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Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem

Kā bērns var sekmēt savu
patstāvību,individualitāti 
un privātumu bērnistabā?

BērnistaBas 
loma Bērna 
attīstīBā

Kas ir 
audiologopēds? 

daudz laimes, 
latvija!
Kā 18. novembri svin Latvijas ģimenes?
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Pie apģērba piesprausts sarkanbaltsarkans karodziņš, 
ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, vakars kopā ar 
vecvecākiem vai sarkanbaltsarkans dzērveņu ķīselis ar pu-
tukrējumu 18. novembra vakariņās? Žurnāls „Vecākiem” 
pēta – kā Latvijas ģimenes svin 18. novembri un kādas tra-
dīcijas valsts gadadienā cenšas nodod savām atvasēm?

Austra Aukšmuksta: 
„Patriotismu nevar iemācīt, 
tas var rasties pozitīva pārdzīvojuma 
un reālas darbības rezultātā”
Patriotisma stiprināšana un valstiskās identitātes 

izkopšana ir viena no izglītības iestāžu prioritātēm, 
un, tuvojoties 18. novembrim, daudzi pirmsskolnieku 
un sākumskolnieku vecāki uzzina, ka bērni gatavojas 
dažādām Latvijas tematikai veltītām aktivitātēm. 
Aizvien biežāk izglītības iestādes valstiskās audzināšanas 
tēmas cenšas integrēt arī citos mācību priekšmetos un 
tradicionālo svētku koncertu papildina ar vēl nebijušām 
aktivitātēm.

Kā skaidro Valsts izglītības satura centra (VISC) In-
terešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja 
Astra Aukšmuksta, katrai skolai ir savas valsts piemiņas 
dienu un svētku svinēšanas tradīcijas. Atkarībā no skolas 
atrašanās vietas, skolēnu skaita, iedibinātajām tradīcijām 
un citiem apstākļiem pati skola izlemj, vai svētku nedēļas 
pasākumi notiek tikai klasēs vai skolā tiek organizēts svi-
nīgs sarīkojums, vai varbūt ir iespējams doties uz brīvības 
cīnītāju, karavīru atdusas un piemiņas vietām vai tikties 
ar sabiedrībā godājamiem cilvēkiem, Latvijas armijas ka-
ravīriem, vietējās pašvaldības vadītājiem un citiem vie-
siem.

„Svētkus iespējams svinēt ne tikai ierastajā skolas vidē, 
bet arī ārpus tās: doties skolas pagalmā pie ugunskura, 
ciemos uz kaimiņu skolu, uz muzeju vai citu kultūras 
iestādi, pie vietējiem uzņēmējiem vai skolas draugiem 
un atbalstītājiem. Arī svētku svinēšanas formas var būt 
daudzveidīgas: svētku priekšvakarā organizēti konkursi, 
viktorīnas un diskusijas par Latvijai nozīmīgām tēmām, 
sporta sacensības, skolēnu radošo darbu izstādes, svētku 
koncerti, piemiņas pasākumi, tikšanās, ekskursijas. Pozi-
tīvi, ka daudzas izglītības iestādes 18. novembra svinībās 
iesaista arī bērnu ģimenes un vecākus.

Lai valsts svētki izdotos kā atmiņā paliekošs, emocio-
nāls notikums un stiprinātu skolēnos patriotismu, ir jā-
ņem vērā daži nosacījumi. Viens no tiem – aktivitātēm ir 
jānodrošina katra bērna līdzdalība, jo radoša un mērķtie-
cīga gatavošanās svētkiem un ieinteresēta līdzdalība sek-
mē piederības un vienotības izjūtu un motivē konkrētai 

un rezultatīvai rīcībai. Patriotismu nevar iemācīt, tas var 
rasties pozitīva pārdzīvojuma un reālas darbības rezultātā. 
Turklāt izglītības iestādes ir tikai šo tradīciju turpinātājas. 
Pirmā valstiskās piederības izjūta bērnā noteikti nāk no 
ģimenes, bet skolas un bērnudārzi to stiprina caur savām 
tradīcijām, lai bērns justu piederību arī savai izglītības 
iestādei, novadam un pilsētai,” stāsta A. Aukšmuksta.

Valstiskās piederības izjūta 
rodas ģimenē
Kā liecina 2012. gada nogalē veiktā Latvijas sociālās 

atmiņas monitoringa un iedzīvotāju aptaujas rezultāti, 
kopumā Latvijas iedzīvotāji ir pasīvi oficiālo svētku 
svinēšanā vai piemiņas dienu atzīmēšanā. Starp citiem 
svētkiem būtiski izceļas vien divas oficiāli svinamās 
dienas: Lāčplēša diena 11. novembrī un LR proklamēšanas 
diena 18. novembrī, kuru svin vairāk nekā 80 % latviešu 
un arī lielākā daļa krievvalodīgo iedzīvotāju. Liela daļa 
cilvēku šajā dienā apmeklē publiskus pasākumus, tomēr 
nozīmīgs ir arī to cilvēku skaits, kuriem 18. novembris ir 
ģimenes svētki – 15,4 % iedzīvotāju valsts gadadienu svin 
ģimenes vai draugu lokā vai arī kopā ar ģimeni apmeklē 
publiskos pasākumus (17,8 %).

DauDz laimes, latvija!
Elīna Dumpe,
žurnāliste
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lDaudzi uzsver – tieši piere-
dzes nodošana no paaudzes 
paaudzē un vecvecāku stāsti 
ir svarīgi, lai bērniem veidotos 
izpratne par Latvijas vēsturi un 
piederības izjūta Latvijai.

svinam svētkus

Kā 18. novembri svin Latvijas ģimenes?
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Stāsta bērndārznieka Kārļa mam-
ma: „Pagājušā gada 18. novembrī 
Kārlim bija gandrīz četri gadi – vēl 
jau maziņš, bet es pamazām sāku 
domāt, kā viņā ieaudzināt patriotis-
mu, lai, sasniedzot pilngadību, dēls 
tomēr justu piederību Latvijai un 
uzreiz neskrietu prom uz ārzemēm. 
Bērnudārzā viņiem stāsta, kas ir 
18. novembris, viņi gatavojās uzve-
dumam, tad nu es tā arī teicu – tev 
ir dzimšanas diena, Latvijai arī ir 
dzimšanas diena, un mums būs svi-
nības! Šajā vecumā bērnam nevajag 
daudz. Vispirms – visa svinīgā ro-
sīšanās dienas gaitā, lai sagatavotu 
svētku galdu un rotājumus Latvi-
jas karoga krāsās. Tad – karodziņa 
piespraušana pie apģērba, ciemiņi 
un svinīgas vakariņas tuvāko cil-
vēku lokā. Un, protams – gaismu 
šovs Vecrīgā un salūts! Gan mums, 
gan mazajam tas bija saviļņojošs 
vakars – visapkārt gaismiņas, svecī-
tes, salūts, actiņas no prieka mirdz! 
Nākamajā dienā bērnudārzā esot ar 
aizrautību stāstījis, ko redzējis un 
piedzīvojis.”

Kareļu ģimenē aug trīs bērni – 
Katrīna, Anna un Alberts – un kopā 
ar tēti Sandi un mammu Kristī-
ni viņi visi kopā ir folkloras kopas 
„Tarkšķi” dalībnieki. Tādēļ 18. no-
vembris ģimenei saistās ar kultū-
ras pasākumu apmeklējumu. Stāsta 

folkloras kopas vadītāja Kristīne 
Karele: „Mēs visi kopā dziedam, 
dancojam, spēlējam dažādus in-
strumentus un latvisko dzīvesveidu, 
dzīvesziņu uztveram kā savējo un 
mums vispiemērotāko. 18. novem-
brī mēs parasti cenšamies aizbraukt 
uz kādu koncertu vai teātra izrādi 
un pēc tam doties apskatīt festivā-

la „Staro Rīga” objektus. Tas gan 
ne vienmēr ir tieši 18. novembrī, 
bet tuvu svētku dienai gan. Vienu 
gadu apmeklējām „Čikāgas piecīšu” 
koncertu, šogad dosimies uz Ķīpsa-
lu, kur baudīsim deju izrādi „No 

zobena saule lēca”. Protams, cenša-
mies arī ieturēt svinīgas pusdienas. 
Atceros gadus, kad esam braukuši 
pie manas mammas uz lauku mā-
jām, kur viņa bija servējusi galdu 
patriotiskās krāsās. Ir gadi, kad 
kopā ar folkloras kopu „Tarkšķi” 
piedalāmies koncertos vai pasāku-
mos, kas veltīti valsts svētkiem. Arī 
šogad daļa mazo „Tarkšķu” bērnu 
ir aicināti piedalīties valsts svētku 
koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī 
18. novembra pēcpusdienā.”

Mammu, kas ir 
18. novembris?
Aptaujājot vairākas ģimenes, ku-

rās aug bērnudārza vai sākumskolas 
vecuma bērni, secinām, ka kopumā 
vecāki cenšas bērniem izskaidrot 
18. novembra nozīmi. Mazākajiem 
pietiek ar skaidrojumu, ka 18. no-
vembris ir Latvijas dzimšanas diena, 
lielākiem bērniem tiek skaidroti vēs-
turiskie notikumi un to nozīme. Fo-
togrāfa Andra un Montesori pedago-
ģes Evelīnas Sproģu ģimenē aug trīs 
bērni – Adriana (5 gadi), Niklāvs (4 g.) 
un Andrejs (2 g.), un 18. novembrim 
viņi gatavojas tāpat kā citiem ģime-
nes svētkiem. Stāsta Evelīna Sproģe: 
„Mājās mums ir liela izmēra kalen-
dārs, kurā bērni katru dienu atzīmē 
datumu, un pie dažiem datumiem 
mums ir pielīmēti nelieli zīmējumi, 
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Vecāki kopā ar bēr-
niem veido zīmē-
jumus par Latvijas 
tēmu, rokdarbus 
karoga krāsās, ko-
pīgi tiek darinātas 
dažādas dekorāci-
jas – sarkanbaltsar-
kani karodziņi un 
virtenes.

svinam svētkus
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kas bērniem palīdz saprast, kas viņus 
šajā dienā sagaida. Pie 18. novembra ir 
sarkanbaltsarkana Latvijas kontūra. 
Novembra sākumā pārrunājām, ka šis 
ir ļoti īpašs mēnesis, jo tētim ir dzim-
šanas diena, un arī mūsu valstij Lat-
vijai ir dzimšanas diena. Tā arī bēr-
niem pagaidām stāstu – 18. novembrī 
Latvijai ir dzimšanas diena, jo tas ir 
bērniem viegli saprotams jēdziens. 
Tuvojoties 18. novembrim, es talkā 
ņemu grāmatu „Mana Latvija” („Ap-
gāds Zvaigzne ABC”) un ar tās palī-
dzību bērniem cenšos pastāstīt par 
svētku nozīmi. Tas, ko līdz šim esmu 
uzsvērusi, – lai Latvija būtu brīva, bija 
vajadzīgi cilvēki, kas par to cīnījās un 
kas Latviju aizstāvēja. Kādi par Lat-
vijas brīvību ir maksājuši pat ar savu 
dzīvību, un mums jābūt pateicīgiem 
šiem drosmīgajiem cilvēkiem. Par 
patriotismu domājot, tas, ko vēlamies 
bērniem dot, ir izjūta, cik viņu Lat-
vija ir skaista un īpaša. Kad braucam 
pie omammas un opapa uz Užavu vai 
pie vecvecmāmiņas uz Rūjienas pusi, 
tad pievēršam bērnu uzmanību tam, 
cik mūsu zeme ir skaista. Cenšamies 
bērniem mācīt cieņu pret valsti, arī 
domājot par tik vienkāršām lietām kā 
atkritumi – tiem vieta ir atkritumu 
tvertnēs. Mācām rūpēties par apkārt-
ni, kurā dzīvojam.”

Patriotismu mācās 
no vecvecāku stāstiem
Tieši 18. novembris ir vieni no 

svētkiem, kad daudzas ģimenes 
tiekas un pavada kopīgu vakaru 
ar vecvecākiem un tuvākajiem 
radiniekiem, klausoties viņu stāstus 
par seniem un vēsturiski svarīgiem 
notikumiem Latvijas vēsturē. Daudzi 
uzsver – tieši pieredzes nodošana 
no paaudzes paaudzē un vecvecāku 
stāsti ir svarīgi, lai bērniem veidotos 
izpratne par Latvijas vēsturi un 
piederības izjūta Latvijai. Un šī 
pieredzes nodošana nebūt nav saistīta 
tikai ar 18. novembri vai citām valsts 
atceres dienām. Piemēram, K. Karele 
saviem trīs bērniem 18. novembra 
priekšvakarā patriotismu īpaši 
nemāca: „Patriotisms – man tas 
šķiet pašsaprotami, mūsu ģimenē 
šis jēdziens ir uzsūkts ikdienā – no 
stāstiem par manu vecmāmiņu, kas 
pārdzīvoja Sibīriju, un par manu 
vectētiņu, kas ir baltkrievs, bet pēc 

kara ieradās Latvijā.”
Savukārt rīdzinieces Ingas ģimenē, 

kurā aug divi sākumskolas vecuma 
bērni, 11. novembris un 18. novem-
bris ir īpašas dienas, jo brīvības cīņās 
ir piedalījies bērnu vecvectēvs. Stāsta 
Inga: „11. novembrī mēs pieminam 
kritušos atbrīvotājus, pievakarē doda-
mies uz Brāļu kapiem apciemot vectē-
vu, kurš bija viens no Latvijas brīvības 
cīņu dalībniekiem. Vēlāk dodamies uz 
11. novembra krastmalu nolikt svecī-
tes, un mūsu ģimenē tas ir ļoti emo-
cionāls brīdis. Arī 18. novembrī ik 
gadu dodamies nolikt ziedus pie Brī-
vības pieminekļa, un vakaru pavadām 
kopā radu lokā, daloties stāstos un 
atmiņās. Tādēļ bērni izprot šos vēs-
turiskos notikumus un to saistību ar 
mūsu ģimeni caur personīgo pieredzi 
un mūsu dzimtas vēsturi.”

Latvijas simbolika gan 
spēlēs, gan svētku 
galda noformējumā
Bērnība ir spēlēšanās un rotaļāšanās 

laiks, tādēļ likumsakarīgi, ka daudzi 
vecāki Latvijas dzimšanas dienā bērniem 
piedāvā dažādas radošas aktivitātes, kas 
saistītas ar valsts simboliem – karogu un tā 
krāsām, Latvijas karti. Vecāki kopā ar 
bērniem veido zīmējumus par Latvijas 
tēmu, rokdarbus karoga krāsās, kopīgi 
tiek darinātas dažādas dekorācijas – 
sarkanbaltsarkani karodziņi un virtenes. 
Sproģu ģimene stāsta, ka viņi kopā ar 
draugu ģimenēm regulāri tiekas savā 
ģimeņu skolā un tās ietvaros organizē 
arī īpašas tematiskas nodarbības 

18. novembrī: „Kopā ar bērniem esam 
gatavojuši valsts karogu no kastaņiem – 
uz Latvijas kartes līmējām kastaņus, 
tad iekrāsojām pilsētas, kur dzīvojam 
mēs un vecvecāki, šo ideju var 
attīstīt – iespraužot kartē karodziņus 
vai iezīmējot Latvijas upes un novadus. 
Pirms 18. novembra esam cepuši īpašu 
svētku kūku, devušies svētku pārgājienā, 
ar koka lellītēm izspēlējām Rīgas 
aizstāvēšanu. Svētkos esam spēlējuši 
spēli „Latvija”, tiešraidē skatījušies 
svētku dievkalpojumu, svinīgos 
vakara pasākumus un uguņošanu, 
esam mācījušies himnu. Bērni ir ļoti 
iecienījuši Ērika Ešenvalda „Dvēseles 
dziesmu”.” (E. Sproģes 18. novembra 
svētku idejas var atrast blogā www.
mammassmaids.net.)

Šķiet, neatņemama svētku sastāv-
daļa ir svinīgas 18. novembra vaka-
riņas, kurās satiekas tuvākie ģimenes 
locekļi un draugi, tādēļ daudzās ģi-
menēs patriotiskā nots tiek ievīta arī 
svētku ēdienu izvēlē un noformējumā. 
Un, tā kā svētku izjūta rodas tieši ga-
tavošanās laikā, šajā procesā tiek ie-
saistīti arī bērni. Gandrīz katrā mājā 
18. novembra vakarā galdu rotā kāds 
latvisks simbols – vakariņu galds tiek 
noformēts ar bērnu darinātiem sar-
kanbaltsarkaniem dekoriem un sve-
cēm karoga krāsās. Ģimenes liek lietā 
visu savu fantāziju arī ēdienu izvēlē – 
no tradicionāliem latviešu ēdieniem 
līdz pat sarkanbaltsarkanai „siļķei 
kažokā” un simboliskiem saldā ēdiena 
veidiem, piemēram, dzērveņu ķīselim 
ar putukrējumu.
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Neatņemama svēt-
ku sastāvdaļa ir svi-
nīgas 18. novembra 
vakariņas, kurās sa-
tiekas tuvākie ģime-
nes locekļi un drau-
gi, tādēļ daudzās 
ģimenēs patriotiskā 
nots tiek ievīta arī 
svētku ēdienu izvēlē 
un noformējumā. 
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pētījums

BērnistaBas loma 
Bērna attīstīBā

Šoreiz bērnistabu aplūkosim ne tikai kā telpu, kurā 
ir radīts bērnam drošs interjers, bet arī kā vietu, 

kurā veidojas bērna individualitāte. Bērnistaba ir bērnam 
īpaši paredzēta telpa, kas iezīmē viņa privāto teritoriju un no-
šķir viņu no pārējā mājokļa un vecāku privātās telpas. Neno-
liedzami, bērna dzīves sākumā (vai vēl gaidot viņu ienākam 
ģimenē) bērnistabas iekārtojumu un tās lietošanu pilnībā 
nosaka vecāki. Iespējams, bērnam ir vecākas māsas vai brāļi 
un viņš mantos viņu istabas vai dzīvos kopā ar viņiem, un 
tas ietekmēs bērnistabas lietošanu. Jau sākot ar bērna ienāk-
šanu ģimenē, vecākiem bērnistabas iekārtojumu vajadzētu 
ne tikai pielāgot viņa attīstībai un domi-
nējošajai darbībai (rotaļlietas, mediji) un 
piemeklēt priekšmetus atbilstoši bērna 
augumam (gulta, rakstāmgalds), bet arī 
piedāvāt bērnam iespēju izvēlēties interje-
ra priekšmetus pašam tad, kad viņš izsaka 
vēlmi būt patstāvīgam. Privātās telpas ne-
pieciešamība svarīga ir vecumā, kad bēr-
nam izteikti parādās vēlme norobežoties 
no vecākiem, meklējot savu „Es” (indivi-
dualitāti), ieviešot savus noteikumus un 
nosakot robežas. Kā pētījumi (Buchner-
Fuhs, 2000; Livingstone, 2001) un autores 
praktiskā pieredze liecina – ne vienmēr 
bērnistabas tiek pielāgotas bērnam. Tur-
klāt iepriekš minētajos pētījumos ir gūs-
tams secinājums, ka, sākot ar 8, 9 gadu 
vecumu (Livingstone, 2001; pētījums 12 
Eiropas valstīs), bērnam ir tendence aizvien vairāk brīvā lai-
ka pavadīt savā istabā, tāpēc bērnistabas loma bērna attīstībā 
un individualitātes veidošanā kļūst aizvien būtiskāka.

Zēnu un meiteņu istabas
Rotaļlietas un bērnistabas iekārtojums vienmēr norāda uz 

bērna, kas šajā telpā dzīvo, dzimumu un vērtībām un at-

tieksmēm, ko mēs vēlamies bērniem nodot. Pētījumi (Lea-
per, Bigler, 2011) rāda, ka ne tikai bērna bioloģiskie faktori 
ietekmē rotaļlietu izvēli, bet arī bērnu vecāki meitenes un 
zēnus audzina atšķirīgi.

Dzimumam atbilstošu rotaļlietu iegāde un uzvedība 
vairāk tiek attiecināta uz zēniem nekā meitenēm (Robin-
son, 1984): vecāki daudz vairāk uzmana, lai zēniem būtu 
zēnu mantas, nekā – lai meitenēm būtu meiteņu mantas. 
Meiteņu audzināšanā vecāki ir daudz pielaidīgāki jautāju-
mos par tādu rotaļlietu iegādi, kas stereotipiski ir pretējā 
dzimuma. Turklāt zēnu istabās atrodas lielāks skaits izglī-
tojošo rotaļlietu, bet nav atrastas nekādas atšķirības starp 
grāmatu, priekšmetu (gulta, galds utt.), mīksto rotaļlietu 
un mūzikas instrumentu skaitu zēnu un meiteņu istabās. 
Var secināt, ka zēnu vecāki, iegādājoties rotaļlietas, vēlas 
sekmēt viņu intelektuālo attīstību, telpisko domāšanu un 
radošumu.

Savukārt Latvijā veiktie pētījumi („Mediju pedagoģis-
kās iespējas 5–7-gadīgu bērnu rotaļvidē ģimenē”; pilotpē-
tījums „Vai bērnistaba patiešām pieder man?”; diskusija 
par patstāvību bērna privātajā telpā) liecina, ka ģimenēs 
joprojām valda dzimumstereotipiski priekšstati – bērnis-
tabas saturs un iekārtojums (rotaļlietas, grāmatas, plakāti 
pie sienām) norādīja uz tā bērna dzimumu, kas tajā dzīvo. 

Meiteņu istabas bija košākās krāsās, ta-
jās dominēja dažāda veida un izmēra 
lelles un to piederumi, mediju tēli – 
princeses, mīkstās rotaļlietas, dzīv-
nieki. Zēnu istabās dominēja tumšās 
vai neitrālās krāsas, dažāda veida 
transporta līdzekļi, sporta piederu-
mi un spēles. Jāatzīmē, ka zēnu ista-
bās bija daudz vairāk mediju (TV un 
DVD), kas, iespējams, liecina par to, 
ka vecāki medijus izmanto kā aukles 
un pārāk maz laika iesaistās rotaļās 
ar bērniem.

Mūsdienu bērnistabas
jeb mediju istabas
Mūsdienās bērni ne tikai uzturas 

bērnistabās arvien vairāk, bet arī 
mēģina atklāt sevi, patstāvību un privātumu. 21. gadsimtā 
bērnistabas ir kļuvušas par mediju istabām. Mediji 
ienāk bērnistabās arvien agrākā bērna vecumā un rada 
nosacījumus bērna brīvā laika pavadīšanai tajās. Pētījums 
(Livingstone, Bovill, 2001) par mediju lietošanu atklāj, ka 
bērni patstāvīgi sāk lietot savu istabu ar 9 gadu vecumu: pavada 
tajā daudz ilgāku laiku, iekārto un dekorē to, maina priekšmetu 

Kā bērns var sekmēt savu patstāvību, 
individualitāti un privātumu bērnistabā?

Mg. paed. Ilze Dinka,
Latvijas Universitātes 
pedagoģijas doktorante

Zēnu istabās bija 
daudz vairāk mediju 
(TV un DVD), kas, 
iespējams, liecina 
par to, ka vecāki 
medijus izmanto kā 
aukles un pārāk maz 
laika iesaistās rota-
ļās ar bērniem.
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izvietojumu. Bērnu brīvā laika pavadīšana bērnistabā saistīta 
ne tikai ar nedrošo ārpasauli un pašu bērnu uzskatiem, ka 
ārā nav interesanti un tur nav, ko darīt, bet arī ar mediju 
atrašanos viņu istabās. Arī diskusijas sociālajos tīklos par 
bērnu mediju lietošanu liecina, ka vecāki arvien jaunākiem 
bērniem vēlas piedāvāt medijus gan izklaidējošos, gan 
izglītojošos nolūkos. Nozīmīga tendence mediju lietošanā 
istabās parādās, aktualizējot medijus, kas nav stacionāri 
(viedtālruņi, planšetdatori, psp spēles (playstation portable 
games) u. c.), respektīvi, nav piesaistīti vietai, līdz ar to 
radot jaunas problēmas: kā kontrolēt bērna aktivitātes 
medijos un kritiski izvērtēt informāciju tajos? Lielbritānijā 
veiktajā pētījumā par mediju lietošanu un bērnu un vecāku 
attieksmi pret tiem (Ofcom, 2012) noskaidrots, ka 33 % 
3–4 gadus veciem, 43 % 5–7 gadus veciem, 58 % 8–11 gadus 
veciem, 73 % 12–15 gadus veciem bērniem bērnistabās ir 
televizors. Tur atrodas arī nozīmīgs skaits spēļu konsoļu, 
DVD. Tehnoloģiju daudzums līdz ar bērna vecumu pieaug. 
Nozīmīgākais šajā aspektā būtu izvērtēt, vai bērnam ir 
arīdzan pietiekami īstās dzīves, vai viņš kāpj kokos ne 
tikai datorā, bet arī reālajā dzīvē, un mācīt kritiski atlasīt 
medijos pieejamo informāciju.

Mediji bērnistabās parādās ne tikai tehnoloģiju veidā, 
bet arī kā mediju iedvesmotas rotaļlietas, plakāti ar mediju 
tēliem un ar tiem dekorēti priekšmeti. Iepriekš minētajā 
autores pētījumā atklājas bērnu vēlme iegūt rotaļlietas, 
kas ir ražotas pēc kādas no aktuālajiem multiplikāciju vai 
filmu tēliem. Bērni izvēlas ne tikai mediju tēlu radītas ro-
taļlietas, bet arī labprāt dod priekšroku interneta portālu 
spēlēm, kur darbojas viņu iemīļotie multiplikācijas filmu 
varoņi. Daļa pētnieku ir nobažījušies, ka šīs rotaļlietas ne-

attīsta radošumu, savukārt citi uzskata, ka ir „jāiet līdzi” 
laikmetam un bērnam ir jāspēlējas arī ar elektroniskajām 
rotaļlietām.

Patstāvības, individualitātes un 
privātuma sekmēšana bērnistabā
Bērna patstāvībai, individualitātei un privātumam 

aizvien vairāk tiek piešķirta vērtība, uzskatot, ka šīs īpašības 
un kvalitātes sekmē viņa labklājību un labizjūtu. Bērnistaba 
ir teritorija, kura bērnā veicina vai slāpē šo kvalitāšu 
attīstīšanos. Piemēram, pētījumos par bērnistabām īpaša 
nozīme tiek pievērsta istabas durvīm. Iespēja tās aizvērt 
un atvērt, aizslēgt vai aizkrampēt liecina par bērna vēlmi 
pēc privātuma. Savukārt audzināšanas stils ģimenē 
nosaka bērna iespējas patstāvīgi izmantot bērnistabu, 
tādējādi attīstot sevī patstāvību. Ja vecāku audzināšanas 
stils ir autoritatīvs (attiecības ir demokrātiskas, vecāki ir 
atsaucīgi, bet ir noteikumi, prasības, kas jāievēro) un bērna 
audzināšanā vērojama bērna individualitātes, neatkarības 
un privātuma atzīšana un respektēšana, kā arī vienošanās 
attiecībās starp bērniem un vecākiem, bērns var lietot 
bērnistabu pēc savas sapratnes – mainīt iekārtojumu, 
ieviest jauninājumus, noteikt, kurš un kad var uzturēties 
viņa privātajā telpā, un būt neatkarīgs savos uzskatos. Ja 
vecāku audzināšanas stils ir autoritārs (vecāki ir prasīgi un 
strikti, bet neatsaucīgi pret bērna izteiktajām vēlmēm un 
viedokļiem) – dzīve bērnistabā ir vecāku noteikta un bērns 
to nevar lietot patstāvīgi. Viņš tajā uzturas mazāk laika, 
jo bērnistaba ir vecāku, nevis bērna veidota. Ģimenē, kurā 
valda liberāls audzināšanas stils (bērniem ir liela brīvība 
un praktiski nav vecāku noteiktu prasību), bērnam nav 
robežu un nav noteikumu. Bērnistabas šādās ģimenēs nereti 
izskatās kā tirgus, kurā pārdod visu iespējamo – izmētātas 
drēbes, veca ēdiena paliekas, nesaklātas gultas…

Bērnistabā, kas patiešām pieder bērnam, ir viņa paša 
noteikta lietu un uzvedības kārtība. Tā ir privāta telpa, kur 
bērns jūtas viņš pats. Materiālās lietas un sociālās attie-
cības, ko bērns pats izvēlas un lieto, paaugstina viņa paš-
vērtējumu, izjūtu – es to varu! Tāpēc ir vērts atcerēties, ka 
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bērna noteikta bērnistabas kārtība ir 
svarīgs priekšnoteikums bērna identi-
tātes konstruēšanai.

Lai sekmētu bērna 
patstāvību, 
individualitāti un 
privātumu
Ļaujiet bērnam pašam mainīt 

istabas iekārtojumu, piemēram, pielikt 
plakātus, pārvietot mēbeles u. c.

Kopā ar bērnu izstrādājiet bērnista-
bas izmantošanas (uzkopšanas, kārtī-
bas u. c.) noteikumus un konsekventi 
ievērojiet tos. Tas radīs bērnā drošības 
izjūtu. Novietojiet noteikumus bēr-
nam redzamā vietā, lai aktualizētu 
norunu strīdu gadījumos. Atcerieties, 
ka jums un bērnam var būt dažāda iz-
pratne par lietu kārtību. Skolas vecu-

ma bērni šajos noteikumos var iekļaut 
noteikumus arī citiem ģimenes locek-
ļiem: vecākiem – par klauvēšanu pie 
durvīm, brāļiem (māsām) – kad drīkst 
ienākt istabā u. c.

Kopš mazotnes iesaistiet arī bērnu 
viņa istabas sakārtošanā.

Rotaļlietu iegādē un bērnistabas 
iekārtojumā ievērojiet bērna vēlmes, 
nevis sabiedrības stereotipus.

Ļaujiet bērnam pabūt vienam savā 
istabā, ja viņš to vēlas.

Respektējiet bērna privātumu, klau-
vējot pie bērnistabas durvīm.

Ļaujiet bērnam izvēlēties starp 
divām jakām, divām rotaļlietām, di-
viem gultasveļas komplektiem. Pie-
dāvājiet iespēju viņam pašam izlemt, 
tā akcentējot viņa individualitāti un 
patstāvību, raisot atbildību par savu 
izvēli. Izvēle ir patstāvīgu ieradumu 
veidošanās pamats.

Respektējiet bērna privātumu, to-
mēr neatstājiet viņu vienu. Bērnis-
taba ir sadarbības telpa, nevis telpa, 
kur bērnu norobežot no pieaugušo 
dzīves.

Materiālās lietas un 
sociālās attiecības, 
ko bērns pats izvē-
las un lieto, paaug-
stina viņa pašvērtē-
jumu, izjūtu – es to 
varu!
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Kas ir audiologopēds?

Bērniņam augot, mamma ar tēti ne-
pacietīgi gaida ne tikai brīdi, kad ma-
zulis sāks rāpot, celties kājās un spert 
pirmos solīšus, bet arī bērniņa pirmās 
zilbes, izrunātos vārdiņus un teiku-
mus. Nereti laiks iet, bet bērna pirmo 
teikumu tā arī sagaidīt nevar. Vēl jo 
vairāk – mazais runā neskaidri vai 
šļupst, aizvien runā savā valodiņā vai 
nerunā vispār. Un kā rīkoties, ja bērns 
sācis stostīties?

Šādos gadījumos tieši vecākiem jā-
pieņem lēmums doties pie atbilstoša 
speciālista, lai noskaidrotu valodas 
traucējumu cēloņus un, iespējams, uz-
sāktu nepieciešamo terapiju vai neda-
rītu neko.

Visbiežāk bērna valodas 
traucējumus atklāj, uzsā-

kot skolas gaitas, kad klases audzinā-
tāja iesaka bērnu izmeklēt skolas lo-
gopēdam. Šajā mācību gadā Latvijas 
skolās strādā 534 logopēdi, taču tikai 
355 skolā ir pamatdarbs1. Kopumā 
šobrīd valstī ir 807 skolas, tātad se-
cinām, ka atbalsta personāls skolās 
ir nenokomplektēts un patiesībā ne-
pieciešamo atbalstu bērniem ne vien-
mēr var sniegt. Arī tāpēc vecākiem ir 
vērts noskaidrot, kurš speciālists var 
bērna valodas attīstību novērtēt vēl 
bērnudārza vecumā arī tādos gadīju-
mos, ja izglītības iestādē nav pieejami 
logopēda pakalpojumi vai tie pieeja-
mi jums nepiemērotā laikā vai neap-
mierinošā kvalitātē.

Audiologopēds
Ja vecākiem ir bažas par bērna va-

lodas attīstību, viens no variantiem ir 
vizīte pie audiologopēda, lai novērtētu 
bērna komunikācijas spējas. Visbiežāk 
pie šī speciālista dodas, ja novēro nepa-
reizu skaņu izrunu, skaņu jaukšanu 

vai aizstāšanu, atsevišķu skaņu neiz-
runāšanu; valodas (runas) sapratnes 
traucējumus; valodas attīstības aiz-
turi (bērniem); fonācijas traucējumus 

(balss kvalitātes traucējumi – disfoni-
ja, afonija u. c.); runas tempa un ritma 
traucējumus, stostīšanās izpausmes 

(gan bērniem, gan pieaugušajiem); 
dažādu mācīšanās grūtību (disleksija*, 
disgrāfija**), centrālās nervu sistēmas 
slimību un citos gadījumos.

„Audiologopēds konsultācijā no-
vērtē bērna komunikācijas spējas, kā 
arī veic runas (valodas) padziļinātu 
izpēti, izmantojot aptaujas, intervijas, 
adaptētus valodas testus un dažādas 
pārbaudes tehnikas. Ja ir kavēta pa-
cienta runas (valodas) funkcija, tad au-
diologopēds veiks padziļinātu tās izpē-
ti, savukārt, ja ir runas tempa un ritma 
traucējumi, stostīšanās, tiks novērtēts 
runas raitums, stostīšanās izpausmes, 
izmantojot gan audioierakstus, gan 
videoierakstus,” stāsta Rīgas Stradiņa 
Universitātes Psihosomatikas klīnikas 
audiologopēde Andra Vabale.

Viņa atzīst, ka bērnu ar valodas 
traucējumiem skaits arvien pieaug, 
tāpēc vecākiem būtu jāpievērš vairāk 
uzmanības bērnu valodas attīstības lī-
menim. „Diemžēl Latvijā nav valodas 
traucējumu diagnostikas pārbaudes, 
tādēļ bērni faktiski var uzsākt mācī-
bas pirmsskolas izglītības iestādē ļoti 
dažādās valodas attīstības pakāpēs,” 
skaidro audiologopēde.

„Audiologopēds 
konsultācijā novērtē 
bērna komunikā-
cijas spējas, kā arī 
veic runas (valodas) 
padziļinātu izpēti, 
izmantojot aptaujas, 
intervijas, adaptētus 
valodas testus un 
dažādas pārbaudes 
tehnikas.

Laila Avotiņa,
žurnāliste

1 http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statistika-vispareja/9576.html
* Disleksija ir specifisks neirobioloģiskas izcelsmes mācīšanās traucējums. To raksturo grūtības precīzi un (vai) tekoši izlasīt vārdus un vājas pareiz-
rakstības prasmes.
** Disgrāfija ir daļēja spēja vai pilnīga nespēja atcerēties, kā rokrakstā jāveido noteikti alfabēta vai aritmētiskie simboli. Disgrāfija bieži saistīta ar 
disleksiju, jo bērns burtus veido apgriezti vai ačgārnā secībā. FO
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Kāda ir atšķirība 
starp logopēdu un
audiologopēdu?
Audiologopēds ir ārstniecības 

persona, funkcionālais speciālists ar 
augstāko medicīnisko izglītību. Au-
diologopēda kompetencē ir komuni-
kācijas spēju, runas, valodas, fonāci-
jas un rīšanas, runas tempa un ritma 
traucējumu novērtēšana, diagnostika, 
korekcija un rehabilitācija personām 
jebkurā vecumā, izmantojot logopē-
diskos līdzekļus un tehnoloģijas.

Savukārt logopēds vai skolotājs lo-
gopēds ir pedagogs, kurš strādā skolā 
vai bērnudārzā un veic runas (valodas) 
korekciju bērniem izglītības sistēmas 
ietvaros. Skolotāju logopēdu kvalifi-
kācija ir ļoti dažāda un pēdējos gados 
tā visbiežāk ir papildu izglītība.

Kāpēc logopēdi 
skolās un bērnudārzos 
nenodarbojas ar valodas 
kvalitātes diagnostiku?
Es neapgalvoju, ka logopēdi pirms-

skolas izglītības iestādēs un skolās 
nemaz nenodarbojas ar valodas trau-
cējumu izpēti; arī izglītības sistēmā 
strādā daudzi audiologopēdi ar ma-
ģistra grādu un izpēte tiek veikta, jo 
citādi nevar izveidot korekcijas plānu. 
Diemžēl jāatzīst, ka pēdējo gadu laikā 
strauji pieaudzis bērnu ar specifis-
kiem runas un valodas traucējumiem 
skaits, daudzos gadījumos traucējumi 
ir kompleksi un tiem nepieciešami 
arī kompleksi risinājumi, proti, arī 
citu speciālistu piedalīšanās korekci-
jas procesā. Jāatceras arī, ka valodas 
traucējumu korekcija ir process gadu 
garumā, kurā svarīgi aktīvi iesaistīt 
vecākus.

Par cik gadus veca 
bērna valodu vajadzētu 
satraukties?
Uz šo jautājumu vienmēr cen-

šos atbildēt tā: satraukties nevajag, 
vienkārši nepieciešams konsultēties 
ar kvalificētu speciālistu, tādu, kura 
viedoklī un padomos vecāki ieklau-
sās. Un tad rūpīgi izpildīt visus spe-
ciālista ieteikumus. Te būs galvenie 
pieturpunkti.

Cik gados var vest bērnu 
pie audiologopēda?
Domāju, ka nozīmīgs rādītājs ir 

2 gadi, it sevišķi tad, ja bērniņš visu 
saprot, bet nerunā vai runā maz. 
Pirms tam būtu vēlama audiologa 
konsultācija Latvijas Bērnu dzirdes 
centrā, lai izslēgtu dzirdes traucēju-

mus. Tomēr, ja vecākiem jau agrāk 
šķiet, ka runas un valodas attīstība 
kavējas vai arī bērniņš neveido acu 
kontaktu, it kā nesaprot, ko viņam 
saka, tad ieteicams konsultēties agrāk. 
Dažkārt vecāki var nākt bez bērniņa 
un izstāstīt savas bažas, tad kopīgi pie-
ņemt lēmumu par tālāko taktiku.

uzzini

Audiologopēde Andra Vabale.

0–6 mēneši
Bērns reaģē uz skaņu ar acu un (vai) galvas 
kustību.
Pats „izrunā” skaņas.

6–12 mēneši
Saprot vienkāršus norādījumus.
Atsaucas uz savu vārdu.
Saka „mamma”, „tete”.

12–18 mēnešu
Saprot vienkāršus norādījumus un teikumus.
Prot nosaukt pazīstamus priekšmetus.
Strauji pieaug vārdu krājums.

Līdz 2 gadu vecumam
Saprot divpakāpju norādījumus.
Zina un prot pateikt savu vārdu.
Runā 2–3 vārdu teikumos.

Līdz 3 gadu vecumam
Saprot vienkāršus teikumus.
Prot veidot jautājumus, izmanto tos sarunā.
Lieto prievārdus un vārdus daudzskaitlī.

Līdz 4 gadu vecumam
Izrunā pareizi visas fonēmas (skaņas).
Bērna runa gramatiski ir līdzīga pieauguša 
cilvēka runai.

Jautājumi audiologopēdei andrai Vabalei
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uzzini

Kur sniedz 
audiologopēda 
pakalpojumus? 
Un aptuveni cik 
maksā vizīte?
Audiologopēdi strādā gan poliklī-

nikās, gan slimnīcās, gan rehabilitā-
cijas centros, kā arī izglītības iestādēs. 
Pirms konsultācijas būtu vēlams no-
skaidrot:

1) kāda ir speciālista pieredze;
2) vai speciālists ir sertificēta ārst-

niecības persona. Tā būs garantija, ka 
ar kvalifikāciju viss ir kārtībā.

Maksa par vizīti ir atšķirīga, tā var 
svārstīties no Ls 15 līdz Ls 25 (EUR 
21,34 līdz EUR 35,57).
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17. oktobris, 2013, Nr. 15 (20), Ls 0,50 (EUR 0,71)

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem

Kā saviem bērniem izvēlēties 
pareizus sporta apavus?

Kādas ir ieteicamās brokastis 
bērnam, un kāpēc brokastis 
ir tik svarīgas?

Kedas un 
češKas naV 
sporta apaVi!

7 broKastis

Vai pastāV 
atšķirības puišu 
un meiteņu 
uztVeres 
procesos?

Latviešu 
tēvu stāsti

3. oktobris, 2013, Nr. 14 (19), Ls 0,50
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vīriešu pārdomas, 
kļūstot par tēvu 

Latvijā pierādīts – 
mūzikas mācīšanās 
palīdz uzlabot 
intelektuālās spējas

Kāpēc bērni 
smēķē?
bērnu smēķēšana 
un vecāku atbildība

mūziKas 
mācīšanās 
asina prātu

Nedēļu pie tēta, 
Nedēļu pie mammas
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dzīve ar šķirtiem vecākiem

intervija ar Valsts izglītības satura 
centra pirmsskolas un sākumskolas 
izglītības satura speciālisti 
agritu miesnieci

Lai Veiksmīgas 
skoLas gaitas! 
skolas psihologu un medmāsu 
atgādinājumi vecākiem

pirmsskoLā uN 
sākumskoLā mācību 
procesam ir jābūt 
priecīgam

 No cik gadu vecuma bērnu var vienu pašu 
laist uz skolu?
Bērnudārza sagatavošanas grupas pedagogi
uzskata, ka manam bērnam vajag 
atvieglojumus mācībās.
Cik liela ir iespēja, ka bērns, kas labi mācās 
1.–4. klasē, labi mācīsies arī turpmāk? 
No kā tas ir atkarīgs?
Kā saprast, vai es ar savām prasībām 
pārāk nenoslogoju bērnu?

SpeCiāliStS atBild 
uz veCāKu jautājumiem:

Ko, audziNot 
BērNu, var izdarīt 
tiKai veCāKi?

pareizS uzturS – 
arī ārpuS mājaS
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Kādi ir pareiza uztura pamatlikumi, 
un kādi noteikumi jāievēro, lai ēstu 
veselīgi arī ārpus mājas?

pozitīvas uzvedības veicināšana 

Pirmsskolēnu un skolēnu vecāki!
Lasiet 

elektronisko izdevumu „Vecākiem” 
katru otro nedēļu mājaslapā 

www.izglitiba-kultura.lv
Viena 

elekroniskā 
izdevuma cena

Ls 0,50 (EUR 0,71)


