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bērnu tīrīt zobus
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Kad un kāpēc mēs vispār runājam par 
paaudžu atšķirībām? Tad, kad ir jāapvie-
nojas kopīga mērķa sasniegšanai. Tad, kad 
atšķirības pašas par sevi ir vērtība. Kāpēc 
ir vērts runāt par tām? Tāpēc, lai justos 
brīvāki, veidojot attiecības ar saviem līdz-
cilvēkiem. Un brīvību dod sapratne.

Šobrīd par paaudžu plaisām runā tie-
ši darba vides jautājumu kontekstā – kā 
darbavietā sastrādāties dažādu paaudžu 
(dažāda vecuma) cilvēkiem. Taču par 
paaudžu atšķirībām ir runāts visos lai-
kos, arī ģimenes kontekstā. Piemēram, 
trimdas latviešu žurnālists Jūlijs Roze 
saskatīja paraugus latviešu literatūrā: 
„Rūdolfa Blaumaņa „Indrānos”, kur 
tēvs un māte vairs nevar sadzīvot vienā 
mājā ar dēlu un vedeklu, un vecajiem jā-
pārvācas uz pirtiņu. Andrieva Niedras 
„Līduma dūmos” tēvs strīdū ņem rokā 
pātagu, lai pārmācītu savu pieaugušo 
dēlu, un gandrīz to laiž darbā. Rakst-
nieks Anšlavs Eglītis faktu, ka jaunatne 
ātrāk amerikanizējas nekā vecie, neņem 
traģiski, jo uzskata, ka tas ir dabiski, 
nenovēršami. Dažkārt tas ir iemesls 
smiekliem, piemēram, dēla abstraktais 
mākslas darbs, no kura tēvs nekā ne-
saprot un par kuru dēls paskaidro, ka 
mākslā vispār nekas nav jāsaprot. Citā 
Anšlava Eglīša komēdijā vecs vīrs, kas ap-
precējis jaunu jau amerikanizējušos sievu, 

dzīvo garāžā, lai netraucēti vārītu skābus 
kāpostus un sekotu citām savām tautiska-
jām tieksmēm.”

Šīs situācijas patiesībā ir diezgan 
mūsdienīgas. Es paaudžu atšķirības 
sāku apzināti pamanīt, kļūstot par 
mammu un runājot ar saviem un vīra 
vecākiem par bērnu audzināšanas jautā-
jumiem. Arī vērojot, kā draugi organizē 
savas kāzu svinības, sapratu, ka tieši šo 
atšķirīgo paaudžu vajadzību apmierinā-
šana veidoja pasākumu, aizmirstot par 
galveno – laulāšanās jēgu. Bet tas jau ir 
cits stāsts. Un tomēr – vai esat kādreiz 
teikuši: „Nekad mūžā!”, jo kopā būša-
na rada daudz neērtību vai neatbilstī-
bu jūsu priekšstatiem un vēlmēm? Cik 
daudz mēs varam teikt, ka tas ir kon-
krētā cilvēka uzvedības modelis, un cik 
daudz – ka uzvedība un vēlmes ir saistī-
tas ar paaudžu atšķirībām? Šajā rakstā 
aplūkošu rietumu pasaules skatījumu 
uz paaudžu konfliktu, taču ir jāievēro, 
ka daļai Latvijas iedzīvotāju, dzīvojot 
dažādos politiskajos režīmos, mainījās 
attieksmes un vērtības.

Kas veido paaudžu 
atšķirības?
Sociologi skaidro, ka katra paaudze 

dzīvo savu konkrēto pasaules iespaidu 
robežās un šie iespaidi pamatojas vēstu-
riski un sabiedriski politiskajos dzīves 
apstākļos. Tas nozīmē, ka paaudžu kon-
fliktā ir dažādi līmeņi un tie inerces dēļ 
nevar šīs robežas atstāt. Tas, savukārt, 

nozīmē, ka paaudžu konfliktā viena ot-
rai pretim stāv ne tikai divas paaudzes, 
bet arī divi pasaules uzskatu kompleksi. 
Piemēram, atkarībā no tā, kuras paau-
dzes pārstāvis saka kādu vārdu, tie var 
apzīmēt gandrīz diametrāli pretējas lie-
tas un parādības.

Antropologi stāsta par ciltīm, kuru 
evolūcija ir apstājusies kādā agrākā pos-
mā, piemēram, akmens laikmetā vai pat 
primitīvo mednieku civilizācijā. Arī tur 
ir pārmaiņas, bet tās ir tik lēnas un sīkas, 
ka paaudžu atšķirību nemana, jo dēli un 
meitas domā un dara to pašu, ko ir do-
mājuši un darījuši tēvi un mātes gadu 
simteņos, varbūt pat tūkstošos. Savukārt 
pēdējo 20 gadu laikā ir ne tikai strauji 
attīstījušās tehnoloģijas, bet pat veids, 
kā tās lieto. Ir mainījusies attieksme pret 
morāles normām, pret reliģiskajiem uz-
skatiem, attieksme pret izglītību, darbu, 
draugiem un ģimenes dzīvi. Arī cilvēka 
dzīves ilguma izmaiņas veido atšķirības 
starp paaudzēm. Viduslaikos eiropie-
ša vidējais mūža ilgums bija aptuveni 
30 gadu. 1920. gadā Latvijā vidējais cil-
vēka mūžs bija 55 gadi, 2010. gadā – 
72 gadi. Cilvēka mūža ilguma pagarinā-
šanās nozīmē, ka līdzās ir jādzīvo vairā-
kām paaudzēm.

laika līnija
Pasaulē nav vienas zinātniski pama-

totas paaudžu laika līnijas, kas skaidro-
tu, kuri gadskaitļi nosaka paaudžu mai-
ņu. Taču šādas laika līnijas jeb tabulas 

laila avotiņa

Pēdējo 20 gadu lai-
kā ir ne tikai strauji 
attīstījušās tehnolo-
ģijas, bet pat veids, 
kā tās lieto. Ir mainī-
jusies attieksme pret 
morāles normām, 
pret reliģiskajiem 
uzskatiem, attiek-
sme pret izglītību, 
darbu, draugiem un 
ģimenes dzīvi. 



3decembris 2014

vēro
FO

TO
:  h

ttp
://

w
w

w
.p

eg
bo

ar
dm

ed
ia

.co
m

, h
ttp

://
w

w
w

.le
ar

ni
ng

-m
in

d.
co

m

(generation timline), protams, eksistē un 
tās izmanto. 1960. gadā sociologi radīja 
paaudžu atšķirību definīciju (angļu va-
lodā – generation gap), jo tieši šajā gadu 
desmitā notika revolucionāras pārmai-
ņas, kas mainīja rietumu pasaules at-
tieksmi pret karu, dzimuma, reliģijas un 
pilsoņu tiesībām. Šo apvērsumu radīja 
pārsvarā jaunieši. Hipiju devīze bija ne-
uzticēties nevienam, kurš ir vecāks par 
30 gadiem. Tādējādi veidojās nopietna 
ideoloģiska plaisa starp vecākiem un 
bērniem – divas paaudzes sāka uzlūkot 
pasauli no atšķirīgas perspektīvas.

Taču šobrīd ģimenēs un darbavietās 
ir četru dažādu vecumu jeb paaudžu cil-
vēki. Rietumu pētnieki, izstrādājot laika 
līniju, ir secinājuši arī paaudzes rakstu-
rīgākās (tas nozīmē, ka ne visiem tās 
piemīt) paaudžu vērtības, attieksmi pret 
ģimenes modeli, izglītības nozīmīgumu 
un naudu. Ir raksturots arī paaudzes 
komunikācijas veids, motivācija rīkoties 
jeb strādāt darbu, kā arī noteikts vadī-
bas stils.

Kādas ir paaudžu 
atšķirības?
1922.–1945. gadā dzimušie cilvēki 

tiek dēvēti par veterāniem. Varbūt varē-
tu teikt – tradicionālās 20. gadsimta kul-
tūras cilvēki. Viņu pamatvērtības: visas 
enerģijas veltīšana darbam, disciplīna, 
atteikšanās no kaut kā darba dēļ, spē-
cīga pienākuma izjūta, izklaidi atstājot 
aiz darba, pakļaušanās noteikumiem, 
likumiem, autoritātēm. Ģimene – tra-
dicionāla, darbs ir darbs, un ģimene ir 
ģimene. Izglītība ir tikai sapnis, jo tā 
nebija pieejama visiem. Nauda ir stabi-
litātes pamats. Komunikācija – vai nu 
personīgi jātiekas aci pret aci, vai arī jā-
sūta oficiāla vēstule. Motivācija kaut ko 
darīt būs tad, ja tiks izrādīts respekts un 

iegūta stabilitāte vai arī darbība vairos 
stabilitāti. Vadības stils – pavēlošs, ko-
mandējošs, kontrolējošs.

1946.–1964. gadā dzimušie cilvēki 
tiek dēvēti par baby boomers (BB) jeb 
piedzīvojumu paaudzi. Viņu pamatvēr-
tības: optimisms, savstarpējo attiecību 
nozīmīgums, profesionāls piepildījums, 
godprātīgs darbs, kvalitāte, darbaho-
lisms. Autoritāšu apstrīdēšana. Ģimene: 
šķiršanās ir pieņemama. Izglītība tiek 
uzskatīta par intelektuāļu priekšrocību, 
to iegūt var tikai gudrie. Naudai nav iz-
šķirošas nozīmes, toties ideāliem gan! 
Komunikācija: personīgas attiecības, 
telefons. Šī paaudze tiek uzskatīta par 
digitālajiem imigrantiem, kas nozīmē, 
ka ar IT šie cilvēki iepazinās pieauguša 
cilvēka vecumā, un arī šis fakts veicina 
paaudžu atšķirības, jo ir tā dēvētie di-
gitālie iezemieši – paaudze, kas ir pie-
dzimusi digitālajā laikmetā. Motivācija 
rīkoties – apziņa, ka esmu vērtīgs un 
nepieciešams, rutīna un procesi. Vadī-
bas stils – vadlīnijas, procesi un – lieciet 
mani mierā!

1965.–1979. gadā dzimušie cilvēki 
tiek dēvēti par X paaudzi. Konkurences 
paaudze. Darbs kā izaicinājums. Pamat-
vērtības – naudas pelnīšana, sasniegumi, 
skepse, paļaušanās uz sevi, struktūra un 
virziens, brīvība. Ģimene: neliela cilvēku 
skaita ziņā, dzīvošana šķirti vai vienat-
nē jau ir norma. Dzīve bez bērniem. Iz-
glītība tiek iegūta, lai sasniegtu vēlamo. 
Nauda – laiks ir nauda! Komunikācija ir 
tieša un tūlītēja, visbiežāk caur mobilo 
telefonu. Motivācija darboties: iespēja 
darīt tā, kā es vēlos. Panākumi. Vadības 
stils – vienlīdzība, iespēja diskutēt, tieši 
nepieņemt norādījumus.

1980.–1994. gadā dzimušie ir Y pa-

audze. Darbs ir līdzeklis. Y paaudzes 
pamatvērtības: iespēja radīt, būt kopā 
ar domubiedriem. Nekāda respekta pret 
formālām autoritātēm. Ļoti augsts to-
lerances līmenis pret visu atšķirīgo un 
jauno. Ģimene: mamma un tētis. Paši 
savu ģimeni veido vēlu. Izglītība – dār-
ga, lielas izmaksas, un – galu galā – in-
formācija jau tāpat ir pieejama. Nauda 
ir domāta tam, lai to tērētu. Komuni-
kācija – viedtālrunis, internets, e-pasts, 
sms, mms, sociālie tīkli. Motivācija 
strādāt – iespēja iegūt naudu savu ieceru 
īstenošanai. Vadības stils – mentorings, 
izaugsmes treneri. Sadarbība.

1995.–2010. gadā dzimušie tiek dē-
vēti par Z paaudzi, bet ar 2011. gadu 
dzimušie – par alfa paaudzi. Abām 
paaudzēm darbs ir un būs kā izklaide. 
Z un alfa paaudzēm pamatvērtības ir 
socializēšanās un komunikācija, vides 
problēmas, brīvība, līdztiesība. Ģime-
ne tradicionālā izpratnē nepastāv – tiek 
prognozēts, ka tikai trešdaļai sieviešu 
būs bērni līdz 40 gadu vecumam. Izglī-
tība – šīs paaudzes cilvēkos valda pār-
liecība „tāpat visu zinu”, jo internetā 
ir viss. Taču tieši milzīgā informācijas 
plūsma digitālā laikmeta paaudzi pada-
ra par vienu no faktoloģiski visvairāk 
zinošajām, bet akadēmiski neizglītotā-

Z un alfa paaudzēm 
pamatvērtības ir 
socializēšanās un 
komunikācija, vides 
problēmas, brīvība, 
līdztiesība.
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kajām paaudzēm. Attieksme pret nau-
du – kā pret virtuālu, nemateriālu pa-
rādību. Komunikācija – tiešsaistē 24 h 
diennaktī, 200–300 cilvēku ik dienas. 
Motivācija strādāt: brīvība, radošums.

Ko mūsu bērni no iepriekšējām pa-
audzēm paņems ceļamaizei savai pat-
stāvīgajai dzīvei? Kam viņus gatavot? Ko 
viņiem mācīt? Darba tirgus pētnieki ir 
secinājuši, ka šā brīža aktuālākās profe-
sijas, piemēram, aplikāciju dizainers, so-
ciālo mediju eksperts, mākoņdatošanas 
pakalpojumu nodrošinātājs, ilgtspējas 
konsultants, blogeris, tīkla satura stratē-
ģis, tiešsaistes lietotāju menedžeris, pirms 
pieciem gadiem nemaz nebija radušās. Ir 

secināts, ka 60 % šā brīža skolēnu strā-
dās profesijās, kas šobrīd nepastāv. Kam 
gatavot savus bērnus? Es uzskatu, ka ga-
rīgās pamatvērtības, laba akadēmiskā iz-
glītība un cilvēciskums jebkuram domu 
lidojumam piešķir jēgu eksistēt. Tāpēc 
pieturēšos pie šīm vērtībām.

Un noslēgumā – kā tad apvienot visus 
šos dažādo paaudžu pārstāvjus kopīga mēr-

ķa sasniegšanai? Vispirms ir jārod ideja kā 
vienojošais spēks, taču pēc tam – vienkār-
ši jāizmanto raksturīgākās paaudzes īpa-
šības pozitīvā virzienā. Kā šobrīd norāda 
personāla speciālisti, ir iespējams apvienot 
vismaz trīs paaudzes: BB paaudzei ir jāļauj 
dalīties zināšanās, X paaudzei – organizēt 
un vadīt procesus, bet Y paaudzei – radīt 
(arī idejas) un sadarboties ar visiem.

Ir secināts, ka 60 %
šā brīža skolēnu strā-
dās profesijās, kas 
šobrīd nepastāv. 
Kam gatavot savus 
bērnus?

Izmantotie informācijas avoti
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-dabiska-kustiba-tema-32585.html
http://lv.wikipedia.org/wiki/Valstu_uzskait%C4%ABjums_p%C4%93c_iedz%C4%ABvot%C4%81ju_vid%C4%93j%C4%81_dz%C4%ABves_ilguma
Jaunā Gaita, 1971, Nr. 83.
http://www.zagarins.net/jg/jg83/JG83_Roze-Rozitis.htm
http://www.thefreedictionary.com/generation+gap
http://www.fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm
http://people.howstuffworks.com/culture-traditions/generation-gaps/generation-gap.htm
http://konferences.db.lv/wp-content/uploads/2012/02/L.Pumpure_Tieto.pdf
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Daļai vecāku lielas grūtības sagādā pie-
radināt bērnu tīrīt zobus, jo viņš neparko 
to nevēlas darīt vai arī tīra zobus ar lielu 
piespiešanos. stomatologi piedāvā dažādus 
padomus, kā vecākiem radīt un noturēt 
interesi par zobu tīrīšanu. Raksta noslēgu-
mā minēsim astoņus tā dēvētos trikus, lai 
bērns ar prieku tīrītu zobus. Taču rakstu 
sākšu ar jautājumu – kāpēc bērns nevēlas 
tīrīt zobus?

vecāku neiesaistīšanās 
rituālā
Jā, tieši vecāku pašu nezināšana vai ne-

vēlēšanās būt blakus un kopā ar bērnu tīrīt 
zobus ir galvenais iemesls, kāpēc bērnam 
nav skaidrs, kādēļ viņam zobi ir jātīra, 
bet mamma un tētis tos netīra. Tas, pro-
tams, nenozīmē, ka vecāki patiešām netīra 
zobus, bet, iespējams, dara to laikā, kad 
bērns neredz. Taču ieradums veidojas, re-
gulāri, disciplinēti atkārtojot darbību, tā-
pēc zobu tīrīšana ir jāpadara par ikdienas 
rituālu visai ģimenei.

Mutes higiēnisti norāda, ka bērnu zobu 
tīrīšana ir jāuzrauga. No pirmā zobiņa 
izšķilšanās brīža līdz pat sešu gadu vecu-
mam zobu tīrīšana ir vecāku uzdevums, jo 
maza bērna roku veiklība vēl nav tik liela, 
lai viņš pats varētu labi un pareizi iztīrīt 
zobus. Pietiekama roku veiklība, lai pat-
stāvīgi tīrītu zobus, attīstās skolas sākuma 
vecumposmā no sešiem līdz astoņiem ga-
diem. Taču, lai bērns pats to uzsāktu, vi-
ņam ir jābūt apmācītam – to profesionāli 
izstāstīs zobārsts vai higiēnists. Vecākiem 
bērna zobu tīrīšana ir jāuzrauga un, ja ne-
pieciešams, ir jāpalīdz bērnam.

Plašāka informācija par to, cik daudz 
un kāda sastāva zobu pastu lietot, kā arī 
tehnikas, kā vislabāk bērnam tīrīt zobus, 
ir atrodamas Slimību profilakses un kon-
troles centra izveidotajā mājaslapā  www.
tirizobi.lv.

cik bieži paši vecāki 
tīra zobus?
Mutes dobuma slimības, zobu kariess 

un periodonta saslimšanas1 ir visbiežāk 
sastopamās hroniskās slimības, kuras iz-

raisa sāpes, diskomfortu, samazina dzīves 
kvalitāti un un kam ir nepieciešama dārga 
ārstēšana. Tāpēc veselības pētījumi aplie-
cina, ka mutes veselība ietekmē cilvēku 
vispārējo veselību un labklājību.

Tā kā bērnu mutes veselību ietekmē 
ģimenes paradumi zobu higiēnā, aplūko-
sim, kādi tie ir pieaugušajiem. Stomatologi 
norāda, ka visefektīvākā zobu kariesa un 
smaganu slimību profilakse ir zobu tīrīša-
na divas reizes dienā – no rīta un vakarā. 
Diemžēl Latvijas iedzīvotāju veselību ie-
tekmējošo paradumu pētījuma (FINBALT) 

datos par pieaugušo (15–64 gadu vecuma 
grupa) mutes veselību ir redzams, ka tikai 
35–41 % pieaugušo tīra zobus biežāk nekā 
reizi dienā. Sievietes zobus tīra biežāk nekā 
vīrieši. Pozitīvs ir fakts, ka to respondentu 
īpatsvars, kuri uz jautājumu „Cik bieži jūs 
tīrāt zobus?” ir atbildējuši, ka tīra zobus 
biežāk nekā reizi dienā, nedaudz, bet sta-
bili pieaug. Diemžēl nesamazinās to iedzī-
votāju īpatsvars, kuri pēdējā gada laikā ne 
reizi nav apmeklējuši zobārstu. Pasaules 
kontekstā skatoties, starptautiskie pētīju-
mi apstiprina, ka būtiski uzlabojumi mutes 
veselībā tika novēroti attīstītajās pasaules 
valstīs pagājušā gadsimta beigās. Šobrīd šī 
tendence ir samazinājusies, apejot būtisku 
jauniešu daļu, kurai ir augsts zobu kariesa 
risks. Turklāt sociālā nevienlīdzība izraisa 
arvien lielāku mutes veselības atšķirību 
starp sociālajām grupām.

skolas loma veselības 
paradumu ietekmēšanā
Latvijas skolēnu (bērni 11, 13 un 

15 gadu vecumā) veselības paradumu pē-
tījuma HBsC datu analīze apliecina, ka 
12 gadu laikā abu dzimumu Latvijas sko-
lēniem uzlabojas mutes dobuma kopšanas 
paradumi, taču šīs izmaiņas nav vienādas 
visās vecuma grupās. To varētu saistīt ar 
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KāPēc bērns nevēlas tīrīt zobus?
8 veidi, kā motivēt bērnu tīrīt zobus

No pirmā zobiņa iz-
šķilšanās brīža līdz pat 
sešu gadu vecumam 
zobu tīrīšana ir vecāku 
uzdevums, jo maza 
bērna roku veiklība 
vēl nav tik liela, lai viņš 
pats varētu labi un 
pareizi iztīrīt zobus.

laila avotiņa

1Periodonta slimība – zobus balstošo audu slimība, kuru pārsvarā izraisa aplikuma baktērijas un to ierosinātais periodonta audu iekaisums.
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zobu tīrīšanas programmas ieviešanas aktivitāti Latvijas skolās 
atsevišķos mācību gados. Galvenā aktivitāšu mērķauditorija ir 
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni. Visās vecuma grupās 
un visos pētījuma gados meiteņu īpatsvars, kas vairāk nekā reizi 
dienā tīra zobus, ir būtiski augstāks nekā zēnu. Tāpēc, veidojot 
mutes veselības veicināšanas programmas skolās un pašvaldī-
bās, ir jāievēro gan sociāli ekonomiskās, gan vecuma grupu, gan 
dzimumu īpatnības. Īpaši neapmierinoša situācija ir zēniem, no 
kuriem 15 gadu vecumā tikai 40,5 % tīra zobus biežāk nekā reizi 
dienā. Meitenēm, pieaugot vecumam, zobu tīrīšanas paradumi 
uzlabojas, sasniedzot 69 % 15 gadu vecumā.

Sabiedrības veselības aģentūra skolām iesaka stingrāk kontro-
lēt ēdināšanas sistēmu skolās, atgriežoties pie vienotas un veselī-
gas ēdināšanas un iespēju robežās novēršot saldinātu atspirdzi-
nošo dzērienu un našķu tirdzniecību skolās un to tuvumā (tas ir 
tāpēc, ka pētījumos ir noskaidrots, ka bērni maltīšu starplaikos 
skolā mēdz našķoties ar cukuru saturošiem produktiem līdz pat 
sešām reizēm dienā), savukārt pieaugušajiem – izglītoties mutes 
higiēnas jautājumos, tādējādi veicinot bērnu zobu tīrīšanas para-
dumu veidošanos jau ģimenē.

8 veidi, kā motivēt bērnu tīrīt zobus
Lai bērnam zobu tīrīšana kļūtu interesanta un viņš to darītu 

ar prieku, galvenais ir zobu tīrīšanu padarīt par kopīgu, jautru 
nodarbi visai ģimenei, arī vecākiem. Tīrot savus zobus, arī vecā-
kiem ir jābūt priecīgiem, jo tikai tā bērnam var parādīt, ka tas ir 
jautri un viegli, un tad arī bērns to vēlēsies darīt.

1. izdomā stāstu!
Pastāsti bērnam, kāpēc zobiņi ir jātīra, – ka saldums (cukurs) 

un neiztīrītie ēdiena atlikumi bojās zobus un veidos caurumus, 
ja tie netiks notīrīti. Bērns tev var vaicāt, kā tas notiek. Ļauj vaļu 
savai fantāzijai! Vislabāk darbojas stāsts par zobugrauzi, zobu 
mikrobu utt., kas slēpjas netīrumos uz zobiem un rada zobos 
caurumus. Patiesība ir vienkārša – aplikums, kas paliek uz zo-
biem, rada skābes, kas veido kariesu.

2. rādi un skaidro!
Paņem savu zobu suku un rādi, kā tu tīri zobus. Ļauj bēr-

nam to darīt kopā ar tevi. Mazākam bērnam būs interesanti tīrīt 
zobus kādai savai mīļmantai. Varat iegādāties īpašu zobu suku 
lielajam, mīļajam zaķim, lācim vai lellei. Un tad zobiņi no rīta 
un vakarā tiks tīrīti gan mīļmantai, gan tās īpašniekam.

3. atbildi uz bērna jautājumiem!
Atbildot uz bērna jautājumiem par zobu tīrīšanu, ļauj vaļu 

izdomai, piemēram, kopā ar bērnu nomazgā pusdienu šķīvi – ar 
trauku mazgājamo līdzekli un sūkli soli pa solim tiek nomaz-
gāti netīrumi, un tāpat ar zobu suku un zobu pastu tiek notīrīti 
zobiņi. Vizuāli parādot šo procesu, bērns vieglāk sapratīs to un 
vēlēsies, lai zobi ir tīri kā kārtīgi nomazgāts šķīvis.

4. spēlējiet spēli!
Visi vecāki zina, kāds grāmatu vai multiplikācijas filmu 

varonis viņa bērnam ir īpaši mīļš. Bērns var būt supervaro-
nis, kas ar zobu sukas un zobu pastas palīdzību glābj zobus 
no nejaukā zobugrauža. Vai arī bērns var būt zobu karaļvalsts 
princis vai princese, kas katru rītu un vakaru saviem zobiņiem 
rīko balli, un zobu tīrīšana var kļūt par jautru pasākumu pat ar 
dziesmiņu dziedāšanu.

5. izvēlies zobu pastu kopā ar bērnu!
Iegādājies bērnam zobu pastu kopā ar viņu un ļauj viņam 

izvēlēties starp bērnu zobu pastām. Varbūt ir kāda īpaša zobu 
pastas garša, kuru bērns vēlas. Stomatologi iesaka izvēlēties ve-
cumam atbilstošu un fluorīdus saturošu zobu pastu.

6. dziediet vai skaitiet laiku!
Zobiņi obligāti ir jātīra 2–3 minūtes. Iz-

mantojiet smilšu pulksteni, un zobu tīrīšanas 
reizēm izdomājiet kopīgu 2–3 minūtes ilgu 
skaitāmpantiņu: „Mazgājam zobam sāniņus, 
zobiņam kut, 1, 2, 3, 4, 5, un zobiņš smejas” utt. 

Pantiņus izdomājiet kopā, ik pa brīdim priecīgi iesaucoties, ka 
tikko redzējāt aizbēgam vienu zobugrauzi ar visu mugursomu.

7. iepazīstiet zobiņu baltiņu, zobu suku 
Čaklīti un zobugrauzi urķi!
Kopā ar bērnu var noskatīties animācijas filmiņu „Man ir 

tīri zobi!” un kopīgi pārrunāt redzēto. Šajā filmā bērns iepazī-
sies ar zobiņu Baltiņu, zobu suku Čaklīti un zobugrauzi Urķi, 
un tas noteikti viņu mudinās katru rītu un vakaru skriet pie 
savas zobu sukas Čaklītes, lai iztīrītu zobus. Filmiņu skatieties: 
www.tīrizobi.lv.

8.  paslavējiet savu bērnu!
Paslavējiet bērnu par to, ka viņš zobus tīra pareizi un ievēro 

zobu tīrīšanas ilgumu – 2–3 minūtes. Novērtējiet sava bērna pa-
nākumus un noteikti paslavējiet par sasniegumiem.

Lai izdodas!
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Izmantotie literatūras avoti
file:///C:/Users/TOP/Downloads/mutes_un_zobu_veseliba_2007.pdf
www.tirizobi.lv
 http://www.oralhealthplatform.eu/sites/default/files/field/document/Factsheet_oral%20health%20in%20Europe_2012_0.pdf
sIGN Preventing Dental Caries in Children at High Carries Risk, Kidd 1998
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Sacīts – darīts. Veidosim putniem tauku un graudu bumbi-
ņas, kas vienlaikus kalpos arī kā Ziemassvētku eglītes rotāju-
mi. Ņemam dažādus putnu gardumus – prosu, auzas, saules-
puķu sēklas, sezama sēklas u. c. Obligāts noteikums – visiem 
graudiem un sēklām ir jābūt pilnīgi sausām, nesālītām un ne-
saldinātām, jo mitros graudos sāk vairoties kaitīgās baktērijas, 
bet, sāļu vai saldu ēdienu ieēdis, putniņš visdrīzāk aizies bojā.

Mēs graudu un sēklu maisījumu bijām nopirkuši zooveikalā, 
jo lauku mājā piemēroti graudi neatradās. Tad nu 300 gramu 
maisījuma izberam palielā bļodā un samaisām visu ar kausē-
tiem cūku taukiem. Cūku taukus var iegūt, uz plīts izkausējot 
nesālītu speķi (ar 200–300 gramiem vajadzētu pietikt). Maisī-
šanas process ir diezgan ķēpīgs un lēns, toties pārdomu pilns.

„Vai rūķi runā putnu valodā?” jautā Ričards.
„Rūķi runā visu dzīvo radību valodās,” atbildu.
„Tad jau pārdevēju valodā viņi arī runā,” atviegloti nopū-

šas vecākais brālis. Lielais dāvanu maiss viņa iztēlē nu jau sāk 
mirdzēt spožāk.FO
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Katru gadu Ziemassvētku laikā mēs 
cenšamies būt laukos, jo pilsētā nekad 
nepamanīsi lapsu ejam cauri pagalmam, 
stirnu dārzā un, protams, rūķus. Tos pašus 
rūķus, kas cauri saputinātām pļavām ik 
gadu velk smagos dāvanu maisus un atstāj 
pēdas sniegā. Ceļu, kurp doties, rūķiem 
stāsta putni – žagatas, zvirbuļi un zīlītes, 
bet, lai rūķi nenomaldītos no ceļa, ir jāie-
dedz laterniņas, tāpēc pirms Ziemassvēt-
kiem gandrīz katra sēta mirdz un vizuļo.

mēs šogad nolēmām izstrādāt mazu 
viltību – pielabināt putnus, lai tie vienā 
balsī slavētu rūķiem mūsu sētu. „Cik gardi 
našķi!” teiks putni rūķiem. „Cik spožas la-
terniņas! Cik gādīgi saimnieki! Viņi noteik-
ti ir pelnījuši daudz lielu dāvanu.” Patiesībā 
šis plāns radās Ričardam, jo viņš nedaudz 
šaubījās, vai Ziemassvētku vecītis izpildīs 
viņa garo vēlmju sarakstu.

ziemassvētKus gaidot jeb Kā mēs 
Putnus un rūķus Pielabinājām

diāna granta

Grantu ģimene: tētis Pauls, mamma Diāna, lielais brālis Ričards (6 gadi) un mazais 
brālis Edvarts Andrejs (2 gadi).

„Vai rūķi runā putnu valodā?” jau-
tā Ričards. „Rūķi runā visu dzīvo 
radību valodās,” atbildu. „Tad jau 
pārdevēju valodā viņi arī runā,” 
atviegloti nopūšas vecākais brālis. 
Lielais dāvanu maiss viņa iztēlē nu 
jau sāk mirdzēt spožāk.
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No iegūtās masas veļam bumbiņas. Sanāk ķepīgas, pa-
mīkstas, tāpēc mēs tās apviļājam prosas graudiņos. Edvartam 
sanāk mazi ezīši, nevis bumbiņas, viņš dusmojas, taču brālis 
viņu mierina: „Nekas, Edvart, tavus rotājumus putni aiznesīs 
ežiem!” Nu visi apmierināti strādā, taču Ričards strādā viscen-
tīgāk, jo acīmredzot perspektīva iesaistīt rūķu pielabināšanā 
arī ežus viņam vēl vairāk uzlabo omu.

Kad bumbiņas ir gatavas, tās vajag uz īsu brīdi ielikt saldē-
tavā, lai masa nedaudz sastingst.

Edvartam sanāk mazi ezīši, nevis 
bumbiņas, viņš dusmojas, taču 
brālis viņu mierina: „Nekas, Edvart, 
tavus rotājumus putni aiznesīs 
ežiem!”

„Ieliec Edvarta laternā mazu mazu 
svecīti, lai viņa rūķis apmaldās un 
atnes viņam tikai kādu mazu bur-
kānu!” rūgtums no lielā brāļa tik 
ātri neatkāpjas.

Kamēr bumbas salst, veidojam mazās laterniņas, lai rūķi 
redz, kur viņus gaida. Mazās stikla burciņas apsmērējam ar 
PVA (vai jebkuru citu šķidru, vidēji ātri žūstošu) līmi un virsū 
lipinām galda salvešu gabaliņus. Profesionāļi to sauc par de-
kupāžas tehniku, taču mēs nepretendējam uz augsta līmeņa 
meistarklases nosaukumu.

Mums šī nodarbe izvērtās par īstu pacietības pārbaudi, jo 
centīgais Ričards ilgi un rūpīgi plēsa salvetes gabaliņus, bet 
tikmēr Edvarts, brālim neredzot, šos gabaliņus līmēja uz savas 
burkas. Pie reizes arī dekupējis abas rokas, mazais brālis apmie-
rināti palielījās ar savu veikumu.

Neskaitot Ričarda skaļo sašutumu un pāris spaiņu izlieto 
asaru, process veiksmīgi noslēdzās ar četrām mazām krāsai-
nām laternām, kurās ielikām mazās tējas svecītes. „Ieliec Edvar-
ta laternā mazu mazu svecīti, lai viņa rūķis apmaldās un atnes 
viņam tikai kādu mazu burkānu!” rūgtums no lielā brāļa tik ātri 
neatkāpjas.
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Mūsu graudu bumbas tikmēr ir sasalušas nedaudz vairāk 
nekā vajag, tāpēc nākas katru mazliet paturēt rokās, lai atkau-
sētu. Ar otas koka galu iebīdām katrā bumbiņā gabaliņos sa-
griezto diedziņu vai lentīti, izveram cauri un diegu abos galos 
sasienam. Rotājumi gatavi! Liekam tos grozā, ņemam laternas, 
ģērbjamies un ejam ārā meklēt piemērotu egli.

Atrodam šādu eglīti pāri pļavai, mežmalā, netālu no ve-
cajiem mūriem. Sniegs jau ir izrotājis gan pļavu, gan mežu, gan 
eglīti – pakrēslā tā mirdz sudraboti balta. Pa kupenām aizbrie-
nam līdz tai, sakarinām bumbiņrotājumus un laterniņas, un nu 
mūsu eglīte iedegas gaišām ugunīm uz novakares meža fona. 
Rūgtums ir pārgājis, brālīši smejas un dauzās pa sniegu, un visi 
garie vēlmju saraksti pēkšņi ir kļuvuši mazsvarīgi.

Ziemassvētki ir tieši tik spoži, cik spožus mēs tos iededzi-
nām. Tagad rūķi mūsu māju un mūsu eglīti atradīs viegli jo 
viegli – paēdušie putni priecīgi nočivinās ceļu, bet laternas uz-
kalniņā mirdzēs tālu pāri pļavai un cauri meža kokiem.

Pabarojiet arī jūs savus putnus un izgaismojiet ceļu saviem 
rūķiem, lai lielais dāvanu maiss, pilns ar prieku un smiekliem, 
nepazustu ziemas tumšajos nostūros, bet nokļūtu tieši jūsu siltajā 
un gaišajā mājā!

Priecīgus Ziemassvētkus!
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Tagad rūķi mūsu māju un mūsu 
eglīti atradīs viegli jo viegli – pa-
ēdušie putni priecīgi nočivinās 
ceļu, bet laternas uzkalniņā mir-
dzēs tālu pāri pļavai un cauri 
meža kokiem.




