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 Bērna ienākšana ģimenē visiem ir liels notikums. Arī tētiem, kuri sākotnēji var justies apmulsuši, reizēm pat traucē-
joši, taču jau no pirmajām mazuļa dienām ir ļoti, ļoti vajadzīgi. Par to, kā jau no pirmajām dienām veidot attiecības ar bērnu, 
pieskaroties, sarunājoties un rūpējoties par viņu, stāsta psiholoģe Iveta Aunīte. Savukārt, bērniem augot un kļūstot jau par 
pusaudžiem, tēva loma mainās, un tāpēc ārsts psihoterapeits Arturs Utināns vērš uzmanību uz četriem būtiskiem jautāju-
miem, par kuriem vislabāk ar pusaudzi sarunāties tieši tēvam.

 „Jauki, ja tētis iziet pastaigā ar mazuli, kurš guļ ratiņos. Taču, lai izveidotu attiecības ar kādu, kurš lielāko daļu laika pavada 
miegā, ar to vien nepietiks,” atzīst I. Aunīte. Viņa paskaidro, ka zīdaiņa vecumā bērnam ir svarīgi gan dzirdēt tēta balsi, gan just 
fizisku kontaktu, tāpēc mazo var un vajag auklēt, ar viņu sarunāties un izrādīt rūpes, jau no pirmajām dienām iesaistoties mazuļa 
kopšanā.

 Kad bērns sāk rāpot un staigāt, tētis var būt ne tikai lielisks rotaļu biedrs, bet arī lielais, uztica-
mais sargs, kurš uzņemas atbildību par bērna vešanu uz pirmsskolas izglītības iestādi, ar savu mieru un 
pārliecību uzmundrinot meitu vai dēlu.

 „Raksturīgi, ka, bērnam sasniedzot apmēram četru gadu vecumu, parasti pat tie tēti, kuri, iespējams, jutušies neveikli un 
nezinoši, mēdz izrādīt lielāku interesi par kopīgām darīšanām ar atvasēm. Nereti viņiem ir mazāk vajadzīga bērna māmiņas klāt-
būtne, jo ar tik „lielu bērnu” jau vieglāk tikt galā pašiem,” pieredzē dalās psiholoģe I. Aunīte.

 Piecu sešu gadu vecumā meita var atzīties, ka, izaugot liela, precēsies ar tēti. Arī dēla acīs šajā posmā tēvs, visticamāk, kļūs 
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par atdarināšanas vērtu varoni. Kopīgo laiku ar tēti bērni gribēs 
pavadīt rotaļās, dauzoties, piedaloties sporta aktivitātēs, un arī 
neiebildīs, ja vakara pasaciņu lasīs un gulētiešanas rituālā pieda-
līsies ne tikai mamma, bet arī tētis. Gan dēls, gan meita piecgad-
nieki priecāsies par iespēju kopā veikt kādus mājas pienākumus 
un apgūt jaunas prasmes. 

 Sākoties skolas gaitām, tētis var palīdzēt gan 
tīri praktiski, aizvedot bērnus uz skolu, gan emocio-
nāli iedrošināt un atbalstīt mācību procesā, pulciņu 
un treniņu izvēlē. 
 „Skolēni taču bieži viens otram ar lepnumu stāsta, kā 
brīvdienās kopā ar tēti gājuši sēņot, makšķerēt, spēlējuši futbolu 
un cik kilometru nobraukuši ar velosipēdu. Ja ģimenē aug dēls un 
vajadzīga palīdzība skolas mājasdarbu veikšanā, ieteicams to darīt 
tētim, jo zēni 6–14 gadu vecumā kā sūklis uzsūc visas „vīriešu 
lietas”, tāpēc tēta vai tēta aizvietotāja loma ir neatsverama,” skaidro „Rimi Bērniem” eksperte.

 Ja tētim ar bērniem ir jaukas attiecības līdz agrīnajam pusaudžu periodam, ļoti ticams, ka, kļūstot pieaugušāki un sākot 
vairāk uzmanības orientēt uz vienaudžiem, bērni joprojām paliks ar tēti draudzīgās un uzticēšanās pilnās attiecībās. Psiholoģe I. 
Aunīte piebilst: „Cerams, dzīves grūtajos un arī priecīgajos brīžos jau pieaugušie bērni zinās un atcerēsies, ka var saņemt padomu 
un atbalstu no tēta.”

 Mammas var atbalstīt un veicināt bērnu attiecības ar tēti divos veidos: veicinot tēva un bērna 
kopā būšanu un neizmantot tēvu kā sodošo instanci.
 „Pirmkārt, jau no pirmajām bērna dzīves minūtēm ieteicams veicināt kopā būšanu, nenorobežojot bērna tēvu un nepiesa-
vinoties mazuli tikai sev. Otrkārt, vēlams stiprināt tēta autoritāti, taču sarunās ar bērnu neizmantot tēvu kā bargo vai sodošo instan-
ci, piemēram, sakot: „O, beidzot tu esi mājās! Es netieku ar viņu galā! Ej un pasaki, ka tā nedrīkst darīt.” Nebūtu arī vēlams bērnam 
draudēt, ka tūlīt atnāks tētis un „tad tik tu redzēsi/dabūsi...” Bērnam nebūtu jābaidās no sava tēta,” uzsver psiholoģe.

 Komunikācija starp pusaudzi un vecākiem var būt viens no grūtākajiem izaicinājumiem ģimenes 
attiecību jomā. Ārsts psihoterapeits A. Utināns vērš uzmanību uz četriem būtiskiem jautājumiem, par 
kuriem vislabāk ar pusaudzi sarunāties tieši tēvam.
 „Lai mūsdienās būtu labs vecāks, ir jābūt ļoti zinošam. Kāpēc tieši tagad? Senākos laikos cilvēki dzīvoja kopienās un nebija 
tik daudz lomu kā tagad. Zēniem un vīriešiem bija savas noteiktas lomas sabiedrībā un ģimenē, bet meitenēm un sievietēm – savas. 
Mūsdienu sabiedrībā lomas un gaidas pret katru konkrēto dzimumu ir daudz nekonkrētākas, tāpēc vīriešiem – tēviem – ir jāmācās 
par pusaudžu psiholoģiju, citādi viņi nevar pilnvērtīgi iekļauties savu bērnu audzināšanā. Jāmācās arī tas, kā veidot attiecības ar 
sievu, kā risināt konfliktsituācijas ģimenē, jo tikai tad vīrietis var būt paraugs arī saviem pusaudžiem,” mudina ārsts psihoterapeits 
A. Utināns. 

 Pretēji ārēji paustai pozai arī pusaudža vecumā bērnam saikne ar vecākiem joprojām ir ļoti nozīmīga. Meitenei pusaudzei 
identificēšanās procesā svarīgāka ir mātes loma, bet tēvs ir pirmais vīrieša paraugs. Tas, kā tēvs uzvedas ģimenē un kāda ir viņa 
attieksme pret meitu, ietekmēs meitenes attīstību. Vecākiem joprojām ir liela loma pusaudža dzīvē, viņš joprojām ir gatavs uzklausīt 
tēva padomu un sarunāties par dzīves svarīgākajiem izaicinājumiem, ja vien tēvs ir pietiekami mūsdienīgs un zinošs, lai atbilstošā 
līmenī uzturētu sarunu ar savu pieaugošo bērnu. 

 Ir situācijas, ka pusaudži negrib kontaktēties ar vecākiem, bet izvēlas laiku pavadīt tikai ar vienaudžiem. Tad gan vecākiem 
sevi ir kritiski jāpavērtē. Biežāk tā notiek ar tiem vecākiem, kas neiet līdzi laika garam un kā vien paver muti, tā tikai moralizē vai 
bārstās ar klišejiskām frāzēm, vai, pēc tīņa domām, runā muļķības. Un tajās retajās reizēs, kad tēvs saka kaut ko tiešām vērtīgu un 
gudru, tīnis to vairs neuztver un nedzird. Pusaudzim ir jānotic, ka tēvs var iedot gudru padomu, kas ir atbalsts, nevis izteikt tikai 
nosodījumu un sarkastiskas piezīmes.

 „Tieši tētis ģimenē visbiežāk ir tas, kurš nodrošina disciplīnu un konsekventāk nosaka robežas, kas tīnim ir jāievēro. Pui-
šiem tēvs ir identifikācijas objekts, no kura piemēra jaunietis mācās svarīgākās dzīves iemaņas – kā izturēties pret sevi, kā izturēties 
pret apkārtējiem cilvēkiem un arī pretējo dzimumu,” klāsta A. Utināns. 

  „Patlaban mēs īsti nevaram pateikt, kas mums nākotnē būs vajadzīgs un kas ne. Ar pusaudzi ir 
vērtīgi sarunāties, kā šodienas izvēles var ietekmēt viņa turpmāko dzīvi,” rosina ārsts psihoterapeits. 
 Pusaudža vecums ir vecāku ielikto vērtību pārvērtēšanas laiks. Piemēram, vai mācības skolā ir svarīgas? Kāpēc ir jāmācās, 
ja var aizraujoši pavadīt laiku ar vienaudžiem? Tāpēc sarunās ir vērtīgi pievērsties jautājumiem par nākotnes izvēlēm, profesiju – 
cik grūti un vienlaikus svarīgi ir izraudzīties nākotnes nodarbošanos. 

 Kopīgo laiku ar tēti piecus sešus 
gadus veci bērni gribēs pavadīt rota-
ļās, dauzoties, piedaloties sporta ak-
tivitātēs, un arī neiebildīs, ja vakara 
pasaciņu lasīs un gulētiešanas rituālā 
piedalīsies ne tikai mamma, bet arī 
tētis.



 Ne vienmēr vecāku profesionālā karjera ir veiksmes stāsts, bet to 
drīkst arī atzīt. Tēvs var pastāstīt, ja viņš kaut kur ir kļūdījies. Ar savu piemēru 
viņš var parādīt, kā jaunietim laikus domāt, ar ko viņš gribētu nodarboties 
turpmākajā dzīvē. Piemēram, neatteikties no skolas sniegtajām iespējām un 
turpināt apgūt gan zīmēšanu, gan zooloģiju. „Šobrīd mēs īsti nevaram pateikt, 
kas mums nākotnē būs vajadzīgs un kas ne. Ar pusaudzi ir vērtīgi sarunāties, 
kā šodienas izvēles var ietekmēt viņa turpmāko dzīvi,” rosina ārsts psihotera-
peits. 

 Vēl viena tēma, ko nevajadzētu ignorēt, ir izsmiešana 
un apsaukāšanās, kas ir liela pusaudžu komunikācijas daļa. Vai 
tevi skolā apsaukā? Kā? Kā tu uz to reaģē? Kā tu to uztver? Vai 
tev liekas, ka tie, kas tevi apsaukā, tevi atstumj un nemīl? 
 Kopumā apsaukāšanās skolā nenozīmē, ka pusaudzis tiek atstumts, 
skaidro psihoterapeits A. Utināns. „Sakot, ka kāds ir par resnu, par tievu, rudiem matiem, vai izsmejot uzvārdu, patiesībā lielākajā 
daļā gadījumu pusaudži trenējas asvārdībā – kurš kuru ātrāk iebāzīs maisā. Lai to izdarītu, meklē, pie kā varētu pieķerties, lai to 
izdarītu. Kopumā tā ir normāla pusaudžu vides komunikācija, ja vien nenotiek viena cilvēka emocionāla pazemošana.” Tētis kopā 
ar dēlu var trenēties ne tikai fiziskās aktivitātēs, bet arī vārdiskās cīņās, pilnveidojot diskusiju un pārliecināšanas prasmes.

 Ballītes un „tusiņi” ir būtiska pusaudža sabiedriskās dzīves daļa, tāpēc der aprunāties, vai viņš 
plāno lietot alkoholu. Ja jā, kāpēc viņam tas ir vajadzīgs? 
 Draugi un vienaudži tīņa vecumā ir ļoti svarīga dzīves daļa. Šajā sabiedrībā topošajam pieaugušajam jāiemācās iekļauties, 
sadzīvot, pastāvēt par savu viedokli un ieņemt savu vietu.    

 Kādas sajūtas viņš no tā saņem? Kas briesmīgs būtu, ja alkoholu nelietotu? Vai viņš prot priecāties bez alkohola? Vai prot 
būt kopā ar vienaudžiem, nelietojot kopā ar viņiem alkoholiskos dzērienus?

 Narkotiku lietošana ir tēma, kurā vecākiem jābūt ne tikai noliedzošiem, bet arī zinošiem. Patlaban 
salīdzinoši populāra jauniešu vidū ir „zālītes” jeb marihuānas smēķēšana. Par tās ietekmi uz pusaudža 
smadzenēm un organismu vecākiem būtu jāinteresējas no nopietniem un ticamiem avotiem, izskaidro-
jot, kā marihuāna iespaido pašsajūtu vēža slimniekiem un kā – pusaudža smadzenes. 
 Internets ir pārpludināts ar informāciju, kas slavina „zālīti”, bet patiesībā uz pusaudža smadzenēm tā iedarbojas postoši. 
Vecākiem ir jābūt labi informētiem, lai spētu vienlīdzīgā un kompetentā līmenī par to diskutēt ar pusaudzi, kas noteikti ir bruņojies 
ar bagātīgu „pierādījumu” klāstu, kas sasmelti interneta dzīlēs un no vienaudžiem.
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 Tētis kopā ar pusaugu 
dēlu var trenēties ne tikai 
fiziskās aktivitātēs, bet arī 
vārdiskās cīņās, pilnveido-
jot diskusiju un pārliecinā-
šanas prasmes.

VISI FOTO: publicitātes foto.

8._septembrī jau septīto gadu pēc kārtas norisinājās Tēva dienas 
gājiens un festivāls.  To organizēja Latvijas vecāku organizācija 
„Mammamuntetiem.lv”.

Gājienā pulcējās tūkstošiem ģimenes cilvēku no dažādiem Latvijas 
novadiem.

http://Mammamuntetiem.lv
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Kas veicina skolēna 
domāšanas attīstību?

Artis Žeigurs, bērnu ārsts
http://www.bernuarsts.lv
 Līdz astoņu gadu vecumam beidzas zināšanu vieglās, nemanāmās apguves laiks, bērns sāk iet skolā.
 Lai cik sen tas arī nebūtu, lielākā daļa pieaugušo atceras šo laiku. Reizēm tās ir mūsu pirmās nepatīkamās atmiņas. 
Visbiežāk tās ir saistītas ar veidu, kā bērni tika mācīti. Bērns, kas līdz šim bez vecāku klātbūtnes un palīdzības ir maz bijis 
ārpus mājām, pēkšņi nonāk pilnīgi svešā fiziskā un sociālā vidē. 2. septembrī viņš saka: „Mammu, kāpēc mums šodien atkal 
ir jāiet uz skolu, mēs vakar tur jau bijām!” Bērnam vēl ir nepieciešama vecāku gādīga vadība, bet skola no viņa prasa grupas 
disciplīnu. 

Sākot skolas gaitas, bērna spriestspējas vēl ir vājas. Viņam šķiet, ka pēkšņā atrautība no mātes un tas, ka viņš jūtas nelaimīgs, ir 
tādēļ, ka viņam jāsāk mācīties. Bērns saista mācības ar savu slikto pašsajūtu un uz skolu negrib iet, bet vecāki liek, un jāiet vien ir. 
Tagad brīdi padomāsim. Laiks skrien tik ātri, bet prāts veidojas ierobežotu laika sprīdi. Vidēji astoņos gados nobriest smadzeņu 
pusložu garoza un bērns ir sasniedzis četras piektdaļas no savām prāta spējām. Lielākā daļa no jūsu bērna prāta asuma un uztveres 
spējām attīstās jau pirms skolas un ir ļoti atkarīga no tā, cik daudzveidīgām nodarbībām ar bērnu vecāki ziedos pašu dārgāko, kas 
ir, bet kas nepiepildīts tik un tā zūd, – nu jūs jau zināt – savu laiku. 

 Astoņu gadu vecumā bērns, ar kuru pārdomāti nodarbojas, spēj vismaz viduvēji dziedāt (dzirdes uztvere un atmiņa), 
zīmēt (redzes uztvere un atmiņa), spēlēt bumbu un dejot (kustību koordinācija un atmiņa), šajās jomās pielikt pūles (uzma-
nības noturība) un improvizēt (jaunrade). Bērns, kuram nav bijusi iespēja vingrināties, visu iepriekšminēto pratīs, visticamāk, 
vāji. 

FOTO: 1.bp.blogspot.com
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Nepaļaujieties tikai uz skolu, jo liela uztveres daļa attīstās agrāk. Ja bērns jau ir pieradis, ka mācīties ir jautri, viņš skolu uztver kā 
iespēju lasīt, zīmēt, satikties ar bērniem, un tas samazina psiholoģisko traumu, ko rada pēkšņā atrautība no mātes. Tajos gadījumos, 
kad bērnu sāk mācīt agri, ir patīkami vērot, kā bērna patika mācīties pāraug patikā pret skolu. 
 Septiņgadīgajam skolā parasti māca lasīt materiālu, kas neatbilst viņa interesēm un zināšanām, jo lasāmvielas izvēli iero-
bežo tas, ka lielākā daļa bērnu vēl neprot lasīt. Daudz vairāk viņus saistītu stāsti, ko skolā bērni lasa vēlākā vecumā. Aizspriedumi 
pirmsskolas vecuma bērnu sargāja no lasīšanas gluži tāpat kā no zināšanām par dzimuma jautājumiem. Pastāvēja uzskats, ja bērns 
labprāt kopā ar māmiņu lasa grāmatu, tad viņš zaudē savu dārgo bērnību, bet tas nenotiek, ja viņš sēž mantiņu kaudzē. Iemāciet 
savam bērnam lasīt pirms skolas, ja vien neatbalstāt pieņēmumu, ka nezināšana nes labumu, bet zināšanas – ļaunumu, ka vienīgi 
rotaļāšanās ar mantiņām padara bērnu laimīgu, bet zināšanu ieguve par valodu un pasauli padara viņu nelaimīgu, ka smadzeņu 
nodarbināšana tās nolieto, bet nelietošana labi saglabā.
 Lai cilvēks sekmīgi spētu atrisināt dzīves sagatavoto rēbusu, ir vajadzīgs neatlaidīgs un darbīgs raksturs un apķērīgs prāts, 
kas pārstrādā faktus, ko sagādā laba uztvere un laba atmiņa. Beidzoties straujajai smadzeņu augšanai un attīstībai, arī domāšanas 
asumu ietekmējošās īpašības attīstās lēnāk. Protams, dzīves pieredzi un faktus par lietu dabu cilvēks turpina uzkrāt visu dzīvi. Tikai 
apķērīgs, ass prāts starp šiem faktiem spēj ātri atlasīt sev noderīgos, bet neapķērīgais – ne.

 Vecāki veicinās bērna prāta attīstību, kopā ar viņu kārtojot visas sadzīvē nepieciešamās lietas – iepirkšanos, rēķinu 
maksājumus u. c., kā arī kopīgi pārrunājot lasīto, filmās redzēto, no draugiem dzirdēto u. c., izzinot bērna domas apsprieža-
majā jautājumā un sīki paskaidrojot savas.

 Astoņos gados uzkrātā dzīves pieredze jau ir pietiekami liela, lai rastos mānīga pārliecība, ka bērns zina un prot daudz. Ja 
bērns nav radināts būt apdomīgam un piesardzīgam, viņš sevi centīsies apliecināt vienaudžu vidū, kur rodas daudz neparastu ideju 
darbībai, bet, trūkstot spējai iztēloties rīcības sekas, notiek nelaimes. Piemēram, vakarā uz autoceļa tiek salikti ķirbji, lai paskatītos, 
kas ar tiem notiks. Tiek ostīta līme, veikalā zagti saldumi, staigāts pa daudzstāvu nama jumta malu un pīpēta „zālīte”.
 Vecāku pienākums ir sagatavot bērnu, lai viņš saprastu, ka neparastas rotaļas ar vienaudžiem, jo īpaši tās, kas saistītas ar 
lielīgu savu spēju apliecināšanu, bieži beidzas slikti.
11 līdz 12 gados bērnam nobriest pieres daivu garoza un izveidojas abstraktā, loģiskā domāšana. Viņš savu rīcību un tās radī-
tās sekas spēj pilnībā iztēloties domās. Līdz šim vecumam vecākiem nevajadzētu prasīt no bērna nopietnus solījumus, ka viņš… 
nekad vairs tā nedarīs. Tādējādi tiek prasīts neiespējamais, jo tikai nobriedusi nervu sistēma spēj ilgstoši patstāvīgi pretoties mūsu 
spēcīgajām iekšējām dziņām. Šī bremze ir tā, kas padara cilvēku par cilvēku. Tā ir reizē arī viņa spēks un vājums un daudzu slimību 

Iemāciet savam bērnam lasīt pirms skolas, ja vien neatbalstāt pieņēmumu, 
ka nezināšana nes labumu, bet zināšanas – ļaunumu, ka vienīgi rotaļāšanās 
ar mantiņām padara bērnu laimīgu, bet zināšanu ieguve par valodu un pasau-
li padara viņu nelaimīgu, ka smadzeņu nodarbināšana tās nolieto, bet nelieto-
šana labi saglabā.

FOTO: www.mummypages.co.uk
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iemesls. Tātad, ja vecāki līdz šim vecumam prasa no bērna ilgtermiņa apņemšanos, ko viņš, bez šaubām, nespēj pildīt, vecāki māca 
bērnam neturēt vārdu. Sākumā viņš to katru reizi pārdzīvos, bet vēlāk vairs ne, un tad pārdzīvos vecāki. 
 Minētais nenozīmē, ka līdz šim vecumam mammai un tētim nevajadzētu bērnam izrādīt savu neapmierinātību par nesa-
prātīgu rīcību, kā arī nenoteikt ierobežojumus. Vecākiem tas ir jādara, tikai būtu naivi cerēt, ka bērns tāpēc vairs nekad nekļūdīsies, 
ierobežojumus vienmēr ievēros un pie vieniem un tiem pašiem ar piespiešanos un atbildīgu rīcību saistītiem jautājumiem nebūs 
jāatgriežas vēl un vēl. Tā dzīvē nemēdz būt. Lai vecākiem piemītošo, gandrīz neizsmeļamo pacietību stiprina doma, ka, neatlaidīgi 
mācot bērnu tikt galā ar dzīves grūtībām, viņi savam bērnam kļūst par vislabākajiem vecākiem.
 Daudzu pusaudžu mātēm ir līdzīgs pamats raizēm – mūsdienu dzīve piedāvā tik daudz viegli sasniedzamu baudu, bet 
bērni bieži vēl nav gatavi izsvērt, kas no tā visa viņiem ir derīgs. Vecāki jūt, ka nespēj ietekmēt bērnu pieņemt apdomīgus lēmumus, 
viņi reizēm pat nezina, kā paiet bērnu diena – par savām gaitām un nepatikšanām viņi vecākiem vairs nestāsta. Tomēr bērnišķīgā 
rīcība rāda, ka draugiem bērnu dzīvē ir nesamērīgi liela ietekme. Un nelaime ir tā, ka šie draugi nav ne drusku prātīgāki. Narkotikas 
ir pieejamas pat skolās, pirmajās reizēs tās dod pamēģināt bez maksas. Interneta sarunas anonīmās un rotaļīgi virspusējās attiecībās 
pieradina pārkāpt vecāku noteiktās robežas – „man patiktu tev iebāzt roku biksītēs...” Nereti pusaudži neprot patstāvīgi mācīties un 
arī nevēlas, jo viņi nesaista zināšanas ar savu labklājību nākotnē. Skolas uzdevumus viņi pilda tikai pēc vairākkārtēja atgādinājuma 
un rāšanās. Daudzi notērē lielas summas mobilajās sarunās vai citur, nespējot paskaidrot, kā. Citi agri iesaistās nedrošos dzimum-
sakaros, jo „draudzenes jau sen to ir pamēģinājušas”... Daži bez alus, kokteiļiem un smēķiem nespēj justies jautri, pazūd no mājām. 
Vecākus uztrauc arī apņemšanās, kas paliek nepiepildītas, – daļa pamet iesāktas sporta vai mūzikas nodarbības utt. 

 Kā iemācīt pusaudzim pieņemt atbildīgus lēmumus un apmierināt savas vajadzības? Uzskaitīšu, manuprāt, svarīgā-
kās – likumīgi pelnīt iztiku, uzturēt tīrīgu mājokli, maksāt savus rēķinus, rūpēties par veselību, izklaidēties bez riska dzīvībai, 
izvēlēties materiāli, reliģiski un seksuāli neieinteresētus draugus, uzturēt ģimeni un audzināt bērnus. 

 Dzīve rāda, ka tad, kad bērns jau ir pusaudzis un vecāku ietekme strauji samazinās, to izdarīt ir tiešām grūti. Bet nevajag 
nolaist rokas. Tas ir paveicams, ja vien vecāki saglabās ar pusaudzi draudzīgas attiecības, tikai tas prasīs daudz vairāk nervu, nekā 
tad, ja visu iepriekš minēto bērnam sāks mācīt trīs četru gadu vecumā. Audzināšana šajā gadījumā ir profilakse, kas vienmēr ir 
lētāka, patīkamāka un efektīvāka par ārstēšanu.

 Līdz 11–12 gadu vecumam vecākiem nevajadzētu prasīt no bērna nopietnus 
solījumus, ka „viņš nekad vairs tā nedarīs”. Tādējādi tiek prasīts neiespējamais, 
jo tikai nobriedusi nervu sistēma spēj ilgstoši patstāvīgi pretoties mūsu spēcīga-
jām iekšējām dziņām.

FOTO: www.naturesway.com.au

http://www.naturesway.com.au
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10 veidi, kā bērnā
ieaudzināt patstāvību 
pēc Montesori metodes

Ināra Blūma
 Marijas Montesori pedagoģiskās sistēmas devīze skan: „Palīdzi man izdarīt to pašam!” M. Montesori savās grāmatās ir 
rakstījusi par to, ka bērns var daudz, neraugoties uz savu mazo vecumu, ja vien pieaugušie viņam sniedz šādu iespēju. Viņa uzskatī-
ja, ka galvenais pieaugušo uzdevums ir radīt pielāgotu vidi (ne tikai bērnudārzā, bet arī mājās).
 Tas nozīmē, ka apkārtējai videi jāatbilst bērna vajadzībām: daudz kustēties, aiztikt ar rociņām, pētīt un piedalīties mājas 
darbos. Bet bez visa tā arī vecākiem ir jārūpējas par to, lai bērnam būtu pietiekami daudz brīvības izmantot vides radītos apstākļus. 
M. Montesori bija pārliecināta: „Cilvēks nevar būt brīvs, ja viņš nav patstāvīgs. No jaunās paaudzes mums jārada stipri cilvēki, bet 
par stipriem cilvēkiem mēs saucam patstāvīgus un brīvus cilvēkus.”
 Pilnvērtīga bērna attīstība ir iespējama tikai tad, kad viņam ir sniegta iespēja iepazīt apkārtējo pasauli. Bet tam ir nepiecie-
šama brīva kustēšanās, saprātīgas robežas un cieņa pret mazo personību. Taču mūsu pasaule ir radīta pieaugušajiem, un bērniem 
bieži vien ir grūti tai pielāgoties. Kā bērnam palīdzēt kļūt daudz patstāvīgākam un iegūt pārliecību par savām darbībām? Portāls 
„Ihappymama.ru” piedāvā 10 M. Montesori piedāvātas aktivitātes no bērna skatpunkta, kas viņiem tik ļoti nepieciešamas, lai taptu 
par patstāvīgiem cilvēciņiem.

 Paskaties uz apkārtējo vidi ar bērna acīm
 Apsēdies uz grīdas un palūkojies apkārt no bērna auguma skata punkta. Ieteicams šādā stāvoklī pavadīt pietiekami ilgu 
laiku, atrodoties visās mājokļa zonās, kurās uzturas bērns, – virtuvē, viesistabā, koridorā, tualetē un vannasistabā, nevis tikai 

FOTO: www.montessoripreschoolkindergartenanddaycare.com

http://Ihappymama.ru
http://www.montessoripreschoolkindergartenanddaycare.com
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bērnistabā. Pievērs uzmanību slēdžiem, krāniem, skapjiem utt. un padomā par to, cik ērti bērnam ir dzīvot šādā saimniecībā, kas 
domāta milžiem. Iedomājies dažas situācijas un pacenties atrast izeju, piemēram, ko darīt, ja gribas ēst, jānomazgā rokas vai jāaiz-
sniedz siltāka jaciņa.

 Slāpju remdēšana
 Mūsu uzdevums ir izveidot vidi tā, lai bērnam katru reizi nebūtu jāskrien pēc palīdzības pie pieaugušā, lai padzertos 
ūdeni, jo viņš taču pilnībā to var izdarīt patstāvīgi. Lai bērnam tiktu sniegta iespēja padzerties, kad viņš to vēlas, novieto dzeramo 
viņam ērti pieejamā vietā. Tad tavs vienīgais uzdevums būs tikai sekot līdzi, lai krūzītē/pudelītē vienmēr būtu svaigs un tīrs ūdens.

 Atkritumu savākšana
 Izvēlies mīkstu, tīru lupatiņu, slotu un lāpstiņu atkritumu savākšanai un parādi bērnam, kā rīkoties ar šiem priekšmetiem. 
Ļauj bērnam tos izmantot, lai viņš varētu savākt šmuci, ja tāda gadīsies, un bērniem tādas gadās diezgan bieži. Parādi, gan kā slau-
cīt, gan kā saslaucīt gružus lāpstiņā un kur tos pēc tam izbērt. Ja bērnam nav īpaši ērti izmantot kopējo atkritumu tvertni, izveido 
bērnam mazāku, speciāli viņa vajadzībām domātu spainīti, kur likt atkritumus.

 Izlietā savākšana
 Uz grīdas var atrasties ne tikai kaut kādi atkritumi, bet arī ūdens, zupa vai kompots. Šis ir labs piemērs, lai bērnam pa-
skaidrotu, kā strādā cēloņsakarības – izlēji, tātad tas ir jāsavāc. Šai aktivitātei vajadzēs spainīti, nelielu labas uzsūktspējas sūkli, kas 
palīdzēs savākt šķidrumu, un lupatiņu, lai vēlāk grīdu padarītu sausu.

 

 

 
 

 

___
 Istabas augu kopšana
 Ja bērns periodiski ar pirkstiņiem ielien puķupodos, norauj pa kādai lapiņai vai ziediņam no vecāku lolotā istabas auga, 
nesteidzies uzreiz to novākt un novietot uz augstākiem plauktiem. Izvēlies no visiem augiem dažus īpašos augus un paskaidro bēr-
nam, kā tos kopt. Lai bērns to varētu paveikt, būs nepieciešama maza lejkanniņa ar smailu snīpīti un jāpaskatās līdzi, lai bērns augu 
nepārlietu. Citādi viņš vienā podiņā būs gatavs izliet visu lejkanniņas saturu. Pastāsti, ka katram podiņam nepieciešams neliels 
ūdens daudzums. Rūpēties par augiem var arī, izmantojot pulverizatoru – galvenais, lai bērnam pietiktu spēka nospiest tā rokturīti. 
Tāpat vari piedāvāt ar lupatiņu notīrīt putekļus no augu lapām vai izlasīt lapiņas, kas apvītušas.

Uz grīdas var atrasties ne tikai 
kaut kādi atkritumi, bet arī ūdens, 
zupa vai kompots. Šis ir labs pie-
mērs, lai bērnam paskaidrotu, kā 
strādā cēloņsakarības – izlēji, tā-
tad tas ir jāsavāc.

FOTO: www.nienhuis.com
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 Vieta, kur pārģērbties
 Pie ārdurvīm, parasti tas ir priekštelpā jeb koridorā, izvei-
do dažus āķīšus bērna virsdrēbēm, tāpat izveido atsevišķu plauk-
tiņu bērna apaviem un blakus noliec apavu tīrīšanai paredzētu 
birstīti. Noliec zemu soliņu, lai bērns varētu pārģērbt apavus, 
un atceries, ka ērtības līmenis jāmēra, vadoties no bērna skata 
punkta, nevis pieaugušo kritērijiem. Bērniem ir ļoti svarīga sava 
kārtības sajūta, tādēļ bez galējiem iemesliem nepārkarini bērna 
novietotās drēbītes pēc sava prāta un nepārvieto soliņu. Un pats 
galvenais, nenervozē, ja bērns, pēc tavām domām, lieki tērē laiku, 
lai izvēlētos piemērotu cepurīti vai kurpju auklas sien pārāk ilgi. 
Jau pirms tam paredzi laiku šim procesam (īpaši aktuāli tas būs 
patstāvīgas apgūšanas sākumā).

 Pusdienas un galda servēšana
 Piedalīšanās galda klāšanā ir ļoti vērtīgs rituāls, kas būs svarīgs posms, gatavojoties brokastīm, pusdienām un vakariņām. 
Sāc ar pašapkalpošanās prasmju apgūšanu. Lai to izdarītu, nepieciešams, lai bērns zinātu, kur glabājas trauki un galda piederumi. 
Pirms galda klāšanas vēlams uz galda uzlikt špikeri, kas var būt salvetes izskatā. Būtu labi, ja uz tās būtu norādes – apzīmējumi, lai 
būtu vieglāk atcerēties, kur jāstāv šķīvim un tasītei, kurā pusē jāliek nazis, dakšiņa un karote.
Bērnam ir svarīgi sajust personīgi neatkarību, tādēļ labāk sniegt iespēju viņam pašam izvēlēties un uzlikt tik daudz ēdiena, cik viņš 
vēlas. Tāpēc ieteicams galda centrā nolikt zupas terīni vai ēdiena bļodu visai ģimenei. Taču brīva izvēle vienmēr ir jāsaista arī ar 
atbildību – tagad bērnam ir jāapēd viss, ko viņš pats uzlicis uz sava šķīvīša. Tādā veidā bērnam vajadzētu mācīt uzlikt uz šķīvja ne-
daudz ēdiena, bet, ja būs vēlēšanās, porciju papildināt. Pirmajā posmā palīdzi bērnam kontrolēt porciju izmērus, lai viņš nenonāktu 
sarežģītā situācijā – uzliekot par daudz un nespējot to apēst. Pēc pusdienām bērns pilnībā spēj ne tikai novākt savus traukus, bet arī 
tos nomazgāt.

 Ledusskapja izmantošana
 Ledusskapī atbrīvo zemāko plauktu produktiem, kurus dienas gaitā bērns var iet un paņemt, lai uzkostu starp ēdienrei-
zēm. Tie var būt, piemēram, jogurti, dārzeņu gabaliņi vai augļi, biezeņi, morss, kompots, smūtijs. Ar laiku viņš iemācīsies ne tikai 
paņemt, bet arī patstāvīgi pagatavot otrās brokastis vai launadziņu. Pats galvenais, lai vecāki saprastu, ka viņu bērns patiešām to 
spēj izdarīt.

 Ēdiena pagatavošana
 Virtuve ir pētījumu paradīze, tieši šī vieta no visa 
mājokļa visvairāk vilina mazu bērnu. Lai cik daudz istabā 
nebūtu dārgu un attīstošu rotaļlietu, mazajam vienmēr daudz 
pievilcīgāki būs trauki, karotes un katliņi. Atļauj bērnam 
piedalīties praktiski visos procesos, kuri notiek virtuvē, rūpīgi 
pārdomājot loģistiku un drošību. Nebaidies, ka viņš izbērs vai 
izlies kaut ko – viņš taču prot aiz sevis savākt!
 Starp citu, vārītu dārzeņu un olu notīrīšana no 
mizām un čaumalām ir labākie vingrinājumi mazajiem 
pirkstiņiem. Ja izvēlas pareizo nazīti – tam jābūt nelielam, kas 
labi ieguļ plaukstā, ar drošu, noapaļotu un neasu galu –, tad 
arī to pilnībā var uzticēt bērnam. Labs variants ir deserta vai 
sviesta smērēšanai paredzēts nazis. Ar tiem absolūti normāli 
var sagriezt banānu, vārītus dārzeņus, olas vai vārītu desu.

 Personīgā skapja izmantošana
 Ierīko ērtu skapi, plauktu vai kumodi ar atvilktnēm. Svarīgi, lai mēbele atbilstu bērna augumam. Izkārto mēbelē bērna 
ikdienas lietošanai paredzētos apģērbus, vismaz pāris komplektu. Kreklus, kleitas un jaciņas uzkarini uz maziem pakaramajiem, 
protams, ja bērna skapī šāda iespēja pastāv. Katrai lietai ir jābūt savai vietiņai. Ļauj bērnam pašam izvēlēties sev apģērbu un neuz-
traucies, ja kāds no apģērba gabaliem tiks uzvilkts pilnīgi nepareizi vai neatbilst pieaugušā priekšstatiem par stila izjūtu.
Parādi bērnam, kā dažādos veidos var sakārtot apģērbu. Bērniem patiesībā ļoti patīk kārtība, bieži vien viņi pat uzstāj, lai katrs 
t-krekliņš, bikses vai kleita vienmēr atrastos savā vietā, un nepāriet pie citu darbību veikšanas, kamēr netiks pabeigta iesāktā. Starp 
citu, lietu pārskatīšana jeb pat pārskaitīšana ir lielisks veids, kā apgūt pirmās prasmes lietu secībā.
Ikdienā izmantojot šo pieeju, vecāki saviem bērniem iemāca būt funkcionāli neatkarīgiem, ļauj atvasēm paaugstināt pašapziņu 
līmenī „es varu” un „esmu noderīgs”.

Izmantotie avoti: https://ihappymama.ru/10-sposobov-vospitat-v-rebenke-samostoyatelnost-po-montessori/

 Ērtības līmenis jāmēra, vadoties 
no bērna skata punkta, nevis pieau-
gušo kritērijiem. Bērniem ir ļoti sva-
rīga sava kārtības sajūta, tādēļ bez 
galējiem iemesliem nevajag pārvietot 
bērnu mantas pēc sava prāta.

FOTO: vms.lt
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Tagad visi skolām nepieciešamie izglītības 
e-izdevumi vienuviet!

Izvēlies savai skolai vajadzīgo komplektu!

Kā abonēt žurnālus 2020.gadam 
Lai abonētu jebkuru no e-izdevumiem vai izdevumu komplektu aizpildiet abonēšanas anketu 

www.skolasvards.lv sadaļā Abonēt vai arī uz e-pastu redakcija@skolasvards.lv atsūtiet maksātāja 
rekvizītus, izvēlētos izdevumus un termiņu uz kādu vēlaties abonēt. Mēs savukārt sagatavosim 

elektronisku rēķinu un nosūtīsim jums to pa e-pastu. 
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FOTO: Andris Bērziņš
Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs uzskata, ka, piemērojot biznesa modeli izglītībā, bērns izglītības iestādei un pašvaldībai būtībā ir kļuvis par 
ienākumu objektu – no mērķdotācijām un no starppašvaldību norēķiniem.

  ILZE BRINKMANEIK

„Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai esam sagatavojuši savu 
redzējumu par skolu tīkla attīs-
tību un tā veidošanu un piln-
veidošanu kopš 2009.  gada, kad 
izveidoja Tukuma novadu. Pro-
cess ir nebeidzams un neapstājas, 

Valsts izglītības politikā 
vērojama liela pretruna

joprojām domājam, plānojam un 
lemjam par to, kā uzlabot situā-
ciju. Protams, sekojam tam, kas 
notiek valstī, un iespēju robežās 
mēģinām pielāgoties – ne bez sā-
pīgiem lēmumiem un izmaiņām, 
kad, piemēram, jāslēdz skolas,” 
stāsta Tukuma novada izglītības 
pārvaldes vadītājs Normunds 
Rečs.

Bērnu skaitam 
ir tendence augt

Pirms 10  gadiem, kad 
2009.  gadā valstī sākās ekono-
miskās lejupslīdes izpausmes un 
būtiski samazinājās mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai, Tuku-
ma novadā tika slēgta Lestenes un 
Zentenes pamatskola, Jaunsātu 

pamatskolu pārveidoja par Pūres 
pamatskolas filiāli, kas darbojas 
joprojām. „Manuprāt, Jaunsātu 
filiāle ir labs piemērs, kā izdevies 
skolu laukos saglabāt. Joprojām 
tur ir sākumskolas klases, kurās 
mācās 41 skolēns, un darbojas arī 
bērnudārzs ar vairāk nekā 40 bēr-
niem,” norāda N. Rečs.

Izglītības pārvaldes vadītājs 

atgādina arī, ka 2010.  gadā Sē-
mes pamatskola reorganizēta 
par sākumskolu, un patlaban tā 
palīdz risināt Tukuma pilsētā ak-
tuālo rindas uz bērnudārza vie-
tām problēmu: Sēmē pirmskolā 
kopumā uzņemti 106  bērni, no 
kuriem aptuveni divas trešdaļas 

Lieldienas rītā ziedēj’ zaļa zālīte;
          Pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti.

Latviešu tautasdziesma

Nosaukums Gads /EUR Pusgads /EUR
Skolas Vārds 49.00 28.00
Skolas Psiholoģija 28.00 20.00
Pirmsskolā 45.00 25.00
Izglītība un Kultūra 69.00 40.00
Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītības jomā 35.00 20.00
Vecākiem 29.00 18.00
Aktuālās ikdienas izglītības ziņas tavā e-pastā 19.00 15.00

Abonē 2020. gadam!

Informācija abonētājiem!
Ja abonētājs ir skola - 1 skolas abonements nodrošina individuālu pieeju 

žurnālu lasīšanai visiem skolas skolotājiem! 
Ikviens skolas pedagogs izmantojot savu individuālo paroli  var jebkurā laikā un vietā lasīt žurnālus un 

izdrukāt sev interesējošās rubrikas vai arī visu žurnāla numuru! Jebkuram skolotājam ir arī pieejams visu 
iepriekš izdoto žurnālu numuru arhīvs sākot no 2012. gada! 

Abonējot žurnālu komplektu nākamajam gadam jebkurš skolas skolotājs varēs izmantot arī apjomīgu 
metodisko materiālu datu bāzi (vairāk nekā 270 materiāli dažādos mācību priekšmetos), 

kas katru mēnesi tiek papildināta.

Jau esošie abonētāji (tie, kuri žurnālus abonējuši iepriekšējos gados) un abonēs nākamajā 
2020. gadā, turpina izmantot savas līdzšinējās paroles. Ja gadījumā parole tiek aizmirsta, 

to vienkārši var atjaunot ienākot www.skolasvards.lv.

Ja jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums:
Redakcijas tālr.: 26002264 

Redakcijas e-pasts: redakcija@skolasvards.lv 
www.skolasvards.lv Vairāk informācijas 

www.skolasvards.lv



E-žurnāls SKOLAS VĀRDS ir 
praktisks un ērts e-žurnāls izglī-
tības profesionāļiem. 
Žurnāls iznāk divas reizes mē-
nesī e-formātā. Žurnāls veltīts 
izglītības jautājumiem, kas sais-
toši gan skolu vadītājiem, gan 
skolotājiem. Žurnālā var lasīt 
analītiskus rakstus par aktuālām 
izglītības problēmām, profesio-

nāļu pieredzi un komentārus, lēmumu skaidroju-
mus, skolu projektu pieredzi, skolotāju pieredzes 
materiālus,intervijas ar izciliem skolotājiem, skolu 
direktoriem, izglītības jomas speciālistiem, raks-
tus par mūžizglītību, tālākizglītību un iespējām 
profesionālajā pilnveidē, kā arī ārvalstu pieredzi. 
Redakcijas dāvana skolotājiem – katrā numurā 
publicējam metodiskos materiālus dažādos mācī-
bu priekšmetos, ko skolotāji var praktiski izmantot 
savā darbā.
Žurnāls iznāk divas reizes mēnesī no 2012. gada 
oktobra.

Ikvienam, kurš strādā pirms-
skolā! E-žurnālā PIRMSSKOLĀ 
katru mēnesi var lasīt par ak-
tuālo, kas saistīts ar izglītību 
līdz skolas gaitu sākšanai. 
Psihologu ieteikumi, dažādu 
rotaļnodarbību apraksti, te-
matisku pasākumu scenāriji, 
praktiska pirmsskolu piere-
dze, metodiskie materiāli!

Žurnāls iznāk no 2012. gada vienu reizi mēnesī 
elektroniskā formātā. 

E-žurnālā SKOLAS PSIHOLOĢIJA 
mēs runājam par emocionālo 
vidi un attiecībām skolā. 
Par saskarsmi un komunikāciju 
starp skolotājiem, skolēniem un 
vecākiem. 
Par bērnu uzvedību un skolotāja 
darbu, sevis iepazīšanu, apzinā-
šanu un izprašanu.
Dažādās nozarēs strādājošie 

psihologi, izaugsmes treneri, lektori un citi speciā-
listi atbild un skaidro aktuālus skolas emocionālās 
vides jautājumus.  
Žurnālā var iepazīties ar praktiski izmantojamām 
tehnikām un metodēm.
Žurnāls īpaši noderīgs skolu psihologiem un klašu 
audzinātājiem.
Žurnāls iznāk no 2015. gada elektroniskā formātā 
vienu reizi mēnesī.

IKMĒNEŠA E-IZDEVUMS PAR 
AKTUĀLĀM NORMATĪVO 
AKTU IZMAIŅĀM IZGLĪTĪBAS 
JOMĀ. Tiesību metodiskā 
materiāla galvenā mērķaudi-
torija ir vispārējās izglītības 
iestāžu (tostarp pirmsskolu) 
un profesionālo skolu vadī-
ba, sniedzot ikdienas darbu 
regulējošo normatīvo aktu 

aktuālo izmaiņu pārskatu par attiecīgajā mēnesī 
valstī oficiāli publicētajiem likumiem un Minis-
tru kabineta noteikumiem. Galvenās informā-
cijas jomas – izglītošana, bērnu tiesības, darba 
tiesiskās attiecības un drošība, lietvedība un 
iekšējā dokumentācija, datu aizsardzība, iestā-
des saimnieciskā darbība un publiskie iepirku-
mi, Eiropas Savienības fondu un citu projektu 
atbalsts, amatpersonu atbildība.
Izdevums par  aktuālām normatīvo aktu izmai-
ņām izglītības jomā iznāk vienu reizi mēnesī 
elektroniskā formātā.
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Turpinājums 4. lpp. 

FOTO: Andris Bērziņš
Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs uzskata, ka, piemērojot biznesa modeli izglītībā, bērns izglītības iestādei un pašvaldībai būtībā ir kļuvis par 
ienākumu objektu – no mērķdotācijām un no starppašvaldību norēķiniem.

  ILZE BRINKMANEIK

„Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai esam sagatavojuši savu 
redzējumu par skolu tīkla attīs-
tību un tā veidošanu un piln-
veidošanu kopš 2009.  gada, kad 
izveidoja Tukuma novadu. Pro-
cess ir nebeidzams un neapstājas, 

Valsts izglītības politikā 
vērojama liela pretruna

joprojām domājam, plānojam un 
lemjam par to, kā uzlabot situā-
ciju. Protams, sekojam tam, kas 
notiek valstī, un iespēju robežās 
mēģinām pielāgoties – ne bez sā-
pīgiem lēmumiem un izmaiņām, 
kad, piemēram, jāslēdz skolas,” 
stāsta Tukuma novada izglītības 
pārvaldes vadītājs Normunds 
Rečs.

Bērnu skaitam 
ir tendence augt

Pirms 10  gadiem, kad 
2009.  gadā valstī sākās ekono-
miskās lejupslīdes izpausmes un 
būtiski samazinājās mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai, Tuku-
ma novadā tika slēgta Lestenes un 
Zentenes pamatskola, Jaunsātu 

pamatskolu pārveidoja par Pūres 
pamatskolas filiāli, kas darbojas 
joprojām. „Manuprāt, Jaunsātu 
filiāle ir labs piemērs, kā izdevies 
skolu laukos saglabāt. Joprojām 
tur ir sākumskolas klases, kurās 
mācās 41 skolēns, un darbojas arī 
bērnudārzs ar vairāk nekā 40 bēr-
niem,” norāda N. Rečs.

Izglītības pārvaldes vadītājs 

atgādina arī, ka 2010.  gadā Sē-
mes pamatskola reorganizēta 
par sākumskolu, un patlaban tā 
palīdz risināt Tukuma pilsētā ak-
tuālo rindas uz bērnudārza vie-
tām problēmu: Sēmē pirmskolā 
kopumā uzņemti 106  bērni, no 
kuriem aptuveni divas trešdaļas 

Lieldienas rītā ziedēj’ zaļa zālīte;
          Pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti.

Latviešu tautasdziesma

Laikraksts IZGLĪTĪBA un 
KULTŪRA no 2019. gada 
augusta iznāk divas reizes 
mēnesī elektroniskā formā-
tā. Joprojām laikraksts ziņo 
par visu, kas svarīgs izglītībā, 
esot palīgs un atbalsts skolās 
strādājošajiem skolotājiem, 
vadībai un administrācijai. 
E-laikraksta tēmas ietver visas 

izglītības pakāpes no pirmsskolas līdz augstā-
kajai izglītībai, kā arī interešu iglītību un kultū-
rizglītību. Katrā numurā tiek atspoguļoti gan 
aktuālie izglītības politikas jautājumi, gan arī 
skolu praktiskā pieredze, izglītības jomas disku-
sijas un jautājumi. 

E-žurnāls VECĀKIEM iznāk 
divas reizes mēnesī un ir 
paredzēts pirmsskolas un sā-
kumkolas bērnu vecākiem un 
skolotājiem. Žurnāla mērķis ir 
mudināt vecākus turpināt at-
bildīgi domāt par savu bērnu 
fizisko un emocionālo veselī-
bu, psiholoģiju un skološanās 
procesiem.

*** Izglītības e-izdevumi neiznāk jūnijā un jūlijā, izņemot izdevumu “Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītības jomā”, 
kas iznāk katru mēnesi bez pārtraukumiem.


