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Kā mēs, vecāki, veidojam bērnā nevese-
līgu attieksmi pret naudu? Kādi izteikumi 
vai vecāku rīcība to stiprina? Uz šiem jau-
tājumiem radīšu atbildes šajā rakstā.

2014. gada pavasarī Latvijas Universi-
tātes Antropoloģijas katedras speciālis-
ti veica pētījumu, kura gaitā tika pētīta 
6–12 gadu vecu bērnu izglītotība finanšu 
jautājumos. Izrādās, bērnu kompetence 
naudas jautājumos ir pietiekami augsta. 
Pētījuma dati ir pretrunā ar vecāku vidū 
visai plaši izplatīto priekšstatu par saviem 
bērniem kā patērētājiem, kuriem nav in-
tereses par kopējām ģimenes finansēm. 
Pētījumā konstatētie fakti liecina, ka bēr-
niem ir priekšstats par to, no kurienes nāk 
nauda (banknotes drukā īpašas mašīnas), 
kam tā tiek tērēta (kredītmaksājumiem, 

komunālajiem maksājumiem, pārtikai, 
apģērbam utt.). Bērni saprot, ka nauda tiek 
pelnīta strādājot, un parasti – smagi strā-
dājot. Pētījuma autori uzsver, ka pirmo 
pieredzi attieksmē pret naudu bērni saņem 
ģimenē, klausoties vecāku sarunas, vēro-
jot, kā viņi norēķinās veikalos par pirku-
miem – skaidrā naudā vai ar bankas karti. 
Parasti bērnam ir sava autoritāte – kāds 
no radiniekiem, kurš, pēc bērna domām, 
ir veiksmīgs un zinošs naudas jautājumos 
un kuram bērns gribētu līdzināties.

Divos bērnos vieni un tie paši notikumi 
var radīt dažādu reakciju. Vienam pēkšņs 
naudas trūkums, īpaši, ja ģimene iepriekš 
ir dzīvojusi ļoti labi, var būt traumatiska 
pieredze, bet citam ne. Bērns nedomā – tas 
ir pareizi vai ne. Veselīga bērnu attieksme 
pret naudu ir ļoti atkarīga no vecāku pozī-
cijas. Bērni vienmēr skatās uz vecākiem, 
mācās no viņiem attieksmi pret dzīvi, pret 
naudu, pret grūtībām. Tāpat viņi no vecā-
kiem mācās reaģēt uz notikumiem.

Vai ir nozīme tam, kā vecāki runā par 
naudu, tam, ka nākas teikt – nav naudas? 
Jā, ir nozīme. Izteikums „nav naudas” ir 
neprecīzs pašos pamatos, tāpēc ka nauda 
ir visiem, jautājums ir par tās daudzumu. 
Labāk ir teikt, piemēram, „šobrīd mums ir 
nauda pārtikai, domāsim, kā varam iegā-
dāties tev riteni” vai „šobrīd mums ir jā-
domā, kā rīkojamies ar naudu (ko pirksim 
šobrīd, ko – vēlāk)”. Pastāvīga neapmie-
rinātība ar to, kas ir, un nekā nedarīšana, 
lai mainītu situāciju, kura neapmierina, ir 
upura pozīcijas ieņemšana. Būt aktīvam 
ir daudz grūtāk nekā būt pasīvam, jo tam 
ir nepieciešami spēki. Svarīgi ir bērnam 
parādīt proaktīvu pozīciju – proaktīvi cil-
vēki uzņemas atbildību, nevaino apstāk-
ļus. Savukārt reaktīvi cilvēki ir apkārtējas 
vides ietekmēti. Tomēr runa nav par to, 
ka konkrēts teikums atstāj iespaidu uz 
bērnu, bet gan par to, ka bērna attieksmi 
veido vecāku pārliecību un uzskatu sistē-
ma kopumā.

vecāku attieksmes modeļi, 
kas veido neveselīgu bērna 
attieksmi pret naudu

1. Realitātes ignoRēšana.
Bieži vecāku izteikumi („mēs drīz 

tiksim galā”, „viss nokārtosies, savādāk 
nemaz nevar būt” u. tml.) rada bērnā 

Bieži vecāku izteikumi 
(„mēs drīz tiksim galā”, 
„viss nokārtosies, 
savādāk nemaz ne-
var būt” u. tml.) rada 
bērnā tieksmi dzīvot 
rītdienā, ar skatu 
nākotnē, ne tagadnē. 
Tādējādi vecāki māca 
bērniem ignorēt 
šābrīža realitāti.

ilze pastare,
psihoterapeite

 1http://lka.org.lv/lv/petijumi/Finansu_lietpratiba_berniem_LU_2014.pdf.
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tieksmi dzīvot rītdienā, ar skatu nākotnē, 
ne tagadnē. Tādējādi vecāki māca bērniem 
ignorēt šābrīža realitāti. Bērna uztverē tas 
rada disonansi starp esošo situāciju un 
to, ko vecāki saka. Pirmsskolas vecuma 
(un daļēji arī skolas vecuma) bērni dzīvo 
tagadnē, viņi nedomā par nākotni tā kā 
pieaugušie, bērniem nav ideālās nākot-
nes, uz kuru ir jātiecas. Sešu, septiņu un 
reizēm pat 15 gadu vecumā bērniem vēl 
nav skaidra priekšstata par nākotni. Bēr-
ni redz vecāku pārdzīvojumus par to, ka 
šobrīd neklājas visai labi, bet viņiem tiek 
teikts, ka viss ir kārtībā. Bērni to uztver 
kā melus, savukārt meli rada bērnā trauk-
smes izjūtu.

2. naudai netiek 
piešķiRta nozīme.
Šādu uzskatu par naudu veido vecāki, 

kas dzīvo tikai šodienā, nedomājot par rīt-
dienu, – dzīvo bez mērķa, dzīvo, kā sanāk, 
uzskatot – to, kas ir nepieciešams, kaut kā 
iegūsim. Šā tipa vecākus neuztrauc tas, ka 
bērns, atnācis no skolas, pārdzīvo, ka citi 
bērni par viņu ir smējušies, tāpēc ka vi-
ņam vienīgajam nav tādas rotaļlietas kā 
pārējiem. Vai, piemēram, satiekot svētkos 
savus draugus, bērns redz, ka viņiem tiek 
pirkti gardumi, bet viņam vecāki saka: 
„Tev tos neveselīgos kārumus nevajag!” Ve-
cāki mēdz izmantot šādus izteicienus: „Tas 
nekas, ka visiem ir, bez tā var iztikt. Man 
nebija, un nekas nav noticis – izdzīvoju!” 
Bērnam noteiktā vecumā ir svarīgi piede-
rēt vienaudžu grupai, būt tādam kā pārējie, 
un, ja vecāki ļauj šo posmu izdzīvot, vēlāk 
bērns nebaidīsies pats izlemt, kas no visa 
apkārtējā viņam patiesi ir vajadzīgs. Ikvie-
nā sabiedrībā katram sociālajam slānim 
ir savi apliecinājumi. Bērniem, redzot, ka 
viņiem nav tāda apģērba kā pārējiem vien-

Izteikums „nav 
naudas” ir neprecīzs 
pašos pamatos, tāpēc 
ka nauda ir visiem, 
jautājums ir par tās 
daudzumu. Labāk ir 
teikt, piemēram: 
„Šobrīd mums ir 
nauda pārtikai, 
domāsim, kā varam 
iegādāties tev riteni.”
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audžiem vai ka viņu māja ir nesakopta un 
nolaista, nevis kārtīga kā citiem, bet ve-
cāki nepārtraukti meklē ceļus, kā dzīvot, 
tērējot pēc iespējas mazāk naudas, rodas 
nepilnvērtības izjūta. Vecāki nereti pauž 
viedokli, ka nauda tikai bojā attiecības un 
ka tā nav vajadzīga. Redzot šādu vecāku 
piemēru, bērni pieaugot nereti kļūst par 
uzņēmējiem, viņi sāk ļoti daudz ēst un 
dārgi ģērbties. Pieaugušiem viņiem vajag 
visdārgākās un vislabākās lietas. Viņam 
traumatiska ir pieredze, ka vecāki vienmēr 
tika gribējuši visu vislētāko, un pieaugot ir 
grūtības iegādāties lētāku preci pat tad, ja 
tā ir tikpat laba kā dārgāka prece.

3. neaizsaRgātības izjūta.
Nenoteiktība rodas, ja vecāku dzī-

vesveids ir: te nauda ir, te tās atkal nav. 
Bērnam, augot šādā ģimenē, pastāvīga 
pavadone ir nenoteiktības un neskaidrī-
bas izjūta. Dažkārt vecākiem ir raksturī-
ga egocentriska pozīcija – savi pasākumi 
un intereses ir pirmajā vietā. Bērni šādā 
audzināšanas atmosfērā jūtas neaizsargā-
ti, bet pieaugot meklē ko paredzamu. Jau 
pieaugušā vecumā šādi augušiem bērniem 
ir grūti veidot attiecības ar cilvēkiem, at-
tiecības un ģimene tiem šķiet kā risks 
tam, ka tiksi pamests, taču nauda gan ne-
nodod, nauda nebojājas, nauda nepieviļ. 
Pieauguši viņi tiecas pēc naudas, taču, lai 
cik daudz naudas arī būtu, tā nespēj radīt 
drošības izjūtu. Šie bērni iekrāj un taupa 
dažādām likstām un nelaimēm, bet visai 
reti atļaujas tērēt kam patīkamam.

4. Vecāki izšķiRas 
naudas pRoblēmu dēļ.
Ja vecāku šķiršanās iemesls ir finan-

siālās problēmas, bērnam tā ir trauma-
tiska pieredze. Šāda situācija bērnam dod 

pieredzi – nauda uztur ģimeni, naudai 
ir daudz lielāka nozīme, nekā būtu vaja-
dzīgs, lai ģimene būtu laimīga. Nav runas 
par atkarības problēmām, kad, piemēram, 
kāds no vecākiem visu ģimenei paredzē-
to naudu nospēlē azartspēlēs. Taču, ja 
ģimenes locekļi arī krīzes apstākļos spēj 
būt saliedēti un vēl vairāk satuvināties, kā 
arī viens otru atbalstīt, bērni finansiālās 
problēmas uztver kā pasaules lietu kārtī-
bu. Viņos rodas apziņa, ka ir kas nozīmī-
gāks par naudu – spēja pārvarēt grūtības, 
savstarpējs atbalsts un uzticēšanās.

5. pieticība naV kauns.
Katra ģimene var nonākt situācijā, 

kad kādu laiku nākas iztikt ar visai mi-
nimāliem ienākumiem. Tas vienmēr ir 
grūts laiks ģimenei, tomēr daudz vieg-
lāk ir tad, ja vecāki prot nodalīt priori-
tātes. Saskatot bērna talantus, vecākiem 
ir svarīgi nevis teikt, lai bērns nodar-
bojas ar to, par ko viņam nav jāmaksā, 
bet gan izvērtēt vienu jomu, kurā bērnu 
būtu iespējams atbalstīt. Nemāciet bēr-
nam ideoloģiju, ka nauda ir slikta vai 
ka viņam kaut kas pienākas tāpat vien. 
Ja vajadzēs nopelnīt naudu, lai izglītotu 
bērnus un samaksātu par dzīvokli, ve-
cāki ies un nopelnīs. Bet tikai tāpēc, lai 
nopelnītu vairāk, viņi nemaina savas 
vērtības un principus.

Nobeigumā vēlos padalīties ar stāstu, 
kas varētu rosināt pārdomas.

Kāds cilvēks jautājis mācītājam: „Sa-
kiet, lūdzu, kāpēc ir tā – kad satiec paras-
tu cilvēku, viņš tev palīdz kā mācēdams, 
bet, kad satiec bagāto, viņš nevienu ne-
redz? Vai tā tas tiešām ir tikai naudas 
dēļ?”

Mācītājs atbild: „Paskaties pa logu, 
mans dēls! Ko tu redzi?”

Cilvēks saka: „Redzu sievieti ar bērnu 
ratiņiem, puikas, kas spēlē hokeju.”

Mācītājs: „Labi. Tagad paskaties spo-
gulī! Ko tu redzi?”

Cilvēks paskatās spogulī un saka: „Ko 
es redzu? Sevi, protams!”

Mācītājs: „Nu re! Logs ir no stikla, un 
spogulis ir no stikla. Atliek vien pievie-
not nedaudz sudraba, un tu jau redzi pats 
sevi!”

Svarīgākā visā šajā stāstā par naudas 
izpratni ir izveidojusies bērna pārliecība 
par to, ka viņš pats spēj parūpēties par 
savu dzīvi. Tāpēc, vecāki, māciet bērniem 
būt atbildīgiem pašiem par savu dzīvi, 
nedz noliedziet naudas nozīmi, nedz arī 
uzceliet naudu uz vērtību pirmā pakāpie-
na! Naudai ir nozīme mūsu dzīvē, bet ne 
galvenā! Nauda nav identitātes simbols, 
bet gan tikai maksāšanas līdzeklis.

vēro

FO
TO

: w
ww

.cl
ea

n-
or

ga
ni

ze
d-

fa
m

ily
-h

om
e.c

om

Kas vecākiem būtu 
jāiemāca bērniem 
par naudu?
Prasmi apieties ar naudu var ieda-

līt četrās grupās: strādāšana, tērēšana, 
taupīšana un došana.

1. strādāšana.
Ir svarīgi bērniem iemācīt, ka nauda 

nav āboli, kas paši no sevis aug kokos. 
Jau bērnībā bērnus vajadzētu iesaistīt 
mājas darbos, lai kādi tie būtu – trau-
ku mazgāšana, gultas saklāšana, savas 
istabas un rotaļlietu tīrīšana. Nemak-
sājiet saviem bērniem naudu par to, ka 
viņi vienkārši dara to, kas ir jādara!

2. tērēšana.
Iemāciet bērnam izpratni par prio-

ritātēm! Vai kādreiz esat savam bēr-
nam iedevuši, piemēram, 10 eiro un 
pamanījuši, ka bērns tos iztērē neap-
domājot? Pastāstiet bērnam – ja savu 
nopelnīto vai sakrāto naudu viņš tē-
rēs kārumiem, nevarēs tik ātri sakrāt 
naudu jau sen kārotajam velosipēdam 
vai datoram. Šādā veidā bērns iemā-
cīsies izvērtēt savas prioritātes un to, 
kur savu naudu tērēt.

3. taupīšana.
Naudas krāšana bērnam var šķist 

garlaicīga nodarbe. Nopērciet bērnam 
savu personisko krājkasi un iemāciet 
sakrāto naudiņu likt krājkasē, nevis 
uzreiz iztērēt!

4. došana.
Māciet bērnu ziedot un darīt citiem 

labu, neizmantojot jūsu, vecāku, bet 
gan bērna paša iekrāto naudu.

Jau bērnībā bērnus 
vajadzētu iesaistīt 
mājas darbos, lai kādi 
tie būtu – trauku 
mazgāšana, gultas 
saklāšana, savas is-
tabas un rotaļlietu 
tīrīšana. Nemaksā-
jiet saviem bērniem 
naudu par to, ka viņi 
vienkārši dara to, kas 
ir jādara!
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uzzini

Varētu teikt, ka ap 9–11 gadiem noslē-
dzas bērnība. Šajā dzīves posmā bērnā 
notiek ievērojamas izmaiņas – pastiprinās 
fiziskais jutīgums un jūtu pasaule. Arī ve-
cākiem šis posms nav viegls, jo bērns kļūst 
arvien mazāk atkarīgs no viņiem, kā arī 
izvēlas sev citus orientierus – autoritātes, 
kurām sekot un līdzināties. Tāpēc ir būtis-
ki atbilstīgi vecumposmam prast saudzīgi 
un droši palaist bērnu vaļā jeb uzticēt lie-
lāku atbildību pašam par sevi.

patstāvība
Viens no galvenajiem 9–11 gadus vecu 

bērnu vecāku izaicinājumiem ir bērna 
patstāvība. Bērns kļūst patstāvīgāks, arī 
ķermeniski stiprāks un daudz labāk pār-
valda sava ķermeņa kustības. Piemēram, 
šajā vecumā bērnam jau diezgan droši 
var uzticēt mazgāt traukus vai uzkopt 
istabu, kā arī patstāvīgi ievērot higiēnu. 
Lai vecāki izvairītos no pārliekas bērna 
kontrolēšanas, savu interešu uzspiešanas 
un centieniem paglābt mazo no bries-
mām un grūtībām, ir adekvāti jānovērtē 
bērna vajadzības. Tātad ir jāskatās, ko 

bērnam patiešām vajag, nevis kā jums 
pašiem trūka savā bērnībā. Tas ir iespē-
jams tikai tad, kad vecāki iekšēji ir gatavi 
pieņemt, ka bērns tomēr nav vecāku pa-
garinājums, bet pilnīgi atsevišķs cilvēks. 
Jā, protams, atkarīgs no jums, bet, ja jūs 
ēdīsiet bērna vietā, viņam neradīsies sāta 
sajūta, un, ja viņš pamēģinās uzpīpēt ci-
gareti, jūs nejutīsiet ne bērna emocijas, 
ne fizisko reakciju, kura viņam būs šajā 
brīdī – jo jūs esat atsevišķi cilvēki.

autoritātes ārpus ģimenes
Bērns kļūst arvien patstāvīgāks un ar-

vien vairāk atdalās no vecākiem. Šajā ve-
cumā bērns meklē sev varoņus, piemērus 
no ārpuses, paplašinot savu pasauli. Tie 
var būt gan cilvēki no dzīves, reālas per-
sonas, slavenības, cilvēki no paziņu un 
tuvinieku loka, gan arī varoņi no kino un 
literatūras. Bet vecākiem es iesaku sagla-
bāt iekšējo mieru, jo 9–11 gadus vecam 
bērnam ir normāli interesēties par citiem 
tēliem un orientēties uz citiem cilvēkiem. 

Kontrolēšana un aizliegšana tikai trau-
cēs bērna robežu veidošanos – visbiežāk 
tas var izraisīt vai nu vajadzību izvairī-
ties no vecākiem un slēpt savas jūtas, vai 
protestējošu un izaicinošu uzvedību pret 
vecākiem. Vienlaikus patiesa vecāku in-
terese par bērna jūtām ļaus bērnam just 
drošību ģimenē, bet vecākiem – dalīties 
savās vērtībās jomās, par kurām vecāki 
raizējas, ka reizē ar lielāku patstāvību un 
sastapšanos ar jaunu cilvēku loku bērns 
varētu kļūdīties un sevi ievainot. Turklāt 
mierīgās, patiesās sarunās var palīdzēt 
bērnam mācīties analizēt bērna elku uz-
vedību, izskatīt dažādas uzvedības izvē-
les, uztvert tēlu bez idealizēšanas – palī-
dzēt saprast, ka dzīvē elks var būt vien-
kārši cilvēks. Taču, iespējams, cilvēkiem, 
kas ir tepat, bērnam līdzās un pieejami, 
piemīt sava veida pārdabiskas spējas, ku-
ras var attīstīt regulāra darba, treniņu un 
mācību rezultātā.

Rodoties jauniem orientieriem, bērns 
grib patikt tām autoritātēm, kuras pats 
izvēlas sev par piemēru. Ja tas notiek 
diezgan izteikti, piemēram, ja bērns salī-
dzina vecākus ar savu elku, tas var lieci-
nāt par to, ka bērns nejūtas pieņemts savā 
ģimenē, t. i., vecāku un bērna kontakts ir 
traucēts, nav savstarpējās uzticēšanās. 
Ar kliedzieniem un rājienu situācija ti-
kai pasliktināsies. Ir svarīgi apzināties, 
cik lielā mērā jūsu kontakts ir traucēts 
un kā tieši ar savu salīdzinājumu bērns 
jūs apdraud. Ja šis kontakts tika traucēts 
tādēļ, ka vecāki bija aizņemti, piemēram, 
kādā lielā projektā, un veltīja maz laika 
bērnam, problēmu var atrisināt, vaļsirdī-
gi izrunājoties ar bērnu. Bet, ja problēma 
ir ilgstoša un jums vispār ir grūti kontak-
tēties ar bērnu – gan uzrunāt viņu, gan 
uzklausīt, tad ir vērts meklēt speciālistu 
palīdzību.

bērna interešu veidošanās
Šajā vecumā bērnam ir jāpiedzīvo vil-

šanās vecākos un tam ir jāļauj notikt. Es 
runāju par situāciju, kad bērns secina: 
viņa intereses atšķiras no vecāku inte-
resēm, vecāki nepārzina viņa interešu 
jomu, vecāki nav visu zinoši – un ir tā-
das lietas, kuras vecāki vienkārši neprot. 
Ja viss rit labi, bērnam izveidojas prasme 
vilties, kas ir ārkārtīgi nepieciešama dzī-
vē, jo tā ir neizbēgama dzīves daļa. Re-
zultātā bērnam izveidojas pieņemamas, 
nevis paaugstinātas prasības pret sevi un 
citiem, turklāt saikne ar vecākiem kvali-

robežas 9–11 gadus veciem bērniem

asijata maija zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko 

risinājumu konsultante

Bērns kļūst arvien 
patstāvīgāks un 
arvien vairāk atdalās 
no vecākiem. 
Šajā vecumā bērns 
meklē sev varoņus, 
piemērus no ārpuses, 
paplašinot 
savu pasauli.

FO
TO

: A
nd

ris
 B

ēr
ziņ

š, 
ht

tp
://

lif
es

ite
-c

ac
he

.s3
.a

m
az

on
aw

s.c
om



6 aprīlis  2016

FO
TO

: h
ttp

://
ww

w.
as

tra
di

git
al

.co
.u

k,
 h

ttp
s:/

/a
ut

ho
rit

yla
bs

.co
m

uzzini

tatīvi mainās, kļūstot cilvēciskāka, vien-
līdzīgāka un siltāka.

Kā tad uzvesties vecākiem, lai šī vilša-
nās notiktu pēc iespējas maigāk?

Tātad – bērnam izveidojas intereses. 
Ja vecāki atrod laiku sarunām ar bērnu, 
ir iespēja palīdzēt bērnam iemācīties pa-
šam meklēt atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem un pētīt informāciju. Vecā-
ki var justies apdraudēti tāpēc, ka bērns 
vairs negrib orientēties tikai uz viņiem, 
un apdraudētības izjūta var likt agresīvi 
aizsargāties. Ir svarīgi:
pieņemt, ka ir normāli justies ap-

draudētam;
novērtēt, ka bērns kļūst patstāvīgāks, 

tātad var iztikt ar vēl mazāku palīdzību 
no vecāku puses;
skatīties, kā palīdzēt bērnam paplaši-

nāt viņa redzesloku;
pieņemt, ka bērna intereses var at-

šķirties no jūsējām.
Uztiept savus uzskatus un izpratni 

par lietām nozīmē izpaust agresiju, at-
ņemt bērnam izvēles vai pašizpausmes 
tiesības. Kad sarunā ar bērnu iestājas brī-
dis, kad jūs kaut ko nezināt vai neprotat, 
pieņemiet to, atzīstiet savu nezināšanu, 
neprasmi bērna priekšā. Informāciju var 
pameklēt kopā, var ļaut bērnam darīt to 
pašam, taču prasmi var attīstīt kopā ar 
bērnu tikai tādā gadījumā, ja jums to tie-
šām gribas un ja ir tādas iespējas, bet citā-
di – dodiet bērnam savu svētību darīt to 
vai pārrunājiet, kāpēc tas nav iespējams. 
Jums nebūt nav jātaisnojas par savu nezi-
nāšanu vai neprasmi. Jums ir bijusi tāda 
dzīve, kāda tā ir. Ja bērns vilsies jūsos – 
viņam ir tiesības uz to, neatņemiet tās. 
Taču noniecināt bērna interesi nevaja-
dzētu nekādā gadījumā, jo tādējādi bērns 
nepelnīti jutīsies stulbs vai nepareizs.

Ja jums rodas dusmas, bērnam uzdo-
dot jautājumu, ja gribas bērnam pateikt, 
ka viņam nav taisnība, ja ir neiecietība un 

gribas uzkliegt bērnam, apzināti izbrīvē-
jiet sev laiku savu emociju pārvarēšanai. 
Var neatbildēt uzreiz, un tas ir normāli. 
Tas atjauno jūsu robežu – iespēju un tie-
sības parūpēties par sevi, par savām emo-
cijām un atrisināt problēmu nesteidzoties 
un labākajā veidā, kāds jums ir pieejams 
ar jūsu esošajiem resursiem. Ja jūs iztura-
ties ar cieņu pret sevi un neatraidāt bēr-
nu, viņš arī mācīsies veselīgas robežas no 
jums, t. i., mācīsies cienīt un pieņemt gan 
sevi, gan citus, to vidū jūs. Starp citu, at-
šķirīgas intereses var dot iespēju abpusēji 
attīstīties, piemēram, runājot ar bērnu 
par to, ko jaunu viņš ir uzzinājis, izlasījis, 
apmeklējis, jūs paši varat uzzināt kaut ko 
jaunu par pasauli, pat neveltot tam laiku, 
bet uzlabojot kontaktu ar bērnu.

paaugstināta 
emocionalitāte
Šajā vecumā bērns kļūst diezgan emo-

cionāls un vēl neprot kontrolēt savas 
emocijas. Paaugstināta emocionalitāte 
bērnam ir kas jauns, tāpēc bērnam ir jā-

palīdz iemācīties izpaust emocijas adek-
vātā, nedestruktīvā veidā. No vecāku 
piemēra bērns mācās automātiski. Kliegt 
uz bērnu, lai viņš uzvestos mierīgāk, nav 
efektīvi, jo šāda situācija ir pretrunīga. 
Kliegšana paaugstina bērnā stresa līme-
ni, īsāk sakot, padara bērnu nervozāku, 
tātad bērns nespēj kļūt mierīgāks. Ja jums 
pašiem nav viegli kontrolēt savas emoci-
jas nedestruktīvā veidā, ir vērts sākt mā-
cīties to kopā ar bērnu, jo mūsdienās ir 
pieejams diezgan daudz materiālu par 
to. Bet, ja tas neizdodas, var griezties pie 
speciālista.

Ko par mani domās citi?
Redzesloka paplašināšanās, sastapšanās 

ar savām jaunajām vajadzībām un uzvedī-
bas izpausmēm, emocionalitāte padara 

Šajā vecumā bērnam 
ir jāpiedzīvo vilšanās 
vecākos un tam ir 
jāļauj notikt. Es runā-
ju par situāciju, kad 
bērns secina: viņa 
intereses atšķiras no 
vecāku interesēm, 
vecāki nepārzina viņa 
interešu jomu, vecāki 
nav visu zinoši – un ir 
tādas lietas, kuras ve-
cāki vienkārši neprot.
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bērnu jūtīgu pret to, kā viņu uztver citi. Ja, 
piemēram, bērnam nav atļauts baidīties, 
ģimenē bailes netiek pieņemtas, bērns 
centīsies izskatīties bezbailīgs, slēps savas 
bailes. Tādu bērnu ir ļoti viegli izaicināt, 
jo viena no vajadzībām ir pierādīt, ka viņš 
nebaidās. Pieņemtības izjūta tādam bēr-
nam ir saistīta ar sava spēka pierādīšanu, 
un izaicinājums vājina bērna robežas, jo 
tiek uztverts kā viņa spēka apšaubīšana. 
Vēl nepatīkamāks ir fakts, ka bērns pats 
var izdomāt sev izaicinājumus tur, kur to 
nemaz nav, piemēram, pat tad, kad vecāki 
pilnīgi atbilstīgi situācijai saka: „Nedari to, 
tu to nevarēsi” – bērns teikto var iztulkot 
kā viņa nosaukšanu par nevarīgu un izjust 
vajadzību pierādīt, ka tā nav. Bērns var tikt 
pakļauts briesmām, ja tiešām sāks darīt to, 
kas viņam nav pa spēkam. Tas attiecas uz 
tādām ģimenēm, kurās komunikācija no-
tiek, izpaužot varu un nepieņemot bailes.

uzvedība sabiedrībā
Rodoties jauniem spēkiem un papla-

šinoties bērna rīcības vajadzībām un ie-
spējām, kļūst aktuāls uzvedības sabied-
rībā jautājums. Piemēram, taktiskumu 
bērnam labāk mācīt ar savu uzvedību, 
nosakot veselīgas robežas, nevis stāstot, 
ka „tā un tā darīt nedrīkst”. Sarunas par 
to, kā, bērnaprāt, citiem vajadzētu iztu-
rēties pret viņu, padara pieredzi perso-
nīgu. Bet, protams, pat tāda personīga 
pieredze nestrādās, ja vecāki ikdienas 
dzīvē, piemēram, neklauvē pie bērna is-
tabas durvīm, nesveicinās vai neizsaka 
pateicības vārdus saskarsmē ar bērnu vai 
savstarpēji.

privātums un 
seksualitātes attīstīšanās
10–11 gadi ir pubertātes vecums. To-

mēr daudzas mammas turpina ieiet dēlu 
istabās neklauvējot, un tēvi turpina iztu-

rēties pret meitām kā pret bezdzimuma 
būtnēm. Šī attieksme ir jāmaina. Tagad 
bērnam ir jādod vairāk privātuma un 
pret bērna dzimuma piederību ir jāiztu-
ras vērīgāk. Bērns sāk kautrēties no pre-
tējā dzimuma vecākiem – mātes vai tēva. 
Protams, tas nav iemesls attālināties no 
bērna vai sākt viņu ignorēt, lai neliktu 
lieku reizi kautrēties. Runa ir par to, ka 
tagad jums ir jāmaina saskarsme ar bēr-
nu – komunikācijai ir jākļūst uzmanīgā-
kai attiecībā pret bērna dzimuma piede-
rību, nevis retākai vai attālinātākai: drīz 
jūsu zēns vai meitene kļūs par jaunieti, 
bet pārvērtības notiek tagad.

Šis periods bērnam ir grūts arī sek-
sualitātes attīstīšanās dēļ. Bērnu sāk uz-
traukt viņa ķermeņa atbilstība sabiedrībā 

pieņemtajām normām, parādās vēlēšanās 
izskatīties pievilcīgi. Tagad paaugstinātās 
emocionalitātes dēļ ir īpaši viegli iedēstīt 
bērna prātā kompleksus, kuri liks bērnam 
kautrēties par savu ķermeni. Jo mazāk 
mājās tiek runāts par skaistiem un neglī-
tiem cilvēkiem, ķermeņiem, sejām un jo 
mazāk ir pretenziju un prasību saistībā 
ar to, jo vieglāk bērns uztver šo tēmu un 
mazāk izjūt kompleksus par savu ārieni. 
Ja vecāki šai jomai pievērš paaugstinātu 
uzmanību, var rasties apsēstība ar savas 
ārienes neatbilstību standartiem. Taču 
ignorēt sarunas par ķermeni nevajag, 
jo šajā vecumā atkal ir aktuāla higiēnas 
tēma. Ja jūs jūtaties neērti, runājot par 
ķermeni un ķermeņa izpausmēm, droši 
griezieties pie speciālista.FO
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10–11 gadi ir puber-
tātes vecums. Tomēr 
daudzas mammas 
turpina ieiet dēlu 
istabās neklauvējot, 
un tēvi turpina iztu-
rēties pret meitām 
kā pret bezdzimuma 
būtnēm. Šī attieksme 
ir jāmaina.
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Mobings ir tad, kad viena persona ap-
zināti un atkārtoti citai personai liek jus-
ties slikti un upurim ir grūti sevi aizsargāt. 
Mobings vai ciešana no tā nav dabīga un 
noteikti nav cilvēka attīstības nepieciešama 
sastāvdaļa. Igaunijas Republikas tieslietu 
kanclers un Latvijas Republikas Tiesībsar-
ga birojs, balstoties uz zinātnisku pētījumu 
un cilvēku, kuri palīdz bērniem, darba pie-
redzi, ir izstrādājuši informatīvu materiālu 
skolēniem, skolotājiem un vecākiem – kā 
rīkoties, lai bērni augtu un izglītotos bez 
vardarbības (http://www.tiesibsargs.lv/files/
content/Skola_bez_vardarbibas_Skole-
niem_un_Vecakiem_2014.pdf0). Lūk, sva-
rīgākais, kas ir jāzina vecākiem, kuri uzzi-
na, ka pašu bērns ir kļuvis par varmāku.

Regulāras sarunas ar bērnu
Lai nodrošinātu drošu bērna attīstī-

bu, ir svarīgi, lai vecāki regulāri runātu 
ar saviem bērniem un zinātu, kā viņiem 
klājas. Galvenie ieteikumi ir šādi:
atrast laiku savam bērnam, izrunā-

ties ar viņu un mēģināt saprast, kā viņš 
jūtas skolā, ar ko viņš komunicē un ko 
viņš domā par saviem draugiem. Tas ļaus 
novērst situāciju, kad bērnam tiek darīts 
pāri vai arī viņš sāk darīt pāri citiem;
sazināties ar psihologu, ja ir nepie-

ciešams padoms, kā palīdzēt savam bēr-
nam. Ir iespējams arī individuāli konsul-
tēties ar psihologu pašvaldības sociālajā 
dienestā ārpus skolas. Šajā gadījumā ir 
tiesības pēc savas deklarētās dzīvesvietas 
vērsties attiecīgās pašvaldības sociālajā 
dienestā un saņemt bezmaksas individu-
ālās psihologa konsultācijas.

Ja esat uzzinājis, ka 
jūsu bērns ir varmāka

1. Varmāka nav slikts bērns, un jūs 
neesat slikti vecāki. Varmākam ir vaja-
dzīga palīdzība, un viņam ir jāizskaidro 
kaitējums, ko nodara viņa uzvedība. Ja 
jūs jūtat, ka jums ir nepieciešams padoms, 
kā palīdzēt savam bērnam, nevilcinieties 
sazināties ar atbalsta speciālistu skolā vai 
pašvaldības sociālajā dienestā.

2. Lai izmainītu varmākas uzvedī-

bu, viņam ir skaidri jāpasaka, ka viņa 
uzvedība ir nepieņemama. Varmācīga 
uzvedība vienmēr ir nepieņemama, un tā 
ir jāpārtrauc, arī tad, ja varmākas pras-
mes, zināšanas un uzvedība ar citiem cil-
vēkiem ir ļoti labas vai pat izcilas.

3. Mobings nav dabīga augšanas 
sastāvdaļa. Bērni, kuri ir kļuvuši par 
varmākas upuriem, tādēļ neizaug stip-
rāki un neattīstās labāk. Gluži pretē-
ji – mobings var nodarīt upurim neat-
griezenisku ļaunumu. Varmākas, kuru 
darbība nav apturēta, ir tendēti paust 
nicinājumu saskarsmē ar citiem vai arī 
nodara pretlikumīgu kaitējumu vēlāk 
dzīvē.

4. Varmāku bieži motivē bailes par 
to, ka viņa stāvoklis klasē vai grupā ir ne-
drošs. Viņš domā, ka mobings vai varmā-
cīga izturēšanās pret citiem palīdz viņam 

saglabāt savu stāvokli citu vidū vai iegūt 
viņu atzinību. Būt atkarīgam no citu vie-
dokļa ir jaunībai raksturīgi un neizbē-
gami, it īpaši pusaudžu vidū. Varmāka 
var veikt kaitīgas darbības, lai novērstu 
uzmanību no viņa paša iespējamiem trū-
kumiem, piemēram, nedrošības, bailēm, 
mazvērtības izjūtas vai nespējas atrisināt 
sarežģītas situācijas.

5. Varmākas uzvedību uztur vērotāji 
vai arī cilvēki, kuru viedoklis varmākam 
ir svarīgs. Tas nozīmē, ka ar mobinga no-
sodīšanu vien ir par maz. Ir nepieciešams 
sazināties ar skolu, lai meklētu kopīgu ri-
sinājumu.

6. Būtiski ir nosodīt jebkura veida 
vardarbību un pazemojošu uzvedību. Ir 
jāpatur prātā, ka tad, kad bērns nosaka, 
kas ir pareizi un kas ir nepareizi, viņš 
balstās uz tādu realitāti, kādu to redz, uz 
ikdienas pieredzi, nevis uz to, kas ir iz-
teikts vārdos. Tādēļ tad, kad cilvēki saka 
vienu, bet dara citu, bērni ir tendēti sekot 
tai uzvedībai, ko redz, piemēram, bērns, 
kurš tiek fiziski sodīts (kas ir aizliegts) 
mājās, var secināt, ka sist citiem ir at-
ļauts. Šajā gadījumā vecāki, kas stāsta par 
to, ka sist citiem nav labi, bērnam šķiet 
liekuļi.

Kā rīkoties?
Ja sava bērna uzvedībā pamanāt pazī-

mes, kas liecina par mobingu (pazemojo-
šu ziņojumu sūtīšana, bieža nicinājuma 

Ja esat uzzināJis, 
Ka Jūsu bērns ir varmāKa

Laila avotiņa

Varmāka nav slikts 
bērns, un jūs neesat 
slikti vecāki. Varmā-
kam ir vajadzīga pa-
līdzība, un viņam ir 
jāizskaidro kaitējums, 
ko nodara viņa 
uzvedība.

palīgā!
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izpaušana pret klasesbiedru, ļauni joki 
par konkrētu bērnu utt.), tad:
saglabājiet mieru un padomājiet, kā 

šo jautājumu jūs ar savu bērnu varētu 
pārrunāt. Jūs kā vecāki ar savu uzvedību 
rādāt bērnam piemēru. Lai gan jums var 
būt grūti saglabāt mieru, rīkojoties, emo-
ciju vadīts, jūs varat pieņemt lēmumus, 
kurus vēlāk nožēlosiet;
novērtējiet savas zināšanas un pras-

mes. Vai jūs spējat pats atrisināt šo situā-
ciju, vai arī jums ir nepieciešama palīdzī-
ba? Ja ir nepieciešams, atrodiet kādu, kas 
jums var palīdzēt (piemēram, skolas vai 
pašvaldības sociālā dienesta psihologu). 
Nav jākaunas atzīt, ka jums ir bail vai jūs 
nezināt, kā risināt šo problēmu. Situāci-
jas ignorēšana gan ir kaunpilna;
runājiet ar bērnu un uzklausiet viņu; 

esiet partneris un pārrunājiet jautājumu 
kopīgi. Atrodiet laiku savam bērnam, 
runājiet ar viņu un mēģiniet saprast, kā 
viņš uztver un izprot situāciju. Ļaujiet 
bērnam aprakstīt notikumu viņa paša 

vārdiem. Ja bērnam ir jāapraksta, ko viņš 
ir izdarījis citam bērnam, tas var palīdzēt 
viņam labāk izprast, kā cietušais bērns 
jūtas. Ļaujiet savam bērnam izskaidrot 
savas uzvedības iemeslus, bet neaizmir-
stiet, ka viņš var būt apmulsis un nespēt 
izskaidrot savu uzvedību;
padomājiet par to, vai jūsu bērnam ir 

pietiekami daudz iespēju apmierināt sa-
vas vajadzības pēc sasniegumiem un at-
zinības (hobiji, sports utt.). Mobings var 
būt saistīts ar bērna vajadzību pēc uzma-
nības un atzinības vai ar viņa zemo paš-
novērtējumu. Palīdziet savam bērnam 
atrast hobiju vai mācību priekšmetu, kas 
viņam labi padodas. Uzslavējiet bērnu 
situācijās, kad viņš ir labi uzvedies – ti-
kai negatīva reakcija viņam neiemācīs, 
kā uzvesties pozitīvi. Taču jums viņam 
ir arī skaidri jāpasaka, kad viņa uzvedī-
ba ir nepieņemama, arī – kad viņš dara 
pāri citiem;
sazinieties ar skolotāju un (vai) skolas 

pārstāvi, cik ātri vien iespējams. Izstās-
tiet viņiem par jūsu novērojumiem un lū-
dziet padomu, kā rīkoties šādā situācijā;
nepieciešamības gadījumā sazinie-

ties ar psihologu. Jūs varat sazināties ar 
skolas psihologu vai pašvaldības sociāla-
jā dienestā strādājošu speciālistu, lai sa-
ņemtu palīdzību.

varmākas vecākiem
jāmaksā atlīdzinājums 
par nodarīto kaitējumu
Ja bērns izglītības iestādē ir cietis no 

vardarbības, vecākiem kā cietušā bērna 
likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības pie-
prasīt atlīdzinājumu par bērnam nodarī-
to kaitējumu. Atlīdzinājums ir piepra-
sāms gan no izglītības iestādes, kurai ir 
normatīvajos aktos noteikts pienākums 
gādāt, lai bērns būtu drošībā, gan no vai-
nīgā bērna vecākiem.
 Atlīdzinājums no izglītības iestādes 

ir pieprasāms saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 92. pantu: „ikviens ir tie-
sīgs prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par 
mantiskajiem zaudējumiem vai perso-
nisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, 
kas viņam nodarīts ar administratīvo 
aktu vai iestādes faktisko rīcību [..]”; tas 
ir pieprasāms Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas li-
kumā (turpmāk – atlīdzināšanas likums) 
noteiktajā kārtībā.
Atbilstīgi atlīdzināšanas likuma 

4. panta pirmajā daļā noteiktajam iestāde 
zaudējumu var nodarīt arī ar bezdarbību, 
ja iestādei bija pienākums rīkoties, bet tā 
prettiesiski nav rīkojusies. Tātad cietušā 
bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības 
vērsties ar iesniegumu par zaudējuma at-
līdzinājumu izglītības iestādē, kas ar savu 
bezdarbību ir nodarījusi zaudējumu.
Ja bērns ir atzīts par cietušo krimināl-

procesā, viņam ir tiesības Kriminālpro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā1 saņemt ar 
noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma 
atlīdzību. Cietušajam ir tiesības iesniegt 
pieteikumu par radītā kaitējuma kom-
pensāciju jebkurā kriminālprocesa sta-
dijā līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai 
pirmās instances tiesā. Pieteikumā ir jā-
pamato par mantisko zaudējumu piepra-
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Varmāku bieži mo-
tivē bailes par to, ka 
viņa stāvoklis klasē 
vai grupā ir nedrošs. 
Viņš domā, ka mo-
bings vai varmācīga 
izturēšanās pret ci-
tiem palīdz viņam 
saglabāt savu stāvok-
li citu vidū vai iegūt 
viņu atzinību.
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sītās kompensācijas apmērs, bet kompen-
sācijas apmērs par morālo aizskārumu 
un fiziskajām ciešanām tikai jānorāda. 
Pieteikumu var iesniegt rakstveidā vai 
izteikt mutvārdos. Mutvārdu pieteikumu 
procesa virzītājs ieraksta protokolā.
Ja cietušais uzskata, ka ar kompensā-

ciju kriminālprocesā nav atlīdzināts viss 

radītais kaitējums, viņam ir tiesības prasīt 
tā atlīdzināšanu Civilprocesa likumā no-
teiktajā kārtībā. Nosakot atlīdzības apmē-
ru, ir jārēķinās ar kriminālprocesā saņem-
to kompensāciju.2

Cietušās personas tiesības saņemt 
kompensāciju izriet no Civillikuma 
1635. panta: „katrs tiesību aizskārums, 
tas ir, katra pati par sevi neatļauta dar-
bība, kuras rezultātā nodarīts kaitējums 
(arī morālais kaitējums), dod tiesību 
cietušajam prasīt apmierinājumu no 
aizskārēja, ciktāl viņu par šo darbību 
var vainot. ar morālo kaitējumu jāsa-
prot fiziskas vai garīgas ciešanas, kas iz-
raisītas ar neatļautas darbības rezultātā 
nodarītu cietušā nemantisko tiesību vai 
nemantisko labumu aizskārumu. atlī-
dzības apmēru par morālo kaitējumu 
nosaka tiesa pēc sava ieskata, ņemot 
vērā morālā kaitējuma smagumu un se-
kas. ja šā panta otrajā daļā minētā neat-
ļautā darbība izpaudusies kā noziedzīgs 
nodarījums pret personas dzīvību, vese-
lību [..] vai nepilngadīgo, pieņemams, 

ka cietušajam šādas darbības rezultātā 
ir nodarīts morālais kaitējums. citos ga-
dījumos morālais kaitējums cietušajam 
jāpierāda.”
Tādējādi cietušā bērna likumiskajam 

pārstāvim pēc kriminālprocesa pabeig-
šanas ir tiesības Civilprocesa likumā no-
teiktajā kārtībā vērsties tiesā ar prasības 
pieteikumu par radītā kaitējuma kom-
pensācijas piedziņu no vainīgā bērna ve-
cākiem. Tiesu medicīniskās ekspertīzes 
atzinums ir iesniedzams tiesā kā prasī-
juma pamatotības pierādījums. Prasītāji 
prasībās, kas izriet no personiskiem aiz-
skārumiem, kuru rezultātā ir radies ve-
selības bojājums, saskaņā ar Civilprocesa 
likuma 43. panta pirmās daļas 2. punktu 
ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas 
valsts ienākumos un saskaņā ar Civilpro-
cesa likuma 567. panta otrās daļas 2. pun-
ktu – no sprieduma izpildes izdevumu 
samaksas tiesu izpildītājam.

Ir jāpatur prātā, ka 
tad, kad bērns 
nosaka, kas ir pareizi 
un kas ir nepareizi, 
viņš balstās uz tādu 
realitāti, kādu to redz, 
uz ikdienas pieredzi, 
nevis uz to, kas ir 
izteikts vārdos.

1 Kriminālprocesa likuma 26. nodaļa.
2 Kriminālprocesa likuma 350. panta trešā daļa.


