sa-
vukārt cits, par spīti 
nogurumam, rosīsies, 
perfekcionisma dzīts, 
neievērojot savas va-
jadzības atpūsties. Iz-
eja vienmēr ir saruna 
un otra pieņemšana.

Ieskaties darāmo dar-
bu sarakstā un atstāj 
tikai to, kas tev svēt-
kos patīk vislabāk! Un 
tad izsvītro vēl divus 
obligātos punktus!
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aprunāšana

Jau kopš bērnības mums ir mācīts, ka 
„ir jādomā, ko tu runā” un „kādu apru-
nāt viņam aiz muguras ir slikti”. Tomēr, 
līdzīgi kā ikviens no mums apzināti vai 
neapzināti mēdz samelot jeb nepateikt 
patiesību, tā arī ik pa laikam viens otru 
aprunājam. Sevišķi raksturīga aprunā-
šana mēdz būt varas distances pozīcijās, 
piemēram, priekšnieka un padotā attiecī-
bās, pedagoga un vecāku attiecībās, daž-
kārt arī vecāku un bērna attiecībās vai 
vīrieša un sievietes attiecībās.

Aprunājam, ja sarunā 
neizpaužam savas 
īstās emocijas
Latviešu valodā vārds „aprunāt” no-

zīmē ‘runāt par kādu citu cilvēku ko 
sliktu, viņam klāt neesot’, bet mēs nereti 
mēdzam par otru aiz muguras sacīt arī 
labo, tikai piemirstam to komplimenta 

vai uzslavas, pozitīva novērtējuma veidā 
nodot pašam vaininiekam. Visbiežāk ap-
runāšana ir saistāma ar intensīvām, kon-
krētajā situācijā neizpaustām emocijām. 
Tā norisinās arī tādēļ, ka baiļu un kauna 
dēļ neuzdrošināmies runāt tiešā veidā ar 
konkrēto cilvēku un iepriekš dzīvē esam 
guvuši negatīvu pieredzi, runājot bez ap-
linkiem, tieši. Dažkārt aprunāšana var 
būt veids, kā atgūt pašvērtējumu un stip-
rināt pārliecību par saviem spēkiem vai 
veidot savstarpējās attiecības ar citiem 
cilvēkiem.

Bieži vien vecāki norāda, ka bērni 
mēdz apvainoties, justies aizskarti, pat 
ja vecāki kādam citam ir izpauduši it kā, 
viņuprāt, nenozīmīgu sīkumu par bēr-
na dzīvi. Citreiz – gluži pretēji – vecāki 
baidās, ka bērns pirmsskolas izglītības 
iestādē vai skolā izstāstīs, kas ir dzirdēts 
vai noticis mājās, un ka paši vecāki tiks 
aizmuguriski aprunāti. Saņemt atļauju 
no bērna stāstīt par viņa personisko dzī-
vi var bērnam ļaut piedzīvot vērtības un 
cieņas izjūtu, izpratni par savu un citu 
cilvēku personiskajām robežām.

pārrunāt notikumus 
ir veselīgas psihes 
pamatvajadzība
Pārrunāt notikumus un dalīties ta-

jos cilvēka ikdienā ir viena no veselīgas 
psihes un veselīga emocionālā stāvokļa 
pamatvajadzībām. Runājot atbalstoša un 
aktīva klausītāja klātbūtnē, gan bērns, 
gan pieaugušais var izpaust uzkrātās 
emocijas, stāstot izprast sava satraukuma 
iemeslus un gūt atbalstu, stiprinājumu 
pašam pārvarēt piedzīvotās grūtības.

klausīšanās barjeras
Tomēr bieži vien saruna var izvērsties 

neveiksmīga, jo sarunu biedram var būt 
raksturīgas klausīšanās barjeras. Tipiskā-
kās klausīšanās barjeras un priekšnotei-
kums ne visai veiksmīgai sarunai jebkura 
veida attiecībās, tostarp vecāku un peda-
goga un arī vecāku un bērna, var būt:
domas par kaut ko citu sarunas brīdī,
klausīšanās, bet nesapratne, par ko 

tieši tiek runāts,
vēlēšanās atrasties kaut kur citur,
runātāja problēmas neizpratne,
uzskats, ka tā vispār nav problēma,
klausītāja paša izsīkums un nogu-

rums,
stereotipi, kā būtu jāuzvedas bērnam 

vai pieaugušajam,
citu, paralēlu darbu veikšana sarunas 

laikā,
garlaikošanās,
uzskats „es zinu labāk”,
runātāja teiktajam pretēji uzskati.
Iespējams, tādā sarunas situācijā runā-

tājs var tikt nesadzirdēts un gūt negatīvu 
pieredzi, ka, izsakot kādam savas izjūtas, 
viņš netiks uztverts nopietni, un secināt, ka 
runāt tieši nav jēgas. Bieži vien tādos ap-
stākļos rodas auglīga augsne aprunāšanai.

ieradums – 
neizcelties no grupas
Reizēm iemesls, kādēļ neuzdrīksta-

mies runāt tieši kādā noteiktā situācijā, 
nemaz nav saistīts ar tajā iesaistītajiem 
cilvēkiem, bet gan ar līdzīga veida iepriek-
šējo pieredzi. Katrā pieaugušajā arī mīt 
ievainotais iekšējais bērns, kurš reizumis 
ir palicis pieaugušo neuzklausīts un nesa-
dzirdēts. Arī mūsdienu jau daudz zino-
šākie un attīstītākie vecāki paši ir auguši 
vidē un izglītības sistēmā, kura nav vei-

Visbiežāk aprunāšana 
ir saistāma ar inten-
sīvām, konkrētajā 
situācijā neizpaustām 
emocijām.
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Aiga ukstiņa,
centra „Skalbes” psiholoģe, kognitīvi 

biheiviorālā psihoterapeite apmācībā

vai runāt aiz muguras var būt arī labi?
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cinājusi viedokļu dažādību vai argumen-
tācijas prasmes. Tā tiešā vai netiešā veidā 
ir devusi ziņu, ka bērna vēlamā uzvedība 
ir būt vienam no grupas, īpaši nepiesaistīt 
uzmanību ar savu atšķirīgumu un runāt 
un uzvesties tā, kā no viņa sagaida.

Tāpēc jebkurš no vecākiem, kuram 
kādu dienu ir jāiet uz pirmsskolas iz-
glītības iestādi vai skolu, var izjust lie-
lu nevēlēšanos un pastiprinātu trauk-
smi runāt ar pedagogu par to, kā viņa 
bērnam veicas skolā. Tipiskākās situā-
cijas, kur satiekas vecāki un skolotājs, 
ir vecāku sapulces, skolas pasākumi 
un reizes, kad vecākus, parasti ne tik 
pozitīvu iemeslu dēļ, izsauc uz izglī-
tības iestādi. Iespējams, paši tikšanās 
apstākļi gan vecākos, gan pedagogā 
var veicināt iepriekšminētās klausīša-
nās un saskarsmes barjeras. Un kur nu 
vēl katra iepriekšējā pieredze ar saviem 
skolotājiem – tā automātiski arī pašrei-
zējās attiecībās ar bērna skolotāju var 
ienest nepatiku un aizvainojumu kā 
tādu! Vai – gluži pretēji – pozitīvā pie-
redze, pašam mācoties skolā, var būt 
kā resurss pašreizējai sarunai ar bērna 
pedagogu.

Aizsardzības mehānismi
Tomēr, lai cik interesanti būtu, bieži 

pedagoga un vecāku izjūtas mēdz būt 
ļoti līdzīgas. Arī katrā skolotājā, tāpat kā 
jebkurā pieaugušajā, mīt mazais ievai-
notais bērns, un reizē ar to arī paši pe-
dagogi bieži vien izjūt bailes un nevēlē-
šanos runāt ar vecākiem par bērna grū-
tībām. Nav viegli tieši runāt par grūtām 
un sarežģītām, emocionāli sasāpējušām 
parādībām. Piedzīvojot stresa situācijas, 
katra cilvēka reakcija mēdz būt atšķi-
rīga: kāds var kļūt nikns un strīdēties 
pretī, cits var iekšēji sastingt un nespēt 
īstajā brīdī pateikt nevienu no savām 
domām. Vecāki vai pedagogs viens otrā 
neapzināti var saredzēt viņu bērnības 
personas, kas nav izturējušās cieņpil-
ni un iejūtīgi. Reizēm skolotāji norāda, 

ka vecāki mēdz apvainoties vai izteikti 
jutīgi uztvert katru pedagoga komentā-
ru par viņa bērnu. Vai otrādi: pedagogs 
reaģē ar aizsardzību vai uzbrukumu uz 
katru vecāku jautājumu un ieteikumu. 
Tajos brīžos mazais ievainotais bērns, 
nespējot izturēt izjūtu „es esmu slikts” 
un „neprofesionāls”, ātri pārslēdzas 
uz dusmīgā bērna režīmu. Tādējādi kā 
spēcīga barjera savstarpējās attiecībās 
ienāk cilvēka aizsargmehānismi, kas ne 
vienai, ne otrai pusei vairs neļauj sadzir-
dēt, kāda ir problēma, un kopā meklēt 
risinājumu. Aizsardzības mehānismu 
pazīme var būt šādas tendences:
noliegt problēmu,
vainot otru,
izjust spēcīgas emocijas (piemēram, 

bezspēcības izjūtu),
nesaredzēt iespējamos risinājumus.
Reizēm šādas neveiksmīgas komuni-

kācijas rezultātā vecāki izvēlas nomai-
nīt bērna izglītības iestādi, pedagogs 
padodas attiecībā uz bērnu vai kļūst vēl 
neiecietīgāks, tomēr risinājums netiek 
atrasts – un problēma turpinās.

trīs veiksmīgas sarunas 
veidošanas pamatprincipi
Vadot gan vecāku apmācību, gan peda-

gogu apmācības grupas, viens no biežāk 
izskanējušajiem jautājumiem ir: kā labāk 
un veiksmīgāk runāt ar otru pusi? Šie ietei-
kumi attiecas principā uz jebkuras sarunas 
veidošanu, arī vecākiem ar bērnu.

1. aUgsNEs sagatavošaNa
Pirmais etaps jebkurā sarunā sākas 

jau noteiktu laiku pirms tās, un to var 
dēvēt par augsnes sagatavošanu jeb sā-
kotnējo abu pušu kontaktu. Ir veiksmī-
gi, ja sadarbība sākas ar iedrošinājumu, 
atbalstu un pozitīvā pamanīšanu, jo gan 
vecākiem, gan pedagogam iekšēji savā 
lomā vai amatā gribas justies labiem, 
novērtētiem. Cik bieži vecāki, pat ja mā-
jās bērns ir stāstījis par skolotājas jauko 
attieksmi, interesanti sagatavoto nodar-
bību vai apgūtajām zināšanām, mēdz 
pedagogam izteikt atzinību? Vai otrādi: 
cik bieži pedagogam izdodas sasildīt 
vecāku sirdi ar kaut vai nelielu atzinību 
par bērna uzvedību labajos brīžos? Kaut 
vai ar ierakstu dienasgrāmatā, „E-kla-
sē”, ka „Jānim šodien izdevās brīnišķīgi 
noskaitīt dzejoli” un „Annas domraksts 
bija tik aizkustinošs”. Iespējams, šādā 
veidā augsne tiktu sagatavota arī nepie-
ciešamajām grūtajām sarunām, un abas 
puses justos drošākas kopā meklēt risi-
nājumu, nevis vainīgo.

2. sitUāCijas izklāstīšaNa 
kā NovēRotājam
Otrais etaps ir situācijas izklāstīšana, 

vēlams, no novērotāja un iespējami neit-
rālas pozīcijas. Piemēram, skolotājs var 
teikt, ka „tas, ko es pamanu, ir jūsu bērna 
uzvedība manās stundās, tad, kad es viņu 
izsaucu, viņš mēdz smieties, neklausī-
ties u. tml.”, vai – no vecāku pozīcijas – 

Saņemt atļauju no 
bērna stāstīt par viņa 
personisko dzīvi var 
bērnam ļaut piedzīvot 
vērtības un cieņas iz-
jūtu, izpratni par savu 
un citu cilvēku perso-
niskajām robežām.
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„esmu pamanījis, ka bērna atzīmes jūsu 
pasniegtajā priekšmetā nav tik labas”. 
Svarīgi ir izvairīties no pieņēmumiem 
par otra cilvēka uzvedības motīviem, bet 
tiešām sadzirdēt viņa viedokli vai skatī-
jumu uz konkrētajām grūtībām. Izvairo-
ties no pieņēmumiem, mēs ļaujam otram 
cilvēkam būt vairāk iesaistītam problē-
mas risināšanā, nevis automātiski justies 
vainotam vai sadzirdēt pārmetumus par 
savu neatbilstīgo rīcību.

3. RisiNājUma mEklēšaNa
Trešais etaps ir risinājuma un sadar-

bības sadaļa sarunā, kad bieži vien ie-
saistītajām pusēm palīdz jautājumi, „kā 
mēs šo risināsim”, „kur mēs meklēsim 
palīdzību” un „kas varētu palīdzēt”. Bie-
ži vien abas puses, izjūtot aizvainojumu, 
kaunu vai dusmas, nemaz netiek līdz ri-
sinājumam. Tomēr katrās no grūtībām 

mēdz būt kādi resursi, un ir svarīgi tos 
aktivizēt grūtajās situācijās.

Piemēram, pirmklasniece Anna atnāk 
mājās un stāsta vecākiem, ka skolotāja 
viņu nekad neizsauc, pat ja meitene ceļ 
roku, bet izsauc tikai zēnus, kas mēdz 
slikti uzvesties. Ejot uz vecāku sapulci, 
Anna lūdz vecākiem nodot skolotājai 
ziņu, lai stundās arī viņu izsauc. Viena 
pieeja vecākiem var būt par šo situāciju 
nerunāt, domāt, ka tāpat nekas nemai-
nīsies, un nebojāt attiecības ar skolotāju, 
bet otra pieeja var būt skolotājai teikt: 
„Annai tik ļoti patīk jūsu stundas, tāpēc 
viņa bieži ceļ roku. Viņa pačukstēja, ka 
viņai gribētos tikt izsauktai biežāk.” Ie-
spējams, pēc šādas sarunas skolotāja ju-
tīsies novērtēta un uzslavēta un varbūt 
daudz vairāk atvērsies sadarbībai. Ir liela 
iespēja, ka nākamajā reizē Anna tiks iz-
saukta. Reālajā dzīvē tā arī notika.

Sadarbība sākas ar ie-
drošinājumu, atbalstu 
un pozitīvā pamanīša-
nu, jo gan vecākiem, 
gan pedagogam 
iekšēji savā lomā vai 
amatā gribas justies 
labiem, novērtētiem.
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Iedomājieties, ka ieejat bezgalīgā plašu-
mā! Vai jūs zināt, ko šajā plašumā darīt? 
Pat ja skaidri nezināt, tad vismaz nojau-
šat. Jūs vismaz aptuveni varat noteikt, kur 
atrodaties, varat apjēgt, vai jums te patīk 
vai ne, vai vēlaties palikt, ko te darīsiet, 
kā no šejienes izkļūsiet. Taču, iespējams, 
jums nāksies panervozēt, pirms jūs spēsiet 
orientēties. Kas, jūsuprāt, notiktu šajā bez-
galīgajā plašumā ar pusotru līdz trīs gadus 
vecu bērnu, ja viņš tur būtu viens pats?

bērna pasaule 
robežojas ar ģimeni – 
māju, kurā viņš dzīvo
Apmēram līdz viena gada vecumam 

bērna realitāte robežojas ar māti, iespē-
jams, arī tēvu, ārstu un vēl dažiem cilvē-
kiem. Bērna vajadzības ir minimālas, un 
prasmju ir vēl mazāk.

Tad bērns aug, sāk pārvietoties, viņa 
pasaule paplašinās – viņš nokāpj no mā-
tes rokām, izrāpo no gultiņas un jau prot 
pārvietoties pats, nevis tikai pakļaujas 

tam, ka viņu pārvieto citi. Reizē ar bēr-
na motorikas attīstīšanos palielinās viņa 
kustību iespējas un parādās ziņkārīgums. 
Bērns sāk eksperimentēt – krāt savu pie-
redzi. Un viss ir jauns – nekas jau vēl tā 
īsti nav piedzīvots. Viss tiek izjusts pirmo 
reizi, visu gribas pamēģināt, visur aiziet.

Un te arī sākas briesmas. Bērna moto-
rika vēl nav attīstīta pietiekami labi, tāpēc 
bērns var kaut kur nenoturēties un kaut 
ko nenoturēt. Lai izvairītos no briesmām, 
zināšanu nav pietiekami. Tieši šo divu 
faktoru dēļ briesmas var nākt pat no vis-
nekaitīgākajiem priekšmetiem. Un vēl: pa-
sauli (civilizāciju) veido pieaugušie, un tā ir 
piemērota un ērta lieliem cilvēkiem, nevis 
maziņiem. Būt maziem šajā pasaulē ir pa-
grūti, reizēm neiespējami vai pat bīstami.

pārāk daudz
Tātad bērns ir mazs, zināšanu un pras-

mju nepietiek, lai izdzīvotu patstāvīgi, fi-
ziskās spējas vēl ir ļoti ierobežotas, domā-
šana – konkrēta (abstraktā domāšana vēl 
nav attīstīta). Iedomājieties šo mazo bēr-
nu, kurš līdz šim brīdim ir redzējis tikai 
dzimto māju, pēkšņi nokļūstam lielveika-
lā. Pat nemēģināsim domāt par to, vai vi-
ņam ir nauda vai tās nav. Vienkārši bērns 
ir lielveikalā – starp plauktu rindām. Kā 
viņš jūtas? Pirmkārt, ir pārāk daudz jau-
nas informācijas, tāpēc bērns piedzīvo 
kognitīvo šoku. Pārāk daudz priekšmetu, 
krāsu, zīmējumu, pārāk liela telpa, pārāk 
tāli celiņi, dažādi plaukti, letes. Galvenais 
vārds un galvenā sajūta ir „pārāk”. Bērns 
pazaudējas, jūtas dezorientēts, nezina, 
ko darīt, kā reaģēt. Notiekošais neatbilst 

bērna attīstības līmenim. Lielveikals ir 
ierasta vieta cilvēkam, kurš prot atrast 
attiecīgo plauktu, izvēlēties preci, saskai-
tīt naudu, izstāvēt rindu un samaksāt pie 
kases; ja vajag, tad arī palūgt palīdzību. Ar 
laiku katrs cilvēks to visu apgūst, bet, ja 
bērnam ir viens gads un viņš pirmo reizi 
ir nokļuvis lielveikalā, viņš vienkārši ne-
saprot, kur viņš ir un kas ar viņu notiek. 
Šoks, par daudz, pārāk, pārpārēm.

Bet tas pats lielveikals ir labs pieau-
gušajam, kurš zina, ko visi šie uzraksti 
un zīmējumi nozīmē, kurš prot izvēlē-
ties no plaša preču klāsta, ietaupīt laiku, 
nopērkot dažādas preces vienā un tajā 

robežas pašiem maZākajiem

Izaicinājums ir tas, ka 
bērna pārvietošanai 
reizē ir jābūt gan dro-
šai, gan vaļīgai – tāpēc 
ka bērnam ir jāapgūst 
pasaule, jāeksperi-
mentē, jāriskē. Tas ir 
nepieciešams attīs-
tībai, un, ja bērnam 
neattīsties drosme iet 
uz priekšu un riskēt, 
tad viņš izaugs pasīvs 
un baidīsies rīkoties.

robežu veidošanās bērniem līdz 3 gadu vecumam

Asijata maija zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko 

risinājumu konsultante
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pašā vietā. Pieaugušais zina, pieaugušais 
prot. Kāpēc tieši lielveikals? Lai ilustrē-
tu, ka apgūstamā pasaule paver bērnam 
pārmērīgas iespējas, bet tās apgūšanai ir 
sava cena. Pašā dzīves sākumā bērnam 
labāk iet uz dzīves veikalu ar vecākiem. 
Un bezgalīga plašuma tēls nozīmē to, ka 
mazuļa brīvību labāk tomēr ir ierobežot.

robežas, kas sargā 
bērna dzīvību un veselību
Kamēr bērns ir mazs, viņam arī psi-

holoģiskās robežas (vai arī viņa pasaules 
robežas) ir šauras – atbilstīgas viņam. 
Bērns pakāpeniski mācās, tādējādi pa-
plašinot savas robežas, padarot savai uz-
tverei pieejamo pasauli plašāku. Varētu 
teikt, ka psiholoģiskās robežas ir cilvēka 
uztveres robežas. Tālāk runa ir par šo ro-
bežu īpašībām un īpatnībām.

Tātad bērna pasaule ir maza, šaura, 
ierobežota. Vecāku uzdevums ir palī-
dzēt bērnam uzaudzēt viņa izpratni par 
pasauli pēc iespējas saudzīgākā un attīs-

tošākā veidā. Sākumā vecāki nodrošina 
bērnam izdzīvošanu un drošību. Un šajā 
posmā robežām, kuras vecāki rada bēr-
nam, ir jābūt diezgan stingrām. Kādu 
laiku principā bērna robežu pielāgošanas 
funkciju pilda vecāki. Vienīgā robeža, 
kuru bērns ir spējīgs nolikt pats, ir ziņo-
šana par neapmierinātību vai vajadzības 
rašanos – bērns raud vai citādi emocio-
nāli reaģē. Piemēram, kamēr bērns pats 
vēl neprot pārvietoties, visus lēmumus 
par viņu pieņem vecāki. Kad bērns iemā-
cās rāpot, sākumā viņam vēl nav virziena 
un mērķa sajēgas, viņš vienkārši darbina 
muskuļus, pārvietojas, un apkārtējais 
skats mainās (mainās perspektīva). Un 
šis ir brīdis, kad bērns sāk apgūt pasauli 
ārpus sevis, bet vecākiem sākas nopietnas 
raizes – pasargāt bērnu no briesmām.

Kopumā vecāku uzdevums tagad ir 
veidot robežas, kas ļauj bērnam attīstīties 
un vienlaikus sargā viņa dzīvību un ve-
selību, tāpēc ka mācīšanās, jo īpaši pašā 
dzīves sākumā, notiek visai nenoteikti un 

bieži vien bīstami. Šajā posmā vecāku lik-
tajām robežām ir jābūt diezgan striktām 
un vērstām uz bērna izdzīvošanu. Šī ir 
bērna aprūpe un visai stingra pieskatīša-
na, lai bērns nenokļūst dzīvībai bīstamā 
situācijā pašu mājās, tāpēc ka rāpojošam 
mazulim arī paša mājas ir potenciāli 
briesmīga vieta: viņš par briesmīgu var 
pataisīt gan dīvānu, no kura var nokrist, 
pārveļoties no viena sāna uz otru, gan sē-
dēšanai stabilu krēslu, kuru var aizķert, 
var izraut elektriskos vadus, tādējādi iz-
raisot to ģimenes locekļu dusmas, kuru 
ieslēgtās elektriskās iekārtas tādējādi tiek 
pēkšņi izslēgtas, utt. Vecākiem tas ir vien-
laikus mīļi un interesanti, bet arī mokoši, 
jo atņem daudz spēka: pieskatīt, bet ne-
sodīt, paskaidrot vēl arī neko nevar, taču 
var bērnam uzbļaut un tādējādi traumēt. 
Šis laiks vecākiem ir īsts izaicinājums, te 
vecāki robežas bērnam liek fiziski, pie-
mēram, ar rokām apstādinot vai pagrie-
žot citā virzienā.

Vēlāk gan mazajam cilvēciņam ir jāpa-
līdz pārvietoties pēc iespējas drošākā vei-
dā. Pārdzīvot mazas fiziskas traumiņas, 
aprūpēt un pažēlot, ja trauma ir nopiet-
nāka, un atkal pieskatīt, lai bērns nepa-
vērstu uz sevi kaut ko smagu, asu, karstu 
vai citādi bīstamu dzīvībai vai veselībai. 
Jau tagad vecākiem ir jāsāk mācīties ro-
bežas arī mazliet atlaist. Izaicinājums ir 
tas, ka bērna pārvietošanai reizē ir jābūt 
gan drošai, gan vaļīgai – tāpēc ka bēr-
nam ir jāapgūst pasaule, jāeksperimen-
tē, jāriskē. Tas ir nepieciešams attīstībai, 
un, ja bērnam neattīstīsies drosme iet uz 
priekšu un riskēt, tad viņš izaugs pasīvs 
un baidīsies rīkoties. Viņš izveicīgi atra-

dari

FO
TO

: h
ttp

://
fa

rm
1.

st
at

ic.
fli

ck
r.c

om
, h

ttp
://

pi
cf

or
pa

re
nt

s.a
re

av
oi

ce
s.c

om

Iedomājieties bērnu, 
kurš tikko ir iemācī-
jies stāvēt kājās un 
līdz šim dzīvojies tikai 
pa māju, redzējis ap-
mēram 2–8 cilvēkus, 
pēkšņi nokļūstam 
lielveikala vidū: bez 
mammas, tēta un – 
nezinot, ko viņš te 
dara. Vecumposmam 
nevajadzīga un 
bezjēdzīga brīvība.
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dīs attaisnojumus, kāpēc kaut ko nedarīs, 
taču līdz darbībai tiešām tiks visai reti.

Un tagad iedomājieties šo bērnu, kurš 
tikko ir iemācījies stāvēt kājās un līdz šim 
dzīvojies tikai pa māju, redzējis apmēram 
2–8 cilvēkus, pēkšņi nokļūstam lielveikala 
vidū: bez mammas, tēta un – nezinot, ko 
viņš te dara. Vecumposmam nevajadzīga 
un bezjēdzīga brīvība. Viņš jūk prātā. Vi-
ņam nav orientieru. Pilnīga brīvība, bet 
vienlaikus arī neziņa, ko ar šo brīvību da-
rīt. Bērns, kuram vecāki nenodrošina ro-
bežas, saskaras ar neatbilstīgu informāci-
jas daudzumu un pakļauj sevi briesmām. 
Tieši tas pats notiek jebkurā bērnam jaunā 
vietā, kur priekšmetu ir vairāk nekā tie, 
ar kuriem bērns prot rīkoties, un cilvēku 
ir vairāk nekā ģimenes locekļu. Virtuve, 
mazgājamās telpas, kabinets, meistardarb-
nīca, garāža, mašīna, pagrabs un bēniņi – 
bērnam visur vajag pavadoni, bērnam vi-
sur vajag robežu licēju.

kāpēc robežām ir jābūt 
diezgan stingrām?
Ja bērnam noteiktās robežas nebūs 

pietiekami stingras, viņš apjuks no pār-
mērīgas brīvības, no iespēju neierobežo-
tības. Tāpēc bērnam ir jāmāca rīkoties 
ar priekšmetiem, jāpalīdz apgūt telpas 
un vides īpašības (daudz vai maz vietas, 
slidens, slapjš, sauss, dziļi vai sekli, ciets 
pamats vai nedrošs, vējains un ir caur-
vējš, auksts vai silts), bet arī apstādināt 
tur, kur jūs skaidri redzat bīstamību. Pro-

tams, bīstamības uztvere cilvēkiem var 
atšķirties, un šai ziņā ir svarīgi saglabāt 
adekvātumu, lai neliegtu mazajam gūt 
viņa pieredzi.

Tātad agrīnā bērnībā robežu noteikša-

nai ir dzīvības un veselības saglabāšanas 
jēga. Vecāki pilnīgi atbild par bērna dro-
šību – kā fizisku, tā psiholoģisku – un pie-
ņem lēmumus bērna vietā apmēram līdz 
trīs gadu vecumam.
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Agrīnā bērnībā 
robežu noteikšanai ir 
dzīvības un veselības 
saglabāšanas jēga. 
Vecāki pilnīgi atbild 
par bērna drošību – 
kā fizisku, tā psiho-
loģisku – un pieņem 
lēmumus bērna 
vietā apmēram līdz 
trīs gadu vecumam.


