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PAR ZIEMASSVĒTKIEM
Aīda Rancāne,
Dr.  biol., Mg.  phil., Latvijas Universitātes 
Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā 
pētniece

Mūsdienās teiktu, ka gada laikā Zeme 
apriņķo ap Sauli vienu reizi, taču tad, kad 
veidojās laika skaitīšanas sistēma, svarī-
gas bija acīm redzamās parādības, un 
tas ir Saules ceļš pie debesīm. Gada laikā 
šis ceļš atgādina ieelpu un izelpu: vasarā 
Saule dienas vidū paceļas visaugstāk virs 
horizonta un veido vislielāko loku pa de-
bess jumu, ziemā – nolaižas zemu un veic 
pavisam nelielu loku.

Dienas un nakts garuma attiecība, ko 
nosaka Saules gaita, iezīmē četrus svarī-
gus punktus gada laikā: vasaras un zie-
mas saulgriežus un pavasara un rudens 
saulstāvjus jeb vienādības. Visīsākajā 
dienā, 21.  decembrī, Saule paceļas pavi-
sam nedaudz virs horizonta un tās noie-
tais loks pie debesīm ir pavisam neliels. 
Īsākā diena un garākā nakts iezīmē zie-
mas saulgriežus.

Saules piedzimšanas svētki
Nosaukums „saulgrieži” jeb „solstī-

cija” ir astronomisks termins un norāda 
konkrētu Saules pozīciju astronomiskajā 

Pirms jaunās gaismas dzimšanas pasaule 
ir kā pamirusi. Brīdī, kad diena ir visīsākā 
un nakts visgarākā, – Ziemassvētkos – 
notiek brīnums un Saule atkal sāk savu ceļu augšup.
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koordinātu sistēmā. Tautas valodā tāds 
nav lietots. Ziemas saulgriežu laikā tradi-
cionāli tika svinēti Ziemassvētki  – Sau-
les atdzimšanas (piedzimšanas) svētki. 
Reizē ar kristietisma ieviešanu senajiem 
Ziemassvētkiem tiek uzslāņots kristīgs 
saturs  – Kristus piedzimšana, taču no-
saukums paliek tas pats.

Mūsdienu kalendārā saulgriežu un 
saulstāvju datumi katru gadu var ne-
daudz mainīties, tāpēc ka astronomis-
kais Saules gads nedaudz atšķiras no 
diennakšu kalendāra. Šogad Bluķa jeb 
Kūčas vakars ir 20.  decembrī, tam seko 
Ziemassvētki 21., 22. un 23. decembrī.

Var uzskatīt, ka ar katriem no saul-
griežiem sākas jauns gads. Daudzu tautu 
kultūrā gads sākas pavasarī, kad mostas 
daba un palielinās cilvēku saimnieciskā 
aktivitāte, taču to var sākt arī tad, kad 
tiek salāgotas vairākas laika skaitīšanas 
sistēmas (Saules un Mēness kalendāri) 
un pievienotas liekās dienas vai mēne-
ši, – un tas ir ziemā, vai arī tad, kad dabā 
ir precīzi redzami kādi astronomiskie at-
skaites punkti, piemēram, vasaras saulgriežos. Tad saulaino dienu ir visvairāk un var 
labi noteikt saullēkta un saulrieta punktus pie horizonta.

Ziemassvētkos sākas jaunais Saules gads. Pirms jaunās gaismas dzimšanas pasau-
le ir kā pamirusi: viss ieskauts sniegā un ledū, lielākajā diennakts daļā valda tumsa, 
daudzi dzīvnieki guļ ziemas miegu, augi dzīvības dzirksti ieslēpuši saknēs vai sēklās. 
Brīdī, kad diena ir visīsākā un nakts visgarākā, – Ziemassvētkos – notiek brīnums un 
Saule atkal sāk savu ceļu augšup.

Vēlāk, reizē ar Gregora kalendāra ieviešanu, Jaungads tiek svinēts 1. janvārī (Vec-
gada vakars – 31. decembrī) un daudzas Ziemassvētku tautas tradīcijas pāriet uz šiem 
datumiem.

Brīdis, kad cilvēks saskaras ar dievišķo
Ir jāuzsver, ka starp visu saulgriežu vārdiem tieši ziemas saulgriežu nosaukumā 

„Ziemassvētki” ir ietverts vārds „svētki”. Tas ir radniecīgs vārdam „svēts”, kas, atva-
sināts no indoeiropiešu pirmvalodas, sākotnēji nozīmējis ‘spīdēt, gaišs, balts’ un cieši 
saistās ar uguni un ūdeni. Līdzīgi ir arī vārdi „svinēt”, „svētīt”. Minētie jēdzieni norā-
da uz brīdi, kad norisinās cilvēka saskarsme ar dievišķo.

Ziemassvētki kā vieni no centrālajiem gadskārtu svētkiem tiek svinēti vairākas dienas un naktis, vismaz trīs. Par to dziedāts 
tautasdziesmā:

Ziemas svētki atnākuši,
Pastaliņu plēsājiņi:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Ne miedziņa negulēju. (Sece)

12 dienu pirms svētkiem – zvēru laiks
Plašākā nozīmē Ziemassvētki aptver 12 dienu pirms un 12 dienu pēc svētkiem. Ticējums vēsta, ka divas nedēļas priekš Ziemas 

svē(t)ku un divas nedēļas pēc svē(t)ku esot zvēru laiks (Plāņi). Jau laikus tiek gatavoti un piekārti rotājumi telpām, izvēlēti svētku 
atribūti, gatavoti ēdieni. Piektvakarā (ceturtās dienas vakars) pirms Ziemassvētkiem vakarē, teic pasakas, min mīklas, velk bluķi. 
Bluķi dažos Latvijas novados esot vilkuši jau kopš Mārtiņiem katru ceturtdienu, lai gan īstais svētku raksturs minētajam rituālam 
ir Ziemassvētkos.

12 dienu pēc svētkiem – svētie vakari
Ir būtiski ievērot, ka tieši 12 dienas pēc Ziemassvētkiem tiek sauktas par svētajiem vakariem. Šajos vakaros cilvēki nestrādā, 

nevērpj. Šo laiku sauc arī par jautro laiku. Notiek mīklu minēšana, dziedāšana, pasaku un stāstu teikšana, zīlēšana. Var dedzināt 
ap māju apvelto bluķi un vērot, kā tas katrā no dienām deg. Ikkatra no 12 dienām simbolizē kādu nākamā gada mēnesi: pēc tā, cik 
labi vai slikti deg bluķis katrā no dienām, prognozē, kādi būs nākamā gada mēneši.

Ciemošanās caur masku tēliem
Svētie vakari ir arī laiks, kad var doties ciemos. Ciemošanās nenotiek tradicionālā veidā un izskatā, bet – pārvēršoties kādā no 

masku tēliem. Šis ir Ziemassvētku maskošanās laiks, kad var doties čigānos, talderos, pakukās, danča bērnos, totaros, žīdos, miež-
vilkos, lēkt bukos vai izvest kaitu izrādes. Katrā Latvijas novadā vai pagastā ir saglabājušies savi masku nosaukumi un tradīcijas, 
kas ir krāšņs lokālās kultūras fenomens.

Svētkos ugunī ziedo. 
Sadegot ziedotais 
materiāls nonāk 
debesīs – dievišķajā 
sfērā. Ugunī sadedzina 
arī vecos, iepriekšējo 
svētku rituālos 
atribūtus, piemēram, 
Jāņu vainagus.
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Masku gājieni kļūst trokšņaināki, iezīmējas cīņas motīvi. Ziemassvētku masku 
gājieni sākas jau pirmajā Ziemassvētku vakarā. Tie var turpināties visos svētajos va-
karos (līdz Zvaigznes dienai). Salīdzinot ar rudens perioda maskošanos, masku gājieni 
kļūst trokšņaināki, skaļāki, tajos iezīmējas cīņas motīvi. Ziemas masku gājieniem ir 
raksturīgas dzīvniekveidīgās maskas – Lācis, Zirgs, Dzērve, Vilks, Kaza u. c. Šiem mī-
tiskajiem dzīvniekiem ir spēja šķērsot robežas un ceļot uz viņsauli pēc auglības vai ci-
tiem labumiem, tāpēc tiem ir vidutāja starp divām pasaulēm funkcija. Līdztekus dzīv-
nieku maskām parādās arī dažādas cilvēkveidīgās maskas – Jaunais pāris, Garā sieva, 
Mazais vīriņš, Čigāns, Žīds, Skursteņslauķis, Dakteris, Dzīvais mironis u. c. Gājiena 
dalībnieces ir arī priekšmetus vai objektus atveidojošas maskas – Siena guba, Kūlītis, 
Siets, Maiss, Slota u. c. Var būt jaukta tipa maskas – Jātnieks uz zirga, Muzikants uz 
siena kaudzes, Lācis ar vadātāju u. c.

Maskas zīlē, pareģo, tirgojas, dzied, dejo, iet rotaļās un visās darbībās cenšas ie-
saistīt mājiniekus. Kā nu kurā novadā – arī laistās ar ūdeni, kūpina kadiķus, izrūcina 
kaktus.

Piedzimšanas, nomiršanas un atdzimšanas motīvs. Ziemassvētku masku ri-
tuālos svarīgs ir piedzimšanas, nomiršanas un atdzimšanas motīvs, tādēļ maskas ne-
reti izspēlē radības (Čigānietei pēkšņi sākas dzemdības), kāzas (Mācītājs salaulā Jauno 
pāri, kur līgava vai līgavainis var būt izvēlēts no mājiniekiem) vai bedības (istabā ienes 
un apraud mironi, kurš kādas darbības rezultātā negaidīti atdzīvojas). Pēc rituālajām 
darbībām maskas pacienā (līdzība ar veļu mielošanu), pateicas tām un iedod līdzi cienastu. Novēlēdamas labu ražu, auglību un 
svētību mājiniekiem, maskas atvadās un dodas uz nākamajām mājām.

Maskojās pieaugušie un jaunieši. Mūsdienās, kad sabiedrībā vienlaikus pastāv dažādas tradīcijas, būtu vēlams ievērot, lai sai-
mei, pie kuras dodas maskotie, tas ir svētku laiks un ļaudis būtu sagatavojušies maskoto ciemiņu uzņemšanai.

Masku tradīcijas pēdējā gadsimta laikā ir desakralizējušās, deformējušās, ir pazudusi to dziļākā jēga, vērojams dažādu gada-
laiku, svētku, novadu tradīciju sajaukums. Vēl vairāk – mainās maskās gājēju vecums, dzimums, nosaukumi. Mūsdienās aktīvie 
maskotāji bērni senākos laikos nav bijuši galvenie maskās gājēji. Tā tomēr ir bijusi fiziski spēcīgu pieaugušo cilvēku un jauniešu 
prerogatīva. Tas, cik jēgpilni tradīcija tiek atdzīvināta mūsdienās, ir atkarīgs no maskotāju vēlmes iedziļināties rituālu nozīmē.

Uguns, kas iznīcina un rada
Uguns klātbūtne gadskārtu svētkos kopš seniem laikiem ir piederīga Saules kultam. Tā kā gadskārtu svētki ir saistīti ar Saules 

kalendāru, īpašajiem Saules stāvokļiem gada ritējumā, tajos godina Sauli. Uguns ir maza daļiņa no Saules un to aizvieto uz Zemes.

Gan pats Ziemassvētku 
vecītis, gan dāvanas,  
ko viņš atnes, iespējams, 
ir transformējies 
senās masku tradīcijas 
variants, kurā masku 
(viņsaules būtņu) atnestā 
svētība un auglība 
ir pārvērtusies taustāmā 
veidā – mantiskās 
dāvanās.

FOTO: www.i2.wp.com
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Ugunij piemīt divējāda daba: no vienas puses, uguns visu iznīcina, sadedzina, no 
otras – attīra, šķīsta, svētī un rada. Svētkos ugunī ziedo. Sadegot ziedotais materiāls 
nonāk debesīs  – dievišķajā sfērā. Ugunī sadedzina arī vecos, iepriekšējo svētku ri-
tuālos atribūtus, piemēram, Jāņu vainagus.

Aizliegumi, apejoties ar uguni. Uguns kā viena no dabas stihijām ir dievišķā iz-
pausme. Pastāv daudzi aizliegumi, kas ir jāievēro, rīkojoties ar uguni: zināmos laikos 
uguni nedrīkst aizdot, bikstīt ar kāju, nedrīkst tajā spļaut un to dzēst ar ūdeni. Beidzot 
kurināt uguni, tā ir jāierušina pelnos.

Ziemassvētkos uguns jāiegūst no jauna. Ugunij, līdzīgi kā visam dzīvajam dabā, 
ir jāatjaunojas, tādēļ gadskārtu svētkos, it sevišķi Ziemassvētkos, tā jāiegūst no jauna. 
Senos laikos, kad pavardos nepārtraukti gruzdēja kāda oglīte, no kuras aizdedzināt ie-
kuru, lielajos svētkos tai ļāva nodzist, lai pēc tam iegūtu jaunu. „Lielos svētkos vajagot 
šķilt jaunu uguni un veco nodzēst, tad laime no jauna nākot.” (Tirza) Jaunu uguni var 
iegūt, berzējot koku pret koku vai šķiļot kramu pret tēraudu.

Rituāli ap ozolkoka bluķi
Ziemassvētki dažviet saukti arī par Bluķa vakaru. Svētku nosaukumi bieži tika 

veidoti pēc galvenajiem mītiskajiem tēliem, rituālajiem ēdieniem vai atribūtiem, kā tas 
ir šajā gadījumā. Bluķi parasti gatavoja no ozola koka. Vilkšanai no mājas uz māju izmantoja lūku virves. Ja bluķa ceļš veda tikai ap 
māju, tad bluķi varēja velt. Vilkšanas veids, attālums un tradīcija noteica, cik lielu bluķi izvēlēties.

Lēkt pāri bluķim. Dažos apvidos bluķi uzreiz nesadedzināja, bet ap to izpildīja citus rituālus, kas saistījās ar Saules un auglības 
kultu. Alūksnē agrāk bluķa vakarā esot klona vidū nolikuši bluķi, ap kuru tad esot lēkuši. Bluķis ir auglības (falla) simbols. Bluķa 
vilkšana pa laukiem nodrošina tiem svētību. Arī cilvēki, kas bluķi velk vai lec tam pāri, saņem auglību un svētību. Uz bluķa saistību 
ar auglību norāda ticējums: „Ja meita istabā tura bluķi, tad viņa ātri vien izies pie vīra.” (Smiltene)

Apvilkt ap māju un sadedzināt. Bluķim – kā jau auglības simbolam – piemīt aizsargājošas īpašības. Bluķa apvilkšana ap māju, 
sētu vai laukiem pasargā tos no nelabvēlīgiem citpasaules spēkiem. Ar bluķa sadedzināšanu tika iznīcināts viss vecais, kas cikla 
beigās bija zaudējis savu spēku. Vienlaikus tas saistījās ar jaunās uguns iededzināšanu, kas simbolizēja jauno Saules gadu. Pelnus, 
kas palika pēc bluķa dedzināšanas, mēdza izkaisīt pa laukiem, lai vairotu to auglību.

Auglības rituāli palīdz atjaunot dzīvotspēju
Gadskārtu svētkos vienmēr klātesoši ir rituāli vai darbības, kas ir veltītas auglības nodrošināšanai un uzturēšanai. Ziemassvēt-

ki šajā ziņā nav izņēmums. Masku gājieni ir vieni no tiem, kuros var novērot ar auglības nodrošināšanu saistītas izdarības. To, ka 
maskotie ļaudis nāk auglības nolūkos, apliecina gan paši masku gājiena dalībnieki, gan ļaudis, kas viņus uzņem. Auglībai tiek veltīti 
masku dziesmu teksti, dialogi ar saimniekiem, dejas un kustības.

Mūsdienās, kad cilvēks sava pilsētnieciskā dzīvesveida dēļ ir attālinājies no dabas, ir grūtāk saprast un novērtēt auglības nozīmi 
sekmīgā sabiedrības funkcionēšanā. Parasti ģimenē tētis iepirkuma maisiņus ar pārtikas produktiem ik nedēļu pārnes no veikala, 
māmiņa brālīti vai māsiņu pārved no dzemdību nama, sunīti vai kādu citu mājas mīluli ir iespējams iegādāties ar interneta palī-
dzību utt. Mēs vairs nezinām, kā un kur tas viss rodas.

Tā kā auglība ir īpaša dzīvās realitātes zīme, latviešu tradicionālajā kultūrā visa pasaule – gan dabas, gan cilvēku veidotā – sim-
boliski tiek tverta kā divu esamības vei-
du – vīrišķā un sievišķā – izpausme. Tieši 
šo pretējo spēku mijiedarbība nodrošina 
auglību, radīšanu, produktivitāti.

Svētība – fiziska un 
garīga spēka pieaugums

Augstākais, ko cilvēks var vēlēties sev, 
savai dzīvei, darbiem, dzimtai, saimniecī-
bai, ir svētība. Vārda „svēts” un tā atvasi-
nājumu „svētība”, „svētums” nozīme tiek 
saistīta ar kaut ko uzbriedušu, uzaugušu, 
izpletušos, pastiprinātu. Taču tas nav tikai 
fiziskās masas, matērijas pieaugums, jo šī 
bagātība, pārpilnība attiecas arī uz kādu 
iekšēju auglības spēku, garīgu enerģiju. 
Maskas, Ziemassvētku laikā apciemojot 
ļaudis, nes tiem svētību un auglību, savu-
kārt paši maskotie, veicot masku rituālus, 
iegūst divtik lielāku svētību.

Gan pats Ziemassvētku vecītis, gan 
dāvanas, ko viņš atnes, iespējams, ir 
transformējies senās masku tradīcijas 
variants, kurā masku (viņsaules būtņu) 
atnestā svētība un auglība ir pārvērtusies 
taustāmā veidā – mantiskās dāvanās.

Maskas, 
Ziemassvētku laikā 
apciemojot
ļaudis, nes tiem 
svētību un auglību, 
savukārt
paši maskotie, 
veicot masku rituālus,
iegūst divtik lielāku 
svētību.
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Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante

Katrs cilvēks kopš bērnības piedzīvo dažādus attīstības ciklus – atdalīšanos no mā-
tes, iepazīšanos ar ārpasauli, kontakta ar līdzcilvēkiem veidošanu, darbošanos patstā-
vīgi – un kļūst atbildīgs par savu izvēli. Vienlaikus katrs bērns attīstās arī individuāli, 
un to var ietekmēt iedzimtības faktori – dzimums, temperaments, fiziskās, ķermeniskās 
īpatnības, intelektuālās dotības, talanti, kā arī nejaušības faktori, bērnam piedzimstot 
konkrētā zemē un ģimenē, kura ir noteikti materiāli situēta, kurā vecāki konkrētā veidā 
izturas pret bērnu; ietekmē arī sociālie faktori saistībā ar valdošajām tradīcijām, reliģi-
ju, uzvedības kultūru un citi faktori. Vai ir iespējama vienāda bērnu audzināšana visās 
ģimenēs un visu bērnu vienāda izglītošana skolās?

Katrs bērna attīstības posms notiek zināmā vecumā, pastāvot zināmām vecuma 
robežām, kuras tomēr ir diezgan nosacītas. Vienam bērnam vajag vairāk laika, lai 
iejustos mainīgos apstākļos, nekā citam, kādam bērnam attīstības posms notiek daudz 
izteiktāk un brāzmaināk, salīdzinot ar citu.

Diemžēl ne visi pieaugušie (vecāki un skolotāji) respektē bērna individuālo attīs-
tību. Diezgan bieži attieksme pret bērnu ir kā pret mājdzīvnieku, kurš noteiktā laikā 
ir jābaro, no būrīša jāizlaiž uz pusstundu vakaros vai arī stundu dienā ir jāstaidzina. 
Mazie bērni ir tikpat atšķirīgi kā pieaugušie un, iespējams, pat atšķirīgāki, jo pieau-
gušo uzvedībā jau ir vairāk gan apspiestu individuālu izpausmju, gan ieprogrammētu 
orientieru un reakciju. Bērni šajā ziņā vēl ir brīvāki. Taču nereti ir sastopami pieau-
gušie, kuri pauž sašutumu par to, ka bērnu uzvedība neatbilst viņu gaidām un prasī-
bām. Bērns nav rotaļlieta vai trenējams suņuks! Ja gribat dot bērnam to, ko vajag tieši 
viņam, tad vislabākā attieksme ir – „es neko nezinu par savu bērnu, mēģināšu viņu 
izprast”.

Vienāda audzināšana nepieciešama sociālo prasmju attīstīšanai
Manuprāt, vienāda audzināšana ir vajadzīga, lai bērns apgūtu sabiedrības sadzīves 

likumus, piemēram, ievērotu hierarhiju sabiedrībā (cieņa pret vecākiem cilvēkiem, 
formālā cieņa u. c.), un prastu komunicēt ar svešiem cilvēkiem. Tomēr es atkal uzsve-

BĒRNA INDIVIDUĀLĀ 
ATTĪSTĪBA
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„Apstāties attīstībā” 
ir visai apstrīdams 
formulējums, jo bērns var 
neattīstīties vienā sfērā, 
taču var attīstīties kādā 
citā – tādā, ko vecāki 
vai arī citi apkārtējie 
cilvēki neuzskata 
ne par ko svarīgu.

FOTO: www.aberdeenessentials.comx
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uzzini

ru to, ka viens ir pastāstīt bērnam, kā ir jāuzvedas ar svešiem cilvēkiem, bet pavisam 
cits ir ieradumu izveide. Lai iemācītos konkrētu uzvedību, bērnam ir jātrenējas, un 
šī trenēšanās notiek skolā. Skolas vai treniņu regulāra apmeklēšana bērnam sniedz 
priekšstatu par disciplīnu (nesaku „izveido ieradumu”, jo jau brīvdienu laikā bērns 
var zaudēt disciplīnu, taču bērnam rodas praktisks priekšstats par disciplīnu), kas 
ir nepieciešams turpmāk dzīvē, savukārt saskarsme ar skolotājiem iemāca formālas  
hierarhijas ievērošanu, pat ja mājās veselīgas hierarhijas nav. Uzturoties vienaudžu 
vidū, bērns trenējas gan komunikācijā, gan konkurēšanā, gan sadarbībā, gan citu so-
ciālu prasmju attīstībā. Tiesa, komunikācija vieglāk noris starp cilvēkiem, kuri dzīvo 
vienā un tajā pašā sabiedrībā, nekā starp tiem, kuri nāk no atšķirīgām sabiedrībām, 
tāpēc ka katra sabiedrība veido savu kultūru, kura vieno cilvēkus. Protams, sabiedrībā 
dzīvojošs cilvēks nepārtraukti atrodas šajā kultūrā, taču rūpīgāk tā tiek apgūta mācību 
iestādēs. Skolā tiek mācīts arī daudz kas tāds, kas attiecas uz pasaules kultūru un padara iespējamu arī starpkulturālu saskarsmi.

Konkrētas uzvedības normas nosaka savstarpēju drošību sabiedrībā. Tās ir jāzina un jāprot visiem. Pieņemsim, pieklājība ne 
tikai atvieglo formālu komunikāciju, bet bieži arī noskaņo cilvēku uz mierīgāku garastāvokli. Tie cilvēki, kuri neievēro uzvedības 
normas, mēdz sarežģīt komunikāciju. Ja cilvēks neievēro pieklājību un izturas rupji, līdzcilvēki var nobīties vai sastingt pat tad, ja 
rupeklis nav vēlējies iebiedēt cilvēku, bet vienkārši nav izturējis, piemēram, hronisku stresu. Komunikācijā, kur tiek ievēroti pie-
klājības noteikumi, cilvēki parasti jūtas mierīgāk un drošāk. Ja cilvēks uzvedas atklāti rupji, apkārtējie var justies apdraudēti, pat 
ja viņš negrib citus iebiedēt.

Apstāšanās attīstībā nav iespējama
Tā kā katrs bērns attīstās savā ritmā un ātrumā, apkārtējiem var šķist, ka kāds bērns savā attīstībā ir apstājies. Taču „apstāties 

attīstībā” ir visai apstrīdams formulējums, jo bērns var neattīstīties vienā sfērā, taču var attīstīties kādā citā – tādā, ko vecāki vai 
arī citi apkārtējie cilvēki neuzskata ne par ko svarīgu: pieņemsim, mammai gribētos, lai bērns attīstītos mūzikā, bet bērns spēlē 
klavieres bez entuziasma un bez panākumiem; tēvam galvenais ir redzēt, ka bērns uz pjedestāla stāv pirmais, bet bērnam, šķiet, 
nav talanta sportā. Taču pats bērns, kuru vecāki jau ir nodēvējuši par netalantīgu sliņķi un nejēgu, savā slaistīšanās posmā īstenībā 
attīsta novērošanas spējas, ar kuru palīdzību viņš vēlāk varēs savienot kādas nesavienojamas lietas un radīt kaut ko unikālu, kas 
bez jebkādas karjeras padarīs viņu veiksmīgāku par abiem vecākiem. Tāds process kā apstāšanās attīstībā nav iespējams: cilvēks 
vai nu attīstās, vai nu degradējas. Stāvēt uz vietas nav iespējams. Tātad – ja pieaugušajam šķiet, ka bērns neattīstās, iespējams, ka 
bērns attīstās nevis atbilstīgi vecāku prasībām, bet gan savām individuālajām spējām un vajadzībām.

Tikai iejūtīgi vecāki, kuri cenšas ieklausīties savā bērnā, sadzirdēt viņu, komunicēt ar viņu un ieraudzīt viņu nevis no savu 
prasību redzespunkta, bet bērna vajadzību izpratnes kontekstā, var adekvāti un precīzi saprast, kas ar bērnu notiek. Protams, ir 
iespējams, ka bērns acīmredzami neattīstās iekšējo problēmu dēļ, piemēram, bērnam var būt depresija.

Skolas sistēma nav orientēta uz bērna individuālo īpatnību ievērošanu
Formālās izglītības sistēma ir orientēta uz atzīmēm. No bērna tiek prasīts nopelnīt augstu atzīmi, un atkarībā no atzīmēm bērni 

tiek vērtēti kā sliktie vai labie, gudrie vai muļķi. Šajā sistēmā vispār nav paredzēta individuālu īpatnību ievērošana, taču vienādus 
rezultātus prasīt var būt diezgan kaitējoši. Bērniem ar vājāku nervu sistēmu tas nereti izraisa neirozi. Daudzi bērni tādēļ, ka ir ne-
pieciešams dabūt labu atzīmi, atrodas nemitīgā saspringumā, kurš veido neveselīgu stresu.
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Ja gribat dot bērnam to, 
ko vajag tieši viņam, 
tad vislabākā attieksme 
ir – „es neko nezinu 
par savu bērnu, 
mēģināšu viņu izprast”.
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Skolas mērķis ir iemācīt bērnam zināmu mācību materiāla daudzumu un, ievērojot disciplīnu, darīt to masveidā – vienlaikus 
daudziem bērniem. Ja mācību stunda ilgst 40 minūšu un klasē atrodas aptuveni 30 bērnu, mācībām paredzētais laiks ir nepietie-
kams, lai skolotājs katram skolēnam pajautātu, kā viņš šodien jūtas, kas ar viņu notiek un vai viņš ir gatavs darbam. Skolas stunda 
nav psihoterapijas grupa – tradicionālā mācību stundā individuāla pieeja darbā ar bērniem nav iespējama. Ja klasē ir viens vai divi 
bērni ar uzmanības un uztveršanas īpatnībām, atslēdziņu skolotājs var atrast. Bērni mēdz pārprasīt, skolotājs mēdz pārformulēt. 
Pateicoties tam, iespējams, arī daži no tiem bērniem, kuri tikai šķita sapratuši paskaidrojumu vai uzdevumu, tagad sapratīs to 
pareizi. Bet, ja klasē tādu bērnu ir vairāk un skolotājam ir jāizdomā jau nevis divi, bet trīs vai vairāk skaidrojumi, tad tas nav iespē-
jams. Stunda pārvērtīsies par bezgalīgu skaidrojuma pārformulēšanu. Tas neatbilst stundas plānam, skolas administrācija gaida 
no skolotāja citu rezultātu. Nevar īpašā veidā paskaidrot materiālu vienam bērnam, kamēr pārējie 29 sēž bez uzmanības un bez 
uzdevuma, un tādā veidā veltīt uzmanību visiem 30 bērniem pēc kārtas. Mācību process vienkārši apstāsies.

Es uzskatu, ka individuāla pieeja izglītības iestādēs nav iespējama trīs iemeslu dēļ: skolēnu skaita, mācību stundas ilguma un 
vērtēšanas dēļ. Šos aspektus var ietekmēt tikai rūpīga izglītības sistēmas pārveidošana, taču mana pieredze apliecina, ka individuāli 
ar cilvēku var strādāt tikai tad, ja viņš vispār grib strādāt. Diemžēl secinu, ka izteikta tendence ir tāda, ka mācību process nesaista 
ne bērnus, ne vecākus. Tas nozīmē, ka bieži vien cilvēka, kurš gribētu, lai ar viņu strādā mācību procesā, nemaz nav.

Nākamajā rakstā turpināsim šo tēmu, aplū-
kojot mūsdienu sabiedrības uzskatu, ka klientam 
vienmēr ir taisnība. Šī pieeja dzīvo arī daudzu 
vecāku attieksmē pret izglītības iestādi vai jebku-
ru pakalpojumu un servisu saistībā ar bērniem. 
Spriedīsim, kas tad ir tas pakalpojums, kuru var 
nopirkt vai saņemt bez maksas, kur klientam tie-
šām ir taisnība un vai bērna uzlabošana ir audzi-
nāšanas un izglītības iestāžu darbs.
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Vienādus rezultātus prasīt 
var būt diezgan kaitējoši. 
Bērniem ar vājāku nervu 
sistēmu tas nereti izraisa 
neirozi. Daudzi bērni 
tādēļ, ka ir nepieciešams 
dabūt labu atzīmi, atrodas 
nemitīgā saspringumā, 
kurš veido 
neveselīgu stresu. FO
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LAI VESELI ZOBI
Vai zināšanas  

par tehnoloģijām ir labākas 
nekā par savu ķermeni

FOTO: www.socialmoms.com

Laila Avotiņa
Ģimenes ārsts Ainis Dzalbs uzskata, ka cilvēku zināšanas par tehnoloģijām ir labākas nekā par savu ķermeni un veselību. „Sta-

tistikas dati gadu no gada rāda, ka Latvijas iedzīvotāju veselības stāvoklis uzlabojas, tomēr ikdienas darbs ar pacientiem liek šo 
patiesību apšaubīt. Ja salīdzinām ar iepriekšējām paaudzēm, katra nākamā arvien vairāk cieš no tādām slimībām, kas ir saistītas ar 
apkārtējās vides kaitīgo ietekmi, piemēram, alerģiju un astmu. Palielinās arī sirds un asinsvadu slimību gadījumu skaits, un pavisam 
agrā vecumā var novērot kaites, kas skar balsta un kustību funkcijas,” ārsts norāda, uzskatot, ka šo un daudzu citu slimību cēloņi ir 
mūsdienu cilvēka dzīvesveids, kā arī zināšanu un izpratnes par savu ķermeni trūkums. „No pieredzes varu teikt, ka šobrīd kā lielo, tā 
mazo pacientu zināšanas par tehnoloģijām ir krietni labākas nekā par savu ķermeni un veselību, ieskaitot reproduktīvo.”

Bērns 4 gadu vecumā uzzina, ka jātīra zobi
A. Dzalbs jau vairākus gadus veic ārsta pienākumus ģimenes ārsta privātpraksē laukos, kur plecu pie pleca dzīvo kā labklājī-

gas, tā maznodrošinātas ģimenes, kas sabiedrībai lielākoties šķiet neredzamas. Daļa pacientu ir no sociālā riska ģimenēm, kurās 
pieaugušie nereti nav ieguvuši pat pamatskolas izglītību, ilgstoši ir bez darba un vienīgie ienākumi ir sociālie pabalsti. „Diemžēl 
šādās ģimenēs īpaši spilgti var redzēt to, ka trūkst zināšanu par veselību, higiēnu un bieži vien izpratne par šiem jautājumiem krasi 
atšķiras no vispārpieņemtā. Šokējoši, bet ne reizi vien ir nācies piedzīvot gadījumus, kad bērns 4 vai 5 gadu vecumā ierodas bērnu-
dārzā un tur pirmo reizi mūžā uzzina, ka ir jātīra zobi. Tas tikai vēlreiz apliecina – lai gan par veselību ikdienā būtu jārunā ģimenē, 
tā nevar bērnam sniegt zināšanas, kuru nav. Un neviens šādu tik nepieciešamo informāciju arī nav sniedzis, jo tā īsti nav nevienas 
iestādes vai organizācijas atbildība. Tā rezultātā lielākajai daļai bērnu jau automātiski ir atņemtas iespējas būt veseliem,” saka ārsts.
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Informācijas nepieejamība ved uz puspatiesībām
Iepriekšminēto iemeslu dēļ ārsts uzskata, ka skola ir galvenais kvalitatīvas izglītī-

bas centrs, kur jaunais cilvēks gūst gan zināšanas un prasmes, gan pirmo dzīves piere-
dzi un gudrību: „Tomēr arī izglītības iestādēs par jautājumiem, kas skar veselību, tiek 
runāts maz: veselības mācības skolās sen vairs nav, skolotāji par vienu vai otru tematu 
runā nelabprāt Izglītības likuma tikumības grozījumu dēļ, bet ģimenes ārstiem nav 
piešķirta šāda izglītojošā funkcija. Tādēļ šķiet tikai loģiski, ka reālajā situācijā pacien-
tu veselība neuzlabojas, jo no nekā nestāstīšanas nekas taču labāks kļūt nevar. Infor-
mācijas ierobežošana skolās ir radījusi situāciju, ka skolēni atbildes uz interesējošajiem 
jautājumiem meklē citās vietās, piemēram, internetā, kur var atrast gandrīz visu. Tā 
kā diemžēl trūkst pieredzes, lai iegūto informāciju spētu kritiski izvērtēt, lielākoties 
tiek apgūtas aplamas vai puspatiesas zināšanas.”

Pirmais kariozais zobs 2 gadu vecumā
Bērnu zobārste Līva Mežinska-Bībere atklāj, ka ikdienas praksē joprojām bieži sa-

stopas ar bērniem, kuriem pirmais kariozais zobs ir jau 2 gadu vecumā, kā arī ar reali-
tāti, ka bērni no 6 gadu vecuma līdz 12 gadiem, kad mainās zobi un formējas pastāvīgs 
sakodiens, diezgan slikti tīra zobus, ir liels zobu aplikums, reizē ar to – smaganu iekai-
sums. Reti ir sastopami bērni, kuriem līdz 12 gadu vecumam nav labots neviens zobs.

Ieteikumi bērnu zobu kopšanā
Regularitāte. Lai arī cik pieaudzis jums šķistu jūsu mazais, jums, vecākiem, ir 

jābūt atbildīgiem par to, lai bērnam regulāri tiktu labi iztīrīti zobi. Lai cik nepatīkami 
būtu to dzirdēt, tieši vecāki ir atbildīgi par to, ka bērniem bojājas zobi.

Profilakse. Bērns pirmo reizi pie zobārsta ir jāatved 1,5  gadu vecumā. Tālākās 
profilaktiskās apskates ir ik pēc pusgada, līdz piena zobi nomainās pret kaula zobiem. 
Ik pēc pusgada zobu profilaktiskā apskate ir jāapvieno ar mutes dobuma higiēnu.

Pārtīrīt zobus. Līdz 3 gadu vecumam bērniem zobus tīra tikai vecāki, jo bērni zobu tīrīšanu uztver kā spēlēšanos, tāpēc neap-
zinās, cik cītīgi zobi ir jātīra. Līdz skolas vecumam vecākiem bērna zobi vienmēr ir jāpārtīra.

Mazāk saldumu! Lai gan vecāki savu bērnu ļoti mīl un, iespējams, būtu gatavi viņam nopirkt visus uz pasaules iespējamos 
saldumus, visam ir jāzina mērs. Bērna mīlestība pret mums, vecākiem, nesamazināsies, ja pirksim mazāk konfekšu, sulu un cepu-
mu. Varam sarīkot saldumu dienu, kad atļaujamies paši un atļaujam bērniem apēst kādu konfektīti vairāk, bet nekādā gadījumā 
saldumus nevajadzētu ēst katru dienu un starp ēdienreizēm.

Ne reizi vien ir nācies piedzīvot gadījumus, 
kad bērns 4 vai 5 gadu vecumā ierodas bērnudārzā 
un tur pirmo reizi mūžā uzzina, ka ir jātīra zobi.

Ieteikumi 
bērnu zobu kopšanā
Iesaka zobārste L. Mežinska-Bībere

 Regularitāte. Lai arī cik pieau-
dzis jums šķistu jūsu mazais, 
jums, vecākiem, ir jābūt atbildī-
giem par to, lai bērnam regulā-
ri tiktu labi iztīrīti zobi. Lai cik 
nepatīkami būtu to dzirdēt, tieši 
vecāki ir atbildīgi par to, ka bēr-
niem bojājas zobi.

 Profilakse. Bērns pirmo reizi 
pie zobārsta ir jāatved 1,5 gadu 
vecumā. Tālākās profilaktiskās 
apskates ir ik pēc pusgada, līdz 
piena zobi nomainās pret kau-
la zobiem. Ik pēc pusgada zobu 
profilaktiskā apskate ir jāapvie-
no ar mutes dobuma higiēnu.

 Pārtīrīt zobus. Līdz 3 gadu ve-
cumam bērniem zobus tīra tikai 
vecāki, jo bērni zobu tīrīšanu 
uztver kā spēlēšanos, tāpēc ne-
apzinās, cik cītīgi zobi ir jātīra. 
Līdz skolas vecumam vecākiem 
bērna zobi vienmēr ir jāpārtīra.

 Mazāk saldumu! Lai gan vecāki 
savu bērnu ļoti mīl un, iespējams, 
būtu gatavi viņam nopirkt visus 
uz pasaules iespējamos saldu-
mus, visam ir jāzina mērs. Bērna 
mīlestība pret mums, vecākiem, 
nesamazināsies, ja pirksim ma-
zāk konfekšu, sulu un cepumu. 
Varam sarīkot saldumu dienu, 
kad atļaujamies paši un atļaujam 
bērniem apēst kādu konfektī-
ti vairāk, bet nekādā gadījumā 
saldumus nevajadzētu ēst katru 
dienu un starp ēdienreizēm.

 Dzert vairāk ūdens. Bērniem ir 
jāiemāca, ka ūdens ir ļoti vērtīgs 
šķidrums, kas ir nepieciešams 
mūsu organismam. Tieši ar ūde-
ni, nevis ar kādiem citiem dzērie-
niem var vislabāk remdēt slāpes.

 Ļaujam košļāt. Tiklīdz bērns 
ir sasniedzis vecumu, kad var 
sagremot un grauzt lielākus 
ēdiena gabalus, ir jāļauj bērnam 
košļāt ēdienu. Nekādā gadījumā 
nedrīkst visus produktus sa-
smalcināt, jo tad bērnam parei-
zi neattīstās žokļa kauls un var 
rasties sakodiena anomālijas.
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Dzert vairāk ūdens. Bērniem ir jāiemāca, ka ūdens ir ļoti vērtīgs šķidrums, kas ir nepieciešams mūsu organismam. Tieši ar 
ūdeni, nevis ar kādiem citiem dzērieniem var vislabāk remdēt slāpes.

Ļaujam košļāt. Tiklīdz bērns ir sasniedzis vecumu, kad var sagremot un grauzt lielākus ēdiena gabalus, ir jāļauj bērnam košļāt 
ēdienu. Nekādā gadījumā nedrīkst visus produktus sasmalcināt, jo tad bērnam pareizi neattīstās žokļa kauls un var rasties sako-
diena anomālijas.

Kaula zobiem pietrūkst vietas
L. Mežinska-Bībere stāsta, ka, bērnam augot un attīstoties, aug arī žokļa kauls un katrs kaula zobs šķiļas savā laikā: „Mūsdienās 

esmu novērojusi, ka, mainoties priekšējiem augšējiem un apakšējiem piena zobiem (bērniem 5–7,5 gadu vecumā), bieži vien kaula 
zobiem trūkst vietas. Dabā ir iekārtots tā, ka kaula zobiem ir platāka kroņa daļa, garāka sakne un tas aizņem vairāk vietas nekā 
piena zobs. Bet bieži notiek tā, ka žokļa kauls nespēj tikt līdzi kaula zobu augšanas tempam, tāpēc kaula zobiem trūkst vietas un 
priekšējie zobi aug šķībāki. Vēl ir novērojams, ka kaula zobs jau šķiļas, bet piena zobs vēl nekrīt laukā. Tad iesaku negaidīt, bet 
griezties pie speciālista, lai piena zobu izrautu un radītu vietu kaula zobam. Ja zobam ir vieta platumā, tas parotēs un atradīs savu 
vietiņu (katram kaula zobam tā ir ģenētiski noteikta), bet, ja zobs vietu sev nerod, ir jāpagaida, kamēr izlīdīs visi četri priekšējie 
augšējie un apakšējie kaula zobi, un jāgriežas pie ortodontista (speciālists, kas koriģē sakodienu, zobu formas un vietas anomāli-
jas). Lielie un mazie kaula dzerokļi šķiļas vēlākā vecumā, kad žoklis ir izaudzis lielāks, tāpēc sānu zobiem parasti vietas pietiek un 
gadījumi, kad tiem trūkst vietas, ir ļoti reti.”

Mazie melnie punktiņi
Parasti melno pigmentu uz piena zobiem rada specifiskas baktērijas, kuru galaprodukts ir sulfīdi, kas uz zobiem izpaužas kā 

melnīgsnēji punktiņi. Tos ir grūti notīrīt, tādēļ zobārste iesaka to darīt pie higiēnista (parasti tas notiek ik pēc 4 mēnešiem). Mai-
noties zobiem un mikroflorai mutes dobumā, šī baktērija izzūd. Tā nav kaitīga un neizraisa zobu bojāšanos jeb kariesu. Reizēm no 
ēdiena, dzērieniem, ikdienā lietotajiem medikamentiem piena zobi mēdz iekrāsoties, it sevišķi zobu kakliņu rajonā, tādēļ speciālis-
te pēc medikamentu, it sevišķi sīrupu, inhalatoru, suspensiju, lietošanas iesaka zobus notīrīt vai vismaz, ja bērns ir iemācījies skalot 
muti, paskalot zobus ar mutes skalojamo līdzekli, kas ir paredzēts tieši bērniem.

Kariesa sākuma stadija, ko medicīniskā terminoloģijā sauc par caries inicialis, uz zobiem izpaužas kā cieti mazi, melni punktiņi, 
kas bieži ir novērojami piena zobu kožamajā virsmā. Tos ārsts atzīmē kartītē, un konkrētie zobi tiek novēroti un kontrolēti ik pēc 
pusgada. Šie zobi nav jālabo, kamēr nav parādījies bojājums, labošanu nosaka zobārsts. Melnie punktiņi atrodas ārējā zoba emaljas 
slānī un parasti nesāp.

Bērniem ap 2,5 gadu vecumu pie priekšējo piena zobu kakliņiem bieži parādās tumšāki plankumiņi, ko sauc par pudeļu kariesu 
un kas rodas, ja šādā vecumā bērni vēl tiek baroti (naktīs) ar pudeli.

Slikti piena zobi nenozīmē sliktus pastāvīgos zobus
Un visbeidzot – ja bērna piena zobi bija slikti, varat būt mierīgi, jo tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka pastāvīgie zobi būs slikti. 

Vajag tikai ievērot iepriekšminētos ieteikumus un atcerēties, ka, lai nerastos iekaisums, arī piena zobi ir jālabo. Ja bērna mutē ilg-
stoši ir iekaisums, tas var bojāt apakšējo kaula zobu emalju – tā kļūst plānāka un uzņēmīgāka pret kariesu. Nenorakstīsim bērna 
zobus, sakot: „Man visu mūžu ir bijuši slikti zobi, manam bērnam arī tā būs.” Tā nav tiesa, ģenētika ietekmē tikai 20 %.

Līdz 3 gadu 
vecumam bērniem 

zobus tīra tikai 
vecāki, jo bērni 

zobu tīrīšanu uztver 
kā spēlēšanos, 

tāpēc neapzinās, 
cik cītīgi zobi ir 

jātīra. Līdz skolas 
vecumam vecākiem 
bērna zobi vienmēr 

ir jāpārtīra.
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