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SLEJA

Kas veido bērnam drošu bērnību? Viena žurnāla 
ietvaros pilnīgi visu par bērna drošību, sākot 
no dzimšanas līdz pilngadībai, uzrakstīt nav 

iespējams. Tomēr šī ir vērtīga pamata bāze, ko gadu gaitā 
vecākiem un speciālistiem papildināt – ne tikai par sava, bet arī 
par citu bērnu, kas mums apkārt, drošību.
Piemēram, daudzkārt ar speciālistiem esmu runājusi par to, vai 
un kā iesaistīties, ja uz ielas redz vecāku, kurš ir agresīvs pret 
savu bērnu – purina, sit. Vienprātības speciālistu vidū nav, jo 
pastāv iespēja – ja šo vecāku vienkārši salamāsi, tad pēc mirkļa, 
kad būsi prom, bērns cietīs vēl vairāk. No kāda speciālista 
esmu ielāgojusi ieteikumu – uzrunāt šādu vecāku, piedāvājot 
palīdzību. Uzrunāt bez pārmetumiem, nicinājuma, bet ar 
iecietību, līdzjūtību. Jo acīmredzot šim vecākam patiesi ir grūti. 
Reiz, stumjot savu bērnu ratos, priekšā ejam ieraudzīju 
jauno māmiņu, kura dusmojās uz savu zīdaini, ik pa brīdim 
sapurināja ratus, mazuli pikti apsauca. Viņas dusmas auga 
augumā, šķiet, tāpēc, ka mazais īdēja, nevis gulēja pretēji 
mammas iecerētajam. Ratu purināšana pastiprinājās (ja purina 
vai izklaidējot met gaisā mazu bērnu, viņš var iegūt veselībai 
bīstamo kratītā bērna sindromu, un par to intervijā stāsta ārsts 
Pēteris Kļava, 4. lpp.). Es atceros šīs bezspēcības un noguruma 
raisītās dusmas no laikiem, kad auklēju pirmo bērnu. Tik 
nožēlojama sajūta. Tu ļoti, ļoti mīli savu bērnu, taču negulētās 
naktis, neprasme lūgt palīdzību un pārgurums uzsit tādas 
emocijas, ka nezini, ko ar tām iesākt. Taču, ja savu izmisumu 

pamana, apzinās, atzīst un strādā ar sevi, var tikt galā! Ar 
nākamajiem diviem bērniem ko tādu vairs nepiedzīvoju. 
Māmiņai garāmejot, uz brīdi palēnināju savu gaitu un līdzjūtīgi 
teicu apmēram šādi: „Es atvainojos. Viņš ir tikai mazs bērns.” 
Varbūt piebildu vēl kaut ko par to, ka mazais, visticamāk, 
gribētu tikai mammas mīļumu un neniķojas aiz ļauna prāta.
Kad pēc mirkļa mēs ar ģimeni bijām iekārtojušies kafejnīcā, gar 
logu garām pagāja tā pati māmiņa. Viņa savu mazuli nu bija 
izņēmusi no ratiem, piespiedusi sev cieši klāt, kaut ko klusiņām 
viņam čukstēja un lēnā gaitā devās uz priekšu… Viņai viss 
izdosies! – pie sevis nodomāju. 
Atgriežoties pie tā, kāds zināšanu komplekts veido bērnam 
drošu bērnību. Speciālisti, kas piedalījušies žurnāla tapšanā, 
visi kā viens teic – vecākiem nepārtraukti ir jāizglīto sevi bērna 
audzināšanas jautājumos. Šo jautājumu ir daudz un dažādi, 
piemēram:
• vecākiem jāzina, kā audzināt emocionāli veselu bērnu. 

Jo viņam nepieciešams ne tikai apģērbs, kas atbilst 
laikapstākļiem, un sabalansēts uzturs, bet arī vecāku rūpes, 
mīļums, kopā pavadīts laiks. Tuvas, uzticības pilnas attiecības 
jāveido jau no mazuļa piedzimšanas, lai bērns vecākiem 
uzticētos arī, kad izaudzis līdz sarežģītajam pusaudža 
vecumam (lasi 36. lpp.);

• droša vide mājās. Vai jūsu mājoklis patiesi ir bērnam drošs? 
Ikvienam vecākam ir jāiemācās novērtēt ne tikai savu 
mājokli, bet arī riskus telpās, kurās ienāk kopā ar bērnu 
(izpildi testu 26. lpp.);

• vai tu zini, kā bērnam sniegt pirmo palīdzību? Piemēram, 
aizrīšanās gadījumā? Jāiemācās! (Skati infografikas 19. un  
25. lpp.);

• mācies pats un māci bērnam drošības likumus uz ielas, 
internetā un dažādās dzīves situācijās, piemēram, kam lūgt 
palīdzību apmaldīšanās gadījumā (lasi 58. lpp.);

• darba un ģimenes dzīves līdzsvars ir iespējams! Lai nebūtu 
aplaupīta nedz ģimene, nedz karjeras izaugsme (lasi 33. lpp. 
un iemācies sakārtot prioritātes); 

• pieskati ne tikai savus, bet arī citu bērnus! Vai tu zini, 
kā uzrunāt un kā rīkoties, ja sabiedriskā vietā satiec 
apmaldījušos bērnu? (Lasi 63. lpp.)

Inga Akmentiņa-Smildziņa, 
Latvijas vecāku organizācijas „Mammamuntetiem.lv” vadītāja 

Zināšanu komplekts 
bērnam drošai bērnībai
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Pēteris Kļava, (1.)
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
bērnu ārsts, reanimatologs.

Ilze Grope, (2.)
ārste, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā 
profesore, Latvijas Pediatru asociācijas 
prezidente.

Aigars Pētersons, (3.)
bērnu ķirurgs, Rīgas Stradiņa universitātes 
profesors, Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas valdes loceklis. 

Jurijs Bormotovs, (4.)
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
ārsts, bērnu reanimatologs.

Marija Ābeltiņa, (5.)
klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā 
psihoterapeite, konsultē krīžu un 
konsultāciju centrā „Skalbes” un klīnikā 
„Ūdensroze”.

Iveta Baltiņa, (6.)
Labklājības ministrijas projekta  
„Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma 

nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā 
nestandarta darba laiku” vadītāja. 

Gunita Kleinberga, (7.)
psiholoģe, „Marte Meo” terapeite un 
kognitīvi biheiviorālā terapeite, ir Bērnu 
emocionālās audzināšanas grupu vadītāja, 
izglītojošo grupu un nodarbību lektore.

Inga Krastiņa, (8.)
Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības 
departamenta direktore.

Laura Ceļmale, (9.)
„Centrs Dardedze” juriste, projekta „Bērna 
mājas” vadītāja.

Aija Lilienfelde, (10.)
Rīgas pašvaldības policijas Bērnu 
likumpārkāpumu profilakses nodaļas 
speciāliste psiholoģiskās konsultēšanas 
jautājumos.

Maija Katkovska, (11.)
Latvijas Drošāka interneta centra  
(„www.drossinternets.lv”) vadītāja.

Žurnāla „Bērnam droša bērnība”
redkolēģija

Žurnāla veidošanā iesaistījušies vieni no labākajiem un 
atzītākajiem savas jomas speciālistiem. Daudzi ir 

izglītojušies ārvalstu mācību iestādēs un apmeklējuši 
starptautiski atzītus kursus un nozīmīgas konferences.

Daina Dziļuma, (12.)
„Centrs Dardedze” klīniskā psiholoģe.

Līga Bernāte, (13.)
klīniskā psiholoģe, psihoterapeite.

Zane Avotiņa, (14.)
krīžu un konsultāciju centra „Skalbes” 
direktore, psiholoģe.

Audra Šauere, (15.)
Latvijas vecāku organizācijas 
„Mammamuntetiem.lv” vadītājas vietniece, 
Valsts probācijas dienesta projekta „Apļi 
atbalstam un atbildīgumam” brīvprātīgā. 

Līga Brūvere, (16.)
portāla „Mammamuntetiem.lv” redaktore, 
veselības žurnāliste.

Dace Helmane, (17.)
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības 
institūta vadītāja, iniciatīvas „Ģimenei 
draudzīgs komersants” īstenotāja.

Līga Meņģelsone, (18.)
Latvijas Darba devēju konfederācijas 
ģenerāldirektore.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.
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INTERVIJA

Pēc dažiem mēnešiem 
apritēs 30 gadi, 
kopš Pēteris Kļava 

strādā Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas intensīvās terapijas jeb 
reanimācijas nodaļā, ik dienas glābjot 
bērnu dzīvības. Viņš ir sastapies ar tik 
lielu vecāku bezatbildību, ka, runājot 
par to, kā pasargāt bērnu no nelaimes, 
nereti kļūst skarbs un ass. Tomēr, 
neraugoties uz tām bruņām, kas, 
esot slimnīcā, gadu gaitā uzaudzētas, 
stāstot par kādu atbildīgu tēti, 
Pēterim Kļavam acīs saskrien asaras. 
Lai arī ārstam darba pilnas rokas, 
pirmssvētku laikā viņš atrod laiku 
šai intervijai un saka paldies, ka ir 
aicināts uz to – viņa skatījumā vecāki 
un sabiedrība kopumā ir jāizglīto 
nepārtraukti. 

Pēc bērnu traumu skaita 
Latvija diemžēl jau gadiem 
Eiropas Savienības valstu vidū 
ir pirmajās vietās. Tā kā jums 
ir tik liela darba pieredze, 
tad jājautā – vai tas tā ir bijis 
vienmēr? Vai pirms 30 gadiem 

slimnīcā ievesto bērnu bija 
mazāk, traumas bija vieglākas? 
Vai varbūt šī ir Latvijas 
problēma jau vismaz 30 gadu?
Vispirms man jāsaka paldies, ka 
aicinājāt mani uz sarunu. Es patiešām 
esmu skarbs un reti kuru slavēju, 
bet, redzot jūsu organizācijas telpas, 

Autore: Inga Akmentiņa-Smildziņa 
Foto: Artūrs Martinovs

„Nav atšķirības, vai tas ir tavs 
bērns vai sveša, mēs, pieaugušie, 

esam atbildīgi par ikvienu 
mazo cilvēku,” runājot par to, 

kā nosargāt bērnu dzīvības, 
teic bērnu ārsts, reanimatologs 

Pēteris Kļava. „Ja redzi kādu 
bērnu ciešam no slēptas vai 

tiešas vardarbības vai citāda 
apdraudējuma, iejaucies!” uzsver 
Pēteris Kļava sarunā ar Latvijas 

vecāku organizācijas vadītāju Ingu 
Akmentiņu-Smildziņu.

Pēteris Kļava:
„Lai nosargātu bērna    dzīvību, vecākiem ir jāmācās!”

jūs, jūsu darbus, jūsu žurnālus 
un grāmatas (bezmaksas žurnālu 
topošajiem un jaunajiem vecākiem 
„Mammām un Tētiem” un grāmatu par 
bērnu drošību „Kā nosargāt sava bērna 
dzīvību”; elektroniski lasāmi „www.
mammamuntetiem.lv/zurnals” – red.), 
tas mani aizkustina. Mani aizkustina 
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šīs gleznotās Tēva dienas ūsas, jūsu 
rīkotās akcijas, sevišķi par tētiem. Un, 
pirms sāku atbildēt uz jautājumiem, 
vēlos pateikt neviltotu, patiesu un 
valstisku uzslavu jums, jūsu komandai 
un jūsu pietuvinātām mātēm un 
tēviem, kas ar jums kopā attīstās, 
mācās, lai pasaule kļūtu gaišāka, 

apzinātāka, gudrāka un drošāka. 
Atbildot uz jautājumu, man nav 
bērnu traumu statistikas pirms 
30 gadiem, bet pieļauju, ka tā 
nebija mazāk šausmīga. Droši vien 
skaitļi būtu precīzāki nekā manas 
emocijas un atmiņas, taču domāju, 
ka ir pamainījušies traumu veidi un 

Pēteris Kļava:
„Lai nosargātu bērna    dzīvību, vecākiem ir jāmācās!”

Bērnu ārsts Pēteris Kļava saka: „Lai iegūtu autovadītāja apliecību, 
ir nopietni jāmācās un jākārto eksāmens. Nevajag domāt, ka nav 
jāmācās, lai laistu pasaulē bērnu! Šobrīd slimnīcā mums ir bērns, 
kurš saēdies medikamentus, bērns, kurš slīcis vannā, bērns, kurš 

applaucējies. Tā ir Latvijas bērnu ikdiena, un tāda tā nedrīkst būt! 
Šajās nelaimēs nav vainojami bērni, bet vecāki. Un šie nav 

nelaimīgu alkoholiķu vai narkomānu bērni.”

•••
Bērns ir tas, kas 

pieaugušajiem izmaina dzīvi 
un iemāca saprast vērtības. 
Vislielākais noziegums, ko 

mēs, pieaugušie, darām pret 
bērniem – apstājamies izglītoties. 

Apstājamies sarunāties ar 
sievu/vīru, ar bērniem, 

pārstājam viņiem priekšā lasīt 
pasakas, skaidrot esību, 
lai gan bērni to aicina 

darīt.

iemesli. Bērniem tolaik nebija tādu 
modernu tehnoloģiju un iespēju, kā 
atpūsties un izaicināt likteni, kādas 
ir tagad. Bērni krita ārā pa logiem, 
tika notriekti ar auto, bērni dzēra 
ķimikālijas un medikamentus – tas 
nav mainījies. Domāju, ka mūsdienās 
ir pieaudzis bezjēdzīgu traumu skaits, 
ja tā var teikt. Jo ir pieauguši dzīves 
baudīšanas mehānismi – agrāk 
nebija ne skrituļslidu, ne slaloma 
slēpju, ne kvadraciklu, kas ir ļoti 
smagu traumu iemesli. Vienīgi tagad 
ir mazāk autoavārijās gūto traumu, 
tas ir, smago politraumu. Pateicoties 
sabiedrības attīstībai un tam, ka esam 
brīvā Latvijā, ir pieaugusi iespēja 
bērniem palīdzēt daudz progresīvāk, 
tehniskāk un medicīniskāk. Īsumā – 
kamēr būs cilvēki, būs traumas, 

tomēr to skaitu ir iespējams mazināt, 
strādājot preventīvi. 

Mūsu organizācija par bērnu 
drošību tik ļoti iestājas tāpēc, 
ka statistiku esam analizējuši. 
Redzot skaitļus, man radās 
jautājums – kā tā var būt, 
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•••
No 100 automašīnām, 

kas iebrauca 
BKUS teritorijā, 

60 mašīnās bērni nebija 
piesprādzēti! Ko līdz, ka 

tev ir auto! Tas nenozīmē, 
ka tu esi attīstīts. Ja tev 
ir bērns, tev ir pēdējais 
brīdis sākt attīstīties. 

Esi atbildīgs!

„Nav nekā sarežģītāka par 
attiecībām ar bērniem. 
Nav nekā atbildīgāka, 

kā atļauties bērnu. Lai 
izaudzinātu bērnu, ar 

intuīciju vien nepietiek. 
Jā, sievietēm tā ir īpaši 

izteikta, tomēr ar to 
vienalga nepietiek – 

ikvienam vecākam ir 
jāmācās,” intervijā Latvijas 

vecāku organizācijas 
vadītājai Ingai 

Akmentiņai-Smildziņai 
uzsver reanimatologs 

Pēteris Kļava. 

ka citās valstīs, piemēram, 
Norvēģijā, traumu skaits 
atšķiras pat septiņas reizes? 
Kā var būt, ka pie mums mirst 
jaundzimušie, kamēr ir valstis, 
kur jau gadiem ilgi nav nomiris 
neviens jaundzimušais un 
neviena māte dzemdībās? 
Atbilde ir ļoti vienkārša. Slīcēja lieta 
ir paša slīcēja rokās. Ja būs izglītota 
māte, būs vesels bērns. Šī statistika, 
ko minējāt, ir mūsu valsts melnais 
dosjē. Mūsu valstī viss nav slikti, 
tomēr tieši bērns un viņa dzīves 
apstākļi ir indikators, kāda ir situācija 
valstī. Īsto situāciju neuzrāda Vecrīga, 
tūristu vai džipu skaits Latvijā. Valsts 
attīstības kritēriji parasti ir: cik valstī 
ir simfonisko orķestru, cik lieli ir 
ienākumi uz vienu cilvēku, kādi ir 
ceļi, kāda ir jaundzimušo un māšu 
mirstība. Parametri ir ļoti saistīti 
ar bērnu un māti, viņu tiesībām un 
aizsardzību, tam ir jāvelta lieli līdzekļi. 
Mūsu valsts gribētu būt izglītota, bet 
tādi vēl neesam.

Kāds mājasdarbs būtu jāizdara 
tiem vecākiem, kas šobrīd plāno 
ģimenes pieaugumu?
Vecākiem dažkārt jautāju – ja jūs  
būtu bērna dvēsele, kura vēl nav 
dzimusi, bet zinātu, ka ir obligāti 
jāpiedzimst, tad kādu jūs gribētu 
mammu un tēti? Ikviens taču grib 
piedzimt pie labiem vecākiem! Un  
par tādiem katrs var kļūt.
Novēlējums vecākiem ir teiciens – 
slikts ir tas vecāks, kurš ir aizmirsis 
savu bērnību. Pedagogam, ārstam  
vai valstsvīram – ikvienam 
pieaugušajam – jāsaprot, ka sastaptais 
bērns ir arī viņš pats. Ja to saprot, 
izjūt, tad uzlabojas arī attieksme un 
atbildība pret bērnu. 
Atkāpei. Tibetiešu valodā jēdziens 
„mīlestība” nozīmē ‘sekot kaut kam’. 
Nevis sekot kā autoritātei, bet tam, kas 
tevi iedvesmo, kam uzticies, ar kuru 
jūties labi, kam esi pieķēries, un jūti – 
ar šo cilvēku kopā būs labi, interesanti, 
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LIKUMI, KAS JĀZINA PAR 
SAVU UN CITU BĒRNU 

DROŠĪBU

• Uzņemies atbildību par bērna 
drošību! Vai es varu ticēt, ka vējš 
vainīgs pie tā, ka bērns ratiņos 
nokrita no balkona? Ir smagi 
saskarties ar šādiem gadījumiem 
un to, ka vecāki negrib būt ne 
atbildīgi, ne vainīgi.

• Izglītojies! Lasi par bērna 
drošību, piemēram, izlasi visu šo 
žurnālu! Uzzini, kas var notikt ar 
tavu bērnu, ja viņš iet pie rokas, 
ja atrodas ciemos, pie jūras, uz 
kuģa, virtuvē, vannas istabā u. c. 
Ar to vecāku, kas ir intuitīvi viedi 
un inteliģenti izglītoti, bērniem 
problēmas gandrīz nekad negadās. 
Tā ir summa šai intuitīvai sirds 
gudrībai, izglītībai, inteliģencei un 
informētībai. Tās ir bērna bruņas. 
Tad pati esība šo bērnu aizsargās. 

• Izlasi, kas ir agresija 
pret bērnu! Kā pasargāt no 
emocionālas, fiziskas un seksuālas 
vardarbības (vairāk lasi šā žurnāla 
52. lpp.).

• Neaizliedz bērnam apgūt 
tehnoloģijas, gludekļa, 
naža, šķēru u. c. asu vai 
citādi bīstamu priekšmetu 
lietošanu, taču palīdzi apgūt to 
pareizu lietošanu.

• Pamata agresija, no kā cieš 
bērni, ir steiga. Ir simtiem 
bērnu gadā, kas tiek applaucēti, 
labiem vecākiem sēžot klēpī un 
ieturot maltīti. Protams, ar bērnu 
gribas visu darīt kopā, tomēr 
katram ir jāēd, sēžot savā krēslā. 
Kā var gadīties, ka zīdainim 
līdz deviņu mēnešu vecumam 
tiek uzgāzts verdošs dzēriens uz 
dzimumorgāniem, vēdera, galvas 
u. c. ķermeņa daļām. Šajā nelaimē 
bērns nav vainīgs! Vecāki, bērns 
nav priekšmets, tā nav pagale! h

•••
Bērnam nevajag 

tādu tēti un mammu, 
kuri viņu tikai paglāsta, 

sabučo un pabaro. 
Viņam vajag tādus 

vecākus, kuri ar viņu 
runā arī par lielām 

lietām. 

gudri, droši. Tā ir tā mīlestība. Ļoti 
praktiska atbilde, kas ir mīlestība, – 
vārds, kas sevī slēpj milzīgu atbildību. 
Vai atceraties veco filmu, kas bija 
it kā no zīdaiņa skatupunkta (filma 
„Mazulis brīvsolī” jeb „Baby’s day out”, 
1994. gads – red.)?  Bērns domās 
komentē vecākus – „tā mamma 
neko nesaprot, tas vīrietis arī neko 
nesaprot”. Vecākiem vajadzētu uztvert 
bērnu tā, it kā viņš visu saprot, jo viņš 
patiesi saprot! Tāpēc novēlu vecākiem 
savu bērnu uztvert kā brīnumu 
un vienlaikus, ka tā nav mantiņa, 
mazulis nav vecāku privātīpašums, 
bet gan atbildība. Bērns ir tas, kas 
pieaugušajiem izmaina dzīvi un 
iemāca saprast vērtības. 
Vislielākais noziegums, ko mēs, 
pieaugušie, darām pret 
bērniem, – apstājamies 
izglītoties. Apstājamies 
sarunāties ar sievu/
vīru, ar bērniem, 
pārstājam viņiem 
priekšā lasīt pasakas, 
skaidrot esību, lai gan 
bērni to aicina darīt. 
Kādreiz mammas man 
zvana un prasa: „Pēteri, 
man bērns uzdod tādus 
un tādus jautājumus. Ko lai es 
viņam atbildu?” Es tad saku: „Bet vai 
tu saproti, ka bērns tev parāda – tev 
ir jāmācās!” Šis ir brīnums, kas tavā 
dzīvē ienācis, lai tev liktu attīstīties. 
Bērnam nevajag tādu tēti un mammu, 
kuri viņu tikai paglāsta, sabučo un 
pabaro. Viņam vajag vecākus, kuri ar 
viņu runā arī par lielām lietām. 

Es no bērnības atceros šo 
jūsu pieminēto sajūtu – es 
visu saprotu, bet mani jūs 
nesaprotat...
Atceros, reiz reanimācijas nodaļā 
iestājās deviņus mēnešus vecs puisītis, 
taisīts no piena gaismas, kā es saku, 
tādiem zelta matiņiem – kā zelta 
stariņi nāca no galvas ārā. Skaists 
mazulis. Un viņš tik nopietns! Šim 

puisītim operēja nieri, pēc operācijas 
atveda pie mums. Vēna izputēja, kā 
mēs sākām, – beidza darboties, ielika 
jaunus katetrus. Māsiņa uzmanīgi liek, 
mazais vēro, bet neraud. Viņš skatās 
māsiņai acīs, skatās uz dūriena vietu, 
profesionāli vēro, taču neraud. Māsiņai 
paliek bail – „Pēteri, kāpēc viņš 
neraud?” Es saku: „Tāpēc, ka viņš ir 
saprātīgs. Vēro un izprot.” Tajā vakarā 
šis bērns neraudāja, māsiņas atkal: 
„Pēteri, mums ir bail no viņa, viņš ir 
savādāks nekā citi.” Es saku: „Nuja, 
viņš ir saprātīgāks, viņš ir veca, vieda 
dvēsele, kuras klātbūtnē tu vienkārši 
jūties muļķis!” (Smejamies.) 
Vecmāmiņas un vectētiņi ir mīļi, labi 
cilvēki. Bet tik sāpīgi un nožēlojami 
vērot, ka viņi mazajiem bērniem saka 

tikai „agu-agu”. Kāds tur „agu”?! 
Runā ar bērnu par dzīvi, par 

lietām, par jēgu! Runā 
ar bērnu par sajūtām, 
izjūtām un attiecībām. 
Tā pietrūkst. 

Runājot par 
mājasdarbiem – 

kāds mājasdarbs ir 
tiem, kam bērni jau 

ir? Pasaules Veselības 
organizācijas dati liecina, 

ka trešo daļu bērnu, kas cietuši, 
mēs būtu varējuši no nelaimes 
pasargāt, ja vien būtu zinājuši, 
kā. 
Es gribēju vēl nedaudz paturpināt 
par mājasdarbu tiem, kas bērnu vēl 
tikai plāno. Latvijā ir tūkstošiem 
mīļu, jauku vecāku, un viņu 
mājasdarbs ir – būtu vēlams, lai viņi 
plāno savu ģimenes pieaugumu. 
Vai bērnu varam atļauties šogad? 
Varbūt labāk nākamgad? Vēlams, lai 
mamma pagūst iegūt izglītību. Lai 
viņas mīļotais vīrietis paspēj iegūt 
ne tikai izglītību, bet kādu dzīves 
stūri, kur apmesties, un lai ģimenei 
būtu regulāri ienākumi. Tas it kā ir 
pretvalstiski, ko es saku, jo Latvijā tā 
jau maz cilvēku, tomēr tas ir valstiski
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Ja ir notikusi nelaime, 
kas ir saglābjama, – 

slimības vai traumas, kā dēļ 
ārstēšanās noris gadiem –, 

vecākiem vajadzīgs 
dažāda veida atbalsts – 

medikamenti, psihoterapija, 
kultūra, māksla, sarunas, 
sports un fundamentālas 

grāmatas. 

un atbildīgi, ja domā par nākotni. 
Ja mazuli jau gaidāt vai arī viņš ir 
piedzimis, tad jums, vecākiem, uzreiz 
un neatliekami ir jāsāk mācīties! 
Lasiet grāmatas! Latviski, angliski, 
krieviski… Par to, kas vispār ir 
bērns, ko tas nozīmē. Mācieties par 
savstarpējām attiecībām, par bērnu 
drošību, par visu, kas attiecas uz 
ģimenes veidošanu. 
Savulaik profesors Dzintars  
Mozgis veica pētījumu – no 100 auto- 
mašīnām, kas iebrauca BKUS 
teritorijā, 60 mašīnās bērni nebija 
piesprādzēti! Ko līdz, ka tev ir auto! 
Tas nenozīmē, ka tu esi attīstīts. Ja 
tev ir bērns, tev ir pēdējais brīdis sākt 
attīstīties. Esi atbildīgs. Lai iegūtu 
autovadītāja apliecību, ir 
nopietni jāmācās un 
jākārto eksāmens. Un 
nevajag domāt, ka 
nav jāmācās, lai 
laistu pasaulē 
bērnu! Daudzi 
diemžēl domā, ka 
viss notiks pats no 
sevis. 

Citās jūsu 
intervijās esmu 
lasījusi, ka sakāt – 
negaidi atnākam 
skolotāju, sāc skoloties pats. 
Mūsdienās pie zināšanām tikt ir 
vienkārši – meklē internetā, un tās tur 
ir. Vienīgi – ir jāmāk atrast uzticamu 
informāciju.
Jauniem cilvēkiem ir jāpalīdz. Tas, 
ko jūs darāt ar šiem bezmaksas 
žurnāliem, grāmatām, ir lieliski! 
Vecākiem ir jāpalīdz saprast, kāds 
ir viņu mājasdarbs, kas viņiem 
kopumā ir jāuzzina par bērniem un 
viņu audzināšanu. Jo nopirkt ratiņus 
un drēbītes ir tas priecīgākais un 
mazākais no uzdevumiem. Nav nekā 
sarežģītāka par attiecībām ar bērniem. 
Nav nekā atbildīgāka, kā atļauties 
bērnu. Bērns savus potenciālus varēs 
atklāt tikai tad, ja vecāks pratīs atklāt 

savējos. Mēs bieži vien gribam palīdzēt 
bērnam un attīstīt viņu, bet sevi 
nē. Bērns ir potenciāli augstāks par 
mums, viņa uztvere, nervu sistēma, 
fotoneironi, viņa dvēsele un prāta 
dators ir tik gigantisks – ko tu viņam 
vari piedāvāt? Ēdienu? Džipu? Ikviena 
vecāka mājasdarbs ir izglītība. Un 
vīram ar sievu jāsāk ar to, ka izveido 
plānu, kas tad īsti viņiem ir jāapgūst.

Man patika jūsu doma, ka 
vecākiem ir jāpasaka priekšā, 
kas tieši viņiem ir jāuzzina. 
Normālām mammām un tētiem 
ir jābūt tūkstošiem jautājumu. Par 
bērna attīstību, attiecībām, bērna 
smalko prātu. Ja vecākiem nav 

jautājumu, viņiem jāatņem 
bērns! Ja nav jautājumu, 

tie ir dzīvnieki. Tāpēc 
vecākiem ir jāpiedāvā 

uzdot jautājumus. 
Tas ir normāli, 
ka jauni, gudri 
vecāki nezina, 
kā, piemēram, 
veidot attiecības ar 

bērnu. Un primārās 
nepieciešamās 

zināšanas nav par to, 
kādu gultiņu izvēlēties. 

Bet gan tieši par attiecību 
veidošanu, par pasaku priekšā 
lasīšanas nozīmi, par uzvedību. 
Galvenā atskaites sistēma ir vecāka 
apziņas saturs, šis neredzamais 
apziņas saturs, kas ir tavs cietais 
disks – tas ir tas potenciāls, no kā tavs 
bērns pārsūknēs informāciju. Bērns 
neverbāli nolasa tavu esību, to, kas tu 
tāds esi. Bērns kā suns un kaķis savu 
vecāku jūt, jūt vecāka auru. 

Kas būtu jādara, lai Latvijas 
sabiedrībai liktu sadzirdēt, 
ka vecākiem vajag skoloties? 
Vismaz tiem jūsu pieminētajiem 
60 %, kuri slimnīcas teritorijā 
iebrauc ar nepiesprādzētu bērnu 
automašīnā.

Domāju, ka Latvijā ir ļoti daudz 
inteliģentu cilvēku, kas dzird, uzklausa 
un seko informācijai. Vienmēr ir 
problēma, kā tikt pie tiem, kurus nekas 
neinteresē. Viens variants ir sodu 
piemērošana. Valsts un pašvaldību 
pienākums būtu nodrošināt likumu, 
kas par bezatbildīgu vecāku rīcību 
paredz reālas sekas. Un būtu jābūt 
institūcijai, kas kontrolē šā likuma 
izpildi. Diemžēl Latvijā pret bērniem 
notiek tik lieli pārkāpumi! 
Tāpat ir nepieciešama vecāku 
regulāra informēšana, jo cilvēki 
jau nav ļauni. Tiem pieminētajiem 
60 % varētu noderēt reklāmas, kas 
iedarbojas uz psihi, ja reiz vienkāršā 
veidā nesaprot, ka sevis izglītošanai 
ir jānotiek nepārtraukti. Piemēram, 
Anglijā redzēju animētu klipu, kur 
palēninājumā rādīja, kas notiek, ja 
avārijā cieš auto, kurā bērns nav 
autosēdeklītī. Rādīja, kā bērns lido, 
kā viņa galva ietriecas stiklā, kā šķīst 
asinis un seja izsmērējas pa stiklu... 
Divu dienu laikā pēc klipa pārraides 
šajā reģionā tika izpirkti visi pieejamie 
autosēdeklīši. 

Daļa nelaimju tomēr notiek arī 
ar tiem bērniem, kā vecāki ir 
zinoši un atbildīgi. Ja nelaime ir 
notikusi, kas vecākiem ir jādara, 
lai savāktos dzīvot tālāk? Jau 
pieminētajā Anglijā, piemēram, 
populāras ir atbalsta grupas, 
kurās vecāks var palīdzēt 
vecākam.
Zinu vairākas ģimenes, kurām ir 
nomiruši pat divi bērni. Esam runājuši 
par to, kā viņi vispār vēl dzīvo, kā 
kustas, kāda motivācija viņiem, 
piemēram, ir iet uz darbu. Bet viņi 
to dara. Apbrīnojami cilvēki, kuriem 
jāceļ pieminekļi! Tomēr diemžēl 
daudzi paliek sevī, jo mums nav tāda 
mentalitāte, nav brīvības, sabiedrības 
atvērtības, lai dalītos skumjās. Mēs 
parasti dalāmies ar priekiem, baudām, 
šampanieti. Bet šeit nav prieka un 
šampanieša. Šeit ir asaras un ciešanas. 
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Ārsts uzskata, ka Latvijas 
bērnu nelaimju diapazons 

ir ļoti plašs – tās izraisa 
ne tikai traumas, bet, 

piemēram, arī tas, ka bērns 
dzīvo bagātā ģimenē, 

kurā vecāki ar viņu 
nepavada laiku, nesamīļo, 
neuzklausa viņu. „Šādiem 

vecākiem bērns ir kārtējais 
projekts, nevis cilvēks 
ar jūtām un domām. 

Piedzīvojot ko tādu, bērns 
jūtas dziļi nelaimīgs,” saka 

Pēteris Kļava. 

•••
Palēninājumā rādīja, 
kas notiek, ja avārijā 
cieš auto, kurā bērns 

nav autosēdeklītī. 
Rādīja, kā bērns lido, 

kā viņa galva ietriecas 
stiklā, kā šķīst asinis un 

seja izsmērējas 
pa stiklu...

Mums ir maz tādu personību, kas 
varētu šādas atbalsta grupas organizēt, 
bet Anglijā tādu ir ļoti daudz. Cietušās 
mātes vai tēvi realizē sevi, palīdzot 
tiem, kam bijusi līdzīga nelaime. 
Latvijā tas tikai lēnām sāk attīstīties, 
bet šāds atbalsts ir nepieciešams. 
Es katru gadu tiekos ar daudziem 
desmitiem vecāku, kuriem ir nomiruši 
bērni. Tiekos ar tādiem vecākiem, 
kuriem pakārušies mīļi puikas. Tas 
ir tas smagākais līmenis, kurā vajag 
atbalstu. Es šiem mīļiem cilvēkiem, 

kuri bieži vien ir ļoti inteliģenti, ļoti 
labi vecāki, saku, ka šīs ciešanas, 
mīlestība, atmiņas un ilgas nedrīkst 
atstāt esošajā līmenī, tās vajag 
konvertēt viedumā. 
Bērna nāvi nevajag atstāt tikai kā 
izmisumu, asaras un iešanu uz kapiem, 
tā jākonvertē gudrībā, izpratnē, 
attīstībā un izaugsmē. Ir jāizprot, kas 
tad ir dzīve, šī atnākšana un aiziešana. 
Daudzi vecāki to arī dara, esam kļuvuši 
domu un gara draugi. Šie cilvēki 
lielākoties nav reliģiozi, un viņiem

Ja tu esi labs vecāks un šādi notiek, 
tad tu vairs neesi labs vecāks 
un tev savs statuss ir jāatgūst 
mācoties. 

• Ienākot nepazīstamā telpā 
ar bērnu, vecākiem ir 
stratēģiski jānovērtē, cik šī 
telpa ir bērnam droša. Tas 
prasa dažas sekundes. Kad atlaid 
maza bērna roku, tev jāzina, kādi 
riski pastāv. 

• Bērns nedrīkst pieskatīt 
bērnu! Piemēram, nevar būt 
situācija, kad astoņgadīgs 
pieskata trīsgadīgu. Vecākiem, 
kas to pieļauj, būtu jāpiemēro 
kriminālsods. Sods kā domāšanu 
veicinošs faktors. 

• Ja redzi, ka kāds bērns cieš no 
slēptas vai tiešas vardarbības 
vai citāda apdraudējuma, 
iejaucies! Gadījums no manas 
dzīves – jūrmalā redzu, ka mīlošs 
tēvs, gribēdams savu nepilnu gadu 
veco bēbi iepriecināt, ņem viņu 
aiz padusēm un met gaisā. Bērns 
izskatās laimīgs, un tētis domā, ka 
dara laba un bērnam ir interesanti. 
Tad es atļāvos pieiet pie šā tēva 
un teicu: „Es ļoti atvainojos, ka 
iejaucos jūsu un bērna attiecībās. 
Esmu bērnu reanimatologs un 
vecs, sirms muļķis, bet nedariet tā. 
Jo bērnam var norauties smadzeņu 
asinsvadi, viņš var iegūt kratītā 
bērna sindromu, kas pasaulē 
un Latvijā ir ļoti populārs, un tā 
ir nopietna trauma.” Tētis man 
ļoti, ļoti pateicās, un, izmantojot 
izdevību, uzdeva vēl desmit 
jautājumu. (Smejas.) Tas ir lieliski, 
ka viņš neapvainojās! 

• Esiet aktīvāki ziņotāji! Tai jābūt 
modes lietai. Jāsaprot, ka svešs 
bērns ir arī tavs bērns. Jebkura 
dzīva būtne ir daļa no tevis. Nav 
atšķirības, vai tas ir tavs vai sveša 
bērns, – tas viss ir liels mīlestības 
un atbildības „netvorks”. 
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INTERVIJA

„Bērna audzināšana sākas ar to, ka 
bērns redz – tēvs mīl viņa māti. 
Bērnam ir jāredz, ka tētis uzņemas 
atbildību un mīl mammu. Tad viņš 
automātiski aug mīlestības enerģijā,” 
ir pārliecināts Pēteris Kļava.

neder vienkārši, banāli saukļi, viņi 
grib vairāk, fundamentālāk. Arī šeit 
pirmajā vietā ir izglītība. Ja ir notikusi 
nelaime, kas ir saglābjama, – slimības 
vai traumas, kā dēļ ārstēšanās noris 
gadiem –, vecākiem vajadzīgs dažāda 
veida atbalsts – medikamenti, 
psihoterapija, kultūra, māksla, sarunas, 
sports un fundamentālas grāmatas. 
Šiem vecākiem ir jāiet un jādarbojas, 
un ģimenē varbūt vēl ir citi bērni, kuri 
līdz ar šādu nelaimi tiek apzagti, un 
tur neko nevar darīt...
Diemžēl, ja ģimenē piedzīvota smaga 
nelaime, kas skar bērnu, ļoti bieži 
vīrieši – 60 % – ģimeni pamet. Tā ir 
klasika. Tā notiek visā pasaulē. Kad 
bērns ir smagi slims, māte vairs nav 
sieviete, kamēr vīrietis joprojām sevī 
saglabā vīrieti. Vīrieti vainot var. 

Bet varbūt nebija, kas šim vīrietim 
palīdz, atbalsta, lai varētu ko tādu 
izturēt? Vīrieši šajā jomā ir vājāki 
nekā sievietes, viņiem nav tādas 
smalkjūtības un atbildības pret bērnu, 
kāda ir sievietēm. Un tā mēdz notikt 
pat, ja viņš ir bijis ļoti labs tēvs. 
Tāpēc šādām ģimenēm ļoti vajadzīga 
palīdzība. Šajā brīdī cilvēks sāk 
mācīties no jauna – saprast sevi, savas 
domas, agresiju, jūtas, seksualitāti. 
Vajag sirds sauli. 
Mēs ar kolēģiem nesen bijām ļoti 
aizkustināti, vērojot kādu tēti un 
mammu – viņi abi kopā astoņus gadus 
aprūpēja uz gultas guļošu puisīti, 
kurš nevar ne staigāt, ne runāt, var 
komunicēt tikai ar acīm. Astoņus 
gadus arī šis vīrietis ir uzņēmies 
atbildību, viņā ir nomiris tēviņš, viņā 

vairs nav dzīvnieka. Vai arī viņš ļoti 
inteliģenti spēj šīs lomas sadalīt – 
iegurņa dziņas salikt kopā ar sirdi  
un smadzenēm. Un tikai tā to var 
izdarīt. Tādi vīrieši ir, un arī šādiem 
vīriešiem Latvijā ir jāceļ pieminekļi. 
Mēs ar kolēģiem pret šo vīrieti  
izjutām tik milzīgu cieņu! Manā  
darbā nav augstākas svētlaimes, kā 
redzēt šādu vīrieti un zināt, ka tādi 
veči ir arī pie mums. 
Un mēs slimnīcā visi no 
aizkustinājuma raudam... Fantastiski 
cilvēki. Būtu labi, ja viņi iesaistītos 
un līdzētu citiem vīriešiem, būtu 
atbalsta grupu vadītāji, kas var dalīties 
piedzīvotajā, atbalstot citus ar līdzīgām 
ciešanām. Mēs visi zinām Porziņģi, 
un viņš ir vajadzīgs. Bet sabiedrībai ir 
jāzina arī par šādiem varoņiem. 
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Zēni traumas gūst biežāk

Biežākās vietas, kur 
bērni gūst traumas: 

Mājās visbiežāk 
bērni traumas gūst:

61% 39%

624
2014. gadā 624 gadījumos bērni vecumā 

līdz 5 gadiem ir nonākuši ārstniecības 
iestādē, lai saņemtu neatliekamo 
medicīnisko palīdzību traumas, 

ievainojuma vai saindēšanās dēļ

Bernu-

tisms traum
Biežākie mehānismi, kā 
bērni gūst traumas vai 

ievainojumu ir:

Mājās

82%
Izglītības zonā

7%
Transporta  zonā 

(iela, ceļš) 

4%
Brīvā dabā vai 

atpūtas zonā 

2%

Cita veida 
dzīvojamā zonā*

* vannas istaba, kāpnes, rotaļu laukums, dārzs 
   u.c. vietas un telpas mājā

39%
Dzīvojamā istabā, 
guļamistabā

23%
Automašīnu 
stāvvietā, 
pastaigu zonā

21%
Virtuvē

8%

Kritiens, klupiens, 
lēciens, grūdiens 

53%

Saindēšanās ar ķīmisku 
vai cita veida vielu 

5%
Kodiens, 
dzēliens

4%

Sakaršana

13%
Saskrāpējums, 
iegriezums, ieplēsums 

8%
Sadursme ar priekšmetu 
vai dzīvnieku

5%

LAIKUS NOVĒRTĒJOT SITUĀCIJU SAVĀ 
DZĪVESVIETĀ UN PAREDZOT IESPĒJAMO RISKU, 
IR IESPĒJAMS NELAIMI NOVĒRST UN PASARGĀT 

SAVU BĒRNU NO TRAUMU IEGŪŠANAS!

98 % 
gadījumu traumas, ievainojumi un 

saindēšanās bērniem radušies netīši 
Galvenie  ievainojumu veidi:

12%

Sasitums, 
zilums 

15%

Smadzeņu 
satricinājums  

20%
Lūzums

13%

Apdegums, 
applaucējums 

Saindēšanās

5%

Saules apstarojums 

2%

Vaļēja 
brūce 

12%
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TRAUMU PROFILAKSE

Bērnam drošs mājoklis. 
Parūpējies par to!
Kamēr pašu mājās nav uzradies viens zinātkārs un nemiera pilns ziķeris, lielākā daļa pieaugušo spēj 

abstrakti spriedelēt par to, ka jādomā taču par bērnu drošību. Kad mazuļa domu gaita un rīcība jāprognozē 
pašiem vecākiem, atklājas, ka ir simtiem lietu, ko mēs, pieaugušie, bez iepriekšējas sagatavošanās 

nespējam paredzēt. Kā veidot pēc iespējas drošāku vidi mājās, konsultē Latvijas Pediatru asociācijas 
prezidente, profesore, ārste Ilze Grope.
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DZĪVOJAMĀ ISTABA UN GUĻAMISTABA
Dzīvojamā istabā un guļamistabā bērns pavada lielāko 
diennakts daļu, spēlējoties un izzinot pasauli. Tāpēc šajās 

telpās uzlabo drošību! 
Elektrības rozetes. Noteikti jāapzina visas 

elektrības rozetes, arī tās, kas neatrodas 
tuvu grīdai, jo bērns var tām piekļūt, 

mēģināt rozetē kaut ko ielikt un gūt 
elektrotraumas. Rozetēm jāuzliek 
speciālie aizsargi.
Mēbeļu, televizora un citu 
smagu lietu nostiprināšana. 
Vienmēr jāpārliecinās, ka dažādi smagi 

priekšmeti (piemēram, skapji, plaukti, 
televizors, sienas spogulis u. c.)  

ir nostiprināti un bērns nevar tos aizķert un 
uzgāzt sev virsū. Tāpat, ja mēbelēm ir asi stūri, 

tie noteikti jāaprīko ar stūru aizsargiem.
Durvju un logu drošība, balkona un lodžijas 

nepieejamība. Lai bērns spēlējoties neievērtu durvīs 
pirkstus, jāuzliek īpaši aizsargi, kas neļauj tām aizcirsties. 
Savukārt pie logiem nedrīkstētu atrasties mēbeles, uz  
kurām mazais var uzkāpt, tā nokļūstot līdz logam. Bērna 
klātbūtnē logus drīkst atstāt vaļā tikai vēdināšanas  
režīmā, turklāt logi noteikti jāaprīko ar ierobežotājiem to 
atvēršanai. Tāpat bērnus nedrīkst radināt spēlēties  
uz palodzes. 
Bērnam bīstamu priekšmetu un vielu novietošana 
nepieejamās vietās. Guļamistabā un dzīvojamā istabā 
nereti atrodamas daudzas bērnam bīstamas lietas un 
priekšmeti, piemēram, baterijas, kosmētika, rotaslietas, asi 
interjera priekšmeti u. c. Tie jānovieto vietās, kur mazais 
tiem nevar piekļūt, piemēram, augstos plauktos, slēgtās 
atvilktnēs. Svarīgi atcerēties, ka bērnam bīstamas var būt 
arī rotaļlietas: vienmēr jāpievērš uzmanība, vai tās ir mazuļa 
vecumam atbilstošas (jāparūpējas arī par to, lai mazākais 
bērns nevar piekļūt vecākā bērna rotaļlietām), kā arī lai 
nemētātos pa zemi – lai bērns tām neuzkāptu, nesavainotos. 
Ja rotaļlietām ir baterijas, jāpārliecinās, vai bateriju 
nodalījumi ir stingri noslēgti un tām nevar viegli piekļūt.
Lai labāk saprastu, kuras lietas bērnam ir pieejamas, vecāki 
var „nolaisties” līdz bērna acu līmenim un paskatīties, ko no 
sava redzes leņķa mazais spēj ieraudzīt un aizsniegt. 

VIRTUVE
Vēl viena telpa, kurā tiek pavadīts daudz laika un nereti 
atrodamas bērna drošībai bīstamas lietas, ir virtuve. 
Karsto dzērienu un ēdienu novietošana bērniem 
neaizsniedzamās vietās. Nedrīkst pieļaut, ka bērns 
spēlējas tuvu vietai, kur nolikts karsts ēdiens, dzēriens. Viņš  

•••
Galvenais traumu 
iemesls bērniem 

ir nedroša vide mājās, 
nepietiekama bērnu 
uzraudzība, kā arī 

vecāku zināšanu trūkums 
par traumu gūšanas 
riskiem un iespējām 

savas atvases 
pasargāt.

•••
Statistika liecina, 

ka bērni vecumā līdz 
pieciem gadiem 
77 % gadījumos 

traumas gūst 
tieši mājās – dzīvojamā 

zonā, guļamistabā, 
virtuvē vai 

dārzā. 

Bērni vecumā līdz pieciem gadiem 77 % gadījumu traumas 
gūst tieši mājās – dzīvojamā zonā, guļamistabā, virtuvē 
vai dārzā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra 
(SPKC) 2016. gada statistikas dati. Galvenais traumu 
iemesls bērniem ir nedroša vide mājās, nepietiekama bērnu 
uzraudzība, kā arī vecāku zināšanu trūkums par traumu 
gūšanas riskiem un iespējām savas atvases pasargāt.
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•••
Karstus ēdienus 

un dzērienus noteikti 
nevajadzētu novietot 

uz galda, kas pārklāts ar 
galdautu. Bērns to var 

paraut, bet karstie 
ēdieni un dzērieni uzlīt 
viņam virsū. Galdautu, 

kamēr bērni mazi, 
nevajadzētu izmantot 

vispār.

•••
Vannā bērnu 

nedrīkst atstāt vienu 
ne uz mirkli! Arī tad, 

ja tajā nav ūdens, 
jo mazais var atvērt 

ūdens krānu un, vannai 
piepildoties ar ūdeni, 

noslīkt.

tos var  
netīšām 
apgāzt un 
applaucēties. 
Tāpat karstus 
ēdienus un 
dzērienus 
noteikti 
nevajadzētu 
novietot uz 
galda, kas 
pārklāts ar 
galdautu. Bērns 
to var paraut, 

bet karstie ēdieni un dzērieni uzlīt viņam virsū. Galdautu, 
kamēr bērni mazi, nevajadzētu izmantot vispār.
Karsto pannu un katlu aizvākšana. Virtuvē uz gāzes 
vai elektriskās plīts novietotas pannas un katlus bērns var 
paraut, uzgāzt sev virsū un gūt apdegumus vai sasitumus. 
Lai novērstu šādu iespējamību, trauku rokturi jāpagriež pret 
sienu, bet paši trauki jānovieto tuvāk sienai un tālāk no plīts 
malas. 
Sadzīves ķīmijas nolikšana bērnam nepieejamās 
vietās. Ja virtuvē ir dažādi sadzīves ķīmijas līdzekļi, kas 
novietoti bērnam viegli aizsniedzamās vietās, mazulis 
tos var pagaršot un saindēties. Tie noteikti jānoliek gana 
augstos vai slēdzamos plauktos, kur bērns nevar tiem 
piekļūt. Nekādā gadījumā nedrīkst pārliet ķīmiskos līdzekļus 
dzēriena pudelē – bērns var to noturēt, piemēram, par savu 
iemīļoto limonādi un padzerties.
Elektriskās un gāzes plīts drošība. Jāpārliecinās, ka 
bērns nevar viegli ieslēgt elektrisko vai gāzes plīti. Mazus 
bērnus nekad nedrīkst atstāt vienus gāzes vai elektriskās 
plīts tuvumā.
Asi priekšmeti – naži, dakšiņas, šķēres – nedrīkst 
būt pieejami mazam bērnam. Tie jānovieto mazajam 
neaizsniedzamā vietā – piemēram, augstos plauktos vai 
atvilktnēs, kas aprīkotas ar fiksatoriem, lai bērns nevarētu 
tās atvērt.
Esiet uzmanīgi ar polietilēna maisiņiem! Mazs bērns 
tos var uzmaukt galvā un nosmakt, tāpēc arī bērnistabā 
rotaļlietas neglabājiet plastmasas maisiņos!
 
VANNAS ISTABA
Pievērs uzmanību riska faktoriem, kas pastāv vannas istabā! 
Dažādus tīrīšanas līdzekļus, īpaši veļas 
mazgāšanas līdzekļus, mīkstinātājus, kapsulas, 
cauruļu tīrīšanas līdzekļus u. c., uzglabājiet drošā 
vietā! Nereti tos atstāj zem vannas, uz grīdas vai kādā citā 
bērnam viegli aizsniedzamā vietā. Lai novērstu iespējamo 

apdraudējumu bērna veselībai (piemēram, mazais var tos 
pagaršot un saindēties), tīrīšanas līdzekļi noteikti jānoliek 
viņam nepieejamā vietā – piemēram, augstā vai slēdzamā 
plauktā. Ja novietojat augstā plauktā, izvērtējiet, vai bērns 
tiem nevar piekļūt, piemēram, piestumjot krēslu un 
pakāpjoties uz tā.
Medikamentus novietojiet bērnam neaizsniedzamā 
vietā. Pat viena neliela, uz izlietnes malas atstāta tablete, 
kam bērns var tikt klāt un apēst, var radīt dzīvībai bīstamas 
sekas. Tāpēc medikamenti vienmēr jāglabā atvilktnēs vai 
plauktos, kur mazais tiem nevar piekļūt.
Elektroierīces – fēns, matu taisnotājs, skūšanās 
aparāts – nedrīkst palikt iespraustas kontaktligzdā, jo 
bērns var tās netīšām ieslēgt un gūt elektrotraumu.
Asas šķēres, pincetes, skuvekļus novietojiet neaizsniedzamās 
vietās. Šie priekšmeti var raisīt bērnā ziņkāri, un viņš var ar 
tiem sākt spēlēties.
Vannā bērnu nedrīkst 
atstāt vienu ne uz 
mirkli! Arī tad, ja tajā 
nav ūdens, jo mazais var 
atvērt ūdens krānu un, 
vannai piepildoties ar 
ūdeni, noslīkt. Turklāt 
pirms vannošanās 
vienmēr jāpārbauda 
ūdens temperatūra, lai 
tas nebūtu ne par karstu, ne 
aukstu.

GARĀŽA UN SAIMNIECĪBAS TELPAS
Šajā telpās bērnam bez vecāku klātbūtnes uzturēties 
nevajadzētu. Tomēr, zinot maza, augoša bērna zinātkāro 
dabu, labāk ir nodrošināties arī tām situācijām, kad vecāku 
līdzās nav, bet mazais saimniecības telpās ir iekļuvis. 
Atvieno no strāvas visas ierīces, kas atrodas šajās 
telpās. Ja bērns nevarēs tās tīšām vai nejauši iedarbināt, 
risks savainoties būs mazāks.
Pļaujmašīnas, darba instrumentus, asus, griezīgus 
priekšmetus novieto bērnam nepieejamā vietā. 
Pārliecinies, vai jebkādi kodīgi, indīgi vai uzliesmojoši 
šķīdumi neatrodas vietā, kur mazais tiem tiek klāt. 
Skrūves, naglas u. c. sīkus priekšmetus turi bērnam 
nepieejamā vietā.
Aizslēdz automašīnu! 
Ja garāžā darbojaties kopā, paturi acīs, ko dara tavs bērns, kā 
arī māci viņam dažādas ar drošību saistītas lietas. 

Materiāls tapis sadarbībā ar Slimību profilakses 
un kontroles centru.
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par zīdaiņa drošību
padomi7

Autore: Inga Akmentiņa-Smildziņa

Par bērna drošību vecākiem ir jāsaņem informācija jau grūtniecības laikā, jo maldīgi domāt, ka šis  
temats aktuāls kļūst tikai, kad mazais sāk rāpot. Kad mazulis piedzimis un to atstājat pieskatīt citiem 
pieaugušajiem, arī viņiem stāstiet par riskiem, kas jāņem vērā. Latvija citu Eiropas Savienības valstu vidū 
joprojām ir topa augšgalā pēc bērnu traumu statistikas, tāpēc sargā savu mazuli! Konsultē bērnu ķirurgs, 
profesors Aigars Pētersons.

KRITIENI NO AUGSTUMA
Šī problemātika attiecas ne tikai uz tiem zīdaiņiem, kas jau 
sākuši rāpot. Vecākiem mēdz šķist: ja bērns vēl neveļas, viņš 
nevar nokrist un ka pāris mēnešu vecs mazulis ir praktiski 
nekustīgs. Taču žiperīgi kustas pat jaundzimušais! Tāpēc 
atceries – pat tikko dzimušu mazuli nepieskatītu nedrīkst 
atstāt uz pārtinamā galda, dīvāna vai citām virsmām! Bērna 
galvaskauss ir trausls kā olas čaumala, un tā ir salīdzinoši 
smagākā ķermeņa daļa, tāpēc, ja zīdainis krīt, tad parasti uz 
galvas. Visdrošākā vieta zīdainim ir grīda. Lai bērns salauztu 
galvaskausu, pietiek ar 30 centimetru augstumu!
Ja šobrīd jūsu mājoklī norit remontdarbi un izvēlaties grīdas 
segumu, izvairieties no lieliem slidenu flīžu laukumiem – 

mazulim sākot staigāt, šis ir papildu risks kritieniem.  
Ja izraugāties trepes mājai, ņemiet vērā, ka margu un  
citu redeļu atstarpes nedrīkst būt platākas par  
10 centimetriem – lai bērns tajās nevarētu iebāzt galvu  
vai izspraukties cauri. Ja mazulim pa logu rādi, kas notiek 
ārā, turi viņu rokās, nevis sēdini uz palodzes – pieradis, ka 
sēdēt uz palodzes ir atļauts, bērns uz tās var uzkāpt arī, kad 
logs ir atvērts. Ja zīdainis ir nokritis, noteikti jādodas pie 
ārsta. Jādodas arī tad, ja bērns uzvedas kā parasti, nevemj, 
neraud, taču ir parādījies liels, mīksts puns.1.

2.APDEGUMI, APPLAUCĒJUMI
Ar nožēlu jāatzīst, ka joprojām viena no biežākajām zīdaiņu 

ZĪDAINIS
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3.GULĒŠANAS VIETA, POZA
Visā pasaulē ir sastopams tā sauktais pēkšņās nāves 
sindroms zīdaiņiem (sudden infant death syndrome). Ir 
pierādīts, ka sindroma iespējamību mazina, ja tiek ievēroti 
zīdaiņa drošas guldināšanas noteikumi. Ja šobrīd esat 
mazuļa gultas matrača meklējumos, izvēlieties cietāku, 
nevis mīkstāku. Ja jaundzimušo plānots ņemt vecāku gultā, 
atcerieties, ka to nedrīkst darīt, ja blakus guļošais vecāks ir 
pārguris vai ir apreibinošo vielu ietekmē. 
Zīdainim drošākā gulēšanas poza ir uz muguras, un bērnu 
nepieskatītu uz vēdera nedrīkst atstāt. Citkārt vecāki domā, 
ka, guļot uz muguras, mazulis var aizrīties, taču tā nav – 
noguldot uz muguras, bērns galvu pagriež uz sāniem. Kad 
zīdainis sāk velties un naktī pats izvēlas gulēt uz vēdera, 
jāatceras, ka lielākiem bērniem pēkšņās nāves sindroma 
riski ir jau mazinājušies. 

4.BĒRNA NĒSĀŠANA SLINGĀ
Pēdējos gados Eiropā populāri kļuvis zīdaiņus kopš 
dzimšanas nēsāt slingā – vecāku tuvums bērnam rada 
emocionālu labsajūtu un drošību. Slings ir arī palīgs tiem 
vecākiem, kam mazulis ratos nevēlas ilgstoši uzturēties. 
Taču, domājot par slinga iegādi un izmantošanu, noteikti 
ir jāiemācās tā pareiza lietošana – vislabāk, ja to darāt 
pie mācīta konsultanta. Teorētiski slinga lietošana nav 
sarežģīta un to var ātri apgūt, tomēr jāņem vērā drošības 
aspekti un pastāvošie riski. 
Atceries, ka, šādi pārnēsājot mazuli, viņam vienmēr 
jāatrodas vertikāli! Lielākais risks ir, ja mazulis slingā ieņem 
tā saukto C pozu, kad bērna zods pieskaras krūškurvim, 
tādējādi bloķējot elpceļus, – tā var notikt nosmakšana. 
Tāpat pareiza slinga lietošana pasargās no riskiem, kas 
saistās ar bērna izkrišanu no slinga vai viņa savainošanu, 
ievietojot vai izņemot no slinga. Ja jums ir priekšlaikus 
dzimis bērns, par piemērotāko slingu un kas jāņem vērā, 
pārnēsājot šādu mazuli, jautā speciālistam. Regulāri 
pārbaudi, vai bērns nav ieslīdējis dziļāk slingā un vai nav 
aizsegta viņa seja un mute. Pievērs pastiprinātu uzmanību 
mazulim, ja viņam ir iesnas, ja viņš ir nemierīgs, pēkšņi 
pārstāj raudāt vai izdveš jocīgas skaņas.

traumām ir applaucēšanās. Mazo ķiparu prasmes vecāki 
nereti novērtē par zemu, domājot, ka viņš to priekšmetu 
neaizsniegs, viņš pie tā netiks. Mazās, kustīgās roķeles 
un ķermenis darbojas zibenīgi, tāpēc, vecāki, nedzeriet 
karstus šķidrumus, turot rokās zīdaini! Novietojiet karstās 
krūzes tālu no galda malas un atgādiniet par to arī 
ciemiņiem! Svarīgi ir saprast, ka nelielais krūzes tilpums 
bērna mazajam augumam ir kā spainis verdoša ūdens 
pieaugušajam, tāpēc šādas nelaimes gadījumā vienmēr 
jāizsauc ātrā medicīniskā palīdzība, jo pat salīdzinoši 
nelielam apdegumam var būt nopietnas sekas. Līdz brīdim, 
kad ierodas mediķi, apdeguma vieta ilgstoši jādzesē zem 
vēsa (ne ledaina), tekoša ūdens – vismaz 15–20 minūtes. 
Pēc tam var turpināt dzesēt apdegušo vietu, apklājot to ar 
slapju vēsu dvieli.
Gadījumā, ja apdegusī vai applaucētā ķermeņa daļa ir apsegta 
ar apģērbu, to nedrīkst atraut no ķermeņa. Uz apģērba vai 
starp apģērbu un ādu lej dzesējošu ūdeni. Ja parādās tulznas, 
tās nedrīkst pārplēst. Ādas slānītis cietušo vietu pasargā no 
baktērijām. Nekādā gadījumā uz brūces nedrīkst likt kāpostu 
lapas, skābo krējumu, eļļu vai ziedes un smēres, kas nav 
paredzētas apdegumu kopšanai. Pēc apdeguma dzesēšanas 
mazuļa ķermenis var atdzist, tāpēc līdz brīdim, kad ierodas 
mediķi, jācenšas saglabāt ķermeņa siltums.

Jālūko, lai sega mazulim ir uzklāta līdz krūtīm un viņam 
nav iespēju to uzvilkt uz deguna vai mutes. Spilvens 
bērnam līdz gada vecumam nav nepieciešams, un citus 
priekšmetus, izņemot segu, zīdaiņa gultā turēt nedrīkst – 
nedz pūkainās rotaļlietas vai rotaļlietas ar aukliņām, nedz 
autiņus, nedz arī bērnu rācijas u. c. lietas. Guļamistabai 
vienmēr ir jābūt labi vēdinātai un tādā temperatūrā, kas ir 
patīkama, nav pārmērīgi augsta vai zema.

Zinãšanai! 
Informāciju, kā pareizi uzsiet slingu, vari meklēt 
vietnē www.manislingi.lv, kā arī sekot līdzi bezmaksas 
nodarbību un vebināru (web semināru) piedāvājumam. 
Padomu vari vaicāt arī zinošai dūlai (www.dulas.lv) 
vai PEP mammai (www.pep.lv). Slinga siešanas māku 
iesakām apgūt, satiekoties ar speciālistu klātienē.
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6.DROŠĪBA RATIŅOS
Izvēloties ratus, pievērsiet uzmanību drošības aspektiem – 
vai rati gatavoti no elpojoša materiāla, vai to kulba ir 
pietiekami plata, lai arī ziemas apģērbā bērns tajā justos 
ērti, vai rati ir stabili un, braucot pa nelīdzenu virsmu, 
ievērojami nepalielinās to apgāšanās risks. Ņemiet vērā – jo 
lielāki ratu riteņi, jo vieglāk braukt pa nelīdzenām virsmām. 
Atcerieties lietot ratu bremzes, jo īpaši, apstājoties pie ielu 

7.AUTOKRĒSLIŅA IZVĒLE
Pārvietojoties auto, vienmēr bērnu lieciet autokrēsliņā – 
pat ja jums nav savas mašīnas, tomēr pārbraucieni notiek, 
ir jādomā par krēsliņa iegādāšanu. Maldīgi ir domāt, ka 
bērnam mašīnā būs droši arī mammas klēpī – tas traumu 
risku tikai palielina. Izvēlieties autokrēsliņu atbilstoši jūsu 
bērna vecumam un, piesprādzējot to, ievērojiet instrukciju. 
Vismaz līdz gada vecumam mazulim drošāk ir sēdēt ar 
skatu pretēji braukšanas virzienam, kā arī aizmugurējā, 
nevis priekšējā sēdeklī! 
Izvēloties lietotu autokrēsliņu, ir jābūt pārliecinātam, ka 
tas iepriekš nav cietis kādā ceļu satiksmes negadījumā, ir 
jāzina tā „vēsture” – tiklīdz krēsliņš vienreiz ticis bojāts, 
tas kļūst potenciāli bīstams jūsu mazulim. Diemžēl ne 
vienmēr vizuāli ir nosakāms, ko krēsliņš iepriekš ir vai nav 
piedzīvojis, tāpēc lietotu autokrēsliņu vajadzētu iegādāties 
tikai no sev labi pazīstamiem cilvēkiem. 
Tāpat pārbaudiet, cik vecs ir krēsliņš, – ražošanas datumam 
jābūt atrodamam uz uzlīmes. Ja tas ir vecs (ražotāju 
ieteicamais krēsliņa mūža ilgums ir 6 gadi, bet ne vecāks 
par 10 gadiem), to nevajadzētu lietot.

TĀLRUŅA NUMURI, KAS
JĀZINA KATRAM VECĀKAM

112 — glābšanas dienesta tālrunis, pa kuru var izsaukt 
ugunsdzēsējus un policiju; ja nepieciešams, dispičere operatīvi 

savienos ar neatliekamo medicīnisko palīdzību. Sazvanāms gan 
no fiksētajiem, gan no mobilajiem tālruņiem.

113 — neatliekamās medicīniskās palīdzības tālrunis, 
pa kuru visātrāk (tieši, nepastarpināti) iespējams sazvanīt mediķus. 

Sazvanāms gan no fiksētajiem, gan no mobilajiem tālruņiem.

krustojuma vai tamlīdzīgās bīstamās vietās. Uzmaniet 
ratus, ja tos uzticēts stumt vecākajam brālim vai māsai, 
un par mazuļa drošību stāstiet arī šim mazajam palīgam. 
Tāpat lūkojiet ar atstarotājiem aprīkot arī ratus! Ratu 
kulbu neizmantojiet auto sēdeklīša vietā, izņemot, ja tā 
ir specializētā kulba. Arī bērnu ratos nedrīkst atrasties 
dažādi priekšmeti, piemēram, rotaļlietas, mutes lupatiņas. 
Izmantojot sēžamos ratus, bērns noteikti jāpiesprādzē.5.AIZRĪŠANĀS

Ja bērns svešķermeni nespēj atklepot, viņam trūkst elpas, 
lūpas kļūst zilas, izteikti sarkana seja, jārīkojas operatīvi. Sev 
jāatgādina – lai spētu mazulim palīdzēt, ir nepieciešams 
saglabāt mieru. Kā palīdzēt bērnam, kurš aizrijies, ir jāzina 
katram vecākam! Ja zīdainis ir aizrijies ar svešķermeni, 
nekavējoties liec kādam zvanīt mediķiem uz tālruni 
113. Ievieto bērna mutē pirkstu, lai tā stāvētu vaļā un 
svešķermenis varētu izkrist. Uzguldi mazo uz rokas vai cita 
balsta tā, lai dupsis būtu augstāk par galvu, raugi, lai mazulis 
nevar nokrist. Veic 5 sitienus starp lāpstiņām uz galvas pusi.
Pēc sitieniem starp lāpstiņām, ja svešķermenis joprojām 
nav redzams, pagriež bērnu uz muguras (guļus stāvoklī), 
turot zīdaini uz otras rokas apakšdelma un atbalstot savu 
roku pret celi. Jātur tā, lai galviņa būtu zemāk par pārējo 
ķermeni, ar plaukstu uzmanīgi pietur bērna galva. Brīvās 
rokas divus pirkstus novieto netiešās sirds masāžas vietā un 
veic 5 spiedienus.
Sitienus starp lāpstiņām un spiedienus uz krūtīm izpilda pa 
5 reizēm, kamēr svešķermenis ir laukā.
Ja zīdainis ir bezsamaņā, apstājas elpošana, mutē nav 
svešķermeņa (vizuāli nav redzams), tad veic atdzīvināšanas 
pasākumus.



19 Bērnam droša bērnība | 



20 | Bērnam droša bērnība 

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Tipiskās bērnu 
traumas,

rīcība un reāli 
stāsti

Latvijā 1–5 gadus vecu bērnu 
traumatisma rādītāji ir ļoti augsti, 

tāpēc ir svarīgi būt informētiem, kā 
rīkoties gadījumā, ja bērns traumu ir 
guvis, un neapjukt emociju iespaidā. 

Kādas ir biežākās traumas, ko gūst 
mūsu bērni, un kā rīkoties, ja nelaime 

ir notikusi, stāsta Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas (BKUS) 

speciālisti –  bērnu reanimatologi Jurijs 
Bormotovs un Pēteris Kļava.

Autore: Līga Brūvere
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Princips – 

bērnu aiztikt 
saudzīgi, nekustināt, 

nepārvietot un atbrīvot 
elpceļus – darbojas 

faktiski jebkuru 
traumu 

gadījumos.

„Šķiet, mēs joprojām bērnu drošības jautājumos esam 
tikai pašos pirmsākumos. Joprojām uz slimnīcu ved ļoti 
daudz bērnu ar apdegumiem, applaucējumiem – šīm 
traumām skaitliski vajadzētu būt mazāk. Ir ļoti daudz 
smagi invalidizējošu un pat letālu traumu. Ja Latvija ir 
pirmajā vietā ES pēc bērnu traumatisma, tad palīdzības 
apjoma ziņā, ko varam sniegt šiem bērniem, iespējams, 
esam vienā no pēdējām vietām. Vecāki neprot sniegt 

adekvātu palīdzību savām atvasēm. Izglītošanas 
aktivitātes valstī šajā jomā ir nepietiekamas,” 

vērtē Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
ārsts, bērnu reanimatologs Jurijs Bormotovs, 

kas ikdienā sastopas ar traģisku nelaimes 
un paviršības gadījumu sekām, un viņa 
skatījumā valstī situācija ir dramatiska. 
Ārsti atgādina, ka vecākiem ir 
pienākums lasīt izglītojošu informāciju 
gan par drošības pasākumiem, kas 
veicami, lai bērnu no traumām 
pasargātu, gan arī par to, kā bērnam 
sniegt pirmo palīdzību. „Joprojām 
ir gadījumi, kad uzreiz pēc iegūtas 
termiskas traumas uz apdeguma 

virsmas kaut ko lej vai smērē, bet 
to nedrīkst darīt! Labākais veids, kā 

atvēsināt cietušo vietu, ir tekošs, vēss 
ūdens,” teic ārsts Jurijs Bormotovs. 

„Aizrīšanās gadījumā mazus bērnus, īpaši 
zīdaiņus, vecāki mēģina kratīt ar galvu uz 

leju. Tā ir reāla iespēja tikt pie nopietniem 
kakla skriemeļu bojājumiem! Kodīgu 

vielu norīšanas gadījumā nedrīkst izraisīt 
vemšanu, kā to dažreiz mēģina darīt. Ja kas 

tāds ir atgadījies, drošāk piezvanīt diennakts 
toksikoloģijas dienestam pa tālruni 67042473,” 

atgādina ārsts. 

Pēteris Kļava piekodina, ka vecākiem mājās ir jāizvērtē 
katra istaba un telpa, kā arī priekšmeti, kas tajās atrodas 
(vairāk par bērnam drošu mājokli lasi šā žurnāla 12. lpp.). 
„Iegādājoties bērnu mantas un rotaļlietas, ir jāpārliecinās arī 
par to drošību. Vai batuts ir pareizi nostiprināts? Vai tikko 
iegādātajam velosipēdam vai skrituļdēlim ir nodrošināti arī 
aizsarglīdzekļi – ķivere un ceļu, elkoņu sargi? Visas šīs lietas 
varbūt ir dārgas, taču bērna dzīvība ir vēl dārgāka,” par 
bērnu drošības pamatiem stāsta bērnu ārsts, reanimatologs 
Pēteris Kļava. 

KRITIENI NO AUGSTUMA
Bērni līdz trīs gadu vecumam visbiežāk cieš, krītot no 
augstuma. Situācija kļūst bīstama jau tad, kad sāk vest 
mazuli pastaigā ratos. Kad bērns sasniedzis trīs mēnešu 
vecumu, jārēķinās, ka viņu vairs nedrīkst atstāt vienu uz 
pārtīšanas galda vai dīvāna virsmas, jo ir apgūta prasme 
pārvelties. Savukārt sešu mēnešu vecumā neatstājiet 
mazuli vienu pie galda ēdināšanas krēsliņā, no kura viņš 
var izkrist. Deviņu desmit mēnešu vecumā bērns mēģina 
izkāpt no ratiem, tie sasveras un apgāžas. Siltais laiks nāk 
ar pusotra līdz trīs gadus vecu bērnu nonākšanu slimnīcā, jo 
viņi kāpj uz palodzēm un krīt ārā pa logiem. 
KO DARĪT? Galvaskausa lūzumi ir diezgan mānīgi, jo bieži 
vien pirmajās dienās pat speciālists to nevar konstatēt, 
ja vien cietušajam netiek veikts rentgens vai tomogrāfija. 
Tāpēc, ja bērns nokritis no neliela augstuma un sasitis 
galvu, sākumā noteikti vajadzētu sazināties ar savu 
ģimenes ārstu un pēc tam doties uz ārstniecības iestādi. 
Pirmajā brīdī viss var šķist kārtībā, taču asins izplūdumu 
smadzenēs ar aci saskatīt nevar neviens. Ja bērns pēc 
kritiena ir kļuvis miegains, vemj un neēd, tas vēl jo vairāk 
norāda uz traumu – iespējamo smadzeņu satricinājumu 
vai asins izplūdumu smadzenēs. Jebkura galvas trauma ir 
bīstama, jo var nopietni apdraudēt mazā cilvēka veselību un 
pat dzīvību.
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SITUĀCIJA. Lifts nedarbojas, nolemts nest bērnu pa 
kāpnēm ar visiem ratiem, neērti, māte paklūp, krīt abi. 
Šādā situācijā mazuli drošāk nest, izņemot no ratiem. 
Neaizmirsīsim, ka liftā vispirms jāieiet pieaugušam 
cilvēkam, ar savu svaru nobloķējot to, un tikai tad 
tiek iestumti rati ar bērnu, savukārt izkāpjot – otrādi: 
vispirms liftu pamet ratos guļošs bērns.

POLITRAUMAS
Viena no smagākajām traumām ir politrauma, kad tiek 
nopietni bojātas vairākas ķermeņa daļas un orgāni, 
piemēram, galva, kakls, iekšējie orgāni. Šādas traumas 
visbiežāk tiek iegūtas autoavārijās, kad bērns nav bijis 
piesprādzēts un burtiski „lidojis” pa automobili. Skolas 
vecuma bērni transporta negadījumos biežāk cieš kā gājēji. 
Sešu gadu vecumā bērns nespēj novērtēt tuvojošā transporta 
līdzekļa attālumu un kustības ātrumu. Mazā auguma 
un nepietiekamās pieredzes dēļ skrejošs vai uz divriteņa 
braucošs bērns nespēj pilnībā pārredzēt kustību uz ielas.
KO DARĪT? Ja ir gūta politrauma un bērns ir bezsamaņā, 
vecākiem ir jāspēj novērtēt situāciju, lai arī cik emocionāli 
grūti tas būtu. Ir jānovērtē bērna stāvoklis, pārbaudot, 
vai viņš ir pie samaņas un elpo un vai ir brīvi augšējie 
elpošanas ceļi. Cietušo nekādā gadījumā nedrīkst pārvietot. 
Bērns ir jāapskata, un jānodrošina, lai viņam ir brīva mute 
un deguns. Ja tur ir asinis, tās ir jānotīra. Gadījumā, ja ir 
galvas trauma, galvu kustināt nedrīkst, celt var tikai bērna 
apakšžokli. Tālāk – ja bērns neelpo, ir jāatbrīvo elpošanas 
ceļi un jāveic piecas ieelpas. Zvanot neatliekamajai 
medicīniskai palīdzībai, būtiski ir pateikt: kur, kas, cik 
cilvēku, kas izdarīts un vārds, uzvārds. Nolikt klausuli var 
tikai tad, kad to ir nolicis operators. Patiesībā princips – 
bērnu aiztikt saudzīgi, nekustināt, nepārvietot un atbrīvot 
viņa elpceļus – darbojas faktiski jebkuru traumu gadījumos. 

SITUĀCIJA. Braucot kopā ar bērnu, automašīnas 
durvīm vienmēr jābūt bloķētām. „Reiz, kad bija jābrauc 
netālu, nenobloķēju. Divgadīgā meita braucošai mašīnai 
atvēra durvis. Labi, ka bērns pats bija piesprādzēts 
krēsliņā, arī citu automašīnu apkārt nebija. Kārtējā 
pagriezienā uzmetiet aci, vai bērns tiešām vēl ir 
piesprādzēts!”

TERMISKIE APDEGUMI
Izplatīti ir arī ķermeņa termiskie apdegumi, kurus bērni 
iegūst, saskaroties ar karstu ūdeni vai karstiem šķidrumiem, 
apdedzinoties ar liesmu vai oglēm un saules iedarbības 
rezultātā. Apdegumus biežāk gūst bērni vecumā līdz 
diviem gadiem. Dzīves pirmo trīs gadu laikā mazuļi parasti 
apdedzinās ar karstu ūdeni vai ēdienu. Apdegumus var gūt 
arī ar elektrisko strāvu.

KO DARĪT? Gadījumos, kad bērns ir applaucējies ar karstu 
šķidrumu vai guvis apdegumu, ļoti uzmanīgi jānovelk 
viņam drēbes (apģērba gabalus nedrīkst strauji plēst no 
brūcēm!). Pēc tam bērns ir jāieliek vēsa ūdens dušā. Un,  
kas ļoti svarīgi, vēsais ūdens ir jālej virsū pietiekami ilgi – 
4–5 minūtes. Pirmkārt, tas atsāpina apdeguma vietu, 
otrkārt, tas par vienu pakāpi samazina bojāto audu dziļumu. 
Tādēļ svarīgi ir ūdeni nevis vienkārši uzliet, bet tecināt uz 
apdeguma vietas bez apstājas. 
Vēl jāņem vērā, ka vecāki šajos gadījumos nedrīkst 
nodarboties ar pašārstēšanu. Krējumu, sviestu, eļļu, medu 
nekādā gadījumā nedrīkst izmantot – tie situāciju var 
padarīt pat sliktāku. Ir tikai viens līdzeklis, ko vecāki var 
lietot līdz ātrās palīdzības atbraukšanai, un tas ir auksts 

•••
Norītu bateriju, 

magnētu vai stiklu 
iedarbība uz mazā 

organismu, palēnām 
izraisot dažādas ķīmiskās 

reakcijas ar orgāniem, 
var beigties arī

 letāli.  
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ar spalvaino draugu. Agri vai vēlu suns uz bērna neadekvāto 
rīcību reaģēs agresīvi. Suns maza izmēra un vājākus 
cilvēkus uzskata par zemāka statusa radījumiem barā,  
tāpēc var viņiem uzbrukt. Kinologu skatījumā, bērnus līdz 
12 gadu vecumam vienus atstāt ar suni nedrīkst.
Dzīvnieku kodumu gadījumā sākotnēji jānovērtē brūces 
apmērs – ja nodarītie miesas bojājumi ir vidēji vai 
lieli, nekavējoties jāzvana uz 112 vai 113 un jāizsauc 
medicīniskā palīdzība. Tas, ko iespējams darīt, gaidot 
mediķu ierašanos, ir asiņošanas apturēšana, piemēram, 
piespiežot traumētajai vietai tīru audumu. 

SITUĀCIJA. Boksera šķirnes suns uzklupis kādai 
astoņus mēnešus vecai meitenei. Visticamāk, suns 
uzbrucis bērnam, kad mazais bija pierāpojusi pie 
mājdzīvnieka brīdī, kad tas ēdis. Dzīvnieks šajā 
ģimenē, kas esot labvēlīga, dzīvojis jau ilgāku laiku 
un līdz šim nekādu agresiju nav izrādījis. Bērnam bija 
skartas dzīvībai bīstamas vietas – lielie asinsvadi un 
artērijas, un mediķu pūles glābt viņa dzīvību beigušās 
neveiksmīgi.

AIZRĪŠANĀS, SĪKU PRIEKŠMETU 
NORĪŠANA, SMAKŠANA
Šīs traumas raksturīgas mazākiem bērniem, kas pasauli 
iepazīst caur muti. BKUS endoskopijas kabinetā ir plaša 
kolekcija – svešķermeņi, kas izņemti no bērnu elpošanas 
un gremošanas ceļiem. Pogas, monētas, nozīmītes, naglas, 
pupas un zirņi, rotaļlietu lauskas, lego kauliņi, elektronisko 
ierīču izlietotās baterijas, un ar to nebūt nebeidzas šo 
bīstamo priekšmetu saraksts. No mazuļa mutes tie 
nonāk elpošanas ceļos, nosprostojot tos un izraisot 
elpošanas problēmas vai pat nāvi. Iekļūstot barības 
vadā, šādi priekšmeti var radīt izgulējumus tā sieniņā, 
videnes iekaisumu; nonākot kuņģī vai zarnās – šo orgānu 
perforāciju.
KO DARĪT? Vecākiem ir jāprot veikt Heimliha manevru – 
tā ir tehnika, kad ar pieciem precīziem sitieniem pa 
muguru svešķermenis tiek izvadīts no mazuļa organisma. 
(Kā palīdzēt bērnam aizrīšanās gadījumā, skati šā žurnāla 
19. lpp. vai noskaties, piemēram, Youtube video.) Piecus 
sitienus izdara, bērnu stabili turot ar galvu uz leju un 
sitienu vektoru vēršot uz priekšu un uz leju. Jāsit tieši 
starp lāpstiņām, lai svešķermeni dabūtu ārā. 
Nedrīkst bāzt bērna rīklē pirkstus, ja vien svešķermenis 
nav tiešā redzeslokā. Ja mutē iebāztais svešķermenis  
ir tiešā redzes kontrolē un tas ir liels un aizsprostojis  
pašu rīkles galu, tad vajag paplest muti un to ņemt ārā. 
To var darīt arī ar kādu mazāku karotīti vai pinceti. Ja 
aizdomas, ka bērns kaut ko norijis, nekavējoties jādodas  
uz slimnīcu. 

ūdens. Jebkādus medikamentus izvēlēsies un piemēros 
vienīgi ārsts. Gadījumā, ja nav pieejama duša, var izmantot 
kaut vai minerālūdeni vai citu vēsu ūdeni.

SITUĀCIJA. Ģimene gatavojas mazā brāļa 
vannošanai: sasildītā telpā uz ķebļiem novieto vanniņu, 
tajā ielej karsto ūdeni. Kamēr mamma pie krāna tecina 
auksto ūdeni, divus vai trīs gadus vecais ģimenes 
loceklis pieķeras ar rokām pie nestabili novietotās 
vanniņas malām, tā sasveras, un, ūdenim izlīstot, gūst 
apdegumu. Ieteikums – sākumā ieliet auksto ūdeni un 
tikai tad pievienot vajadzīgo daudzumu karstā ūdens.

MĀJDZĪVNIEKU KODUMI
Slimnīcās bērniem ik gadu sniedz palīdzību situācijās, 
kad viņus ir sakoduši pašu mājās mītošie mājdzīvnieki – 
ģimenes mīluļi. Zīdainis, apguvis rāpošanu, sāk interesēties 
par dzīvnieka bļodas saturu vai ir pārāk uzmācīgs attiecībās 
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PIRMĀ PALĪDZĪBA

•••
Iegādājoties 

bērnu mantas un 
rotaļlietas, 

ir jāpārliecinās 
arī par to 
drošību.

Raksta tapšanā izmantota informācija, kas sagatavota 
Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles 
centra organizētās sabiedrības informēšanas kampaņas 
„Bērnam droši” ietvaros. Kampaņas mērķis ir informēt par 
biežākajiem traumu veidiem bērniem vecumā no viena 
līdz pieciem gadiem un to gūšanas vietām mājās, kā arī 
sniegt vecākiem un citiem bērnu pieskatītājiem praktiskus 
padomus, kā vidi mājās padarīt bērnam iespējami drošāku.

IZZIŅA
Ja bērns ir iedzēris kādus ķīmiskus līdzekļus, 

medikamentus vai citas vielas, nekavējoties zvani 
diennakts toksikoloģijas dienestam pa tālruni 

67042473.

SITUĀCIJA. „Kad meitai bija četri gadi, viņa aptina 
sev ap kaklu dāvanu saiņojamo lenti, turklāt vairākkārt 
un tad sabijās un centās noraut, protams, sažņaudza vēl 
stiprāk... Savilkts bija tik cieši, ka man bija grūti pabāzt 
šķēres zem cilpas.”
„Bērns ēda mandarīnu un vienlaikus lēkāja pa gultu, 
kamēr aizrijās. Sitot pa muguru, izdabūju mandarīnu ārā.” 

ĶĪMISKĀS TRAUMAS
Ķīmiskās traumas tiek iegūtas ķīmisku sārmu vai skābju 
šķidruma iedarbības rezultātā uz bērna ķermeni un 
iekšējiem orgāniem (barības vadu, kuņģi, zarnām un citiem 
orgāniem). 
Ja gūta ķīmiskā trauma, pastāv tikai viena pareiza 
rīcība – nekavējoties jāzvana uz 112 vai 113 un jāizsauc 
neatliekamā medicīniskā palīdzība. Kategoriski aizliegts 
bērnam dot kaut ko dzert – pienu, ūdeni, sodu – vai censties 
izskalot kuņģi. Tas ir jādara tikai un vienīgi profesionāļiem. 
 

SITUĀCIJA. Divus gadus vecs zēns ieguvis ļoti 
smagus augšējā gremošanas trakta apdegumus pēc 
cauruļu tīrīšanas līdzekļa „Krot” iedzeršanas. Mazulis pie 
šķidruma tika, kad spēlējās virtuvē ar zemajos plauktos 
atrodamām lietām. 

„Gāja bojā bērns, kura barības vadā bija iesprūdis 
portatīvā datora akumulators. Ceļā līdz slimnīcai 
barības vada sieniņā radušies bojājumi un pievienojušās 
komplikācijas kļuva par iemeslu bēdīgam iznākumam. 
Pēc divām nedēļām klīnikā iestājās līdzīgs pacients, 
kuram akumulators bija kuņģī un tika laikus izņemts.”
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TESTS

Pašnovērtējuma 
tests vecākiem

Šis ir tests, kas vecākiem palīdzēs novērtēt, vai viņu mājoklī traumu 
gūšanas risks bērnam ir samazināts līdz minimumam.
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● Vai sadzīves ķīmija ir tikai oriģinālajos 
iepakojumos un novietota bērnam 
nepieejamā vietā? O / □

● Vai, vecākiem ēdot un dzerot karstu, 
bērns netiek turēts klēpī? O / □

● Vai asi priekšmeti (naži, dakšiņas,  
šķēres u. c.) atrodas bērnam nepieejamā 
vietā? O / □

● Vai galdauts no ēdamgalda ir noņemts? 
O / □

● Vai veļas mazgāšanas līdzekļi (kapsulas) 
un tīrīšanas līdzekļi ir novietoti bērnam 
nepieejamā vietā? O / □

● Vai pirms bērna vannošanas vienmēr tiek 
pārbaudīta ūdens temperatūra? O / □

● Vai matu fēns un citas elektroierīces ir 
atvienotas no elektrības kontakta un 
novietotas bērnam nepieejamā vietā? 
O / □

● Vai skapji, grāmatu plaukti ir nostiprināti 
pie sienas; televizors, klavieres (pianīns) 
pasargāti no apgāšanās? O / □

● Vai bērns nevar piekļūt TV pults un citu 
elektronisko ierīču baterijām?

● Vai ir nosegtas mēbeļu asās malas un 
stūri? O / □

● Vai rokdarbu groziņš (pogas, adatas, 
šķēres) ir novietotas bērnam 
nepieejamā vietā? O / □

● Vai visi elektrības kontakti ir aprīkoti ar 
kontaktligzdas aizsegiem? O / □

● Vai logi vienmēr tiek atvērti tikai 
vēdināšanas režīmā? O / □

● Vai bērna gultai (īpaši divstāvu) ir 
drošības barjera, lai bērns nevarētu 
izkrist? O / □

● Vai ir nodrošināts, ka zemu novietotā 

Atbildes
Lai vide mājās būtu pēc iespējas drošāka, aicinām pievērst uzmanību 

jautājumiem, uz kuriem atbildējāt ar NĒ (□), un novērst iespējamos riskus 
bērna drošībai.

Ja ar JĀ (O)atbildējāt uz visiem jautājumiem, apsveicam! Traumu gūšanas 
risks ir samazināts līdz minumam.

Informāciju sagatavojis Slimību kontroles un profilakses centrs. 

spoguļgaldiņā un naktsskapīšos netiek 
glabāti sīki priekšmeti vai acetons  
nagu lakas noņemšanai? O / □

● Vai ārdurvis vienmēr ir aizslēgtas un 
atslēgu saišķis novietots bērnam 
nepieejamā vietā? O / □

● Vai rokassoma, kas pilna ar dažādiem 
priekšmetiem (zāles, šķērītes,  
lūpukrāsa u. c.), ir novietota bērnam 
nepieejamā vietā? O / □

● Vai paklājs ir neslīdošs 
 (nostiprināts)? O / □
● Vai kāpnes ir norobežotas (piemēram,  

ar redeļu vārtiņiem, lai bērns  
nevarētu brīvi pārvietoties pa  
kāpnēm)? O / □

● Vai bērns vienmēr tiek uzmanīts 
mājdzīvnieku tuvumā? O / □

● Vai dīķis, baseins (ja tāds atrodas tavas 
mājas pagalmā) ir norobežots? O / □

● Vai batutam apkārt ir aizsargtīkls? O / □
● Vai, braucot ar divriteni/trīsriteni, 

bērnam vienmēr galvā ir ķivere? O / □
● Vai automašīna ir aizslēgta vienmēr, 

kad tā netiek lietota, lai bērns tajā 
neiekļūtu? O / □

● Vai, braucot automašīnā, vienmēr tiek 
lietots bērna vecumam un svaram 
atbilstošs autosēdeklis? O / □

● Vai kaitēkļu iznīcināšanas, augu 
mēslošanas līdzekļi, benzīna kanna  
ir novietoti bērnam nepieejamā  
vietā? O / □

● Vai zāles pļāvējs, dārza instrumenti, 
skrūves, naglas, auto rezerves  
daļas atrodas bērnam nepieejamā 
vietā? O / □

JĀ O   /  NĒ □
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DARBS UN ĢIMENE Atgriešanās 
bērna kopšanas

•••
Ja pašvaldība 

nevar nodrošināt 
bērnam vietu 

pirmsskolas izglītības 
iestādē, ir divi 

risinājumi – apmeklēt 
privāto bērnudārzu vai 

izmantot aukles 
pakalpojumus.
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Autore: Guna Puisāne

darbā pēc 
atvaļinājuma

Ikdiena, atgriežoties darbā pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma, noteikti vairs 
nebūs tāda, kāda tā bija pirms mazuļa 
piedzimšanas. Tāpēc svarīgi zināt, kāds 
atbalsts pienākas strādājošiem vecākiem.

KAS PIESKATĪS BĒRNU?
Atsākot darba gaitas, pirmām kārtām jādomā, 
kurš pieskatīs mazuli, kamēr mamma un 
tētis ir darbā. Pretendēt uz vietu pašvaldības 
bērnudārzā ir iespējams no bērna pusotra gada 
vecuma, tomēr atsevišķās pašvaldībās joprojām 
pastāv bērnudārzu rindas. Kāda situācija ir jūsu 
pašvaldībā, ieteicams interesēties izvēlētajā 
bērnudārzā jau mazuļa pirmajos dzīves mēnešos. 
Citādi ir tad, ja konkrētajā pirmsskolas izglītības 
iestādē jau mācās brālis vai māsa, kas ir 
deklarēti vienā dzīvesvietā, – šādā situācijā 
bērnam rindā ir priekšrocības. 
Šobrīd pašvaldību bērnudārzos jāmaksā tikai 
par ēdināšanu, savukārt daudzbērnu ģimenēm, 
piemēram, Rīgas pašvaldības bērnudārzos, arī tā 
ir bezmaksas. 
Ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnam vietu 
pirmsskolas izglītības iestādē, ir divi risinājumi – 
apmeklēt privāto bērnudārzu vai izmantot 
aukles pakalpojumus. Abos gadījumos ir iespēja 
dabūt pašvaldības līdzfinansējumu. Ņem vērā, 
ka, saņemot kādu no šiem pakalpojumiem, 
var turpināt gaidīt rindā uz vietu pašvaldības 
bērnudārzā. 

LĪDZFINANSĒJUMS 
BĒRNUDĀRZAM 
Cik liels ir līdzfinansējums privātajam 
bērnudārzam, atkarīgs no pašvaldības, kurā 
bērns ir deklarēts. Saskaņā ar Izglītības likumu 
(17. pants 2. daļa) līdzfinansējuma apmēram 
jābūt tādam, kas atbilst vienam audzēknim 
nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās 
pašvaldības uzturētā bērnudārzā. Piemēram, 
Rīgā finansiālais atbalsts no domes privātajai 
pirmsskolas izglītības iestādei šobrīd vienam 
bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem 
ir 197,34 eiro (pēc četru gadu vecuma – 145,90 
eiro) mēnesī, Babītes novadā – 278 eiro, 
Ķekavā – 228 eiro. Minētās vidējās izmaksas un 
to aprēķināšanas kārtību pašvaldība publisko 
savā mājaslapā internetā.
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•••
Informāciju 

par privātajiem 
dārziņiem var meklēt 

mājaslapā bernuinfo.lv 
vai arī jūs interesējošā 

privātā bērnudārza 
mājaslapā.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu privātajam 
bērnudārzam, bērnam jābūt deklarētam attiecīgajā 
pašvaldībā un jāapmeklē pirmsskolas izglītības iestāde, 
kas noslēgusi sadarbības līgumu ar pašvaldību un līgumu 
par pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma nodrošināšanu. Tiklīdz noslēgts līgums 
ar privāto bērnudārzu par bērna uzņemšanu, tālāko 
dokumentāciju kārto izglītības iestāde, un par jūsu atvasi 
privātajam bērnudārzam tiks pārskaitīts pašvaldības 
līdzfinansējums. Ir privātie bērnudārzi, kur visas izglītības 
pakalpojumu izmaksas tiek nosegtas ar līdzfinansējumu un 
jāmaksā tikai par ēdināšanu, bet ir arī dārgākas pirmsskolas 
izglītības iestādes, kā arī tādas, kuru apmeklējumam 
finansiālais atbalsts netiek dots. Sīkāku informāciju par 
privātajiem dārziņiem var meklēt mājaslapā bernuinfo.lv 
vai arī jūs interesējošā privātā bērnudārza mājaslapā. Kā arī 
par līdzfinansējuma saņemšanas noteikumiem var jautāt 
savā pašvaldībā. 

JA IZVĒLIES AUKLĪTI
Ja bērnam nākas gaidīt vietu bērnudārzā, ir iespēja 
nolīgt viņam auklīti. Diemžēl pašvaldībai normatīvos 
aktos nav noteikts pienākums nodrošināt arī alternatīvu 
bērnu uzraudzības jeb aukles pakalpojuma saņemšanu. 
Tas nozīmē, ka katras pašvaldības ziņā ir lemt, vai un 
kādā apmērā atbalstīt bērnu uzraudzības jeb aukļu 
pakalpojuma līdzfinansēšanu. Tādējādi pašvaldību politika 
attiecībā uz aukļu pakalpojuma nodrošināšanu katrā 
novadā atšķiras. Piemēram, Mārupē dzīvojošie vecāki 
var saņemt pašvaldības atbalstu aukles pakalpojuma 
līdzfinansēšanai 188 eiro apmērā, Rīgā – 118,24 eiro 
apmērā par vismaz astoņu stundu ilgu darba dienu. Taču ir 
arī tādas pašvaldības, kurās aukļu pakalpojumu neatbalsta, 
piemēram, Jelgavā. Tādēļ, lai noskaidrotu pieejamā atbalsta 
apmēru un precīzu saņemšanas kārtību, vecākiem 
jāvēršas savas deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā.
Ja pašvaldība atbalsta bērna uzraudzības pakalpojuma 
līdzfinansēšanu, tad viens no noteikumiem, lai šo 
atbalstu saņemtu, bērna auklītei jābūt reģistrētai 
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības 
veicējam vai jāiegūst individuālā komersanta statuss 
un Izglītības kvalitātes valsts dienestā – kā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kā arī jāslēdz 
līgums ar attiecīgo pašvaldību. Otrkārt, starp aukli un 
vecāku jābūt noslēgtam rakstiskam līgumam, un tad 
vecākiem un auklei, balstoties uz šo līgumu, jāvēršas 
pie savas pašvaldības un jānoslēdz trīspusējs līgums. 
Līdzfinansējums auklītes pakalpojumam tiek nodrošināts, 
ja bērns atbilst visiem saistošajos noteikumos minētajiem 
kritērijiem: bērnam ir vismaz pusotrs gads; bērns un 
viens no vecākiem ir deklarēts attiecīgās pašvaldības 
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•••
Tiklīdz noslēgts līgums 
ar privāto bērnudārzu 
par bērna uzņemšanu, 
tālāko dokumentāciju 

kārto izglītības 
iestāde, un par jūsu 
atvasi privātajam 
bērnudārzam tiks 

pārskaitīts pašvaldības 
līdzfinansējums.

administratīvajā teritorijā; bērns ir reģistrēts pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes rindā un pieteikumā 

norādītais vēlamais uzsākšanas datums ir pagājis; 
pieteikumā nav atzīmēts, ka nevēlas saņemt 
pirmsskolas pakalpojumu pašvaldības izglītības 
iestādē; bērns nav bijis iekļauts pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes uzņemšanas 
sarakstā; bērns nekad nav bijis pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes audzēknis. 

VAI SAŅEMŠU PABALSTU?
Ja atgriezies darbā, kad bērns vēl nav sasniedzis 

gada vecumu, tad, sākot ar darba uzsākšanas 
datumu, ikmēneša vecāku pabalsts kļūs mazāks –  

30 % no iepriekš jau aprēķinātā vecāku pabalsta. Taču 
neatkarīgi no tā – strādā vai ne, līdz bērna pusotra gada 
vecumam valsts turpina izmaksāt bērna kopšanas pabalstu 
171 eiro mēnesī (ja dvīņi vai vairāki dzemdībās dzimuši 
bērni, tad 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu), 
savukārt no bērna pusotra gada līdz divu gadu vecumam 
šā pabalsta apmērs ir 42,69 eiro mēnesī. Tāpat no bērna 
gada vecuma viens no vecākiem – neatkarīgi, vai ir darba 
attiecībās vai ne – saņem arī ģimenes valsts pabalstu, kas 
pagaidām ir 11,38 eiro par pirmo bērnu, 22,76 eiro par 
otro, par trešo – 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem 
bērniem – 50,07 eiro. 

VAI STRĀDĀŠU TURPAT?
Kamēr mamma vai tētis atrodas bērna kopšanas 
atvaļinājumā, pēc Darba likuma 156. panta 4. daļas, 
viņš saglabā savu darba vietu. Tiesa, var gadīties, ka tā 
pati darba vakance, kas bijusi iepriekš, vairs nav brīva 
vai pat neeksistē. Taču šādā gadījumā Darba likums 
paredz, ka darba devējam darbiniekam, kuram beidzies 
bērna kopšanas atvaļinājums, ir jāpiedāvā līdzvērtīgs vai 
līdzīgs darbs ar ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem 
un nodarbinātības noteikumiem. Savukārt darba līguma 
uzteikuma gadījumā Darba likuma 109. panta 1. daļa 
noteic skaidru aizliegumu uzteikt darba līgumu ar sievieti 
pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete 
baro bērnu ar krūti, tad visā barošanas laikā (taču ne ilgāk 
kā līdz bērna divu gadu vecumam), izņemot tos gadījumus, 
kas saistīti ar darbinieces izdarītiem neattaisnotiem un 
prettiesiskiem darba līguma, darba kārtības un rupjiem 
darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba 
devēja likvidāciju.

TEV IR TIESĪBAS UZ…
Jaunajai māmiņai (kā arī ikvienam darbiniekam, kuram ir 
bērns līdz 14 gadu vecumam vai bērns invalīds līdz 18 gadu 
vecumam), atgriežoties darbā, ir tiesības strādāt nepilnu
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darba laiku, protams, iepriekš par to vienojoties ar darba 
devēju. Tas īpaši noderīgi pirmajos mēnešos pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma beigšanās, lai mazuli pie mammas 
prombūtnes un jaunās auklītes vai bērnudārza varētu 
pieradināt pakāpeniski. Ja bērna kopšanas atvaļinājums 
ildzis līdz mazuļa gada vecumam, tad svarīgi zināt vēl 
kādu Darba likumā atrunātu priekšrocību māmiņai, kurai 
ir bērns līdz pusotra gada vecumam un kura joprojām 
baro ar krūti. Tātad – darba laikā ir atļauts izmantot 
papildu pārtraukumus bērna barošanai, kas nav īsāki par 
30 minūtēm un piešķirami ne retāk kā pēc katrām trim 
stundām. Turklāt, ja darbiniekam ir divi vai vairāki bērni 
līdz pusotra gada vecumam, piešķirams vismaz stundu ilgs 
pārtraukums. Šāda pārtraukuma ilgumu, kas var būt arī 
garāks par Darba likumā paredzēto, nosaka darba devējs pēc 
konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem. 

Pārtraukuma piešķiršanas kārtības 
noteikšanā pēc iespējas 

ņemamas vērā attiecīgā 
darbinieka vēlmes. Tāpat 
tiek paredzēta iespēja 

šādus pārtraukumus pievienot pārtraukumam darbā vai 
pārcelt uz darba laika beigām, tādējādi saīsinot darba 
dienas ilgumu. Šādi pārtraukumi ieskaitāmi darba laikā, 
saglabājot par šo laiku darba samaksu vai akorda algas 
gadījumā – izmaksājot vidējo izpeļņu.

PAPILDU ATVAĻINĀJUMA DIENAS
Ir darbavietas, kuru specifikas dēļ (piemēram, jānodod 
kāds projekts, iekļaujoties termiņā) dažkārt var nākties 
pārcelt ikgadējo atvaļinājumu uz nākamo gadu. Taču darba 
devējs to nedrīkst pieprasīt (Darba likuma 149. panta 
4. daļa) grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā 
līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, 
tad visā barošanas laikā (bet ne ilgāk kā līdz bērna divu 
gadu vecumam). Turklāt vecākiem, kuru aprūpē ir viens 
bērns līdz 14 gadiem, ir tiesības 
izmantot papildus vēl vienu 
darba dienu ilgāku ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu, 
bet darbiniekiem ar 
trim un vairāk bērniem 
vecumā līdz 16 gadiem 
vai ar bērnu invalīdu 
līdz 18 gadu vecumam ir 
tiesības uz trīs darba dienu 
ilgu ikgadējo apmaksāto 
papildatvaļinājumu. 

JA BĒRNS SLIMO
Šāda situācija sagādā raizes visiem vecākiem – bērns ir 
saslimis, ko nu? Protams, galvenais, lai mazajam viss 
ir kārtībā, un šajā laikā visvairāk viņam nepieciešama 
mammas vai tēta klātbūtne. Darba devējam tas ir 
jārespektē, turklāt arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 
paredz, ka darbiniekam, kurš sakarā ar slima bērna kopšanu 
nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē darbā gūstamos 
ienākumus, tiek izsniegta B darbnespējas lapa. Tas nozīmē, 
ka slimības pabalsts tiek maksāts jau no bērna pirmās 
slimošanas dienas, nevis no desmitās, kā tas ir A lapas 
gadījumā. 
Tāpat mamma vai tētis drīkst savam darba devējam lūgt 
atļauju īslaicīgai prombūtnei, ja bērnu nepieciešams aizvest 
pie ārsta. Saskaņā ar Darba likuma 147. panta 4. daļu 
īslaicīga prombūtne, ja darbinieks, kura aprūpē ir bērns līdz 
18 gadu vecumam, piedalās bērna veselības pārbaudē, nevar 
būt par pamatu darba devēja tiesībām uzteikt darba līgumu. 
Lai gan tas, cik ilga ir šī prombūtne, Darba likumā netiek 
regulēts, līdz ar to par to jāvienojas ar savu darba devēju.  

Avoti: Labklājības ministrija (www.lm.gov.lv), www.e-skola.lv, 
Darba likums (www.likumi.lv), www.vsaa.lv

•••
Mamma vai 

tētis drīkst savam 
darba devējam lūgt 

atļauju īslaicīgai 
prombūtnei, ja bērnu 

nepieciešams
aizvest pie ārsta.

•••
Kamēr mamma vai 
tētis atrodas bērna 

kopšanas atvaļinājumā, 
pēc Darba likuma 

156. panta 4. daļas, 
viņš saglabā savu 

darba vietu. 
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DARBS UN ĢIMENE

•••
Nekas nav 

svarīgāks par 
ģimeni. 

Darbi iet un nāk, 
kolēģi mainās, bet 

ģimene ir tikai 
viena. 

Bērniem ir nepieciešama vecāku klātbūtne, tāpēc būtiski 
ir iemācīties atrast līdzsvaru starp ģimenes dzīvi un 
darbu. „Nekas nav svarīgāks par ģimeni. Darbi iet un 
nāk, kolēģi mainās, bet ģimene ir tikai viena. Diemžēl 
vislabāk to saprotam tikai tad, kad ir grūti, jo ģimene ir 
galvenais atbalsts,” teic Labklājības ministrijas projekta 
„Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana 
darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” vadītāja 
Iveta Baltiņa.
„Tieši vērtības nosaka darbavietas kultūru. Mūsdienās 
arvien biežāk tiek lietots jēdziens „darba dzīves kvalitāte”, 
kā neatņemama sastāvdaļa ir darba un ģimenes dzīves 
saskaņošanas pasākumi. Tie var būt gan noteikti ar 
likumu, gan arī ietverti koplīgumā uzņēmuma vai pat visas 

Darba un ģimenes 
dzīves līdzsvarošana

Lai neizdegtu skrējienā starp ģimeni un darbu un atrastu tajā līdzsvaru, svarīgākais ir dzīvot saskaņā ar 
savām vēlmēm, necensties kādam kaut ko pierādīt. Kā to labāk darīt, stāsta klīniskā psiholoģe, kognitīvi 

biheiviorālā psihoterapeite Marija Ābeltiņa un Labklājības ministrijas projekta „Elastīga bērnu uzraudzības 
pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” vadītāja Iveta Baltiņa, Latvijas 

Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības 
institūta vadītāja Dace Helmane.

Autore: Guna Puisāne

nozares līmenī. Un priecē, ka ir novērojamas pozitīvas 
izmaiņas Latvijas sabiedrības vērtībās, kas veicina ģimenei 
draudzīgākas vides veidošanos gan privātajā, gan publiskajā 
sektorā,” saka Līga Meņģelsone.
Turklāt labas attiecības ģimenē ir pamats tam, ka esam 
veiksmīgāki arī citās dzīves sfērās. „Ja ir laba attiecību 
pieredze, ir vieglāk paļauties uz sevi, atrast savus talantus 
un veidot labu karjeru,” piebilst psiholoģe Marija Ābeltiņa. 

ATMET PERFEKCIONISMU
Viens no traucēkļiem, kas neļauj dzīvot harmoniski, ir 
perfekcionisms. Vēlme visu izdarīt nevis tikai labi, bet 
perfekti. Ja daru, tad uz visiem simts, vai vispār nedaru. 
Šāda pieeja ilgtermiņā nolemta neveiksmei. Mūsdienās, it
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•••
Ja uzņemies darbus 

nevis tāpēc, ka to vēlies, 
bet tāpēc, ka nespēj 

kādam, arī autoritātēm, 
kā priekšniekam, pateikt 

„Nē!”, līdzsvars 
starp ģimenes un 
darba dzīvi drīz 

vien zudīs.

īpaši tiem, kam ir plaša ģimene un svarīga karjera, ir tik 
daudz jāpaveic, ka gaidīt no sevis un citiem, ka viss būs 
perfekti, ir velti. Galu galā tas atnesīs vilšanos.
Tāpēc svarīgi dzīvē atrast prioritātes. Ja tas nav mans sapņu 
darbs un pēc kāda laika to varētu pat mainīt, vai vērts tajā 
ieguldīt tik daudz laika un enerģijas, ka tā dēļ cieš ģimene, 
kas būs blakus vienmēr? Varbūt necensties izdarīt visu 
perfekti darbā, jo ir cilvēki, kas šajā lauciņā var palīdzēt, bet 
bērniem mamma un tētis ir tikai viens. Kamēr bērni vēl 
mazi, vecāku klātbūtne viņiem jo īpaši vajadzīga. 
„Dzīve ir dinamiska, tāpēc svarīgi apzināties, kurā laika 
posmā kas ir svarīgāk,” norāda Marija Ābeltiņa. „Ir 
saprotami, ka bērna pirmajos dzīves gados ģimene izvirzās 
priekšplānā. Pēc tam kad bērns iet bērnudārzā vai skolā, 
karjera var iegūt lielāku nozīmi. Taču, ja dara visu un cenšas 
it visā būt perfekts – izcili gatavo ēst, gludina veļu, darbā 
vada kolektīvu, priekšzīmīgi studē, bērnus aizved uz visiem 
pulciņiem –, nav jābrīnās, ka tas ir par daudz.”

NESATRAUCIES, KO DOMĀS CITI
Mūsdienās vērojama diezgan tipiska tendence, ka sievietes 
mammas ļoti cenšas, lai visi gan ģimenē, gan darbā būtu 
apmierināti ar viņu veikumu, baidās, ka kāds kaut ko sliktu 
pateiks vai pārmetīs.  Diemžēl nemitīga cenšanās darīt tā, 

lai visi par tevi domātu tikai labu, var vienīgi traucēt. Vēlme 
būt novērtētai gan no priekšnieka, gan no ģimenes – bērna, 
vīra, mammas, vīra mātes – puses beigu beigās var izraisīt 
vainas izjūtu. Tu sāc justies vainīga par jebko, kas nav 
izdevies tā, lai pārējie apkārt smaidītu un būtu apmierināti. 
Tu satraucies, ko gan citi padomās, bet, orientējoties uz 
citu cilvēku vajadzībām, nepadomā, ko vajadzētu tev pašai. 
Šāda dzīves motivācija ļoti nogurdina un tērē cilvēka iekšējo 
enerģiju, jo visai bieži dari to, kas ir lieki, tā kavējot savu 
laiku. To labāk izmantot tam, kas tevi patiešām iepriecina. 
Turklāt ģimeni iepriecina ar sevi apmierināta mamma, 
nevis tāda, kas nemitīgi cenšas citiem izpalīdzēt un kaut ko 
pierādīt. Tas pats attiecas arī uz tēviem!

VARBŪT ŠOREIZ NĒ 
Ja zini, ka darbā jaunos uzdevumus spēsi izpildīt laikā, tad, 
protams, katrs paveiktais darbs ir pluss pašvērtējumam un 
tavai izaugsmei. Taču, ja priekšnieks jautā, vai tu varētu 
paņemt vēl šo un šo uzdevumu, bet tu jau skaidri zini, ka 
tas tev būs liels apgrūtinājums, stress un varbūt pat nāksies 
strādāt mājās, tad kāpēc piekrist? Atceries – arī priekšnieks 
ir tikai cilvēks un pamatotu atteikumu spēs pieņemt. Ja 
uzņemies darbus nevis tāpēc, ka to vēlies, bet tāpēc, ka 
nespēj kādam, arī autoritātēm, kā priekšniekam, pateikt 
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IETEIKUMI LĪDZSVARA VEIDOŠANĀ
• Atceries, ka dzīvē nekas nestāv uz vietas, tāpēc esi elastīgs 

un mācies pielāgoties apstākļiem. Kāda ir tava attieksme 
pret stresa situācijām? Tver to kā izaicinājumu, kas 
jāpārvar, nevis kā nastu. Rezultātā ir prieks par savām 
spējām uzveikt stresa situāciju. 

• Izveido labu sociālā atbalsta sistēmu. Cilvēkiem ir ilūzija, 
ka ar visu savā dzīvē jātiek galā pašiem. Pašiem jāaudzina 
bērni, jāveido karjera, jāuzkopj māja u. c., bet ir normāli, 
ja tajā visā palīdz bērna vecmāmiņas, vectētiņi, citi 
radinieki. Turklāt plašs atbalsta loks tikai papildina tavu 
ikdienu, dod spēku. Tāpat var noalgot profesionālus 
palīgus.

• Plāno laiku, un laikus sapratīsi, ko spēj paveikt un ko ne, 
izvairoties no stresa situācijām. 

 Arī karjeras izaugsme prasa laiku, un tas nenotiek 

vienā dienā. Tāpēc ļaujies, ka ir brīži, kad šī izaugsme 
uz kādu brīdi varbūt kļūst gausāka, jo dzīvē ienāk citas 
prioritātes – bērni un ģimene. Bet ņem vērā, ka viena 
dzīves sfēra var papildināt otru, nevis tai ko atņem!

• Ir svarīgi būt labās attiecībās pašam ar sevi un savām 
vajadzībām. Ja brīvais laiks, ko pavadi, piemēram, jogas 
nodarbībā, ir tas, kas uzmundrina un palīdz līdzsvarot 
darbu un ģimenes dzīvi, tad to noteikti dari, neko sev 
nepārmetot.

• Izmanto moderno tehnoloģiju iespējas un vienojies ar 
darba priekšnieku par iespējām strādāt arī attālināti. 
Attālinātais darbs ļauj elastīgāk plānot savu ikdienu, tā 
pavadot pietiekami daudz laika ar ģimeni, bet arī neko 
nezaudējot profesionālajā sfērā. Tomēr, lai tas izdotos, 
vadītājiem un sadarbības partneriem ir jābūt saprotošiem 
un jāievēro noteikti principi kopējā darba plānošanā.

•••
Katrai ģimenei ir 
radinieku loks – 

vecmammas, tantes, 
krustmeitas –, kas noteikti 

varētu palīdzēt mazuļa 
pieskatīšanā. Taču bieži vien 

vecāki apņemas tikt galā 
paši, palīdzību neuzprasa, 

jo ir arī neērti – radiniekiem 
taču ir sava dzīve. 
Tomēr – kā būtu, 

ja pajautātu? 

„Nē!”,  līdzsvars starp ģimenes un darba dzīvi drīz vien zudīs. 
Kompromiss tavam „Nē!” var būt spēja deleģēt kādu citu 
izdarīt darbus, kurus zini, ka nepagūsi.

LŪDZ PALĪDZĪBU
Nekautrējies lūgt palīdzību! Un ne tikai profesionālajā sfērā, 
bet arī mājās. Visbiežāk mammas domā, ka tikai viņas 
pašas spēj vislabāk tikt galā ar bērniem, bet tēvi 
lai dara savas lietas. Ja viss, kas saistīts ar 
mazuļa aprūpi, ir uz sievietes pleciem, tas 
atņem daudz spēka. Ļauj bērna tēvam 
piedalīties! Galvenais – jau laikus 
apzinies, ka cits neizdarīs tā, kā gribi 
tu, bet tas tev būs jāpieņem, nevis 
kādam jāpārmet vai jādusmojas. 
„Katrai ģimenei ir radinieku loks – 
vecmammas, tantes, krustmeitas –, 
kas noteikti varētu palīdzēt mazuļa 
pieskatīšanā. Taču bieži vien vecāki 
apņemas tikt galā paši, palīdzību 
neuzprasa, jo ir arī neērti – radiniekiem 
taču ir sava dzīve. Tomēr – kā būtu, ja 
pajautātu? Noteikti būtu kāds radinieks un 
varbūt pat vairāki, kuri labprāt izpalīdzētu un 
pieskatītu mazos ķiparus, kad tas nepieciešams,” norāda 
psiholoģe Marija Ābeltiņa. Speciāliste iesaka lūgt palīdzību 
arī mājas darbu veikšanā. Bieži vien brīvdienas ģimenēs 
tiek pavadītas, ar sakostiem zobiem uzkopjot māju, bet 
metam pie malas latvieša pašlepnumu un kautrīgumu un, 
ja rocība ļauj, noalgojam profesionāli, kurš atnāk uz mājām 
un šo darbu izdara. Tikmēr ar ģimeni šo laiku pavadiet tā, 
kā patiešām vēlētos.

AUKLES ATBALSTS
Atbalsts bērnu pieskatīšanā sekmē darba un ģimenes 
līdzsvaru – par to liecina arī Labklājības ministrijas 
pētījums [1]. Tādēļ ministrija īstenojusi projektu 
„Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana 
darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba  
laiku” [2], uzsverot, ka savienot darbu ar ģimeni ir īpaši  

sarežģīti tiem vecākiem, kas strādā netipiskā 
darba laikā, kad parasti nav pieejami bērnu 

pieskatīšanas pakalpojumi. Projekta 
mērķis izveidot ilgtermiņa modeli šo 

pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi 
veicināt vecāku nodarbinātību 
un darba un ģimenes dzīves 
saskaņošanu. 
„Projekta ietvaros vērojamas 
pozitīvas pārmaiņas dzīvesbiedru 
ieradumos – pieaudzis kopā 

pavadītais laiks. Var teikt, ka bērnu 
pieskatīšanas pakalpojums sekmē 

darba un ģimenes dzīves saskaņotību 
tieši laika un dzīves jomu apmierinātības 

balansa ziņā,” norāda projekta vadītāja Iveta 
Baltiņa. Jo vairāk laika tiek pavadīts ar ģimeni, jo 

vecāki un bērni ir apmierinātāki ar dzīves kvalitāti.  
Turklāt bērni ir laimīgāki, kas savukārt sekmē viņu 
personības attīstību.

Avoti:
1. http://www.lm.gov.lv/upload/projekts/faili/9.nodevums_
iesniegsanai.pdf
2. http://www.lm.gov.lv/text/3159
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BĒRNA AUDZINĀŠANA

emocionāli veselu bērnu, 
un kāpēc tas ir svarīgi

Kā vecākiem izaudzināt emocionāli veselu 
bērnu, lai attiecības ar mammu un tēti būtu 

tuvas un arī pusaudžu gados bērns spētu 
vecākiem uzticēt savas problēmas, stāsta 
psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite 

Gunita Kleinberga. 

Autore: Guna Puisāne EMOCIONĀLI VESELS BĒRNS – 
KO TAS NOZĪMĒ? 

Kā izaudzināt 

Ja blakus ir vecāks, kurš iedrošina, atbalsta, izskaidro, tad 
bērns aug emocionāli veselā vidē un par cilvēku, kurš 
nākotnē spēs tikt galā ar grūtībām un nebaidīsies meklēt 
palīdzību pie pieaugušajiem. Emocionāli vesels bērns 
nozīmē, ka viņš jau kopš agras bērnības ir jutis savu vecāku 
klātbūtni un atbalstu. Jau zīdaiņa vecumā pietiekami 
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•••
Ja blakus ir vecāks, 

kurš iedrošina, atbalsta, 
izskaidro, tad bērns aug 
emocionāli veselā vidē 

un par cilvēku, kurš 
nākotnē spēs tikt galā ar 
grūtībām un nebaidīsies 

meklēt palīdzību pie 
pieaugušajiem.

saņēmis fizisko kontaktu – vecāku glāstus, apskāvienus, 
acu skatienu. Vecāki arī spējuši pareizi nolasīt mazuļa 
vajadzības – ja viņš raud, spējuši atpazīt, vai tāpēc, ka grib 
ēst, ir satraucies vai vēlas gulēt, – un attiecīgi atbildēt uz 
viņa emocijām, nomierināt viņu. 
Fiziskais kontakts svarīgs jebkurā vecumā – samīļošana, 
nevis atraidīšana grūtā brīdī. Piemēram, mazais niķojas, jo 
nav saņēmis, ko vēlējies. Ko mēs, vecāki, visbiežāk darām? 

Norājam atvasi un sakām, lai beidz raudāt vai arī aiziet 
nomierināties. Vecākiem reizēm ir grūti izturēt čīkstēšanu, 
taču bērnu tādā brīdī „aizsūtīt prom” nav pareizi, jo tas 
mazajam liek domāt, ka viņu nesaprot, nemīl un negrib. Tā 
vietā vajadzētu samīļot, uzrunāt viņu, lai jūt, ka mamma 
un tētis ir blakus. Bērnam ir jājūt, ka viņš saviem vecākiem 
var uzticēt jebko, lai kāda būtu situācija. Iespējams, bērns 
emociju uzplūdā nemaz negrib fizisku kontaktu un atraida
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•••
Ja attiecības bijušas 

stabilas, vecāks ir bijis 
pieejams, izrādījis rūpes 

par savu atvasi un 
uzklausījis viņu, tad arī 
pusaudžu gados bērns 
zinās, ka grūtā brīdī 

palīdzību var meklēt savā 
ģimenē.

•••
Maldīgi domāt, ka 

aizrādījumi bērnam iemāca, 
kā būtu jādara pareizi, tieši 

otrādi – viņš no tā saprot, ka 
viņa rīcība nekad nav gana 
laba. Un kā gan lai nākotnē 

šādi audzināts bērns rod 
pārliecību par sevi un vēlmi 
runāt ar saviem vecākiem, ja 
vienmēr skanējusi kritika?

•••
Iespējams, bērns emociju 

uzplūdā nemaz negrib 
fizisku kontaktu un 

atraida mammas vai tēta 
apskāvienu. Taču tas 

nenozīmē, ka mazajam nav 
vajadzīgs vecāku atbalsts. 

Nepagriez muguru bērnam, 
pat ja viņa emocijas nav 

patīkamas!
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mammas vai tēta apskāvienu. Taču tas nenozīmē, ka 
mazajam nav vajadzīgs vecāku atbalsts. Nepagriez muguru 
bērnam, pat ja viņa emocijas nav patīkamas! Mammai 
un tētim jābūt neatlaidīgiem – soli pa solim jātuvojas 
bērnam, jārunā un jāatgādina: „Redzu, ka tagad esi dusmīgs 
vai apbēdināts, bet es būšu tepat tev blakus, ja esmu 
nepieciešams.” 

KAS NOTIKS PUSAUDŽU VECUMĀ?
Psiholoģe Gunita Kleinberga savā praksē novērojusi, cik 
vecāku attieksme pret savu atvasi agrā bērnībā tiešā veidā 
ietekmē to, kādas būs attiecības ar viņu nākotnē. Protams, 
pusaudžu gadi ir izaicinājums ikvienam vecākam. Izprast 
bērnu šajā vecumā nav viegli, īpaši, ja viņš ir noslēdzies 
sevī un neko vecākiem nestāsta. Viens no iemesliem – jo 
uzskata, ka vecāki tāpat viņu nesapratīs.
Šāds spriedums nerodas vienā dienā un visdrīzāk ne tādā 
ģimenē, kur vecāki snieguši bērnam emocionālo labsajūtu 
un atbalstu grūtās situācijās jau kopš mazām dienām. Ja 
attiecības bijušas stabilas, vecāks ir bijis pieejams, izrādījis 
rūpes par savu atvasi un uzklausījis viņu, tad arī pusaudžu 
gados bērns zinās, ka grūtā brīdī palīdzību var meklēt savā 
ģimenē, jo viņam ir pārliecība, ka vecāki spēs situāciju 
pieņemt un viņu atbalstīt, neraugoties ne uz ko. Pusaudžiem 
ir vēlme būt patstāvīgiem, un viņi ne visu stāstīs savai 
mammai un tētim, taču, audzinot emocionāli veselu bērnu, 
viņā tiek stiprināts pašvērtējums un pārliecība par sevi.

SARUNAS MĀCA UZTICĒTIES
Vecākam ir jāsadzird un jāuzklausa savs bērns, uzreiz 
neapšaubot to, ko viņš saka, bet gan mudinot viņu būt 
atklātam. Piemēram, ja mazais pirmsskolnieks atnāk 
no bērnudārza un stāsta, ka neviens ar viņu nevēlas 
draudzēties vai Jānītis ar viņu nespēlējas, tad uz to būtu 
vēlams reaģēt saprotoši, nevis ar pārmetumiem vai ar 
mēģinājumu pārliecināt bērnu par pretējo. Sakiet: „Tad 
tev šodien bija grūta diena, jo Jānis ar tevi negribēja 
spēlēties.” Nevis pārmetoši jautājiet: „Kāpēc tad viņš ar tevi 
nespēlējās? Ko tu izdarīji?” Svarīgi mācēt atbildēt uz bērnu 
teikto, mēģinot izprast viņa izjūtas, un veicināt sarunu. 
Vēl viens piemērs: bērns pasaka, ka viņam nepatīk Kārlis, jo 
viņš vienmēr strīdas. Sarunu pavisam noteikti neveicinās 
vecāku argumenti: „Kārlis taču ir tavs labākais draugs, 
mēģini ar viņu sadraudzēties, jūs vakar tik labi spēlējāties!” 
Tā vietā lūko panākt, lai bērns ar tevi izrunājas, jo tas ir ceļš 
uz uzticēšanos arī vēlāk. Šajā gadījumā vislabāk jautāt: „Kas 
šodien notika?  Vai Kārlis tev kaut ko izdarīja?”

PASLAVĒ, NEKRITIZĒ
Nemitīga kritizēšana arī neveicina uzticēšanos. Diemžēl 
vecāki to dara pat neapzinoties. Sākot ar bērnu mazā 

vecumā, kad viņš sper savus pirmos patstāvīgos soļus, 
aizrādot ikreiz, kad viņš skrien par ātru vai nokrīt: „Nu kā 
tu tā! Nevajag tik ātri skriet.” Vai, piemēram, kad bērns 
zīmējis ar krītiņiem, tā vietā, lai uzslavētu viņu par skaistu 
zīmējumu, norāda, cik netīras ir viņa rokas. Cik tev netīra 
mute, kāpēc istabā ir nekārtība, ko tu esi saplēsis, ko tu 
esi izlējis, kāpēc tev matemātikā tikai piecnieks – tie ir 
pārmetumi, kurus nereti nākas uzklausīt bērnam no saviem 
vecākiem, kuri aizmirst runāt par labo, ko viņu atvase dara, 
bet akcentē to, kas viņiem kā pieaugušajiem nepatīk. 
Maldīgi domāt, ka šie aizrādījumi bērnam iemāca, kā 
būtu jādara pareizi, tieši otrādi – viņš no tā saprot, ka viņa 
rīcība nekad nav gana laba. Un kā gan lai nākotnē šādi 
audzināts bērns rod pārliecību par sevi un vēlmi runāt ar 
vecākiem, ja vienmēr skanējusi kritika? Tā vietā ir bailes 
uzticēties, atklāties, jo nevēlas, lai viņam atkal kaut ko 
pārmestu. Vecākiem rūpīgi jāpiedomā, kā un ko viņi saka 
savam bērnam. Nevis „Kādas tev netīras rokas!”, bet gan 
„Tu nu gan esi sasmērējies, iesim nomazgāt rokas”. Nevis 
„Kāpēc tev matemātikā ir tikai piecnieks?”, bet gan „Skatos, 
ka matemātikā tev ir piecnieks. Ko tu teiktu, ja mēs kopā 
apskatītu, ko esi izpildījis pareizi, bet kļūdas izlabotu?”. 
Psiholoģe norāda, ka labās lietas, ko bērns paveicis, 
vecākiem nevajadzētu atstāt bez ievērības un uztvert kā 
pašsaprotamas. Bieži vien vecāki uzskata – ja bērns uzvedas 
labi un mierīgi spēlējas, nekas īpašs nav jādara, jo tā jau 
bērnam jāuzvedas. Taču pieaugušo uzdevums ir arī par to 
uzslavēt. Komplimenti, uzslavas – to nekad nav par daudz, 
un bērns tos vēlas dzirdēt. Biežāk viņam sakiet: „Lielisks 
darbiņš! Paldies! Malacis!” Ja bērns uztic vecākiem kādu 
notikumu, kas viņu iepriecinājis vai saskumdinājis, arī par 
to pasakiet paldies, ka viņš dalījies ar to, ko piedzīvojis.

CENTIES BŪT BLAKUS
Viens no labākajiem, bet tajā pašā laikā grūtākajiem 
veidiem, kā satuvināties ar bērnu jau no agra vecuma, ir 
atrasties viņam blakus pēc iespējas biežāk, pat tad, kad 
viņš darbojas patstāvīgi un šķiet, ka pieaugušo klātbūtne 
nav nepieciešama. Nav viegli būt bērnam klāt gandrīz visu 
diennakti, bet jūsu attiecības tikai iegūs, ja vismaz ik pa 
laikam pasēdēsiet viņam vienkārši tāpat blakus, kamēr viņš 
darbojas, piemēram, zīmē vai liek klucīšus, un pavērosiet, kā 
mazais ķipars uzvedas attiecīgajās situācijās, un atbalstīsiet, 
kad nepieciešams. 
Piemēram, bērns liek puzli, kļūst dusmīgs, jo nesanāk, un 
aizsviež to pa gaisu. Ja vecāks šādā brīdī neatrodas blakus, 
visdrīzāk, pienākot pie bērna, sadusmotos par to, ka puzle 
nomesta zemē un ir nekārtība. Taču, esot klāt un redzot, 
kāda situācija mazajā izraisījusi šādas emocijas un rīcību, 
vecāks var uzreiz reaģēt tā, lai bērns nevis tiktu nopelts,  
bet gan saņemtu atbalstu: „Es redzu, ka sadusmojies, jo
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tev nesanāk. Pacelsim puzli un mēģināsim vēlreiz. Es tevi 
atbalstīšu.” 
Būt blakus tieši visvajadzīgākajā brīdī un sniegt atbalstu ir 
viens no svarīgākajiem vecāku uzdevumiem, lai nepieļautu, 
ka bērns ar laiku noslēdzas sevī un nedalās savās emocijās 
un pārdzīvojumos.

UZKLAUSĪT UN SADZIRDĒT 
Mums, pieaugušajiem, jābūt pacietīgākiem, iejūtīgākiem 
un saprotošākiem. Ja tā nav, tad nevaram gaidīt, ka bērns 
pieaugot vecākiem stāstīs par savām problēmām. Vecākiem 
šķiet, ka viņi daudz runā ar savu mazo bērnu, taču 
jautājums – vai tā ir saruna, kuras laikā uzklausāt bērnu 
no sākuma līdz beigām, vai tomēr tajā dominē pieaugušo 
viedoklis un pamācīšana? Uzklausīt savas atvases – arī tas 
vecākiem ir jāmācās. Pirmkārt, atrast viņiem laiku. Otrkārt, 
noklausīties bērna stāstīto līdz galam, nevis viņš pasaka 
pirmo frāzi, bet tu jau galvā domā, ko varētu un kā pareizāk 
atbildēt, līdz ar to būtiskāko esi palaidis garām. Treškārt, 
brīdī, kad mazais dalās tajā, ko piedzīvojis, pieaugušie 
uzskata par svarīgu izpaust arī savas jūtas un emocijas, 
mazāk uzmanības pievēršot bērna jūtām. Vai arī vecākus 
sadusmo tas, ko viņi dzird, un tā vietā, lai klausītos bērnu 
līdz galam, jau reaģē ar savām emocijām. Tas ir traucējošs 
faktors, un bērnam var šķist, ka viņš netiek uzklausīts. 
Protams, ir grūti uzklausīt, ja ģimenē ir vairāki bērni. Visiem 
kaut ko vajag un visbiežāk – visiem reizē. Nepieciešams 
gudra vecāka menedžments: „Stop, runāsim pa vienam. 
Tagad uzklausīšu brāli, pēc tam tevi.” Un, kad izrunājaties, 
pasaki viņam paldies un paskaidro, ka tagad pievērsīsies 
brālim vai māsai. 

KAUT PIECAS MINŪTES
Jāatzīst, lai nodrošinātu komfortablu dzīvi ģimenei, nākas 
daudz strādāt. Un laika, ko pavadīt ar bērniem, ir tik, cik 
ir. Kā izmantot šo laiku vislietderīgāk, lai nodibinātu ar 
bērnu ciešu kontaktu un viņam nebūtu tukšuma izjūtas, ka 
vecāku nekad nav klāt? „Proti, padomu grāmatās rakstīts, ka 
būtu jāvelta bērnam nedalīta uzmanība 30 minūtes dienā. 
Ja ģimenē aug vairāki bērni un vecāki cenšas sekot šim 
padomam, tad pēc garas darba dienas laika sev un sadzīvei 
tikpat kā neatliek. Rezultātā – vecāks sevi tikai nogurdina. 
Un vai noguris cilvēks var pilnvērtīgi veltīt uzmanību 
bērnam? Diez vai,” norāda psiholoģe. 
Protams, ja izdodas, tas ir lieliski! Taču tās var būt arī kaut 
piecas minūtes, galvenais – lai šajā laikā, kas tiek pavadīts 
kopā ar bērnu, tiktu darīts viss, lai viņš justos īpašs un 

novērtēts, – samīļojam viņu, veidojam acu kontaktu, kad 
runājam ar viņu, reaģējam uz to, ko bērns saka, izsakām 
komplimentus par to, ko viņš darījis. „Bērns tiek samīļots, 
tiek teikti labi vārdi, gatavota kopīga maltīte, lasīta vakara 
pasaka. Tas ir pietiekami pavadīts laiks kopā, ja vien bērns 
šajos mirkļos jūtas saredzēts, sadzirdēts, novērtēts un tie 

BĒRNA AUDZINĀŠANA
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viņam sagādā patīkamas emocijas,” ir pārliecināta Gunita 
Kleinberga. Viņa piebilst – šāda kopā būšana, kad telefoni 
nolikti malā un televizors ir izslēgts, ir svarīga jebkurā 
vecumā. 
Kad tev ir brīvs brīdis, ļauj arī bērnam pašam ierosināt, 
ko viņš vēlētos kopā padarīt! Atceries, ja vēlies ar bērnu 

•••
Būt blakus tieši 

visvajadzīgākajā brīdī 
un sniegt atbalstu ir 

viens no svarīgākajiem 
vecāku uzdevumiem, lai 
nepieļautu, ka bērns ar 
laiku noslēdzas sevī un 

nedalās savās emocijās un 
pārdzīvojumos.

izrunāties, tad tiešas sarunas, īpaši ar vecākiem bērniem, 
par to, ko bērns jūt, ko domā, ko vēlas, neraisās nemaz tik 
veikli. Tāpēc sarunām vislabāk izmantot spēles, zīmēšanu 
vai arī kopīgu filmu skatīšanos. Nepiespiestā gaisotnē 
bērniem, kuri ir noslēgti, baidās runāt, ir vieglāk atklāt 
savas emocijas.
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BĒRNA ATTĪSTĪBA

Raksturīgais katram
bērna 

vecumposmam

Lai saprastu savu atvasi un varētu samazināt traumatisma riskus, ikvienam 
vecākam ir jāzina bērna vecumposma īpatnības. Klīniskā psiholoģe, 

psihoterapeite Līga Bernāte iepazīstina ar katram vecumam raksturīgākajām 
uzvedības izpausmēm.

Autore: Līga Brūvere
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Otrajā mēnesī bērns iemācās izdot 
dažādas skaņas. Pastiprinās mazuļa 
spēja kontrolēt kaklu, un, iespējams, 
viņš jau spēj patstāvīgi noturēt galvu 
celšanas un nēsāšanas laikā. Taču 
pilnīgi normāli, ja bērns to iemācās 
darīt tikai trešā mēneša beigās. Skaidri 
atšķir cilvēkus, balsis, garšas. 

PIRMAIS DZĪVES GADS
Pirmajā dzīves mēnesī notiek 
bērna pielāgošanās jaunajai pasaules 
kārtībai. Sāk attīstīties zīdaiņa 
personība un komunikācijas spējas 
ar apkārtējiem. Viņš kustina rokas 
un kājas, bet vēl nekontrolē tās. 
Būtiskākais šajā laikā ir ieklausīties 
mazuļa vēlmēs un mācīties 
atpazīt viņa dotos signālus. Viņa 
pamatvajadzības pirmajā mūža 
mēnesī ir mammas piens, miegs, 
sausas autiņbiksītes, kā arī vecāku 
mīlestība, pieskārieni un uzmanība.

Četrus mēnešus vecs bērns sāk 
izpētīt apkārtējos apstākļus un 
daudz uzmanīgāk vēro cilvēkus un 
priekšmetus. Iespējams, jau var 
apvelties no muguras uz sāniem, 
reti – uz vēdera. Cenšas pārvietoties pa 
gultiņu un uz grīdas. 

Trešā mēneša laikā mazulis iemācās 
noturēt galvu, ir uzlabojusies viņa roku 
un kāju koordinācija, saasinājusies 
redze un dzirde. Un vēl šis ir laiks, kad 
sākusies pasaules iepazīšana caur muti. 
Tas nozīmē, ka pilnīgi viss, kas nonāks 
bērna rokās, aizceļos arī uz muti. Kad 
mazulis atklājis un iepazinis savas 
rokas, viņam ir īstais laiks no gultas 
pārceļot uz grīdu. Grīda ir vislabākā un 
drošākā vieta, kur attīstīties. 

Ņem vērā!
• Pretēji agrākajiem uzskatiem, ka mazuli jau kopš pirmās dienas var likt uz vēdera, fizioterapeiti 

tagad neiesaka vecākiem steigties, jo zīdaiņa kakla skriemeļi vēl nav tik stipri, lai spētu noturēt 
ķermeņa svaru. 

• Neatstāj mazuli nepieskatītu uz pārtinamās virsmas, dīvānā vai citas augstas virsmas. Viņš var 
nokrist, pat ja vēl neprot velties!

• Raudošu zīdaini nedrīkst kratīt, jo tas var būt iemesls ļoti nopietnām smadzeņu traumām. Mazulis 
var smagi ciest pat no vieglas sapurināšanas! 

Ņem vērā!
• Nekarini virs šūpuļa 

muzikālo karuseli – bērna 
attīstībai tas par labu 
nenāk, jo viņš vēl nespēj 
novērst acis no priekšmeta, 
kas atrodas viņam pašā 
acu priekšā.

• Nekādā gadījumā neatstāj 
bērnu vienu pašu ar piena 
pudeli. Viņš var aizrīties 
vai atgrūst. Šajā vecumā 
mazulis jābaro, turot viņu 
tikai rokās.

Ņem vērā!
• Laikā, kad dzer karstu 

dzērienu, nekad klēpī 
neturi bērnu! Ja mazulim 
uzlīst krūze karsta 
dzēriena, tas ir ļoti bīstami.

• Sargi, lai mazajam nav 
pieejami sīki priekšmeti, 
piemēram, vecākās māsas 
vai brāļa sīkās „Lego” 
konstruktoru detaļas. 

Ņem vērā!
• Izvēloties rotaļlietas, 

jāvadās pēc principa – jo 
mazāks bērns, jo lielākas 
rotaļlietas.

•••
Pirmajā 

dzīves mēnesī 
notiek bērna 

pielāgošanās jaunajai 
pasaules 
kārtībai.
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Piecu mēnešu vecumā zīdaiņa 
uzvedība kļūst arvien saprotamāka 
vecākiem. Tagad jau diezgan 
precīzi var noteikt, kad mazulis ir 
apmierināts, uzbudināts, mierīgs, 
kā arī noteikt šo stāvokļu iemeslu. 
Gandrīz visi bērni šajā vecumā veļas 
uz vēdera, bet ne visi jau tiek atpakaļ. 
Pārliecinoši tur galvu. Ir ziņkārīgs 
un aptausta ikvienu priekšmetu, kas 
atrodas netālu, iebāž to mutē. 

Ņem vērā!
• Šajā vecumā noteikti nebūtu 

vēlams dot bērnam smagas 
mantas, ar kurām viņš var 
nodarīt sev pāri, jo roku 
kustību koordinācija vēl ir 
vāja, rokas arī nav spēcīgas. 

Sešu mēnešu vecumā bērns 
ļoti strauji attīstās gan fiziski, gan 
emocionāli. Aktīvi veļas un grozās visos 
virzienos. Lienot, veļoties, stumjoties 
vai pievelkoties pārvietojas pa istabu. 
Šajā vecumā zīdainis iemācās mētāt 
mantas, tāpēc bruņojies ar pacietību – 
mazulis desmit reižu pēc kārtas nomet 
zemē karotīti nevis tādēļ, lai kaitinātu 
tevi, bet tāpēc, ka viņam patīk vērot 
un klausīties, kā mantiņa nokrīt zemē. 
Bērns sāk atšķirt ģimenes locekļus no 
svešiniekiem, tāpēc var sākt raudāt, 
redzot cilvēkus, kurus ikdienā tik 
bieži nesatiek. Par šādu uzvedību nav 
jāuztraucas.

Ņem vērā!
• Drošākā vieta, kur atrasties 

mazulim, ir grīda (nevis, 
piemēram, bērna gulta). 
Izrāpo mājokli kopā ar  
mazo – šādā veidā labāk spēsi 
ieraudzīt potenciāli bīstamās 
vietas.

• Ne mirkli neatstāj bērnu vietu 
telpā ar mājdzīvnieku, pat ja 
tas ir jūsu vai draugu mīlulis!

Septiņos mēnešos bērns jau ļoti 
daudz ko saprot no tā, ko viņam 
saka vecāki. Tāpat jau prot izmantot 
rotaļlietas dažādos veidos – grabina, 
krata, dauza un noteikti pagaršo. 
Diezgan koordinēti spēj ielikt sev 
mutē maizi, ābola šķēli vai citu našķi. 
Ir bērni, kas jau šajā vecumā mēģina 
apsēsties, taču vecākiem to nevajag 
ierādīt un stimulēt – mazulis to izdarīs 
pats, kad būs tam gatavs! Līšana, 
velšanās, rāpošana un rotaļāšanās 
uz vēdera bērnam šajā vecumā ir 

svarīgāka par sēdēšanu vai celšanos 
kājās.

Ņem vērā!
• Nedrīkst bērnu stutēt 

spilvenos, lai viņš sēž. 
Muguras muskuļi tam vēl 
nav gatavi. 

• Pārskati, vai sadzīves 
ķīmija atrodas mazajam 
pētniekam nepieejamā 
vietā!
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Astoņos mēnešos bērns ir ļoti 
kustīgs. Daži bērni šajā vecumā cenšas 
piecelties četrrāpus, šūpoties šajā pozā 
un rāpot vai apsēsties sēdus pozīcijā. 
Arvien ilgstošāk var spēlēties viens pats.

Ņem vērā!
• Ja iepriekš uz galdiem klājāt 

galdautus, tad tagad ir laiks 
tos noņemt – gribēdams 
izpētīt vai pieturēties pie 
tā, bērns sev virsū var 
uzraut visu galda saturu.

Deviņos mēnešos bērnam arvien 
svarīgākas kļūst spēles, ko var  
spēlēt kopā ar mammu un tēti. 
Joprojām aktīvi rāpo un brīvi 
pārvietojas pa istabu. Mazulim  
patīk sajust priekšmetu struktūru. 
Viņš burza papīru, klaudzina 
priekšmetus. Arī kārto nelielus 
priekšmetus dažādās formās un 
veidos. „Nolasa” citu emocijas  
un pats kļūst bēdīgs, kad redz 
mammu un tēti vai citu bērnu 
bēdīgu.  

Ņem vērā!
• Ja bērns neatstājas ne soli, 

tā ir zīme, ka viņš meklē 
drošības sajūtu. Lai mazuli 
iedrošinātu, paņem viņu 
klēpī.

• Pārbaudi, kas atrodas mājoklī 
esošo mēbeļu zemākajos 
plauktos un atvilktnēs. 
Visdrošāk, ja šīs vietas ir 
tukšas vai tajās atrodas 
bērnam drošas rotaļlietas.

Vienpadsmit mēnešos mazulis 
aktīvi iepazīst mājas. Bērna pirksti 
ir kļuvuši tik veikli, ka viņš ātri 
vien saprot, kā „atmūķēt” atvilktnes 
un skapīšus, lai izpētītu to saturu. 
Garastāvoklis ir ļoti svārstīgs. Mazulim 
joprojām drošības sajūtu rada vecāki, 
viņš vēl nespēj vakaros iemigt, ja 
vecāki nav līdzās, un ļoti uztraucas, ja 
viņi pamet istabu. 

Desmit mēnešos pasaules izzināšana 
notiek arvien aktīvāk. Bērns sāk celties 
kājās un sper pirmos soļus uz sāniem, 
un tad noslīgst zemē. Stabili stāv uz 
kājām, ja ir kur pieturēties. 

Divpadsmit mēnešos mazulis 
daudz rāpo, staigā, pieturoties pie 
mēbelēm, kāpelē, sāk turēties tikai ar 
vienu roku pie mēbelēm vai kādreiz 
stāv jau nepieturoties. Interesējas par 
priekšmetiem, kas grab vai skan.

Ņem vērā!
• Mazulis stiepj roku pēc 

visa, kas šķiet interesants, 
tāpēc pieaugušie nedrīkst 

Ņem vērā!
• Vai mājoklī ir kādas mēbeles 

ar asiem stūriem? Varbūt ir 
slideni grīdas segumi? Bērns 
sāk mācīties staigāt, skriet 
un arī bremzēm – rūpējies, 
lai būtu samazināts traumu 
gūšanas risks!

Ņem vērā!
• Uzmani, lai bērnam nav 

pieejamas vecāku rokassomas 
un vai jaku kabatās gadījumā 
neatrodas medikamenti! 

• Šajā vecumā bērns mācās nokāpt 
no gultas ar dupsi pa priekšu, 
tāpēc esi līdzās un pieturi viņu. 

atstāt uz galda traukus 
ar karstiem šķidrumiem. 
Applaucēšanās ir viena no 
izplatītākajām traumām 
bērniem šajā vecumā. 

• Tā kā bērns jau var saskatīt, 
kas atrodas uz galda, 
uzmani, lai, pastiepjoties 
pirkstgalos, viņš nespēj 
aizsniegt bīstamus 
priekšmetus!
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VIENS GADS
Ja līdz viena gada vecumam mazuļa 
pasaule bija mamma, tētis un, 
iespējams, brāļi, māsas un vecvecāki, 
tad, tuvojoties pusotra gada 
vecumam, mazā bērna pasaule strauji 
plešas plašumā. Tajā parādās vieta 
jauniem draugiem, bērnudārzam vai 
auklītei. Pusotrgadnieks kļūst arvien 
neatkarīgāks un patstāvīgāks, tomēr 
mammas un tēta klātbūtne vēl ir ļoti 
svarīga. Pat aizrautīgi spēlējoties, ik pa 
brīdim viņš var aizskriet pie vecākiem 
un ierausties klēpī. 
Prot pats noģērbties, tāpēc var 
novilkt drēbes un skraidīt pliks. Pat 
ja autiņbiksītes ilgāku laiku ir sausas, 
apgūt podiņu mazulis diez vai jau ir 
gatavs. Bērns sāk iepazīt savu ķermeni, 
tai skaitā arī dzimumorgānus. Ir 
pavisam normāli, ka viņš tiem 
pieskaras. Mazajam vēl ir vājas dusmu 
kontroles spējas, tāpēc viņš no sirds 
smejas, skaļi raud, nikni dusmojas. 
Vecākiem ir svarīgi šajā brīdī saglabāt 
mieru, kamēr dusmas dabīgi pāriet.
Patīk izjaukt vai salauzt lietas. Tas nav 

pārmeklējot mammas kosmētikas 
maku, revidējot trauku mazgājamo 
mašīnu vai sadzīves ķīmijas skapīti. 
Bērna nepieciešamība kustēties 
un iepazīt vidi liek vecākiem īpaši 
padomāt par bīstamām lietām un to 
atrašanās vietu. Lai arī cik rūpīgi esat 
nodrošinājuši visu māju, atcerieties, 
ka mazais drīz sāks izdomāt variantus, 
kā nokļūt pie viņu interesējošās lietas, 
piemēram, kaut kur pakāpjoties. Tas 
nozīmē, ka vecākiem jābūt modriem 
visu laiku!

aiz ļauna prāta. Tā mazais iemācās 
saprast, kā mantas salūst. Patīk ar 
vecākiem spēlēt vienkāršas spēles, 
piemēram, slēpšanos.
Vēl ne pārāk viņam tīk spēlēties 
ar citiem bērniem. Dara to tikai 
attiecīgajā noskaņojumā. Joprojām 
svarīga precīza dienas kārtība un 
režīms, kas dod drošības sajūtu. 
Eksperimentē ar savām kustībām: 
skrien, rāpjas, met zemē visu, ko vien 
var atrast. Tā pamazām bērns kļūst 
aizvien izveicīgāks.
Šajā vecumā mazulis vēl neprot 
saprātīgi domāt. Iespējams, viņam nav 
skaidrs, ko vecāki vēlas pateikt, sakot: 
„Nesit savam brālim, jo viņam sāp. 
Ja viņš sitīs tev pretī, tev arī sāpēs.” 
Vienkārši pasakiet „nē” un pārceliet 
viņu citā vietā.
Mazulis ir impulsīvs, mēģina paķert 
to, ko redz un kas šķiet interesants, – 
istabas augu, vāzi, suņa asti. Ja vien ir 
iespēja, var, daudz nedomājot, izskriet 
uz ielas. Vecākiem jābūt vērīgiem, 
pieskatot mazuli, lai viņš neķeras 
pie bīstamu sadzīves lietu pētīšanas, 

Ņem vērā!
• Mazais baidās no dažādām līdz 

šim viņam nesaprotamām 
parādībām – pērkons, lieliem 
suņiem, tumsas.

• Iepazinis kustēšanās prieku, 
bērns skrien, kāpj un 
tiecas uz priekšu, parasti 
neapzinoties, ka tā var 
ieskriet sienā vai nokļūt 
bīstamā situācijā. Vecākiem 
jābūt vērīgiem! 

• Mazulis ēd mazāk, toties sāk 
iepazīt ēdiena sastāvu un 
struktūru. Tā vietā, lai apēstu 
visas pupiņas uz šķīvja, dažas 
no tām viņš var mēģināt 
iebāzt degunā. 

• Necel bērnu uz objektiem, 
uz kuriem viņš pats nevar 
uzkāpt un nokāpt. Ja mazais 
kaut kur ir uzkāpis, vecāka 
uzdevums ir iemācīt, kā 
iespējams nokāp, nevis 
vienkārši nocelt. 

• Sākas periods, kad bērns 
jautā: „Kas tas?” Prot atšķirt 
ķermeņa daļas, var atrast 
attiecīgus priekšmetus un 
dzīvās būtnes grāmatu 
attēlos.

• Vēlams iemācīt „stop” 
komandu, lai tā darbojas tad, 
kad līdz bērnam nepaspēsi 
tikt, piemēram, gadījumā, kad 
viņš skrien ielas virzienā.

•••
Bērns sāk iepazīt 

savu ķermeni, 
tai skaitā arī 

dzimumorgānus. 
Ir pavisam normāli, 

ka viņš tiem 
pieskaras.
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DIVI GADI
Šajā laikā bērns arvien labāk spēj 
izstāstīt par savām vajadzībām un 
vēlmēm, taču reizēm pats neizprot, 
ko īsti grib, – vecākiem jānāk viņam 
palīgā.
Bērns māk staigāt uz pirkstgaliem, 
stabili skriet, lēkāt un uzkāpt 
un nokāpt pa kāpnēm. Ir arvien 
vairāk sīku darbiņu, ko viņš spēj 
paveikt pats, piemēram, paēst un 
nomazgāties. Tikpat iespējams, ka 
viņam patīk tīrīt, spodrināt vannas 
istabas izlietnes krānus vai veikt 
citas nodarbes, ko dara vecāki. Patīk 
rotaļas ar smiltīm, plastilīnu, ūdeni 
un dubļiem. Ir normāli, ka bērns grib 
sasmērēties. 

Emocijas mainās no vienas galējības 
otrā. Vienā brīdī var būt agresīvs, 
nākamajā – kautrīgs. Procesu izbauda 
vairāk nekā rezultātu. Vārdiņu „nē” 
lieto tikpat bieži kā agrāk, taču 
ir iemācījies arī citus veidus, kā 
izteikt savu nepatiku vai protestu. 
Piemēram, var atteikties apsēsties 
vai ignorēt citus vecāku aicinājumus. 
Ļoti iespējams, ka baidās no 
cilvēkiem kostīmos – klauniem, 
burvju māksliniekiem. Prot runāt 
īsos teikumos, bieži jautā „kāpēc?”. 
Sāk atcerēties cilvēkus, vietas un 
notikumus. Egoisms tagad izpaužas 
vairāk nekā jebkad. Bieži saka „Tas ir 
mans!” un negrib dalīties. Tas norādu 
uz to, ka attīstība noris veiksmīgi un 
viņš sāk sevi apzināties. Lai dabūtu, 
ko vēlas, mēdz sist, grūst un skrāpēt.

Nakts vidū nereti izrāpjas no 
savas gultas un dodas nakšņot pie 
vecākiem. Jūtas daudz drošāk, jo 
līdzsvara sajūta ir nostabilizējusies. 
Grib ģērbties pats, taču ne vienmēr 
tas izdodas.  
Daudz no kā baidās, arī no tā, ka 
varētu sevi savainot. Piemēram, var 
būt bailes iekrist tualetes podā vai arī 
tikt iesūktam putekļsūcējā. Patīk, ja 

Ņem vērā!
• Pirksti kļūst arvien 

paklausīgāki, mazais 
spēj satvert makaronus, 
pupas, spēlēties ar sīkām 
rotaļlietām. Vecākiem jābūt 
vērīgiem un jāatrodas blakus 
šo rotaļu laikā. 

• Patīk atrasties pazīstamā 
vietā. Mācās aprast ar 
apkārtni, tāpēc ir labi, ja 
vecāki ik dienu dodas uz 
pazīstamiem galamērķiem, 
izvēloties vienu un to pašu 
maršrutu.

• Bērnam gribas izzināt 

pasauli, skatoties pa logu, 
cenšoties paskatīties pār 
balkona margām, tāpēc, 
vēdinot istabu, logu atver 
tikai vēdināšanas režīmā un 
neizmantojiet balkonu kā 
rotaļāšanās vietu!

• Bērnam patīk plunčāties 
ūdenī, tāpēc nekad vannā 
neatstāj viņu vienu! Ja 
mājas pagalmā ir kāda ūdens 
tilpne, norobežo to! Tāpat 
seko, lai pagalmā nebūtu 
lieli trauki, kuros uzkrājas 
lietusūdens.

•••
Egoisms tagad 

izpaužas vairāk nekā 
jebkad. Bieži saka „Tas 

ir mans!” un negrib 
dalīties. Tas norādu uz 
to, ka attīstība noris 

veiksmīgi un viņš sāk 
sevi apzināties.

apkārt nekas daudz nemainās. Toties 
jau spēj izrunāt simtiem vārdu un 
saprast vairākus tūkstošus. Lai diena 
noritētu mierīgāk, jau no paša rīta var 
viņam izstāstīt, kas šodien ieplānots. 
Mazais labi saprot jēdzienus „no rīta” 
un „pēc pusdienām”.
Arvien vairāk uzmanību saista iztēles 
spēles, piemēram, pārģērbšanās vai 
izlikšanās, attīstās humora izjūta. 
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Ņem vērā!
• Vecākiem šis ir brīdis, lai noliktu savas atvases 

uzvedības robežas – cik daudz ļaut pieskarties sev 
un kur ir robeža, pieskaroties citiem bērniem. 

• Var sākt mācīt, kā sauc mammu, tēti, kur dzīvo. Kā 
arī to, ja viņš pazūd, tad ir jāprasa palīdzība veikalā, 
policistam vai citam pieaugušajam. 

• Vienlaikus jāmāca, ka ar svešiem cilvēkiem nerunā, 
līdzi neiet, saldumus neņem, bet, ja kāds tos piedāvā, 
ir skaļi jāsauc palīgā. 

• Māci bērnam, ka nedrīkst rotaļāties ar durvīm, kā arī 
paskaidro, kāpēc tas ir bīstami!

TRĪS GADI
Ap trīs gadu vecumu bērns 
dodas uz bērnudārzu. Viņam 
ir īpaši labas attiecības ar 
mammu, taču vienlaikus viņš 
atļaujas izrādīt arī pretestību. 
Parādās sevis apzināšanās, 
savu vēlmju un vajadzību 
skaļa izteikšana, „gribu – 
negribu” periods ar kliegšanu 
un pieprasījumiem. Bērns ar 
prieku mācās jaunus vārdus, 
uzmanīgi klausoties pieaugušo 
sarunās. Prot pateikt savu 
vārdu un uzvārdu. Mazais šajā 
vecumā parasti ir dāsns un 
iejūtīgs, tāpēc šis ir lielisks 
laiks, lai mudinātu viņu apgūt 
kādu mājas darbu, piemēram, 
saklāt savu gultu. Pacietība vēl 
nav tik liela, lai rātni nosēdētu 
visu ēdienreizi pie galda, toties 
stundām ilgi patīk braukāt ar 
savu pirmo trīsriteni.
Uzlabojas pirkstu veiklība – 
atpogāt pogas ir vieglāk 
nekā tās aizpogāt. Aptuveni 
trīsarpus gadu vecumā uz pāris 
mēnešiem nedaudz samazinās 
kustību koordinācija – liekot 
klucīšus, roka vairs nejūtas 

tik droša, un klucīši gāžas, bet 
skriešana diezgan bieži beidzas 
ar savainotiem ceļgaliem.
Ir bērni, kas ātri iemācās 
atpazīt sava vārda pirmo burtu 
un pat saburtot vienkāršākos 
vārdus. Tomēr īstā lasītprasme 
vēl tikai priekšā. Labāk sokas 
ar izpratni par cipariem un 
skaitļiem. 
Trīsgadnieks sāk interesēties 
par cilvēku sajūtām un jūtīgi 
reaģē uz citu atbildes reakcijām. 
Tas var būt iemesls trauksmei, 
kas izpaužas kā nagu graušana 
vai matu košļāšana. Bērns ātri 
satraucas un sāk čīkstēt, var 
sabīties no skaļiem trokšņiem. 
Trīs gadi ir ļoti piemērots 
vecums, lai sāktu draudzēties. 
Draugi sāk kļūt ļoti svarīgi. 
Bērns sāk interesēties par savu 
dzimumu un tā atšķirībām 
no pretējā dzimuma. Tomēr 
dzimumu atšķirība rotaļu laikā 
šajā vecumā nav svarīga – 
visi spēlējas kopā. Trīs gadu 
vecumā bērns pārdzīvo vienu 
no krīzēm, kuras nobeigumā 
nomainās jauns bērnības  
posms – pirmsskolas vecums. 

•••
Ir bērni, kas ātri 

iemācās atpazīt sava 
vārda pirmo burtu 

un pat saburtot 
vienkāršākos vārdus. 

Tomēr īstā lasītprasme 
vēl tikai priekšā. Labāk 

sokas ar izpratni par 
cipariem un 
skaitļiem. 
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Bērnu sāk interesēt attiecības starp 
vīrieti un sievieti, mammu un tēti. 
Iespējams, rodas jautājumi par seksu. 
Atbildot uz tiem, uzsver mīlestības un 
maiguma nozīmi šajās attiecībās, bet 
neiedziļinies detaļās. 
Vēl ik pa brīdim mazo cilvēku apciemo 
dusmu lēkmes. Viņš var būt egoistisks, 
dažreiz rupjš un neiecietīgs. Ir izteikta 
vēlme iegūt uzmanību jebkādā veidā. 
Ar šīm spēcīgajām emocijām ir 
vieglāk tikt galā, kārtīgi izkustoties un 
izskrienoties. 
Četrgadniekiem ļoti patīk pārbaudīt 
vecāku noliktās robežas. Tās mazais 
pārbaudīs neskaitāmas reizes, cerībā, 
ka kādreiz taču pieaugušo modrība un 
principi atslābs. Ļoti svarīga ir vecāku 
atzinība un novērtējums. 

ČETRI 
GADI
Ceturtā dzīves 
gada laikā bērns 
ir apzinājis savu 
„es” un vēlas kļūt par 
vecāku acuraugu. Par 
arvien lielāku autoritāti 
kļūst tētis. Bērnam patīk 
pārbaudīt robežas starp 
atļauto un neatļauto. Tas ir 
normāls attīstības posms, kas 
prasa lielu vecāku pacietību. 
Šajā vecumā mazais ļoti daudz 
runā. Iespējams, vecāki pamanīs 
lielīšanos un citas ārišķīgas 
izpausmes, kas patiesībā palīdz 
nostiprināt pašapziņu. Bērnam patīk 
izdomāt un uzdot jocīgus un dažreiz 
muļķīgus jautājumus. Arvien labāk 
padodas rāpšanās un dažādi vienkārši 
vingrojumi. Bērnam patīk spēlēties ar 
rotaļlietām, kas sastāv no daudzām 
mazām detaļām, kuras var izjaukt un 
atkal salikt kopā. 
Četrgadnieks, kas jau tuvojas piecu 
gadu vecuma slieksnim, labprāt 
mācās burtus un ciparus, jautā, kā 
jāraksta viņa vārds. Izrāda interesi 
par pulksteni, kalendāru un naudu. 
Attīstās runas prasmes, tāpēc jau 
visai veikli izdodas izrunāt garus un 
sarežģītus vārdus. 
Viņš sāk apjaust, ko nozīmē nāve un 
nomiršana. Ja šajā vecumā radu lokā 
nākas piedzīvot nāvi, mazais var sākt 
baidīties, ka arī viņa mamma un tētis 
varētu nomirt.
Četrgadnieks ir iemācījies dalīties 
un arvien labāk prot sadarboties ar 
rotaļbiedriem. Šajā vecumā nopietni 
uztver godīgumu, tāpēc uzreiz 
pamanīs, ja kāds būs saņēmis lielāku 
kūkas gabalu. Dzimumidentitātes 
apziņa turpina nostiprināties. 

Ņem vērā!
• Ir uzlabojusies kustību 

koordinācija, taču vēl nav 
attīstījusies periferiālā 
redze, tāpēc vecākiem 
joprojām uzmanīgi jāvēro 
drošība uz ceļa.  

• Pārvietojoties ar kādu 
braucamrīku, piemēram, 
līdzsvara divriteni, obligāti 
liec bērnam galvā ķiveri! 
Tāpat, braucot automašīnā, 
vienmēr jāizmanto vecumam 
piemērots autokrēsls!

• Bērna iztēle un arī fiziskā 
varēšana ir liela, tāpēc viņš 
joprojām ļoti jāuzmana. 
Mazais var kļūt pārdrošs, 
tāpēc, piemēram, balkona 
durvis vienmēr turi 
aizslēgtas.

• Māci bērnam, ka uguns un 
elektrība ir bīstamas!

•••
Četrgadniekiem 

ļoti patīk pārbaudīt 
vecāku noliktās 

robežas. Tās mazais 
pārbaudīs neskaitāmas 

reizes, cerībā, ka 
kādreiz taču pieaugušo 

modrība un principi 
atslābs.

•••
Bērnam patīk 

izdomāt un uzdot 
jocīgus un dažreiz 

muļķīgus jautājumus. 
Arvien labāk padodas 

rāpšanās un citi 
vienkārši 

vingrojumi.
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BĒRNA ATTĪSTĪBA

PIECI GADI
Piecu gadu vecumā bērns ir kļuvis 
rāmāks un sapratīgāks. Aktīvi veidojas 
kauli un muskuļi, kuru nodarbināšanai 
nepieciešama enerģija. Tāpēc šajā 
vecumposmā īpaša vērība jāvelta 
pilnvērtīgam uzturam. Uzskata, ka 
90 % cilvēka personības veidojas 
laikā no 5 līdz 7 gadu vecumam. 
Šajos divos gados vecāki mazajam var 
iemācīt kvalitātes, kas būs svarīgas un 
noturīgas visu mūžu. 
Piecgadnieks ir kā sūklis, kas uzsūc 
visu jauno, tāpēc viņam ļoti patīk 
mācīties un apgūt jaunas lietas. 
Tas attiecas gan uz zināšanām – 
matemātisku uzdevumu risināšana, 
loģiskie uzdevumi, burtu apgūšana –, 
 gan arī uz jaunām prasmēm – 
iemācīties uzkāpt pa virvi, spēlēt 
futbolu, pagatavot sev sviestmaizi. 
Spēlēšanās joprojām ir galvenais 

Ņem vērā!
• Aktīvi māci bērnam ceļu 

satiksmes noteikumus, kā 
arī pats tos ievēro! Mazais 
vislabāk iemācās no vecāku 
rādītā piemēra.

• Māci bērnam, ka nedrīkst 
spēlēties stāvošas 
automašīnas aizmugurē.

• Pat ja bērns jau prot peldēt, 
viņš joprojām ir jāuzrauga!

• Neļauj bērnam skriet vai 
runāt ar pilnu muti, jo tā 
var aizrīties! Paskaidro 
viņam, kāpēc pastāv šāds 
aizliegums.

bērna uzdevums. Īpašu prieku sagādā 
galda spēles, kas saistītas ar atmiņas 
trenēšanu, uzmanību un uztveri. Ar 
prieku spēlē lomu spēles. 
Piecu gadu vecumā bērns jau zina 
par fiziskajām atšķirībām starp abiem 
dzimumiem, bet šie jautājumi viņu 
pārlieku nenodarbina. Redzot vecākus 
kailus, viņš pamana atšķirības un 
var par tām pajautāt. Dzimums jau 
ir būtisks, tāpēc zēni spēlējas ar 
zēniem, bet meitenes – ar meitenēm. 
Jārespektē, ja bērns tualetē vēlas palikt 
viens.
Mazajam patīk spēlēties vecāku 
klātbūtnē un sajust drošību, apzinoties, 
ka pieaugušie ir pieejami. Zēni bieži 
vēlas apprecēt mammu, bet meitenes – 
tēti. Šajā brīdī svarīgi, lai bērns tomēr 

sajustu, ka mamma un tētis ir pāris, 
nevis fantazētu, ka varētu „ieņemt” 
partnera lomu vai veidot koalīciju ar 
vienu no vecākiem.

•••
Piecgadnieks ir 

kā sūklis, kas uzsūc 
visu jauno, tāpēc 
viņam ļoti patīk 

mācīties un 
apgūt jaunas 

lietas. 

•••
Aktīvi veidojas kauli 

un muskuļi, kuru 
nodarbināšanai 

nepieciešama enerģija. 
Tāpēc šajā vecumposmā 

īpaša vērība jāvelta 
pilnvērtīgam 

uzturam.
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Sešgadnieks ir nepārtrauktā kustībā. 
Viņš rāpjas, lec un skrien. Tā viņš 
iepazīst sava ķermeņa iespējas. Joprojām 
var būt dusmu lēkmes. Mamma vairs 
nav pasaules centrs, jo par tādu ir kļuvis 
viņš pats. Iespējams, šis ir sarežģīts 
periods vecāku dzīvē, jo, no vienas 
puses, jādod savam bērnam nedaudz 
vairāk patstāvības, bet, no otras – nevar 
īsti saprast, cik. Pacietības krājumi 
vēl nav bezgalīgi – iesākot darīt lietu, 
kas nepadodas, dažreiz to vienkāršāk 
ir pamest neizdarītu nekā cīnīties līdz 
rezultātam. Sešgadnieks sevi uzskata 
par lielu cilvēku un šādu attieksmi pret 
sevi arī sagaida. Mājās var ieviest kādu 
pienākumu, kas bērnam jāveic ikdienā 
vai nedēļas nogalēs.
Rotaļas galvenokārt notiek ar sava 
dzimuma bērniem. Labākais draugs 
katru dienu var būt cits, nesaskaņas 
draugu vidū var uztvert ļoti emocionāli. 
Liela nozīme ir novērtējumam no 
malas. Bērnam šajā vecumā patīk būt 
uzmanības centrā un saņemt uzmanību. 
Ja to nevar iegūt pozitīvā ceļā, lietā tiek 
likta slikta uzvedība. Labi izprot, kas 
ir godīgi un kas nav. Svarīgi ir mācīt 
regulēt emocijas. Skolā bērniem, kuri 
nekontrolē savas emocijas, būs grūtāk 
iekļauties kolektīvā. Mazais cilvēks 
šajā vecumā mācās „lasīt” citu cilvēku 
emocijas un saprast, kā paša uzvedība 
ietekmē citu uzvedību. 
Bērnam ir skaidrs priekšstats par 
sevi. Pieaug vēlme pēc neatkarības. 
Pašvērtējumu ļoti ietekmē vienaudžu 
novērtējums. Viņš zina, ko prot, un 
apzinās sava rakstura izpausmes. 
Viņam ir viedoklis un savam vecumam 
atbilstoši uzskati par dažām savas dzīves 
aktualitātēm. Iekšēji konflikti starp „es 
gribu” un „kā ir pareizi”. Vienu brīdi 
bērns ir mīlošs un sirsnīgs, citā – 
dumpīgs un komandējošs. Ir apgūti 
melošanas pamati, un dažreiz gadās 
kaut ko nejauši paņemt no citiem 
neprasot. Izpratne par morāles normām 
turpina veidoties. Svarīgi veicināt 
godīgumu, empātiju, draudzīgumu.

Ņem vērā!
• Sešos gados bērna domāšanai 

raksturīga mēģinājumu un 
kļūdu metode. Viņam ir 
jāredz, ko viņš dara, bet viņš 
vēl nespēj prognozēt savu un 
citu rīcību. Tāpēc, atstājot 
šā vecuma bērnu mājās 
vienu pašu, situācijā, kad ir 
nepieciešama rīcība iepriekš 
neparedzamā situācijā, 
mazais būs satraukts un var 
rīkoties neadekvāti. 

• Lai arī bērns tev jau šķiet 
liels, tu nedrīksti viņu atstāt 
mājās vienu bez pieaugušo 

uzraudzības! Ja ģimenē ir 
kāds vecāks brālis vai māsa, 
viņš mazo drīkst pieskatīt 
tikai tad, ja pats ir sasniedzis 
vismaz 13 gadu vecumu. 

• Regulāri bērnam atgādini par 
drošību ceļu satiksmē, uz 
kādiem tālruņa numuriem 
jāzvana nelaimes gadījumā, 
kā jārīkojas, ja gadās 
apmaldīties, piemēram, 
lielveikalā. Noteikti iemāci 
abu vecāku tālruņa numurus!

•••
Bērnam šajā vecumā 
patīk būt uzmanības 

centrā un saņemt 
uzmanību. Ja to nevar 

iegūt pozitīvā ceļā, lietā 
tiek likta slikta uzvedība. 

Labi izprot, kas ir 
godīgi un kas nav.
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•••
Vardarbība dažādās 

izpausmēs pret bērnu 
nav parādība, kas 

vērojama tikai sociāli 
maznodrošinātās 

ģimenēs, tā var būt arī 
nodrošinātās un turīgās 

ģimenēs. 

Tas jāzina ikvienam    pieaugušajam

Fiziskās un 
vardarbības pazīmes
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Autore: Audra Šauere

Diemžēl fiziskā un emocionālā vardarbība 
pret bērniem (un arī pieaugušo vidū) ir 
plaši izplatīta. Lai to mazinātu, ikviens 
sabiedrības loceklis var kļūt vērīgs, pamanot 
bērnus, kuriem dara pāri, un iesaistīties, lai 
vardarbības gadījumu skaits saruktu. Kā 
atpazīt bērnu, kurš cieš no vardarbības, stāsta 
psiholoģe Zane Avotiņa. 

•••
Skaidrs ir viens – 
kamēr līdzcilvēki 

uz vardarbību 
nereaģēs, ģimenēs 

tā turpinās 
eksistēt. 

Tas jāzina ikvienam    pieaugušajam

emocionālās
bērnam.

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija 
[1; 2] liecina, ka pamazām pieaug to vardarbībā cietušo 
bērnu skaits, kam sniegta sociālā rehabilitācija. Ja 
2010. gadā tie bija 2142 bērni, tad 2015. gadā jau 
2473, bet 2016. gadā – 2293 bērni. Un tas var būt 
signāls, ka sabiedrībai joprojām nav viennozīmīgas 
attieksmes pret to, kā būtu pareizi izturēties pret 
bērniem. Jāatceras, ka statistika runā par pavisam 
nelielu daļu bērnu, kas cietuši no dažāda veida 
vardarbības, jo visi bērni, kam tas būtu nepieciešams, 
līdz rehabilitācijai nemaz nenonāk. Tāpēc ir svarīgi, lai 
ikviens būtu gana vērīgs un prastu pamanīt vardarbību 
pret bērnu un zinātu, kā uzrunāt mazo cilvēku, ko 
sacīt viņa vecākiem, kādās institūcijās vērsties ar 
informāciju. Skaidrs ir 
viens – kamēr līdzcilvēki 
uz vardarbību nereaģēs, 
ģimenēs tā turpinās 
eksistēt. 
Īpaša atbildība gulstas 
uz tām personām, 
kam uzticētas 
zināmas rūpes par 
bērniem, – bērnudārza 
audzinātājām, 
skolotājiem, ģimenes ārstiem. Šo profesiju pārstāvju 
uzdevums nav tikai mācīt rēķināšanu, lasīšanu vai 
rūpēties par bērna fizisko veselību, bet arī nodrošināt 
bērnu labklājību, kamēr klāt nav viņu vecāku, palīdzēt, 
ja vecāki līdz galam netiek galā ar savu uzdevumu, 
pamanīt un reaģēt, ja ir pazīmes, ka bērns cieš no 
vardarbības. 

Pazīmes, kas var liecināt, ka bērns cieš no 
fiziskas un emocionālas vardarbības.
Pušumi un zilumi. Pārsista lūpa, zilums uz acs, 
siksnas sprādzei līdzīgs nospiedums ir tikai dažas 
no traumām, kas var liecināt par fizisku vardarbību. 
Vardarbībā gūtās traumas parasti atšķiras no nejaušiem
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•••
Par agresiju mājās 
var liecināt paša 

bērna fiziska 
agresija pret citiem 
un neprasme risināt 

konfliktus tādā līmenī, 
kā to būtu jāmāk 

darīt attiecīgā vecuma 
bērnam.

•••
Lai bērns izaugtu 

emocionāli 
vesels, viņam, 

no vienas puses, ir 
nepieciešama 

mīlestība un cieņa, 
no otras – 
noteikumi.
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•••
Bērnu uzrunāt 

var pavisam vienkārši, 
sakot to, ko var 

redzēt: „Es redzu, ka 
tev uz rokas ir milzīgs 
zilums. Kas atgadījās? 
Kā tu pie tāda tiki?”

savainojumiem, un policijas ekspertiem ir metodes, kā viņi 
to nosaka. Reizēm par to, ka bērnu mājās fiziski iespaido, 
liecina pirkstu nospiedumiem līdzīgi zilumi, kas rodas, ja 
bērnu stingri sagrābj aiz rokas. Tipiskās vietas, kur var novērot 
zilumus, – roku augšdelmi un apakšdelmi, mugura, pleci, 
sēžas daļa. Par vardarbību var vēstīt nobrāzumi uz bērna 
dūrēm, kas liecina, ka pats piedalījies kautiņā. Arī regulāri 
savainojumi ir signāls iespējamai fiziskai vardarbībai. 
Skolas kavēšana. Ja bērns regulāri kavē skolu ar 
vecāku atļauju, tas var būt signāls, ka viņš cieš no fiziskas 
vardarbības. 
Agresīva konfliktu risināšana. Par agresiju mājās 
var liecināt paša bērna fiziska agresija pret citiem un 
neprasme risināt konfliktus tādā līmenī, kā to būtu jāmāk 
darīt attiecīgā vecuma bērnam. Agresija ir viens no bērna 
pašaizsardzības mehānismiem – es kaut ko izdaru otram, 
pirms izdara man.
Verbālas agresijas izpausmes. Lai arī vecāki mēdz 
norādīt, ka sliktos vārdus un apsaukāšanos viņu atvases 
iemācās ārpus mājas (un dažkārt tā arī ir), taču 
biežāk tas ir mājās apgūts agresijas modelis, ko 
bērni izmanto arī skolas vidē. 
Izvairīšanās no ķermeniska kontakta, 
pieskārieniem. Var būt vērojama 
asa reakcija uz trokšņiem, skaļāku 
uzrunāšanu.
Zems pašnovērtējums. Tas parasti 
izpaužas nespējā uzņemties atbildību, 
pieņemt lēmumu. Nereti šādam bērnam ir 
nedrošība par sevi un savu nākotni. 
Bērnam netipisks garastāvoklis. Tas 
nozīmē, ka bērns var būt ilgstoši nomākts, paust 
neizprotamas dusmas, arī raudāt šķietami neatbilstošās 
situācijās, parādās trauksmainība un garastāvokļa 
svārstības. Īpaši jāpievērš uzmanība, ja notikušas pēkšņas 
un krasas pārmaiņas uzvedībā. 
Negatīvas izmaiņas sekmēs. Bieži bērniem, kuri 
cieš no vardarbības, ir grūtības koncentrēties produktīvai 
mācību apguvei. 
Regulārs nogurums, sūdzības par neizgulēšanos. 
Arī ārēji bērns var kļūt nevērīgs pret sevi un nevīžīgs. 
Dažkārt var novērot nekārtīgu, pat netīru un sabojātu 
apģērbu, var būt gadalaikam nepiemērotas drēbes, 
piemēram, garās bikses un džemperi ar augstu apkakli arī 
gada siltajā sezonā. 
Izvairīšanās runāt un stāstīt par ģimeni. Bērni 
parasti mīl savus vecākus, arī tad, ja tie viņiem dara pāri. 
Un bērni nelabprāt nosūdz savu mammu un tēti. 
Sūdzības par veselību. Piemēram, psihosomatiskas 
sūdzības: galvassāpes, sāpes vēderā, slikta dūša, duršana 
sirds apvidū.

Joki par vardarbību. Lielākā vecumā var parādīties 
melnais humors par vardarbību. 
Pašagresija. Bērni, kuri cieš no vardarbības, var kļūt 
agresīvi paši pret sevi. Viņi var sākt graizīt rokas. Un šādus 
bērnus noteikti vajadzētu uzrunāt, parādot, ka uztraucaties 
par viņiem. Caur rūpēm par bērnu var mēģināt viņu 
iztaujāt. Un to var darīt ikviens pieaugušais, kam ir kāda 
loma bērna dzīvē, – skolotājs, treneris, ārsts, bērna drauga 
vecāks. 
Svarīgi atcerēties, ka vardarbība dažādās izpausmēs 
pret bērnu nav parādība, kas vērojama tikai sociāli 
maznodrošinātās ģimenēs, tā var būt arī nodrošinātās un 
turīgās ģimenēs. 

KĀ BĒRNU UZRUNĀT
Ja pieaugušais redz bērnam fiziskus bojājumus, vienmēr  
ir vērts uzrunāt un pajautāt, kā tie radušies. Protams,  
bērni bieži gūst zilumus un nobrāzumus, jo ir ļoti aktīvi  
un kustīgi. Ir maz tādu, kam nebūtu bijusi pārsista  

piere vai nobrāzti ceļi, kas gadījušies skrienot, 
braucot ar velosipēdu, ieskrienot galda stūrī. 

Bērnu uzrunāt var pavisam vienkārši, sakot 
to, ko var redzēt: „Es redzu, ka tev uz rokas 
ir milzīgs zilums. Kas atgadījās? Kā tu 
pie tāda tiki?” Vēlams paust novērojumu, 
atspoguļot, kas ir ievērots ārpus ierastā, 
bet necensties bērna vietā izteikt kādus 
minējumus par to, kas ir noticis. Tāpat 

nav ieteicams uzdot jautājumu, vai viss ir 
kārtībā, jo tas savā ziņā ietver atbildi, ka viss 

ir kārtībā. 
Pieaugušajam, kurš jautājumu uzdevis, nevajag 

cerēt, ka bērns uzreiz izstāstīs, ka mamma, tētis vai cits 
tuvinieks viņam fiziski dara pāri. Saruna ar bērnu var 
veicināt uzticēšanos, un, ja viņš gribēs par notikušo
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pastāstīt vēlāk, tad, iespējams, vērsīsies tieši pie šā 
pieaugušā, kurš ir izrādījis rūpes par viņu iepriekš. 
Vaicātājam ir jābūt gana vērīgam, lai caur stāstu mēģinātu 
sadzirdēt patiesību. Lai slēptu patiesību, bērni mēdz 
aizbildināties, ka tas tāds sīkums vien ir, ka neatceras vai 
pats nemaz nav pamanījis. 

KĀPĒC BĒRNI IZVAIRĀS STĀSTĪT 
PATIESĪBU
Bērni mēdz izvairīties atklāt patiesību, jo ir iebiedēti ar 
to, kas notiks pēc tam, kad kāds uzzinās šo patiesību. 
Viņiem ir iestāstīts, ka tad viņus ģimenei atņems, ievietos 
institūcijās, neviens viņus vairs nemīlēs, tur viņus sitīs 
un viņi nekad vairs neredzēs savus vecākus. Ļoti būtisks 
aspekts, kāpēc bērni nestāsta, kas ar viņiem 
atgadījies, – viņi jūtas vainīgi, domā, ka ir 
izdarījuši kaut ko sliktu, tāpēc tikuši sodīti. 
Bērniem ir kauns par to. Vecāki, vardarbīgi 
izturoties pret savām atvasēm, viņiem 
nodod šo informāciju, kam bērni arī tic. 
Mazi bērni (aptuveni līdz 8 gadu 
vecumam) daudz vairāk izstāstīs, kas ar 
viņiem notiek; lielie pārsvarā klusēs un 
izvairīsies no informācijas atklāšanas, 
baidoties no iespējamām nepatikšanām. 

KĀ RUNĀT AR BĒRNA 
VECĀKIEM, AIZBILDŅIEM
Dažreiz var būt noderīgi un palīdzoši runāt ar 
vardarbībā cietuša bērna vecākiem vai aizbildņiem. Taču ir 
reizes, kad labāk ziņot atbildīgām institūcijām, lai izvairītos 
no liekas situācijas saasināšanās. 
Ja situācija ir labvēlīga sarunai, ar bērna vecākiem 
ieteicams runāt līdzīgi kā ar bērnu – atbalstoši un atvērti, 
ar mēģinājumu saprast, nevis nosodīt. Protams, visos 
gadījumos tas nestrādās, taču var sniegt labāku rezultātu 
nekā nosodījums un kritika. 
Pirms sarunas uzsākšanas vēlams izvērtēt, vai ir piemērots 
laiks – gana nesteidzīgs un pietiekams sarunai, un būt 
gatavam sagaidīt no vecākiem pretestību. Sarunai jānotiek 
bez bērna vai citu klātbūtnes. Saruna bērna klātbūtnē 
ir vecāku kompetences graušana, bet mums vajadzētu 
vecākus stiprināt, ieviest viņos ticību un cerību, ka viņi 
var citādi. Jautājumu vēlams sākt ar novērojumu – esmu 
pamanījis, kas notiek; tad var vaicāt, kas ir jūsu grūtības un 
vai ir iespējams kā palīdzēt. Šādā sarunā nevajag steigties 
norādīt uz kļūdām, ko vecāki pieļauj bērna audzināšanā. 

Tā vietā vecākus labāk iedrošināt, sakot, ka saprotat, cik 
viņiem varētu būt grūti, un palīdzēt izdomāt iespējamos 
risinājumus. 

KUR IR ROBEŽA STARP 
EMOCIONĀLU VARDARBĪBU UN 
AUDZINĀŠANU
Jautājumu, kur ir robeža starp emocionālu vardarbību un 
audzināšanu, uzdod daudzi vecāki, kuri vēršas pēc padoma 
pie speciālistiem. Emocionāla vardarbība sākas tur, kur 
parādās negatīvas personīgās piezīmes, pazemošana. 
Lai bērns izaugtu emocionāli vesels, viņam, no vienas 
puses, ir nepieciešama mīlestība un cieņa, no otras – 
noteikumi. Ja nebūs adekvātu noteikumu un prasību, rodas 
trešā vardarbības forma pret bērnu – pāraprūpe. Rezultātā 
bērns izaug nedrošs, jo viņš nevar uzticēties pieaugušajam 
kā pieaugušajam, no kura atbilstošās situācijās sagaidīt 
instrukcijas un norādes. 

Reizēm vecāki ļoti vēlas palīdzēt savām atvasēm, 
darot viņu vietā, taču, ja dara otra vietā vairāk, 

nekā viņš pats var izdarīt, tā noteikti ir 
vardarbība, jo bērnus padara nevērtīgus un 

bezspēcīgus. Runājot par mīlestības un 
noteikumu līdzsvaru, to vislabāk attēlot 
koordinātu asī, kur viena ass ir mīlestība 
un otra – noteikumi. Ja ir mīlestība un 
nav noteikumu, tā ir izlutināšana, ja 
nav ne noteikumu, ne mīlestības, tā ir 

atstāšana novārtā. Ja ir noteikumi, bet 
nav mīlestības, ir diktatūra. Ja ir mīlestība 

un ir arī noteikumi, tā ir vislabvēlīgākā vide 
bērnam. 

Avoti:
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_12_berni_
latvija_2016_16_00_lv_en.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_12_berni_
latvija_2017_17_00_lv_en.pdf 

SVARĪGI
Tas jāzina skolotājai, trenerim, ģimenes 

ārstam, ikvienam pieaugušajam.

Ja ir aizdomas, ka bērns cietis no vardarbības, 
tavs pienākums ir ziņot:

• policijai (tālruņa numurs 110);
• bāriņtiesai (kontaktus meklē – http://www.bti.gov.lv/lat/

barintiesas/)
vai vērsties pie sociālā darbinieka (tādi ir gan pašvaldībās, gan 

skolās). 

•••
Svarīgi, lai ikviens 
būtu gana vērīgs 

un prastu pamanīt 
vardarbību pret bērnu, 
un zinātu, kā uzrunāt 
bērnu, ko sacīt viņa 

vecākiem, kādās 
institūcijās vērsties ar 

informāciju. 
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•••
Emocionāla 
vardarbība 

sākas tur, kur 
parādās negatīvas 

personīgās piezīmes, 
pazemošana. 
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•••
Iemāci bērnam 

raksturot vidi sev 
apkārt – kur var ieraudzīt 

ielu nosaukumus, 
kāda informācija izlasāma 
uz pieturvietu plāksnēm. 

Svarīgi, lai bērns 
zina, kurā pilsētā un 

rajonā dzīvo, zina savu 
adresi.

•••
Bērnam no galvas 

jāzina mammas un tēta 
tālruņa numuri! Tos 

vajadzētu ierakstīt arī 
dienasgrāmatā, uz 

lapiņas, kas atrodas 
makā vai jakas 

iekškabatā.
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Autore: Audra Šauere

Drošība, rīcība un likumi
Tavs bērns uz ielas. 

Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz, 
ka vecāku vai aprūpētāju pienākums ir 
neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam 
bez pieaugušo uzraudzības. Šim vecuma 
slieksnim nopietni jāgatavojas, lai bērns 
būtu gatavs spert patstāvīgus soļus, 
justos droši un būtu spējīgs reaģēt, ja, 
esot vienam, notiek kaut kas neparedzēts. 
Konsultē Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības 
departamenta direktore Inga Krastiņa, 
„Centrs Dardedze” juriste Laura Ceļmale un 
klīniskā psiholoģe Daina Dziļuma.

Latvijā bērnu bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst 
atstāt līdz septiņu gadu vecumam, jo līdz 
šim vecumam viņš vēl nespēj kritiski izvērtēt 
situāciju un pieņemt racionālus lēmumus. 
Turklāt, kad bērns kļūst septiņus gadus vecs, 
tas vēl nenozīmē, ka viņš pēkšņi ir gatavs 
nosacīti patstāvīgai dzīvei. Bērns joprojām ir 
pieradis, ka līdz šim vienmēr visur devies kopā 
ar vecākiem, vecvecākiem vai personām, kurām 
vecāki uzticējuši viņa pieskatīšanu. Tātad var būt 
nepieciešams laiks, lai bērns pierastu kaut kur 
doties viens. Tāpat jāatceras, ka daži bērni agrāk 
var justies gatavi būt mājās vieni vai patstāvīgi 
iet mājās no skolas vai doties uz spēļlaukumu, 
taču citi var nejusties gana droši vēl ilgi, un to 
vajadzētu respektēt. 

IETEIKUMI, KĀ RADINĀT BĒRNU 
PIE PATSTĀVĪBAS
Radinot bērnu pie patstāvības, tiks 
veicināta viņa drošības izjūta un 
stiprināta spēja tikt galā nestandarta 
situācijās.
• Kad bērns sasniedzis septiņu gadu vecumu, 

sākumā viņu vienu mājās atstāj tikai uz 
dažām minūtēm, kamēr iznes atkritumus, 
aizskrien līdz pastam vai tuvējam veikalam 
pēc piena. Prombūtnes laiks būtu jāpalielina 
pakāpeniski, pārrunājot ar bērnu, kā viņam 
gājis, un nepieciešamības gadījumā uzlabojot 
viņa spējas būt kādu brīdi vienam.

• Paliekot mājās vienam, svarīgi, lai bērns mājās 
jūtas droši un jau iepriekš ar vecāku atbalstu 
ir pārvarētas bailes no kādām konkrētām 
telpām un situācijām, piemēram, tumšā 
koridora.

• Bērns pamazām jāradina sevi nodarbināt 
ilgāku laiku. Sākotnēji piedāvā viņam idejas, 
ko darīt, un arvien vairāk ļauj rotaļāties arī 
vienam. 

• Motivē bērnu, īpaši uzsverot un priecājoties 
par viņa patstāvību, spēju kaut ko izdarīt 
bez pieaugušo palīdzības un klātbūtnes. 
Vienlaikus svarīgi atbalstīt un pozitīvi 
novērtēt arī bērna spēju mēģināt ko paveikt 
un meklēt pieaugušo palīdzību, ja kas 
neizdodas.

• Ja ieplānots, ka bērns pats nāks mājās no 
skolas, labāk pie šā procesa sākt radināt 
diennakts gaišajā laikā. Sākumā bērns
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nāk mājās kopā ar vecākiem. Tad kopā, bet vadību 
uzņemoties pats („atvedot pieaugušo mājās”). Un tikai 
tad, kad pieaugušie vairākkārt redz, ka bērns visu 
nepieciešamo ir apguvis, piemēram, kā droši šķērsot 
krustojumu, un arī jūtas pietiekami pārliecinoši, viņš var 
mēģināt veikt ceļu viens pats. 

• Kad bērns izsaka vēlmi mājup no skolas doties viens, 
sākumā varat sarunāt, ka mamma vai tētis viņu sagaidīs 
pie skolas vārtiem, tad pie skolai tuvākā krustojuma. 
Un tā pamazām palielināt attālumu, ko bērns veic 
viens, kamēr viņš iemācās patstāvīgi tikt līdz mājām. Ja 
bērnam jābrauc sabiedriskajā transportā, sākotnēji varat 
norunāt, ka pirms izbraukšanas sazvanāties un arī pēc 
tam nepieciešamības gadījumā vecāks būs sazvanāms. 

• Nepārtraukta runāšana pa tālruni gan var traucēt 
bērnam būt vērīgam attiecībā uz apkārt notiekošo, taču 
sazvanieties atkal pēc tam, kad viņš nokļūst galamērķī. 
Ja bērna nedrošība ir liela, ieteicams vēl patrenēties 
kopā vai aicināt viņu veikt tikai daļu no ceļa, kur 
viņš jūtas drošāks. Tāpat jārīkojas, ja bažas ir pašiem 
vecākiem – tad jāpārdomā, par ko ir lielākās bailes, 
un vēlreiz jāgūst pārliecību, ka bērns nepieciešamās 
prasmes ir apguvis. 

• Pārliecinies, ka bērns zina durvju vai signalizācijas kodu, 
māk atslēgt durvis, atceras tās arī aizslēgt. 

• Ir noderīgi, ja mājās bērnam zināmā un redzamā vietā 
ir uzrakstīti palīdzības tālruņu numuri (meklē tos uz 
žurnāla pēdējā vāka!). 

•••
Vecākiem iespēju 

robežās – arī darba laikā – 
būtu jāatbild bērna zvanam, 

jo tas var būt arī drošības 
jautājums. Vēlams, lai 

bērnam būtu vairāku tuvu 
cilvēku telefona numuri, jo 
tad ir lielāka varbūtība, ka 
kādu no viņiem vienmēr 

iespējams sazvanīt.

Atceries! 
Atstājot bērnu vienu, viņš vienmēr jābrīdina, ka 
aizejat, jāpaskaidro, kad grasāties atgriezties, un 
turieties pie norunātā. Ja esat norunājuši tikties 
ārpus mājas, ierodieties precīzi norunātajā laikā!

ZINĀŠANAS, KAS BĒRNAM VAR 
NODERĒT
Palaižot bērnu vienu uz ielas, mēs rēķināmies, ka viss 
būs kārtībā, tomēr paturam prātā, ka mēdz būt dažādas 
situācijas, par kurām atvasei pastāstīt. Galvenais mērķis nav 
biedēšana, bet iemācīšana reaģēt atbilstoši notiekošajam. 
Izstāsti atvasei, kā rīkoties, ja gadās nonākt satraucošā 
situācijā, piemēram, apmaldīties. 
Ja bērns jūtas apjucis un nezina, kā rīkoties, viņš var 
zvanīt vecākiem, vecvecākiem (protams, ja bērnam ir 
telefons). Bērns var lūgt arī kādam pieaugušajam palīdzību 
sazvanīt vecākus. Tas nozīmē, ka bērnam no galvas jāzina 
mammas un tēta tālruņa numuri! Tos vajadzētu ierakstīt 
arī dienasgrāmatā, uz lapiņas, kas atrodas makā vai jakas 
iekškabatā. 

Ja tuvinieki nav sasniedzami, bērnam vajadzētu vērsties 
pie kāda pieaugušā, kurš tajā brīdī izskatās uzticams 
un draudzīgs. Tie noteikti var būt cilvēki, kas pilda savu 
darbu, – policijas darbinieks, sētniece, veikala pārdevēja vai 
apsargs, sabiedriskā transporta vadītājs vai sieviete ar bērnu 
ratiņiem. Ja tuvumā nav neviena pieaugušā, kurš varētu 
palīdzēt, tad jāzvana palīdzības tālrunim 112. Šis tālruņa 
numurs bērnam noteikti jāiemācās no galvas. Izstāsti 
atvasei, ko operators tādā situācijā vaicās un ko vajadzētu 
atbildēt. Svarīgi atgādināt, ka bērns sarunu nedrīkst 
pārtraukt pirmais, jo var gadīties, ka operators vēl kaut ko 
vēlas noskaidrot un precizēt. 
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tuvumā neredz, jo kāds tomēr var sadzirdēt. Turklāt  
jākliedz ne tikai dažas reizes, bet tikmēr, kamēr  
kāds sadzird. 
Ja uzbrucējs sagrābis aiz mugursomas vai jakas, bērnam  
šīs lietas jāpamet uzbrucēja rokās un pašam jāskrien  
prom. Mantas nekad nav tik vērtas, cik personīgā drošība. 
Tāpat viņam ir tiesības kost, spert un skrāpēt. 
Ja ir izdevies izrauties no uzbrucēja, jābēg nevis uz  
kādu klusāku vietu, piemēram, pa kāpnēm uz augšu,  
bet ārā uz ielas. Arī bēgot ir jākliedz, lai piesaistītu  
apkārtējo uzmanību. 

•••
Kad bērns kaut 

kur dodas, viņam vienmēr 
par to jāpabrīdina vecāki 

vai citi pieskatītāji. 
Ja bērns ceļā jebkādu 

iemeslu dēļ jūtas nedroši, 
viņam jāpiezvana vecākiem 

un jāturpina saruna 
atlikušo ceļa posmu.

Domājot par bērnu spēju orientēties apkārtnē,  
kurā nonākuši, speciālisti aicina vecākus iemācīt 
mazos raksturot vidi sev apkārt – kur var  
ieraudzīt ielu nosaukumus, kāda informācija 
redzama uz pieturvietu plāksnēm. Svarīgi, lai  
bērns zina, kurā pilsētā un rajonā dzīvo, zina  
savu adresi.
Vecākiem noteikti jāpārrunā ar bērnu viņa ikdienas 
maršruts, ko ieteicams maksimāli garu posmu 
veikt kopā ar citiem klasesbiedriem. Kad bērns kaut 
kur dodas, viņam vienmēr par to jāpabrīdina vecāki 
vai citi pieskatītāji. Ja bērns ceļā jebkādu iemeslu 
dēļ jūtas nedroši, viņam jāpiezvana vecākiem un 
jāturpina saruna atlikušo ceļa posmu. Šā iemesla 
dēļ būtiski uzsvērt, ka vecākiem iespēju robežās – 
arī darba laikā – būtu jāatbild bērna zvanam, jo tas 
var būt arī drošības jautājums. Vēlams, lai bērnam 
būtu vairāku tuvu cilvēku telefona numuri, jo tad 
ir lielāka varbūtība, ka kādu no viņiem vienmēr 
iespējams sazvanīt.

JA BĒRNS BAIDĀS  
NO SVEŠINIEKA 
UZ IELAS
Ja gadās situācija, ka kāds cilvēks neatlaidīgi pievērš 
uzmanību vai seko, bērnam vajadzētu doties uz 
tuvāko veikalu, kafejnīcu vai jebkuru citu sabiedrisku 
vietu, kur var vērsties pēc palīdzības pie pieaugušajiem – 
veikala pārdevēja, apsarga, pie kāda cilvēka ar bērniem. 
Ļoti svarīgi bērnam iemācīt, ka baiļu gadījumā nevajag 
slēpties un sēdēt klusi, bet gan tieši pretēji – doties uz 
ļaužu pilnām vietām un pastāstīt par savām bailēm. Ja 
bērnu kāds cenšas sagrābt vai ļoti biedē, jākliedz vai skaļi 
jāsauc palīgā. Jāsauc arī tad, ja bērns nevienu cilvēku 

•••
Kad bērns sasniedzis 
septiņu gadu vecumu, 

sākumā viņu vienu 
mājās atstāj tikai 

uz dažām minūtēm, 
kamēr iznes atkritumus, 
aizskrien līdz pastam vai 

tuvējam veikalam 
pēc piena.
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TAS JĀZINA IKVIENAM VECĀKAM! 
LIKUMA NIANSES
• Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 6. daļa 

nosaka: vecāku pienākums ir neatstāt bērnu 
līdz septiņu gadu vecumam bez kāda pieaugušā 
uzraudzības (ne mājās, ne ārpus tās). 

• Brāļi un māsas (un citi bērni) mazākos drīkst pieskatīt, 
ja paši ir sasnieguši vismaz 13 gadu vecumu. 

• Bērni no 7 līdz 16 gadu vecumam, tātad skolēni, bez 
vecāku vai citu pilngadīgu personu klātbūtnes var 
uzturēties publiskās vietās no pulksten 6 līdz 22. 
Tātad šajā laikā vecāki var ļaut bērniem vieniem 
pašiem doties uz mācību iestādēm, apmeklēt 
interešu izglītības nodarbības, doties ciemos pie 
draugiem. 

• Šajā vecuma grupā esošie bērni nakts laikā, kas ir 
no pulksten 22 līdz 6 rītā, bez vecāku vai viņu 
pilnvarotas personas klātbūtnes nedrīkst atrasties 
publiskās vietās un pasākumos.

• Policija ir tiesīga aizturēt 16 gadu vecumu 
nesasniegušu personu, kura nakts laikā atrodas 
publiskā vietā bez pilngadīga pavadoņa.

Atceries! 
Mācot bērniem rūpēties par savu personisko drošību, 
nedrīkstam aizmirst arī par atbildību no apkārtējo 
cilvēku puses. Ja kāds redz, ka bērns nonācis 
bīstamā situācijā, viņam tuvojas svešinieks vai 
mazais ir nobijies, ir noteikti jāiesaistās. Mazākais, 
ko varam darīt, – atklāti pievērst notiekošajam savu 
uzmanību un pavērot, vai bērnam nav nepieciešama 
palīdzība. Tāpat varam pieiet bērnam klāt un 
pavaicāt, vai viss ir kārtībā. Mēs katrs esam atbildīgs 
par ikviena bērna drošību.  

•••
Ja uzbrucējs sagrābis 
aiz mugursomas vai 

jakas, bērnam šīs lietas 
jāpamet uzbrucēja rokās 
un pašam jāskrien prom. 

Mantas nekad nav tik 
vērtas, cik personīgā 

drošība. Tāpat viņam ir 
tiesības kost, spert un 

skrāpēt. 

•••
Pārliecinies, 

ka bērns zina durvju 
vai signalizācijas 
kodu, māk atslēgt 
durvis, atceras tās 

arī aizslēgt.

Tāpat regulāri nepieciešams bērnu jau kopš mazotnes 
iedrošināt – ja viņam ir kādas bažas, aizdomas vai 
satraukums, noteikti jāizstāsta par tām vecākiem.  
Bērns vienmēr drīkst lūgt palīdzību, un vecākiem  
jāatceras – pat ja atvases stāstītais šķiet nieks, tas 
jāuzklausa un jāiedziļinās, bērnu nedrīkst atraidīt  
vai ignorēt.
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Padoms!

1.solis

2.solis

3.solis

4.solis

5.solis

6.solis

7.solis
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IZSTĀSTI BĒRNAM! Ar svešiniekiem

Pieaugušajiem nav iespēju vienmēr 
būt klāt, lai pasargātu bērnus no 
visām iespējamām grūtībām un 
problēmām. Taču mēs varam bērniem 
iemācīt svarīgus noteikumus, kā uz 
ielas rīkoties nestandarta situācijās. 
● Neiesaisties sarunās ar svešiem 

cilvēkiem! Ja bērnu uz ielas uzrunā 
nepazīstams cilvēks, viņš nedrīkst 
iesaistīties sarunā. Nedrīkst atbildēt 
uz jautājumiem, no kurienes nāk, uz 
kurieni dodas, kā viņu sauc, kur dzīvo un 
kur strādā vecāki. Tā ir informācija, kas 
garāmgājējam nav jāzina. Taču, ja uz ielas 
bērnu uzrunā policijas darbinieks vai cits 
formā tērpts cilvēks, jāatceras, ka viņu 
galvenās rūpes ir citu cilvēku, to skaitā 
arī bērnu, drošība, dzīvība, veselība. Un, 
ja viņi vēršas pie bērna, uzrunā viņu, tad 
droši vien ir izveidojusies situācija, kad ir 
nepieciešama palīdzība vai atbalsts. Sākot 
sarunu, formā tērptais cilvēks vienmēr 
stādīsies priekšā, paskaidros, kāpēc ir 
uzrunājis bērnu. Starp citu, pie policijas 
darbinieka vai cita formā tērpta cilvēka 
pēc palīdzības var vērsties arī pats bērns. 

● Tev pieaugušajiem nav jāpalīdz! 
Reizēm bērnu var uzrunāt kāds, kurš lūdz 
palīdzību – lūdz palīdzēt noskaidrot, kur 
ir kāda adrese vai iestāde, lūdz iespēju 
piezvanīt, pateikt, cik rāda pulkstenis. 
Bērnam ir jāatceras, ka šādās situācijās 

nav jāsarunājas 
ne uz ielas, ne interneta vidē

Mēs bērniem mācām, kā izturēties pret citiem cilvēkiem – ir pareizi atbildēt uz sveicienu, jābūt 
pieklājīgiem. Taču, kā bērnam reaģēt, ja viņu uzrunā uz ielas? Un ne mazāk svarīgi – vai saruna ar 

svešinieku internetā atšķiras no sarunas ar svešinieku uz ielas? Konsultē Rīgas pašvaldības policijas 
Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas speciāliste psiholoģiskās konsultēšanas jautājumos Aija 

Lilienfelde un Latvijas Drošāka interneta centra („www.drossinternets.lv”) vadītāja Maija Katkovska.

•••
Cilvēki virtuālajā 

vidē mēdz slēpt savu 
patieso personību, tāpēc 
nedrīkst akli uzticēties 
visam, kas atrodams 

un rakstīts 
internetā. 

Autore: Audra Šauere

•••
Ja svešs pieaugušais 

aicina sēsties 
automašīnā un sola 

aizvest uz mājām vai 
vienkārši pavizināt, 

bērnam uzreiz 
jādodas prom.
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viņam nav jāsniedz nekāda palīdzība! 
Ja svešiniekam ir nepieciešama 
palīdzība, lai vēršas pie citiem 
pieaugušajiem.

● Neej nevienam līdzi! Ja uz ielas, 
parkā vai sabiedriskajā transportā 
svešs pieaugušais vai vienaudzis 
piedāvā aizvest uz veikalu, kādu 
izklaides vietu, iegriezties tuvējā 
māju pagalmā, sāk izjautāt un 
slavēt apģērbu vai izteikt kādus 
citus glaimus, piedāvā iegādāties 
vai uzdāvināt kādas mantas, bērns 
nedrīkst ielaisties sarunās un doties 
viņam līdzi! Nekādā gadījumā 
nedrīkst doties prom uz kādu klusāku 
vai tumšāku vietu, uz pagalmu vai 
mājām, zinot, ka tur neviena nav. 
Vislabāk doties uz kādu sabiedrisku 
vietu – ieiet veikalā vai iekāpt 
sabiedriskajā transportā un zvanīt 
vecākiem vai vērsties pie kāda 
pieaugušā pēc palīdzības.

● Neizmanto piedāvātos 
pakalpojumus! Ja svešs 
pieaugušais aicina sēsties 
automašīnā un piedāvā aizvest 
uz mājām vai vienkārši pavizināt, 
bērnam uzreiz jādodas prom. 
Ja pieaugušais mēģina aizturēt, 
ir satvēris, jāpievērš apkārtējo 
uzmanība kliedzot, skrāpējot, kožot.

● Neaicini uz mājām svešiniekus! 
Bērni mēdz ātri svešiniekus sākt 
uzskatīt par draugiem. Taču tas 
nenozīmē, ka svešais uzreiz jāaicina 
ciemos uz mājām. Vispirms jāizstāsta 
vecākiem, kas ir šis cilvēks, ar viņu 
jāiepazīstas tuvāk, un tad kopā ar 
vecākiem var izlemt, kā rīkoties tālāk. 

● Domā par drošību un neriskē! 
Reizēm bērni par maz pievērš 
uzmanību personīgai drošībai, uz 
ielas lietojot viedierīces, tāpēc reizēm 
var gadīties kļūt par aplaupīšanas 
upuri. Ja tālruni izrauj no rokām, 
pareizā rīcība nav skriet ļaundarim 
pakaļ, bet saukt palīgā pieaugušos, 
uzrunājot kādu konkrēti – policistu, 
pārdevēju, taksometra vadītāju. 
Lūgt uzrunāto pieaugušo izsaukt 

policiju, lai fiksētu notikušo. Ja tālruni 
atņem skolā, pareizākā rīcība ir nevis 
mesties cīņā par īpašuma atgūšanu, 
bet vērsties pie klases audzinātāja, 
jebkura skolotāja, skolas direktora.

Reizēm šķiet, ka internetā mēs 
esam anonīmi un pasargāti no 
visa ļaunā, taču, neievērojot 
elementārus drošības 
nosacījumus, mēs paši sev radām 
apdraudējumu. Lūk, pamatlietas, 
kas ikvienam jāatceras par 
drošību internetā. 
● Rūpējies par personīgās 

informācijas drošību! Brīdini 
bērnu, ka viņš nedrīkst izpaust 
dzīvesvietas adresi, telefona numuru 
vai citu personisku informāciju, 
kas citiem dod iespēju apdraudēt 
bērnu. Norādi, ka nedrīkst izpaust 
informāciju par citiem ģimenes 
locekļiem, ko pieaugušie paši 
negribētu. Parādi bērnam, ka, 
izmantojot internetu pie publiski 
pieejama datora, kāds var uzzināt 
personisku informāciju. Ja bērns 
savu e-pastu vai sociālā tīkla 
profilu aizvērs ar „X”, nevis „Iziet”, 
tad nākamajam datora lietotājam 
atvērsies iepriekšējās personas profils 
vai e-pasts.

● Arī attēli var sniegt 
informāciju! Fotogrāfijās, kurās 
bērns redzams ģimenes dzīvoklī, 
mājā vai savā istabā, var būt redzama 
ļoti privāta informācija – paša vai 
ģimenes locekļu vārds, uzvārds pie 
sienas redzamajā diplomā; skolas 
nosaukums un stundu plāns; mājas 
adrese; pa logu redzams pagalms 
un apkārtne, kurā bērns dzīvo; 

ģimenes privātās fotogrāfijas u. tml. 
Šī informācija var kalpot svešiniekam 
kā palīgs, lai bērnu izsekotu, satiktu, 
uzbruktu, draudētu vai veiktu citas 
ļaunprātīgas darbības.

● Domā, pirms sociālajos tīklos 
atzīmē savu atrašanās vietu! 
Ikreiz, kad, aizejot uz kafejnīcu, parku, 
skolu vai kādu izklaides vietu, to 
darīsi zināmu arī sociālajos tīklos, 
atceries, ka to redzēs ne tikai tavi 
draugi vai ģimenes locekļi, bet arī 
pilnīgi sveši cilvēki. Apdomā labi, vai 
vēlies, ka svešinieki internetā viegli 
var izsekot tavām ikdienas gaitām!

● Netici visam, ko redzi vai 
lasi! Cilvēki virtuālajā vidē mēdz 
slēpt savu patieso personību, tāpēc 
nedrīkst akli uzticēties visam, kas 
atrodams un rakstīts internetā. 
Pabrīdini bērnus, lai nekādā gadījumā 
netic visam, ko viņiem stāsta skaistā 
meitene vai atlētiskais puisis, 
kas viņus ir uzrunājis internetā. 
Nedrīkst ticēt visam arī tad, ja 
puisis/meitene nosūta vairākas 
it kā savas fotogrāfijas. Ir vērts 
atcerēties – internetā ir miljoniem 
dažādu fotogrāfiju, ko ļaundari mēdz 
izmantot, lai iepazītos ar saviem 
potenciālajiem upuriem. Ja bērns 
tomēr vēlas satikties ar kādu no 
internetā iepazītajiem draugiem, tam 
jābūt saskaņotam ar vecākiem.

● Saglabā sarakstes! Iemāci 
bērnam neizdzēst e-pasta sūtījumus 
vai sarakstes, kur kāds anonīms 
cilvēks draud, apvaino, izsaka 
seksuāla rakstura komentārus vai 
piedāvājumus vai citādi aizskar. 
Šie dati vēlāk var kalpot potenciālā 
varmākas atmaskošanai.

Atceries! 
Ja tu vai tavi bērni ir saskārušies ar varmākām vai krāpniekiem internetā, 
nokļuvuši neērtā situācijā, sazinies ar „drossinternets.lv”, kas sadarbojas ar 
lielāko daļu no populārākajiem sociālajiem tīkliem („Draugiem.lv”, „Inbox”, 
„Ask.fm”, „Facebook”, „Twitter”, „Google” u. c.), kā arī Valsts policiju un 
palīdzēs risināt problēmsituāciju, nepieciešamības gadījumā pēc iespējas 
ātrāk iesaistot portālu administrāciju vai tiesībsargājošās iestādes.
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Seksuālā
vardarbība pret bērnu

•••
Zēni no 

seksuālās 
vardarbības 

cieš tikpat daudz 
cik meitenes. 

DROŠĪBA
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Pedofilija šķiet tāla un manā vidē neeksistējoša. Tāpat 
ir ar pedofiliem – viņi nedzīvo manā pilsētā, manā ielā, 

manā mājā, manā dzīvoklī. Tomēr... Pedofilija eksistē. Un 
nereti pavisam, pavisam tuvu. Statistika liecina, ka piektā 
daļa bērnu cieš no seksuālās vardarbības [1] un bērnu 
seksuālā izmantošana daudz biežāk izplatīta ģimenes 
iekšienē, nevis kaut kur ārpus tās. 

VAI PEDOFILU VAR ATPAZĪT
Būtu lieliski, ja mēs spētu izdalīt kādas īpašas, 
nepārprotamas pazīmes, pēc kurām identificēt seksuālās 
varmākas. Pieredzējuši speciālisti stāsta par gadījumiem, 
kuros ir bijušas aizdomas par seksuālo vardarbību no 
aprūpētāja puses. Aizbraucot un apsekojot ģimeni, dažkārt 
pirmais iespaids ir labs – gādīgs un rūpīgs tēvs vai 
audžutēvs, kas izrāda interesi par bērna labklājību. Bet, 
vērtējot sīkāk, tiešām vīrietis ir seksuāli izmantojis aprūpē 
esošo bērnu. Parasti šāds pieaugušais izrāda pārmērīgu 
interesi par bērnu, meklē iespējas palikt ar viņu vienatnē. 
Tāpat cenšas uzturēties ar bērnu vienā telpā, ja viņš 
pārģērbjas, mazgājas. Pārspīlēti pārkāpj bērna ķermeniskās 
robežas, cenšas palīdzēt darbībās, kur pieaugušo palīdzība 
vairs nav nepieciešama, dažkārt pat stāsta bērnam seksuāla 
rakstura jokus.

KĀDI VAR BŪT PEDOFILI
Cilvēki, kuri ir tendēti seksuāli izmantot mazus bērnus, 
intuitīvi labi sajūt iespējamo upuri. Pedofili izturas 
draudzīgi, uzmanīgi, viņi ir teicami manipulētāji, 
lieliski izprot mazus bērnus, viņu intereses un 
vajadzības. Šādi cilvēki zina, kā apieties ar 
mazajiem, zina, kādi vārdi jāsaka, lai bērni 
uzticētos, kas jāsaka, lai informācija pēc tam 
neaiziet tālāk. Pedofili nenāk ne no kādas 
īpašas sociālās kārtas, viņiem var būt dažādi 
izglītības līmeņi, sociālais statuss. 
Seksuālie varmākas daudz biežāk ir vīrieši, 
dažreiz arī sievietes. Nereti pedofila domāšana 
ir orientēta uz to, kā tikt pie upura, kā radīt 

Statistika rāda – piektā daļa bērnu cieš no seksuālās vardarbības 
un bērnu seksuālā izmantošana daudz biežāk izplatīta ģimenes iekšienē, 
nevis kaut kur ārpus tās. Vai iespējams atpazīt pedofilu tuviniekos un kā 

nojaust, ka bērns ir cietis, stāsta psiholoģe Zane Avotiņa.

Autore: Audra Šauere

apstākļus, lai vieglāk varētu piekļūt kārotajam bērnam.  
Ļoti bieži bērnus seksuāli izmanto viņu māšu otrie vīri, 
tātad patēvi, kuri jau sākotnēji daļēji neapzināti meklē  
sev attiecības ar sievieti, kurai ir bērni. Nereti pedofili 
nākuši no ģimenēm, kur paši pieredzējuši seksuālo 
vardarbību, tāpat tie var būt cilvēki ar garīgās attīstības 
traucējumiem.

MAMMAS JŪTAS VAINĪGAS, KA 
NENOSARGĀJA...
Ļoti bieži pēc atklātas seksuālās vardarbības pret bērnu 
mammas jūtas vainīgas, ka nav pratušas savu atvasi 

nosargāt. Citkārt situācija var būt pilnīgi pretēja – 
mammas apgalvo, ka meitas pašas vainīgas. 

Kāpēc viņas tā saka? Visticamāk, tā ir viņu 
pašu bērnības pieredze, kā veidot attiecības 
ar bērniem, ko vispār viņām nozīmē sieviešu 
un vīriešu attiecības, kāda ir to vērtība. Tās 
ir sievietes, kurām nereti priekšstats par 
attiecībām un vērtībām var būt izkropļots 

un neadekvāts. Bieži mammas, kuras noliedz 
vardarbību pret saviem bērniem, pašas 

bērnībā bijušas seksuālās vardarbības upuri un 
nav saņēmušas palīdzību. 

•••
Nereti bērna 

uzvedības izmaiņas 
mēdz skaidrot ar citiem 

iemesliem – bērns 
greizsirdīgs uz jaunajām 
attiecībām, bērns nesen 

sācis iet dārziņā vai 
viņam bijusi kāda slimība, 

ģimene pārcēlusies uz 
jaunu mājvietu.

•••
Bieži bērnus seksuāli 
izmanto viņu māšu 

otrie vīri, tātad patēvi, 
kuri jau sākotnēji daļēji 

neapzināti meklē sev 
attiecības ar sievieti, 

kurai ir bērni.



68 | Bērnam droša bērnība 

Ir normāli, ka bērni pievērš uzmanību dzimumorgāniem, 
bet jāvērtē, kādā vecumā un kādās situācijās tas notiek. Lai 
neveidotos mulsinošas un pārprotamas situācijas, jādomā 
par bērnu izglītošanu seksuālajos jautājumos, jo katram 
cilvēkam ir ķermenis, un tas nav nekas slikts, arī kails 
ķermenis nav nekas slikts, mums ir jāmāk to pieņemt, ir 
jājūtas ērti ar to, kā arī jāsaprot, ko ar manu ķermeni citi 
drīkst un ko nedrīkst darīt.

BĒRNI SIGNALIZĒ. KĀ PAMANĪT?
Ir vairākas pazīmes, kurām pievērst uzmanību 

bērna uzvedībā, kas var signalizēt par seksuālo 
vardarbību:

● ja bērns cieš no vardarbības, viņš var norobežoties 
no fiziskas kontaktēšanās un izvairīties no 
pieskārieniem. Bet var būt gluži pretēji – bērns 
sāk veidot pārmērīgu ķermenisku kontaktu, tādu, 
kas citiem jau šķiet traucējošs, nepiemērots vai 
provokatīvs. To var vēlēties darīt arī ar cilvēkiem, ar 
kuriem nav izveidojušās emocionāli tuvas attiecības; 

● bērns var kļūt emocionāli noslēgtāks (it kā emocionāli 
sastindzis);

● bērnam var parādīties neizskaidrojamas garastāvokļa 
svārstības;

● var izrādīt īpašu interesi par citu cilvēku 
dzimumorgāniem, atdarināt seksuālās darbības, 
atspoguļot tās zīmējumos, pastiprināti masturbēt 
(tajā pašā laikā tā ir normāla bērna attīstības 
īpatnība!); 

● noteiktā vecumā bērnam ir jāpazīst visas ķermeņa 
daļas, bet pārmērīga un neatbilstoša to eksponēšana 
vai īpaša izrādīšana varētu liecināt par seksuālu 
vardarbību. 

Ir arī fiziskas pazīmes, kas var liecināt par seksuālo 
vardarbību:

● fēču smērēšanās biksītēs, kas var norādīt uz anālo 
seksu ilgā laika periodā;

● var būt neizskaidrojams apsārtums vai sāpīgums 
ģenitāliju rajonā.

•••
Pedofili izturas 

draudzīgi, uzmanīgi, viņi 
ir teicami manipulētāji, 

lieliski izprot mazus 
bērnus, viņu intereses un 
vajadzības. Šādi cilvēki 

zina, kā apieties ar 
bērniem, zina kādi vārdi 

jāsaka, lai mazais 
uzticētos.

JA RADUŠĀS ŠAUBAS
Ir sievietes, kuras vēršas gan forumos pie citām mammām, 
gan pie speciālistiem ar jautājumu, ko darīt, ja ir sajūta, 
ka kāda persona pārlieku daudz spēlējas ar viņas pirmo 
attiecību bērniem un veido ar viņiem neatbilstošu 
komunikāciju. No vienas puses, ir lieliski, ja cits vīrietis 
atrod labu kontaktu ar svešiem bērniem, un nevar 
vienmēr teikt, ka no tā būtu jābaidās. Taču, ja sievietes 
apziņā iespraucas nelāgas nojausmas, ir vērts izanalizēt, 
kāpēc šādas šaubas radušās. Bieži sievietes noliedz acīm 
redzamo – ja es kaut kam tādam noticēšu, vienkārši sajukšu 
prātā, jo nespēšu tikt galā ar emociju intensitāti. Tāpēc 
nereti bērna uzvedības izmaiņas mēdz skaidrot ar citiem 
iemesliem – bērns greizsirdīgs uz jaunajām attiecībām, 
bērns nesen sācis iet dārziņā vai viņam bijusi kāda slimība, 
ģimene pārcēlusies uz jaunu mājvietu. Un noteikti jāuzsver, 
ka zēni no seksuālās vardarbības cieš tikpat daudz kā 
meitenes. 

KĀPĒC PAŠI CIETUŠIE KĻŪST PAR 
VARMĀKĀM
Cilvēki, kuri bērnībā pieredzējuši seksuālo vardarbību, 
nereti paši kļūst par seksuālām varmākām, jo tā ir ārkārtīgi 
traumatiska un neizdzēšama pieredze, ar ko cilvēks savas 
dzīves laikā nav ticis galā. Veicot seksuālo noziegumu, 
varmāka izbauda bailes, ko rada otrā, izjūt seksuāla 
rakstura uzbudinājumu, izbauda varu un sajūtu, ka kaut kas 
notiek pa īstam. Viņš jūtas droši, labi un pazīstami šādās 
„attiecībās”. Tajā pašā laikā seksuālām varmākām piemīt 
spējas veidot arī nosacīti normālas attiecības.
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ROBEŽA STARP 
VIENKĀRŠI KAILUMU 

UN NEĶĪTRĪBU
Reizēm vecāki vaicā, kā saprast robežu 

starp kailumu, kas pieņemams, un to, kas 
pārkāpj robežas. Piemēram, vai ir normāli, 

ka mamma mazgā muguru savam 14 gadu 
vecajam dēlam? Atbilde vienkārša – jāvērtē 
mērķis, ko cilvēks vēlas ar to panākt vai 
sasniegt. Tas reizēm ir noteicošais, vai rīcība 
jau ir seksuāli vardarbīga vai tomēr ne. Vai 
mamma mazgā muguru, jo bērns to, piemēram, 
savainojis, vai arī mērķis ir seksuālas baudas 
gūšana. Tas, ka vecāki mēdz savus bērnus fiziski 
iespaidot – pērt, dunkāt, plēst aiz ausīm un 
matiem –, dod signālu, ka ar bērna ķermeni 
pieaugušais var darīt, kā uzskata par 
labāku. Arī pārspīlēta samīļošana, 
ja bērnam tas ir nepatīkami, 
ir nerēķināšanās ar viņa 
ķermeni.

Avoti:
1. ONE in FIVE. The Council 
of Europe Campaign to 
stop sexual violence 
against children. 
Pieejams: https://
www.coe.int/t/dg3/
chil-dren/1in5/
default_en.asp

•••
Cilvēki, kuri bērnībā 
pieredzējuši seksuālo 

vardarbību, nereti paši 
kļūst par seksuālām 
varmākām, jo tā ir 

ārkārtīgi traumatiska 
un neizdzēšama pieredze, 

ar ko cilvēks savas 
dzīves laikā nav 

ticis galā.
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ATBALSTS ĢIMENEI

Kur un kādu 
palīdzību meklēt.
Ceļvedis vecākiem

Ikvienā civilizētā valstī ir radīta sistēma, kas palīdz, 
ja vecākiem ir radušās grūtības bērnu audzināšanā, 

aprūpē, drošas dzīves vides un psiholoģiskās 
labklājības nodrošināšanā. Kur vērsties, kad radušās 

grūtības, un kādu palīdzību iespējams saņemt?

Autore: Audra Šauere, Ilze Bergmane 

Reizēm dzirdams uzskats, ka katram pašam jātiek galā ar 
savām problēmām, taču tā nav gluži tiesa. Labāk izmantot 
radītos sociālos instrumentus, lai uzlabotu savu, bērnu 
un visas ģimenes labklājību visdažādākos aspektos. Esam 
apkopojuši galvenās personas un instances, kur vērsties 
dažādu jautājumu risināšanā. 

KĀDOS GADĪJUMOS VAR PALĪDZĒT 
SKOLAS SOCIĀLAIS PEDAGOGS UN 
SKOLAS PSIHOLOGS
Sociālais pedagogs ar savu profesionālo darbību 
nodrošina bērnu un jauniešu tiesību aizsardzību un 
resocializācijai izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu. 
Tas nozīmē, ka pie sociālā pedagoga ieteicams vērsties, 
ja bērnam pasliktinājusies uzvedība, ir konflikti ar skolas 
biedriem vai skolotājiem, ja viņš kavē stundas, sācis klaiņot, 
kļuvis noslēgts, zaudējis aktivitāti un motivāciju, kā arī 
vērojamas citas negatīvas izmaiņas uzvedībā.
Skolas psihologs palīdz bērniem, vecākiem un 
skolotājiem risināt un novērst sarežģījumus, kas rada 
traucējumus mācību procesā. Psihologs var palīdzēt atrast 
efektīvākās un veselīgākās metodes, kā risināt bērna 
mācību un uzvedības problēmas, palīdzēt izprast, kā bērna 
attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība, veicināt 
skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību. Pie psihologa 

var vērsties arī tad, ja nepieciešams atbalsts vecākiem un 
skolotājiem darbā ar bērniem, kuriem ir uzmanības un 
uzvedības traucējumi, kā arī nepieciešams atbalsts ģimenei 
krīzes situācijās. 
Vajadzības gadījumā psihologs sadarbojas ar sociālo 
pedagogu, mediķi, logopēdu, skolas vadību un citiem skolas 
darbiniekiem vai speciālistiem ārpus skolas.

KĀ ĢIMENEI VAR PALĪDZĒT SOCIĀLAIS 
DIENESTS
Sociālā dienesta darbs galvenokārt tiek organizēts trīs 
virzienos – sociālā palīdzība, sociālie pakalpojumi un 
sociālais darbs. Pretēji priekšstatam, ka sociālo dienestu 
klienti ir tikai trūcīgi cilvēki, patiesībā viņu vidū ir pilnīgi 
visas iedzīvotāju grupas, to skaitā cilvēki ar augstiem 
ienākumiem un ar augstāko izglītību.
Tas nozīmē, ka savas pašvaldības sociālajā dienestā var 
vērsties, ja:
● ir pasliktinājusies materiālā situācija. Sociālais 

dienests, izvērtējot klienta un viņa ģimenes locekļu 
ienākumus un īpašumus, lems par trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu 
un finanšu līdzekļu izmaksu atbilstoši likumiem un 
saistošajiem noteikumiem;

● ir nepieciešami dažādi sociālie pakalpojumi, 
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Kur un kādu 
palīdzību meklēt.

•••
Vajadzības gadījumā 
psihologs sadarbojas 
ar sociālo pedagogu, 

mediķi, logopēdu, skolas 
vadību un citiem skolas 

darbiniekiem 
vai speciālistiem 

ārpus skolas.

kas saistīti ar sadzīves un materiālo apstākļu 
uzlabošanu, sociālo prasmju pilnveidi, funkcionālo spēju 
nodrošināšanu un citiem jautājumiem, kas var negatīvi 
ietekmēt personas (ģimenes) iekļaušanos sabiedrībā 
vai pazemināt dzīves kvalitāti; 

● ir nepieciešama kvalificētu speciālistu 
palīdzība. Sociālais dienests var 
palīdzēt noorganizēt tikšanos ar 
nepieciešamajiem speciālistiem un 
konsultantiem.

Viena no sociālā dienesta funkcijām ir 
arī darbs ar ģimenēm, kurās ir bērna 
augšanai nelabvēlīgi apstākļi. Ja pašvaldības 
sociālajam dienestam ir pamats uzskatīt, 
ka bērns cietis no vardarbības, vecāka, 
aizbildņa vai audžuģimenes tiesību ļaunprātīgas 
izmantošanas, pienācīgas aprūpes un uzraudzības 
trūkuma vai cita bērnu tiesību pārkāpuma dēļ, tad tā 
pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā 
darbdienā paziņot par to Bāriņtiesai un Valsts policijai. 
Ja pašvaldības sociālajam dienestam ir pamats uzskatīt, 
ka nepienācīgas aprūpes dēļ bērnam netiek nodrošināta 
pietiekama veselības aprūpe, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 
triju darbdienu laikā jāpaziņo par to bērna ģimenes ārstam 
vai attiecīgi citai ārstniecības personai. 

KĀDOS GADĪJUMOS MEKLĒT PALĪDZĪBU 
BĀRIŅTIESĀ
Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības 
izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri 
nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību 
un tiesisko interešu aizsardzību. Tas nozīmē, ka Bāriņtiesā 
jāvēršas ikreiz, kad aktuāls ir jautājums par jebkādām bērna 
aprūpes formām:
Aizgādības tiesības. Gadījumos, kad vienam vecākam tiek 
pārtrauktas aizgādības tiesības, bērna aizgādību īsteno otrs 
vecāks, bet, ja arī tam ir šķēršļi, Bāriņtiesa gādā par bērna 
ārpusģimenes aprūpi.
Aizbildnības tiesības. Tēvs un māte uz aizgādības tiesību 
pamata ir sava nepilngadīgā bērna dabiskie aizbildņi. Brīdī, 
kad bērnam jāmeklē jauna mājvieta, pirmais, kas Bāriņtiesas 
darbiniekam jāizvērtē, – kas varētu kļūt par aizbildni. 
Aizbildnību nodibina pār nepilngadīgajiem.
Ārpusģimenes aprūpe. Bāriņtiesa lemj par bāreņa 
vai bez vecāku gādības palikuša bērna nodošanu aprūpē 
pie aizbildņa, audžuģimenē vai, ja aprūpe pie aizbildņa 
vai audžuģimenē nav piemērota konkrētam bērnam, 
par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā. Bāriņtiesa lemj par bērna 
ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma, ja viņi slimības dēļ 
nevar bērnu aprūpēt.
Adopcijas un audžuģimenes statusa jautājumu risināšana. 
Mantiskie jautājumi. Ja vēlies nepilngadīga bērna 
vārdā pieņemt mantojumu vai dāvinājumu, kā arī veikt 
pirkumu, nepieciešams Bāriņtiesas lēmums. Ja vēlies 

pārdot nepilngadīgam bērnam piederošu mantu, arī tad 
jāsaņem Bāriņtiesas atzinums, ka darījums nerada 

bērnam zaudējumus. 
Atzinuma sniegšana tiesai. Bāriņtiesa 
pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, 
kas nepieciešami šādos gadījumos:
1) saskarsmes tiesības izmantošanas 
kārtības noteikšanai;
2) viena vecāka atsevišķas aizgādības 

noteikšanai;
3) aizgādības tiesību atņemšanai un 

atjaunošanai;
4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;

5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
Samierināšanas (arī mediācijas) procesa 
organizēšana. Alternatīvu domstarpību risināšana ietver 
dažādus procesus un metodes, piemēram, šķīrējtiesu, agrīnu, 
neitrālu vērtējumu, eksperta slēdzienu, taču mediācija 
līdzās samierināšanai atzīstama par visplašāk izmantoto 
domstarpību risināšanas procesu (vairāk informācijas 
„www.mediacija.lv”).
Ārvalstu jautājumu risināšana. Šis process skar tādus
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•••
Pretēji priekšstatam, 

ka sociālo dienestu klienti 
ir tikai trūcīgi cilvēki, 
patiesībā viņu vidū ir 

pilnīgi visas iedzīvotāju 
grupas, to skaitā cilvēki 

ar augstiem ienākumiem 
un ar augstāko

 izglītību.

jautājumus kā bērna 
atgriešana valstī, kurā 
ir viņa dzīvesvieta; 
bērna vecvecāku 
vai citu radinieku 
pārstāvēšana, ja 
bērna vecāki devušies 
peļņā uz ārzemēm; 
bērna prettiesiska 
pārvietošana pāri 
robežai uz ārvalsti bez 
otra vecāka piekrišanas.

KĀDOS 
GADĪJUMOS 
ZVANĪT UZ 
KONSULTATĪ-
VAJIEM 
TĀLRUŅIEM
Ja rodas bažas un jautājumi par to, vai kāds 
bērns ir apdraudēts, piedzīvo regulāru 
vardarbību vai ar viņu noticis kaut kas 
slikts, telefonisku konsultāciju iespējams 
saņemt Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijā pa tālruni 116111 vai 
nodibinājumā „Centrs Dardedze” pa 
tālruni 67600685. Var zvanīt arī tad, 
ja nepieciešama telefoniska vai privāta 
konsultācija sev vai tuviniekiem saistībā 
ar depresiju, pašnāvnieciskām tieksmēm, 
vientulību, tuvinieka zaudējuma vai šķiršanās 
sāpēm, sasirgšanu ar bulīmiju, atkarību no alkohola, 
narkotiskajām vielām, nestabilu situāciju ģimenē vai rados, 
grūtībām ar bērnu audzināšanu, vardarbību ģimenē un 
citām problēmām.
Papildu informāciju var atrast mājaslapā  
„www.centrsdardedze.lv” vai „www.cietusajiem.lv”.

KĀDOS GADĪJUMOS VĒRSTIES PĒC 
PALĪDZĪBAS POLICIJĀ
Ja bērns ir pazudis. Saprotot, ka bērns ir pazudis, uzreiz 
jāsazinās ar policiju! Nevajag kavēties ne brīdi, nevajag 
mēģināt pašiem meklēt, iziet iespējamos maršrutus, kur 
bērns varētu atrasties, šādi zaudējot laiku. Nav jāgaida ne 
daudzas stundas, ne vairākas dienas. Var apvaicāt paziņas, 
radiniekus, kolēģus, vai pazudušais neuzturas pie viņiem, 
drošības pēc apzvanīt slimnīcas, taču tad policija par 
šīm aktivitātēm jāinformē. Šādā situācijā zvani uz Valsts 
policijas tālruni 110 vai palīdzības dienesta diennakts 
tālruni pazudušu bērnu meklēšanai 116 000. 
Ja notikusi vai ir aizdomas par vardarbību. Ja 

saskaries ar vardarbību 
līdzās un situācija 
ir kritiska, zvani uz 
Valsts policijas tālruni 
110, savukārt, lai 
saņemtu konsultatīvu 
atbalstu, kā rīkoties, 
lai pārtrauktu 
vardarbību līdzās, 
zvani uz palīdzības 
dienesta tālruni 
nozieguma upuriem 
116006. Konsultatīvā 
palīdzība pieejama no 
plkst. 7.00 līdz 22.00, 
nodrošinot iespēju 
minētajām personām 
saņemt emocionālo un 

psiholoģisko atbalstu, kā arī informāciju par 
tiesībām un citiem atbalsta dienestiem. 

KĀ ĢIMENĒM VAR 
PALĪDZĒT PAŠVALDĪBAS 
POLICIJA
Pašvaldības policijas galvenais 
uzdevums ir sabiedriskās kārtības 

nodrošināšana. Katrai pašvaldībai ir savi 
sabiedriskās kārtības noteikumi, kurus var 

meklēt tiesību aktos. Pašvaldību policisti 
seko līdzi ikdienas problēmām, kuras sagādā 

nepatīkamus brīžus iedzīvotājiem. Arī dodas 
izsaukumos, kas saistīti ar konfliktiem ģimenē. Piemēram, 
dzirdot aiz sienas skaļu konfliktu vai regulāri dzirdot 
izmisīgu bērna raudāšanu, jāziņo policijai. 
Likuma „Par policiju” 19. pantā minētas arī tiesības aizturēt 
bērnus līdz 16 gadu vecumam, kuri aizbēguši no mājām vai 
skolas, kā arī nogādāt slimnīcā vai policijas iestādē personu 
alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibumā 
u. c. Pašvaldības policijas kompetencē ir arī tiesības īslaicīgi 
izņemt no ģimenes bērnu, ja ir redzams, ka apstākļi ir bērna 
veselībai un dzīvībai bīstami. 

KĀDOS GADĪJUMOS VĒRSTIES PĒC 
PALĪDZĪBAS KRĪZES CENTROS
Krīzes centri pieejami visā Latvijas teritorijā, un tiem 
sniedz palīdzību grūtībās nonākušām personām, visbiežāk 
topošajām māmiņām, mammām ar maziem bērniem, 
nepilngadīgajiem. Taču par katra krīzes centra darbības 
virzienu var interesēties konkrētā iestādē. Pirms vēršanās 
krīzēs centrā palīdzību variet meklēt sociālajā dienestā, kur 
profesionāļi ieteiks labāko alternatīvu situācijas risināšanai.



Vidēji piektā daļa bērnu cieš no seksuālās vardarbības. 
Neļauj tam notikt ar savu bērnu! Iemāci viņam „biksīšu likumu”, 

kas var pasargāt no seksuālas vardarbības.

„Biksīšu likums” ir vienkāršs: neviens nedrīkst bērnam pieskarties ķermeņa intīmajās 
vietās, ko parasti sedz apakšbikses, arī bērnam nevajadzētu šajās vietās pieskarties 
citiem. Tas palīdz bērnam iemācīt, ka viņa ķermenis pieder vienīgi viņam pašam.

SARUNA AR BĒRNU 
PAR SEKSUĀLO VARDARBĪBU

Avots: www.dzimba.lv

Bērns nekad nav pārāk 

mazs, lai iemācītos 

„biksīšu likumu”, 

jo jebkura vecuma 

un dzimuma bērnu 

var ļaunprātīgi izmantot. 

„Biksīšu likumam” ir pieci svarīgi nosacījumi:
1. Tavs ķermenis pieder tikai tev.2. Ir labi un slikti pieskārieni. Saki „nē” sliktajiem!3. Ir labi un slikti noslēpumi. Vienmēr izstāsti sliktos!4. Pasargāt bērnu un novērst vardarbību ir pieaugušā atbildība.5. Zināt, pie kā vērsties pēc palīdzības.
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