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Sīkie atkal plēšas
KĀ VECĀKI RADA BĒRNU SAVSTARPĒJOS KONFLIKTUS

Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante

Reizēm ģimenē rodas konflikti starp bērniem, dažkārt viņi pat ilgstoši dzīvo nesa-
skaņā, izjūt nepatīkamas emocijas viens pret otru un aizvaino cits citu. Kāpēc tā no-
tiek? Vai vecāki to var ietekmēt? Var. Vēl vairāk – vecāki veido savu bērnu savstarpējās 
attiecības. Rakstā izskatīsim, ar kādu savu rīcību vecāki paši rada bērnu savstarpējos 
konfliktus.

Tekstā dažviet tiks izmantots vārds „sibs”, kurš aizvietos vārdu salikumu „brālis vai 
māsa”.

Laulāto savstarpējo konfliktu nerisināšana
Būtībā vecāki ir tie, kas rada šo situāciju, jo bērni tikai padara redzamu to, ko ve-

cāki neparāda, – slēptās domas un jūtas. Bērni uztver pretenzijas vai melošanas ener-
ģiju. Ārēji vecāku attiecības var izskatīties tīri pieklājīgi, taču dvēselē laulātajam pārim 
var būt lērums pretenziju vienam pret otru – no izmētātām zeķēm vai neaizskrūvētas FO
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zobu pastas tūbiņas līdz „Kas tu par vīru, ja tik maz pelni?”, „Kas tu par sievu? Mana mamma nekad tā nav darījusi!”. Galvenais ir 
tas, ka negatīvās jūtas un emocijas tiek izjustas regulāri un problēma netiek atrisināta – kaitinošā darbība netiek pārtraukta vai arī 
attieksme pret šo darbību netiek mainīta. Aizkaitinājums saglabājas. Tādā gadījumā bērni, savstarpēji izspēlējot konfliktus, kuru 
starp viņiem pašiem nav, šo divkosību padara redzamu. Bērni cieš no smagām emocijām, kuras viņi paši nav izraisījuši un pār 
kurām viņi nevar valdīt. Visbiežāk meitenes atveido mātes uzvedību un zēni – tēva. Taču visai bieži notiek arī citādi.

Vecākiem ir iespēja izvēlēties – risināt savas patiesās problēmas vai arī nerisināt tās un, iesaistoties bērnu attiecībās par ties-
nešiem vai vidutājiem, „glābt” viņus. Ja situācija jau ir nonākusi līdz tam, ka bērni savā starpā kaujas, vecākiem nav jādara vairāk 
par gluži fizisku kautiņa pārtraukšanu, turklāt bez īpaša spēka lietošanas, jo šajā vecāku žestā nav jābūt nosodījumam. Un tad 
pateikt – „Sarunājiet bez kautiņa!” – un uzstāt, lai tā arī būtu. Viss! Līdzko vecāki sāk skaidrot, kurš bija vainīgs un kā viss notika, 
viņi iejaucas ne savās darīšanās. Pats sliktākais šajā gadījumā ir tas, ka bērniem nākas strīdēties tādu parādību dēļ, kuras rodas, dzī-
vojot saspringuma atmosfērā, kāda diemžēl valda ģimenē, kad vecāki neprot izrunāties viens ar otru un atrast kopīgu risinājumu. 
Verbalizējot nepatīkamo un raksturojot to, konflikts kļūst stabilāks.

Ja strīdi hroniski turpinās, pēc 20 gadiem bērni viens otram izsaka pretenzijas, formulējot tās tieši tādiem pašiem vārdiem, ko 
viņu galvās ir ielikuši vecāki, piemēram: „Kā tu vari nedomāt par savu māsu? Kas tu esi par egoisti?!”; „Tu nekad par mani neesi do-
mājusi! Vienmēr esi bijusi egoiste!”. Tātad – vecākiem iesaistoties bērnu konfliktos, nevis vispirms atrisinot savējos, tiek veicināta 
labvēlīga vide bērnu savstarpējiem konfliktiem.

Bērns ģimenē nav sagatavots brālītim vai māsiņai
Ja otrais bērns ģimenē vēl tiek gaidīts, jums ir vairāk izredžu pozitīvi ietekmēt savu 

bērnu attiecības. Sagatavojiet savu pirmdzimto tam, ka viņam būs brālītis vai māsiņa. 
Izmantojiet šo laiku jūsu savstarpējā kontakta nostiprināšanai vai labošanai. Ja jums 
rūp bērna nākotne, tad reizē ar sagatavošanos jauna uzdevuma pildīšanai jums ir jā-
rūpējas arī par to, lai ievērojami samazinātu bērna pašreizējo vai iespējamo stresu, 
kurš radīsies vienlaikus ar siba parādīšanos.

Varat parādīt bērnam zīdaiņu foto – viņam tiek solīts brālītis, ar kuru spēlēt fut-
bolu, vai māsiņa, ar kuru spēlēties ar lellēm, bet rezultātā bērns saņem bezpalīdzīgu 
kliedzošu būtni, kura jocīgi izskatās, neprot staigāt, runāt un mēdz gulēt tad, kad, 
viņaprāt, ir jāspēlējas. Ļoti būtiski ir ne tikai brīdināt bērnu par to, ka drīz viņš nebūs 
vienīgais, bet arī paziņot viņam, ka viņš tik un tā ir īpašs un tāds arī paliks. Taču tas ne 
tikai ir jāpasaka: lai bērns nejustos pamests, atraidīts, nevajadzīgs, lieks, dzīvē arī tā ir 
jāuzvedas. Var brīdināt bērnu, ka tagad jūs rūpēsieties par viņu citādi, iespējams, vairs 
nevarēsiet palīdzēt viņam tik ātri, kā ierasts, ka dažreiz būs iespējamas neparedzamas 
situācijas, saistītas ar mazuli, ka vecākajam bērnam vajadzēs mazliet pagaidīt u. tml.

Cieņa pret pirmdzimto
Pirmais bērns tiešām ir īpašs – ar to, ka viņš divus cilvēkus ir padarījis par vecā-

kiem. Pārējie bērni tikai papildina ģimeni, par tēvu un māti jūs padara jūsu pirm-
dzimtais. To nekad un nekas nemainīs. 
Tas ir jāatceras.

Starp citu, ja jūs sakārtosiet attiecī-
bas ar vecāko bērnu un turpināsiet pret 
viņu izturēties kā pret pirmo un galveno 
bērnu, viņš būs gatavs rūpēties par jau-
nāko, protams, veselā saprāta robežās. 
Rūpēties par bērniem  – visiem saviem 
bērniem – ir vecāku, nevis vecākā bērna 
uzdevums. Bērns var rūpēties par sibu 
tikai kā bērns, piemēram, pasaukt, at-
nest, mazliet palīdzēt, paņemt no galda, 
kur mazais neaizsniedz, utt. Bērna darbs 
nav pildīt skolā uzdotos mājas uzdevu-
mus ar jaunāko, ģērbt viņu, lasīt pasaku 
vai atdot viņam savas mantas. Nekas, 
kas ierobežo viņa brīvību, kad viņš ne-
var pievērsties savām lietām, vecākajam 
bērnam nav jādara! Turklāt bērni paši 
parāda vecākiem, ko viņi var un kas no 
viņiem nav pārāk daudz prasīts. Ir taču 
novērots, ka vecākiem tik ļoti patīk ner-
vozi kliegt uz vecāko bērnu: „Tu tagad 
esi liels!”, „Tiec galā pats!”, „Sasien auk-
las pats!”, „Kāpēc tu pats to nevari izda-
rīt?”. Tāpēc, ka viņš nav liels. Viņš ir tik 
mazs, cik ir. Viņš nav kļuvis par 15 ga-
diem vecāks un vairāk pieredzējis reizē 
ar jaunāka siba piedzimšanu. Un tagad 
vecāku palīdzība viņam ir vēl vairāk va-

Bērni uztver pretenzijas 
vai melošanas enerģiju. 
Ārēji vecāku attiecības 
var izskatīties tīri 
pieklājīgi, taču dvēselē 
laulātajam pārim var 
būt lērums pretenziju 
vienam pret otru. Bērni, 
savstarpēji izspēlējot 
konfliktus, kuru starp 
viņiem pašiem nav, 
šo divkosību padara 
redzamu.
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jadzīga nekā iepriekš, jo viņš ir pazaudē-
jis savu paradīzi un baidās tikt izstumts. 
Viņam jūsu mīlestības apliecinājumus 
vajag vairāk nekā agrāk.

Tāpēc ir vērts atcerēties kārtību, 
kādā veltām uzmanību saviem bērniem. 
Pirmkārt, vecāku uzmanība tiek pirma-
jam bērnam. Vienmēr. Nākamajiem bēr-
niem – otrkārt. Tādējādi katrs nākamais 
bērns saņem gan vecāku uzmanību, gan 
vecāko sibu uzmanību, iegūstot vairāk 
par to, ko saņem vecākais. Taču, ja vecā-
kajam bērnam vecāki nevelta uzmanību, 
rodas disbalanss, ko ir grūti atgūt. Nesa-
ņemot to, ko viņam vajag no vecākiem, 
bērns izaudzis nevarēs būt veiksmīgs. 
Jums ir jāzina, ka katrs izteikums „tu esi 
vecāks, atdod, padalies, piekāpies” bēr-
nam liek justies tā, it kā viņam nebūtu 
tiesību uz īpašumu, viedokli, panāku-
miem.

Priekšroka vienam no bērniem
Vecāki, izceļot vienu bērnu un ignorējot citu (-s), stipri kaitē bērniem un viņu attiecībām. Ja jūs šajā aprakstā pazīstat savu uz-

vedību, pajautājiet sev, kādēļ jums tas ir vajadzīgs. Iespējams, tāpēc, lai ģimenē būtu grēkāzis. Kādēļ? Tā bija pieņemts jūsu vecāku 
ģimenē? Jums gribas to turpināt? Ja ne, tad steidzami mainiet savu domāšanu un uzvedību! Iespējams, ir nepieciešama sistēmiskā 
terapeita palīdzība, jo citādi vainošanas objekts var tikt mainīts, taču pati vainošanas tradīcija saglabāsies. Kritizējot un pārmetot, 
nopeļot un ignorējot var izaudzināt tikai vientuļnieku, upuri, neveiksminieku, tādu potenciālo partneri, kurš attiecībās neprot 
uzticēties.

Varētu šķist, ka sniegt uzmanību vispirms vecākajam bērnam jau ir sava veida priekšrokas došana vienam no bērniem, taču tā 
nav. No visiem bērniem paradīzi pazaudē tikai viens – pirmais. Visi pārējie nāk aiz viņa. Tādējādi pirmais ir arī visvieglāk ievai-
nojamais no visiem.

Atbilstīgi vecumam bērnam tiek mācīts pašapkalpoties. Piemēram, kamēr piecgadīgs bērns aizsien savas kurpes, māte var siet 
kurpes jaunākam bērnam. Ja bērnam ir kādi seši vai septiņi gadi un ģimenē ir trīs vai četri bērni, ar vecāko var sarunāt, ka pēc savu 
kurpju aizsiešanas viņš palīdzēs mātei ar otro bērnu, kamēr māte aizsies kurpes trešajam un ceturtajam. Pēc tam vajag pateikties 
vecākajam bērnam par šo palīdzību.

Pārāk traumatiska pirmā grūtniecība un dzemdības
Mēdz būt arī tā, ka pirmā grūtniecība un pirmās dzemdības mātei bijušas īpaši smagas un traumatiskas. Tādā gadījumā sie-

vietes bieži nespēj pieņemt savu pirmdzimto. Te gan es ieteiktu griezties pie psihoterapeita, kurš palīdzēs uzveikt šo traumatisko 
pieredzi. Atkal jāsaka – bērna vainas te nav. Lielāka nozīme ir tam, kā sieviete pieņēma savu grūtniecību, kādas bija viņas attiecības 
ar bērna tēvu, vai viņš viņai šajā periodā palīdzēja. Svarīgi ir arī tas, kā reizē ar šo notikumu ir mainījusies sievietes dzīve. Vai šī 
grūtniecība neizpostīja visus viņas plānus un cerības?

Arī bez terapeita palīdzības var mēģināt pārvērtēt savu dzīvi, pieņemt to, kā viss 
ir norisinājies. Izanalizējiet, vai tās brīnišķīgi izsapņotās dzīves priekšā jums nebija 
tik lielas bailes, ka drošāk bija kļūt grūtai un piedzemdēt bērnu. Kā bija ar jūsu māti, 
mātesmāti utt.? Vai bērns nebija laba bēgšana no kaut kā? Šī ir tiešām sarežģīta tēma, 
kuru labāk risināt ar speciālista palīdzību.

Pat ja jūs nevarat mīlēt savu bērnu tagad, šaubos, vai jums tiešām gribas, lai viņam 
neveiktos dzīvē. Atrisiniet šo problēmu sevis un sava bērna dēļ! Sāpju vietā var parā-
dīties mīlestība.

Vientuļās mātes
Vientuļajām mātēm var teikt to pašu. Sakārtojiet savu dvēseles stāvokli! Jums dro-

ši vien ir ļoti daudz visādu pretenziju: apgrūtinājumi sadzīvē, vīra atbalsta trūkums, 
jūs esat viena ar bērniem vai – pret bērniem. Lai nemocītos pati un nemocītu savus 
bērnus, ielaidiet mieru savā dvēselē. Uzņemieties atbildību par saviem darbiem, vār-
diem un jūtām. Un izmantojiet palīdzību.

Kāda mana kolēģe ar savu četrgadīgo meitu devās pie vienas paziņas, kurai nesen 
piedzima otrais bērns. Abi četrgadīgie bērni spēlējās, taisot šausmīgu troksni. Kolēģe 
ieminējās: „Viņi te bļaustās, mazulīte guļ, vai bērniem nav jāaizrāda?” Viņas paziņa 
atbildēja: „Mazulītei nāksies pierast pie tā, ka viņai ir vecākais brālis.” Šī māte savu 
jūtu un emociju līmenī jūtas mierīga un taisnīga. Tātad arī viņas bērni jūtas mierīgi, un 
mazulīte prata gulēt tad, kad viņas brālis taisīja troksni. Kopš šīs ciemošanās ir pagājuši 
trīs gadi, un abi viņas bērni jūtas labi un dzīvo draudzīgi. Zēns nejūtas atraidīts, taču 
arī meitene nav pazemota un prot dzīvot blakus brālim, kurš mēdz būt trokšņains. Un 
savstarpēja naida starp šiem bērniem nav.
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Ja situācija jau ir 
nonākusi līdz tam, 
ka bērni savā starpā 
kaujas, vecākiem nav 
jādara vairāk par 
gluži fizisku kautiņa 
pārtraukšanu, turklāt 
bez īpaša spēka 
lietošanas, jo šajā 
vecāku žestā nav jābūt 
nosodījumam. Un tad 
pateikt – „Sarunājiet 
bez kautiņa!” – un 
uzstāt, lai tā arī būtu.
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Pirmo reizi  
uz bērnudārzu

KĀ VIEGLĀK PĀRDZĪVOT ADAPTĀCIJAS LAIKU
Rita Stikāne,
privātās pirmsskolas izglītības iestādes „BeBe.lv” vadītāja, sociālā pedagoģe
www.bebe.lv

Šķiet, katra bērna dzīvē viens no svarīgākiem posmiem ir bērnudārza gaitu uzsākšana, dažkārt to mēdz nosaukt arī par krīzi. 
Tieši adaptācijas procesa kvalitāte ietekmē bērna socializēšanās, vispārējās attīstības un izglītošanās kvalitāti gan bērnudārzā, gan 
skolā. Tāpēc ne tikai pedagogiem ir rūpīgi jāgatavojas adaptācijas periodam, izprotot 
šā posma nozīmīgumu, labiekārtojot telpas, pielāgojot inventāru un esot pieejamiem 
vecākiem, bet arī mazuļu vecākiem ir jāiegūst pilnīgi jauna informācija par savu lomu 
adaptācijas perioda norisē.

Šajā materiālā esmu apkopojusi 15 gadu laikā uzkrātajā pieredzē un novērojumos 
balstītos ieteikumus vecākiem, kuru bērni vēl tikai uzsāk gaitas dārziņā.

Jaunākā vecuma bērni (piemēram, 1 gads 6 mēn.) pirmās gaitas dārziņā uzsāk tieši 
privātos dārziņos, tādējādi privātajām pirmskolām visbiežāk un visvairāk ir jāsaskaras 
ar adaptācijas periodu. Turklāt „BeBe.lv” bija Latvijā pirmais bērnudārzs, kurš piedā-
vāja pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem jau ar deviņu mēnešu vecumu.

Kā vieglāk pārdzīvot adaptācijas laiku (2–8 nedēļas), un kā bērnam veiksmīgāk uz-
sākt gaitas dārziņā?

Vecāku gatavība emocionāli atlaist bērnu
Lai bērniņš veiksmīgi iekļautos bērnudārza vidē, viens no svarīgākajiem nosacī-

jumiem ir vecāku noskaņojums. Ja mamma un tētis ir gatavi emocionāli atlaist savu 
bērnu jaunajā un lielajā pasaulē, tad tie jau ir 50 % veiksmes. Vecāku noskaņojums un 
izjūtas ir ļoti būtiskas bērna pašsajūtai. Bērns jūt slēptos – un bieži vien arī ļoti uzkrī-

Es ieteiktu vismaz 
četrus mēnešus pirms 
adaptācija laika 
mājās ievērot tādu 
pašu ikdienas režīmu, 
kāds būs bērnudārzā. 
Gulēšanas režīms ir viens 
no būtiskākajiem, jo ir 
jāiemācās ievērot agru 
celšanos no rīta un agru 
iešanu gulēt vakaros.
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tošos un pamanāmos – vecāku signālus. Tie ziņo bērnam, vai vide, uz kuru viņš tiek atvests, būs droša, laba un uzticama.
Bērns nespēj justies droši, ja tā nejūtas vecāki. Saikne starp bērnu un vecākiem ir ļoti cieša. Pusē no gadījumiem, kad bērns 

nespēj iejusties bērnudārza vidē, atbildīgi ir vecāki – viņu bailes un nespēja uzticēt savu atvasīti audzinātājām un auklītēm. Ja 
mamma ar smaidu bērnam saka – „Tev te būs droši, priecīgi un labi” –, tad bērns tam arī tic un tā jūtas.

Sarunas ar bērnu par bērnudārza ikdienu
Bērnudārza gaitām var sākt gatavoties jau krietni pirms notikuma – bērnam vēl nestaigājot un sēžot ratos, piemēram, dodoties 

pastaigās ar bērnu gar potenciālo dārziņu un stāstot, cik interesanti tur ir, vērojot, kā bērni ārā rotaļājas.
Pirms bērns uzsāk bērnudārza gaitas, ir svarīgi kādu laiku par to runāt. Ja bērns zinās, kas viņu sagaida jaunajā ikdienā, tad arī 

daudz vieglāk to pieņems un pat gūs no tā lielu prieku (draugus, rotaļlietas, nodarbības). Sarunas pirms bērnudārza uzsākšanas 
palīdz noskaņoties notikumam ne tikai bērnam, bet arī pašiem vecākiem. Ja kopīgi tiek runāts par jauno ikdienu, to ir vieglāk 
pieņemt un saprast.

Pirms adaptācijas laika – bērnudārza ikdienas režīms
Gatavošanās ir ne tikai sarunas, bet arī bērnudārza ikdienas režīma ievērošana. Es ieteiktu vismaz četrus mēnešus pirms adap-

tācija laika mājās ievērot tādu pašu ikdienas režīmu, kāds būs bērnudārzā.
Agra celšanās no rīta un agra iešana gulēt. Gulēšanas režīms ir viens no būtiskākajiem, jo ir jāiemācās ievērot agru celšanos 

no rīta un agru iešanu gulēt vakaros. Parasti tas, īpaši pēkšņa agra celšanās no rītiem, bērniem sagādā grūtības. Bērni fiziski ir 
noguruši un nav izgulējušies. Kā viņi var justies labi? Kā jūtas pieaugušie, kad nav izgulējušies?

Radināšana pie dažādām aktivitātēm. Dienas pirmā puse dārziņā ir ļoti aktīva. Notiek dažādas intelektuālās nodarbības, 
sporta nodarbības un muzicēšana. Uzsākot gaitas dārziņā, bērni bieži ir neizpratnē, un aktīvais režīms viņus nogurdina. Komfor-
tabli jūtas tie bērni, kuri jau mājas apstākļos ir pieraduši, ka viņus nodarbina.

Pastaigas un svaigs gaiss. Arī pastaigas dārziņā notiek pēc konkrēta grafika. Visbiežāk pastaigās bērni dodas divas reizes die-
nā, taču daudzi no bērniem nav pieraduši to darīt. Daudzi bērni nav pieraduši staigāt ar kājām, bet pavadīt laiku ārā, sēžot ratos.

Pastaigām ārā ir nepieciešams arī atbilstīgs apģērbs. Bērnudārzā nederēs skaists balts mētelītis. Bērni daudz laika pavada, spē-
lējoties ar smiltīm, ziemā pikojas un ceļ sniegavīrus. Vislabāk izvēlēties ērtu, termoregulējošu apģērbu un apavus, kurus nav žēl 
sasmērēt un sabojāt. Apģērbam ir jābūt ne tikai ērti nēsājamam, bet arī ērti uzvelkamam, turklāt – lai to būtu ērti uzvilkt pašam 
bērnam. Iegādājoties apģērbu, vecākiem vajadzētu jau laikus padomāt, kā bērns pats to uzvilks. Protams, audzinātājas palīdz un 
pieskata, lai viss būtu uzvilkts un uzvilkts pareizi, taču daudz labāk, ja apģērbs ir tāds, kas ļauj bērnam pašam iemācīties saģērbties.

Adaptāciju atvieglo prasme draudzēties
Rotaļāšanās ir socializēšanās un komunikācijas mākslas apgūšana. Tā mums katram atmiņās ir palikusi vai nu pozitīvā, vai 

negatīvā noskaņā. Kāds stāsts ir pozitīvs, kāds – piedzīvojumiem pilns, kāds – bēdīgs un ļoti bēdīgs. Ir ļoti svarīgi, lai vecāki tam 
pievērstu uzmanību, jau bērnam sēžot ratos un pirmo reizi spēlējoties smilšukastē. Katram no vecākiem ir savi principi un sava 
nostāja jautājumos, vai vajag dalīties ar savām rotaļlietām, vai vajag būt draudzīgam ar visiem, vai vajag sevi aizstāvēt, vai vajag 
piedot. Viedokļi ir dažādi, taču pats svarīgākais – lai bērns ir laimīgs un lai adaptācijas periodā viņam būtu draugi.
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Vismaz pusgadu iepazīt bērnudārza ēdienkarti
Vēdersāpes ļoti bieži ir rādītājs tam, ka cilvēks emocionāli jūtas slikti, taču adaptācijas periodā vēdera sāpes un problēmas ar 

kuņģi ne vienmēr ir rādītājs, ka bērns jūtas emocionāli slikti. Ir vērts pievērst uzmanību ēdienkartes atšķirībām – kā bērns ēd 
mājās, kā ēdīs bērnudārzā. Ir ļoti svarīgi, lai vecāki vismaz pusgadu pirms bērna gaitām dārziņā iepazītu bērnudārza ēdienkarti. 
Ļoti bieži bērni mājās ēd vienveidīgu un nesabalansētu ēdienu. Daudzi bērni ir pieraduši ēst pusfabrikātus. Bērniem negaršo tas, 
kas ir vislabākais viņu veselībai, bet bērnudārzā ēdienkarti veido pārtikas tehnologs, ēdienkarti kontrolē Pārtikas un veterinārais 
dienests.

Ja bērns nav pieradis pie šāda ēdiena, tad bieži paiet ļoti ilgs laiks, kamēr bērns vispār sāk ēst. Gadās, ka bērni adaptācijas laikā 
neēd, bet vakaros mājās, protams, remdina izsalkumu ar nevajadzīgiem našķiem un neveselīgu pārtiku.

Apmeklēt dārziņu katru dienu vienā laikā
Lai adaptācijas laiks būtu veiksmīgs, dārziņa apmeklējumam ir jābūt regulāram. Bērnudārzs ir jāapmeklē katru dienu. Pirmajās 

dienās tās var būt tikai dažas stundiņas, bet katru dienu un, vēlams, vienā un tajā pašā laikā. Es neieteiktu adaptācijas laikā bērnam 
paņemt kādu brīvdienu – tas var nākt tikai par sliktu, jo iedzīvošanās būs jāsāk no jauna. Ja vecāki ar savu bērnu vēlas pavadīt kopā 
vairāk laika, tad, iespējams, efektīvāk būtu dārziņu apmeklēt pusi dienas, bet svarīgākais – katru dienu. Brīvdienas var ņemt tad, 
kad bērns jau ir paaudzies un adaptācijas laiks pārdzīvots.

Man ir pieredze, ka adaptācija notiek efektīvāk, ja bērniņš pirmās dienas apmeklē bērnudārzu tikai dažas stundas rīta pusē. 
Kad bērns jau sāk aprast ar vidi un jaunajiem noteikumiem, bērniņu atstāj uz diendusu. Parasti audzinātājas paziņo to dienu, kad 

bērniņš jau varētu palikt gulēt.
Un ļoti svarīgi uz bērnudārzu nākt laikus. Bērns jūtas slikti, arī attīstībai un izglītī-

bai nav labi kavēt dienas nodarbību vai kopīgu brokastošanu. Rītam ir jābūt mierīgam 
un bez lieka stresa.

Lai atvadīšanās nekļūtu par traģēdiju
Šķiet, visgrūtākais vecākiem un bērniem ir prast atvadīties, tāpēc pastāstīšu par 

tipiskākajām vecāku kļūdām un ieteikšu, kā darīt labāk.
Vienmēr atgādināt, ka vecāki atnāks pakaļ bērnam. Nav vajadzības bērnam me-

lot un pazust bez brīdinājuma. Daudzi vecāki mēdz atvest bērnu uz dārziņu un tad 
zibenīgi pazust. Tas nav pareizi un ir neiecietīgi pret bērnu. Labāk pastāstīt, ka bērns 
noģērbsies, sasveicināsies ar visiem un tad mamma (tētis) dosies uz darbiņu, bet pēc 
darba – tad, kad bērns būs paspēlējies un parotaļājies, – atnāks viņam pakaļ.

Nav vērts dzīvoties grupiņā kopā ar bērnu. Ir vecāki, kuri uzskata, ka palīdzēs 
bērnam adaptēties, ja kopā ar viņu grupiņā rotaļāsies, ēdīs pusdienas un gulēs blakus 
gultiņā. Jā, tas tiešām ir jauki pavadīts laiks kopā ar bērnu, bet te nenotiek adaptācija 
jeb pielāgošanās jaunajai situācijai. Šādā veidā vecāki bērnam nepalīdz. Dzīvojot 
dārziņā kopā ar bērnu, vecāki iepazīs visu apkārtējo, nevis rosinās bērnu uzsākt 
adaptācijas posmu. Iepazīšanās var būt viena diena, kas ilgst pāris stundu.
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„Nevienam tevi 
neatstāšu un nekur 
tevi neaizmirsīšu, man 
nekā svarīgāka par 
tevi nav. Es tevi mīlu! 
Un drīz būšu pakaļ. 
Lai tev veiksmīga un 
laba diena!” Ir jāiedod 
buča un pēc iespējas 
ātrāk jāiet prom.

Lai vieglāk atvadīties
 Pie skapīša vēlreiz ar bērnu var 
pārrunāt to, ka vecāki vienmēr 
nāks bērniņam pakaļ: „Nevie-
nam tevi neatstāšu un nekur tevi 
neaizmirsīšu, man nekā svarīgā-
ka par tevi nav. Es tevi mīlu! Un 
drīz būšu pakaļ. Lai tev veiksmī-
ga un laba diena!” Ir jāiedod buča 
un pēc iespējas ātrāk jāiet prom.

 Ja mammai ir emocionāli grūti 
bērniņu atvest un atvadīties no 
viņa un ja mamma zina, ka bērns 
tiešām raudās, tad labāk to darīt 
tētim vai kādam citam ģimenes 
loceklim vai draugam.
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Dusmas ir nevietā. Aplams ir uz-
skats, ka disciplīna samazinās bērna 
pārdzīvojumus. Dažkārt vecāki, paši to 
neapzinoties un negribot, sāpina bērnus 
vēl vairāk. Vecāki dusmojas un aizrāda 
bērnam, ka viņš raud. Ir redzēts, ka tēvs 
uzkliedz puisītim: „Tu esi vīrs, nerau-
di!” Bet brīdī, kad bērns uzsāk jaunu, 
tik svarīgu posmu savā dzīvē, viņam ir 
nepieciešamas vecāku rūpes, nevis dus-
mas.

Garas atvadas traucē iejusties. Ga-
ras atvadas ir viena no visbiežāk sasto-
pamajām kļūdām. Vecāki ilgi uzturas 
garderobē, mīļo bērnu un uzdod vi-
ņam daudz jautājumu, piemēram, „Vai 
tu slikti jūties?”, „Vai tu gribi iet pro-
jām?”. Ko gan bērns atbildēs? Protams, 
ir skaidrs, ka vecākiem pašiem ir grūti 
atvadīties, bet šādi viņi situāciju padara 
ļoti smagu arī bērnam. Daži no vecā-
kiem iziet ārā un nostājas pie loga, klau-
vē un sauc bērnu, sūta gaisa bučiņas. Šīs 
garās atvadas traucē bērnam iejusties.

Bērnudārzs nav soda izciešanas 
vieta. Nekādā gadījumā nevajadzētu ie-
viest ieradumu draudēt bērnam ar bēr-
nudārza apmeklējumu, ja viņš slikti uz-
vedas. Bērnudārzs nav soda izciešanas 
vieta, bērnudārzs ir balva, kur bērnam 
ir iespēja apgūt jaunas iemaņas, paplaši-
nāt savu redzesloku, iegūt jaunus drau-
gus un – galvenais – rotaļāties.

Atnākot pakaļ bērnam – 
samīļot un pateikties

Katrs no vecākiem ir aizņemts, un 
katram darba diena beidzās citā laikā, 
taču adaptācijas laikā es ieteiktu bērni-

ņam nākt pakaļ uz dārziņu laikus – lai nav tā, ka bērns dārziņā paliek pēdējais. Vakarā bērniņu vajag samīļot, pateikties par to, ka 
bērniņš ir daudz ko jaunu iemācījies, drosmīgi pavadījis dienu, pajautāt, ko viņš ir darījis, atļaut parādīt pa dienu paveikto, izrādīt 
lepnumu un mīlestību.

Uzticēšanās starp audzinātājām un vecākiem
Audzinātājas nenoliedzami ir viens no svarīgākajiem posmiem veiksmīgas adaptācijas laikā. Kad tiek uzsāktas bērnudārza 

gaitas, jāsaprot, ka audzinātājas ir tās, kuras par bērnu rūpējas un gādā 10 stundu dienā. Tāpēc vecāku un audzinātāju savstarpē-
jās attiecības ir ļoti svarīgas – un ir vērts pacensties abām pusēm tās izveidot uzticēšanās pilnas. Vecāki droši drīkst pastāstīt par 
svarīgākajām sava bērna īpašībām; par metodēm, kā nomierināt bērnu; par veidiem, kā bērns aizmieg. Protams, dārziņā ir savi 
noteikumi un dienas gaita, taču svarīgākais adaptācijas laikā ir iespējami vairāk ievērot bērna vēlmes, ieradumus un veidus, kas 
palīdz bērnam adaptēties.

Mīļmantiņa žāvē asaras
Daudzos bērnudārzos ir aizliegts ņemt rotaļlietas uz dārziņu. Arī es savā darbavietā iesaku rotaļlietas uz dārziņu neņemt, jo ir 

ļoti liels pārdzīvojums, ja tās pazūd, un vēl lielāks pārdzīvojums, ja tā ir gan finansiāli dārga, gan sirdij dārga manta. Taču pavisam 
citādi ir ar mīļmantiņu. Adaptācijas laikā ir būtiski paņemt līdzi mīļmantiņu – lietu, kura spēj žāvēt asaras, lietu, kura ir kā uzti-
cams draugs, – vienalga, vai tā ir liela, adīta sega, mīksts plīša lācis vai krūze.

Atradināt no knupja un pudeles pirms bērnudārza gaitām
Silītes grupiņā (bērniem ar 1,5 gadiem) viens no pirmajiem soļiem izglītībā ir pamatprasmju apgūšana. Un, protams, vis-

grūtākais darbs ir saistīts ar podiņmācību, knupīšu un piena pudeļu lietošanu. Vecāki bieži domā, ka, uzsākot iet uz dārziņu, 
bērns jau ir liels un knupi un pudeli uzreiz var atstāt mājās, tomēr es neieteiktu to darīt. Bērnudārza gaitu uzsākšana ir pār-
dzīvojumiem pilns laiks, un, ja tiek atņemta tik svarīga lieta kā knupis un piena pudele pusdienlaikā, tad pārdzīvojums top vēl 
lielāks. Tāpēc labāk no šīm svarīgajām lietām atradināties vismaz trīs mēnešus pirms vai arī divus mēnešus pēc bērnudārza 
gaitu uzsākšanas.

POZITĪVĀS NEGATĪVĀS
Neilga raudāšana pēc vecāku 

došanās prom
Pieņemoša attieksme pret jauno vidi

Pozitīvas emocijas: smaids, 
plaukšķināšana, spēlēšanās

Režīma ievērošana
Vēlme iesaistīties nodarbībās 

(intereses izrādīšana)

Histērija
Kaprīzes

Ilglaicīga raudāšana
Atteikšanās no ēdienreizēm

Miega traucējumi
Baiļu izpausmes

Nervozitāte, stress
Nav vēlmes apmeklēt bērnudārzu

Slapināšana gultā
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ADAPTĀCIJAS PERIODA PAZĪMES
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Laila Avotiņa
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir secinājusi, ka liela daļa bērnu ir saskārušies ar vardarbību ģimenē, piemē-

ram, 2011. gadā tika veikts pētījums par Latvijas jauniešu bērnībā gūto nelabvēlīgo pieredzi, kurā secināts, ka respondenti – gandrīz 
trešā daļa (31,5 %) bērnībā un 16,4 % līdz 18 gadu vecumam – cietuši no emocionālas vai fiziskas savu vecāku vai kāda cita mājās 
dzīvojoša pieauguša ģimenes locekļa vardarbības.

Vardarbības ģimenē cēloņi ir meklējami gan individuālajā, gan ģimenes, kopienas, gan valsts līmenī. Bieži vardarbība ģimenē netiek 
identificēta, vērojama arī upuru finansiālā atkarība no varmākas. Ievērojot augsto vardarbības ģimenē izplatību Latvijā, VBTAI ir izvei-
dojusi izglītojošu interaktīvu bezmaksas spēli „Hei, mosties!”. Spēles scenārija un teksta autore ir Dr. psych. Laura Pirsko.

Spēle izglīto bērnu par emocionālo un fizisko drošību ģimenē
Spēles mērķis ir veicināt bērnu, kā arī sabiedrības izpratni par vardarbību ģimenē, 

pazīt to un iegūt informāciju par iespējamo rīcību vardarbības gadījumā. Spēle drau-
dzīgā veidā izglīto bērnu jautājumos, kas saistīti ar bērna emocionālo un fizisko drošī-
bu ģimenē. Caur ikdienišķām situācijām spēlētājs var attīstīt prasmi noteikt ģimenes 
locekļu fiziski vai emocionāli aizskarošas rīcības pazīmes, kā arī iegūt informāciju, 
kur vērsties pēc atbalsta un palīdzības vardarbības gadījumā.

Spēles darbība notiek izdomātā vidē, kas pielāgota mūsdienu apstākļiem, tās gal-
venie varoņi ir pusaudži, kuru ārējais izskats ir līdzīgs ezim. Spēlē ir iepriekšdefinētas 
situācijas un secīgas darbības (katrai spēlētāja izvēlētajai rīcībai spēles gaitā), un kon-
krētās situācijas risinājums var būt gan pozitīvs, gan negatīvs atkarībā no spēlētāja 

Spēle bērniem un 
jauniešiem „Hei, mosties!”

MĒRĶIS – SAMAZINĀT VARDARBĪBU

Spēle ir arī kā aicinājums 
nebaidīties ziņot un 
signalizēt par savām 
sāpēm. Svarīgi caur 
spēles elementu 
bērniem iemācīt noteikt 
vardarbības pazīmes. 
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izvēlētās stratēģijas. Spēlētājam ir iespēja izspēlēt dažādas lomas; pastāvīgi analizēt 
situāciju; mācīties identificēt vardarbības pazīmes un riska faktorus; iegūt izglītojošu 
informāciju un padomus; meklēt risinājumus un piesaistīt resursus vardarbības no-
vēršanai un attīstīt kādas noteiktas prasmes un iemaņas (spēlējot minispēles). Spēle 
izvietota elektronisko lietotņu veikalos „Google Play” un „App Store”, kā arī VBTAI 
mājaslapā: http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/mosties/.

Bērni caur spēli iemācās noteikt vardarbības pazīmes
Vardarbība ģimenē ir problēma, ar kuru Latvijas sabiedrība saskaras bieži, bet 

kura ir slēpta, jo publiski par šo jautājumu gandrīz netiek runāts, tāpēc īpaši būtiski ir 
preventīvi un informatīvi pasākumi, kas ierobežotu problēmas izplatību. Cita starpā 
uzmanība jāpievērš arī jaunākās paaudzes – bērnu un jauniešu – informētībai, lai ie-
spējamā jebkura veida vardarbība tiktu pazīta un novērsta un tādā veidā neiespaidotu 
bērnu un jauniešu veselību, uzvedību, saskarsmi ar citiem pusaudžiem un pieaugu-
šajiem, pārliecību, nevairotu kompleksus un bailes. Un, protams, ar spēles palīdzību 
mērķauditorija tiek informēta par to, kāda rīcība ir vēlama un iespējama vardarbības 
gadījumā.

„Spēles nosaukums „Hei, mosties!” aicina uz aktīvu darbību – gan no bērnu, gan 
pieaugušo puses. Ja bērnu vecāki, draugi, radinieki vai speciālisti, kuri ikdienā ir kopā 
ar šiem bērniem, saredz vai jūt, ka bērns tiek pakļauts emocionālam vai fiziskam ap-
draudējumam, viņiem aktīvi jārīkojas un nav jābaidās par šo pārkāpumu ziņot – tikai 
tā iespējams novērst vai samazināt vardarbību. Ir svarīgi saprast, ka sabiedrībai kopumā jāveic preventīvais, izglītojošais un infor-
matīvais darbs, jo vardarbības ierobežošana ir iespējama tikai ar kompleksiem pasākumiem,’’ stāsta VBTAI priekšnieces vietniece 
Liene Kauliņa-Bandere. „Spēle veidota ar mērķi veicināt bērnu izpratni, attīstīt prasmes identificēt vardarbības pazīmes un, kas 
pats galvenais, meklēt risinājumus, kā arī atbalsta personas, pie kurām vērsties pēc palīdzības. Tā ir arī kā aicinājums nebaidīties 
ziņot un signalizēt par savām sāpēm. Spēlējot šo spēli, bērni var vieglā, rotaļīgā formā uztvert un izprast būtisko informāciju, ko 
vēlamies viņiem nodot. Svarīgi caur spēles elementu bērniem iemācīt noteikt vardarbības pazīmes. Bieži vien mēs, pieaugušie, 
runājam un stāstām, bet bērns neieklausās, jo nesaista sevi ar konkrēto problemātiku. Bet, kad viņš spēj saprast savas rīcības parei-
zību vai nepareizību un patstāvīgi to analizēt, izmēģinot dažādus spēles variantus, tas bērnam paliek atmiņā, un jaunietis ir spējīgs 
arī reālajā dzīvē modulēt dažādas situācijas.”

Papildus dažādām vardarbības formām spēlē „Hei, mosties!” ir iekļautas arī intelektuālas spēles un izglītojoši jautājumi, kas at-
tīsta jaunā spēlētāja prāta izveicību, pacietību un loģisko domāšanu. Spēles beigās bērns var redzēt, kādu vērtējumu viņš ir ieguvis, 
kā arī sacensties ar draugiem, salīdzinot punktu skaitu. Spēlētāji tiek informēti arī par iespēju vērsties pēc konsultācijas un palīdzī-
bas, zvanot uz bērnu un jauniešu uzticības tālruni 116111, kā arī viņiem tiek atgādināti drošas interneta lietošanas pamatprincipi.

Spēles noteikumi
Spēles darbība notiek izdomātā vidē – meža pasaulē, kas pielāgota mūsdienu apstākļiem. Spēles galvenie varoņi ir pusaudži, 

kuri izskatās līdzīgi ezim.
Uzsākot spēli, spēlētājs piešķir sev lietotāja vārdu, izmantojot latviešu valodas alfabēta burtus un (vai) ciparus (maksimālais 

vārda garums – 20 simbolu). Spēlētājs izveido savu spēlētāja profilu – piesaista savam lietotāja vārdam spēles galveno varoni – mei-
teni vai zēnu – un piešķir tam noteiktu ārējo izskatu, mainot acu krāsu, matu sakārtojumu, kažoka krāsu vai apģērbu. Spēlētājs var 
izveidot vairākus lietotāja profilus (vai arī izvēlas kādu no jau saglabātajiem lietotāja profiliem).

Spēles laikā spēlētājs iesaistās ikdienišķās situācijās sava varoņa mājas dzīvē un kontrolē viņa rīcību no pamošanās līdz gulētie-
šanai. Spēlētājam ekrānā tiek piedāvāti vairāki rīcības varianti, un spēlētājs izvēlas, kā viņa varonis rīkosies noteiktā situācijā. At-
karībā no spēlētāja izvēles kāds no ģimenes locekļiem veic attiecīgu rīcību – un spēlētājam tiek piedāvāti nākamās rīcības varianti. 
Par izvēlētajiem rīcības variantiem spēlētājam tiek piešķirti punkti.

Papildus tiek piedāvāti izglītojošu jautājumu vai apgalvojumu varianti izvēlei, arī noteiktas minispēles, kuras var uzsākt, no-
klikšķinot uz mirgojoša priekšmeta telpā.  Saskaņā ar šo spēļu rezultātiem spēlētājam tiek piešķirti punkti.

Iegūtos punktus spēlētājs var izmantot, lai iegādātos konkrētus priekšmetus savam mājoklim. Lietas var izvēlēties no speciālas 
priekšmetu galerijas un novietot sev vēlamā vietā. Izvēlētie priekšmeti tiek piesaistīti spēlētāja profilam un, uzsākot spēli no jauna, 
saglabāti.

Spēli beidzot, spēlētājs ir ieguvis noteiktu punktu skaitu un, ņemot vērā savu rezultātu, var sasniegt noteiktu līmeni kalnā.
Sākot jaunu spēli, spēlētājs atkal nokļūst pamošanās situācijā.

Minispēles
„Sarindo trīs”. Spēles mērķis ir sarindot vismaz trīs vienādas ogas vai sēnes vienā rindā – jo vairāk elementu tiek savienots 

vienā kombinācijā, jo vairāk punktu iegūst spēlētājs.
„Atmiņas spēle”. Spēles mērķis ir atrast vienādus attēlus starp aizklātajām kartītēm. Lai izvēlētos elementu pāri, ir jānoklik-

šķina uz pirmās un pēc tam uz otrās izvēlētās aizklātās kartītes. Ja izrādās, ka kartītes ir vienādas, tās tiek aizvāktas un spēlētājs 
iegūst punktus.

„Atbloķēšana”. Spēles mērķis ir izvadīt sarkano spēles elementu pa caurumu spēles laukuma labajā sānā. Spēlētājs var pārvietot 
zaļos un sarkanos elementus tajā virzienā, kurā tie vērsi – horizontālos horizontāli, vertikālos vertikāli. Jo mazāk gājienu spēlētājs 
patērē rezultāta sasniegšanai, jo vairāk punktu viņš iegūst.

Minispēlēs iegūtie punkti tiek pieskaitīti spēlē iegūtajiem punktiem (par izdarītajām izvēlēm un atbildēm uz izglītojošajiem 
jautājumiem un apgalvojumiem).

Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt, ir 2000.

Spēles laikā spēlētājs 
iesaistās ikdienišķās 
situācijās sava varoņa 
mājas dzīvē un kontrolē 
viņa rīcību no pamošanās 
līdz gulētiešanai. 
Spēlētājam ekrānā 
tiek piedāvāti vairāki 
rīcības varianti, un 
spēlētājs izvēlas, kā viņa 
varonis rīkosies noteiktā 
situācijā.
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Papildus tiek piedāvāti izglītojošu jautājumu vai apgalvojumu varianti izvēlei. Daži piemēri:
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