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Sanita Dāboliņa
Ir grūti noliegt acīmredzamo: salīdzinot ar pagājušo gadsimtu, ir ārkārtīgi mainījusies visa dzīve… izņemot dažas jomas, starp 

kurām ir arī izglītība un skola. Cik piemērota jaunās paaudzes bērniem (jau šajā gadsimtā dzimušajiem) ir tā pati skolas sistēma, 
kurā izglītojās viņu vecāki, vecvecāki un vecvecvecāki? Cik saprotoši – skolotāji, kuru pašu apmierinātība ar dzīvi un elastība ir zema? 
Un galu galā – cik droša, attīstoša ir skolas vide? Jautājumi galvenokārt ir retoriski, bet risinājuma iespēju – ne pārāk daudz. Lai tās 
apzinātu, dalītos pieredzē, kā arī rastu ierosmi aktīvai darbībai, uz vecāku forumu 10. un 11. martā Vidzemes Retrītu centrā pulcējās 
vairāki desmiti pašreizējo un topošo vecāku un vecvecāku, pedagogu, skolu pārstāvju.

Domas, kas neliek mieru
Forumā pie vārda tika ikviens tā dalībnieks, arī nedaudzie skolēni, kuri piedalījās. Lai ieskicētu sarunu tematiku, problemātiku, 

piedāvāju ielūkoties dažās atziņās un jautājumos.
 Kā savu esību sistēmā (vecāku darbu) apvienot ar pilnvērtīgām rūpēm par bērniem?
 Skolotāji neveidojas institūtos. Arī mamma var kļūt par skolotāju.
 Ko darīt, ja 7 gadus vecs bērns ir bērns – grib spēlēties, bet negrib lasīt un rēķināt?
 Mums jāklausa mūsu bērni.
 Skolā mācos ieraudzīt dzīves iespējas.
 Skolās ir spiediens pedagogiem būt normāliem.
 Vai vecāki ir gatavi ko darīt, mainīt? Ceru, ka pavērsies elles vārti un bērni iznāks brīvi.
 Ko mēs katrs apņemamies sākt darīt?
 Man ir svarīgi ielaist skābekli savā vidē. Lai iegriežam gaismas vilni!
 Izglītības sistēma ved no viena grāvja otrā. Vai pietiek drosmes stāties pretī?
 Mazbērni, kas mazāk mācījušies, labāk padodas audzināšanai.
 Katram cilvēkam ir milzīgs, neizsmeļams potenciāls darīt savu labāko. Tātad kopā ar domubiedriem varam radīt arī jaunu  

 izglītības modeli.
 Bērns mācās no piemēra – tā ir tik liela atbildība!
 Gribu ko citādāku. Redzu bērnus kā puķes. Jo mēs ātrāk aiziesim no sistēmas, jo tā ātrāk sabruks.
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 Gribu labāku skolu, nekā bija mums  
 pašiem.

 Svarīgi, lai skolā māca patiesību, lai  
 mājās bērnam nav jāmāca, piemēram,  
 cita vēsture, lai nejauc vērtību  
 sistēmu.

Kopienas skolas spēks
Viena no alternatīvām tiem, kam lie-

lās skolas šķiet bērnam nedraudzīgas un 
nepiemērotas, ir dažādas privātās skolas, 
kopienu skolas. Forumā par Kristiāna 
Dāvida pamatskolu stāstīja tās dibinātāja 
un ilggadējā skolotāja Juta Strazdiņa. Par 
vienu no galvenajiem problēmu cēloņiem 
gan skolu darbā, gan dzīvē vispār viņa 
uzskata bailes – tās paralizē sabiedrību, 
neļauj saskatīt labākās iespējas. „Cilvēks 
zem spiediena nevar uzaudzināt brīvu 
bērnu,” atzīst Juta. „Bērns neredz per-
spektīvu, nav vilkmes – un māja ir pilna 
ar dūmiem…”

Skolā, viņasprāt, ir jābūt pamatiem – 
morālei, attiecību kultūrai, pietātei, pa-
matzināšanām, arī latviešu valodā, kas 
šobrīd tiek degradēta. „Attiecības ir pa-
šas svarīgākās. Mīlestība ir garīgā izaug-
sme. Un tas ne vienmēr nozīmē labi justies,” saka skolas pārstāve.

Skola kopj alternatīvu dzīvesveidu (permakultūru), un skolēni šos principus ap-
gūst dzīvojot – darbojoties kopā ar skolotājiem, citiem kopienas cilvēkiem un brīvprā-
tīgajiem, kas ierodas no dažādām pasaules vietām. Bērnos, kuri dažkārt skolā nokļūst 
depresīvi un garlaikoti, skolas saime attīsta pacietību, dzīvotspēju, radošumu, vēlmi 
mācīties un augt. Pieredzējusī skolotāja uzsver: „Mēs neaudzinām mūžīgai bērnībai. 
Pašlaik ir tendence vīriešiem nepieaugt, bet mēs rosinām un ļaujam, lai mūsu skolēni 
kļūst par vīrieti, sievieti, par atbildīgu cilvēku.”

Par to, kā tiek veidota jauna kopienas skola – Bārbeles skola „Saknes un spārni” – 
stāstīja tās veidotāja Ilona Blūma.

Pašvaldības nestāv malā
Pašreizējās skolu tīkla optimizācijas gaisotnē saasināts jautājums ir mazo lauku 

skolu pastāvēšana: daudzas jau ir likvidētas vai reorganizētas, citām vēl šis ceļš ir 
priekšā. Pārskatot novadu attīstību, labi var redzēt, ka no nelielajiem centriem, kuros 
likvidē skolas, pamazām aizvācas arī daļa iedzīvotāju. Taču mazās skolas, kurās ir ie-
spējama individuāla pieeja, kurās katrs pazīst katru, ir tieši tādas skolas, kas būtu vajadzīgas daudziem mazajiem individuālistiem 
vai lielo skolu jau nogurdinātajiem.

Par vienas šādas skolas jauno dzīvi informēja Kristīne Paisuma, kura uzņēmusies būt Drabešu skolas direktore. Skolas dzīvot-
spējā ir patiesi ieinteresēta pašvaldība, tāpēc ir liela varbūtība, ka izdosies īstenot Kristīnes ieceres un skola kļūs par daudzfunkcio-
nālu centru, kur savīsies formālā izglītība, interešu izglītība un mūžizglītība.

„Izglītība – tas ir jūsu izvēlētais ceļš un dzīvesveids,” Kristīne teica foruma dalībniekiem. „Saprast skolu, tās filozofiju, aizrau-
ties – tad visi ir laimīgi. Ja citādība ir citā izglītības filozofijā, tam arī ir jābūt dzīvesveidam; ja nav pieredzē, tad tas nav pa īstam.” 
Drabešu skolas filozofijas atslēgas vārdi ir šādi: bērns un bērna darbība; vide, vides ietekme; pieaugušā loma. Neatkarīgi no tā, kāds 
būs mācību saturs, viņasprāt, ir svarīgi saglabāt tādas vērtības kā debatēšana, argumentācija, sadarbība, radošā domāšana, līdzat-
bildība, turklāt gan skolēnam, gan skolotājam ir nepieciešams, lai katra diena rezultētos ar kādu atklājumu.

Par skolotājas darba pieredzi pašvaldību mūzikas skolās stāstīja flautas skolotāja Aija Silakalne, uzsverot, ka, arī strādājot sistē-
mā, var radoši izpausties, bet ka skolotāji un vecāki bieži vien jūtas bezspēcīgi, skolotāji nereti ir zaudējuši ticību, ka bērnam kaut 
ko vajag, ka viņš ņems pretī skolotāja doto.

Izkāpt no sistēmas
Daudzās foruma sarunās un arī uzstājoties tika pretstatīti jēdzieni „sistēma” un „brīvība”. Foruma iniciatore Inta Blūma dalījās 

savā pieredzē, kā izvēlēties brīvības ceļu un ļaut saviem bērniem iet savējo. Stāstītajā bija daudz atziņu par izglītību: Inta pati ir 
daudz mācījusies, viņai ir divas meitas, kas nemitīgi mācās. Inta uzsver, ka ideāli būtu nodalīt izglītību no zināšanām, izņemt visus 
bērnus no skolas un iet meistara un mācekļa ceļu – apgūstot nepieciešamo katram savā interešu jomā un nostiprinot to praktiskā 
darbībā kopā ar pieredzējušu meistaru. Brīvībai viņa saskata trīs iespējas: būt brīvmāksliniekam jebkurā jomā, būt uzņēmējam un 
būt partnerim. Diemžēl pašreizējā izglītības sistēma ar pārblīvēto saturu un bērnus sastindzinošo ritmu (lielākoties sēdēšana, maz 
kustību, sporta), viņasprāt, turpina audzināt vergus un zombijus.

Inta ar savām meitām Ievu un Kristu un znotu Kristapu stāstīja par savu ceļu un izvēlēm, kā arī atklājumiem, piemēram, kad 
meitai ik dienu vairs nav jāiet uz skolu (šobrīd Ieva mācās tālmācībā), viņā ir atgriezies dzīvesprieks, interese par pasauli, viņa 

„Izglītība – tas ir 
jūsu izvēlētais ceļš 
un dzīvesveids,” 
Kristīne Paisuma teica 
foruma dalībniekiem. 
„Saprast skolu, 
tās filozofiju, 
aizrauties – 
tad visi ir laimīgi.”
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labprāt mācās, raksta grāmatas, nespēlē 
datorspēles, kurām iepriekš veltījusi tik 
daudz laika, utt. Izrādās, mācību formas 
maiņa ir spējusi meiteni izraut no depre-
sijas.

Līdzīgi par savas ģimenes pieredzi 
izteicās Agnese Reikmane: bērni nav pārguruši, viņiem ir laiks gan mācībām, gan 
citām nodarbēm. Vienīgais mīnuss – pietrūkst komunikācijas ar draugiem, jo viņiem 
pa dienu ir jābūt skolā. Vairāki vecāki bija ieinteresēti par mājmācības un tālmācības 
iespējām un konkrēto pieredzi, jo to šobrīd saskata par vienīgo iespēju emocionāli un 
garīgi nesalauzt savu bērnu.

Ārkārtīgi dažādus iespaidus atšķirīgu tipu skolās, arī mājmācībā, Latvijā un ārze-
mēs, gan pati strādājot, gan esot mammas lomā, ir uzkrājusi Sarmīte Ausekle. Viņa 
spilgti raksturoja sistēmas trūkumus, ieskaitot to, ka skolotāji bieži vien ir psiholoģiski 
nestabili, nesaskata labo, negrib mainīties, saprast mūslaiku bērnus un darīt no sirds. 
Rezultātā apjukuši ir visi, „ir mākslīgi radīts enerģijas lauks, kas liek darīt, skriet”, 
kaut tam nav dziļākas jēgas. Sarmīte aicināja izsist šo spundi un atrast starta punktu, 
sākt darīt, veidot ko jaunu.

Loretas Rebles ģimenes izvēle ir mācīties ceļojot. Mācīšanās ceļojot (world-schoo-
ling) – izglītības ieguve tiek īstenota ceļojot, tas ir vecāku organizēts mācību process, 
kas nekādos oficiālos dokumentos nav paredzēts, tāpēc oficiāli vecākiem ir jāizvēlas 
vai nu mājmācība, vai tālmācība. Loretas ģimenē tas tiek darīts gan viena bērna ve-
selības dēļ, gan arī pašreizējās dzīves izjūtas dēļ. Tāpat kā citas mammas, kuru bērnu 
izglītošana ir uz viņu pašu pleciem, arī Loreta ir ļoti noslogota, un to viņa atzina par 

vienu no lielākajiem izaicinājumiem. Taču daudz ko atsver bērnu dzīvesprieks, veselības un emocionālā stāvokļa uzlabošanās, „me-
žonīgi daudz jautājumu”, nemitīga komunikācija, kustēšanās un laiks ārā, dabā. Kopā ar abiem bērniem viņa mācās katru dienu: 
ko bērni jautā, to arī izzina, par to mācās. Meitu interesē glezniecība, tāpēc tiek apmeklēti muzeji, galerijas. Mācās valodas. Starp 
pasaulē izplatītajiem bērnu mācīšanas veidiem Loreta nosauc arī t. s. atskološanu – kad bērnu glābj no skolas radītajām sekām.

Inta un neklātienē arī Linda Vītoliņa, kura bija atsūtījusi vēstījumu, foruma dalībniekiem vairākkārt atgādināja, ka mūsdienu 
bērnu dvēseles ir citādākas, tāpēc tās caur savām izglītības ceļa problēmām mudina vecākus meklēt jaunus, vairāk piemērotus 
risinājumus.

Vecāki iet tālāk
Lauma Priekule forumā stāstīja par savu pieredzi Ščetiņina skolā Krievijā (sk. „Izglītība un Kultūra”, 22.03.2018.) un tiem 

principiem, ko no šīs skolas varētu izmantot arī Latvijā. Tā kā daudziem skolas jautājums patiešām ir ļoti sarežģīts, vecāki izteica 
atbalstu izmēģināt Laumas piedāvāto mācību modeli.

Jau 20. un 21. aprīlī Vidzemes Retrītu centrā tiksies bērni, lai paši izteiktos par to, kādu skolu vēlas. Lauma ir apņēmusies izstrā-
dāt šīs tikšanās programmu, kā arī izmēģinājuma nodarbības, kas varētu notikt jau pavisam drīz.

Sarmīte Ausekle spilgti 
raksturoja izglītības 
sistēmas trūkumus, 
ieskaitot to, ka skolotāji 
bieži vien ir psiholoģiski 
nestabili, nesaskata labo, 
negrib mainīties, saprast 
mūslaiku bērnus un 
darīt no sirds. Rezultātā 
apjukuši ir visi, „ir 
mākslīgi radīts enerģijas 
lauks, kas liek darīt, 
skriet”, kaut tam nav 
dziļākas jēgas.

UZZIŅA
 Mājmācība: izglītības ieguve 

tiek īstenota ģimenē, par to at-
bildību uzņemas vecāki. Šāda 
iespēja pastāv no 1. līdz 6. klasei. 
Sīkāki nosacījumi – Ministru ka-
bineta (MK) noteikumos Nr. 149 
„Noteikumi par kārtību, kādā iz-
glītojamie tiek uzņemti vispārē-
jās izglītības iestādēs un atskaitīti 
no tām, un obligātajām prasībām 
pārcelšanai uz nākamo klasi”.

 Mājas apmācība jeb mājapmā-
cība: izglītības ieguve tiek īste-
nota mājas apstākļos, bet bērnu 
māca skolotāji. Mājas apmācība 
ir bezmaksas pakalpojums, ko 
valsts garantē bērniem, kuri ap-
gūst pamata un vidējo izglītību. 
Sīkāki nosacījumi  – MK notei-
kumos Nr.  253 „Kārtība, kādā 
organizējama ilgstoši slimojošu 
izglītojamo izglītošanās ārpus iz-
glītības iestādes”.

 Tālmācība: izglītības ieguve ne-
klātienē. Bērni lielākoties mācās 
tiešsaistē  – individuāli, vebinā-
ros; skolās tiek piedāvātas klā-
tienes konsultācijas un citi pasā-
kumi. Tālmācībā drīkst mācīties 
1.–12. klases skolēni.
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FOTO: www.fthmb.tqn.com

Dr. paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Droši vien nebūs daudz tādu vecāku, kas apšaubīs pasaku nozīmi bērnu audzināšanā pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā, 

bet pusaudža gados? Vai esat domājuši par to, kur gan slēpjas pasakas vērtība? Kāpēc tā savā tīrajā un pirmatnējā burvībā joprojām 
valdzina racionālo, intelektuālo un prātīgo 21. gadsimta cilvēku? Lai atbildētu uz šo jautājumu, papētīsim pasaku fenomenu mazliet 
tuvāk.

Palīdz saņemt atbildi uz eksistenciāli svarīgiem  
dzīves jautājumiem

Pasakas ir tradicionālā kultūras mantojuma daļa, viena no vissenākajām kultūras 
parādībām, kas no paaudzes paaudzē kalpojusi par cilvēciskās pieredzes nodošanas 
instrumentu, vērtību un normu tālākizplatītāju. Bērns, nonākot saskarsmē ar pasakās 
ietvertajiem simboliem, arhetipiem, sižetu formulām, visos laikos pārsteidzošā kār-
tā ir spējis saņemt atbildi uz eksistenciāli svarīgiem dzīves jautājumiem, to vidū: ko 
tas nozīmē – būt par cilvēku? Kā sevi cilvēka cienīgi realizēt šajā pasaulē? Kā norāda 
pētnieki (Gustavs Jungs, Frīdele Lenca, Vladimirs Toporovs u. c.), pasakas sarunājas 
ar cilvēku viņa dvēseles valodā, palīdz cilvēkam izprast viņa dzīves jēgu: garīgās iz-
augsmes nepieciešamību un sava unikālā potenciāla realizēšanu sabiedrībai lietderīgā 
veidā. Pasakas vienkārši un viegli palīdz apjēgt tādas vispārcilvēciskas vērtības kā mī-
lestība, ticība, patiesība, sadarbība, pašdisciplīna, pašcieņa, vienotība u. c.

Cilvēka mūžu tēlaini var salīdzināt ar kāpnēm. Lai nokļūtu jaunā kāpņu laukumi-
ņā, secīgi ir jāveic iepriekšējie pakāpieni. Mazbērna periodā soli pa solim šos dzīves 
pakāpienus ļauj pārvarēt tādas pasakas, kas palīdz pārdzīvot ar dzimšanu saistītās 
neapzinātās traumatiskās atmiņas, veicina Es pamošanos („Pasaka par Rausīti”); pus-
audžu vecumā – tādas pasakas, kas sniedz iespēju pusaudzim pielaikot varoņa lomu, 

Pasakas un pusaudži

Tādas pasakas kā 
„Pasaka par ķēves dēlu 
Kurbadu”, „Sērdienīte un 
mātes meita”, „Baltais 
sunītis”, „īkšķītis” un 
daudzas citas atbilst 
personības pārejas idejai 
un ir ļoti vajadzīgas, pat 
dziedinošas, pusaudžiem 
viņu pārtapšanas laikā.
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veikt sava pieaugošā spēka, sava Es apzināšanos („Pasaka par garo pupu”, „Eža kažo-
ciņš”, „Neredzīgā tēva āboli” u. c.).

Par brīnumpasakām kā iniciācijas instrumentu un personības iekšējās transfor-
mācijas atklājējlīdzekli savos pētījumos savulaik ir rakstījis arī izcilais rumāņu folklo-
ras pētnieks Mirča Eliade (Mircea Eliade). Lai pārtaptu, pieaugtu, iniciācija nav obli-
gāti jāīsteno ārēju, konkrētam laikmetam atbilstīgu rituālu veidā, lai gan arī ārējām 
izpausmēm ir sava nozīme, jo tās pašam pusaudzim un sabiedrībai nepārprotami dara 
zināmas notikušās pārmaiņas, – bet pieaugt, nobriest un sastapt savu Es ir svarīgi tieši 
iekšēji.

Latviešu pasakās labi saglabājušās pubertātes iniciācijas liecības
Pasaku formulas dažādām tautām ir līdzīgas, arī tēli un notikumi atkārtojas, tiesa 

gan – savā unikālā, etnosa mentalitātei raksturīgā veidā. Te arī ir atbilde uz jautājumu, 
vai sāksim ar savējo vai citas tautas pasaku.

Latviešu pasakās ir labi saglabājušās pubertātes iniciācijas liecības. Kā pazīt šīs 
pusaudzim derīgās pasakas? Personības pārtapšanas vēstījumiem ir vairāki savstar-
pēji saistīti posmi: vispirms pasakās tiek rādīta varoņa piedzimšana, pēc tam tai seko 
šķiršanās no pazīstamās vides – dzimtās mājas un ģimenes –, notiek dzīves mērķa 
(ceļa) izraudzīšanās, atspoguļota cīņa ar šaubām, iekšēju nedrošību, kas ir neatņe-
mama šā perioda sastāvdaļa arī reālajā dzīvē; pēc tam ir palīgu sastapšana, cīņa ar 
šķietami nepārvaramiem ārējiem šķēršļiem un iekšējo ienaidnieku – bailēm, uzvaras 

gūšana, grūtību pilnā atgriešanās un atalgojums – kļūšana par ķēniņu jeb jauna sociālā statusa iegūšana vai kāzu dzeršana jeb vī-
rišķā un sievišķā līdzsvara sasniegšana. Tādas pasakas kā „Pasaka par ķēves dēlu Kurbadu”, „Sērdienīte un mātes meita”, „Baltais 
sunītis”, „Īkšķītis” un daudzas citas (skatīt tautas pasaku izdevumus ar šādu sižeta uzbūvi) atbilst pārejas idejai un ir ļoti vajadzīgas, 
pat dziedinošas, pusaudžiem viņu pārtapšanas laikā.

Kāpēc tautas pasakas ir labākas par Holivudas grāvējfilmām vai mūsdienu rakstnieku sacerējumiem fantāzijas žanrā (pie-
mēram, triloģiju „Krēsla”, Poteru vai neskaitāmajām filmu variācijām par Sarkangalvīti, Sniegbaltīti u.  c.)? Pavisam īsi – šajos 
ražojumos pasakas sižets ir ieguvis tādus vaibstus, kas bieži vien izmainījis vēstījuma formulu līdz nepazīšanai un padarījis par 
karikatūru svēto, tīro, piešķirdams tam atriebības un ļaunuma vaibstus (piemēram, viena no jaunākajām Sniegbaltītes versijām ar 
Kristenu Stjuarti Sniegbaltītes lomā).

Katra pasaka ir maza drāma, kas tiek nospēlēta uz mūsu iekšējās – dvēseles – skatuves. Pasaku cilvēciskie tēli – tie ir mūsu 
dvēseles spēki jeb personības īpašību attēlojumi, dzīvnieku tēli – mūsu iekšējo vēlmju, instinktu spoguļi. Saprast šos tēlus nozīmē 
saprast sevi, savu dievišķo dabu, savu izaugšanu, savu dzīvi.

Pasakas iespējamā misija – nostiprināt pusaudzī pārbaudītas vērtības un idejas
Gētes vārdiem runājot: „Cilvēks savā individuālajā attīstībā atkārto visas civilizācijas attīstības gaitu.” Līdz apmēram as-

FOTO: www.fthmb.tqn.com
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toņu gadu vecumam bērns izdzīvo cilvēces mītisko laikmetu. Šajā periodā bērnam 
ir nepieciešamas klasiskas tautas pasakas, kas pasauli un sevi tajā palīdz iepazīt ar 
daudzveidīgu tēlu, iepriekšējo paaudžu rūpīgi pārbaudītu formulu palīdzību. Pus-
audža gados, kad priekšplānā izvirzās vajadzība gan pēc savas iekšējās, gan ārējās 
pasaules izskaidrošanas un saprašanas, aktuālas kļūst varoņu jeb iniciācijas pasa-
kas, senās leģendas un sāgas. Ārējā pasaule šajā vecumposmā tiek apjēgta, runājot 
tiešu valodu, savukārt iekšējo pārdzīvojumu izteikšanai palīdz tēli (arhetipi), kas 
tiek aizgūti pasaku un citu folkloras žanru pārdzīvojuma un saprašanas rezultātā. 
Šie teksti cilvēkam ļauj pieskarties mūžībai, jo to semantiskie slāņi ir tik veci, cik 
veca ir pati pasaule.

Kā gan darbojas tēls (arhetips)? Arhetipi pasaulē nodrošina lietu kārtību. Arheti-
pi darbojas kā mūsu radošā potenciāla atraisītāji, destruktīvo izpausmju iegrožotāji, 
savaldītāji, piemēram, izprotot ceļa arhetipu, cilvēkam ir vieglāk ekonomēt savu dzī-
vesspēku, veltīt to sava radošā potenciāla (dievišķās dabas) mērķtiecīgai īstenošanai, 
netērēt to nenozīmīgu egoistisku, patmīlīgu un savtīgu vajadzību apmierināšanai. Uz-
drošinos apgalvot – mēs, vecāki, par zemu vērtējam pasakas spēju veikt šo neiespēja-
mo misiju. Pat ja mazotnē izlasām kādu pasaku, tas notiek kā garāmejot, nerēķinoties 
ar bērnu vajadzību dzirdēto klausīties atkal un atkal, lai pa īstam saprastu izteikto. 
Izrādās, tikai tad, kad cilvēks savā attīstībā ir sasniedzis briedumu, aktuāla kļūst va-
jadzība pēc tāda pasaules skaidrojuma, ko veicis konkrēts cilvēks – rakstnieks. Pēc 
pasaku pētnieces F. Lencas (Friedel Lenz) domām, tikai pieaudzis cilvēks spēj tā pa 
īstam saprast literatūru. Literatūru, kuras vecmāmiņa ir pasaka, tautasdziesma, tei-
ka… Literārie darbi atspoguļo noteiktas personības pasaules sapratni, dzīves scenārija 
variantu, problēmu risinājumus, kas reizēm ir kļūdaini, neviennozīmīgi vērtējami.

Protams, ir naivi cerēt, ka pubertāti sasniedzis jaunietis reaģēs atbilstīgi vecāku 
gaidām un cerībām, ja pasaku grāmatu viņam pirmo reizi atvērsim tikai pusaudžu 
gados. Pasakas vajag un drīkst stāstīt, lasīt, izspēlēt, zīmēt, apspriest, pārrunāt krietni 
vien agrāk, laikus atceroties to pedagoģisko potenciālu, jo, kā saka tautā, ragavas taisa 
vasarā, bet ratus – ziemā. Šāda rīcība dos vecākiem drošības izjūtu, ka viņu pusaudžu 
rīcībā ir pietiekama simboliska dzīves situāciju banka, gadsimtiem pārbaudītas idejas 
un vērtības, kas noderēs dzīves posmā, kad zēns top par jaunu vīrieti un meitene – par 
jaunu sievieti.

Pasaku stāstīšana ir tradīcija. Tradīciju lietderīgumu katra paaudze pārbauda 
praksē no jauna. Lai izdodas atrast laiku pasakām, jo katra pasaka kaut ko pasaka!

FOTO: www. frear.gr
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NEDĒĻU PIE TĒTA,  
NEDĒĻU PIE MAMMAS

Bērna dzīve ar šķirtiem vecākiem
Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante

Cilvēki satiekas, precas, rada bērnus un šķiras – tajā nav nekā jauna. Bērns vecāku 
šķiršanos var piedzīvot jebkurā vecumā, un tas, kā viņš uztvers šo pārdzīvojumu, ir at-
karīgs no daudziem faktoriem. Galvenie no tiem ir vecāku uzvedība, bērna personības 
stabilitāte un šķiršanās veids: vai vecāki šķiras agresīvi un necienīgi vai ar cieņu un 
sapratni. Bērnu vecumam nav lielas nozīmes, jo jebkura vecuma bērnam šāds pārdzī-
vojums var būt smags. Iespējams, vieglāks tas var būt līdz piecu gadu vecumam, kad 
bērna personība vēl veidojas, un ap 14–15 gadiem, kad pusaudzim savas personiskās 
problēmas ir daudz smagākas un svarīgākas nekā tas, kas notiek ar vecākiem.

Nedēļu pie mammas, nedēļu pie tēta
Šķirtu vecāku vidū arvien izplatītāka kļūst tāda bērnu audzināšanas shēma, kurā 

vienlīdzīgās daļās tiek dalīts ar tēvu un māti pavadītais laiks. Kādēļ? Vecāki jūtas gan-
darīti, jo bērns ne vienmēr traucē – ik pa laikam viņš traucē citu cilvēku; vecāki ir 
gandarīti arī par to, ka bērnam ir abi vecāki – pieejams gan tēvs, gan māte. Bet kā 
jūtas pats bērns? Kas notiek tāda bērna prātā, kuram ik pa laikam ir jāpārvācas uz 
dzīvošanu citā vietā?

FOTO: www.mjcla.org
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Audzināšanas modeļa izvēles pamatojums
Pēdējā laikā arvien vairāk runā par to, ka bērnam vajag ne tikai māti, bet arī tēvu, 

un tā ir taisnība. Arī paši tēvi kļūst apzinīgāki. Dažreiz tāds dzīvesveids (vienlīdzīgi 
sadalīts laiks, ko pavada kopā ar bērnu) ir materiāli vieglāks – bērna izdevumus ap-
maksā tas no vecākiem, pie kura bērns viesojas pašlaik (tādējādi atvieglojot otra izde-
vumu nastu). Dažreiz vecākiem vienkārši gribas atpūsties no bērna, un, kamēr bērns 
viesojas pie viena no vecākiem, otrs no viņa atpūšas.

Vēl var pieminēt, ka šāds šķiršanās seku modelis ir modē: „tas ir aktuāli”; „Rie-
tumos ir pieņemts darīt tā, un mums arī tā ir jādara, jo mēs taču esam normāli cilvē-
ki”. Tomēr būtu vērtīgi atcerēties: vislabāk, ja šādu bērnu audzināšanas modeli izvēlas 
nevis vainas izjūtas vai modes dēļ, bet gan mīlestībā pret bērnu – lai bērns nejustos 
neērti, ka viņa dēļ vecāki izpērk savu vainu vai seko tendencei, bet lai viņš justos pa 
īstam mīlēts.

Tas ir labi vai slikti?
Šajā bērnu audzināšanas modelī labi ir tas, ka bērnam ir abi vecāki – ja ne reizē, tad 

vismaz pēc kārtas. Tad, kad bērns dzīvo pie viena no vecākiem, visbiežāk pie mātes, 
nereti viņam otrs ir jāienīst: fakts, ka šķirtas mātes bieži noskaņo bērnu pret tēvu, ir 
plaši zināms. Tātad, ja bērns regulāri maina savu dzīvošanas vietu, viņam nav jāienīst 
neviens no vecākiem, taču viens vai abi vecāki var censties iegūt bērna lojalitāti, tieši 
noskaņojot viņu pret otru, un tas bērnam var būt par smagu. Bet, ja runājam par cil-
vēkiem, kuri nemanipulē ar savu bērnu, apgrūtināt situāciju tomēr var tas, ka katrā 
mājā var būt dažādas tradīcijas un uzvedības normas. Bērnam katrreiz ir jāpielāgojas. 
Iejūtīgāki vecāki no bērna neprasa daudz un dod viņam vairāk brīvības, tādējādi at-
vieglojot bērna uzdevumu lauzt sevi jauno noteikumu dēļ, savukārt citi uzstāj, lai viss 
tiktu izpildīts ātri un ideāli, un „vispār – cik reižu tev tas jāatkārto?!”…

Vērtējot kopumā, šis bērna audzināšanas modelis ir zīmīgs ar to, ka bērnam ir jāiemācās pielāgoties dažādiem noteikumiem.

Kā jūtas pats bērns?
Ja bērns pārvācas pie kāda no vecākiem uz diezgan ilgu laiku, piemēram, pusgadu, viņam dzīvesveids nav jāmaina pārāk 

bieži, arī stresa līmenis nav graujošs. Gluži otrādi – bērns iemācīsies pielāgoties dažādām situācijām, un – kas to lai zina – varbūt 
turpmāk pielāgošanās spēja būs viņa priekšrocība, piemēram, darbā. Protams, ja vien neveidosies personība, kura nespēj justies 
komfortabli vienā vietā (cilvēks nav spējīgs apstāties uz vietas – tas var attiekties gan uz darbu, gan uz apmešanos dzīvošanai vienā 
vietā, arī ar paša izveidotu ģimeni).

Bet gadās arī tā, ka bērns maina mājas katru nedēļu vai katru dienu: tad bērnam pastāvīgi ir jāatceras daudz informācijas, jā-
domā, kas ir jāņem līdzi un kas ir tur, otrās mājās. Un, ja ritms ir pārāk ātrs un prasa spēkus, lai no jauna pielāgotos, miera brīžu 
bērnam nav.

Kas notiek bērna sapratnē? Kas notiek ar bērna emocionālo pasauli, caur kuru viņš atklāj dzīvi? Bērns cieš. Vecākiem tas ir 
jāpieņem un jābūt gataviem, ka tas tā ir. Taču nozīmīgi ir tas, ka vecāki var atvieglot bērna ciešanas un dot viņam daudz laba, pie-
mēram, skaidrot bērnam, ka viņam nav jāizvēlas viens no vecākiem – viņam ir abi; būt godīgi pret sevi un bērnu, stāstot patiesību; 
nepataisīt bērnu par savu vīru vai sievu; pašiem atrisināt savstarpējos konfliktus ar bijušo vīru vai sievu.

Abi vecāki uz mūžu
Bērnam – un te pārsvarā tiek runāts par bērniem no 3–5 gadu vecuma līdz apmēram 12–13 gadu veciem pusaudžiem (14–15 gadu 

vecumā bērniem jau ir mazāk ilūziju, vairāk informācijas un viņi drošāk konfliktē ar vecākiem) – ir grūti uztvert, ka mamma un 
tētis – cilvēki, kuri viņu ir radījuši, – nav 
viens vesels, un noticēt tam. Bērna prā-
tā pagaidām nav tik daudz informācijas, 
viņa pasaule vēl ir pavisam maza, tā-
pēc – nedalāma. Bet vecāki šķiras, un tas 
„mazliet”, kas viņam ir, tagad ir jādala. 
Gabalos saplēsta grāmata vairs nav grā-
mata, bet gan atsevišķas lapas. Bērns vēl 
nezina, ka grāmatu var salīmēt. Viņam 
šķiet, ka noteikti ir jāizvēlas viens no ve-
cākiem (viena sevis puse) un jāatsakās 
no otra (jāzaudē otra sevis puse). Tāpēc 
vecākiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem un 
rūpīgi jāskaidro bērnam, ka viņam ir abi 
vecāki, ka nav jāizvēlas viens no abiem. 
Kaut arī vecāki vairs nedzīvos kopā, viņi 
abi par bērnu rūpēsies.

Ja vecāki to nedara, bērns zaudē dro-
šības izjūtu un uzticēšanās prasmi, kļūst 
trauksmains. Bērns nezina, ko gaidīt. Vi-
ņam ļoti vajag atbalstu, bet daudzās šķir- FO
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tās ģimenēs bērns to nesaņem, jo starp 
vecākiem valda naids, un bērns šajā kon-
fliktā tiek izmantots kā ierocis. Ar bērnu 
manipulē, viņam liek izvēlēties starp 
vecākiem, liek stāstīt, kas notiek otrās 
mājās, un, ja viņš stāsta to, kas mammai 
(tētim) nepatīk, negatīvo reakciju saņem 
tieši bērns, nevis bijušais partneris, tāpēc 
bērnam ir jāmācās melot, slēpt vai šķirot 
informāciju. Bērna emocijas vecākiem 
visbiežāk nerūp. Nereti, ja bērns izrāda 
emocijas, viņu var vainot, ka tādējādi 
viņš sagādā sliktas emocijas saviem vecā-
kiem. Un bērns mācās nejust. Viņam ne-
pārtraukti ir jāizdzīvo – jāglābjas no tiem 
cilvēkiem, kuri viņu ir radījuši. Bērns 
mācās novērot, atšķirt vecāku noskaņo-

jumus un manipulēt. Tādi bērni mēdz izaugt par labiem psihologiem, bet viņiem ir lielas grūtības pazīt savas jūtas un vēlēšanās.

Nepataisīt bērnu par savu vīru vai sievu
Ja bērns dzīvo tikai pie viena no šķirtajiem vecākiem, nereti bērns aizstāj viņa bijušo partneri – it kā kļūst par vīru savai mātei 

vai par sievu savam tēvam (nav svarīgi, vai bērns ir zēns vai meitene, jo runa ir par psiholoģisko funkciju). Ja bērns ik pa laikam 
pārceļas pie viena un otra, ir iespējams, ka viņam šī funkcija nav jāpilda. Var gan būt arī tā, ka bērnam jāuzņemas abas lomas. Ve-
cākiem tomēr savas problēmas jāatrisina pašiem un nekādā gadījumā nav jāļauj šo funkciju uzņemties bērnam, citādi turpmākajā 
dzīvē viņam ir ļoti grūti veidot attiecības un ģimeni – viņš jau ir it kā precējies ar saviem vecākiem, no kuriem nevar šķirties.

Kāds ir risinājums? Ja vecāki šķiras un par tālāko bērna audzināšanu lemj kopā, viņiem jādomā par bērna psihi un nākotni, 
nevis par savām interesēm un bērna lojalitātes iegūšanu konkurējot. Ir prestižs, ten-
dences, mode, kaimiņu baumošana, bet ir arī mans bērns (bērni). Un bērnam ir jūtas, 
sāpes, bet galvenais – pašlaik viņš ir atkarīgs no manis un viņam ir jāizaug un jābūt 
savai dzīvei nākotnē. Var samazināt bērna tagadējās sāpes un reizē rūpēties par viņa 
nākotni. Bērnam nav jārisina pieaugušo problēmas – viņš to nevar, un viņam tas nav 
jādara. Ja bērnam bērnībā ir ļauts dzīvot bērna dzīvi, vēlāk viņam būs iespēja kļūt par 
pieaugušo, nevis palikt bērnam pieaugušā ķermenī.

Godīgums atmaksājas
Šķirti vecāki – tas nav ne noteikti slikti, ne noteikti labi, viss ir atkarīgs no pašiem 

cilvēkiem. Šajā dzīvošanas shēmā labi ir tas, ka bērns var pavadīt laiku gan ar māti 
(ar kuru viņam veidojas sievietes tēls), gan ar tēvu (ar kuru veidojas vīrieša tēls), tātad 
viņam nav jānoliedz viena sevis paša daļa vai jāatsakās no tās. Bet tas var īstenoties 
tikai tad, ja šāds dzīvesveids risinās uz cieņas fona un ar mīlestību. Ja vecāki prot pa-
skaidrot, ka bērns pats var izvēlēties savu dzīvi, ka viņam nav jāatkārto vecāku kļūdas, 
darbības un izvēle, bērnam ir iespēja iemācīties izvēlēties pašam par sevi.

Ar bērnu ir jārunā ļoti vienkāršā un konkrētā valodā un viņam saprotamiem vār-
diem. Bērnam nekādā gadījumā nav jāmelo. Protams, bērns uzdos jautājumus, un 
daļa no tiem būs nepatīkama. Jāsaka ir tieši tik daudz, cik bērnam ir nepieciešams 
dzirdēt tieši tagad. Un tas ir normāli, ka jums „neizdevās dzīve ar mammu (tēti)”. 
Nemelojiet – sakiet, ka neizdevās.

Atrisiniet savstarpējos konfliktus ar bijušo vīru (sievu)
Savstarpēji konflikti vecākiem ir jārisina pašiem, bērnu tajos neievelkot. Protams, 

izrādīt agresiju pret bērnu ir vieglāk nekā formulēt savas pretenzijas un izteikt tās 
bijušajam partnerim. Bet ir jāapzinās, ka tas smagi ietekmē bērna psihi un vēlāk at-
spoguļosies viņa dzīvē.

Bieži šķirtu vecāku attiecības nav pabeigtas. Cilvēki šķiras, taču pretenzijas, aiz-
vainojums, laulāto draugu emocijas paliek. Ir svarīgi izprast, ka „laulātie draugi” un 
„vecāki” ir divas dažādas funkcijas, kuras var nebūt saistītas. Cilvēki uz visu mūžu 
paliek kopīga bērna vecāki, bet viņi var vairs nebūt vīrs un sieva. Tāpēc ir jāizbeidz 
savstarpējās pretenzijas, jāatrisina konflikti un jāsāk sadarboties kā bērna vecākiem, 
protams, ja vien uzskata, ka bērns ir labas nākotnes vērts.

Ja bērns pārvācas pie 
kāda no vecākiem uz 
diezgan ilgu laiku, 
piemēram, pusgadu, 
viņam dzīvesveids nav 
jāmaina pārāk bieži, 
arī stresa līmenis nav 
graujošs. Bet gadās 
arī tā, ka bērns maina 
mājas katru nedēļu vai 
katru dienu: tad bērnam 
pastāvīgi ir jāatceras 
daudz informācijas, 
jādomā, kas ir jāņem 
līdzi un kas ir tur, otrās 
mājās. Un, ja ritms 
ir pārāk ātrs un prasa 
spēkus, lai no jauna 
pielāgotos, miera brīžu 
bērnam nav.
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