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Kauns nav dabisKs
Kā atrast balansu un 
nepazaudēt dzīvesprieku?

VecāKi, Kuri bez 
partnera līdzdalības 
audzina bērnus

izVēloties Vasaras nometni
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saruna ar bērnu
Pirms izvēlēties bērniem nometni, va-

jadzētu pievērst uzmanību vairākiem as-
pektiem. Pats galvenais ir sākuma saruna 
ar bērnu. Kādā nometnē bērns vēlas pie-
dalīties? Lai bērnam izvēlētos nometni, 
noteikti ir jāievēro viņa intereses, vēlmes 
un iemaņas, jāizvērtē, kādā nometnē bērns 
jutīsies vislabāk. Šāda iespēja ir, papētot 
nometņu reģistru Valsts izglītības satura 
centra (VISC) mājaslapā www.nometnes.
gov.lv, kur ir pieejama informācija par 
nometnēm un to saturu. Nometnes satu-
riskais apraksts atklāj arī nometnes filo-
zofiju – uz kādām vērtībām nometne tiks 
balstīta. Vecākiem vienmēr ir iespēja sa-
ņemt plašāku informāciju gan par nomet-
nes aktivitātēm, gan par pasniedzējiem un 
prasmēm, kas tiek piedāvātas, ‒ vienkārši 
piezvanot (mājaslapā ir atrodama nomet-
ņu vadītāju kontaktinformācija).

drošība
Vēl viens svarīgs aspekts nometnē ir 

bērna drošība: kā tiks nodrošināta me-
diķa klātesamība, cik daudz audzinātāju 
būs, vai uz 10 bērniem būs nodrošināts 
viens audzinātājs, kas ikdienā rūpējas par 
bērnu drošību, labsajūtu, kas būs ēdinātājs 

utt. Vecākiem būtu jāiztaujā nometnes 
vadītājs par nakšņošanas apstākļiem – kā 
tiks organizēta izmitināšana.

Vecākiem ir jābūt aktīviem, un ti-
kai tad, kad esam visu noskaidrojuši, 
izrunājušies ar nometnes vadītāju, pār-
liecinājušies, vai visa nepieciešamā do-
kumentācija ir kārtībā (nometne ir re-
ģistrēta un saskaņota, ir līgums ar vecā-
kiem, ir nometnes kārtības un drošības 
noteikumi utt.), apspriedušies ar bērnu, 
izvēlamies nometni.

Šobrīd mājaslapā www.nometnes.gov.lv 
ir veikti uzlabojumi un vecākiem ir iespēja 
uzreiz atlasīt saskaņotās nometnes – tas 
nozīmē, ka šīs nometnes jau ir saņēmu-
šas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD), Veselības inspek-
cijas (VI), Pārtikas un veterinārā die-
nesta (PVD) un pašvaldības atzinumus. 
Daļēji saskaņotās nozīmē to, ka nomet-
nes vadītājs šos saskaņojumus dienes-
tiem ir izsūtījis, bet vēl nav saņēmis 
atzinumus, savukārt nesaskaņotās – 
nometnes vadītājs vēl nav izsūtījis sa-
skaņojumus atbildīgajiem dienestiem. 
Ir iespēja meklēt nometnes arī pēc re-
ģionālā izvietojuma: Vidzeme, Latgale, 
Kurzeme, Zemgale un Rīga. Paplašinā-
tajā meklēšanā nometnes var atlasīt pēc 
tematikas: sporta, atpūtas un piedzīvo-
jumu, mākslas utt.

Ieteikums vecākiem: pirms došanās 
uz nometni tomēr apdrošināt bērnu, 
ja to nav paredzējis veikt nometnes or-

ganizators. Tas par samērīgu maksu ir 
iespējams jebkurā apdrošināšanas kom-
pānijā.

nometņu rīkotāja pieredze
Vecākiem ir tiesības to jautāt, bet per-

sonāla pieredze nebūt nav izšķirošais la-
bas nometnes kritērijs.

Galvenā persona nometnes norises lai-
kā ir nometnes vadītājs, kuram ir spēkā 
esoša nometnes vadītāja apliecība (no-
metņu vadītāju datubāze pieejama mājas-
lapā www.nometnes.gov.lv). Tas nozīmē, 
ka šis cilvēks ir iepazinies ar visu nepie-
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IzvēlotIes vasaras nometnI

Lai bērnam izvēlētos 
nometni, noteikti 
ir jāievēro viņa 
intereses, vēlmes un 
iemaņas, jāizvērtē, 
kādā nometnē bērns 
jutīsies vislabāk.

Vēl viens svarīgs 
aspekts nometnē 
ir bērna drošība: 
kā tiks nodrošināta 
mediķa klātesamība, 
cik daudz audzinātāju 
būs, vai uz 10 bērniem 
būs nodrošināts viens 
audzinātājs, kas ikdie-
nā rūpējas par bērnu 
drošību, labsajūtu, 
kas būs ēdinātājs utt.

inta Kraskeviča,
VISC Interešu izglītības 
un audzināšanas darba 

nodaļas vecākā referente
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ciešamo informāciju nometņu vadītāju 
kursos, pārzina Ministru kabineta notei-
kumus Nr. 981 „Bērnu nometņu organi-
zēšanas un darbības kārtība” un uzņemas 
atbildību par katru bērnu, kas atrodas 
nometnē.

medicīniskā palīdzība
Nometnes organizētājam ir jānodro-

šina iespēja gan darbiniekiem, gan no-
metnes dalībniekiem izsaukt operatīvos 
dienestus (tostarp neatliekamo medicī-
nisko palīdzību). Nometnes organizato-
ram ir jānoslēdz sadarbības līgums (vie-
nošanās) ar mediķi vai medicīnas iestā-
di par konkrētās nometnes dalībnieku 
un personāla primārās un sekundārās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegša-
nu. Nometnes vadītājam ir jāizskaidro 
vecākiem, kā šis sadarbības līgums dar-
bojas, cik operatīvi tiek koordinēta pir-
mās palīdzības sniegšana.

Pirms nometņu vadītāja apliecības 
saņemšanas katrs nometņu vadītājs 
72 stundu kursos apgūst 15 stundu pir-
mās palīdzības apmācību – tā ir obligāta 
prasība. Optimāls variants ir uz nomet-
nes laiku algot mediķi, kas visu nomet-
nes laiku arī atrodas uz vietas. Pēc savas 
pieredzes nometņu organizēšanā varu 
teikt, ka mediķa klātbūtne ir nepiecieša-
ma ikdienā, it sevišķi tad, ja nometnē ir 
liels skaits bērnu.

Aicinām bērnu vecākus nometņu or-
ganizētājiem sniegt plašu un patiesu in-
formāciju par savu bērnu – iespējams, 
bērnam ir jālieto kādi īpaši medikamen-
ti, varbūt viņam ir kādi īpaši ēšanas pa-
radumi vai kādi uzvedības traucējumi –, 
lai nometnes norises laikā nerastos nepa-
tīkami pārsteigumi ne nometnes perso-
nālam, ne bērna vecākiem. Ikviens no-
metnes vadītājs zina, ka šāda informācija 
ir konfidenciāla un glabājas tikai pie no-
metnes vadītāja.

reģistrācijas apliecība
Nometnes organizētājam ir jābūt 

reģistrācijas apliecībai (pašvaldību in-
stitūcijas, juridiskas, fiziskas personas, 
kas savu darbību ir reģistrējušas Ko-
merclikuma un likuma „Par uzņēmēj-
darbību” noteiktajā kārtībā). Nometnes 
vadītājam ir jābūt Izglītības un zinātnes 
ministrijas VISC izsniegtai nometņu 
vadītāja apliecībai par 72 stundu kur-
sa beigšanu. Nometnes audzinātājiem, 
darbnīcu, aktivitāšu vadītājiem noteikti 
nav jābūt pedagogiem ar atbilstošu iz-
glītību. Visbiežāk tie ir entuziasti, rado-
šo profesiju pārstāvji. Nometnes vadītājs 
veido komandu, kura strādās un darbo-
sies nometnē, viņš ir arī atbildīgs par 

komandas darbu, piesaistīto darbinieku 
un pasniedzēju profesionalitāti.

Vietas aplūkošana
Aplūkot nometnes norises vietu no-

teikti drīkst! Pirms nometnes ir iespēja 
sazināties ar nometnes vadītāju un aiz-
braukt apskatīt nometnes norises vietu. 
Arī vecākiem ir jājūtas drošiem par vietu, 
kur bērni ilgāku laika periodu dzīvos un 
darbosies, sevišķi, ja nometnes tuvumā ir 
ūdenstilpes.

tikšanās ar 
organizatoriem
Pirms nometnes vadītājs (organiza-

tors) rīko vecāku tikšanos (sapulci), kurā 
informē bērnu vecākus par dienu plā-
nu un aktivitātēm, par iekšējās kārtības 
noteikumiem, par bērnu darba grupu 
sadalījumu, guļvietām un izsniedz infor-
mācijas lapu, kurā ir uzskaitītas bērnam 

līdzi nepieciešamās mantas. Tiekoties var 
noskaidrot arī, ar kādiem nometnes da-
lībniekiem (kāda vecuma, kādu interešu) 
bērns būs kopā. Ir lietderīgi iepazīties ar 
citu nometnes dalībnieku vecākiem un 
apmainīties ar tālruņu numuriem.

sazināšanās iespējas
Iespējams, nometnes norises laikā ve-

cākiem nebūs iespējas sazināties ar bēr-
nu jebkurā diennakts laikā. Ir jārespektē 
nometnes iekšējās kārtības noteikumi, 
tāpēc ir jāzvana sarunām atvēlētajā laikā, FO
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Ir lietderīgi iepazīties 
ar citu nometnes 
dalībnieku vecākiem 
un apmainīties 
ar tālruņu numuriem.
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citādi tiek traucēts nodarbību ritms, in-
tensitāte. Sazināšanās jautājums ar bērnu 
noteikti ir jāpārrunā pirms nometnes, lai 
nerastos pārpratumi nometnes laikā.

ēdināšana
Par ēdiena kvalitāti un nekaitīgumu 

atbildīgs ir ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzējs – sabiedriskās ēdināšanas uz-
ņēmums, ar kuru nometnes organizators 
ir noslēdzis līgumu, vai arī par ēdiena 
gatavošanu atbildīgās personas nometnē. 
Ēdiena kvalitātes kontrole nometnē no-
tiek vairākos līmeņos:

1) paškontrole – par ēdiena sagatavo-
šanu un pasniegšanu atbildīgajai perso-
nai ir jāveic paškontrole jeb tā saucamā 
iekšējā kontrole, kontrolējot ēdiena gata-
vošanas tehnoloģiskos procesus (tempe-
ratūra, laiks) un veicot izejvielu un gata-
vā ēdiena garšas, smaržas, konsistences, 
ārējā izskata novērtēšanu jeb tā saucamo 
pārtikas produktu un gatavo ēdienu or-
ganoleptisko novērtēšanu;

2) nometnes vadības līmenī – ēdiena 
kvalitātes novērtēšanā būtu jāiesaistās 
nometnes vadītājam vai viņa pilnvaro-
tajai personai. Nometnes vadītājam vaja-
dzētu novērtēt, vai ēdienu gatavo saska-
ņā ar iepriekš izveidoto ēdienkarti, vai 
ēdiena garša, smarža, konsistence, ārē-
jais izskats un pasniegšanas temperatūra 
atbilst vispārpieņemtajām normām, vai 
tiek ievērots porciju iznākums saskaņā ar 
ēdienkarti, vai ēdiens atbilst veselīga uz-
tura pamatprincipiem, bērnu vecumam, 
fiziskajai slodzei un citiem būtiskiem 
faktoriem, kas izriet no nometnes spe-
cifikas. Ir ieteicams pievērst uzmanību 
arī faktam, vai bērniem garšo nometnē 
pasniegtais ēdiens, un nepieciešamības 
gadījumā veikt korekcijas ēdienkartē  un 
ēdiena gatavošanas organizācijā;

3) valsts uzraudzības līmenī – valsts 
uzraudzību un kontroli ēdiena gatavoša-

nā bērnu nometnēs veic PVD. Nometnes 
vadītājs, reģistrējot nometni mājaslapā 
www.nometnes.gov.lv, sniedz informāciju 
PVD, kas būs ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzējs nometnē. PVD ir izveidota pār-
tikas uzņēmumu datubāze, un PVD viet-
nes www.pvd.gov.lv PVD uzraudzībai pa-
kļauto uzņēmumu reģistrā ir iespējams 
pārbaudīt, vai sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmums ir reģistrēts.

Ja ir aizdomas, ka bērns ir saslimis, 
lietojot uzturā nometnē gatavoto ēdienu, 
bērna vecāki šo informāciju var paziņot 
PVD rakstiski vai arī pa telefonu: rakstis-
ki sūdzība ir jāiesniedz PVD teritoriālajā 
pārvaldē (pēc nometnes atrašanās vietas) 
vai dienesta centrālajā aparātā (Rīgā, Re-
publikas laukumā 2); telefoniski ir iespē-
jams sazināties ar PVD teritoriālo pār-
valžu vai centrālā aparāta speciālistiem, 
kā arī ir iespējams piezvanīt uz PVD 
diennakts uzticības tālruni 67027402. 
PVD teritoriālo pārvalžu adreses un te-
lefona numuri, kā arī centrālā aparāta 
atbildīgo speciālistu telefona numuri ir 
atrodami PVD vietnē www.pvd.gov.lv.

nometnes 
darbības kontrole
Nometni atbilstoši likumdošanai kon-

trolē VUGD, PVD un VI. Arī Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) 
bērnu tiesību aizsardzības inspektors 
(speciālists, iecirkņa inspektors) drīkst 
pārbaudīt nometni. Nometne ir uzņē-
mums, kas veic uzņēmējdarbību, un Lat-
vijas Republikas likumdošanā noteiktajā 
kārtībā arī Valsts ieņēmumu dienests ir 
tiesīgs to pārbaudīt.

Visa informācija par nometnēm ir 
pieejama VISC mājaslapā www.nomet-
nes.gov.lv. Sameklējot konkrēto nometni 
pēc nometnes vadītāja vārda un uzvārda, 
vecāki var pārliecināties, vai nometne ir 
saskaņota ar uzraudzības iestādēm – VI, 
VUGD, vai informācija ir iesniegta PVD 
un pašvaldībā, kuras teritorijā nometne 
notiek.

Nometņu sezona nu jau ir klāt. Novēlu 
gan bērniem, gan vecākiem, gan nometņu 
vadītājiem drošas un atmiņā paliekošas 
nometnes. Lai mums izdodas!

inga millere,
VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta di-
rektore

Pirms izvēlēties vasaras nometni, uz kuru sūtīt bērnu, 
pirmkārt, ieteiktu ar bērnu pārrunāt viņa vēlmes un inte-
reses, kā arī gatavību piedalīties nometnē, īpaši gadījumos, 
ja bērns iepriekš nav bijis nometnē. Ir būtiski izvērtēt, vai 
bērns ir emocionāli gatavs piedalīties, piemēram, diennakts 

nometnē, esot šķirts no ģimenes. Otrkārt, būtiski ir pārbau-
dīt, vai izvēlētā nometne ir reģistrēta, t. i., atbilst normatī-
vo aktu prasībām. Par minēto var pārliecināties interneta 
vietnē nometnes.gov.lv. Vienlaikus vecākiem ir ieteicams 
iegūt papildinformāciju par nometni, piemēram, cik gadu 
organizators rīko nometnes un kādas ir atsauksmes. Pēc 
nometnes izvēlēšanās vecāku pienākums ir rūpīgi iepazī-
ties ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem un līguma 
saturu, kā arī apstiprināt to ar savu parakstu.
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Divu nedēļu laikā bērni dosies ceļojumā apkārt pasaulei, iepazīs dažādu 
valstu kultūru, tautas un to tradīcijas. Mūsu pieredzējušie un draudzīgie 
pasniedzēji interaktīvā formā pastāstīs bērniem, kas ceļotājam ir jāzina, 
dodoties ceļojumā uz Eiropu, Āziju, Āfriku un Eiropu, mācīs uzvedības 
kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju un pastāstīs par vietējo tautu dzīves ieražām. 
Bērni piedalīsies arī radošajās darbnīcās, kurās varēs izgatavot Āfrikas 
maskas, Eiropas cepures vai Kaukāza apavus, kā arī citas lietas. 
Katru dienu būs spēles svaigā gaisā un jogas nodarbības.

„Mazā ceļotāja nometnes” norises laiks:
  1. maiņa – no 1. jūnija līdz 14. jūnijam;
  2. maiņa – no 6. jūlija līdz 19. jūlijam;
  3. maiņa – no 3. augusta līdz 16. augustam.

Nodarbības notiks darba dienās no plkst. 8.30 līdz 19.00 muzeja telpās 
Vīlandes ielā 7 Rīgā; savukārt sestdienas un svētdienas bērni pavada mājās.
Cena: 190 eiro par 10 dienām, maksā ir iekļauta trīsreizēja ēdināšana dienā, 
radošās darbnīcas, bērnu jogas nodarbības un citas aktivitātes.
Pieteikšanās pa tālr. +371 20620600 vai e-pastu info@worldhat.net.

MAZA CELOTAJA 
NOMETNE

Aicinām bērnus no 7 līdz 11 gadu vecumam uz 
vasaras dienas kursiem „Mazā ceļotāja nometne”, 

ko organizē etnomuzejs 

„CEPURES PASAULE” В течение двух недель ваши дети совершат настоящее кругосветное 
путешествие по культурам народов мира. Наши опытные и дружелюбные 
педагоги в интерактивной форме расскажут, чем интересны для 
путешественника Европа, Азия, Африка и Америка, научат культуре 
поведения в различных частях света, поведают о достопримечательностях, 
истории, географии разных континентов, о повседневной жизни населяю-
щих их народов. Детей также ждет участие в тематических творческих 
мастерских, где можно будет собственными руками сделать европейскую 
шляпу, африканскую маску или кавказские чувяки. Каждый день 
проводятся занятия йоги для детей и игры на свежем воздухе.

ЛАГЕРЬ ЮНЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Приглашаем детей от 7 до 11 лет на летние 
дневные курсы „Лагерь юных путешественников”, 

которые организует рижский этномузей 

„МИР ШЛЯПЫ”

„Лагерь юных путешественников” 
записывает желающих в три смены:
1-ая смена – с 1 июня по 14 июня;
2-ая смена – с 6 июля по 19 июля;
3-я смена – с 3 августа по 16 августа.

Занятия проводятся с 8.30 утра до 19.00 в музее по ул. Виландес 7, Рига; 
выходные дни дети проводят дома.
Стоимость прибывания в „Лагере юных путешественников” составляет 190 
евро (включено трехразовое питание, творческие мастерские, детская йога).
Запись по тел. +371 20620600 или по почте info@worldhat.net.

„DoMiNo” Garsenes pili 
Nometnes laiks: no 2015. gada 20. jūlija līdz 30. jūlijam

Nometnes vieta: diennakts nometne „DoMiNo” Aknīstes novadā, Gārsenes pagastā, 
Gārsenes pilī.

Kada vecuma berniem paredzeta: 7–12 gadi

Nometnes programma.  Bērni, kas kāri uz piedzīvojumiem, nometnes dienas pavadīs 
radošā, jautrā un aktīvā atmosfērā. Netrūks spēļu un nodarbību izglītotu 
pasniedzēju vadībā. Šogad dalībniekiem būs iespēja ceļot latviešu valodas 
pasaulē – vienā dienā nokļūt akmens laikmetā un ieklausīties, kā skan latviešu 
valoda, izdzīvot 20. gadsimtam raksturīgās ierindas skates un pasapņot par 
nākotni, izjust krāšņu lauku dabu un ieklausīties, kā sarunājās mūsu senči.
Gārsenes pils ir skaista neogotikas stila liecība lauku ainavā. Skatāma muižas laika 
apbūve, pils parks un netālās barona pastaigu takas.
Noteikti tici, ka mājās brauksi ar foršām atmiņām un pulka draugu bagātāks!

Maksa par nometni: 390 EUR

Kontakti: Jana Buboviča – 26622938, janabuba@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

 

„Grega un Nikijas vasaras raibumi”

Biedrība Ķoņu kalna dzīves skola”
sadarbībā ar Naukšēnu novada 
vidusskolu piedāvā nometni

Pieteikšanas lidz 28. julijam 
elektroniski

e-pastā koni.nometne@inbox.lv

Tīra vide, svaigs gaiss, ūdensprieki, pļavas un lauki – viss 
palīdzēs kļūt veselākiem un stiprākiem. Iespējas iepazīt sevi 
aizraujošās aktivitātēs nodrošinās ikdienas sportiņš, laivošana, 
konkursi, izzinošas nodarbības, pārgājieni, lauku darbi un darbiņi, 
dažādu dzīvnieku iepazīšana, ballītes un nakts trasīte. Stāsts par to, 
kā neveiksmes pārtop veiksmēs, ja blakus ir uzticami draugi.

Nometne organizēta bērniem vecumā no 9 līdz 13 gadiem.
Nometne notiek Naukšēnu novada vidusskolas filiālē 
Ķoņu skolā laikā no 03.08. līdz 07.08.2015.
Dalības maksa: 150 eiro.

uzzini
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Nometnes laiks: 13.–19. jūlijs
Nometnes vieta: Bernāti, Nīcas pagasts
Kāda vecuma bērniem paredzēta: 11–16 gadu
Nometnes programma: „Baltijas jūras sargi” aicina pusaudžus, 
kurus interesē dzīvošana teltīs pie priežu meža un jūras. Katrs 
dalībnieks izvēlēsies vienu no trim programmām – teātris, 
dizains un vides reportieris, lai profesionāla pasniedzēja 
vadībā izveidotu projektu. Dalībnieki uzzinās par Baltijas jūras 
īpatnībām un tās aizsardzību, iegūs praktiskas iemaņas dabai 
draudzīgā dzīvesveidā. Nometnē notiks sporta spēles, nakts 
trases, zvaigžņu vērošana u. c.

Pieteikšanas lidz 13. junijam. 
Vairāk informācijas meklējiet: 
http://baltijasjurassargi.blogspot.com/
Maksa par nometni: 185 EUR
Kontakti: e-pasts biedrība.zona@gmail.com, tālr. 25903405

„Baltijas juras sargi”

D���n�kt� �i�e� ����ņa� �� 
��e���v����� ����� vas�ra� n��e��e� 

„Emo���� ������i� l��ko�”
N��e��e� l��k�: 

07.–14.06.2015., 15.–24.06.2015., 
28.06.–05.07.2015., 17.–26.07.2015.,* 

02.–11.08.2015., 16.–23.08.2015. 
(* bezglutēna ēdienkarte sadarbībā ar biedrību „Dzīve bez glutēna”)

N��e��e� ��et�: 
viesu nams „Ausmas”, 
Ērģemes pagasts, Valkas novads
Bērnu vecums: 6–12 gadi

N��e��e� �ro�r��m�: 
dzīvosim Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā saskaņā ar dabu, iepazīsim 
lauku sētas iemītniekus, rūpēsimies par tiem. Izmantosim ēdienā laukos audzētos 
ekoloģiskos produktus, darbosimies radošajās darbnīcās, spēlēsim, izzināsim 
procesus dabā, šķirosim, izzināsim cilvēka ietekmi uz dabu. Protams, arī aktīvi 
sportosim, dosimies pārgājienos, nakšņosim teltīs un tiksimies ar interesantiem 
cilvēkiem. Nometnes laikā attīstīsim saskarsmes un savstarpējās komunikācijas 
un pašapkalpošanās prasmes.
Grupā tiek komplektēti vidēji 8–15 bērni, tiek piesaistīti 3 nometnes darbinieki.
M�ks� p�� n��e���: 25 euro diena, 8 dienas – 200 euro, 
      10 dienu – 250 euro.  10%  atlaide bērniem   

             no vienas ģimenes.
K�nt�k��: Ilze Leicāne, 29234102, 26550790, ergeme@inbox.lv, www.lainotiek.lv

„PASAULE AP MANI”
01.06.–19.06. 7–10 g. v.
Izzinoša un radoša dienas nometne trīs nedēļu garumā, kur katrai nedēļai 
ir sava tēma: „Pasaule manī”, „Pasaule ap mani” un „Es pasaulē!”.
Bērns var piedalīties vai nu 1., vai 2., vai 3. nometnes nedēļā, 
kā arī tikai 2 vai visas 3 nedēļas.
Maksa: 95 EUR nedēļā

„PA CELAM UZ SKOLU”
29.06.–21.08. 5–7 g. v.
Ar izglītojošām nodarbībām un radošām aktivitātēm piepildīta dienas nometne, 
kuras laikā bērniem būs iespēja:
pilnveidot savu lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas prasmi;
darboties ar Montesori materiālu;
saņemt konsultāciju pie logopēda;
apmeklēt apskates vietas, muzejus;
papildināt savas zināšanas par dabu, cilvēku, kultūru.
Vecākiem un bērniem ir iespēja izvēlēties, ar kuru nedēļu uzsākt dalību 
nometnē un cik nedēļu piedalīties.
Maksa: 135 EUR nedēļā
Nometņu dienas garums – plkst. 8.30–18.00.
Dalības maksā ietilpst visas ar nometnes dzīvi saistītās izmaksas + vieglas otrās 
brokastis, pusdienas un launags.

Nometņu norises vieta: Rīga, Krēgermuižas iela 2a (Jugla)
Vairāk informācijas: www.zinatprieks.lv

Kontakti: zprieks@gmail.com
t. 26522330 („Pasaule ap mani”), t. 29496940 („Pa ceļam uz skolu”)

Valodas un matemātisko prasmju attīstības centrs

Nometnes laiks: 8. jūnijs – 21. augusts
Nometnes vieta: Lāčplēša iela 14–308, Rīga
Kāda vecuma bērniem paredzēta: 3.–8. klase
Nometnes programma:
ABC studija piedāvā angļu vai spāņu valodas 
10 dienu nometni. Nodarbības notiks darba dienās 
plkst. 10.00–14.00. Audzēkņu sadalījums pēc vecuma: 
3., 4. klase, 5., 6. klase, 7., 8. klase. Spāņu valodas 
mācības tiek piedāvātas 6.–8. klases skolēniem. Skolēni 
uzlabo, nostiprina angļu valodas zināšanas un apgūst 
spāņu valodas pamatus. 3.–6. klasei dienā notiks 
3 akadēmiskās angļu valodas stundas un katru dienu 
1 izklaides pulciņš, 7., 8. klasei – 4 akadēmiskās angļu 
valodas stundas dienā.
Maksa par nometni: 95 EUR (angļu val.), 105 EUR 
(spāņu val.)

info@abcstudija.lv; 
27731038, 67221799

uzzini

GAUJIENA-MANA PARA
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Vasaras radošā nometne Vītolēni 
2015.gada 18.-25.jūlijs Gaujienā!

                               Radošā nometne bērniem un jauniešiem 
ar muzikālām dotībām vecumā no 10 līdz 18 gadiem. 

Nedēļas laikā dalībnieki izveido kori, simfonisko orķestri un 
sagatavo programmu Jāzepa Vītola Mūzikas dienu koncertiem. 
Orķestrī var pieteikties dalībnieki, kuri ir apguvuši instrumentu spēli 

tādā līmenī, lai nedēļas laikā iemācītos sava instrumenta partijas. 
Korī nepieciešamas nošu zināšanas vai laba muzikālā dzirde. 

Nometnē strādā profesionāli pedagogi un brīvprātīgie darbinieki, 
nodrošina kvalitatīvus mēģinājumus un radošu brīvo laiku - mākslas 

darbnīcas, sporta nodarbības, nakts trasītes, ekskursijas... 
                Nometnes dalības maksa 140 Euro 

          (Ja vairāki bērni no ģimenes, tad par katru bērnu 10 euro mazāk)
          Sīkāka informācija un pieteikšanās: www.vitoleni.wordpress.com 

aizpildot anketu līdz 27.jūnijam! 
Nometnes vadītāja: Ilze Dāve 26492989

VASARAS NOMETNES BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
AR SVEŠVALODU NODARBĪBĀM

www.bernunometnes.lv

80007272
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„Dejo un radi dabā”

Radoša diennakts nometne bērniem, 28. jūnijs – 4. jūlijs
Viesu nams „Vecmuiža” (Tūja)
Dalībnieku vecums: 8–12 gadi
Nometnes programma

�Mūsdienu deja un māksla dabā. Ritms, mūzika, kustība, mijiedarbība 
    ar savu ķermeni, sajūtām un dabu. Ietērps, rotas, dejas un vides    
    elementi saskaņā ar sevi, deju un dabu vietā un laikā.
�Orientēšanās, nakts pārgājiens gar jūras krastu, sportiskas, atraktīvas 
    komandu spēles.
�Jaunas dienas un saules sveiciens ar rīta apli zaļā zālē un vakarēšanu 
    ap ugunskuru.
�Sevis izzināšana ar sajūtu mākslu un lomu komandā.
�Māksla draudzēties, atpūsties, izpausties, uzticēties, pastāvēt un būt pašam.
�Atbalstoša vide un labestība.
�Nav jābūt profesionālim. Ir tikai jāgrib kustēties un radoši izpausties.

Informācija un pieteikšanās: BeArt.studija@gmail.com; tālr. 26553131 (Sintija)
www.BeArt.lv

diennakts nometnes 
„DISCOVERING AMERICA 2015”

Nometnes laiks:
05.07.–11.07.2015.
12.07.–17.07.2015.
26.07.–31.07.2015.
01.08.–06.08.2015.
Nometnes vieta: viesu nams „Upītes”, Katvaru pagasts, Limbažu novads 
(apmēram 100 km no Rīgas): http://www.summercamps.lv/norises-vieta.
Kāda vecuma bērniem paredzēta: 8–12 g. v. 
(ar un bez angļu valodas priekšzināšanām)
Nometnes programma:
Iepazīstot Ameriku un iemīlot angļu valodu, dosimies divās nakts trasēs, izdzīvosim indiāņu simbolus, 
apģērbu, totēmu stabu nozīmi, ugunskura rituālus, pārzināsim ASV un veidosim savu enciklopēdiju, 
sadraudzēsimies ar Nicola no Francijas vai Christina no Vācijas, kļūsim par izgudrotājiem un 
reklāmas veidotājiem, jāsim ar zirgu vai apciemosim briežus, ēdīsim divus saldējumus dienā un daudz 
peldēsimies, un… esam o�ciāla un droša nometne!
Uzziniet vairāk: www.SummerCamps.lv!
Maksa par nometni: http://www.summercamps.lv/maksa-un-atlaides-2015.
Kontakti: nometnes vadītāji Modris Dzelstiņš, tālr. 27883535, 
un Diāna Zepa, tālr. 29155449; e-pasts: info@vs.edu.lv.

SummerCamps.lv

�Šifrējot slepenu atlantīdiešu vēstuli nometnē 
    „Searching Atlantis 2014” („Atlantīdu meklējot”).
�Ikgadējā „SummerCamps.lv” nakts trase.
�Vecākiem ir svarīga izjūta, ka nometne var 
    kļūt par viņa bērna ģimeni uz vienu nedēļu.
�„SummerCamps.lv” Badbye party. 
�„SummerCamps.lv” nakts trasi noslēdzot. 
�„SummerCamps.lv” pēc vakara pasākuma.
�Iesvētībās saņemtais Atlantīdas iniciālis nometnē 
   „Searching Atlantis 2014” („Atlantīdu meklējot”).

© RĪGAS 1. VALODU SKOLA, SIA, III, 2015

 DŽUDO vasaras brīvlaika vakaros
Nodarbību laiks: pirmdiena, trešdiena, piektdiena 
            plkst. 18.00–19.00 
Nodarbību vieta: Daugavpils Olimpiskais centrs, 
                              Stadiona iela 1.
Bērnu vecums: 5–10 gadi
Nometnes programma: aicinām aktīvi pavadīt vasaras 
brīvdienu vakarus kopā ar džudo. Nodarbības vadīs augsti 
kvalificēti treneri. Nodarbību laikā tiek vispusīgi, harmoniski 
attīstīta bērna muskulatūra, kā arī bērni tiek pozitīvi noskaņoti 
pret sportu un sasniegumiem. Nodarbības tiek rīkotas gan 
sporta zālē, gan sporta laukumā, tiek plānoti treniņi arī 
Stropu ezerā. Nodarbības sākas 01.06.2015.

           Maksa par nometni: 22 eiro mēnesī
           Kontakti: papildu informācija pa 
           tālr.: 27029099 – Veronika Krūmgolde.

        
                                                                                           Esat laipni gaidīti!

Dienas sporta 
nometne bērniem

Nometnes programma – katru sporta nodarbību vada specializēts attiecīgā 
sporta veida treneris, iekļaujot katram sporta veidam atbilstošās speci�skās 
rotaļas. Nedēļas plānā ir paredzētas šādas nodarbības: 

1. DIENA – vieglatlētikas disciplīnas + basketbols; 
2. DIENA – futbols + vingrošana; 
3. DIENA – peldēšana + volejbols; 
4. DIENA – �orbols + rotaļas parkā; 
5. DIENA – orientēšanās + nobeiguma nodarbība ar apbalvošanu.

Nometnes vieta – Āgenskalna Valsts ģimnāzija (Lavīzes iela 2a)
Nometnes laiks – 06.07.2015.–10.07.2015. plkst. 9.00–18.00
Nometnes maksa – 120 eiro
Nometnes dalībnieku vecumposms – 5–7 gadi
Sīkāks nodarbību izklāsts un pieteikšanās – Edgars Vanags, tālr. 29632366, 
e-pasts edgars.vanags@inbox.lv, www.sportsberniem.lv

uzzini
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paredzēta arī pastaiga parkā un/vai muzeja apmeklējums. 
Pusdienas – restorānā  Dienas nometne darbojas no plkst.9.00-17.00

 esam izvēlējušies bioloģisko zemnieku saimniecību Valmoniras. Tikai 30 
minūšu braucienā no Rīgas, te viss ir radīts bērnu drošām aktīvām darbībām un atpūtai dabā 
kopā ar mājdzīvniekiem. Bērni gūs ieskatu harmoniskas vides, cilvēku un dzīvnieku mijiedarbībā, 
baudīs dabas burvību un sniegto brīvību.

Maksa:
• par dienas nometni:  + pusdienas EUR 30
(ja vēlaties, varat dot bērnam pusdienas līdzi, nemaksājot EUR 30)

• par diennakts nometni:  Agrā pieteikšanās līdz 1.aprīlim par EUR 260

ne vēlāk kā 1 nedēļu līdz nometnes sākumam

 также предусматривает прогулку в паркe и / или посещение музея. Обед - в 
ресторане Лагерь проходит c 9.00-17.00. 

  мы выбрали Экологическое хозяйство Valmoniras – это красивая 
ферма находится всего в 30 минутах езды от Риги. На территории хозяйства есть все 
необходимое для безопасного, увлекательного и познавательного детского летнего лагеря. 
Дети смогут наслаждаться красивой природой, заниматься спортом, общаться друг с другом 
и даже проводить время, ухаживая за домашними животными.  

Стоимость
• дневной лагерь:  + обед EUR 30
• лагерь с проживанием: ,  до 1 апреля – EUR 260. 

не позднее, чем за одну неделю до начала лагеря.

uzzini
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Nometnes vērtība – ļaut bērniem brīvi justies tādiem, kādi viņi ir, nelikt stereotipu rāmīšos, bet veicināt 
radošu personības izpausmi. Nometnes audzinātāji ir kādreizējie nometņu audzēkņi un pieredzējuši pedagogi. 
Nometnes filozofija – dodam bērniem makšķeri, nevis zivi, lai audzinātāju vadībā risinātu dažādas sadzīviskas 
lietas un situācijas paši.
Nometni parasti finansiāli atbalsta - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
�Rīko: Edmunds Veizāns un biedrība „Jauniešu centrs „i-deja””.
�Vieta un laiks: Slampe, no 25. jūlija līdz 2. augustam (9 dienas, t. i., 2 dienas ilgāk nekā parasti!).
�Dzīvošana: Zemgales vidusskola, Slampes pagasts, Tukuma novads.
�Maksa par nometni – 198 EUR, ja maksā līdz 31. maijam.

Pēc 1. jūnija – 225 EUR. Ģimenēm – 5 % atlaide.
50 % iemaksa jāveic, slēdzot līgumu; pārējā summa jāsamaksā 10 dienas līdz nometnei.

�Cenā ietilpst: ēdināšana 4 reizes dienā, telpu īre, radošās nodarbības, materiāli, pedagogu apmaksa, 
piedzīvojumi, autobuss no Rīgas un atpakaļ.
�Pieteikšanās kārtība:

jāaizpilda dalībnieka anketa (pieteikums), jāiepazīstas ar KĀRTĪBAS RULLI (!),1) 
jānoslēdz līgums un jāveic pirmā iemaksa,2) 
jāveic otrā iemaksa 10 dienas līdz nometnei,3) 
uz nometni jāņem līdzi ārsta zīme, ne vecāka par 10 dienām.4) 

�Ārsta zīmē OBLIGĀTI ir jābūt šādām ziņām: PEDIKULOZES (utis) NAV, POTĒŠANĀS ATBILSTOŠI 
VECUMAM, KONTAKTA AR INFEKCIJAS SLIMĪBĀM NAV, PRAKTISKI VESELS un drīkst apmeklēt 
nometni; informācija par ALERĢIJĀM un HRONISKĀM saslimšanām.
�Līdzi jāņem: gultas veļa (palags, spilvendrāna, segas pārvalks), gulēšana būs uz piepūšamajiem matračiem 
(segas un spilveni būs), guļampiederumi, tualetes piederumi, dvielis, čības, treniņtērps, peldēšanās apģērbs, 
vilnas zeķes, apavi: sportam, āram, telpām, kabatas lukturītis, rakstāmpiederumi, sava (metāla, plastmasas) 
krūzīte, kaut kas slepenajam u. c.
�Izbraukšana uz nometni: plkst. 10.00 no Ūnijas ielas 8k–5, rūpnīcas VEF teritorija.
Ierašanās nometnē tiem, kas brauc paši, plkst. 11.30.
�Koncerts vecākiem izbraukšanas dienā plkst. 12.15. 
Atvadu rituāli: plkst. 14.00–15.00. Telpu nodošana pēc rituāliem līdz plkst. 15.00.
Vecāki, kas paši brauc pakaļ bērniem, var izbraukt TIKAI pēc telpu nodošanas – 15.00!!!
�Izbraukšana no nometnes: plkst. 15.00; ierašanās Rīgā: plkst. 16.30–17.00 Ūnijas ielā 8k–5.
�TEVI SAGAIDA tradicionālā i-dejas programma:

• praktiskās, radošās darbnīcas, piemēram: meitenēm – kanva, ziepes, rotaslietas, lūpukrāsas;
  zēniem – krokodila Dendija telefons, lietus izsaukšanas koks, fotorāmīši u. tml.;
• deju darbnīcas: hiphops, breakdance, machine dance nodarbības;
• citu netradicionālo mākslu veidi: DJ’ing, MC’ing;
• olu kaujas, ūdens kaujas, netradicionālās sporta spēles;
• tradicionālā nakts trasīte, ŠAUSMU trase psaiho.lv stilā;
• zombiju medības (NEW);
• old school fotodarbnīca;
• draudzēšanās ar slepenajiem;
• kaut kas vēl?!
• Nometnē NAV televizora un NAV datora!
• Jautrība garantēta! Kas jau ir bijis, tas zina – būs SuperMegaVegaExtraUltra lieliski! 

Katras dienas darba kārtība ar plašāku info būs: www.idejunometne.lv.

Pieteikumi un papildu info: e-pasts: info@idejunometne.lv; 
t.: 29262327 – Edmunds Veizāns, nometnes vadītājs; 
t.: 27423454 – Agnese Pumpure, nometnes satura vadītāja.

Nometnes vadītāja licences Nr. RP000356

Piedzīvojumu NOMETNE 
„ideja – 2015”
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Nometne ,,ES un medicīna”
Rīgas Klasiskā ģimnāzija sadarbībā ar RD izglītības, kultūras un sporta departamentu, 
Ziemeļvalstu programmas „Nordplus” atbalstu un dažādām iestādēm medicīnas nozarē 
organizē nometni vidusskolēniem – nākamajiem mediķiem.

Nometnes darbības laiks:
1. maiņa = 2015. gada 27. jūlijs – 2. augusts;
2. maiņa = 2015. gada 3. augusts – 9. augusts.

Mērķis
Nodrošināt jauniešiem iespēju iepazīties ar darba vidi un mediķu darbu, veikt savu dotumu apzināšanu 
un savlaicīgi uzsākt sava karjeras ceļa plānošanu veselības aprūpes un medicīnas nozarē.

Uzdevumi
1. Paplašināt jauniešu pašreizējās zināšanas par profesijām veselības aprūpes un medicīnas nozarē.
2. Iegūt iemaņas, kas palielina izpratni par savu piemērotību un nodomu pareizību, izvēloties nākotnē 
    profesiju veselības aprūpes un medicīnas nozarē.
3. Apgūt prasmes un uzsākt sava turpmākā karjeras ceļa plānošanu veselības aprūpes un medicīnas nozarē.

Praktiskās nodarbības plānotas:
1) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā,
2) Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas skolā,
3) Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā,
4) Rīgas Stradiņa universitātē ar RSU karjeras centra starpniecību.

Apraksts
Starp medicīnas nozares iestādēm ir savstarpēji saskaņots nodarbību saturs, kas ļaus:
 izmēģināt dažādas jaunas prasmes (procedūru un intravenozo manipulāciju mulāžās, manipulācijas 
   ar mulāžu vecmātībā, pirmās palīdzības sniegšana, vingrinoties ar dažādām mulāžām utt.);
 padziļināti izpētīt savu piemērotību savai nākotnes profesijai un darbam medicīnas nozarē;
 konkrētāk un praktiskāk iepazīt profesijas darba vidi;
 iegūt saskarsmes pieredzi, ēnojot speciālistus;
 padziļināt izpratni par to, kas jauniešus sagaida un kam ir jābūt gatavam, plānojot savu turpmāko karjeras ceļu;
 iegūt dzīvei noderīgu informāciju par pacientu aprūpi.

Teorētiskās nodarbības:
1) sevis izpētē, savu dotumu apzināšanā un savas karjeras ceļa plāna izveidē;
2) padziļināta savas profesijas un veselības aprūpes un medicīnas nozares izpēte.
Teorētiskās nodarbības mīsies ar izbraukumiem uz praktisko nodarbību vietām dažādās medicīnas nozares iestādēs. 
Ceļš uz praktisko nodarbību vietām un pusdienu pārtraukumi dienu pagarina, tādēļ jauniešiem interesentiem 
ir jārēķinās, ka nometnē aktivitātes sāksies plkst. 9.00 un var beigties plkst. 19.00.

Papildu informācija
Nometni līdz�nansē RD izglītības, kultūras un sporta departaments.

Pieteikties līdz 2015. gada 8. jūnijam, 
sūtot uz e-pastu Sandra.Dzelme@riga.lv šādu informāciju:

 vārds, uzvārds,
 klase, skola,
 mobilā telefona numurs, e-pasta adrese,
 maiņa, 
 par kādu ārstu nākotnē ir vēlme kļūt.

Papildu informācija – pie nometnes vadītājas Sandras Dzelmes, tālr. 26475146.

uzzini
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Iedomāsimies situāciju: kāda mamma 
kopā ar savu piecgadīgo meitu aiziet cie-
mos pie savas draudzenes, kurai nav bēr-
nu un kura nav precējusies. Bērns, kura 
pasaule pagaidām vēl riņķo ap viņu vai 
ap bērniem, no tīras sirds jautā mammas 
draudzenei: „Kad tev būs bērniņš?” Māte 
sāk stingrā balsī runāt ar meitu: „Kā tu 
tā vari? Kā tev nav kauna jautāt tādas 
lietas?” Vispār jau pagaidām bērnam tie-
šām nav kauna. Nav iemācīts. Un bērns 
vienkārši uzdod tādu jautājumu, kurš, 
viņaprāt, ir svarīgs. Bērnam ir garlaicīgi 
ar pieaugušajiem, un, kamēr bērna emo-
cijas vēl nav apslāpētas, kamēr bērns vēl 
ir dzīvs visās nozīmēs, viņš prot par sevi 
parūpēties, proti, jautāt, kad viņam būs 
kompānija.

Kauns ir civilizēto tautu izgudrojums. 
Dabā kauna nav. Daudzas necivilizētas 
ciltis joprojām nezina, kas ir kauns. Bet 

mēs, šķiet, vairs nevaram iztikt bez kau-
na izjūtas – tāpat kā nevaram iztikt bez 
daudziem jo daudziem citiem mākslīgiem 
izgudrojumiem. Kauns ir cieši saistīts ar 
vainu, kas arī ir civilizācijas izgudrojums.

apdraudēta drošības izjūta
Kauna izjūta ir cieši saistīta ar sociāla-

jām prasībām, ar mūsu gaidām, vērstām 
pret otru cilvēku, tātad ar iedomātām 
drošības prasībām. Mēs izvirzām citiem 
prasības, lai paši justos droši. Ja prasības 
netiek ievērotas, mēs jūtamies apdraudē-
ti. Mātes prātā ir kaut kāda pārliecība par 

to, kā ir jāuzvedas viņas bērnam, un šai 
uzvedībai, protams, ir jābūt ideālai. Kad 
bērns pēkšņi izdara kaut ko šai pārliecī-
bai neatbilstošu, māte cieš sakāvi – viņa 
jūtas apdraudēta, jo tagad „citi domās, 
ka es esmu slikta māte, kas nevar iemācīt 
savam bērnam pat pieklājīgi uzvesties”. 
Nu un? Pirmkārt, cilvēki tā nedomās, 
visdrīzāk viņi vispār neko nepamanīs, jo 
viņiem ir savas darīšanas un nav laika jūs 
vainot. Otrkārt, viņi taču redz, ka bērns 
ir mazs un negaida no viņa neko īpašu. 
Drīzāk cilvēki domās, ka esat slikta māte, 
jo pieprasāt no bērna ko nereālu. Treš-
kārt, tā kā mums tika iemācīts kaunēties, 
visstiprāk mēs liekam kaunēties paši sev, 
nevis citi apkauno mūs. Turklāt, pat ja 
citi cilvēki uz ielas mirkli padomās par 
jums slikti un, ne vārda neizdvešot, pa-
ies garām, – kā tas mainīs jūsu dzīvi? Kā 
viņi jūs apdraud? Ko viņi jums atņems? 
Viņi – neko. Bet katru reizi, vainojot vai 
kauninot savu bērnu, jūs zaudējat ar viņu 
kontaktu un ticību jums.

Iespējams, jūs zināsiet par šiem zaudē-
jumiem, iespējams – ne. Bērni mīlestībā 
pret vecākiem ir spējīgi uz neiedomāja-
mo – viņi slēps savas īstās jūtas, cik vien 
jums tas būs vajadzīgs, lai nesāpinātu, 
pat tad, kad darāt pāri. Bet, ja jūs protat 
kaunēties un kaunināt citus, tad taču jūs 
to zināt, jo jums ir gadījies attālināties no 
vecākiem un nokļūt pamestības izjūtā 
tādēļ, ka vecāki to pašu darīja ar jums. 
Un jūs cietāt un tēlojāt pareizo bērnu, 
kuram, protams, nav nekādu pretenziju 
pret vecākiem. Kur nu?! Jūs taču regulāri 
bijāt nogrēkojies, tātad nenopelnījāt ve-
cāku mīlestību.

Īstenībā jūs biedē doma par citiem 
cilvēkiem tikai tāpēc, ka vecāki jums 
iedvesa šausmas, kad kaunināja jūs. Bet 
realitātē jūsu pasaule nesabruks un dzī-
ve nemainīsies, ja citi uz mirkli padomās 
par jums ne pārāk labi. Bērnībā jums ne-
bija sabiedroto, kad vecāki jūs kaunināja, 
taču tagad jums esat jūs – pieaugušais 
cilvēks, kurš ir ticis pāri šīm bērnības 
šausmām. Paskatieties uz pasauli! Tajā 
ir mazāk draudu, nekā jums iemācīja 
sagaidīt. Ideālo cilvēku arī nav, tā ka arī 
sev var ļaut nebūt ideālam. Vai tiešām 
ir vērts kaunēties no visa, no kā jūs esat 
ieradis kaunēties? Pieņemiet faktu, ka 
neesat ideāls, un tad pieņemiet vēl vienu 
faktu: jūsu bērnam arī nav jābūt ideālam! 
Kaunoties par bērnu, jūs pārtraucat bēr-

na attīstīšanos, bet, priecājoties par to, ka 
jūsu bērns ir dzīvs un dzīvīgs, jūs ļaujat 
viņam izzināt pasauli un izpausties tajā. 
Bērns nevis apkauno jūs, bet meklē sevi 
šajā pasaulē, ar kuru mijiedarbojas.

bērnu kaunināšana – 
laika ekonomija
Kauninot bērnu, pieaugušie ekonomē 

savu laiku. Kaunināšana ir pamešanas 
un atraidīšanas veids, kad viņam nekas 
nav jāskaidro, nav jāvelta uzmanība. No-
kaunini bērnu, un viņš neuzdos jautā-
jumus – mūsu laiks netiks tērēts. Ja jūs 
rēķināties tikai ar savu laiku un savām 
pūlēm, tad tas ir efektīvi, jo jums atbrī-
vojas laiks.

Kauns nav dabIsKs

Kauns ir civilizēto 
tautu izgudrojums. 
Dabā kauna nav.

Kaunināšana ir pa-
mešanas un atraidīša-
nas veids, kad viņam 
nekas nav jāskaidro, 
nav jāvelta uzmanība. 
Nokaunini bērnu, 
un viņš neuzdos 
jautājumus – mūsu 
laiks netiks tērēts.

asijata maija zeļenko,
psiholoģe, 

sistēmisko risinājumu konsultante
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Ja jums padomā ir arī jūsu bērns, tad 
jums ir jāzina, ka sakaunināts bērns ir 
apjucis, jūtas vientuļš, iespējams, gaida 
kaut kādu (tostarp pārdabisku) sodīšanu 
un viņam ir bail. Palīdzības nav, atbalsta 
nav. Turklāt, ja viņš ir nogrēkojies, tad vi-
ņam nav arī tiesību uz atbalstu – viņš jūt 
tikai bailes būt sodītam vai pat gaida šo 
sodīšanu, jo vainas izjūta nav izturama. 
Jums tas ir zināms, ja arī jūs kaunināja 
vai vainoja.

„Ko tu mani kaunini?”
Māte, kura pēkšņi ir izjutusi kaunu 

par bērna uzvedību, norāj bērnu. Kāpēc? 
Tāpēc, ka viņa pati neko tādu neatļautos. 
Un tas ir skaidrs, jo viņa ir pieaudzis cil-
vēks. Kad mēs izjūtam kaunu, tas mūs 
pārņem un mēs savā ziņā esam mainītā 
uztveres stāvoklī un neuztveram reali-
tāti adekvāti. Kaunā iedzīts cilvēks jūtas 
apdraudēts un – līdzīgi slazdā nokļuvu-
šam zvēram – aiz bailēm un sāpēm kož 
ienaidniekam, kurš tuvojas. Diemžēl ie-
naidnieks te ir bērns, jo viņš māti ir pa-
kļāvis riskam tikt apkaunotai.

Studējot psiholoģiju augstskolā, nākas 
sastapties ar apmēram šādu formulēju-
mu – vecāku mīlestība ir beznosacījumu 
mīlestība. Taču praksē biežāk ir jāsasto-
pas ar to, ka tieši vecāku mīlestība ir pil-
na ar nosacījumiem, bet bērni vecākus 
mīl bez nosacījumiem. Ja bērns uzvedas 
labi, viņu mīl. Taču bērns turpina mīlēt 
vecākus un ir lojāls viņiem pat tad, kad 
vecāki viņu atraida.

Piemēram, ja piecgadīgs bērns uz ie-
las ir notraipījis savu apģērbu ar šokolā-
di, viņš dabūs rājienu. Kāpēc? Mātei ir 

kauns par to, ka bērna apģērbs vairs nav 
ideāli tīrs. Kas īstenībā notika ar bērnu? 
Viņš vienkārši trāpīja ar šokolādes gaba-
lu apģērbam. Ne vairāk. Viņam nebija 
nodoma jūs kaunināt. Tā ka nejauciet: 
bērns jūs nekaunina – bērnam kaut kas 
nav izdevies. Ja tētis pie vakariņu galda 
notraipīs kreklu ar kečupu, bērns taču 
viņu nebārs.

manam bērnam 
jābūt ideālam
Nevienam bērnam nav jābūt ideālam, 

viszinošam un visu protošam. Bērnam 
ir jābūt ziņkārīgam, zinātkāram, prie-
cīgam. Lai viņš tāds būtu, bērnam ir 
jābauda drošības izjūta, ko viņam dāvā 
vecāki, viņam ir jājūtas pieņemtam. 
Runa nav par visatļautību, bet par to, 
ka bērnam ir jābūt tiesībām mēģināt un 
kļūdīties.

Bet, ja jums ir pārliecība, ka tieši jūsu 
bērnam ir jābūt ideālam, atbildiet uz jau-
tājumu, kāpēc. Vai jums tik neizturama 
ir doma, ka neesat ideāls (-a)? Kāpēc jums 
ir jābūt ideālam (-ai)? Ideālu cilvēku nav. 
Iespējams pat, ka ideāls nav sasniedzams, 
un ir pienācis laiks atelpai arī jums.

Vai tam ir jēga?
Kaunināšana tiek pārprasta: bērns 

neveic jūs apkaunojošu darbību, bet gan 
gūst emocijas, baudu, eksperimentē, iz-
pauž savu zinātkāri. Kad bērnam darbī-
bu aizliedz, viņš to uztver nevis kā kon-
krētas darbības aizliegšanu, bet kā viņa 
dzīvīguma izpausmes noliegšanu: viņam 
nav tiesību tiekties, iepazīt pasauli, kon-
taktēt, baudīt.

Kliegšana ir bezspēks
Pieaugušie kliedz uz bērniem un sit 

mazos divu iemeslu dēļ: kad jūt savu pā-
rākumu un kad jūt savu bezspēku. Ja bēr-
nam būtu tikpat daudz spēka kā pieaugu-
šajam vai ja bērnam būtu tikpat liels vār-
du krājums kā pieaugušajam, tad pasaulē 
būtu mazāk vecāku, kuri uzdrošinās 
kliegt uz saviem bērniem un sist viņus. 
Vecāku savstarpējie skandāli arī visbie-
žāk beidzas ar to, ka kāds no partneriem, 
ja ne abi, strīdā iesaista bērnu. Vīrietim ir 
grūti aizstāvēt savas intereses priekšnie-
ka priekšā, un viņš izlādējas pret sievu, 
iespējams, arī pret bērnu. Sieva, iespē-
jams, baidās no vīra – un izlādējas pret 
bērnu. Neviena problēma nav atrisināta, 
toties ir kāds apjucis bērns, kuram tagad 
ir bail no vecākiem.

bailes neatbilst 
un tikt izstumtam
Pieaugušajiem ir raksturīgas bailes 

neatbilst citu gaidām. Mūs bērnībā ir tā 
iebiedējuši – vajag atbilst, lai netiktu iz-
stumti –, ka mēs turpinām saglabāt šīs 
bailes un nododam tās tālāk – bērniem. 
Mēs nepārbaudām, vai bailes ir pama-
totas, mēs necenšamies mainīt savu, 
pieaugušo, attieksmi un kaut ko mainīt 
sabiedrībā, lai šīs bailes samazinātu, bet 
mēs vienkārši nododam tās tālāk.

Vecāki biežāk žēlo laiku, lai noskaid-
rotu, kas, kā un kāpēc notika ar bērnu. 
Vecāku laika ekonomēšana izskatās šādi: 
ja bērna situācija ir pretrunā ar pieaugušo 
sabiedrības uzvedības normām, tad bērns 
tiek kaunināts un vainināts, bet mazajam 
nekas netiek paskaidrots. Taču cena – 
bērna prāta brīvība un ticība vecākiem…

neizturama doma – 
kāds var iedomāties, 
ka neesam ideāli
Mūsu vecāki gaidīja no mums tikai 

ideālu. Mums bija sāpīgi, vientuļi, taču 
mēs gribējām būt mīlēti un vecāku pie-
ņemti, tāpēc centāmies no visa spēka. 
Sāpes saglabājās, saglabājās arī vainas un 
kauna izjūta un tieksme uz ideālu. Tagad 
mēs to pašu prasām no bērniem, jo mums 
ir kauns, ka citi varēs redzēt – mūsu bēr-
ni nav ideāli. Un, kauninot bērnus, mēs 
tagad liekam viņiem just šīs sāpes.

Ir pienākuši citi laiki. Tagad dzīvē var 
kaut ko mainīt. Ir iespēja citādi paskatīties 
uz dažādām norisēm, izdarīt citu izvēli, 
mainīt destruktīvas tradīcijas, uzlabot 
attiecības starp vecākiem un bērniem, 
iekļaut emocionālajā dzīvē vairāk tuvības 
un ticības. Un vairs nepakļauties tām 
bailēm, kuras nekam labam nekalpo. 
Kāds ir labums, ja jūs kaunāties par to, 
kas var vienkārši notikt… ar jebkuru?
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Kad bērnam 
darbību aizliedz, 
viņš to uztver nevis 
kā konkrētas darbī-
bas aizliegšanu, bet 
kā viņa dzīvīguma 
izpausmes nolieg-
šanu: viņam nav 
tiesību tiekties, 
iepazīt pasauli, 
kontaktēt, baudīt.
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Bieži vien vecākiem situācijā, kad 
bērns ir jāaudzina vienam, rodas ne ti-
kai daudz materiālu grūtību un sarežģī-
jumu, bet arī psiholoģiska rakstura jau-
tājumu, piemēram, kā labāk paskaidrot 
bērnam par viņa tēvu vai māti, ko darīt 
ar savu aizvainojumu un dusmām uz bi-
jušo partneri, kā būt pietiekami labam 
vecākam un vienlaikus atvēlēt laiku sev, 
cik daudz ļaut bērnam ietekmēt ikdienas 
sadzīvi un lēmumus. Reizēm vecāki at-
zīst, ka galvā skan doma par to, vai bērns 
izaugs pietiekami normāls un vai viņam 
nebūs psiholoģisku traumu, ko ir radījis 
viena vecāka ģimenes modelis.

Turpmāk tekstā – nedaudz par to, 
kā atrast iekšēju balansu un nepazau-
dēt dzīvesprieku viena vecāka lomā. Ne 
vienmēr uz šiem jautājumiem var sniegt 
nepārprotamas atbildes, nav arī tādas 
vienas receptes, kā būt ar sevi apmieri-
nātam vecākam un audzināt psiholoģis-
ki veselu bērnu, tomēr ir iespējams uz to 
paskatīties no dažādām šķautnēm un 
aspektiem.

Viena vecāka ģimenes Latvijā ir pa-
stāvējušas vairākās desmitgadēs un bie-
ži vien vairākās paaudzēs. Pēdējo gadu 
statistika rāda, ka Latvijā aptuveni 29 % 
bērnu aug viena vecāka ģimenē, kā arī ir 
bērni, kas nepazīst savu bioloģisko tēvu 
vai māti un neko nezina par viņu.

Dzīves pieredze un stāsti par to, kā-
dēļ māte vai – aizvien biežāk – arī tēvs 

audzina bērnus viens pats, mēdz būt ļoti 
dažādi. Kāda sieviete ir jutusi, ka ir pie-
nācis laiks bērnam, un vienpusēji pieņē-
musi lēmumu dzemdēt un audzināt viņu 
bez bioloģiskā tēva ziņas. Cita, savukārt, 
ir atstāta viena grūtniecības pēdējās die-
nās. Ir pāri, kas bērniņu ir gaidījuši kopī-
gi, bet pašķīrušies savstarpējo nesaskaņu 
dēļ. Ir mātes, kas īstenībā bērnus audzina 
vienas, lai gan atrodas kopdzīvē ar bērnu 
tēvu, kurš periodiski lieto alkoholu vai 
spēlē azartspēles. Ir vecāki, kas par bērna 
uzturēšanu un audzināšanu ir savstarpē-
ji vienojušies, sadalot to pa nedēļām vai 
noteiktām dienām. Ir vīrieši, kuri vieni 
audzina bērnus, jo bērnu mātes dzīvo 
un strādā ārzemēs. Ir vīrieši, kuri audzi-
na svešu tēvu bērnus. Tēvi, kuri atjauno 
attiecības ar bērniem jau pēc gadiem un 
uzņemas periodiskas rūpes. Ir situāci-
jas, kad viena no vecākiem grūtības vai 
slimība liek otram uzņemties galveno 
bērna aprūpi. Pēdējā desmitgadē reizē ar 
strādāšanu ārzemēs ir nostiprinājusies 
tendence, ka vecāsmātes un arī vecietē-
vi kādā brīdī kļūst par savu bērnubērnu 
galvenajiem aprūpētājiem jeb vecākiem.

stereotipi un patiesība
Lai gan pēdējos gados sabiedrībā aiz-

vien vairāk runā par to, ka vienu vecāku 
ģimenēm būtu nepieciešama dažāda vei-
da palīdzība un atbalsts, tomēr vienlai-
kus pastāv arī daudz dažādu stereotipu, 
piemēram, uzskati, ka viena vecāka ģi-
mene vienmēr ir nelaimīga, nepilnvērtī-
ga, bērni izaug traumēti, sieviete ir bijusi 
vieglprātīga, visas vientuļās mātes ir ga-
dos jaunas utt. Ne vienmēr to var attieci-
nāt uz viena vecāka ģimeni, un nereti šos 
pašus apgalvojumus var lietot, rakstu-
rojot arī situāciju abu vecāku ģimenēs. 
Bieži vien kauna vai nepilnvērtības izjūta 
var rasties no salīdzinājuma ar šķietami 
ideālo ģimenes modeli, kurā, kā ierasts, 
ir divi vecāki.

Daļa sabiedrībā minētās informācijas 
par to vecāku ģimenēm, kuri vieni audzi-
na bērnus, ir patiesa, un ar to bieži nākas 
saskarties ikdienā psihologa darbā. Šiem 
vecākiem ir jāuzņemas divu pieaugušu 
cilvēku atbildība un pienākumi un bieži 
vien jāraujas vai uz pusēm, lai ne tikai 
parūpētos par bērnu un organizētu viņa 
ikdienu, bet arī būtu viņam gan atbalsts, 
gan mierinājums, gan robežu noteicējs 
un arī rotaļu un spēļu biedrs. Paralēli 
nākas cīnīties ar ikdienas stresu materiā-
lo grūtību un darba dēļ. Iespējams, tam 

vecāKI, KurI bez partnera 
līdzdalības audzIna bērnus

Stereotips, ka vecā-
ki, kas vieni audzina 
bērnus, ir nelaimīgi, 
vienmēr neatbilst 
patiesībai, jo, salīdzi-
not ar dažām des-
mitgadēm iepriekš, 
vecāki ir vairāk 
apmierināti ar savu 
dzīves modeli, un arī 
mūsdienu iespējas ir 
daudz plašākas, nekā 
tas ir bijis iepriekš.

aiga ukstiņa,
krīžu un konsultāciju 

centra „Skalbes” psiholoģe

Kā atrast balansu un nepazaudēt dzīvesprieku?
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visam seko arī hronisks nogurums, kura 
rezultātā īpaši saasināti var tikt uztvertas 
dažādas bērna uzvedības nianses un re-
akcija uz tām var būt daudz asāka, emo-
cionālāka, nekā tas, iespējams, būtu citā 
situācijā. Aisberga neredzamā daļa var 
būt arī vientulības un atstumtības izjūta, 
tādas psiholoģiskas grūtības kā sērošanas 
process vai vardarbības sekas.

Tomēr, pat ja situācija ir šķietami sma-
ga un sarežģīta, Latvijā ir daudzas brīniš-
ķīgas mammas un tēti, kas parāda, ka 
viņi paši spēj ietekmēt savu dzīves kva-
litāti, darboties aktīvi un sniegt bērniem 
nepieciešamo.

Arī pēdējās desmitgadēs veiktie pētī-
jumi ir parādījuši nozīmīgus atklājumus 
par viena vecāka ģimenēm. Piemēram, 
stereotips, ka vecāki, kas vieni audzina 
bērnus, ir nelaimīgi, vienmēr neatbilst pa-
tiesībai, jo, salīdzinot ar dažām desmitga-
dēm iepriekš, vecāki ir vairāk apmierināti 
ar savu dzīves modeli, un arī mūsdienu 
iespējas ir daudz plašākas, nekā tas ir bijis 
iepriekš. Kādā pētījumā par cilvēku ne-
laimīguma (neapmierinātības) iemesliem 
izrādījās, ka dažādās situācijās šie vecāki 
uzrādīja mazāku nomāktību nekā precēti 
cilvēki vai cilvēki bez bērniem.

Veiktie pētījumi parāda, ka bērna at-
tīstībā būtiska nozīme ir drošības izjūtai 
un stabilitātei un ka bērni, kuru ģimenē 
ir ilgstoši vecāku savstarpējie konflik-
ti un vardarbība, piedzīvo daudz vairāk 
emocionālu un kognitīvu grūtību nekā 
bērni, kuri aug stabilās viena vecāka ģi-
menēs.

Novērojumi, pirms pāris gadiem va-
dot vecāku atbalsta un pieredzes grupu, 
parādīja, ka vecākiem, kuri vieni audzina 
bērnus, bieži vien ir tādas pašas vajadzī-
bas kā vecākiem, kuriem audzināšanā ir 
partnera atbalsts, piemēram, kā kontro-
lēt savas emocijas, kā audzināt bērnu un 
piepildīt savu dzīvi, paaugstināt pašvēr-
tējumu.

Vecāku grupā, pārrunājot arī iegu-
vumus, audzinot bērnu vienam, tika 
norādīti šādi aspekti: iespēja pieņemt lē-
mumus bez nepieciešamības vienoties ar 
otru cilvēku; ir, par ko rūpēties; lielāka 
atbildības izjūta; tuvas attiecības ar bēr-
nu; dzīves pieredze, kas ļauj mācīties no 
kļūdām un dod spēku; laiks garīgai iz-
augsmei; mierīgas savstarpējās attiecības 
bez konfliktiem; bērna iesaiste ģimenes 
darbu veikšanā; lielāka patstāvība u. c.

atbalsta sistēmas 
veidošana
Vecākiem ir svarīgi apzināti domāt un 

veidot savu atbalsta un tuvo cilvēku sis-

tēmu. Tas ir kā lidmašīnā, kad skābekļa 
trūkuma situācijā sākotnēji ir nepiecie-
šams uzlikt skābekļa masku sev, lai pēc 
tam varētu parūpēties par bērnu. Iespē-
jams, ne vienmēr tie būs ģimenes locekļi 
vai bērna tēvs (māte), tie var būt draugi, 
paziņas – cilvēki, kas būtu gatavi iesais-
tīties un palīdzēt. Situācijās, kad uznāk 
skumjas vai nomāktība, var palīdzēt sa-
raksta izveide, uzskaitot cilvēkus, vietas 
un palīdzības iespējas, kas atgādinātu 
un liktu izjust, ka tu esi svarīgs un neesi 
viens. Tomēr ir jārēķinās, ka sākotnēji 
bieži vien ir jāpārvar sevi un jāizkāpj no 
savas ierastās drošības zonas, jāsper pir-
mais solis, lai iemācītos meklēt un sniegt 
sev vairāk atbalsta, izmantojot pastāvošās 
iespējas, piemēram, atzīstot, ka ir vaja-
dzīgs atelpas brīdis saspringtajā ikdienā, 
lai spētu labāk un pilnvērtīgāk rūpēties 
par bērnu; izvilkt sevi no noslēgtības un 
norobežošanās. Šāda vecāka aktivitāte arī 
bērnam būs nozīmīgs piemērs, kā nepa-
doties grūtībās un apgūt prasmes meklēt 
sev gan iekšējus resursus, gan atbalstu.

Vecāki atbalsta sistēmu mēdz orga-
nizēt dažādi – lūdzot draugus vai vec-
vecākus kādu laiku pieskatīt bērnu, or-
ganizējot bērnam pēc skolas bezmaksas 

pulciņu vai dienas centra apmeklējumu. 
Iespējams, vietējais sociālais dienests var 
piedāvāt jaunu pieredzi un perspektīvu, 
arī grupas biedru atbalstu dažādās vecā-
kiem paredzētās programmās un aktivi-
tātēs. Var izvēlēties arī radošus atbalsta 
saņemšanas paņēmienus, piemēram, pēc 
kārtas organizējot bērnu ballītes ar nakš-
ņošanu, tā ļaujot iegūt kādu brīvu vakaru 
sev un jaunu pieredzi bērnam, vai paši 
uzņemoties un izveidojot vecāku atbalsta 
grupu, kas regulāri tiekas. Reizēm pir-
mais speramais solis ir saņemt atbalstu, 
izreaģējot sasāpējušās emocijas, zvanot 
uz diennakts pieaugušo krīzes tālruni 
(67222922, 27722292, www.skalbes.lv) 
vai bezmaksas diennakts bērnu un vecā-
ku uzticības tālruni (116111), kas strādā, 
lai nepieciešamības gadījumā sniegtu at-
balstu un informāciju.

pārvarēt iepriekšējo 
pieredzi un aizvainojumu
Bieži vien psihologa darbā var novērot, 

ka emocionālas grūtības tagadnē un sa-
režģījumus attiecībās rada arī iepriekšējā 
partnerattiecību pieredze, kas vienam no 
vecākiem ir bijusi saistībā ar otru, kurš ir 
maz vai vispār nav iesaistīts bērna audzi-
nāšanā. Bieži neizsāpētas un iekonser-
vētas ir spēcīgas emocijas, kuras sieviete 
vai vīrietis ikdienā nēsā sevī, piemēram, 
vardarbības pieredze, dusmas, aizvaino-
jums, bailes, bezcerības un netaisnīguma 
izjūta. Ir svarīgi šīs emocijas neapspiest, 
jo tad tās mēdz dubultā atgriezties ne ti-
kai ar veselības, bet arī ar bērnu un at-
tiecību veidošanas problēmām. Emoci-
jām ir jādod vieta un jāļauj tām būt. Ja ir 
vajadzīgs, sākotnēji var sērot par to, kas 
nav bijis, bet ir sapņots. Izpaust emocijas 
ir svarīgi ne tikai mūsu veselībai, bet arī 
bērna spējai mācīties apzināties un re-
gulēt savas emocijas. Piemēram, reizēm 
mammas jautā, vai drīkst raudāt bērna 
priekšā, un pauž bailes, vai tādējādi nesa-

Situācijās, kad uznāk 
skumjas vai nomāk-
tība, var palīdzēt 
saraksta izveide, 
uzskaitot cilvēkus, 
vietas un palīdzības 
iespējas, kas atgādi-
nātu un liktu izjust, 
ka tu esi svarīgs un 
neesi viens.
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trauks, netraumēs bērnu. Jā, arī vecāki ir 
cilvēki, kuri drīkst raudāt un skumt bēr-
na priekšā, tikai bērna vecumposmam 
atbilstošā līmenī izskaidrojot, kas šobrīd 
ar viņa vecākiem notiek, par ko tiek lietas 
bērnam redzamās asaras.

Darbs ar savām emocijām, kuras bieži 
vien gribas nobāzt visdziļākajā kaktā un 
nekustināt, īstermiņā var būt sāpīgs un 
satraucošs, bet ilgākā laika periodā var 
nest brīnišķīgus augļus, tādus kā dzīves-
prieks, sirdsmiers un spēja pieņemt savu 
dzīves situāciju, uzticēties, lai izveido-
tu jaunas attiecības. Iespējams, pirmais 
solis ir sākt runāt par savām emocijām, 
piemēram, ar kādu draugu, paziņu un, 
ja tuvumā negadās neviens cits, kaut vai 
ar istabas augu, mājdzīvnieku… Ventilēt 
savas emocijas, lai dotu iespēju tām mai-
nīties. Palīdzēt var patiesa dusmu vēstule, 
kuru, atkārtoti papildinot, var rakstīt ot-
ram cilvēkam (realitātē nenosūtot adre-
sātam), izpaužot visas piedzīvotās emoci-
jas. Katram no vecākiem ir jāmeklē savs 
veids, kur tās izlikt un kā sevi dziedēt.

attieksme pret 
otru bērna vecāku
Bieži vien pieaugušie kopš bērnības 

atceras epizodes, kad vecāki tika iesais-
tījuši viņus savstarpējos konfliktos vai 
viņu priekšā runājuši ko nepatīkamu par 

otru no vecākiem. Reizēm sievietes norā-
da, ka neko no bērna neslēpjot un stāstot 
visu par viņa tēva rīcību. Šajā gadījumā ir 
svarīgi nodalīt un nejaukt divu pieaugu-
šo attiecības un bērna un vecāka attiecī-
bas. Reti kurā situācijā bērns spēs justies 
pieņemts un saprasts, ja par daļu no viņa 
jeb kādu no vecākiem runās ko pazemo-
jošu un aizskarošu. Šādās situācijās bēr-
nam nav arī jāmelo un jāslēpj patiesība 
no viņa, tomēr ir rūpīgi jāpārdomā un 
jāizvēlas vārdi, jācenšas saglabāt (iespē-
ju robežās) cieņpilna attieksme pret otru 
vecāku. Ja šādi izturēties nav iespējams, 
tad ir svarīgi bērnam atzīt un izskaidrot 
savas emocijas, piemēram, aizvainojumu 
un dusmas par tēva rīcību.

Tieši vecāka, kas ikdienā audzina bēr-
nu, izturēšanās ir piemērs bērna izprat-
nei par attiecību veidošanu ar pretējo 
dzimumu, pat ja vecāki nedzīvo kopā. 
Bieži vien otrs vecāks mēdz pazust no 
bērna dzīves situācijā, kad vecāki ir šķī-
rušies: viņš var izjust mazāku iesaisti 
bērna dzīvē un, izjūtot par to dusmas un 
vilšanos, izvēlēties pamest bērnu. Tomēr 
šajās situācijās bērnam var būt vajadzīga 
esošā vecāka palīdzība, lai viņš signalizē-
tu par bērna vajadzībām, piemēram, vei-
cinot regulāras tikšanās, informējot par 
bērna dzīves notikumiem u. tml. Bieži 
vien bērni spēj pietiekami labi novērtēt 

gan vecāku savstarpējās attiecības, gan 
katru no viņiem atsevišķi un ne vienmēr 
izjūt vajadzību būt tik emocionāli tuvās 
attiecībās ar abiem, bet drošību un psi-
holoģisku līdzsvarotību var sniegt apziņa 
par vecāku pieejamību, pat ja tās ir tikai 
dažas stundas nedēļā vai mēnesī, salīdzi-
not ar situāciju, kad saites ar otru no ve-
cākiem ir pilnīgi pārrautas.

Protams, ieklausoties citu viedokļos 
un padomos, var apjukt un pazaudēt iz-
pratni, kā man savā ģimenē gribas dzīvot 
un kas man ir labi un piemēroti. Ļaujot 
sev just, kādu brīdi arī skumt, ja vaja-
dzīgs, un pieņemt savu līdzšinējo piere-
dzi, var meklēt balansu un dzīvesprieku 
pašreizējā dzīvē. Bieži vien ir jāpamudina 
sevi spert pirmo soli, lai meklētu visvai-
rāk piemēroto labsajūtas formulu, kas der 
tieši tev kā sievietei, vīrietim – vecākam! 

Bieži vien bērni spēj 
pietiekami labi no-
vērtēt gan vecāku 
savstarpējās attie-
cības, gan katru no 
viņiem atsevišķi un 
ne vienmēr izjūt va-
jadzību būt tik emo-
cionāli tuvās attie-
cībās ar abiem, bet 
drošību un psiholo-
ģisku līdzsvarotību 
var sniegt apziņa 
par vecāku pieeja-
mību, pat ja tās ir 
tikai dažas stundas 
nedēļā vai mēnesī, 
salīdzinot ar 
situāciju, kad saites 
ar otru no vecākiem 
ir pilnīgi pārrautas.


