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Bērna fiziska sodīšana. Es (tēvs) uz-
skatu, ka pastāv divi veidi, kā likt bēr-
nam paklausīt. Vai nu, mierīgi runājot, 
skaidrot un mēģināt sarunāt, vai slik-
tākajā gadījumā, ja pirmais variants bi-
jis neveiksmīgs, vienkārši nopērt bēr-
nu. Gribu jautāt, kādas ir neredzamās 
(psiholoģiskās) sekas pēršanai?

Speciālisti atbild uz 
    vecāku jautājumiem

Asijata Maija Zeļenko, 
psiholoģe, 
geštaltterapeite

Kad bērnu per, viņš jūtas pazemots. Pazemojums netiek 
aizmirsts, tas nekur nepazūd. Sekas tam varētu būt šādas: 
pazemojuma izjūta var izraisīt vēlmi atriebties. Bērns var 
vērst agresiju pret citiem bērniem, vājākiem nekā viņš pats, 
vai arī pret dzīvniekiem. Kontakts ar tēvu tādam bērnam 
arī kļūs arvien vājāks un grūtāks. Turklāt tēvs, kurš per 
bērnu, nekad netiks uztverts kā autoritāte – bērns nevarēs 
just cieņu pret tēvu, kurš izmanto fizisku sodīšanu kontak-
ta vietā – pazemo, nevis paskaidro.

Pēršana neko nepaskaidro. Vienīgi iedveš bailes un liek 
just pazemojumu, kas savukārt var vest pie neapzinātas 
agresijas izpausmes.

FOTO: www.psihologu-prakse.lv

Aira Briede, 
skolu psiholoģe

Šis ir ļoti plašs un sarežģīts jautājums, kas skar vecāku 
uzskatu sistēmu par bērnu audzināšanu, vecāku lomu un 
atbildību, vērtībām dzīvē, morāli. 

Bērni mācās no piemēra. Pēršana, raustīšana, sišana pa 
vaigiem un kliegšana neiemācīs bērniem pieņemamas uz-
vedības modeļus un viennozīmīgi traumēs bērna attīstību. 
Pēršanu var iedalīt pie nelabvēlīgiem autoritāriem audzi-
nāšanas stiliem, pat vardarbību pret bērnu. Šādiem discip-
linēšanas stiliem un metodēm ir senas saknes – pat vēl ne-
senajā vēsturē, kad kā tradicionālus kontroles mehānismus 
izmantoja sodus un apbalvojumus, t. i.: „Es tevi apbalvošu, 
jo tu izdarīji tā, kā es gribēju, vai sodīšu, jo neizdarīji, kā es 
gribēju.” Taču šādā veidā grūti ieaudzināt tādas vērtības kā 
cieņu, uzticēšanos, sadarbību, pašdisciplinēšanos, nemaz 
nerunājot par pašcieņu un pašvērtību.

Pēršanas psiholoģiskās sekas bērnam var būt:
Emocionālās – izmaiņas emocionālajā pašsajūtā un 

psihiskajos procesos: vainas sajūta, zems pašvērtējums, 
neskaidrs paštēls, trauksmes un bailes, psihisks sastin-
gums, nejūtīgums, pasivitāte, agresija.

Kognitīvās sekas – izmaiņas bērna domāšanā, atmi-
ņas, uzmanības (grūtības koncentrēties), uztveres proce-
sos. Var pasliktināties sekmes, tikt aizturēta intelektuālā 
attīstība, veidoties izkropļots priekšstats par sevi un ap-
kārtējās pasaules likumsakarībām utt.

Sociālās sekas – izmaiņas bērna spējā veidot sociālus 
kontaktus, grūtības veidot noturīgas attiecības neuzticē-
šanās un traucēta pašvērtējuma dēļ, grūtības veidot attie-
cības agresīvas uzvedības un impulsivitātes dēļ, tendence 
izolēties no sociāliem kontaktiem depresijas un traumēta 
paštēla dēļ u. tml. Rezultātā bērns var pārstāt sevi aizsar-
gāt vispār – tā ir t. s. iemācītā bezpalīdzība.

Vēl kā sekas iespējamas biežas nemotivētas garastāvokļu 
maiņas, vēlme riskēt, regresija (piem., var sākt sūkāt īkšķi, 
slapināt biksēs, uzvesties kā jaunāki bērni), ļoti uztraucies, 
raud, ja ir kļūdījies, neatbilstoša reakcija uz sāpēm (piem., 
es esmu to pelnījis).

Faktori, kas var ietekmēt vardarbīgas disciplinēšanas 
seku smagumu, ir varas metožu raksturs: cik ilgā laik-

FOTO:  no personīgā arhīva

FOTO: www.topfunnythings.com
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posmā notiek šāda veida varas pozīciju disciplinēšana, cik 
bieži notiek (ir notikusi) pēršana, epizožu skaits, cik fiziski 
spēcīga tā pieredzēta, vai ar fiziski redzamām sekām – no-
spiedumiem uz ādas – vai vairāk kā emocionāls pazemo-
jums, kā arī atkarīgi no bērnu nervu darbības veida, tem-
peramenta, pozitīviem pastiprinājumiem un vispārējās 
emocionālās atmosfēras ģimenē.

Mūsdienās jāmācās veidot pilnīgi citas attiecības ar bēr-
niem. Bērnus un viņu uzvedību vajag izprast! Kāpēc vis-
biežāk bērni kļūst nepaklausīgi? Iemesli ir visdažādākie: 
iespējams, bērns ir noguris, par kaut ko dusmīgs, ir kādi 
pārpratumi, iespējams – bailes, greizsirdība, pāridarījums 
utt. Tātad – vispirms izprast bērna uzvedības iemeslus, mo-
tīvus un tikai tad meklēt adekvātus reaģēšanas veidus.

Bērns aug sieviešu vidē bez tēva. Kā tas nākotnē varētu ietekmēt bērna spēju veidot 
kvalitatīvas partnerattiecības?

Asijata Maija Zeļenko, 
psiholoģe, geštaltterapeite
Galvenais šajā gadījumā ir tas, ka tēva klātbūtne pati 

par sevi neko nemainītu. Bērns mācās veidot kvalitatīvas 
attiecības tikai tad, kad viņš redz savu vecāku kvalitatīvās 
attiecības – kad viņš dzīvo tajās (nevis kad tēvs ir mājās, 
bet vecāku attiecības vienalga nav labas). 

Ja tiktu uzdots jautājums, kā māte var mazināt situācijas 
iespējamās sekas, tad varētu atbildēt, ka mātei vispirms ir 
jāveido kvalitatīvas attiecības ar bērnu un noteikti jāatsa-
kās no tēva vainošanas. Tad ir iespēja, ka bērns turpmāk 
varēs veidot savu dzīvi, nevis risināt mātes problēmas.

Aira Briede, skolu psiholoģe
Bērna augšana nepilnā ģimenē, bez viena dzimuma 

vecāka, kā zināms no pieredzes, var atstāt visdažādāko 
ietekmi – gan nozīmīgu, gan mazāk nozīmīgu. Ir dau-
dzi blakusfaktori, kas ir arī noteicošie bērna attīstībā. 
Pirmkārt, nozīmīgi, kādās attiecībās ir abi vecāki, pat 
ja nedzīvo ģimenē, t. i., cik lielu lomu spēlē tas vecāks, 
ar kuru ikdienā nav kopā, gan arī – cik konsekventas ir 
vecāku attiecības. Ja bērnam nav vispār kontakta ar otru 
vecāku, tad nozīmīgi, cik lielas iespējas ir bērnam kon-
taktēties ar trūkstošā vecāka dzimuma pieaugušajiem, 
piemēram, ja ģimenē nav tēva, cik apkārt ir citu pozitī-
vu vīrieša dzimuma ietekmējošu cilvēku – kā vectētiņš, 
krusttēvs, treneris, skolotājs utt. Nozīmīgi ir tas, cik bēr-
nam iespējams ikdienā redzēt pozitīvu attiecību mode-
ļus, piemērus, kur var mācīties socializāciju, konfliktu 
risināšanu, empātiju u. c. svarīgas attiecību kategorijas 
starp abiem dzimumiem. Ja attiecīgi citi svarīgie bērna 
attīstībā faktori ir pozitīvi, tad pieaugot cilvēks adekvā-

ti spēs veidot kvalitatīvas partnerattiecības un augšanas 
nepilnā ģimenē sekas būs minimālas. Protams, nevar arī 
noliegt, ka vecākiem pret bērnu ir milzīga atbildība un 
emocionāli veselīgā, pilnā ģimenē bērnam ir labvēlīgāki 
apstākļi attīstībai.
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Bērns neprot zaudēt. Ja viņš spēlē 
nav pirmais, ļoti pārdzīvo, sirsnīgi rau-
dot. Citreiz, ja jūt, ka kāds cits bērns iz-
virzās vadībā, piemēram, skriešanā vai 
kādā galda spēlē, uzkrītoši padodas.

Asijata Maija Zeļenko, 
psiholoģe, geštaltterapeite
Kāda attieksme ģimenē ir pret uzvaru? Kāda attieksme 

ir pret piedalīšanos spēlēs vai sacensībās? Vai bērns tiek 
novērtēts ģimenē kā personība, vai arī viņam nākas dzir-
dēt, ka nozīme ir tikai uzvarai, „tikai tad, kad tu esi pir-
mais”? 

Bērnam ir jājūtas mīlētam un pieņemtam vienmēr. Ja 
viņš šo sajūtu nesaņem pietiekami, bērns domā, ka kaut 
kas ar viņu nav kārtībā, un tad meklē pieņemšanu citā vie-
tā. Ja bērnam tiek atkārtots, ka atzīmēm jābūt izcilām, ka 
viņam jābūt stipram, jābūt ieguvējam, ka nozīme ir tikai 
uzvarai un nekam citam, bērns nejūtas tiesīgs dzīvot pats 
par sevi. Bērnam rodas vajadzība pierādīt, ka viņš ir kaut 
kā vērts, viņš sāk pārlieku kontrolēt to, ko dara, ātri no-
gurst un padodas.

Ja no bērna netiek prasīts būt vienmēr un visur pirma-
jam, tad ir vērts ieskatīties ģimenes vēsturē. Vai kādam 
no vecākiem (vecvecākiem) ir sāpīgi pārdzīvojumi, kas 
ir saistīti ar kādu nozīmīgu situāciju, kurā neizdevās būt 
ieguvējam? Vai tāda situācija ir krasi izmainījusi iespēja-
mo dzīves gājumu? Tādā variantā bērns var būt šādu jūtu 
„translētājs”, un tad to jūtu īstajam „saimniekam” vaja-
dzētu pašam atrisināt savu kādreiz neatrisināto situāciju, 
jāpārdzīvo kādreiz izstumtās jūtas, lai bērns kļūtu brīvs 
savās izjūtās. 

Aira Briede, 
skolu psiholoģe
Tas, ka bērni zināmā pirmsskolas vecumā pārdzīvo 

zaudējumus, varētu liecināt par normālu bērna attīstību. 
Bērnam prasmi zaudēt ir jāiemācās socializācijas procesā. 

Tas, cik bērns intensīvi reaģē uz zaudējumu, arī ir atkarīgs 
no daudziem papildu faktoriem – gan pašā bērnā, gan au-
dzināšanā un apkārtējā vidē. Ja vēl skolas vecumā bērns iz-
teikti reaģē uz zaudējumiem, tad vēlams aizdomāties, kas 
ir tie papildu faktori, kuri bērnam liek būt vērtīgam tikai 
uzvaras gadījumā. Piemēram, vecāki apzināti vai neapzi-
nāti veicina konkurējošos apstākļus, uzsverot cilvēku no-
zīmību tikai uzvaru gadījumos. Iespējams, vecāki verbāli 
neko nesaka vai pat pretēji – saka bērnam, ka nav svarīga 
uzvara, tomēr iekšēji neapzināti domā citādi, un bērns to 
sajūt. Iespējams, ikdienā kā audzināšanas metode ir nemi-
tīga sacensība, kas sadala bērnus uzvarētājos un zaudētājos. 
Un, protams, uzvedības problēmas rodas tieši zaudētājos, 
jo nemitīga sacensība negatīvi ietekmē bērnu pašpaļāvību. 
Savukārt pašpaļāvīgi bērni ir pārliecināti, ka spēj izpildīt 
izvirzītās prasības, un nemēģina pārkāpt uzvedības nor-
mas – nav nozīmes tam, vai viņos dominē intelektuālas, 
sociālas, fiziskas vai emocionālas attīstības ievirze. Pētīju-
mi apliecinājuši: jo mazāk kāda persona ir cīnītāja, jo la-
bāk spēj panest situācijas ar ekstremālu sacensību. Tādam 
cilvēkam ir svarīgi labi paveikt savu darbu, neietekmējo-
ties no konkurentu rīcības un panākumiem.

Kā papildu faktori, kas spēcīgi var ietekmēt bērna re-
akciju uz zaudējumiem, varētu būt zaudējumi bērna dzīvē 
– vecāku šķiršanās, nāves gadījumi, slimības, pamešana, 
dzīvesvietas maiņa utt.

Gadījumos, kad bērns pārlieku pārdzīvo zaudējumus, 
būtu ieteicams izanalizēt blakus ietekmējošos faktorus 
un pārrunāt, ļaut bērnam emocionāli tos izreaģēt, saucot 
emocijas vārdos, kā arī maksimāli veicināt tādu attīstošo 
vidi, kur bērns var justies vērtīgs, mīlēts neatkarīgi no sa-
sniegumiem, uzvedības utt. Jo, visdrīzāk, bērnam izveido-
jusies iekšējā pozīcija „esmu vērtīgs, mīlēts, ja esmu veik-
smīgs un man ir sasniegumi, taču, ja es nespēju būt veik-
smīgs un sasniegumus gūt konkurencē, labāk padodos, jo 
tad citi nevarēs noniecināt”. Tas izveidojas kā zināms aiz-
sardzības mehānisms. Vēlams salīdzināt tikai bērna paša 
sasniegumus iepriekš, nevis ar citiem, piemēram, „šodien 
tev labāk veicās nekā vakar tur un tur” vai „šodien tev tik 
labi neveicās kā iepriekš, bet nekas – padomāsim, ko varē-
tu darīt, lai izdodas”. Svarīgi novērtēt pašus centienus.

FOTO: www.telegraph.co.uk

jautā

Tas, cik bērns inten-
sīvi reaģē uz zaudē-
jumu, arī ir atkarīgs 
no daudziem papil-
du faktoriem – gan 
pašā bērnā, gan au-
dzināšanā un apkār-
tējā vidē. 
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piedalies

Ko bērni ēd 
izglītības 
iestādēs?
Ēdienkaršu sastādīšanas pamatprincipi

Vai mūsu bērni ēd veselīgi, un kas ir veselīgs uz-
turs? Bieži vien, kamēr nav veselības problēmu, tik-
mēr šis jautājums nav aktuāls. Un ja nu tomēr mēs 
mazliet pakavētos pie realitātes, ka ar ēdienu mēs 
uzņemam enerģiju visai dienai, ka ģimenēs paši ra-
dām un nostiprinām ēšanas ieradumus, ka mūsu 
bērni trīs reizes dienā ēd bērnudārzā? Vai mums vi-
siem – ēdināšanā iesaistītajiem – ir kopīgs mērķis 
– vesels bērns?

Uz sarunu esmu aicinājusi trīs Latvijas Vecāku kustības da-
lībniekus, kas aktīvi uzsākuši veselīga uztura izpēti izglītības 
iestādēs Latvijā un apņēmušies secināt un likvidēt traucēkļus 
veselīgas ēdienkartes ieviešanai izglītības iestādēs. Ar mani 
kopā ir Madara Rutkovska, četrgadīga dēla mamma, strādā 
sabiedriskās ēdināšanas jomā, Latvijas Vecāku kustības vese-
lības projekta vadītāja, Ivita Mauriņa, piecgadīga dēla mam-
ma, Latvijas Vecāku kustības dibinātāja un viena no veselības 
projekta iniciatoriem, un Andris Urbāns, septiņgadīgas meitas 
tēvs, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu organizētājs.

Tas ir stereotips, ka 
gadījumā, ja bērns 
ēd neveselīgi mājās, 
tad obligāti neveselī-
gi ēd arī „dārziņā”. 

No kreisās: Vita Pļaviņa, Ivita Mauriņa, Madara Rutkovska, Andris Urbāns. 

FOTO: LETA , Edijs Pālens
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Kāpēc jums kā vecākiem ēšanas kvalitāte izglītības 
iestādēs ir aktuāla, un kāpēc radies iespaids, ka pašrei-
zējā sistēmā ir problēmas?

Madara: Es, gluži kā jebkurš vecāks, esmu par to, lai 
manam bērnam būtu laba veselība, un uzturs ir viens no 
nozīmīgākajiem veidiem, kā to nodrošināt. Mēs ģimenē 
domājam par sabalansēta uztura uzņemšanu, tāpēc ir ti-
kai loģiski, ka turpinām skatīties līdzi, ko mūsu bērns ēd 
izglītības iestādē. 

Ivita: Un – jo vairāk mēs iedziļināmies kāda jautājuma 
izpētē, jo vairāk kļūst skaidrs, kādi uzlabojumi ir nepiecie-
šami. Ja nav bijusi informācija par to, kas ir pareizs uzturs, 
kāda uzturam ir loma veselības uzturēšanā, kādas sekas 
rada, piemēram, nesavienojamo produktu regulāra lieto-
šana, tad kopumā var šķist, ka viss ir kārtībā. Tā kā liela 
daļa vecāku nav izglītota jautājumos par uzturu, veselīgu 
dzīvesveidu, slimību rašanos u. tml., tad ir vērts ieklausī-
ties vismaz savos bērnos, kas atspoguļo nepareizas ēšanas 
sekas ar savu uzvedību un veselības problēmām. 

Kādus ēšanas principus jūs ģimenē ievērojat, bet ir 
šaubas, ka bērnudārzā tā nav?

Madara: Pirmkārt, ievērojam, lai katras dienas ēdien-
kartē būtu dārzeņi, graudaugu produkti un uzturvielām 
bagāti produkti, otrkārt, noteikti tiek skatīts produktu 
sastāvs, lai tajā nebūtu konservantu, mākslīgo krāsvielu, 
transtaukskābju, produktu, kas satur daudz cukuru, un 
garšas pastiprinātāju, tostarp nātrija glutamāta, utt. 

Un bērnudārzā tas netiek darīts?
Madara: Principā jāsaka, ka pirmais solis ir sperts pagā-

jušā gada jūnijā, kad stājās spēkā Ministru kabineta notei-
kumi (http://www.likumi.lv/doc.php?id=245300), kuros jau 
ir pievērsta uzmanība gan vielām, kas tiek produktos pievie-
notas, pusfabrikātiem un tam, cik daudz bērnu ēdienkartē 
būtu jābūt augļiem, dārzeņiem, piena produktiem, kā arī ga-
ļai un zivīm. Ir noteiktas normas olbaltumvielām, taukiem, 
ogļhidrātiem, kalorijām, kas dienas laikā būtu bērniem jā-
uzņem. Taču es domāju, ka ar šo jautājumu vēl daudz vaja-
dzētu strādāt. Latvijas Vecāku kustība ir uzsākusi projektu, 
kura ietvaros arī mums ir radies viedoklis, kādai vajadzētu 

būt bērna ēdienkartei izglītības iestādē un kur ir problēmas, 
lai to nodrošinātu. Arī uztura speciālisti atzīst, ka, izstrā-
dājot iepriekš minētos Ministru kabineta noteikumus, tika 
atrasts vidusceļš starp visām ieinteresētajām pusēm, liela-
jiem ražotājiem un produktu piegādātājiem, taču – vai vi-
siem mērķis bija bērna veselība? Reāli praksē jautājums ir 
par kontroli. Tas ir pašpaļāvības princips, kā bērnudārzi un 
skolas vispār ievēro tos ieteikumus, kas ir jau pieņemti.

Ivita: Bērnudārzos personāls dara visu iespējamo, ņe-
mot vērā pieejamās finanses un normatīvus – ar „papīriem” 
viss ir kārtībā. Jautājums: vai gala rezultāts – ēdienkarte – 
ir maksimāli labākais, ko varam dot saviem bērniem?

Viens no soļiem, ko ir paredzēts veikt: izvērtēt bērnu 
ēdienkartes bērnudārzos un skolās. Cik tālu ir tikts ar 
vērtēšanu?

Ivita: Ir uzsākta laba sadarbība ar Latvijas Diētas un 
uztura speciālistu asociāciju. Mēs nosūtījām trīs nejau-
ši izvēlētu bērnudārzu ēdienkartes trīs dažādiem uztura 
speciālistiem sākotnējai ēdienkaršu izvērtēšanai. Viņi 
vienprātīgi atzina, ka ēdienkartēs ir jābūt vairāk svaigiem 
dārzeņiem un augļiem, baltmaize būtu  jāaizvieto ar rudzu 
vai graudu maizi, kā arī ēdienkartē jāievieš grūbas, lēcas, 
bulgurs, pupiņas, sēklas utt. Tātad secinājums ir viens – 
ēdienkarte ir pilnveidojama ne tikai no vecāku, bet arī no 
uztura speciālistu viedokļa. 

Turklāt mums ir apņēmība apvienot visus ēdināšanā ie-
saistītos posmus, lai risinātu situāciju kompleksi. Mums ir 
bijušas sarunas gan ar medmāsām, gan izglītības iestāžu 
vadītājiem, gan uztura speciālistiem, lai saprastu situāciju 
no dažādiem aspektiem. Jo mēs varam runāt par ēdiena 
kvalitāti, bet tas ir saistīts ar pieejamo finansējumu un ar 
to, ka medmāsām, sastādot ēdienkartes, ir jāņem vērā ne-
pieciešamais kaloriju skaits.  

Madara: Šie paši Ministru kabineta noteikumi uztura 
speciālistos raisījuši secinājumus, ka noteikumos kā nor-
ma uzskaitītās kalorijas ir par daudz, bet skolu medmā-
sas tomēr pieturas pie tabulā fiksētā, lai iekļautos kaloriju 
regulējumā – galvenokārt tāpēc, lai „papīri” būtu pareizi, 
taču ar veselīgu uzturu tam ir maz sakara.

 
Kā notiek ēdienkartes sastādīšana?
Madara: vismaz Rīgas pašvaldībā notiek tā: par ēdien-

kartes sastādīšanu atbildīga ir medmāsa, par produktu 
pasūtīšanu – saimniecības daļas pārzinis vai iestādes va-
dītājs, par ēdiena tehnoloģisko pagatavošanu – maiņas pa-
vārs vai medmāsa. Tātad par katru posmu atbildīgs ir cits 
cilvēks un tas nenodrošina kvalitatīvu rezultātu. Kā nāka-
mais būtiskais jautājums uzreiz jāmin ēdienkartes sastā-
došo personu kompetence. Bērnudārzu medmāsām trūkst 
zināšanu par uzturu, produktu sastāvu un savienojamību, 
jo viņas nav izglītotas uztura jomā, līdz ar to rodas jautā-
jums: kā šī persona var nodrošināt nepieciešamās prasības 
ēdienkaršu sastādīšanā? 

Ivita: Vai ēdienkartē ir nepieciešams iekļaut „Kāruma” 
sieriņus, baltmaizi, bulciņas, marinējumus, mazsālītas zi-
vis, žāvējumus, kaut arī normatīvi atļauj?

Madara: Te būtu jārod būtisks risinājums arī no finan-
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piedalies

siālā aspekta, domājot par personāla atbilstošu izglīto-
šanu. Ir domāts arī par citiem risinājumiem, piemēram, 
paraugēdienkartēm, ko medmāsas varētu izmantot kā uz-
skatāmus paraugus, veidojot ēdienus, tādējādi risinājumi 
ir dažādi.

Andris: Jāņem vērā jau arī tas, ka cilvēks paliek par 
slinku, lai „kaukulētu” kalorijas 1000 produktiem. Ir ne-
pieciešamas datorprogrammas, kas to izdara ātri, efektīvi, 
precīzi un ļauj dažādot ēdienkarti. Nevis tā kā tagad − ar 
dažiem produktiem variē visu nedēļu. Pēc būtības tas ir 
viens no pirmajiem soļiem, kas jāizdara. 

Otrs ir jau pieminētais kompetences jautājums. Uztura 
speciālisti apliecina, ka bērnam nedrīkst dot dzert uzreiz 
pēc ēšanas. Tas rada pūšanas efektu vēderā. Gāzējas vē-
ders, bērns ir neapmierināts vai hiperaktīvs no cukuro-
tajiem dzērieniem. Iedodam padzerties ūdeni 10, 15 mi-
nūtes pirms ēšanas un tad iedodam vienu ēdienu nelielā 
daudzumā – saujas lielumā –, un bērnam pietiek. Par to 
ir runāts gadiem ilgi, taču tā arī nav ikdienā iedzīvinājies. 
Arī audzinātājām nevajadzētu piespiest bērnu izēst šķīvi 
vai vispār ēst to, ko negrib. 

Ivita: Protams, esot bērnudārzā, nevar pielāgoties visu 
bērnu individuālajiem paradumiem. Taču, manuprāt, labs 
risinājums ir iespēja bērniem pašiem izvēlēties no galdā 
uzliktā, ko un cik daudz ēst, tā iemācoties arī uzņemties 
atbildību par savām izvēlēm. Mana dēla bērnudārzā tā tiek 
darīts, un esmu priecīga par šādu pieeju.

Madara: Vēl svarīgs ir arī režīma jautājums. Noteikti 
jāizvērtē ēšanas – gulēšanas laiki, lai nebūtu uzreiz jāiet 
gulēt pēc ēšanas ar pilnu kuņģi, un vajag izvērtēt, cik lieli 
ir pārtraukumi starp ēdienreizēm. Ierobežojošs ir notei-
kums, ka starp ēdienreizēm ir jābūt 3,5 līdz 4 stundu pār-
traukumam, mazajiem bērniem šis pārtraukums nereti ir 
par ilgu, nevar sagaidīt pusdienas – tās tiek apēstas steigā, 
rūpīgi nesakošļājot ēdienu, uzdzerot kompotu, kā rezultā-
tā bērni sūdzas par sāpošiem vēderiem. Ir vajadzīga brīva 
pusstunda pēc ēšanas un brīva pusstunda pēc pamošanās 
pirms ēšanas. 

Ivita: Bērni lielākajās izglītības iestādēs ir spiesti ēst ļoti 
ātri, jo ik pēc 15, 20 minūtēm nāks ēst nākamā klase/gru-
piņa. Te nav ne piemērota vide lēnai ēdiena sakošļāšanai, 
ne laika lēnai ūdens dzeršanai. Vide ir stresaina. Es sapro-

tu izglītības iestādes, diena ir tik gara, cik ir, programmas 
ir jāizpilda utt., bet noteikti ir risinājumi. Arī aicinājums 
bērniem dot dzert vairāk ūdeni pa dienu – ir dažāda at-
saucība, jo tas nav ērti – bērni čurās gultās. Tas viss ir tikai 
par un ap režīmu. Ēdot lēnāk, sakārtojot uzdzeršanu un 
ēšanas, gulēšanas laikus, jau būtu sperts milzīgs solis uz 
priekšu, un tikai tad mēs varam runāt arī par ēdiena kva-
litāti. 

Madara: Ir ļoti daudz runāts par dalīto uzturu, ko atzīst 
arī uztura speciālisti un iesaka īstenot izglītības iestādēs, 
taču tas netiek ievērots.

Ivita: Neievēro tāpēc, ka, lai izpildītu visus nosacīju-
mus, kas uzlikti izglītības iestādēm par olbaltumvielu un 
ogļhidrātu proporcijām, savādāk nemaz nevar izveidot 
porciju. 

Madara: Turklāt šīs centības dēļ nereti tiek izveidoti 
nesavienojamu produktu ēdieni, kurus bērns nemaz neēd 
– sautējumi, sacepumi, lai arī bērniem, pēc pašu novēroju-
miem, patīk tīri produkti, kur var atšķirt, kas tas par pro-
duktu ir. 

Vecākus noteikti interesē, kāpēc izglītības iestādēs 
neēdam Latvijā audzētus dārzeņus un augļus?

Ivita: Jā, ir notikušas sarunas ar citām vecāku organizā-
cijām, un kopumā Latvijas vecāki grib, lai bērni ēd Latvijā 
audzētus produktus. Vēl pavisam nesen bija saruna, kurā 
piedalījās gan Veselības ministrijas, gan Rīgas domes pār-
stāvji, gan Iepirkumu uzraudzības birojs. Katram ir savi 
argumenti, kāpēc kaut ko nevar izdarīt, tomēr pozitīvi ir 
tas, ka tika iezīmēti arī nepieciešamie risinājumi.

Madara: Jau ierasts, ka iepirkumu konkursā pašvaldī-
bās uzvar tas, kurš piedāvā zemāko cenu – līdz ar to vis-
biežāk arī saņemam zemākas kvalitātes produktus. Mēs 
saskatām risinājumu – domāt par to, lai dārzenis, auglis ir 
audzis maksimāli tuvu vietai, kur tas tiek realizēts. 

Ivita: Te atkal ir runa par prioritātēm.
Andris: Pēc būtības sistēma ir ļoti vienkārša. Pa reģio-

niem uztaisa vienu lielo iepirkumu, lielais zemnieks uzvar, 
izveido savu loģistiku un visiem piegādā. Manuprāt, vis-
pirms ir nepieciešama šī automatizētā programma kalori-
ju aprēķināšanai un iepirkumu sistēma, kas nosaka, ka ie-
pirkumi notiek pa reģioniem, kas, protams, uzreiz nosaka 
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arī labāku cenu. 
Ivita: Jā, bet tas ir pie noteikuma, ka lielie ie-

pirkumi nozīmē vietējo ražotāju, bet šobrīd jau 
lielie iepirkumi ir importa pārtika. Tas „strādā-
tu” pie godprātīgu uzņēmēju esamības.

Andris: Atgriežoties pie Ivitas pieredzes – 
kad bērnudārzā ir iespēja bērnam pašam uzlikt 
porciju, tas patiesībā samazina arī ēdienreizes 
izmaksas. Kad ir veikta izpēte, cik daudz un ko 
bērni izvēlas ēst, izkristalizējas patiesās ēdiena 
izmaksas. Un nebūs vairs jāmet ārā pāri pali-
kušais ēdiens vai jāstāsta, ka veselīga ēšana ir 
dārgāka.  

Lai arī ir izveidoti šie noteikumi, ka ēdie-
niem izglītības iestādēs būtu jābūt veselī-
giem, nereti izglītības iestāžu pārstāvji uz-
sver, ka bērni mājās turpina ēst cīsiņus, frī 
utt. un no citiem ēdieniem skolās atsakās.

Ivita: Pieaugušo pasaulē ir ļoti daudz aiz-
spriedumu, bet bērni ir ļoti atvērti. Mēs redzam 
lielu potenciālu iet bērnudārzos un bērniem sa-
protamā valodā runāt par veselīgu uzturu. Tas 
ir stereotips, ka gadījumā, ja bērns ēd neveselī-
gi mājās, tad obligāti neveselīgi ēd arī „dārzi-
ņā”. Man ir bijusi pieredze, ka bērns „dārziņā” 
ēd svaigu dārzeņu salātus, bet mājās neēd, un 
mamma netic, ka bērns tos ēd. Bērns mācās no 
konkrētā brīža autoritātēm, kas var būt gan citi 
bērni, gan audzinātājas, gan ģimene. 

Andris: Mana pieredze rāda, ka pēc mēneša 
bērns jau sāk ēst zaļumus, briedinātus griķus, 
briedinātas putras un vecākiem saka, ka vakarā 
ies uz bērnudārzu vakariņās. Mūsu uzņēmums 
piedalījās projektā, kurā mēs apkalpojām privāto bērnu-
dārzu, pilnveidojot ēdienkarti ar veselīgu uzturu. Jā, no 
sākuma bērni daudz ko neēda, bet, katru dienu pa mazu-
miņam pievienojot zaļumus, svaigumus, savādāk pagata-
vojot graudaugus un ar humoru pieejot, bērns maina iera-
dumus. 

Ivita: Ir vairākas iespējas, kā mainīt priekšstatus par 
uzturu. Var ar ģimenēm kopā gatavot meistarklasēs, pie-
mēram, mērces, kas stereotipiski saistās ar miltu tumi un 
skolās vai mājās tiek taisītas, lai „piedzītu” kalorijas. Bet ir 
ļoti daudz variantu, kā gatavot citādāk, turklāt pastāvošos 
aizspriedumus, ka veselīgāk noteikti ir dārgāk, arī var uz-
skatāmi lauzt. Pie pusaudžiem var nākt vienaudži un runāt 
par uzturu. Taču te jābūt politiskai gribai, lai viss notiktu. 
Mēs varam strādāt ar vecākiem, tas būs lēnāks process, va-
ram strādāt ar bērniem, kas varētu būt ātrāk un efektīvāk. 
Vēl viena grupa ir pavāri un medmāsas, procesā ir daudz 
iesaistīto, un katrai grupai var īstenot savas informēšanas 
un izglītošanas aktivitātes.

Madara: Jebkurā gadījumā – ja arī ieradumi ģimenē nav 
bijuši veselīgi, tad skola var būt paraugs un koriģēt ēšanas 
ieradumus. 

Ivita: Viss ir organizēšanas jautājums, vienkārši jāsa-
nāk visām iesaistītajām pusēm kopā, jāidentificē traucēkļi, 

kas kavē izveidot veselīgu ēdienkarti, un jālikvidē tie. Jā-
fiksē esošās problēmas: pārāk liela birokrātija? Par daudz 
aprēķinu? Ražotāju lobijs? Vai mums šodien par zemāko 
cenu un apšaubāmu kvalitāti ir jāmaksā ar bērnu veselību? 
Interesanti būtu paanalizēt, kas notiktu, ja katra iesaistītā 
puse – vecāki, medmāsas, uztura speciālisti un iestāžu va-
dītāji – katrs sastādītu savu ideālo ēdienkarti, ņemot vērā 
kaloriju aprēķinu metodiku un pieejamo budžetu. Varbūt 
mēs kā neatkarīga organizācija, kā bērnu vecāki spēsim 
motivēt visas iesaistītās puses domāt par mūsu kopīgo 
mērķi – veseliem bērniem. 

Madara: Tāpēc jau tuvākajā laikā mēs aicināsim kopā 
visas iesaistītās un atbildīgās puses apzināt traucēkļus, ie-
robežojumus un problēmas un sakārtot uztura jautājumus 
izglītības iestādēs, kas ne vien rūpētos, bet arī kalpotu kā 
paraugs vecākiem un viennozīmīgi arī pašiem bērniem 
un kļūtu tiem kā ieradums, neaizstājot pilnvērtīgu maltīti 
ar saldumiem un neveselīgiem našķiem. Kā arī vēlamies 
uzrunāt ikvienu, kam ir ko teikt, ierosināt, kā arī dalīties 
pieredzē un līdz ar to nepalikt malā un iesaistīties. Ikviens 
mēs esam atbildīgi par savu uzturu ikdienā, un līdz ar to 
katrs viedoklis ir svarīgs veiksmīgai sadarbībai. Mēs esam 
par veselīgu dzīvošanu – tad veicināsim to esošajā un nā-
kamajās paaudzēs, lai mēs augtu patiesi sveiki un veseli.

Ministru kabineta noteikumi aizliedz izglītojamo uzturā 
iekļaut konkrētus produktus. Vai mēs savos ikdienas ēst ga-
tavošanas paradumos arī atsakāmies no tiem?

Izglītības iestādēs aizliegts lietot: 
 fritētus (frī) kartupeļus; 
 kartupeļu kroketes un citus eļļā vārītus un analogus
   pārtikas produktus;
 mehāniski atdalītu gaļu;
 krējuma izstrādājumus;
 konditorejas izstrādājumus, kuros ir daļēji hidrogenēti 
  augu tauki;
 margarīnu (izņemot margarīnu, kas nesatur daļēji 
   hidrogenētus augu taukus); 
 vairākkārt karsētas un pārkarsētas taukvielas; 
 buljona un zupu koncentrātus; 
 sausos ķīseļa koncentrātus; 
 ātri pagatavojamas kartupeļu biezputras (pusfabrikātus); 
 augu eļļu, kura ir ražota no ģenētiski modificētām izejvielām.
Turklāt:
 ēdienam pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 2 g dienā;
 ēdienam pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 20 g dienā.
MK noteikumi Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglī-

tības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 
(„LV” 43 (4646), 15.03. 2012.; stājas spēkā 01.06.2012.; 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=245300).  
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Ministru kabineta noteikumi aizliedz izglītojamo uzturā 
iekļaut konkrētus produktus. Vai mēs savos ikdienas ēst ga-
tavošanas paradumos arī atsakāmies no tiem?

Izglītības iestādēs aizliegts lietot: 
 fritētus (frī) kartupeļus; 
 kartupeļu kroketes un citus eļļā vārītus un analogus
   pārtikas produktus;
 mehāniski atdalītu gaļu;
 krējuma izstrādājumus;
 konditorejas izstrādājumus, kuros ir daļēji hidrogenēti 
  augu tauki;
 margarīnu (izņemot margarīnu, kas nesatur daļēji 
   hidrogenētus augu taukus); 
 vairākkārt karsētas un pārkarsētas taukvielas; 
 buljona un zupu koncentrātus; 
 sausos ķīseļa koncentrātus; 
 ātri pagatavojamas kartupeļu biezputras (pusfabrikātus); 
 augu eļļu, kura ir ražota no ģenētiski modificētām izejvielām.
Turklāt:
 ēdienam pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 2 g dienā;
 ēdienam pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 20 g dienā.
MK noteikumi Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglī-

tības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 
(„LV” 43 (4646), 15.03. 2012.; stājas spēkā 01.06.2012.; 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=245300).  

Disciplīna un
sodīšana
Disciplinēšanas metodes

Protams, ka vecāki apzinās bērna audzināšanu kā visgrūtāko, atbildīgāko 
un visizaicinošāko no visiem darbiem. Un mēs apzināmies, ka, to veicot, pie-
ļaujam kļūdas, lai arī visos mīt cēls nolūks – darīt labu bērnam. 

Lai palīdzētu savai atvasei justies labi šajā pasaulē un sabiedrībā, mēs ar 
dažādām disciplinēšanas metodēm mācām ievērot visādus noteikumus. Taču 
šajā mirklī būtu svarīgi apzināties, ka disciplinēšana nav fiziska/emocionāla 
sodīšana. Jo realitāte rāda pretējo. Pēc sabiedriskās domas pētījumu centra 
SKDS sadarbībā ar centru pret vardarbību „Dardedze” 2005. gadā veiktās 
aptaujas datiem, 48% iedzīvotāju ir atzinuši (skatīt attēlu Nr. 1), ka kaut reizi 
ir nācies bērna/-u disciplinēšanai ģimenē izmantot fizisku sodu.1 Analizējot 
aptaujas rezultātus, var konstatēt, ka biežāk bērnu disciplinēšanai ģimenē 
kaut reizi fizisku sodu izmantojušas sievietes un iedzīvotāji, kuru vidējie ie-
nākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedza 70 latus. Savukārt to, 
ka ģimenē nav nācies izmantot fiziskus sodus, biežāk norādījuši respondenti 
ar augstāko izglītību, iedzīvotāji, kuru vidējie ienākumi uz vienu ģimenes 
locekli mēnesī tobrīd pārsniedza 151 latu, kā arī Rīgā dzīvojošie.

Alternatīvas fiziskai sodīšanai
Disciplinēšana nozīmē bērnam mācīt pieņemamu uzvedību, kas noteiks 

to, kā bērns jūtas un izturas šodien, un to, kā bērns jutīsies un izturēsies rīt. 
Disciplinēšanas mērķi ir:
1. palīdzēt bērnam izvairīties no problēmām, kad viņš izaugs lielāks;
2. iemācīt bērnam pašdisciplīnas un morāles principus, sociālās prasmes, 

kas viņam nepieciešamas visa mūža garumā;
3. palīdzēt bērnam iemācīties atšķirt labo no ļaunā, pieņemamo no nepie-

ņemamā.
Turklāt disciplīna palīdz bērnam, jo ļauj sevī attīstīt paškontroli, cieņu 

pret citiem, prasmi pieņemami izpaust savas emocijas, pašcieņu, paļāvību uz 
sevi un zināmu kārtību. Centra „Dardedze” psiholoģe un divu bērnu māmi-
ņa Kristīne Jozauska iesaka vecākiem izzināt dažādas disciplinēšanas meto-
des.2 

 
Noteikumu piemērošana
Svarīgi iedibināt skaidrus un konkrēti formulētus noteikumus, lai regulē-

tu ģimenes dinamiku un noteiktu ierobežojumus mijiedarbībā ar bērnu. No-
teikumi jāievieš kopā ar to nepildīšanas sekām, par kurām bērniem ir jābūt 
labi informētiem. Šīm sekām jābūt loģiskām, saprātīgām, proporcionālām 
un saistītām ar slikto uzvedību, un tās jāpiemēro loģiski un konsekventi.

FOTO: http://wallpaperpassion.com

1 http://www.skds.lv/index.php?lng=lLat&c=2
2 http://paligsvecakiem.lv/disciplinesanas-metodes/disciplinesanas-metodes

Lai palīdzētu savai 
atvasei justies labi 
šajā pasaulē un 
sabiedrībā, mēs ar 
dažādām discipli-
nēšanas metodēm 
mācām ievērot vi-
sādus noteikumus. 
Taču šajā mirklī būtu 
svarīgi apzināties, ka 
disciplinēšana nav 
fiziska/emocionāla 
sodīšana. 
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Stingrs atgādinājums
Sakiet tikai to, kas nepieciešams, lai pārtrauktu bērna 

nevēlamu uzvedību: „Pietiek!”, „Nē!”.

Uzvedības kalendārs
Vienojieties par vēlamo uzvedību, balvu, ko bērns par 

to saņems, kā arī izskaidrojiet nepaklausības sekas. Izvei-
dojiet īpašu kalendāru, kurā atzīmējiet reizes, kad bērns 
ir labi uzvedies. Balva var būt īpaši pasākumi ar bērnu vai 
ciemošanās pie draugiem. Pēc iespējas izvairieties no ma-
teriālām balvām: naudas, konfektēm utt.

Dabiskās sekas
Piemēram, ja bērnam nepārtraukti jāatgādina, lai viņš 

kārtotu rotaļlietas, tad parādiet viņam, kādas ir dabiskās 
sekas: viņam vairs nav, ar ko rotaļāties. Tādējādi dodam 
viņiem iespēju mācīties no viņa paša uzvedības dabiska-
jām sekām. Dabisko seku metodi nepiemērojiet tad, ja se-
kas var apdraudēt bērna veselību vai drošību.

Atmaksa
Ja bērns ir sabojājis kāda cita īpašumu, lieciet, lai viņš to 

salabo vai par to samaksā.

Privilēģiju atcelšana
Piemēram, aizliegt skatīties televīziju uz kādu laiku vai 

lietot mobilo tālruni. Pārliecinieties, ka bērns ir sapratis, 
kāpēc viņam šī priekšrocība ir atņemta.

Time-out 
Metode ir efektīva, ja bērns zaudējis kontroli. Ievediet 

bērnu kādā drošā vietā, lai viņš tur kādu laiku uzturas – 

līdz ir nomierinājies (piemēram, viena minūte katram bēr-
na gadam). Uzslavējiet bērnu par to, ka nomierinājies.

Pozitīva disciplinēšana
Lai īstenotu pozitīvo disciplinēšanu: 
 slavējiet bērna labo uzvedību;
 veiciniet patstāvību – ļaujiet, lai bērns piedalās lēmu-

mu pieņemšanā;
 pārrunājiet emocijas;
 mudiniet bērnu uzņemties atbildību – uzdodiet pienā-

kumus, kas ir atbilstoši bērna vecumam un spējām;
 esiet paši labi piemēri;

Svarīgi iedibināt 
skaidrus un konkrēti 
formulētus noteiku-
mus, lai regulētu ģi-
menes dinamiku un 
noteiktu ierobežo-
jumus mijiedarbībā 
ar bērnu. Noteikumi 
jāievieš kopā ar to 
nepildīšanas sekām, 
par kurām bērniem 
ir jābūt labi infor-
mētiem. 

FOTO: http://en.hdyo.org/pro/articles/43
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 klausieties bērnā, izprotiet viņu;
 noskaidrojiet, kāpēc bērns kļūst nepaklausīgs;
 nosakiet robežas – bērniem ir vajadzīgas robežas, lai 

viņi justos droši un iemācītos paškontroli;
 mīliet bērnu un esiet kopā.

Disciplīnu tehnikas, kas nav veiksmīgas un 
izraisa pretēju efektu
 Apkaunošana
 Pazemošana
 Iepļaukāšana vai cita veida fiziska sodīšana
 Komandu atkārtošana
 Izrīkošana

 Mīļāko mantu atņemšana
 Sodīšana psiholoģiski
 Atļaušana bērnam manipulēt ar pieaugušo
 Teikt to, ko nemaz nedomā
 Gaidas, ka bērns nolasīs tavas domas
 Bīstamas, postošas un apkaunojošas uzvedības atkār-

tošanās atļaušana
 Lamāšanās
 Draudēšana
 Kaitināšana
 Būšana sīkumainam
 Būšana nepastāvīgam un svārstīgam
 Likšana bērnam justies vainīgam3

 Iepļaukāšana vai cita veida fiziska sodīšana 
 Komandu atkārtošana 
 Izrīkošana 
 Mīļāko mantu atņemšana 
 Sodīšana psiholoģiski 
 Atļaušana bērnam manipulēt ar pieaugušo 
 Teikt to, ko nemaz nedomā 
 Gaidas, ka bērns nolasīs tavas domas 
 Bīstamas, postošas un apkaunojošas uzvedības atkārtošanās atļaušana 
 Lamāšanās 
 Draudēšana 
 Kaitināšana 
 Būt sīkumainam 
 Būt nepastāvīgam un svārstīgam 
 Likšana bērnam justies vainīgam3 
 
 
 
 
Attēls nr.1 

 nav bērnu / nav bijuši 
bērni
17.0%

 grūti pateikt/NA
3.3%

 ir nācies
48.2%

 nav nācies
31.5%

Atbildes uz jautājumu 'Vai Jums pašam/-ai ir nācies kaut reizi bērna/-u 
(t.sk. aizbildniecībā esošo, partnera bērnu u.tml.) disciplinēšanai ģimenē 
izmantot fizisku sodu (pēriens, pļauka, raustīšana aiz auss u.tml.)?'  (%) 
(visi respondenti) (08.2005.)

 
Avots: http://www.skds.lv/index.php?lng=lLat&c=2  
 
 
 
Foto materiāli izvēlei: 
http://wallpaperpassion.com/download-wallpaper/585/no-talking-please-let-share-the-

secret-wallpaper  
http://en.hdyo.org/pro/articles/43 pirmā bilde 
 

                                                           
3 http://zurnals.maminuklubs.lv/lat/category/?id=606&arhivs=31  
 

”

 „

Avots: http://www.skds.lv/index.php?lng=1Lat&c=2

Attēls Nr.1


