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„Mūzika un Mocarts patiesi padara mūs gudrākus!” 
neilgi pēc slavenā tā sauktā Mocarta efekta pētījuma 
1994. gadā „New York Times” slejās rakstīja žurnālists 
Alekss Ross (Ross, 1994).

1993. gadā tika veikts viens no slavenākajiem pētījumiem 
pasaulē, kas saistāms ar mūziku un kura rezultāti vēsturē 
iegūluši ar nosaukumu „Mocarta efekts”, atklājot, ka, 
klausoties klasiķa Volfganga Amadeja Mocarta komponēto 
mūziku, iespējams nozīmīgi labāk veikt telpiskās izpratnes 
testus. Togad Mocarta mūzikas disku tirāža sasniedza 
rekordu ‒ tā skanēja darbavietās un mācību iestādēs, 
topošās māmiņas šo klasisko mūziku atskaņoja vēl 
nedzimušajiem mazuļiem. 1998. gada 13. janvārī Zells 
Millers, Džordžijas štata mērs, paziņoja, ka 105 000 
dolāru no valsts budžeta atvēlēs akadēmiskās mūzikas 
disku iegādei, jo ar tiem obligāti jāapgādā katrs valsts 
bērns. Viņš sacīja: „Nevienam nav noslēpums, ka mūzikas 
klausīšanās ļoti agrīnā vecumposmā pozitīvi ietekmē to 
intelekta daļu, kas ir matemātikas un inženierzinātņu 
pamatā.” (Sorensen, 2008)

Slaveno Mocarta efekta pētījumu veica mūzikas 
pētniece Frānsisa Rošera (Rauscher, 1993). Tas 

zinātnieku aprindās raisīja pretrunīgus viedokļus, un, 
ja vien nebūtu aktualizējusies iespēja izpētīt smadzeņu 
darbības reakciju, mācoties un klausoties mūziku, šķiet, tā 
būtu arī šodien.

Mūsdienās mūzikas un izziņas spēju pētījumi 
kļūst arvien aktuālāki. Šodien gandrīz neskaitāmos 
pētījumos ir pierādīts: jo bagātīgāka ir agrīnā dzīves 
pieredze, jo labāk attīstītas smadzeņu struktūras 
(Ho, Cheung & Chan, 2003). Pēdējos gados pētnieki 
pievēršas jautājumiem, kā uzlabot izziņas spējas, 
zinot, kuri smadzeņu apgabali atbild par konkrētām 
funkcijām. Un ne velti – ja varam uzlabot intelektu 
ar tik patīkama un emocionāli bagātinoša paņēmiena 
kā mūzikas mācīšanās palīdzību, kādēļ gan to nedarīt? 
Izrādās, mūzika var būt lielisks veids, lai to panāktu, un 

vislabāk pozitīvais mūzikas mācīšanās efekts novērojams 
tieši bērnu un jauniešu vidū.

Vai, mācoties mūziku, kļūstam gudrāki?
Mazliet atkāpjoties no tēmas – vai zinājāt, ka pat valodas 

melodiskums noteiktā kultūrā attīsta cilvēka smadzeņu 
struktūras? Piemēram, ir kultūras, kurām piemīt izteikti 
tonāla valoda – dažādi toņi un akcenti, ko piešķir runai un 
kas maina vārdu nozīmi. Vairums Eiropas tautu valodu, 
arī latviešu un angļu, nav tonālas, savukārt Austrumāzijas 
(ķīniešu, vjetnamiešu) valodas un daži korejiešu dialekti ir 
izteikti tonāli. Šo kultūru pārstāvjiem daudz biežāk piemīt 
absolūtā dzirde, un pētnieki šo fenomenu saista tieši ar 
faktu, ka šajās kultūrās, runā izmantojot daudzu toņu 
variāciju, labāk tiek attīstīta smadzeņu darbība (Stewart, 
Walsh, Frith & Rothwell, 2001). 

Bet nu – par izziņas spējām. Kā jau minēts iepriekš, to 
izmaiņas mūzikas mācīšanās ietekmes rezultātā biežāk tiek 
pētītas starp bērniem un pusaudžiem. Lūk, dažu pētījumu 
rezultāti.

Viens no šobrīd atzītākajiem mūzikas pētniekiem Glens 
Šellenbergs pētīja sešus gadus vecus bērnus, kas 36 nedēļas 
apguva dziedātprasmi. Izrādījās, ka pēc šā laika posma 
vairumam bērnu pētnieks konstatēja nozīmīgu vispārējās 
intelekta spējas pieaugumu, salīdzinot ar bērniem, kas šai 
laikā dziedāšanu netika apguvuši (Schellenberg, 2004).

Savukārt neirokognitīvo zinātņu profesors Silveins 
Moreno 2011. gadā pētīja 48 pirmsskolas vecuma bērnus. 
Bērnu vecums bija četri līdz seši gadi, un viņi tika sadalīti 
divās grupās: viena no tām apguva muzikālu apmācību, 
iekļaujot ritma, toņa, melodijas izjūtas attīstīšanu ar dažādu 
mūzikas instrumentu palīdzību un mūzikas mācības 
pamatus, savukārt otras grupas bērni tika iepazīstināti 
ar vizuālās mākslas pamatiem, apgūstot formas, krāsas, 
līniju, dimensiju un perspektīvas mācību. Pēc noteikta 
laika tika mērītas abu grupu bērnu verbālās un telpiskās 

Mūzikas Mācīšanās asina prātu

Linda Tīruma,
Mg. psych., pētījuma „Mūzikas 
mācīšanās ietekme uz vizuālās 
domāšanas, darba atmiņas un 

apstrādes procesu attīstību astoņu 
mēnešu periodā bērniem sešu līdz 

septiņu gadu vecumā” autore

Latvijā pierādīts – mūzikas mācīšanās palīdz 
uzlabot intelektuālās spējas
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izziņas spējas, papildus tika izmantoti 
arī elektroencefalogrāfa mērījumos 
iegūtie dati par smadzeņu aktivitāti. 
Rezultāti parādīja izteiksmīgu un 
viendabīgu secinājumu, proti – 
pastāvēja acīmredzama, skaidra 
saikne starp mūzikas apmācību 
un izziņas spēju attīstību, turklāt 
šie rezultāti saskanēja arī ar citiem 
līdzīgiem pētījumiem, kuros 
apstiprināts, ka mūzikas apmācību 
guvušiem bērniem kopumā ir 
nozīmīgi attīstītāka smadzeņu 
darbība (Moreno et al., 2011).

Patiesi, ne viens vien pētījums rāda, 
ka bērniem, kas mācās mūziku, varētu 
būt daudzpusīgi attīstītākas izziņas 
spējas, piemēram, līdz ar iepriekš 
minētajām arī nozīmīgi labāka 
uzmanība, vizuālā uztvere un iztēles 
spējas, matemātiskās un lasīšanas 
spējas (Butzlaff, 2000), attīstītāks 
vārdu krājums un verbālā atmiņa 
(Ho, Cheung & Chan, 2003).

Mūzikas mācīšanās 
palīdz uzlabot izziņas
spējas arī bērniem
Vidzemes skolās
No 2012. gada septembra līdz 

2013. gada martam arī Latvijā 
norisinājās pētījums ar mērķi 
noskaidrot noteiktu izziņas spēju 
saistību ar mūzikas mācīšanos bērniem 
sešu līdz septiņu gadu vecumā.

Tika pētīta triju izziņas spēju – 
vizuālās domāšanas*, darba 
atmiņas** un informācijas apstrādes 
ātruma*** – attīstība, līdzīgi kā citos 
pētījumos salīdzinot divas grupas: 
bērnus, kas mācījās mūziku līdztekus 
obligāti apgūstamajiem mācību 
priekšmetiem, un otrus, kas mācījās 
tikai vispārizglītojošajā skolā.

Rezultāti parādīja, ka pēc septiņu 
mēnešu perioda tiem bērniem, kas 
līdz ar vispārizglītojošās skolas 
mācību priekšmetiem apguva arī 
mūziku, bija nozīmīgi uzlabojušās 
gan vizuālās domāšanas, gan darba 
atmiņas spējas. Tas nozīmē, ka mūzikas 
grupā esošie bērni spēja labāk pazīt 

ģeometriskas figūras un saskatīt 
sakarības tajās, orientēties telpā, veidot 
spriedumus, balstoties uz iztēli, 
vizuāliem tēliem un konceptiem. Tika 
konstatēta uzlabošanās arī, atceroties 
jaunu, nesen apgūtu informāciju un 
saglabājot to īstermiņa atmiņā; šiem 
bērniem izdevās labāk noturēt arī 
uzmanību un koncentrēties. Visas šīs 
spējas patiešām ir nozīmīgas mācību 
procesā un sasniegumu ieguvē, jo 
nodrošina darbošanās efektivitāti. 

Turklāt šajā periodā tieši mūzikas 
apguve izskaidroja 28 % vizuālās 
domāšanas un 41 % darba atmiņas 
uzlabojuma.

Secinājums skaidrs ‒ pētījumi 
rāda, ka ir vērts nodarbināt bērnu 
dažādos pulciņos un fakultatīvajās 
nodarbībās – gan mākslā, gan 
rokdarbos, gan sportā, jo tās visas 
palīdz attīstīt un nostiprināt smadzeņu 
darbību. Un ir ļoti iespējams, ka 
tieši mūzikas mācīšanās ir viens no 
efektīvākajiem veidiem, kā mazajam 
cilvēciņam palīdzēt „asināt” prātu, 
tā veidojot pamatu mērķtiecībai un 
sasniegumiem nākotnē.

Izmantotā literatūra
Butzlaff, R. (2000). Can music 

be used to teach reading? Journal of 
Aesthetic Education, 34 (3–4), 167–
178.

Dowd, W. (2007). The Myth of the 
Mozart Effect. Skeptic, 13 (4), 21–23.

Ho Y., Cheung, M. & Chan, A. (2003). 
Music training improves verbal but not 
visual memory: Cross-sectional and 
longitudinal explorations in children. 
Neuropsychology, 17 (3), 439–450.

Mahone, E. M. (2012). The effects of 
ADHD (beyond decoding accuracy) 
on reading fluency in comprehension. 
Johns Hopkins University. Retrieved 
January 2, 2013, from http://education.
jhu.edu/PD/newhorizons/Journals/
Winter2011/Mahone.

Moreno, S., Bialystok, E., Barac, R., 
Schellenberg, E. G., Cepeda, N. J. & 
Chau, T. (2011). Short-term music 
training enhances verbal intelligence 
and executive function. Psychological 
Science, 22 (11), 1425–1433.

Rauscher, F. H., Shaw, G. L., 
Levine, L. J., Wright, E. L., 
Dennis, W. R. & Newcomb, R. L. 
(1997). Music training causes 
longterm enhancement of preschool 
children’s spatial-temporal reasoning. 
Neurological Research, 19, 2–8.

Schellenberg, E. G. (2004). Music 
lessons enhance IQ. Psychological 
Science, 15, 511–514.

Silverman, L. K. (2009). The 
measurement of giftedness. In 
L. V. Shavinina (Ed.), International 
handbook on giftedness, 947–970. 
Amsterdam: Springer Science and 
Business Media.

Stewart, L., Walsh, V., Frith, U. & 
Rothwell, J. (2001). Transcranial 
magnetic stimulation produces speech 
arrest but not song arrest. Annals 
New York Academy of Sciences 930, 
433–435.

Williams, W. M. & Ceci, S. J. (1997). 
Are Americans becoming more or less 
alike? Trends in race, class, and ability 
differences in intelligence. American 
Psychologist, 52, 1226–1235.

* Vizuālā domāšana ir domāšanas process caur vizuālu tēlu apstrādi. Tās pamatā ir radošās spējas (Mahone, 2012).
** Darba atmiņa ir aktīvā atmiņas daļa, citiem vārdiem, īslaicīgā atmiņa un daļa no tās ilglaicīgās atmiņas, kuras informācija konkrētā brīdī 

tiek aktivizēta (Williamson, Baddeley & Hitch, 2006).
*** Informācijas apstrādes ātrums ir spēja apstrādāt informāciju automātiskā, ātrā un efektīvā veidā. Tas ir lasīšanas un rakstīšanas spēju 

pamatā (Mahone, 2012).

Rezultāti parādīja, 
ka pēc septiņu mē-
nešu perioda tiem 
bērniem, kas līdz 
ar vispārizglītojo-
šās skolas mācību 
priekšmetiem apgu-
va arī mūziku, bija 
nozīmīgi uzlaboju-
šās gan vizuālās do-
māšanas, gan darba 
atmiņas spējas.
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Latviešu tēvu stāsti

Arvien vairāk medijos, dažādu nozaru ekspertu 
diskusijās, kā arī politikas dokumentos 

aktualizēts jautājums par tēva lomu bērna audzināšanā. Tātad 
pakāpeniski, taču mērķtiecīgi šis jautājums tuvākās nākotnes 
perspektīvā kļūs pilntiesīgs līdzās citām valsts prioritātēm 
un likumsakarīgām mērķaktivitātēm. Tomēr katra iesaistītā 
puse savu viedokli par tēva līdzdalību bērna dzīvē joprojām 
veido pārsvarā subjektīvi, ar to saistīto 
problemātiku uzlūkojot tikai no sava 
skatpunkta. Nemainīgi aktuāls paliek 
jautājums: kā mainīt gadu desmitiem 
pastāvējušos priekšstatus, stereotipus 
un atbilstoši tiem iedibināto praksi? 
Tā tik cieši saaugusi ar mūsu 
ikdienu, ka, veicot ierasto soli, vairs 
neaizdomājamies un nejautājam, kāpēc 
viss notiek tieši tā un ne citādi. Tas pilnā 
mērā attiecināms arī uz tēva iesaistes 
bērna audzināšanā tradīcijām. Allaž 
par galveno šī pienākuma veicēju 
tikusi uzskatīta māte, tāpēc ir gluži loģiski, ka sabiedrība 
aizvien vēl domā noteiktos tradicionālos rāmjos. Pirmais solis 
sarežģītā un ilgstošā ceļā ir izpratne. Izpratne, kuros brīžos, 
kā un kāpēc mēs paši domājam par šiem jautājumiem, kā arī 
vēlme un centība izprast, kā šos jautājumus uzlūko citi.

Valdībā un nevalstiskajā sektorā tiek spriests ne tikai 
par to, ar kādiem līdzekļiem motivēt tēvu uzņemties 
atbildību par ģimeni, bet arī par to, kādam jābūt šodienas 
tētim, par to, kā likt viņam iesaistīties ģimenes dzīvē vairāk. 
Sievietes aktīvi propagandē, ka atbildību un pienākumus 
par bērna audzināšanas un mācīšanās procesu nevēlas 
uzņemties vienas, sabiedrībā kūsā diskusijas, kādai jābūt 
vīrišķajai un sievišķajai proporcijai ģimenes dzīvē – kuri 
bērnu audzināšanas jautājumi attiecināmi uz tēvu un 
kuri – uz māti?

Šī situācija atsedz urdošu jautājumu: kur paliek paši tēvi, 
kā jūtas un ko domā viņi? Mēs varam izteikt pārliecinošus 
argumentus un piedāvāt šķietami produktīvus rīcības 
scenārijus, taču tikai viens apgalvojums šajā polemikā 
var izskanēt neapstrīdami – bez pašu tēvu līdzdalības 
pozitīvas pārmaiņas Latvijai nepiedzīvot.

Lai kaut nedaudz ļautu ikvienam lasītājam ielūkoties 

tematikas aizkulisēs, piedāvāju izskatīt manā promocijas 
pētījumā „Tēva pedagoģiskā kompetence mūsdienu ģimenē” 
iekļautos aptaujāto tēvu viedokļus. Šajos izteikumos atklājas 
vīriešu gaidas, šaubas, viņu pārdomas un bažas par dzīvi ar 
bērnu.

Kur nopelnīt vairāk?
Tēvi lielākoties atzīst, ka nopietni par bērnu audzināšanu 

sākuši domāt tikai tad, kad mazais nācis pasaulē. Līdz tam 
vīriešu prātus vairāk nodarbinājis finansiālais faktors – kur un 
kā nopelnīt vairāk, lai pietiktu visam nepieciešamajam. „Nu, 
protams, ka visu laiku domāju par naudu. Tas jau vīrietim 
jāsadara. Sieva tikai saka, ka vajag to, vajadzēs šito. Es jau 
viņai, loģiski, nesaku, bet pats esmu ārprātā, kā to visu dabūt.” 
Paši tēti atzīst, ka sabiedrībā ārkārtīgi spēcīgi ir iesakņojies 
stereotips, ka naudas pelnīšana ir vīrieša profils. „Visur apkārt 
visi tev pēkšņi jautā. A kā jūs izvilksiet? Ko tu darīsi? Un tad ir tā 
sajūta, ka tev vienam jāpaveic brīnums. Nav jau tā, ka tad, kad 

uzzini, ka būs bērniņš, uzreiz pieliek algu, 
piedāvā haltūras utt. Situācija ir tā pati, 
tikai izdevumu vairāk.” Kāds no tēviem 
savā izteikumā ilustrē, ka šajā situācijā tieši 
sievietes, topošās mātes izturēšanās un 
loma ir ārkārtīgi būtiska vīrieša labizjūtas 
veicināšanā. „Nu, sieva jau arī… saprotu, 
ka viņai tur grūti un tā, bet viņa tak var 
man pateikt, ka pasaule neies bojā, ja 
mums būs lētāka vanna vai ne tik „kruti” 
rati. Es tikai spēju skaitīt, ko visu mums 
vajag. Un tas tonis ir tāds, ka, ja rīt nebūs, 
tad būšu pasaulē lielākais ienaidnieks.” 

Jo kategoriskākas esam savās prasībās, jo vairāk riskējam 
dzīvesbiedros iedvest mazvērtības un nepilnvērtības izjūtu. 
Tādējādi vīrietis, kurš nav spējīgs izpildīt viņam izvirzītās 
prasības, iespējams, zaudēs motivāciju jelkā censties. Ir būtiski 
apzināties, ka risināmie jautājumi un problēmas ģimenē nav 
dalāmas dzimumspecifiski, ka katrs no tās locekļiem var 
sniegt būtisku artavu, pat ja tā būtu tikai emocionāls atbalsts, 
kas reizumis ir daudz nozīmīgāks par praktisku darbību.

Emocijas pēc tam
Tēvi, jautāti par savām izjūtām, kuras aktualizējušās līdz 

ar bērniņa pieteikšanos un nākšanu pasaulē, reaģē atšķirīgi. 
Daži ir jūtami iepriecināti, ka kāds viņiem jautā, kā viņi 
jūtas, ko domā, taču lielu daļu veido tie, kuri tik spēcīgi 
iecementējuši savā apziņā pārliecību, ka viņu izjūtas šajā 
brīdī nav būtiskas, ka ir neviltoti izbrīnīti un pat aizkaitināti 
par šādu interesi. Tāpēc situācija, kurā tēva emocijām un 
pašsajūtai pievērsta neierasti liela, taču pelnīta uzmanība, 
var izraisīt pretrunīgu reakciju arī pašā vīrietī.

Kāds tēvs savā atbildē saka: „Nu kas tas par jautājumu? 
Kam tad tas ir svarīgi? To jau vajag prasīt sievietei, 
nevis mums.” Savukārt citi vīrieši atklāti dalās savos 

Vīriešu pārdomas, kļūstot par tēvu

Nora Jansone-Ratinika,
pedagoģijas zinātņu doktore

Sieva tikai saka, ka 
vajag to, vajadzēs 
šito. Es jau viņai, 
loģiski, nesaku, bet 
pats esmu ārprātā, 
kā to visu dabūt.
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pārdzīvojumos: „Zin kā, nepierastā 
vidē tu nonāc pēkšņi, tā kā kaķēns 
esi iemests. (..) Cilvēki jau tomēr 
dzīvo stereotipos par visiem šiem 
jautājumiem… Ir it kā jau izveidoti 
standarta jušanas modeļi, kas 
jau pasaka priekšā, kā vajadzētu 
justies… un, ja nejūties atbilstoši 
šiem vispārpieņemtiem modeļiem, tad 
pats jūties kaut kāds nepareizs… Es 
īsti nezinu… tas tomēr tāds sarežģīts 
laiks. Tās sajūtas tomēr ir dalītas – 
no vienas puses, tā ir nenormāla 
atbildības sajūta, kas nomoka… jā, jā, 
ir tur arī daļa no prieka, bet tomēr tā 
apziņa, ka dzīve izmainīsies par visiem 
180 grādiem, ir arī ļoti biedējoša…” 
Runājot par grūtniecības periodu, 
ierasts akcentēt sievietes fizioloģiskās 
un psiholoģiskās pārmaiņas. Tēvs 
šajā brīdī paliek otrajā plānā un 
ir galvenais priekšnosacījums jeb 
fons, kas nodrošina to, lai topošā 
māte justos labi un lai viņai būtu 
viss nepieciešamais. Taču fakts, ka 
vīrieša ķermenī šajā posmā nenotiek 
fizioloģiskas izmaiņas, vēl neliecina, ka 
nevar rasties neskaitāmi psiholoģiski 
jaunveidojumi, ar kuriem topošais 
tēvs iepriekš nav saskāries.

Tradicionālais domāšanas modelis 
vēsta: ja vīrietis nevalda pār savām 
emocijām, viņš nav pietiekami īsts vīrietis, 
respektīvi, neatbilst vispārpieņemtajam 
standartam. Tikai rodas jautājums, kurš šo 
standartu pieņēmis, kāpēc tas atzīts par 
labu esam un kā iespējams visiem atbilst 
vienam standartam. Ideāla vīrieša arhetips 
tēvu intervijās raksturots šādi: „Ļoti 
vienkārši, viņš nedrīkst būt ņerga, nedrīkst 
īdēt un vaidēt…”; „vīrietim vienmēr visām 
problēmām jābūt risinājumam”; īstam 
vīrietim „piemīt šarms, humora izjūta, 
nauda un pastāvība. Nu, iespējams, 
arī fizisks bezdefektums”; viņam jābūt 
„drosmīgam, saprotošam, gudram, 
tālredzīgam, spējīgam nopelnīt, apgādāt 
ģimeni. Vēl spēja atzīt savas kļūdas, 
mainīties, augt, attīstīties, uzklausīt, 
saprast sievieti, kas ne vienmēr 
izdodas”. Varam saklausīt neskaitāmus 
redzējumus un prasības, kas drīzāk 
raksturo kādu pārdabisku būtni, nevis 
dzīvu cilvēku.

Kāds no tēviem arī pārliecinoši saka, ka 
„īstam vīrietim, pirmkārt, ir jābūt tēvam. 
Kamēr vīrietis nav tēvs, viņa vīrišķība maz 
izpaužas. Tieši kļūšana par vecāku liek 
kļūt vīrišķīgākam”. Ko vīrietim nozīmē 

jaunā identitāte? Kā viņš redz savu lomu 
ģimenē? Kā ar to sadzīvo?

Katram tēvam cita loma
Kāds tēvs savā intervijā kodolīgi 

apkopo to, kas vairākos citu tēvu stāstos 
rodams starp rindiņām, – viedokli 
par tēva lomu ģimenē un vīrišķības 
virsuzdevumu izpratni: „Tēvišķums, 
tēvišķība, man šķiet, vispār laika gaitā 

sabiedrībā iesakņojies tāds negatīvs 
noskaņojums pret to – kaut kādi neriktīgi 
tie tēvi vai atkal par traku „riktīgi”. Labs 
tēvs rada pamatnosacījumus ģimenes 
stabilitātei, iespējai attīstīties. Tas tāds 
vairāk praktiskāks, nevis emocionālā 
līmenī, ko nodrošina māte, bet drīzāk 
materiālais, fiziskais atbalsts. Pa daļai 
arī atbalstot sievu, kas ir ģimenes galva 
utt. Īstenībā sieviete ir ģimenes centrā. 

Sievietei ir tā iespēja būt, vīrietim tādas 
nav. Sieviete dzemdē bērnus, viņa 
viņus baro. Bērni sākotnēji ir no viņas 
ļoti atkarīgi. Vīrietis pieslēdzas tikai 
tajā brīdī, kad māte to atļauj. Faktiski 
tēva loma ir tāda – būt visu laiku 
backgroundā kā stabilam pamatam. 
Nevis tā kā spēlēt pirmo vijoli, jo to 
parasti dara māte, bet nodrošināt, 
lai tai ģimenei nekā netrūktu.” Kāds 
cits tēvs atklāj to, ka viņa un sievas 
viedokļi sasaucas: „Sieva vienu reizi 
tā baigi skaisti pateica, ka tētis rūpējas 
par mammu un mamma rūpējas par 
bērnu.” Šie citāti ļoti uzskatāmi ilustrē, 
kā sabiedrībā ierasts domāt par lomu 
dalījumu ģimenē.

Savukārt kāda cita tēva izteikumā 
ieskanas ideja par abu vecāku – tēva un 
mātes – līdzvērtību ģimenes dzīvē un 
bērna audzināšanā: „Tēvam tāpat taču 
kā vecākam jābūt mīlošam, lēmumus 
pieņemt spējīgam, atbildīgam, tādam, 
kas priecājas par laiku ar bērnu un 
vienlaikus tajā kvalitatīvi iesaistās.” Kā 
redzam, ideja par tēti neaprobežojas tikai 
ar naudas maisu, nopietna vieta ir atvēlēta 
emocijām, mīlestībai, sirsnībai, drošai 
piesaistei un pieejamībai. 21. gadsimts 
tēva lomā ienes izpratnes un attieksmes 
izmaiņas. Mūsdienās tā aizvien vairāk 
tiek paplašināta un vērtības ziņā adekvāti 
pielīdzināta mātes lomai.

Tēva un 
mātes pienākumi
Šīs pārdomas gluži loģiski iniciē 

jautājumu par pienākumu sadali 

Ideja par tēti ne-
aprobežojas tikai 
ar naudas maisu, 
nopietna vieta ir 
atvēlēta emocijām, 
mīlestībai, sirsnībai, 
drošai piesaistei un 
pieejamībai.
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ģimenē, proti, par to, kas bērna 
audzināšanā un arī mājsaimniecībā 
būtu veicams tēvam, kas – mātei. Tēvi 
saka, ka „emocionāla ņemšanās, tāda 
jūtināšanās jau ir mātes pārziņā”; „ir 
tā dīvaini, kad kāds prasa, tad jau 
visi saka, ka neko nedala ģimenē. Bet, 
kad tev pajautā, kad biji uz sapulci 
skolā, tad jāsaka – nekad”; „protams, 
ka mammas dara vairāk”; „veči paliek 
veči, viņos tas ienēsāts, ka vairāk vajag 
ar spēku nekā jūtām darīt”. Sabiedrībā 
nostiprinājušies stereotipi daudzās 
jomās allaž minēti kā iemesls tam, 
ka pārmaiņas nenotiek tik strauji, 
kā gribētos. Vīriešu interviju tekstos 
ietverts vēstījums – ieklausieties 
mūsos. Ko saka tēvu balss, un kā esošo 
situāciju risināt piedāvā viņi paši?

Tēvi skaidro, ka „protams, tēvi 
jūtas nedroši, viņiem liekas, ka sieviete 
vienmēr par bērniem visu zina labāk, 
taču tā nemaz nav”; „ir super, ja 
mierīgi pastāsta, parāda un pēc tam 
pasaka, ka labi izdarīji”; „mēs vairāk 
baidāmies tāpēc, ka mums saka, ka 
ir jābaidās, ka tā parasti jaunie tēvi 
dara”; „kad atstāj mūs vienus, tad 

zvana 50 reizes stundā, tā, it kā mēs 
būtu garā vāji vai arī fiziski invalīdi”; 
„labi, mēs nemainām to pamperu tik 
bieži, bet gluži labi varam to izdarīt 
arī bez norādījumiem”; „reizēm 
nemaz neesmu aizdomājies, ka man 
vajadzētu uztraukties, kā es tagad 
ar zīdaini palikšu viens. Bet, ja 

sieva histēriski staigā pa māju un 
kārto lietas atstāšanai tā, it kā viņa 
taisītos mirt, tad arī manī rodas 
panika”; „tantuki uz ielas arī… nu 
nevajag izturēties pret mums kā 
pret tizleņiem, kuriem bezatbildīga 
māte uzticējusi savu bērnu. Tas ir 

arī mans bērns”; „piekrītu, ka šad un 
tad neesam tik uzmanīgi vai iejūtīgi, 
cik sieviete, bet bieži arī viņas šauj 
pār strīpu, uztraucoties par daudz, 
nevietā izrādot pārāk daudz emociju. 
Reizēm jau ir tā, ka sieviete saskata 
to, kā patiesībā tur nemaz nav”; 
„īstenībā baigi palīdz, ja tā sieviete 
blakus ir pacietīga, mīļa un novērtē 
to, ka tu ļoti centies un gribi būt 
labāks”.

Kāds tēvs intervijas nobeigumā 
saka: „Visiem ir jāaug – ne tikai tēviem, 
bet arī mātēm, visai sabiedrībai – tikai 
tā mēs kļūsim labāki mūsu bērniem!”

Jādomā, ka raksta secinājums 
formulējams vienā vārdā – empātija. 
Katru dienu, ik brīdi censties vienam 
otru izprast, prast lūgt piedošanu, rast 
spēku celties un turpināt, pašam sev un 
arī otram atzīt, ka neviens nav ideāls. 
Tas ir nebeidzams kopīgas mācīšanās 
ceļš dažnedažādās trajektorijās – 
sabiedrībai un indivīdam, valstij un 
pasaulei, skolai un ģimenei, vīrietim 
un sievietei, tēvam un mātei, bērnam 
un pieaugušajam – ikvienam no 
mums.

„Īstenībā baigi pa-
līdz, ja tā sieviete 
blakus ir pacietīga, 
mīļa un novērtē to, 
ka tu ļoti centies un 
gribi būt labāks.”
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Bērnu un pusaudžu smēķēšana allaž ir bijusi 
problēma, un, manuprāt, tā pastāvēs vienmēr. 

Tāpēc šoreiz mēģināšu rast atbildes uz jautājumiem, 
kāpēc bērni un pusaudži smēķē, kā veidojas atkarība 
no smēķēšanas un ko darīt vecākiem. Šajā rakstā esmu 
uzsvērusi bērnu un pusaudžu vecumu, jo vecākiem jārisina 
situācijas ar bērniem, kas smēķē astoņu gadu vecumā, un 
ar pusaudžiem, kas smēķē ar desmit 
gadu vecumu, kas ir jau cits vecuma 
posms ar citām izpausmēm, taču šīs 
atkarības iemesli ir vienādi.

Pēdējā laikā sociālajos tīklos ir 
populārs viedoklis, ka uz cigarešu 
paciņām jāraksta „Laimīgi 
cilvēki nesmēķē”. Tiesa, biežāk 
to izmanto kā joku, tomēr šajā 
teicienā ir krietna daļa taisnības. Smēķēšanas process 
nomierina, pīppauze ļauj cilvēkam sakārtot domas, 
attālināties no kņadas un grūtībām, pabūt vienatnē, 
ja citādi viņš to neatļaujas (piemēram, ģimenes lokā 
vai darba kolektīvā), abstrahēties no problēmām. 
Bet kādas problēmas ir bērnam? Svarīgas. Vienkārši 
atcerieties savus bērna un pusaudža gadus! Vai bija 
viegli? Diez vai. Taču tagad kā pieaugušam cilvēkam 
ir citas problēmas: jāpelna iztika ģimenei, jāizglīto 
bērns vai bērni, jāturas darbā, jācenšas tikt augstākā 
amatā. Šodienas problēmas nevar salīdzināt ar bērnības 
problēmām. Tas nebūtu adekvāti. Tie ir dažādi vecumi, 
dažādi attīstības posmi, dažādas lomas. Un pieaugušo 
nostāja „No kā bērnam (pusaudzim) ir jānomierinās? 
Viņa dzīvē taču nav nekādu raižu!” neko nedod. Katram 
vecumam ir savas raizes.

Traucēts kontakts ar vecākiem
Pusaudža dzīve ir pilna ar izaicinājumiem. Pirmkārt, 

bērns cenšas kļūt patstāvīgs, tādēļ viņš pārbauda robežas, 
riskē, eksperimentē, novēro, darbojas. Pusaudzis cenšas 

izdomāt savu dzīvi, savu nākotni, meklē orientierus, 
varoņus. Bieži tas, ko vecāki uzskata par normālu un 
pašsaprotamu, bērnam neder. Viņš grib pamēģināt ko 
citu. Viņš meklē, apšauba to, ko jau ir redzējis, ko zina. Un, 
kamēr vecāki cenšas iestāstīt bērnam, ka viņa problēmas 
nav īstas, viņš meklē tādus pašus kā viņš. Un atrod – tie 
ir viņa draugi, vienaudži, klasesbiedri. Arī šiem bērniem 
vecāki saka, ka viņu problēmas nav ne nieka vērtas. Bet 
tagad viņi visi ir kopā, atbalsta viens otru un nomierinās, 
tostarp smēķējot.

Galvenais iemesls, kāpēc bērns smēķē, ir traucēts 
kontakts ar vecākiem. Parasti tas notiek vēl tad, kad 
bērns ir pavisam mazs (vecumā līdz pieciem gadiem). 
Daudzi vecāki vienkārši neprot uztvert savu bērnu kā 
bērnu – kā no viņiem atkarīgu mazu cilvēcisku būtni, 
bet izturas pret viņu kā pret mazu pieaugušo. Bērns, kā 
vien var, pielāgojas kontaktam, kas vecākiem ar viņu 
ir. Bet apmēram piecu gadu vecumā bērns sāk aktīvāk 
aizstāvēties, un vēlāk tas var izpausties arī tādā protesta 
veidā kā smēķēšana. Ja bērns nejūtas pieņemts, baidās no 
pārmetumiem, baidās būt atraidīts, nosodīts, neatbalstīts, 

norāts, ja bērnam vecāku klātbūtnē 
vienmēr jājūtas vainīgam, jāklausās, ka 
viņa dēļ ģimene nevar atļauties kaut ko 
jaunu un interesantu un, ja viņa nebūtu, 
visiem dzīve būtu vieglāka, – bērns 
meklēs atbalstu ārpus ģimenes. Ja neglīts 
rokraksts vai vājas sekmes skolā izraisa 
pārmetumus un šķībus skatienus mājās, 
bērns meklēs mīlestību citur. Arī vecāku 

vienaldzība liks bērnam meklēt siltumu ārpus mājām.
Būtu vērts paturēt prātā, ka pusaudzim ir tieši tādas 

pašas vajadzības kā bērnam vai pieaugušajam – būt 
mīlētam, pieņemtam, gaidītam, novērtētam, paslavētam. 
Ja šīs vajadzības netiek apmierinātas, bērns meklē, kur tās 
var apmierināt.

Kura vajadzība 
netiek apmierināta?
Smēķēšana var būt saistīta ar dažādiem iemesliem, bet 

katrs no tiem norāda, ka netiek apmierināta kāda svarīga 
vajadzība. Smēķēšana kā ieradums un – vēlāk – kā atkarība 
nepastāv bez iemesla. Tā ir saistīta ar zīšanas refleksu. 
Smēķējot cilvēks simboliski atgriežas tajā vecumā (precīzāk – 
tajās emocijās), kad zīšana faktiski bija jebkuras problēmas 
risinājums. Visbiežāk bērni sāk smēķēt šādu iemeslu dēļ:
ziņkārība (mazākā mērā saistīta ar zīšanu): daudzi 

pusaudži vienkārši mēģina kaut ko jaunu, īpaši – ja tādējādi 
var līdzināties pieaugušajiem; tiesa, ne visi smēķēšanu šī 
iemesla dēļ turpina;
nomierināšanās, stresa kliedēšana: runa ir gan par 

kāpēc bērni sMēķē?

Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, 

sistēmisko risinājumu konsultante

Bērnu smēķēšana un vecāku atbildība

domā

Galvenais iemesls, 
kāpēc bērns smēķē, 
ir traucēts kontakts 
ar vecākiem.
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domā

ārēju iemeslu izraisītu stresu, gan 
par iekšēju trauksmi, kuras dēļ rodas 
saspringums, kuru cenšas samazināt 
smēķējot; šis ir vienīgais iemesls, 
kuram ir fizioloģisks pamats – atkarība 
no nikotīna;
protests pret vecākiem, ko var 

nosaukt arī par cenšanos piesaistīt 
sev uzmanību: ja bērns jūtas ignorēts, 
viņam ir vienalga – paslavēs vai 
norās, galvenais ir tas, ka viņam velta 
uzmanību. Savā veidā bērns rāda, 
ka var būt tāds pats kā pieaugušie. 
Bērns novērtē sevi kā spējīgu izaicināt 
vecākus, konkurēt ar viņiem, apstrīdēt 
viņu un savas tiesības, lomu un vietu 
šajā dzīvē. Smēķēšana simbolizē arī 
būšanu pieaugušam;
socializēšanās: pusaudzis mēģina 

iekļauties kādā grupā un sāk smēķēt, 
lai „nebūtu baltā vārna”, lai „būtu kā 
viņi”. Piederība grupai bērnam dažreiz 
ir tik svarīga, ka, pat ja grupa to no 
sava dalībnieka neprasa, viņš jūtas tai 
vairāk piederīgs, ja uzvedas kā pārējie 
grupas dalībnieki. Uzvedības imitācija 
it kā piešķir pusaudža vietai grupā 
papildu drošību. Bērni, kuri jūtas 
atstumti savās ģimenēs, tādās grupās 
centīsies būt lojālāki;
identificēšanās ar varoni: pusaudžu 

vecumā cilvēks meklē sevi un viņam 
ir vajadzīga kāda persona, ko var 

izvēlēties par paraugu; bieži pat nav 
svarīgi, vai varonis ir slikts vai labs, – 
galvenais, ka viņš ir stiprs un sasniedz 
savus mērķus. Varonis var nākt no 
dzīves – kāds vecāku paziņa vai 

radinieks, kurš ir sasniedzis vairāk 
nekā pusaudža vecāki. Pusaudži 
var izvēlēties arī grāmatu, filmu un 
datorspēļu varoņus. Ja varonis smēķē, 
bērns caur smēķēšanu identificējas ar 
viņu – smēķēšana ir pieejamāka nekā 

pārējās varoņa iezīmes un īpašības;
sevis iznīcināšana: depresīviem 

pusaudžiem ir raksturīga nostāja: „Ai, 
lai man ir sliktāk!” Depresija rodas 
tad, kad kontakts ar savu veselīgo 
agresivitāti ir zaudēts un kad agresija, 
kuru nevar vērst pret citu, tiek vērsta 
pret sevi pašu;
vēl viens ārkārtīgi svarīgs iemesls – 

kāds no vecākiem, un visbiežāk tā ir 
māte, smēķē pa kluso: ģimenē tiek 
sludināts, ka neviens nesmēķē vai māte 
ir atmetusi smēķēšanu, taču īstenībā 
viņa smēķē. Tā kā informācija tiek 
uztverta zemapziņas līmenī, jo īpaši 
ģimenē, bērni ne tikai redz, ko vecāki 
dara, dzird, ko saka, bet arī nolasa 
neizteikto – ka ģimenē valda meli, 
dubulti standarti. Tādas lietas nevar 
noslēpt. Bērns vai nu protestē pret 
meliem (no viņa taču prasa būt labam, 
bet paši atļaujas uzvesties slikti; un šajā 
gadījumā tas nav tikai protests, bet arī 
sava veida taisnības atjaunošana) un sāk 
smēķēt, vai nu smēķējot identificējas 
ar māti, piemēram, ja ģimenē ir atklāts 
konflikts, kurā bērns ir spiests nostāties 
viena no vecākiem pusē, un tā ir māte.

Cigarete mazina
trauksmi
Bet kāpēc smēķēšana kļūst par 
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Vēl viens ārkārtīgi 
svarīgs iemesls – 
kāds no vecākiem, 
un visbiežāk tā ir 
māte, smēķē pa klu-
so: ģimenē tiek slu-
dināts, ka neviens 
nesmēķē vai māte 
ir atmetusi smēķē-
šanu, taču īstenībā 
viņa smēķē.



9   oktobris 2013

Laikraksta „Izglītība un Kultūra”
elektroniskais pielikums „Vecākiem”
Izdevējs: SIA „AB konsultants”
Vienotais reģistrācijas numurs: 
40103361805
LR UR masu informācijas līdzekļa 

reģ. apl. Nr. 000701313
Redakcijas adrese: Marijas iela 2, 
Rīga, LV-1050;
tālr.: 67357585, fakss: 67357584
E-pasts: vecakiem@izglitiba-kultura.lv;
www.izglitiba-kultura.lv

Redaktore: Vita Pļaviņa
Reklāmas un mārketinga vadītāja: 
Agita Zaharovska
Korektore: Sanita Dāboliņa
Maketētāja: Daiga Dzene
Vāka foto: www.blog.themarriageandfamilyclinic.com

Pirmkārt, cilvēks (mūsu gadījumā – 
bērns) grib sasniegt bezrūpīguma 
stāvokli, kuru pēdējo reizi pārdzīvoja 
zīdaiņa vecumā: kad no viņa vēl neko 
neprasīja, kad viņam bija bezgalīgi 
labi un droši. Vajadzība pēc tādas 
svētlaimes rada atmiņā zīšanas 
refleksu – bērns aizdedzina cigareti, 
smēķēšanas procesā izdalās nikotīns, 
kas nomierina smēķētāja nervu 
sistēmu. Smēķēšana ir nomierināšanās 
ar dubultiedarbību: zīšana + nikotīns. 
Tādēļ smēķēšana ir efektīva. Bet 
nikotīns savukārt izraisa atkarību – 
diezgan ātri un ļoti stipru. Amerikāņu 
zinātnieki apgalvo, ka pietiek 
izsmēķēt septiņas cigaretes viena 
mēneša laikā, lai bērnam izveidotos 
atkarība no smēķēšanas (http://www.
zalesinfo.lv/?urls=modules/result_
message?name=22).

Vēl viens svarīgs smēķēšanas aspekts 
ir tas, ka smēķētājs pilnīgi kontrolē 
smēķēšanas procesu. Smēķētājs pats 
nosaka, ar kādu ātrumu samazināsies 
viņa cigarete un cik ilga būs pīppauze. 
Smēķēšanas rituāls ir pilnīgi atkarīgs 
no paša smēķētāja – cilvēks to nosaka, 
valda pār to. Taču ārpus smēķēšanas ir 
tik daudz lietu, parādību, problēmu, 
kontaktu, konfliktu, risku, kurus 
nosaka citi cilvēki, citi apstākļi un 
kuriem klāt ir nezināšana, nedrošība, 
šaubas, drausmas. 

Bērns tāpat kā pieaudzis cilvēks 
smēķē tad, kad nevar atrisināt 
problēmu. Viņš vienkārši izjūt trauksmi 
vai neizskaidrojamu saspringumu, 
kuru nespēj novērst. Un pats vieglākais 
šīs trauksmes samazināšanas veids ir 
smēķēšana. Protams, problēma netiek 
atrisināta, taču trauksme ir samazināta. 
Jā, pēc pusotras stundas tas būs jādara 
atkal, un tomēr tā atkal samazināsies. 
Un tas ir svarīgi. Savukārt problēmas 

risināšana… Pirmkārt, problēma nav 
skaidri apzināta. Otrkārt, kā var risināt 
problēmu, kuru tu pat neizproti? Un 
ja problēma ir attiecības ar vecākiem? 
Bērns nav spējīgs tādu problēmu 
atrisināt. Kontakta kvalitāti var mainīt 
tikai vecāki. Viņi ir vecāki, tātad ieņem 
augstāku vietu hierarhijā (kopā ar 
lielāku atbildību), un viņi kādreiz ir 
bijuši pusaudži. Bet pusaudzis vēl nav 
bijis ne pieaudzis, ne tēvs vai māte.

Risinājums
Kas var palīdzēt atrisināt situāciju? 

Tikai vecāku sadarbība ar bērnu – labs 
kontakts un mīlestība. Ja vecāki neprot 
kontaktēties ar bērnu pieņemoši un 
patiesi, ir jāmācās to darīt. Savā bērnībā 

viņi visdrīzāk bija tādi paši ignorēti 
bērni, arī viņu vecāki nezināja, kā ar 
viņiem kontaktēties. Bet tagad taču var 
pieņemt citus lēmumus, var iemācīties 
apzināties savas jūtas, vajadzības, 
pieņemt tās, tādējādi pieņemot arī 
savu bērnu grūtības un sāpes, palīdzot 
viņiem. Labu attiecību pamatā ir 
labs kontakts. Labs kontakts ar citu 
cilvēku ir iespējams tad, kad ir labs 
kontakts ar savām jūtām, emocijām, 
saviem pārdzīvojumiem, savām sāpēm, 
atmiņām un vajadzībām. Jo apzinātāks 
ir cilvēks, jo viņš ir brīvāks no 
uztieptiem viedokļiem un normām, 
kuras jau sen nedarbojas, jo vairāk viņš 
var gan ņemt no dzīves, gan dot citiem, 
tostarp saviem bērniem.
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