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

Filozofija bērniem ar 5 gadu vecumu

Uz jautājumiem atbild bērnu 
zobārste Līva Mežinska
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„Ja galda kultūru 
neiemāca bērnībā, 
vēlāk to labot ir grūti”
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Uz jautājumiem atbild bērnu zobārste Līva Mežinska

Vai varat pastāstīt, kādas ir mūsdienu 
bērnu mutes dobuma problēmas, ar 
kurām visbiežāk sastopaties ikdienas darbā?
Ikdienas praksē joprojām bieži sastopos ar bērniem, 

kuriem pirmais kariozais zobs ir jau 2 gadu vecumā. Tas ir 
ļoti slikts rādītājs. Vēl novēroju, ka bērni no 6 gadu vecuma 
līdz 12 gadiem, kad mainās zobi un formējas pastāvīgs 
sakodiens, diezgan slikti tīra zobus, ir liels aplikums, līdz 
ar to smaganu iekaisums. Reti ir sastopami bērni, kuriem 
līdz 12 gadu vecumam nav labots neviens zobs.

Ko es varu ieteikt vecākiem?
REGULARITĀTE. Atcerieties: lai cik pieaudzis jums 

šķistu jūsu mazais, jums kā vecākiem ir jābūt atbildīgiem 
par to, lai bērnam regulāri tiktu labi iztīrīti zobi. Lai cik 
nepatīkami būtu to dzirdēt, tieši vecāki ir atbildīgi par to, 
ka bērniem bojājas zobi.

PROFILAKSE. Bērns pirmo reizi pie zobārsta jāatved 
1,5 gadu vecumā. Tālākās profilaktiskās apskates ir ik 
pēc pusgada, līdz piena zobi nomainās pret kaula zobiem. 
Ik pēc pusgada zobu profilaktiskā apskate ir jāapvieno ar 
mutes dobuma higiēnu.

PĀRTĪRĪT ZOBUS. Līdz 3 gadu vecumam bērniem 
zobus tīra tikai vecāki, jo bērni zobu tīrīšanu uztver kā 
spēlēšanos, tāpēc neapzinās, cik cītīgi zobi ir jātīra. Līdz 
skolas vecumam vecākiem bērna zobi vienmēr ir jāpārtīra.

MAZĀK SALDUMU! Atcerieties, mīļie vecāki, – lai 
arī jūs savu bērnu ļoti mīlat un esat gatavi viņam nopirkt 
visus uz pasaules iespējamos saldumus, visam jāzina mērs. 
Bērna mīlestība pret mums, vecākiem, nesamazināsies, ja 
pirksim mazāk konfekšu, sulu un cepumu. Varam izveidot 
saldumu dienu, kad atļaujamies paši un atļaujam bērniem 
apēst kādu konfektīti vairāk, bet nekādā gadījumā saldumus 
nevajadzētu ēst katru dienu un starp ēdienreizēm.

DZERT VAIRĀK ŪDENS! Bērniem ir jāiemāca, ka 
ūdens ir ļoti vērtīgs šķidrums, kas nepieciešams mūsu 
organismam. Tieši ar ūdeni vislabāk var remdēt slāpes.

ĻAUJAM KOŠĻĀT. Tiklīdz bērns ir sasniedzis vecumu, 
kad var sagremot un grauzt lielākus ēdiena gabalus, ir jāļauj 
košļāt ēdienu. Nekādā gadījumā nedrīkst visus produktus 
sasmalcināt, jo tad bērnam nepareizi attīstās žokļa kauls 
un var rasties sakodiena anomālijas.

Ja, šķiļoties jaunajiem (kaula) zobiem, tiem
nav vietas starp piena zobiem, vai tas 
nozīmē, ka visi jaunie zobi augs šķībi? 
Kāpēc tā notiek, ka jaunie zobi ir lielāki?
Bērnam augot un attīstoties, aug arī žokļa kauls, 

un katrs kaula zobs šķiļas savā laikā. Mūsdienās esmu 

Līva Mežinska,
bērnu zobārste, 
www.zobins.lv
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novērojusi, ka, mainoties priekšējiem augšējiem un 
apakšējiem piena zobiem (bērniem 5–7,5 gadu vecumā), 
bieži vien kaula zobiem trūkst vietas. Dabā ir iekārtots 
tā, ka kaula zobiem ir platāka kroņa daļa, garāka sakne 
un tas aizņem vairāk vietas nekā piena zobs. Bet bieži 
notiek tā, ka žokļa kauls nespēj tikt līdzi kaula zobu 
augšanas tempam, līdz ar to kaula zobiem trūkst vietas 
un priekšējie zobi aug šķībāki. Vēl ir novērojams, ka 
kaula zobs jau šķiļas, bet piena zobs vēl nekrīt laukā. Tad 
iesaku negaidīt, bet griezties pie speciālista, lai piena 
zobu izrautu un radītu vietu kaula zobam. Ja zobam 
ir vieta platumā, tas parotēs un atradīs savu vietiņu 
(katram kaula zobam tā ir ģenētiski noteikta), bet, ja 
zobs vietu sev nerod, ir jāpagaida, kamēr izlīdīs visi četri 
priekšējie augšējie un apakšējie kaula zobi, un jāgriežas 
pie ortodontista (speciālists, kas koriģē sakodienu, zobu 
formas un vietas anomālijas). Lielie un mazie kaula 
dzerokļi šķiļas vēlākā vecumā, kad žoklis ir izaudzis 
lielāks, līdz ar to sānu zobiem parasti vietas pietiek un 
gadījumi, kad tiem trūkst vietas, ir ļoti reti.

Ja piena zobi ir ar melno pigmentu 
(bet ne caurumiem) ārpusē, vai arī kaula 
zobi būs ar melnumiem?
Parasti melno pigmentu uz piena zobiem rada 

specifiskas baktērijas, kuru gala produkts ir sulfīdi, kas 
uz zobiem izpaužas kā melnīgsnēji punktiņi. Tos parasti 
ir grūti notīrīt, tādēļ iesaku to veikt pie higiēnista (parasti 
tas notiek ik pēc 4 mēnešiem). Mainoties zobiem un 
mikroflorai mutes dobumā, šī baktērija izzūd. Tā nav 
kaitīga un neizraisa zobu bojāšanos jeb kariesu. Reizēm no 
ēdiena, dzērieniem, ikdienā lietotajiem medikamentiem 
piena zobi mēdz iekrāsoties, it sevišķi zobu kakliņu 
rajonā. Tādēļ iesaku pēc medikamentu, it sevišķi sīrupu, 
inhalatoru, suspensiju, lietošanas zobus notīrīt vai vismaz, 
ja bērns ir iemācījies skalot muti, paskalot ar mutes 
skalojamo līdzekli, kas paredzēts tieši bērniem.

Kariesa sākuma stadija, ko medicīniskā terminoloģijā 
saucam par caries inicialis, uz zobiem izpaužas kā cieti 
mazi, melni punktiņi, kas bieži novērojami piena zobu 
kožamajā virsmā. Tos ārsts atzīmē kartītē, un konkrētie 
zobi tiek novēroti un kontrolēti ik pēc pusgada. Šie zobi 
nav jālabo, kamēr nav parādījies bojājums, labošanu 
nosaka zobārsts. Melnie punktiņi atrodas ārējā zoba 
emaljas slānī un parasti nesāp.

Bērniem ap 2,5 gadu vecumu pie priekšējo piena zobu 
kakliņiem bieži parādās tumšāki plankumiņi, ko sauc 
par pudeļu kariesu un kas rodas, ja šādā vecumā bērni 
vēl tiek baroti (naktīs) ar pudeli.

Un visbeidzot – ja bērna piena zobi bija slikti, varat būt 
mierīgi, jo tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka pastāvīgie 
zobi būs slikti. Vajag tikai ievērot iepriekš uzskaitītos 
ieteikumus un atcerēties, ka, lai nerastos iekaisums, arī 
piena zobi ir jālabo. Ja bērna mutē ilgstoši ir iekaisums, 
tas var bojāt apakšā esošo kaula zobu emalju – tā kļūst 
plānāka un uzņēmīgāka pret kariesu. „Nenorakstīsim” 
bērna zobus, sakot: „Man visu mūžu bijuši slikti zobi, 
manam bērnam arī tā būs.” Tā nav tiesa, ģenētika 
ietekmē tikai 20 %.
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Ja visi leks pa logu ārā, tu arī leksi? – tā skan populārais 
jautājums, ar ko savulaik bija ierasts raksturot to, ka katram 
cilvēkam ir sava galva uz pleciem, tāpēc jādomā neatkarīgi 
un patstāvīgi. Jāpiebilst, ka manā bērnībā un jaunībā, kas 
bija padomju laiku plaukumā, par saviem, neatkarīgiem 
uzskatiem ne tikai varēja saņemt sliktas 
atzīmes, bet varēja pat izslēgt no skolas 
vai izstumt no sabiedrības. Padomju to-
talitārajā režīmā augušie, kā arī diemžēl 
viņu pēcteči nav raduši domāt ar savu 
galvu. Loģiski – ir neiespējami to mācīt 
bērniem, jo neprotam paši. Par laimi, ja 
ir liela vēlēšanās un interese, var atrast 
neatkarīgu domāšanu attīstošas meto-
des, veidus un padomus, kas man noderējuši gan darbā ar 
skolēniem Ikšķiles Brīvajā skolā un Rīgas Centra humanitā-
rajā vidusskolā, gan esot kopā ar saviem mazbērniem, kuri 
ir pirmklasnieku vecumā.

Tā kā esmu franču valodas speciāliste, ilgus gadus esmu in-
teresējusies tieši par Francijas un citu Eiropas valstu izglītī-
bas sistēmu. Varu apgalvot, ka vairumā izglītības sistēmu 
ļoti būtiska nozīme ir cilvēka kā radošas, uzdrīkstēties 
spējīgas un savu viedokli pamatot varošas personības 
veidošanai. Arī skolēnu apmaiņas programmu ietvaros 
iepazītie ārzemju skolēni, ar ko esmu satikusies pa šiem 
gadiem un kas ir viesojušies skolās, raksturojot mūsu 
skolēnus, atzina, ka pie lielās zināšanu bagāžas trūkst 
kritiskās domāšanas. Tātad mūsējie lieliski apgūst mācī-
bu vielu, bet vai viņi saprot cēloni un sekas tam, ko dara? 

Kāda ir darbošanās jēga? Kāds būs darbošanās rezultāts? 
Lai indivīds spētu tikt galā ar milzīgo informācijas plūs-
mu, īpaši mūsdienās – interneta laikmetā, kritiska jeb ne-
atkarīga domāšana ir īpaši nepieciešama. Un pēc padsmit 
gadiem, kad mani mazbērni meklēs darbu, domāju – šī 
nepieciešamība tikai pieaugs.

Kritiskā domāšana nenozīmē kritizēt
Tieši otrādi – kritiskā domāšana nozīmē izvirzīt 

problēmu un, izpētot to, atrast risinājumu. Latvijā, šķiet, 
tā vēl nav iedzīvināta skolu programmā. Ir pētījumi, 
skaidrojumi, frāze „mācīsim kritisko domāšanu”, bet uz-
skatu, ka to nevar iemācīt, šad tad ar to nodarbojoties, 
tai jābūt pamatā visai izglītības sistēmai, pārstrādājot 
programmas gan skolās, gan pedagoģiskās izglītības ie-
stādēs. Arī grāmatas un mācību viela jau ar pirmsskolas 
vecumu, manuprāt, būtu jāpasniedz no otra gala – nevis 
jāiemācās definīcijas, bet jāiemācās izvirzīt jautājumu 

vai problēmu un tad atrast risinā-
jumu (ja nepieciešams, pētot de-
finīciju, meklējot skaidrojumus, 
respektīvi, atbildot uz galvena-
jiem kritiskās domāšanas jautā-
jumiem: „kāpēc?” un „kā?”). Pēt-
nieki apgalvo, ka to var sākt darīt 
jau ar 5 gadu vecumu. Piemēram, 
mācīt bērndārzniekiem nevis ātri, 

tehniski lasīt, saskaitīt un atņemt, bet arī pirmsskolas 
vecuma bērniem izvirzīt jautājumu, noskaidrot prob-
lēmu un kopīgiem spēkiem domāt, kā šo problēmu var 
atrisināt. Iespējams, ka risinājumi pat ir vairāki, nevis 
viens, un nekur nav teikts, ka pareizais būs skolotāja vai 
audzinātāja ieteiktais!

Nesaki, kā ir pareizi domāt
Strādājot Ikšķiles Brīvajā skolā, savus audzēkņus jau ar 

5 gadu vecumu, piemēram, matemātikas stundās, aicinām 
risināt sudoku1, fubuku2 un citus loģikas uzdevumus; da-
baszinībās ejam dabā un to vērojam. Audzināšanas stundas 
vietā skolā ir domāšanas stunda, kad meklējam atbildes uz 
jautājumiem par dažādām tēmām. Piemēram, domāt ar 
savu galvu lieliski palīdz arhetipiskās pasakas, ko vecāki var 
lasīt priekšā bērniem mājās, – svarīgi, lai lasāmviela nesatur 

Filozofija bērniem ar 5 gadu vecumu

Agnija Kempele,
franču valodas skolotāja Rīgas Centra 
humanitārajā vidusskolā, tautskolas 
„99 baltie zirgi” Ikšķiles Brīvajā skolā

Kritiskā domāšana 
nozīmē izvirzīt prob-
lēmu un, izpētot to, 
atrast risinājumu.

 1 Sudoku ir mīkla, kurā jāatmin, kā var izvietot ciparus (vai citus simbolus) tā, lai katrā mīklas horizontālajā vai vertikālajā 
līnijā un kvadrātveida lauciņos tie neatkārtotos.

 2 Spēle, kas ir līdzīga sudoku, bet kur skaitļus min citādi (5 lodziņi pirmajā rindā – 6 2 O 4 11. Jāieraksta skaitlis, lai, 
piemēram, 6 mainās uz 11).
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skaidru vai neskaidru didaktiku, tas ir, 
pamācību, uz ko bērns tiek virzīts. Lai 
pasakā autors nepasaka priekšā, kā ir 
pareizi domāt. Lieliski noder tieši tautas 
pasakas, taču negatīvs piemērs kritiskās 
domāšanas veicināšanai, manuprāt, 
ir visiem tik labi zināmais ievērojamā 
rakstnieka Antuāna de Sent-Ekziperī 
darbs „Mazais princis”: diemžēl šajā 
darbā lasītājs viegli un ātri uztver auto-

ra viedokli un nolemj, ka domāt tā kā 
autors ir pareizi. Bet, kā rakstījis ame-
rikāņu filozofs un izglītības teorētiķis 
Džons Djūijs (John Dewey): „Domāt 
kā autors nav domāt, domāt nozīmē 
izteikt tikai savas domas.”

Labs veids, kā attīstīt bērnos neat-
karīgu domāšanu, ir dot bērniem lasīt 
viņam nezināmas pasakas līdz pusei 
un pēc tam mudināt bērnu izgudrot 
pasakai noslēgumu – problēmas atri-
sinājumu. Lai panāktu vēlamo – veici-
nātu neatkarīgu, kritisku domāšanu, 
ir nepieciešams, lai lasāmviela satur 
dilemmu (neskaidrību, paradoksu). 
Vajag bērnos radīt neskaidrību un 
šaubas, citiem vārdiem sakot, izraisīt 
domāšanas konfliktu, jo tikai tā var 
saskatīt problēmu un sākt to risināt. 

Iespējams, tas var šķist neparasti un 
pat aizdomīgi, taču tieši pēc šāda darba 
izlasīšanas bērni uzdos jautājumus par 
neskaidro, tā sākot sarunu, dialogu.

Filozofija bērniem
Iepriekš minētie lasīšanas piemēri 

patiesībā ir filozofijas profesora ame-
rikāņa Metjū Lipmana (Matthew Lip-
man) izstrādātā metode neatkarīgas 

domāšanas veidošanai – tā tiek saukta 
par filozofiju bērniem (franciski phi-
losophie pour enfants, angliski P4C – 
philosophy for children). M. Lipmans 
piedāvā bērniem lasīšanu ar sapratni 
un analīzi un patiesības izzināšanu 
diskusiju ceļā. Uzskatu, ka svarīgākais 
M. Lipmana rakstos ir tieši tas, ka viņš 
atzīst, pamato un dod piemērus, kā 
var filozofēt un attīstīt kritisko domā-
šanu ar 5 gadu vecumu. Piemērs.

1) Pirmais etaps ir tāda literārā 
darba lasīšana, kurā ir problēma. Vai 
arī var neizlasīt darbu līdz galam, lai 
bērns nezina turpinājumu. Piemēram, 
stāsts ir par to, ka kāda meitenīte ne-
klausīja vecākus, iegāja dziļi mežā 
un apmaldījās. Tātad problēma ir: kā 
meitenītei iznākt ārā no meža?

2) Otrais etaps – jautājumi. Bērni 
uzdod jautājumus vecākiem vai sko-
lotājam par radušos situāciju, lai atri-
sinātu problēmu. Piemēram, jautā, vai 
mežs, kurā iegāja meitenīte, bija skuju 
vai lapu koku mežs (jo pēc koku mizas 
var noteikt, kur ir ziemeļi, kur – dien-
vidi), vai meitenītei bija līdzi paņemts 
mobilais telefons, vai viņai bija, ko ēst 
un dzert utt.

Labs veids, kā attīstīt 
bērnos neatkarīgu 
domāšanu, ir dot 
bērniem lasīt viņam 
nezināmas pasakas 
līdz pusei un pēc 
tam mudināt bēr-
nu izgudrot pasakai 
noslēgumu – prob-
lēmas atrisinājumu.
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3) Tad, sakopojot uzzināto (to, ko vecāki vai skolotājs 
ir atbildējuši), bērns risina problēmu, kā meitenīte iznāks 
no meža.

Izmantojot dažādas metodes, bērnā var veicināt kritis-
kās jeb neatkarīgās domāšanas attīstību. Bērns neatkarīgi 
domā, ja uzdrīkstas izteikt un argumentēt savu viedokli; 
vēlāk viņš jau mācēs pats definēt lietas un parādības.

Sarunas liek domāt
Vispārsteidzošākais, pētot teoriju par kritisko domāša-

nu, ir tas, ka daudzi radoši pedagogi un vecāki to jau sen 
pielieto, nemaz nezinot terminu „kritiskā domāšana”. Ģi-
menēs vai skolās tiek spēlēta dambrete, šahs, veikti ekspe-
rimenti dabaszinībās un citos priekšmetos (pēc tam atro-
dot pareizo definīciju), tiek risināti cieto riekstu uzdevumi 
matemātikā un spēlētas dažādas prātu attīstošas spēles.

Kā vēl viena būtiska nodarbe kritiskās domāšanas attīs-
tīšanā ir jāmin sarunas. Sarunas par ikdienas notikumiem, 
par dzīves jēgu, ētikas jautājumiem, mīlestību, nāvi, par to, 
no kurienes viss rodas un kur paliek pēc tam. Turklāt jārē-
ķinās, ka bērns pieaugušajam prasīs argumentēt savu vie-
dokli, un ir jābūt gatavam to darīt. Tā mēs bērnā kliedēsim 
bailes kļūdīties, jo būsim izrādījuši cieņu pret viņa interesi 
un jautājumiem.

Savā pieredzē esmu secinājusi, ka ne vienmēr ir vieg-
li pieņemt to, ka skolēniem un bērniem ir sava galva uz 

pleciem, jo visi esam mācījušies, ka vecāki un skolotāji ir 
jāklausa bez ierunām. Taču esmu pārliecināta, ka kritiskā 
domāšana ir svarīga un neatņemama 21. gadsimta perso-
nības izveidē.

Ko pratīs darīt bērns, kad būs apguvis 
neatkarīgo jeb kritisko domāšanu?

 Analizēt argumentus
 Izvērtēt vērojumus
 Izvērtēt pieņēmumus un atrast piemērus
 Identificēt un izvērtēt cēloņus un sekas
 Izvērtēt un atklāt pretrunas
 Rast skaidrību un atrast precizējumus
 Izgudrot jautājumus skaidrības ieviešanai
 Atrast dažādas iespējas un atrast 
   alternatīvus viedokļus
 Meklēt un izvērtēt piemērus
 Pārliecināties, vai piemēri ir pareizi
 Pārbaudīt eksistējošās metodes
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LietišķāS etiķeteS 
ekSperte irma kaLniņa: 
„Ja galda kultūru neiemāca 
bērnībā, vēlāk to labot ir grūti”

Elīna Dumpe

Cik gadu vecumā un ar ko sākt bēr-
na izglītošanu galda etiķetes jautājumos? 
Kā panākt, lai bērns nespēlētos ar ēdie-
nu? Un visbeidzot – kā iemācīt bērnam 
pareizi turēt nazi, dakšiņu un karoti? Par 
to – sarunā ar lietišķās etiķetes eks-perti 
Irmu Kalniņu.

Vai, jūsuprāt, galda etiķeti 
bērniem vajag sākt mācīt 
jau mazotnē?
Galda kultūra ir daļa no uzvedības, 

ko vecāki nodod bērnam, tādā veidā 
nostiprinot savas ģimenes vērtības un 
palīdzot bērnam vēlāk dzīvē šīs dzīves 
vērtības realizēt – skolā, sabiedrībā un 
darbā. Mēs domājam, ka mazi bērni 
neko nesaprot, bet patiesībā viņi visu 
redz, dzird, novērtē un atceras. Bērni 
visu saprot jau ar pirmajiem vārdiem. 
Tiklīdz bērns sāk staigāt un prot pateikt 
„mamma”, „tētis” un „nē!”, mēs varam 
viņam iemācīt pateikt arī „Lūdzu!” un 

„Paldies!”, kas ir elementāra pieklājības 
norma pie galda. Mazam bērnam mā-
cot galda kultūru, jāuzsver tas, lai bērns 
jūtas labi, lai viņam ir prieks būt pie gal-
da. Nevajag gaidīt, ka pareiza uzvedība 
izveidosies vienā reizē. Vecākiem tas ir 
brīnišķīgs izaicinājums, bet ir nepiecie-
šama arī liela pacietība. Mācīt bērniem 
galda kultūru – tas ir ikdienas darbs, kas 
ilgst līdz pat pusaudža gadiem, kad bēr-
ni atkal nolaižas un dara visu pa savam. 
Bet, ja pareizu galda kultūru neiemāca 
agrā bērnībā, vēlāk kaut ko labot ir ļoti 
grūti.

Bet kurš būtu piemērotākais 
vecums, kad bērnam mācīt 
etiķetes smalkās nianses?
Tas ir ļoti atkarīgs no katra bērna, bet 

es domāju, ka līdz skolas vecumam bēr-
nam tomēr ir jāzina, kā likt dakšu mutē, 
kā kaut ko nogriezt, kā pareizi lietot zu-
pas karoti. Jāzina, ka ar pilnu muti neru-
nā, pie galda neatraugājas un piedurk-
nē muti neslauka. Īstais laiks, kad sākt 
bērnam mācīt etiķeti, ir tad, kad bērns 

tiek sēdināts pie viena galda ar pieaugu-
šajiem. Bērnam tas ir liels solis, un šajā 
brīdī vecāki maina spēles noteikumus – 
māca un virza bērnu uz augšu, nevis 
atpakaļ bērnu krēsliņā. Vēlos akcentēt – 
atmosfērai mājās pie vakariņu galda 
ir jābūt normālai un dabīgai, tajā nav 
nekā formāla. Mūsu ģimenes iekārtas 
ir dažādas, un ne visiem ir iespēja ko-
pīgi vakariņot. Bet es mudinu vecākus 
domāt par viņu ēšanas laiku un ēšanas 
stilu, piemēram, neēst pie televizora. Ja 
darbadienās nav iespējas kopīgi vakari-
ņot, tad vismaz censties sarīkot kopīgu 
ēdienreizi sestdienā vai svētdienā, kad 
visi kopā sēžas pie galda.

Kas ir svarīgākais, ar ko 
vecākiem sākt galda kultūras 
mācīšanu bērnam?
Ja mēs uzreiz sāksim mācīt visu 

kopā, tad bērniem sāks kūpēt galva un 
vecākiem – arī. Mans ieteikums ir ap-
gūt vienu norisi, noteikumu katru ne-
dēļu. Bērni mācās tad, kad atmosfēra 
ir viegla, laba un priecīga, nevis stresā 
un ar piespiešanu. Un daudz efektīvāk 
ir koncentrēties uz vienu mērķi, tātad, 
ja šajā nedēļā mēs domājam par salvetīti 
vai mācāmies nerunāt ar pilnu muti, tad 
darām tikai to.

Pirmkārt, bērnam jāapgūst pats ele-
mentārākais – ka viņam ir jābūt tīrām 
rociņām un sejai. Pat ja bērns vēl sēž 
savā augstajā bērnu krēsliņā, mamma 
viņam notīra rociņas un stāsta, ka pirms 
ēšanas rociņām ir jābūt tīrām. Otrkārt, 
bērnam visu dienu sev apkārt, arī pie 
pusdienu galda, ir jādzird vārdi „lūdzu” 
un „paldies”. Vecāki, sarunājoties ar bēr-
nu, lieto un māca bērnam šos vārdus, 
un šādi atkārtojot viņš tos iegaumē.

Kad ģimene piesēžas pie galda, sā-
kam ar salvetes ieklāšanu klēpī. Es zinu, 
ka daudzās ģimenēs salvetes neklāj 
klēpī, bet šī ir galda kultūras norma, 
kas palīdzēs vēlāk labi justies sabied-

Lietišķās etiķetes eksperte Irma Kalniņa.
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rībā, darbā un restorānā. Redzot, ka salveti klēpī ieklāj gan 
mamma, gan tētis, gan māsa un brālis, bērns jutīsies labi. Tad 
bērnam jāiemāca pareizi turēt dakšiņu un karoti – nevis ku-
laciņā vai kā zīmuli, bet ar īkšķi, rādītājpirkstu un trešo pirk-
stu. Līdz ar apsēšanos pie galda un salvetes novietošanu klēpī 
bērnam būtu jāiemāca arī, ka visi cilvēki sāk ēst vienlaikus. 
Dažās ģimenēs skaita lūgšanu, citās saka „Labu apetīti!”, kas 
bērniem ļoti patīk, un tikai tad sāk ēst. Tātad nedrīkst ēst, 
pirms mamma nav apsēdusies pie galda. Pat ja kāda ēdiena 
gatavošana vēl nav pabeigta, mammai ir jāapstājas un mierīgi 
jāapsēžas pie galda – viņa ir karaliene, kura saka pēdējo vār-
du pirms ēšanas.

Mūsdienās daudzi jaunie vecāki izmanto salīdzino-
ši brīvu pieeju bērnu audzināšanā, ļaujot mazuļiem 
radoši izpausties arī pie pusdienu galda, piemēram, 
ēst ar pirkstiem. Savukārt vecvecāki šajās situācijās 
ir sašutuši un sauc to par visatļautību. Kāda ir jūsu 
nostāja?

Tā tas ir bijis no paaudzes paaudzē – jaunajiem vecākiem 
ir tik daudz rūpju, ka varbūt kādā brīdī neliekas svarīgi, kā 
bērns tur nazi vai dakšiņu. Bet vecmāmiņu dzīves pieredze 
ir bijusi dziļāka un nozīmīgāka, un šīs 
stabilās vērtības viņām nevar atņemt. 
Ja vecāki atļauj bērnam darīt visu, ko 
viņam gribas, ir jautājums, kādēļ šāda 
nostāja un kāds būs rezultāts. Redziet, 
šajā situācijā bērnam sākas grūtības, jo 
mājās mamma saka, ka viņš var ēst, kā 
grib, bet bērnudārzā vai skolā viņam ir 
citi likumi – tur māca pareizi turēt dak-
šiņu un karoti un pie galda uzvesties 
pieklājīgi. Veidojas necieņa pret skolu, 
pret skolotāju. Ja mamma saka – dari, 
kā tu jūti, esi, kas tu esi, jūties brīvi, tad 
arī skolā bērns jutīsies brīvi un sekos 
citas darbības, kas apkārtējiem nav pie-
ņemamas. Šajā situācijā nav robežu. Un 
tā ir mūsu 21. gadsimta etiķetes lielākā 
problēma – mēs nezinām, kur ir mūsu 
robežas. Sabiedrība kļūst aizvien nefor-
mālāka, rīkojas, kā ir labāk un vieglāk, bet ne vienmēr tas ir 
pareizi. Cita kļūda – ka vecāki liek bērnam labi uzvesties tikai 
viesībās vai ciemojoties. Pēdējā brīdī bērnam tiek atgādināti 
etiķetes noteikumi – ko drīkst un ko nedrīkst: bērns ir stresā, 
nevis priecājas par to, ka būs jauks pasākums. Nav labi, ja mā-
jās valda visatļautība, bet viesos ir citi spēles notiekumi.

Tomēr pasaulē ir valstis un kultūras, kurās galda 
etiķetes noteikumi ir brīvāki nekā mums.

Jā, katrā kultūrā ir savi etiķetes noteikumi, bet mums nav 
tiesību teikt, ka mūsu galda etiķetes noteikumi ir pareizi, 
bet citi – ne. Es uzaugu Ņujorkā, mans tēvs Ādolfs Ferliņš 
bija Latvijas laika džentlmenis, un mājās mums bija stingra 
audzināšana, arī galda kultūras jautājumos. Dzīvojot Ame-
rikā, manam tēvam ļoti krita uz nerviem tas, kā amerikāņi 
ēd. Amerikāņu princips bija nogriezt gaļu, turot dakšiņu 
kreisajā rokā un nazi – labajā, kā to dara eiropieši, bet pēc 
tam paņemt dakšiņu labajā rokā un ēst ar labo roku. Skolā tā 
ēda visi, tā ēd arī augstākā amerikāņu sabiedrība, bet tēvam 

tas likās briesmīgi. Mans tēvs bija pieņēmis, ka ir tikai viens 
pareizais galda kultūras veids – Eiropas. Bet mēs nedrīkstam 
citus kritizēt vai pieņemt, ka tikai mūsu veids ir pareizais. 
Vienā kultūrā ēd ar irbulīšiem, citā drīkst ēst ar pirkstiem, un 
tā nav problēma. Vienā kultūrā ir jāapēd viss, kas ir uz šķīvja, 
bet citās ir kaut kas jāatstāj – ja uz šķīvja nekas nav palicis, tad 
namamāte domās, ka viņa nav pietiekami daudz devusi ēst. 
Piemēram, Indijas kultūrā ir jāļauj sev piedāvāt ēdienu vairā-
kas reizes – divas reizes jāsaka „Paldies, es nevēlos!” un tikai 
trešajā – „Paldies!”. Mūsu galda pamatprincipi ir nerunāt ar 
pilnu muti, nelikt elkoņus uz galda, neatraugāties, zināt, kā 
dažādās situācijās pareizi turēt un nolikt nazi un dakšiņu.

Daudzi vecāki, kas šobrīd lasa interviju, noteikti 
uzdod sev jautājumu – vai es nazi un dakšiņu turu 
pareizi? Vai varat instruēt, kā pareizi jālieto šie galda 
piederumi un kā to iemācīt bērniem?

Tas, ka Latvijā cilvēki nazi un dakšiņu reizēm lieto nepa-
reizi, ir izveidojies vēsturiski, jo padomju laikā galda kultūru 
netika uzsvērta. Skolās bērniem bija tikai karote vai dakša, 
salvetes nebija, un 30. gadu Latvijas laika vērtības un stan-
darti pa šiem piecdesmit gadiem ir nedaudz apklājušies ar 

putekļiem. Bet es nekad nevienu neno-
sodu, man ir prieks palīdzēt cilvēkiem, 
un redzu, ka vecāki aizvien vairāk inte-
resējas par šiem jautājumiem.

Tātad mēs Eiropā dakšiņu turam 
kreisajā, bet nazi – labajā rokā un 
ēdienreizes laikā šo pozīciju nemainām. 
Galda piederumu tur tikai ar trīs pirk-
stiem – īkšķi, rādītājpirkstu un trešo 
pirkstu, pirkstus nedrīkst saspiest kopā, 
piederums jātur pirkstu galos, un rādī-
tājpirksts ir vairāk izvirzīts virs dakšiņas 
vai karotes. Bērni bieži vien sākumā gal-
da piederumu tur kulaciņā, vēlāk – kā 
zīmuli, bet pamazām būtu jāmāca tu-
rēt dakšiņu un karoti pareizi. Bērniem 
kreiļiem naža un dakšiņas turēšana ir 
vienkārša, jo mūsu galda etiķete nosa-
ka, ka dakša jātur kreisajā rokā. Kā ēst 

zupu? Ir vecāki, kas īpaši domā par galda kultūru un māca 
bērniem ēst zupu, turot karoti labajā rokā, tomēr modernā 
tendence ir ļaut bērniem kreiļiem ēst tā, kā viņiem ir ērtāk.

Turpinot par galda piederumiem, ir nepareizi nazi un 
dakšiņu likt uz šķīvja malas, atbalstot pret galdu. Dakšiņai un 
nazim vienmēr ir jābūt šķīvī un bērniem to var iemācīt ar 
nelielu stāstiņu. „Iedomājies, ka galdauts ir upe, tu esi mak-
šķernieks, bet šķīvis ir tava laiva, nazis un dakšiņa – airi. Ja 
tu airus atstāsi ārpus laivas – ūdenī, tie aizpeldēs prom. Tas 
nav pareizi, vai ne? Labāk, ka airi ir laivā iekšā. Tas pats ir 
ar šķīvi – dakšai un nazim vienmēr ir jāatrodas šķīvī, nevis 
atbalstītiem pret galdu!” Bērni šo līdzību ļoti labi saprot un 
atceras.

Svarīgs galda kultūras noteikums ir arī dakšiņas un naža 
pozīcija šķīvī. Ēšanas laikā un tās starplaikos dakšu novieto 
pozīcijā uz pulksten 8 (iedomājamies, ka šķīvis ir pulkstenis), 
bet nazi – uz pulksten 4. Ja uz mirkli ir jāatstāj galds, tad pie-
derumus novieto šādi, salveti noliek uz krēsla. Bet, kad esam 
paēduši, gan nazi, gan dakšu novietojam uz pulksten 4 un sal-

21. gadsimta etiķe-
tes lielākā problē-
ma – mēs nezinām, 
kur ir mūsu robežas. 
Sabiedrība kļūst aiz-
vien neformālāka, 
rīkojas, kā ir labāk un 
vieglāk, bet ne vien-
mēr tas ir pareizi.



FO
TO

: w
w

w
.vi

su
al

ph
ot

os
.co

m
dari

veti – blakus šķīvim. Šos noteikumus var mācīt jau lielākiem 
bērniem – ar 7 gadu vecumu viņi noteikti to var iemācīties.

Dažādos avotos tiek minēti atšķirīgi noteikumi, kā 
izēst zupas šķīvi – pieliecot šķīvi pret sevi vai pret gal-
da vidu. Kā ir pareizi?

Zupu nav viegli ēst, un katrā valstī ir savas etiķetes nianses. 
Ēdot zupu, bērns karoti sākumā turēs kulaciņā, tādēļ arī viņa 
elkonis cilāsies uz augšu, kas nav pareizi. Pamazām var mācīt 
turēt pareizi karoti, un tad arī elkonis būs pareizā pozīcijā. 
Kad zupiņa jau gandrīz apēsta, tad šķīvis 
ir jāpieliec prom no sevis – uz galda vidus 
pusi – un jāiesmeļ pēdējās zupas karotes. 
Vēl viena nianse: kā pareizi likt karoti 
mutē – ar plato malu vai ar galu? Parei-
zi būtu ar plato malu, bet, tā kā latviešu 
virtuvē ir zupas ar burkāniņiem, gaļas 
un kartupeļu gabaliņiem, tas ir gandrīz 
neiespējami un karoti mutē liek ar galu. 
Krēmzupu gadījumā gan būtu jāievēro 
noteikums likt karoti mutē ar plato malu.

Bērni nereti pie galda jūtas garlai-
koti un sāk dauzīties. Kā vecākiem 
rīkoties šādos gadījumos?

Pie vakariņu galda ģimenes bieži pa-
sēž ilgāk un aprunājas par pagājušo die-
nu. Saprotams, ka bērniem kļūst garlaicīgi, viņiem ir grūti 
nosēdēt un vienā brīdī viņi sāk dauzīties, ārdīties, spēlēties 
ar ēdienu. Ko darīt? Pirmkārt, bērnam uz šķīvja jāuzliek tik 
daudz ēdiena, cik viņš var apēst. Kad jūtam, ka viņš vairs ne-
vēlas ēst, pajautāt: „Vai tu esi paēdis?” Ja bērns atbild, ka ir 
paēdis, tad mammai vai tētim ir jādod atļauja bērnam pamest 
galdu. Savukārt, ja bērns pats grib atstāt galdu, tad viņam ir 
jāprasa atļauja: „Paldies, mamma, vai es tagad varētu atstāt 
galdu?” Tad bērnam jāpaņem savs šķīvītis un galda piederu-
mi un jānoliek virtuvē, pie izlietnes.

Nevajadzētu ļaut bērnam spēlēties ar ēdienu: ja bērnam 
kaut kas negaršo, nevajadzētu viņam atļaut teikt „vē!” vai 
„fui!”. Redziet, te atkal ir morāle un ētika – ēdiens ir Dieva 
dāvana. Latviešiem ir tradīcija: ja maizīte nokrīt zemē, mēs 
to paceļam un nobučojam. Pret ēdienu jāizturas pieklājīgi. Ja 
bērnam negaršo, var iemācīt pateikt: „Paldies, mammīt, bet 
es nevēlos!” Tas ir grūts punkts, bet bērni to var iemācīties.

Vēl – pie galda nesēž ne ar grāmatām, ne mantām, ne 
planšetdatoriem. Ja vēlamies, lai bērns paliek pie galda ilgāk, 
tad labāk iedot viņam zīmuļus vai krītiņus. Un, protams, pie 

galda jāsēž ar taisnu muguru. Tā pa-
tiešām ir vieglāk. Es no septiņu gadu 
vecuma pie vakariņu galda sēdēju ar 
grāmatām padusēs, lai nekad neliktu 
elkoņus uz galda. Protams, nevajag 
forsēt, bet tas mani izmācīja!

Saprotu, ka jūsu tēvs galda eti-
ķetes jautājumos ir bijis stingrs un 
prasīgs. Pastāstiet, kā jums mācī-
ja etiķetes jautājumus ģimenē!

Lai gan dzīvojām Ņujorkā, manam 
tēvam kā eiropietim un latvietim bija 
doma, ka mēs joprojām esam Rīgā un 
ir 1930. gads. Un jūs varat iedomāties, 
ko tas nozīmē bērnam, kas patiesībā 
grib tikai to pašu, kas ir visiem ci-

tiem, – ēšanu, ģērbšanos, runāšanu, iespējas. Iet uz kino vai 
sporta spēlēm, nevis sēdēt pie grāmatām. Tēvs bija ļoti strikts, 
un es daudz ko darīju vairāk aiz bailēm, nevis īstas saprat-
nes. Bet tēvs teica: „Šīs lietas ir uz mūžu, neviens tev nevarēs 
atņemt to, kā tu izskaties un uzvedies. Tev dzīvē būs daudz 
vieglāk, ja cilvēki tevi novērtēs kā īstu lēdiju.” Bet es biju maza 
meitene un domāju: lēdija, kas tas tāds?! Tikai tad, kad gāju 
uz pirmo darba interviju, un vēlāk, kad kļuvu par vēstnieka 
kundzi, es izjutu pateicību, ka etiķete man nav jāmācās no 
grāmatām. Es zināju, kā pareizi ģērbties, kā apsēsties, turēt 

Vēl – pie galda nesēž 
ne ar grāmatām, ne 
mantām, ne plan-
šetdatoriem. Ja vēla-
mies, lai bērns paliek 
pie galda ilgāk, tad 
labāk iedot viņam 
zīmuļus vai krītiņus.
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kafijas krūzi, sarunāties, atvadīties. Tas, kā cilvēks izskatās, 
uzvedas un kāda ir viņa vispārīgā komunikācija, ir ļoti sva-
rīgi – to izjutu jau pirmajā darbā, kad mana 
izaugsme pa korporatīvajām kāpnēm notika 
ātrāk nekā citiem.

Bet kā nonācāt līdz profesionālai in-
teresei par etiķeti un galda kultūru?

Kad mans vīrs Ojārs Kalniņš kļuva par 
Latvijas vēstnieku Amerikā un es – par vēst-
nieka kundzi. Mēs pārstāvējām Latviju, un 
es nevaru iedomāties lielāku godu, tāpēc es 
vēlējos, lai mēs visu darītu pareizi. Es izglīto-
jos etiķetes jautājumos, mācīju etiķeti mūsu 
darbiniekiem un sāku arī pasniegt etiķetes 
kursus. Kad 1999. gadā atgriezāmies Latvi-
jā, daudzi bija dzirdējuši par manu darbu 
Vašingtonā un man piedāvāja vadīt apmācī-
bas. Rezultātā šo gadu laikā esmu visu savu 
laiku un enerģiju ieguldījusi, lai mācītu etiķeti gan Latvijas 
skolās un universitātēs, gan biznesa etiķeti korporatīvajā vidē, 
amatpersonām un Latvijas top viesnīcām un restorāniem.

Jūsu stāsts par stingro audzināšanu bērnībā atsau-
ca man atmiņā kādas dzimtas vakariņas bērnībā, kad 
mans tēvs bērnu čalas apklusināja ar stingru teikumu: 
„Kamēr vecāki pie galda runā, bērniem jāklusē!” Vai 
arī mūsdienās šis noteikums joprojām ir aktuāls?

Ļoti labs jautājums, un šajā ziņā mana filozofija vairāk ir 
virzījusies 21. gadsimta virzienā. Es nepiekrītu, ka bērniem 
nav atļauts runāt pie galda. Bet viņiem jāzina, kurā brīdī ru-
nāt. Bērni grib runāt visu laiku, bet viņiem ir jāiemāca pa-

gaidīt. Tas ir jautājums par cieņu. Vecākiem ir jāciena savi 
bērni, un bērniem ir jāciena vecāki. Ja vectēvs runā, mēs 

bērnam varam pateikt: „Opītis ta-
gad runā, pagaidi mazliet! Un pēc 
maza brītiņa es paklausīšos, ko tu 
gribi teikt.” Pēc tam vecāki dod 
vārdu arī savam bērnam. Tā ir tāda 
burvju nūjiņa, kas atļauj bērnam 
izteikties. Manam tēvam šajā sa-
karā bija ļoti laba pamācība: sākot 
ar desmit gadu vecumu, man un 
manam brālim Jānim pie svētdie-
nas vakariņu galda bija jārunā par 
kādu tēmu, piemēram, kāda bija 
nedēļa skolā. Mums bija pašiem jā-
izdomā tēma, jānovada saruna pie 
galda, jāuzdod jautājumi – jābūt kā 
tādiem maziem pieaugušiem cilvē-
ciņiem. Bet – rezultāts ir! Man nav 

problēmu uzsākt sarunu un runāties arī ar pilnīgi svešiem cil-
vēkiem, ko pirmo reizi satieku pie viesību vakariņu galda.

Tā ir laba tradīcija, ko ieviest ģimenē, – gan pieau-
gušie, gan bērni pastāsta par savām nedēļas gaitām 
un pārdomām.

Jā! Vakariņas nav tikai ēdiena šķipelēšana, salvetes nome-
šana, „paldies par vakariņām” un – ejam tālāk. Ir jānovērtē 
process! Itālijā visa ģimene sēž pie galda – runā, darbojas, 
čalo. Arī Latvijā cilvēki ir sākuši vairāk sanākt kopā, ciemo-
ties viens pie otra – tas ir tik skaisti! Un nemaz nevajag pār-
spīlēt ar trim lieliem ēdieniem. Ēšana ir kopā būšana, tas ir 
laiks, kad mēs esam kopā.

Mūsu galda pamat-
principi ir nerunāt 
ar pilnu muti, nelikt 
elkoņus uz galda, 
neatraugāties, zināt, 
kā dažādās situācijās 
pareizi turēt un no-
likt nazi un dakšiņu.
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Ēšanas laikā un tās starplaikos dakšu novieto pozīcijā uz pulksten 8 (iedomājamies, ka šķīvis ir pulkstenis), 
bet nazi – uz pulksten 4. Bet, kad esam paēduši, gan nazi, gan dakšu novietojam uz pulksten 4.


