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10 likumi, attīstot 
individualitāti

Ģimenei draudzīgs muzejsPamātes un Patēvi
Kā iemācīties neiesaistīties strīdos ar bērniem? Turpinājums no iepriekšējā numura
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turpinām

Nosaukums Piegādes formāts Cena EUR gadā Paskaidrojumi 

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

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

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

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

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

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

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

„Izglītība un Kultūra” +
„Vecākiem”

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

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

„Izglītība un Kultūra” +
„Praktiskie Rokdarbi”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un drukāts žurnāls

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(cena VAS „Latvijas pasts” – 69 EUR)

KompleKtā izdevīgāK!

+ 

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

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

(PDF)– 54,95 EUR

+ + 
Drukāta avīze „Izglītība un Kultūra” + 

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

+ + + 

+ 

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

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

un elektronisks (PDF) žurnāls – 110,00 EUR

+ 
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Pamātes un Patēvi
kā iemācīties neiesaistīties strīdos ar bērniem?

Cik gan bieži daudziem vecākiem nā-
kas dzirdēt frāzi „tu neesi īstā mamma 
vai īstais tētis!”. To saka gan bērni, gan 
bioloģiskie vecāki, gan draugi un ģimenes 
locekļi, gan pedagogi. Tas ir kā mutisks 
atgādinājums tam, ko zina ikviena pamā-
te vai ikviens patēvs: tev ir pilnīga atbildī-
ba (gluži kā bioloģiskajiem vecākiem), bet 
nav legālu tiesību. Tā ir nemitīga balan-
sēšana starp iesaistīšanos un iesaistīšanos 
par daudz, savas lomas un nozīmes mek-
lēšanu vecāku hierarhijas modelī. Reizēm 
var šķist, ka no šiem vecākiem sagaida 
neiespējamo: beznosacījuma mīlestību, 
laiku, pat naudu (gluži tāpat, kā to snieg-
tu bioloģiskie vecāki), izpratni, ka bērna 
un bioloģisko vecāku attiecības vienmēr 
ir primārās. Audzināt bērnu jauktā ģime-
nes modelī – tas vienmēr ir izaicinājums 
un gandrīz nekad nav viegli.

Statistika rāda, ka mūsdienās visvai-

rāk izplatītais ģimenes modelis ir jauktais: 
ģimenes sistēmā ir pamāte vai patēvs. Ne-
saprašanās un emocionāli izaicinājumi ir 
neizbēgami.

kas palīdz būt labai 
pamātei un patēvam?
EsiEt PiEsaRdzīgi savās gai-

dās. Jauktā ģimenes modelī ikvienam 
ir savas gaidas un situācijas redzējums. 
Nepārrunātais un neapzinātais vienmēr 
radīs konfliktu. Neīstenotās cerības bieži 
rada vilšanos, dusmas un aizvainojumu. 
Vienmēr ir svarīgi domāt un runāt par to, 
vai gaidas ir reālas un taisnīgas, vai pārējie 
ģimenes locekļi ir informēti par jūsu gai-
dām. Būtiski ir neaizmirst, ka mēs varam 
kontrolēt tikai sevi un savu emocionālo 
reakciju. Mums nav spējas ietekmēt un 
kontrolēt otra uzvedību un emocijas. Ne-
aizmirstiet būt godīgi arī paši pret sevi un 
savām gaidām pamātes vai patēva lomā. 
Attiecības ar bērnu, kurš nav jūsu biolo-
ģiskais bērns, nereti ir sarežģītas, un reālā 
dzīve liek piedzīvot un jums kopā pārva-
rēt ne mazums grūtību.

iztURiEtiEs aR CiEņU. Pat tad, 
ja ne vienmēr paši to saņemat. Cieņpilna 
izturēšanās vienmēr bērniem ir kā mācī-
ba par morāli un vērtībām. Tas ir milzīgs 
izaicinājums ikvienam no vecākiem, un 
tam ir nepieciešams ļoti daudz pacietības. 
Centieties mācīt bērniem taisnīgu dzīvi 

un modelējiet situācijas, kur respektēts 
tiek gan bērns, gan jūs, vecāki. Piemēram, 
ja bērns prasa, lai aizved viņu pie drauga, 
taisnīgi būs teikt: „Tu zini, ka es labprāt 
to darītu, bet tava šārīta izturēšanās pret 
mani bija nejauka, netaisna, tādēļ šoreiz 
tevi aizvest nevarēšu. Varbūt nākamreiz.” 
Ziņa, ko tādējādi nododam bērniem: dots 
devējam atdodas. Ikvienam ir izdevīgi, ja 
savstarpējās attiecības ir cieņpilnas. Un 
galu galā bērnu audzināšanā rezultāts ne 
vienmēr ir redzams uzreiz, bieži šīs mācī-
bas ir visas dzīves garumā.

aPziNiEtiEs savUs NodomUs. 
Nereti jauktā ģimenes modelī ikviena 
nodomi ir atšķirīgi. Ir situācijas, kad 
viens no pieaugušajiem sagaida, ka visi 
pēc labākās sirdsapziņas centīsies veidot 
stabilu ģimeni, turpretī otra pieaugušā 
nodoms ir pēc iespējas ātrāk izslēgt bēr-
nu no jaunā ģimenes modeļa. Vienmēr 
runājiet ar visiem, kas ir iesaistīti jauktajā 
ģimenes modelī. Nebaidieties meklēt pa-
līdzību un atbalstu situācijas risināšanā. 
Atšķirīgu nodomu gadījumā konflikts ir 
neizbēgams un risinājums – vienmēr ne-
pieciešams.

atCERiEtiEs, kādĒĻ Esat šajā 
sitUāCijā. Pieaugušie izvēlas dzīvot 
kopā un veidot jaunu ģimenes modeli. 
Kāpēc? Visbiežāk tā ir mīlestība. Ja esat 
izvēlējušies BŪT šādā sarežģītā situācijā, 
tad pārvarēt aizvainojumu vai bezspēcī-

Ir situācijas, kad viens 
no pieaugušajiem 
sagaida, ka visi pēc 
labākās sirdsapziņas 
centīsies veidot 
stabilu ģimeni, 
turpretī otra pieau-
gušā nodoms ir pēc 
iespējas ātrāk izslēgt 
bērnu no jaunā 
ģimenes modeļa.

kristīne jozauska, 
psiholoģe,

www.centrsdardedze.lv, 
www.paligsvecakiem.lv



4 novembris  2015

gumu palīdz skaidrā apziņa un atgādinā-
jums, KĀDĒĻ jūs to izvēlaties.

savstaRPĒjā komUNikāCija iR 
atslĒgvāRds. Jauktā ģimenes modelī 
ļoti būtiski ir noteikumi – gan par discip-
līnu, gan ikviena gaidām. Tas ir sarežģīts 
savstarpējo attiecību jautājums gan starp 
pieaugušajiem, gan starp vecākiem un 
bērniem.

Katrai ģimenei ir savs ceļš, kā kopā at-
rast vislabāk piemēroto plānu un modeli. 
Savstarpējā komunikācija un vienošanās 
par audzināšanas stilu, disciplinēšanas 
metodēm, lomām, gaidām ir ikviena 

veiksmīga ģimenes modeļa priekšnosa-
cījums. Savstarpējās attiecības jauktās 
ģimenēs, jo īpaši sākumposmā, ir sarež-
ģītas, bet tā ir arī iespēja atklāt jaunas un 
mīlošas attiecības. Reizēm piedzīvotie 
konflikti, pārvarētās grūtības un māka 
piedot cilvēkus satuvina, iemāca dzīvi re-
dzēt daudz spilgtākās krāsās un būt pa-
teicīgiem par visām dzīves mācībām.

Turpinājumā – mazliet sīkāk par to, 
kā iemācīties neiesaistīties strīdos ar bēr-
niem.

vai strīdēties ar bērniem?
Kāpēc iesaistīšanās strīdā ar bēr-

nu piešķir bērnam varu? Tāpēc, ka pēc 
neilga laika bērns sāk ticēt, ka ir mūsu 

vienaudzis un viņam piemīt spēja izaici-
nāt mūs un apstrīdēt pieaugušā viedok-
li. Bērni neapzinās, ka izjustā vara nav 
reāla. Jo spēcīgāki un vairāk pārliecināti 
viņi jūtas, jo biežāk strīdēšanos un cīņu 
izmantos problēmu risināšanā.

Māka efektīvi risināt domstarpības ir 
ļoti būtiska dzīves prasme. Kā iemācīt 
bērniem komunicēt domstarpību gadī-
jumā? Kā iemācīt paust savu viedokli un 
argumentus, respektējot otru? Kā iemā-
cīt uzklausīt otra argumentus, neizsakot 
pārmetumus un nemitīgi neaizstāvoties?

Ikviens no mums zina, cik viegli ir 
iesaistīties strīdā ar bērnu. Ikviens no 
mums strīdas gan par nopietniem jautā-
jumiem, gan sīkumiem. Bet svarīgi ir at-
cerēties, ka nav jāiesaistās visās cīņās, uz 
kurām mūs izaicina. Cīņā ar bērnu mēs 
nekad nevaram uzvarēt. Strīdus karstu-
mā mēs kļūstam impulsīvi, tik bieži viens 
otram pasakām ko sāpīgu, un visbiežāk 
tam seko nesarunāšanās – neviens nav 
ieguvējs. Iesaistoties nemitīgos strīdos, 
mēs zaudējam pamatu zem kājām. Viss 
kļūst apšaubāms un nestabils. Bērni pār-
stāj ievērot noteikumus, jo apzinās, ka, 
iesaistoties strīdā ar vecākiem, pastāv lie-
la varbūtība, ka pieaugušais padosies un 
mainīs savu viedokli.

kā iemācīties neiesaistīties 
strīdos ar bērniem
1. Pazīt sEvi. Svarīgi ir zināt, kas 

katru no mums kaitina visvairāk un pa-
dara impulsīvus visbiežāk. Vienam tie ir 
rīti, kad strīdi ir iespējami visbiežāk, ci-
tiem – vakari, kad māc darba nogurums. 
Būsim uzmanīgi un centīsimies neiekrist 
paši savos slazdos. Būtiski – lai domstar-
pības nekļūst par ikdienišķu ieradumu 
mūsu vājību dēļ.

2. jaUtāt UN aNalizĒt. Ja strī-
dēšanās ir kļuvusi par komunikācijas 
modeli, steidzīgi ir jāvērtē interakcija ar 
bērnu: kurās situācijās visbiežāk ir strī-
di, par ko tie ir, vai ir kādas pazīmes, kas 
liecina par iespējamajām domstarpībām, 
utt. Svarīgi ir iemācīties pazīt krīzes si- FO
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uzzini

Jauktā ģimenes 
modelī ļoti būtiski 
ir noteikumi – gan 
par disciplīnu, 
gan ikviena gaidām.
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tuācijas, lai mēs, pieaugušie, spētu sevi 
apstādināt un nomierināt, pirms strīds 
ir sācies. Strīdā parasti nav cīņas par uz-
varu, bet gan ir vēlēšanās izvairīties kaut 
ko darīt.

3. PlāNot izmaiņas. Svarīgi ir 
plānot nākamās reizes stratēģiju, kad 
jūtam strīda tuvošanos: kāda būs mūsu 
rīcība, kad tiksim izaicināti no jauna, 
piemēram, ja bērns apstrīd kāda notei-
kuma neievērošanas sekas. Paliekot is-
tabā un iesaistoties argumentācijā, mēs 
piešķiram bērnam lielāku varu. Tā vie-
tā varam teikt: „Mēs daudzkārt esam 
runājuši par noteikumiem un to neie-
vērošanu. Es nevēlos par to diskutēt” – 
un atstāt istabu. Izejot no telpas, mēs 
varu un kontroli paņemam sev līdzi, 
tādējādi parādot, ka bērnam ir jāiemā-
cās ievērot noteikumus un sadzīvot ar 
savas rīcības sekām.

4. stāstīt bĒRNiEm. Svarīgi ir 
bērniem stāstīt par mūsu apņemšanos 
un izvēlētajām stratēģijām neiesaistīties 
strīdos. Būtiski, lai bērni zina, kāda būs 
mūsu, pieaugušo, rīcība strīdus situācijā. 
Piemēram: „Strīdēšanās nepalīdz nevie-
nam no mums. Domstarpību gadījumā 
es lūgšu tevi iet uz tavu istabu līdz brī-
dim, kad abi būsim nomierinājušies un 
gatavi mierīgai sarunai.”

5. būt labam PiEmĒRam. Bēr-
ni mācās dzīvi no mums. Tikai ar savu 
piemēru varam iemācīt bērniem citādus 
savstarpējās komunikācijas modeļus.

6. izmĒģiNāt dažādas komU-
NikāCijas stRatĒģijas. Reizēm, 
mainot veidu, kā komunicējam ar bērnu, 
var panākt būtiskas izmaiņas: tā vietā, lai 
paceltu balsi, pieklusinām to; tā vietā, lai 
gari un plaši, nereti pat izmantojot pār-
nestās nozīmes, runātu ar bērnu, būsim 
tieši un runāsim tikai par konkrēto si-
tuāciju. Reizēm vietas un (vai) telpas no-
maiņa palīdz domstarpības atrisināt bez 
strīdiem. Svarīgi ir būt radošiem, meklē-

jot komunikācijas veidus.
7. NEUztvERt PERsoNīgi. Rei-

zēm savstarpējie pārmetumi var būt ļoti 
sāpīgi. Visbiežāk tas ir saistīts tikai ar 
bērna vēlmi uzvarēt strīdā, nevis ar to, kā 
viņš patiesībā jūtas.

8. mEklĒt PalīdzībU UN at-
balstU. Strīdi un cīņas nekad nav 

viegli nedz bērniem, nedz arī vecākiem. 
Svarīgi ir apzināties savas cilvēciskās ro-
bežas un meklēt atbalstu un resursus sa-
vos līdzcilvēkos.

Ikviens mēs pieļaujam kļūdas, audzi-
not bērnus, bet gandrīz vienmēr ir nāka-
mā reize, kad varam mācīties no savām 
kļūdām un rīkoties gudrāk.

Cīņā ar bērnu mēs ne-
kad nevaram uzvarēt. 
Strīdus karstumā mēs 
kļūstam impulsīvi, tik 
bieži viens otram pa-
sakām ko sāpīgu, un 
visbiežāk tam seko 
nesarunāšanās – ne-
viens nav ieguvējs.
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10 likumi, attīstot individualitāti
laila avotiņa

Nesen Latvijas skolās un bērnudār-
zos tika īstenota karjeras diena vai pat 
nedēļa – pasākumu kopums, kad skolas 
galvenokārt izvēlas bērnus iepazīstināt ar 
daudzveidīgo profesiju pasauli. Bērni do-
das ekskursijās uz dažādām darba vidēm 
vai sagaida klasēs kādu profesiju pārstāv-
jus, izzinot profesionāļa darba ikdienu. 
Šajā rakstā es gribētu mudināt mūs, ve-
cākus, būt modriem līdztekus šīm skolas 
aktivitātēm – lai bērnam skolas piedāvātā 
izpratne par karjeru nebūtu vienīgā; lai 
viņā veidotos sapratne, ka karjera nav glu-
ži tikai profesijas izvēle, bet gan personības 
attīstība caur profesiju. Ja bērns neiemā-
cīsies izpaust sevi, ticēt saviem talantiem, 
meklēt sevī vēl līdz šim neatklāto, viņam 
nebūs, ko attīstīt savā profesijā. Un tad 
sekos realitāte – es neesmu novērtēts, lai 
gan gribu palīdzēt citiem cilvēkiem… – un 
mūža nogalē skaudra atziņa: neizprotot 
sevi, citiem vispār nav iespējams palīdzēt.

Psiholoģiskās literatūras autora angļu 
rakstnieka Ričarda Templera (Richard 
Templar) grāmatā „Bērnu audzināšanas 
likumi” sirsnīgā un humorpilnā stilā 
ar daudziem reāliem paša autora dzīves 
piemēriem ir izklāstīti 100 bērnu audzi-
nāšanas likumi. Es šoreiz gribētu atsauk-
ties uz 10 viņa minētajiem likumiem, kas 
varētu šķist noderīgi vecākiem, kuri pie-
krīt, ka mums bērniem ir jāpalīdz atklāt 
savu individualitāti.

1. atRodiEt to, kas vislabāk 
motivĒ jūsU bĒRNU daRbotiEs!

R. Templers norāda, ka nav jēgas iz-
mantot vienādu motivāciju visiem bēr-
niem, tāpēc ka tas nebūs iedarbīgi. Katrs 
no vecākiem, kuram ir vairāk nekā viens 
bērns, apliecinās, ka bērni ir atšķirīgi. Un 
ir vērts eksperimentēt, vērot un meklēt 
tieši to, kas motivē katru no bērniem pa-
veikt uzdoto vai kas vispār motivē bērnu 
darboties. „Vienu no saviem bērniem es 
varu pierunāt izdarīt gandrīz jebko, lie-
kot viņam saprast, ka es būšu vīlies, ja 
viņš to neizdarīs. Protams, ir jābūt uz-
manīgam, lai bērnu emocionāli nešan-
tažētu. Pēc tam, kad viņš manu lūgumu 
ir izpildījis, man ir jāatceras pateikt, cik 
apmierināts, iepriecināts un aizkustināts 
es tāpēc esmu. Savukārt otrs bērns grib 
līdzināties pieaugušajiem un izjust atbil-
dību. Tieši atbildība ir tā svira, kuru es 

lietoju, lai viņu motivētu.” Autors norāda, 
ka dažas no šīm motivācijas izpausmēm 
ir emocionālie stimuli – atzinība, novēr-
tējums – vai konkrētāki stimuli – lielāka 
atbildība, statuss, nauda, brīvība, piemē-
ram, atalgojums par darbošanos var būt 
arī atļauja gatavot visai ģimenei pusdie-
nas vai valkāt apģērbu, kas, pēc bērna do-
mām, cels viņa statusu draugu acīs.

2. katRam bĒRNam jāziNa, 
kUR slĒPjas viņa talaNts.

Lai bērns izaugtu, juzdams, ka ir spē-
jīgs kaut ko no sevis dot pasaulei, bērnam 

ir jānorāda viņa talants. Laikam ejot, tas 
radīs bērnā paļāvību atklāt sevī arī citus 
talantus. Mūsu, vecāku, darbs ir visu 
laiku vērot, līdz atrodam, ar ko bērns 
var izcelties, un tad to darīt zināmu bēr-
nam. Ja bērnam nav īpašu sasniegumu 
akadēmiskajā darbā, mūzikā, sportā vai 
mākslā, varbūt viņam ir ļoti laba atmiņa 
un bērns spēj, piemēram, atgādināt iepir-
kumu sarakstā neiekļauto, varbūt viņam 
piemīt organizatora talants, ēst gatavoša-
nas prasme, spēja uzturēt kārtībā fotoar-
hīvu, prasme saprasties ar dzīvniekiem 
utt. Galvenais ir panākt, lai bērni zina, 
kas viņiem labi padodas, un gandrīz vēl 
svarīgāk – lai viņi zinātu, ka mēs zinām, 
ka tas viņiem labi padodas. Un, jo kup-
lāka ģimene, jo svarīgāk ir gādāt par to, 
lai jaunākajiem arī izdodas atrast savu 
aicinājumu.

3. iEmāCiEtiEs NovĒRtĒt īPa-
šības, kURas jUms atgādiNa 
kādU CitU!

„Kad mana meita bija jaunāka, viņa 
man atgādināja manu māti un manu sie-
vas māti. (Ja būtu bijusi iespēja izvēlēties, 
ne jau ko tādu es būtu izvēlējies – un vēl 
abas apvienotas!) Ar laiku meita kļuva 
viņām arvien līdzīgāka. Tieši sliktās īpa-
šības visu laiku šķita labi pamanāmas. 
Tomēr viņa ir mana meita, un es iemācī-
jos akceptēt tās rakstura īpašības, kuras 
sākumā bija grūti pieņemt. Tas ir grūti, 
bet nevar vainot bērnu par viņa gēniem. 
Ar laiku pat abas vecāsmātes kļuva man 
simpātiskākas.” Autors skaidro: pat ja 

Galvenais ir panākt, lai 
bērni zina, kas viņiem 
labi padodas, un gan-
drīz vēl svarīgāk – lai 
viņi zinātu, ka mēs 
zinām, ka tas viņiem 
labi padodas.
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bērns atgādina mums kādu cilvēku ar 
sliktām rakstura īpašībām, tas nenozī-
mē, ka līdzīgās īpašības tiks līdzīgi iz-
mantotas. Un patiesībā jau sliktu rakstu-
ra īpašību nemaz nav, galvenais – iemācīt 
bērniem iedzimto izmantot gudri.

4. saskatiEt to, ka bĒRNi lī-
dziNās jUms!

Ja ir situācija, kad šķiet, ka bērns ir 
mans pretstats, ka ar bērnu nav nekā ko-
pēja, kad nav priekšstata, ko bērns domā, 
un viņa uzvedība sagādā ciešanas, nav 
iemesla nemīlēt un neapbrīnot šo bērnu 
tāpat kā pārējos. Ja bērns izjutīs, ka viņa 
emociju izpausmes mums neko neizsaka, 
viņš atsvešināsies un empātijas trūkumu 
uztvers kā mīlestības trūkumu. Bērns 
var neapzināti nodomāt, ka citi brāļi un 
māsas kādam no vecākiem ir tuvāki. 
R. Templers, kurš pats ir piedzīvojis šo 
situāciju, iesaka visu laiku vērot bērnu, 
līdz pamana līdzību ar sevi. Viņš iesa-
ka atrast līdzīgas intereses: varbūt jums 
patīk vienas un tās pašas grāmatas; pa-
jautājiet saviem vecākiem – varbūt viņi 
pamana kādas līdzības. Nežēlojiet laiku, 
lai būtu kopā divatā un saprastu, kas jūs 
vieno. „Ja visu to darīsiet, bērns jutīsies 
mīlēts un iesaistīts jūsu dzīvē tāpat kā 
pārējie bērni. Un tas ir vissvarīgākais. 
Turklāt varu pateikt, ka tieši no bērniem, 
kuri visvairāk no jums atšķiras, jūs vis-
vairāk iemācāties.”

5. atRodiEt bĒRNā īPašības, 
kURas iR aPbRīNas vĒRtas!

Neviens bērns pilnībā nelīdzinās sa-
viem vecākiem. Jo ātrāk to pieņemsim, 
jo vairāk iegūsim. Nevis vaimanāt, re-
dzot bērnus ejam savu ceļu, bet priecā-
ties, ja paši no viņa ceļa varam kaut ko 
iemācīties. Bērni parādīs to, par ko mēs 
varbūt nekad neesam ne dzirdējuši, ne 
domājuši. Un viņi būs sajūsmā, ja varēs 
mums iemācīt kaut ko tādu, ko nezinā-
jām vai nepratām darīt. Bērni mums va-
rēs iemācīt tādas prasmes, ko ar mācīša-
nos vien nevar apgūt, bet kas mums būs 
kā izaicinājums. Un vislabākais – bērni 
bez pūlēm atrisinās situācijas, kas mums 

vienmēr ir sagādājušas grūtības. „Viens 
no maniem bērniem ir lielisks diplomāts. 
Viņa ietekmē arī es, kad vajag, cenšos būt 
diplomātisks, tomēr tā nav mana dabiskā 
izturēšanās. Turpretim bērnam diplo-
mātija padodas dabiski, un es bieži esmu 
pārsteigts par taktu, ar kādu viņš izkliedē 
draudošas ķildas mākoņus. Ja es no viņa 
to neiemācīšos, tad es nekad to nepratīšu, 
jo viņš ir vislabākais man zināmais dip-
lomātijas paraugs, turklāt – man līdzās.” 
Ir vērts atcerēties, ka katra bērna perso-
nībā ir daudz apbrīnojama, un tieši mūsu 
apbrīna bērnam ir vissvarīgākā (pat ja 
viņš to neatzīst).

6. ĻaUjiEt bĒRNam būt labā-
kam PaR jUms!

Atklājot nodarbi, ko bērni prot labāk 
nekā mēs, atļaujiet sev darīt to kopā, un 
jums būs daudz vairāk prieka nekā par 
uzvaru. Vienalga, vai tā ir kokos kāpša-
na, peldēšanās, klavierspēle, kūku cep-
šana vai kas cits. Vienlaikus ir svētīgi 
iemācīt bērnam būt labam zaudētājam. 
Kā grāmatas „Bērnu audzināšanas liku-
mi” autors saka: būt zaudētājam nemaz 
nav tik slikti, ja vien neesam slikts zau-

dētājs. Kopā ar bērnu spēlējot kādu spē-
li, nav jēgas ļaut, lai bērns mūs pārspēj 
vienmēr – tas būtu ļoti aizbildnieciski. 
Varam to darīt, kad bērnam ir divi gadi, 
bet 12 gados bērnu neapmuļķosim. Taču 
reizēm bērnam vajag uzvarēt; viss, kas 
mums ir jādara, – netiekties pēc uzvaras 
fanātiski. Un galu galā mēs varam bērnu 
iedrošināt, pat ja viņš zaudē (piemēram, 
tenisa spēlē): „Kad tavs kreisais atsitiens 
būs tikpat spēcīgs kā labais, tad manas 
izredzes būs mazas.”

7. bĒRNa attiEksmE iR tikPat 
svaRīga kā sasNiEgUmi.

Autors uzskata, ka visvairāk uzslavu 
bērni ir pelnījuši par to, kas ir saistīts 
ar viņu attieksmi un uzvedību, nevis 
sasniegumiem. Tas, par ko slavējam vai 
apbalvojam savu bērnu, viņam parāda 
mūsu uzskatus par dzīves prioritātēm, 
un tas bērnam palīdz radīt savu vērtību 
sistēmu. Ja slavējam tikai par lieliem sa-
sniegumiem, veiksmi mācībās, uzvaru, 
panākumiem, tad mums tie daudz nozī-
mē (un, lai tos sasniegtu, bērnu pakļau-
sim spriedzei). Ja slavēsim pūles, neatlai-
dību, progresu, diplomātiju, godīgumu, 
atklātību, tad bērni izaugs ar ticību šīm 
vērtībām. „Es nesaku, ka jums jāignorē 
bērnu sasniegumi. Tomēr jums jāsaka at-
zinība par VISU, ko jūs gribat, lai bērni 
uzskatītu par svarīgu savā dzīvē.”

8. NEizRādiEt bailEs UN NE-
dRošībU!

Ir grūti neizteikt vārdos savas bailes, un 
bērni var uztvert arī maskētus signālus. 
Bet, jo vairāk centīsimies apslēpt mūsu 

Visvairāk uzslavu 
bērni ir pelnījuši 
par to, kas ir saistīts 
ar viņu attieksmi un 
uzvedību, nevis 
sasniegumiem.
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personiskās raizes, jo labāk tas izdosies. 
Bērni brīvi varēs baudīt dzīvi, izdarīt paši 
savus atklājumus un bez mūsu palīdzības 
sastapties paši ar savām bailēm. „Es pa-
zīstu tēvu, kas atrunāja savu bērnu no ie-
stāšanās universitātē tikai tāpēc, ka bērns 
būtu pārāk satriekts, ja netiktu tur uz-
ņemts.” Mēs lielā mērā ietekmējam savus 
bērnus un, ja būsim neapdomīgi, radīsim 
bērnos dažāda veida nedrošību. Bet, tā kā 
viņiem nāksies iepazīt pašiem savas bailes, 
viņiem nudien nevajag vēl mūsējās.

9. aPdomājiEt, kādU dzīvEs 
UztvERi bĒRNā vEidojat!

Visu, ko mēs paši par sevi tagad sa-

kām, bērni atcerēsies vēl pēc 20–30 ga-
diem. Tāpēc pavērosim attieksmi, ar 
kādu runājam par sevi! Kas mums sevī 
nepatīk? Esam, mūsuprāt, tukli? Jocīga 
deguna forma? Stostāmies? Vai, izsako-
ties par savām, mūsuprāt, nepilnībām, 
neradām negatīvu priekšstatu, ko bēr-
ni var pārmantot? „Kāda mana skolas-
biedra tētis nosirmoja 30 gadu vecumā. 
Tētis pats to tik ļoti pārdzīvoja un visu 
laiku šausminājās par to, ka, būdams tik 
jauns, ir kļuvis sirms. Uzminiet, kas no-
tika! Jā, arī viņa dēls kļuva sirms 30 gadu 
vecumā. Un, tā kā bērnībā visu laiku bija 
klausījies, cik tas ir šausmīgi, arī viņš to 
šausmīgi pārdzīvoja. Tēvs centās viņu 

mierināt, bet, protams, veltīgi – nevar 
25 gadus šausmināties un tad pēkšņi 
mainīt domas un cerēt, ka cits cilvēks 
darīs tāpat.” Iedomājieties – ja zēna tēvs 
būtu bijis lepns par saviem sirmajiem 
matiem vai vismaz pajokojis: sirmie 
mati mani padara īpašu, kā tev šķiet? 
Dēlam, kļūstot sirmam, būtu pavisam 
cits pašvērtējums.

10. NEmĒģiNiEt izaUdziNāt 
PERfEktU bĒRNU!

Ne vecākiem, ne bērniem nav jā-
būt perfektiem. Tas nav iespējams. Tā 
ir spriedze, kas nogalina. R. Templers 
domā, ka ir jācenšas izaudzināt tādu 
bērnu, kas atļaujas ar pašpārliecību iz-
paust savu personību, vienlaikus ne-
aizvainojot citus cilvēkus. Viņaprāt, 
bērniem, kuriem ir visspilgtākā un vis-
sirsnīgākā individualitāte, piemīt daudz 
trūkumu: pārmēru draiskulīgi, viegli 
aizkaitināmi, viņu humora izjūta rei-
zēm pārsniedz pieklājības robežas, un 
slinkuma pazīmes šie bērni mīkstina ar 
savu šarmu. Taču šādi bērni izaug par 
labiem pieaugušajiem.

Ne vecākiem, 
ne bērniem nav 
jābūt perfektiem. 
Tas nav iespējams. 
Tā ir spriedze, 
kas nogalina.
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Turpinājums no iepriekšējā numura

Vēl gandrīz pirms desmit gadiem, kad 
es apmeklēju muzejus ar meitu, iesietu 
nesamlakatā, uz mani raudzījās ar neiz-
pratni, bet šobrīd Latvijas muzeji aizvien 
vairāk pielāgojas bērnu auditorijai, un 
nevar nepamanīt, ka arī ģimenes ar bēr-
niem biežāk apmeklē muzejus. Kaut gan 
šādu apmeklējumu statistika patlaban 
muzejos apkopota netiek, ir pamanāms, 
ka muzejiem ir aizvien vairāk, ko saturis-
ki piedāvāt ģimenēm ar bērniem, un tie 
pastiprināti domā arī par apmeklējumu 
fizisku pieejamību.

muzeji ģimenēm ar 
pirmsskolas vecuma 
bērniem
Runājot par saturiski labu muzeja ap-

meklējumu kopā ar pirmsskolas vecuma 
bērniem, piemēru varētu būt daudz, un 
tos var sadalīt divējādi: jebkurai ģimenei 
ar jebkura vecuma bērniem, izmantojot 
gida pakalpojumu, būtu jāsaņem kvalita-
tīvs piedāvājums, bet ir arī īpaši pasāku-
mi, kas ir piemēroti pirmsskolas vecuma 
bērniem.

dzimšaNas diENa mUzEjā. Lai-
kam populārākais no šāda piedāvājuma ir 
dzimšanas dienas ballīte muzejā. Es pati 
esmu izmantojusi šo piedāvājumu vai-
rākkārt, un esam viesojušies arī draugu 
dzimšanas dienas ballītēs, kas ir rīkotas 
muzejos. Esam svinējuši Latvijas Uguns-
dzēsības muzejā, Rīgas porcelāna muzejā, 
Farmācijas muzejā, Baldones astrofizikas 
observatorijā, Rakstniecības un mūzikas 
muzejā un daudz kur citur. Lai izvēlētos 
vislabāk piemēroto, protams, ir jāapzina 
piedāvājums un tad jāizlemj, kas ir tuvāks 
sirdij, vai arī ir jārīkojas otrādi: jākonstatē, 
kura tēma – daba, tehnika, auto, animāci-

ja u. c. – interesē, tad jāzvana un jāintere-
sējas par piedāvājumu.

gadskāRtU sviNĒšaNa. Otrajā 
vietā popularitātes ziņā es liktu dažādus 
vairumā gadījumu ar gadskārtu svinēša-
nu vai tradicionālajām amatniecības un 
mākslas nodarbēm saistītus pasākumus, 
kas ģimeņu vidū ir ļoti iecienīti, piemē-
ram, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā, Turaidas muzejrezervātā, Pasta-
riņa muzejā, izstāžu zālē „Arsenāls” un 
daudzos citos.

ģimEņU EkskURsijas. Īpaši izda-
līt es vēlētos ģimeņu ekskursijas, kuru lai-
kā noteikti iesaku iegriezties mazajos un 
ne tik mazajos Latvijas novadu un pagas-
tu muzejos. Iepriekš piesakot ekskursiju 
un brīdinot par bērnu vecumu, var vie-
noties par atbilstīgu pakalpojumu. Mums 
ir sanākusi interesanta viesošanās brāļu 
Kaudzīšu „Kalna Kaibēnos”, Kārļa Skalbes 
muzejā „Saulrieti”, Papes „Vītolniekos”, 
Aknīstē, Gārsenē un daudz kur citur.

Es teiktu, ka ballītes, godi, ekskursijas 
un meistardarbnīcas varbūt ir optimāls 
veids, kā sākt pirmsskolas vecuma bērnu 
iepazīstināšanu ar muzeju.

muzeji ģimenēm 
ar sākumskolas 
vecuma bērniem
Sākumskolas vecums manā skatījumā 

ir būtisks ar to, ka bērni jau ir ieguvuši 
pirmās pašdisciplīnas iemaņas, ir mā-
cījušies klausīties, kaut kādā mērā spēj 
saistīt savas jau esošās zināšanas ar eks-
pozīciju saturu.

vaiRāk izziNošā UN Radošā. 
Apmeklējuma piedāvājumā viņiem var 
tikt palielināta vai nu izzinošā daļa, vai 
pasākuma radošā un tehniskā sarežģītī-
ba. Nozīme ir arī fiziskajai bērna ķermeņa 
augšanai, jo daļā muzeju piedāvājuma ir 
būtiski, lai bērns spētu kaut ko aizsniegt, 
precīzi izdarīt, koncentrēties.

jo tRakāk, jo labāk. Attiecībā 
uz ģimenēm ar sākumskolas vecuma bēr-
niem (pie kādām pieder arī manējā) spē-
kā ir princips „jo trakāk, jo labāk”. Esmu 
novērojusi, ka bērniem vislabāk patīk tieši 
tie muzeji vai izstādes, par kuriem man ir 
šaubas par to piemērotību bērniem, pie-
mēram, Enerģētikas muzejs, Paula Stradi-
ņa Medicīnas vēstures muzejs, abstraktās 
mākslas izstādes u. tml.

tElPa atPūtai. Kopumā muzeju 
piedāvājumā bērniem manā skatījumā ļoti 
būtiska ir sava ārtelpa vai vispār telpa, kur 
bērns var izskrieties un būt neierobežoti 

Ģimenei draudzīgs muzejs

Es teiktu, ka ballītes, 
godi, ekskursijas un 
meistardarbnīcas var-
būt ir optimāls veids, 
kā sākt pirmsskolas 
vecuma bērnu iepa-
zīstināšanu ar muzeju.

agnese neija, 
muzeoloģe
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aktīvs, ko muzeji varbūt nepietiekami no-
vērtē. Tādēļ par labākajām vietām, kur ģi-
menei doties ar bērniem, es atzītu, piemē-
ram, tieši Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, 
kas ir labi piemērots ģimenes brīvdienas 
pavadīšanai (ir autostāvvieta, velosipē-
du stāvvieta, var vai nu paēst līdzņemtās 
pusdienas, vai pusdienot Priedes krogā, 
ekspozīcijas saturs ir bērniem saprotams, 
ir pieejami bērniem īpaši paredzēti pro-
dukti – spēles, animācijas filmas, suvenī-
ri); līdzīgi arī rakstnieces Annas Brigade-
res memoriālo muzeju „Sprīdīši” Tērvetē, 
Minhauzena muzeju, Turaidas muzejre-
zervātu un, protams, daudzus citus.

oRiģiNalitātE. Ja mēs saturiski 
analizējam muzeju piedāvājumu bēr-

niem – meistarklases, bērnu rīti, ģimeņu 
dienas –, tad svarīgi ir, lai piedāvājums 
būtu oriģināls. Mani visvairāk laikam 
interesētu novitāte, tas, ko vēl neesam 
darījuši vai redzējuši, – veidot animāci-
ju, nakšņot cietumā. Bērnu nodarbību 
kvalitāti uzlabo daudzi muzeji, kaut gan 
šobrīd pirmā pieredze darbā ar bērnu au-
ditoriju mums vēl tikai rodas.

Galvenais, ko, manuprāt, šobrīd ģime-
nes vēlas saņemt muzejos, ir attieksme, 
apliecinājums tam, ka tu tur esi gaidīts 
ar visiem saviem dažbrīd ne tik paklau-
sīgajiem bērniem. Savukārt muzejiem es 
novēlētu patiesi atzīt, ka bērns muzejā ir 
pilntiesīgs tā apmeklētājs.

Papildu informācija
Pirms 12 gadiem Londonā pēc kādas 

māmiņas muzeja apmeklējuma tapušā 
raksta, kurā tika pausta neapmierinā-
tība, aizsākās kampaņa „Kids in Mu-
seums”. Šobrīd vismaz 300 Lielbritānijas 
muzeji ir iesaistījušies šajā kampaņā, iz-
rādot interesi sadarboties ar ģimenēm un 
uzklausot apmeklētāju viedokļus. Lūk, 
ieteikumi Lielbritānijas muzejiem – tie 
ir apkopoti pēc Lielbritānijā dzīvojošo 
ģimeņu izteiktajiem viedokļiem, apmek-
lējot muzeju kopā ar bērniem.

dažas lielbritānijas muzeju 
pazīmes,1 kas norāda, ka 
muzejs ir ģimenei draudzīgs
 Muzeja darbinieku sasveicināšanās 

ar apmeklētājiem, pozitīvisms un (pēc 
iespējas) izvairīšanās lietot vārdus „nē”, 
„nevar”, „nav”.
 Apmainīšanās ar pieredzes stāstiem 

kopā ar apmeklētāju, jo arī apmeklētājs 
var būt eksperts kādā jomā.
 Atļauja būt muzejā vecākiem ar 

jaundzimušiem bērniem, jo daudzveidī-
gās krāsas un tēli piesaista bērnu uzma-
nību un interesi.
 Muzeja vide un ekspozīcijas, kur ir 

iespēja mazbērniem ar vecvecākiem būt 
kopā, kur vecvecāki var dalīties savā dzī-
ves pieredzē, tātad starppaaudžu komu-
nikācija ir svarīga.
 Atļauja tīņiem uzkavēties ekspozī-

cijā vienatnē jeb bez īpašas muzeja darbi-
nieku uzmanības izrādīšanas. Ja izveido-
jas diskusija, cienīt tīņu viedokli.

dari

FO
TO

: h
ttp

://
cd

n.
lip

st
iq

.co
m

, h
ttp

://
2.

bp
.b

lo
gs

po
t.c

om

Esmu novērojusi, ka 
sākumskolas vecuma 
bērniem vislabāk 
patīk tieši tie muzeji 
vai izstādes, par 
kuriem man ir šaubas 
par to piemērotību 
bērniem, piemēram, 
Enerģētikas muzejs, 
Paula Stradiņa Medi-
cīnas vēstures muzejs, 
abstraktās mākslas 
izstādes u. tml.

Īpaši izdalīt es vēlētos 
ģimeņu ekskursijas, 
kuru laikā noteikti 
iesaku iegriezties 
mazajos un ne tik 
mazajos Latvijas 
novadu un pagastu 
muzejos. Iepriekš 
piesakot ekskursiju 
un brīdinot par
bērnu vecumu, var 
vienoties par atbilstī-
gu pakalpojumu.

1http://kidsinmuseums.org.uk/manifesto-2/
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 Elastīgas un draudzīgas ieejas biļešu 
cenas ģimenēm.
 Ir aktīvi un pieejami elektroniskajā 

komunikācijā.
 Drošas un ērtas atpūtas vietas ģime-

nēm ar bērniem.
 Muzeja telpās izveidotas vietas, kur 

bērni kopā ar ģimenēm var darīt kādu 
praktisku darbiņu, pildīt uzdevumu sais-

tībā ar ekspozīciju.
 Muzeja darbinieki visu laiku neap-

klusina apmeklētājus, skandinot vārdu 
„kuš”… Darbinieks spēj novērtēt, kāpēc 
bērns ir sācis uzvesties skaļāk, un atbilstī-
gi savai kompetencei novērst iemeslu.
 Izvieto arī tādus eksponātus, ku-

riem drīkst pieskarties, kā arī paskaidro, 
kurus eksponātus drīkst aiztikt, kurus 

nedrīkst un kāpēc.
 Droša vide ārpus muzeja.
 Muzeja teritorijā ir ērta vieta riteņu, 

skūteru, somu, apģērba novietošanai. Ir 
pieejamas tualetes.
 Muzeja darbinieks veido attiecības 

ar apmeklētājiem un aicina uz ilgtermiņa 
sadarbību.
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