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

Dabiskās un ķīmiskās šķiedras Vajag vai nevajag uzstāt, lai 
bērns uzturētu kārtību savā istabā?

Gatavojoties 
pamatskolas izaicinājumiem 

audumu sastāvs

Par pāreju no 4. uz 5. klasi

sakārto savu istabu!
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Par pāreju no 4. uz 5. klasi

Tā vien šķiet, ka pavisam nesen skanēja aicinošais 1. kla-
ses zvans un mazie ķipari svinīgā pasākumā saņēma savu 
pirmo ābeci – ceļazīmi uz skolu. Četru gadu laikā mūsu 
mazais bērns ir apguvis jauno – skolēna – 
lomu, pieradis pie tās, un tagad jāatzīst, ka 
sākumskolas laiks ir pagājis nemanot un 
nupat noslēgsies. Aizritējis ar sirsnīgām, 
jaukām un zinošām skolotājām, drošībā 
un paredzamībā. Taču dzīves ritms paredz 
savu – nāk jaunas, vecumposmam rakstu-
rīgas vajadzības, arī skolas kārtība piedāvā 
aizvien jaunus izaicinājumus. Kas tad mai-
nās, nokļūstot 5. klasē? Nereti piektklasnie-
ku vidū aktualizējas uzvedības problēmas 
un pasliktinās mācību rezultāti. Šajā rakstā 
runāšu tikai par būtiskākajām pārmaiņām, 
kas sagaida topošos pusaudžus – bērnus ar 
10, 11 gadu vecumu. Tās ir pārmaiņas, ku-
rās mēs, vecāki, varam palīdzēt adaptēties ar 
savu atbalstu.

Aizvien svarīgāki 
kļūst vienaudži
No 1. klases līdz pat 4. klasei skolēniem 

ļoti svarīgs ir skolotājs. Šajā vecuma grupā 
skolotājs ir galvenā autoritāte. Tas nekādā 
gadījumā nenozīmē, ka mammas un tēta 
svarīgums bērna acīs ir samazinājies. Vien-
kārši arī skolotājs ir kļuvis par vērā ņemamu 
pieaugušo, no kura mācīties attieksmi, saskarsmi, mīlestī-
bu, cieņu un citas svarīgas vērtības. Pēc sākumskolas kursa 
apgūšanas, kā noprot skolēni un viņu vecāki, sākas mazliet 
citādāks periods.

Vissvarīgākais izaicinājums, sākot ar 5. klasi, ir savstar-
pējās attiecības. Šajā vecumā bērna uztverē pieaug vienau-
džu nozīmīgums. Jā, arī sākumskolas periodā bērni nereti 
salīdzina viens otra veikumu vai arī pamana atšķirīgo, taču 
pusaudži ne tikai salīdzina un pamana atšķirīgo, bet arī 

veido saskarsmi, balstoties uz līdzības un atšķirības prin-
cipiem: „tu esi man līdzīgs, ar tevi es draudzēšos, bet, ja tu 
atšķiries, tad varbūt arī neiederies”. Savstarpējās attiecībās 
pusaudži izmēģina dažādas lomas un sabiedrībai piesaka 
savu „es”. Savā grupā tiek noskaidroti līderi, atbalstītāji; 
dažreiz tas notiek ar vārdu spēlēm, pārliecinātību, bet skar-
bākos gadījumos darbā tiek laistas pat dūres. Citreiz savu 
nozīmību skolēni piesaka ar prasmēm, kompetencēm. Un 
ir ļoti iedvesmojoši, kad skolēns parāda lieliskas zināšanas, 
prasmes vai arī izaugsmi – savu sekmju vai uzvedības uzla-
bojumu. Bērni, kuri gribētu justies kompetenti un sekmī-
gi, bet tādi nejūtas, šo citu bērnu sniegumu varētu gribēt 
noniecināt, padarīt mazāk vērtīgu; citreiz tas iedarbojas, 
citreiz – ne, tas atkarīgs gan no bērnu pašapziņas, gan no 
draugu atbalsta.

Vecāku loma – uzticēšanās 
savam bērnam un dzīvesgud-
ras attieksmes izrādīšana. Tātad 
šajā vecumā bērns no sabied-
rības, tāpat arī no vecākiem, 
mācās vispārīgos godīguma un 
cieņas principus, bet to pielie-
tošanu dzīvē bieži vien pārņem 
no vienaudžiem. Tas nozīmē, ka 
šajā brīdī svarīgākais mūsu, pie-
augušo, uzdevums ir dzīvesgudri 
atbalstīt bērnu, esot pacietīgiem, 
vērīgiem un atbalstošiem. Jāļauj 
bērniem pašiem meklēt atbildes 
un sarežģītu situāciju risināju-
mus. Dažreiz bērniem, lai mu-
dinātu viņus uz atbildīgu rīcību, 
ir vajadzīgs vienkārši iedrošinā-
jums. Iedrošinājums ir attieksme, 
dvēseliskums un ticība cilvēcis-
kai dabai. Vecāki vienmēr var 
sacīt savai atvasei: „Es saprotu, 
ka šī situācija, kad tu esi sastrī-
dējies ar draugu, ir nepatīkama, 
bet es uzticos tev un zinu, ka tu 
spēsi to atrisināt.” Pēc uzmundri-

noša ievada bērnam ir vieglāk izteikt savas pārdomas un 
turpināt sarunu, kurā ir līdzvērtīgi sarunu biedri – vecāki 
un viņu bērns. Pusaudzis uzticēšanos ļoti augstu vērtē. 
Un pieaugušajiem ir jāuzmanās laupīt bērnam drosmi, iz-
virzot pārāk augstas prasības vai nepārtraukti norādot uz 
kļūdām, kā arī izrādot neticību bērna spējām vai salīdzi-
not, dominējot un kontrolējot. Veiksmīgas savstarpējās 
attiecības ir ļoti liels spēks, kas palīdz bērniem adaptēties 
jaunos apstākļos.

Svetlana Berģe,
Bērzaunes pamatskolas 

psiholoģe

Vissvarīgākais izai-
cinājums, sākot ar 
5. klasi, ir savstarpē-
jās attiecības. Šajā 
vecumā bērna uz-
tverē pieaug vienau-
džu nozīmīgums. 
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Palielinās mācību slodze
Likumsakarīgi, ka pamatskolā ir 

lielāka slodze nekā sākumskolā. Tas 
nozīmē, ka palielinās mācību stun-
du, mācību priekšmetu un skolotāju 
skaits. Ir jāmācās vairāk un – galve-
nais – patstāvīgāk. Turklāt sākumsko-
las klasēs vērtējums vairākos mācību 
priekšmetos ir aprakstošs, nevis gra-
duēts ballēs.

Te es gribu minēt divus aspektus, 
kas ietekmē skolēnu mācīšanās novēr-
tējumu, līdz ar to arī viņu emocionālo 
labsajūtu. Pirmkārt, lasīšanas prasme. 
Mācību procesā liels informācijas dau-
dzums ir rakstīta teksta veidā. Tādēļ 
būtu apsveicami, ja vecāki, bērnam 
labu vēlot, palīdzētu iemīlēt grāmatu 
lasīšanu jau sākumskolas periodā, līdz 
4. klases beigām. Otrkārt, uz slodzes 
palielināšanos īpaši reaģē tie bērni, 
kuri sākumskolas klasēs balstījušies uz 
savu, kā tautā saka, „vieglo galvu” un 
nav iemācījušies secīgi veikt darbiņus. 
5. klasē mācību priekšmetu spektrs ir 
plašāks nekā sākumskolā un noturīgi 
labas sekmes būs tad, ja jauno mate-
riālu skolēns pratīs uzņemt caur mācī-
šanās sistēmu, kādu viņš pats sev ir iz-
veidojis un kas ir vislabākā tieši viņam. 
Piemēram, matemātikas uzdevumu 
rēķināt galvā vai arī zīmēt zīmējumu, 

lai labāk izprastu. Savukārt, ja turpi-
nās paļauties uz vieglo galvu, sekas būs 
manāmas jau 7. klasē, jo piepūle, gri-
basspēka treniņš šajā gadījumā ir maz 
izmantoti, bet mācību vielas apjoms – 
un līdz ar to obligāti iemācāmo vai 
izprotamo tēmu daudzums – ar katru 
gadu pieaug.

Vecāku loma – uzmundrināšana un 
patstāvības veicināšana. Neļaujiet bēr-
nam nokārt degunu, ja viena no pir-
majām ballēm kādā mācību priekšme-

tā nav apaļš desmitnieks, bet gan kāda 
cita – zemāka – atzīme. Ir taču iespēja 
mācīties un savu sniegumu uzlabot, 
turklāt ir vajadzīgs laiks, lai pierastu 
pie jaunām prasībām!

Māciet bērnam patstāvību, mudi-
not viņu mājasdarbus pildīt patstāvīgi. 
Ir bērni, kuriem patstāvīgai mājasdar-
bu izpildīšanai pieaugušā klātbūtne ir 
nepieciešama tikai kā emocionāls at-
balsts. Šis skolēns pats visu var izdarīt, 
tikai viņam ir nepieciešama atbalstoša 
attieksme: „Neuztraucies, es esmu te-
pat! Ja ko vajag, jautā!” Citam bērnam 
ir ļoti svarīgi, lai vecāki palīdz orga-
nizēt mājasdarbu pildīšanas un mācī-
šanās procesu. Tātad jāpalīdz saprast, 
vai skolēns mājasdarbus paspēj izpil-
dīt skolā vai pilda tos mājās, cits bērns 
mācās uzreiz pēc stundām, citam būtu 
pāris stundu jāatpūšas un tad jāmācās. 
Vecākiem ir jānodrošina, lai skolēnam 
noteikti būtu savs stūrītis, kurā mācī-
ties un uzglabāt skolas lietas. Lietderīgi 
būtu iemācīt bērnu sekot ierakstiem 
dienasgrāmatā un ar šo ierakstu palī-
dzību iemācīties pašam patstāvīgi un 
precīzi sekot mācību procesam un sa-
gatavot uzdoto. Jo prasme patstāvīgi 
darboties var uzlabot skolēna mācību 
sasniegumus, bet dažādu iemeslu dēļ 
skolās daudzi skolēni to nav apguvuši.

Mācību procesā liels 
informācijas dau-
dzums ir rakstīta 
teksta veidā. Tādēļ 
būtu apsveicami, ja 
vecāki, bērnam labu 
vēlot, palīdzētu iemī-
lēt grāmatu lasīšanu 
jau sākumskolas pe-
riodā, līdz 4. klases 
beigām.
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Svarīga harmonija
Kvalitatīvs un interesanti pavadīts 

brīvais laiks bērnam dod enerģiju un 
degsmi doties uz priekšu un iesais-
tīties jaunos izaicinājumos. Šīs patī-
kamās emocijas daudzkārt atvieglo 
adaptācijas procesu. Tāpēc vecākiem 
ir ļoti rūpīgi jāpārdomā brīvā laika 
aktivitātes. Ir vērts apdomāt, kuras 
aktivitātes, pasākumi vai kopā pavadī-
tais laiks sniegs bērnam prieku un at-
balstu, aprodot ar jauno situāciju. Un 
bērnam kvalitatīvs brīvais laiks kopā 
ar vecākiem, piemēram, nozīmē ne-
vis kopīgu skolā uzdotā pildīšanu, bet 
gan kopīgas aktivitātes: spēles, mājas 
ikdienas darbus, pastaigas. Teiksiet: 
„Utopija! Vai tad pusaudži iet reizē 
ar saviem vecākiem pa ielu?” Iet gan, 
protams, ne jau tad, ja jūs gribēsiet 
nest bērna skolas somu 5. klasē. Gri-
bu piebilst, ka tieši pusaudža vecuma 
aktivitātes un to izpausmes ir kā pa-
mats, cik daudz adrenalīna būs nepie-
ciešams jau pieauguša jaunieša dzīvē. 
Šajā brīdī vecāku atbildība ir pārdo-
māt, cik trakulīgus pasākumus atļaut 
5. klases skolēnam un kura tieši būtu 
piemērotākā aktivitāte bērna harmo-
niskai attīstībai. Galvenais priekš-
nosacījums – bērna vecumposmam 
adekvātas izklaides. Noteikti svarīga 
ir morālo, garīgo vērtību stiprinā-
šana – filmas, izrādes vai uzvedumi, 

kurus bērns pēc tam var pārspriest ar 
draugiem un arī vecākiem.

Harmoniju sniedz arī vides stabili-
tāte. Vislabāk pāreju no sākumskolas 
uz pamatskolu pārdzīvo tie skolēni, 
kuriem ir iespēja mācīties vidēji lielā 
skolā, klasē, kurā ir optimāli liels sko-
lēnu skaits (apmēram 16–24 skolēni), 
kur pāreja uz pamatskolas klasēm 
ir tajā pašā skolā apmēram tās pašas 
klases ietvaros. Adaptācijas perioda 
grūtības izteiktākas var būt pārfor-
mētās klasēs vai klasēs, kur daudzi 
bērni mainījuši dzīvesvietu, skolu. 
Ļoti jaunā vidē bērni vairāk un ilgāku 
laiku būs nodarbināti ar sava statusa 
formēšanu, savstarpējo attiecību un 
attieksmju sakārtošanu. Līdz ar to il-
gāku laiku klasē tiks uzturēta spriedze 
un disharmonija, mazāk uzmanības 
tiks pievērsts mācību procesam.

Brīdinājuma signāli 
par grūtībām adaptēties
Ne velti pāreju uz 5. klasi skolās 

izceļ kā adaptācijas periodu, kurā 
skolas darbinieki un vecāki apvieno 
spēkus, lai atbalstītu un iedrošinā-
tu skolēnus turpmākajam darbam. 
Ja adaptēšanās norit veiksmīgi – un 
lielākoties tā noris 4–7 nedēļu laikā, 
tad uztraukuma izjūtas saistībā ar 

pāreju uz citu darba ritmu samazi-
nās un skolēns mierīgi var turpināt 
mācības bez piepūles, kas saistīta ar 
adaptāciju. Brīdinājuma signāli par 
bērna grūtībām adaptēties var būt 
vairāki:
 nespēja savaldīties, disciplīnas ne-

ievērošana, sīki negadījumi, pat trau-
mas, vai arī neuzmanības ķibeles – uz-
grūžas vai netīšām iesit klasesbiedram. 
Citreiz zīmuļu, nagu graušana, pārmē-
rīga aktivitāte, citu bērnu kaitināšana;
 bieža slimošana, pavājināta imu-

nitāte, vēdergraizes bez iemesla;
 sekmju pasliktināšanās, grūtības 

pieņemt lēmumus, nespēja pietiekami 
raiti izteikt savas domas;
 noslēgtība, depresivitāte, bēdīgums.

Saņemot šos signālus, ir vērts vēl-
reiz pārdomāt iepriekš minētos izai-
cinājumus un pārmaiņas, ar kurām 
bērns ir saskāries, un nekautrējoties 
jādodas meklēt palīdzību pie skolas 
darbiniekiem. Katrs bērns adaptējas 
savā laikā un ritmā, tomēr labi veik-
smīgas adaptācijas resursi ir sakārtota 
fiziskā veselība, optimisms, spēja ap-
zināties un nosaukt savas emocijas un 
ģimenes atbalsts. Lai mums visiem iz-
dodas sadarbība ikdienā un arī adap-
tācijas periodā!

Vislabāk pāreju no 
sākumskolas uz pa-
matskolu pārdzīvo 
tie skolēni, kuriem ir 
iespēja mācīties vi-
dēji lielā skolā, klasē, 
kurā ir optimāli liels 
skolēnu skaits (ap-
mēram 16–24 sko-
lēni), kur pāreja uz 
pamatskolas klasēm 
ir tajā pašā skolā 
apmēram tās pašas 
klases ietvaros. 



5februāris 2014

dari
FO

TO
: A

nd
ris

 B
ēr

ziņ
š, 

ht
tp

://
4.

bp
.b

lo
gs

po
t.c

om

Sakārto Savu iStabu!
Vajag vai nevajag uzstāt, lai bērns uzturētu kārtību savā istabā?

Prakse liecina, ka visbiežāk jautājumu par kārtību bēr-
na istabā uzdod vecāki, kuri paši neprot turēt savas lietas 
kārtībā. Mana personīgā pieredze arī iekļaujas šajā likumī-
bā. Atceros, kā mana māte visu laiku uzstāja, lai es savu 
istabu uzturu kārtībā. Taču pati joprojām nav iemācījusies 
sakārtot savas lietas. Es, protams, arī 
ne. Tāpēc galvenais, kas jāatceras, – ja 
vecākiem pašiem ir problēmas uzturēt 
kārtību istabā, tad bērnam nav piere-
dzes, kas radītu priekšstatu par kārtī-
bas veidošanu.

Bērns atkārto 
vecāku uzvedību
Bērniem piemīt īpašība kopēt ve-

cākus – atkārtot viņu uzvedību. Un, 
protams, bērni mācās ar laiku. Ja bērns 
kaut ko ir ieraudzījis vienu reizi, tas ne-
nozīmē, ka viņš to obligāti atkārtos. Bet, 
ja vecākiem piemīt kāds ieradums un 
bērns regulāri novēro, kā vecāki darbo-
jas atbilstoši šim ieradumam, kādā brīdī 
viņš sāks atveidot savu vecāku uzvedī-
bu. Ja jums piemīt kārtīgums, tad bērns 
arī agri vai vēlu sakārtos savu istabu. 
Sākumā viņš nesapratīs, kādēļ tas ir jā-
dara – kāda vērtība ir sakārtotībai. Viņš 
vienkārši atdarinās jūsu uzvedību. Bet 
tīrības, kārtības nozīmi bērns sapratīs 
daudz vēlāk – tad, kad sāks spriest par 
lietām (aptuveni skolas vecumā, kad ru-
nas prasmes jau ir labi attīstītas) vai arī 
kad viņam būs iespēja salīdzināt kārtību 
un nekārtību un secināt, ka sakārtotā istabā dzīvot ir vieglāk 
un tā izskatās glītāk. Bet tas notiks tikai tad, ja jums pašiem 
piemīt kārtīgums un ja bērnam piemīt prasme izdarīt seci-
nājumus – jo tā nepiemīt visiem.

Savukārt, ja kārtīgums jums nepiemīt, tad, pat ja jums 
pietiks pacietības mācīt bērnam kārtīgumu ar mīlestību un 
interesi, bērns prasmi veidot kārtību var neapgūt. Jo neatbils-
tība starp jūsu un viņa istabu būs pārāk liela. Un viņš dzīvos 

neskaidrībā, domājot par to, kāpēc mamma palīdz viņam uz-
turēt kārtību viņa istabā, bet citās istabās kārtības nav. Bērna 
prātā nav atbilstības. Bērns vēl ir pārāk stipri saistīts ar vecā-
kiem (psiholoģijā pieņemts, ka šī saite tiek pārrauta apmēram 
5 gadu vecumā, taču šim procesam ir vairāki posmi, un bieži 
tie ilgst līdz pat pusaudžu vecumam) un jūtas kā daļa no vi-
ņiem. Un viņam nav skaidrs, kāpēc pie vecākiem ir nekārtība, 
bet no viņa tie paši vecāki prasa kārtību.

Kārtība caur spēli
Svarīgs jautājums ir, vai bērns vispār saprot, ko no viņa grib 

vecāki, kad liek sakārtot istabu. Nē, nesaprot! Viņš apgūst tel-
pu un rīkojas ar mantām. Bet, ja tiešām bērnam gribat iemācīt 
kārtīgumu, tad labāk to darīt caur spēli.

No 1,5–2 gadu vecuma bērnam jau var rādīt, ka viņa lietām 
jāatrodas viņa mantu kastē, konkrētā telpas stūrī, skapī vai savā 
istabā. Šajā vecumā bērns var vienkārši atkārtot darbības pēc 

jums. Smaidiet, mīļi runājiet ar bērni-
ņu, viņš smaidīs jums pretī un atkārtos 
jūsu darbības. Ļaujiet viņam saprast, ka 
gribat, lai viņš atkārto jūsu darbības, un 
lieciet priekšmetus pa vietām. Vienkārši 
dariet to kopā ar bērnu.

Ap 3 gadiem jau var prasīt, lai bērns 
pats savāktu savas spēļmantiņas no ci-
tām istabām un aiznestu uz savu telpu 
vai telpas daļu. Šajā vecumā bērns jau 
prot runāt, un jūs varat izdomāt siže-
tisku spēli, kādēļ bērnam būtu jāsakār-
to savas mantas. Ja jums nav laika un 
pa istabu ir izmētāts lērums rotaļlietu, 
varat paspēlēt ar bērnu kādu dinamis-
ku spēli, piemēram, grimstoša kuģa 
glābšanu, kad no darbību ātruma būs 
atkarīgs, vai kuģis ies bojā. Galvenais – 
lai bērns piedalītos kā varonis, no kura 
kaut kas ir atkarīgs. Pēc neilga brīža vi-
sas izmētātās spēļmantiņas būs kastē.

Vecākam bērnam principā jau jā-
prot atbildēt par savām mantām. Un ar 
skolas sākumu, kad mainās bērna so-
ciālā loma un rodas pienākumi, kuri ir 
saistīti ar laika izmantošanu, jums jau 
ir praktiski piemēri, kaut vai – ka vieg-
lāk un ātrāk ir atrast jaciņu skapī, nevis 

viesistabā aiz dīvāna. Bērns pats izveido situācijas, no kurām 
mācīties, – jums vienkārši jānorāda uz tām.

Vecumā, kad bērns runā un jūs varat apspriest ar viņu dažā-
das tēmas, varat sakārtot savu istabu un viegli palielīties bērna 
priekšā. Tam nav jābūt nekam līdzīgam pazemošanai. Vien-
kārši ļaujiet bērnam zināt – jūs lepojaties ar to, ka jūsu lietas ir 
sakārtotas. Taču šis lepnums nav nekas dižs, kārtība vienkārši 
ir kaut kas patīkams un ērts, ar ko arī lepojaties.

Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko 

risinājumu konsultante

Svarīgs jautājums 
ir, vai bērns vispār 
saprot, ko no viņa 
grib vecāki, kad liek 
sakārtot istabu. Nē, 
nesaprot! Viņš ap-
gūst telpu un rīkojas 
ar mantām.
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Tiesības izveidot 
savus noteikumus
Bērna istaba ir vieta, kur bērnam ir 

galvenā teikšana. Bērns rīkojas ar viņam 
piederošo telpu. Tas, kas ir ērts bērnam, 
var nebūt saprotams vecākiem, bet vi-
ņiem tas jārespektē. Tas pats attiecas uz 
bērna stūrīti vecāku istabā, ja bērnam 
savas istabas nav.

Tas, ko vecāki var darīt, lai bērnam 
būtu vieglāk ieviest un uzturēt kārtību 
savā teritorijā, – parūpēties par plaukti-
ņiem vai skapīšiem, kur var likt mantas. 
Taču mantu izkārtojumam jābūt bērnu 
izvēlei. Ja jums šķiet, ka bērna variants 
ir nepraktisks, apspriediet to. Noskaid-
rojiet, kāpēc bērns grib tieši tā. Bērna 
loģika var nesakrist ar jūsējo. Noskaid-
rojiet, ko domā bērns – jums un viņam 
var būt atšķirīgi „ērti”. Cieniet bērna 
„ērti”, ļaujiet viņam dzīvot viņa istabā.

Ja bērna istabā vecāki visu dara un 
nosaka viņa vietā, bērns nevar iemācī-
ties atbildēt par savām lietām. Vienlai-
kus bērnam neizveidosies izjūta, ka vi-
ņam vispār kaut kas pieder, – viņš īsti 
neapgūs izjūtu „mans”, un turpmākajā 
dzīvē cilvēciņam būs ļoti grūti aizstā-
vēt vai saglabāt savas mantas: ja viņam 
nekas nevar piederēt, tad nav jēgas tās 
saudzēt un nav tiesību aizstāvēt no 
citiem, kā arī vienkārši iegūt mantas 
savā īpašumā.

Ja jūs tieši mācāt bērnam sakārtot 
mantas, tad noteikumi ir jāizstrādā uz-
reiz – un sadarbībā ar bērnu. Piemēram, 
„Spēli pabeidzot, spēļmantiņām jāno-
nāk kastē”, „Es tavas mantas nemeklē-
ju – to dari tu pats”, „Pirms datorspēlēm 
istabai jābūt uzkoptai” utt. Katrā ģime-

nē var būt savi noteikumi. Turklāt to 
var sākt darīt jau diezgan agrā vecumā, 
jo bērna pieradināšana pie podiņa arī 
ir noteikums: jūs par to sākāt runāt ar 
bērnu jau diezgan agrā vecumā, diezgan 
ilgi un bieži atkārtojāt, kas jādara, nevis 
sitāt bērnu par to, ka atkal neizdevās lai-
kus aiziet uz podiņa.

Ja bērns ievēro kopīgi izstrādātos no-
teikumus, ļaujiet viņam saprast, ka esat 
apmierināti ar to. Taču ļaujiet bērnam arī 
kļūdīties. Bet, ja bērns tomēr ir pelnījis 
sodu par pieņemto noteikumu neievē-
rošanu, tam jābūt samērojamam. Piemē-

ram, jūs varat teikt „Šovakar ar datoru 
spēlēsies 20 minūtes, nevis kā ierasts – 
vienu stundu”, nevis „Datoru atņemu uz 
visu nedēļu” vai „Tagad mazgāsi grīdas”. 
Nesaistiet sodu ar darbu, jo tas bērnā 
radīs tikai nepatiku pret darbu, un tā vi-

ņam būtiski traucēs adaptēties pieaugušā 
dzīvē. Un nepiemērojiet sodu emociju 
uzplūdumā.

Bardaks ir signāls
Ja bērna nekārtīgums kļuvis īpašs (sa-

vādāks) un tam nav saprotamu iemeslu, 
tas var būt signāls, ka ar bērnu kaut kas 
nav kārtībā. Tādā veidā bērns var mēģi-
nāt ziņot jums kaut ko. Visdrīzāk tas būs 
saistīts ar jūsu problēmām – piemēram, 
starp vecākiem ir izveidojies konflikts, 
kurš netiek atrisināts. Agresīva izturē-
šanās pret savām (kā arī pret svešām) 
mantām vai telpu var būt saistīta arī ar 
nepatīkamu situāciju, kura ir izveidoju-
sies bērnudārzā vai skolā. Nesteidzieties 
norāt bērnu par bardaku – runājiet, cen-
tieties noskaidrot, kāpēc bērns tā izturas 
pret mantām un (vai) telpu.

Pats galvenais jautājums
Kas tik traks ir nekārtībā? Kāpēc bēr-

na istabā obligāti ir jābūt kārtībai? Vai 
jums ir kauns par bērnu vai par sevi? Ja 
kārtības jautājums ir principiāli svarīgs, 
tad, iespējams, sadarbībā ar psihotera-
peitu jums izdotos atrast atbildes uz šiem 
daudzajiem „kāpēc”. Ja jūs neesat apmie-
rināts ar sevi (savu uzvedību, saviem 
panākumiem) kādā jomā, jūs nedrīkstat 
pieprasīt no bērna, lai viņš apmierinātu 
jūsu vajadzības šajā jautājumā. Tas pats 
attiecas uz kārtību bērna istabā.

Ļaujiet bērnam orientēties pašam. 
Kad vajadzēs (un – ja vajadzēs), viņš sa-
kārtos savas lietas pats. Ja jūs nepārtrauk-
ti prasāt no bērna kārtīgumu, viņš preto-
sies, savukārt, ja ļausiet viņam izmantot 
viņa dzīvojamo telpu pēc patikas, viņš 
pats atradīs līdzsvaru starp kārtību un 
nekārtību.

Varat piedāvāt bērnam eksperimen-
tēt ar kārtību (nekārtību). Piemēram, 
dažas dienas pēc kārtas bērns nesakār-
to savas mantas vispār, bet visas pārējās 
prasības – „laikus uz skolu”, „ātri ārā”, 
„glīts apģērbs” – paliek kā vienmēr. 
Pēc tam dažas dienas pēc kārtas lūdziet 
viņu izpildīt šīs pašas prasības, bet – 
uzturot ideālu kārtību viņa istabā. Tad 
atkal dažas nākamās dienas lai bērns iz-
turas pret savu telpu, kā grib, un turpi-
na ievērot ikdienas prasības. Iespējams, 
ka viņš tikmēr, izdzīvojot dažādus va-
riantus, kaut ko iemācīsies. Atcerieties: 
tas, kas ir labs jums, var nebūt labs jūsu 
bērnam. Un ir ļoti iespējams, ka jums 
vienkārši būs jāsamierinās ar to, ka 
jūsu bērns neesat jūs.

Tas, ko vecāki var da-
rīt, lai bērnam būtu 
vieglāk ieviest un 
uzturēt kārtību savā 
teritorijā, – parūpē-
ties par plauktiņiem 
vai skapīšiem, kur 
var likt mantas. Taču 
mantu izkārtojumam 
jābūt bērnu izvēlei.
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audumu SaStāvS

Visbiežāk, pētot auduma sastāvu uz apģērbu birkām, ir re-
dzams, ka ir neliels dabisko šķiedru procents un vairāk nekā 
60 % ķīmisko šķiedru, piemēram, elastāns, poliesteris, akrils, vis-
koze. Kādi ieguvumi no ķīmisko šķiedru klātbūtnes audumos ir 
apģērbu patērētājiem un apģērbu ražotājiem? Kas tās par ķīmis-
kajām vielām, un kālab ar tām tiek apstrādāts apģērbs? Un vis-
beidzot – vai, mazgājot veļu, mēs patiešām to arī izmazgājam? 
Atbildes uz šiem jautājumiem esam ai-
cinājuši sniegt Valmieras Profesionālās 
vidusskolas tekstiliju ražošanas un izga-
tavošanas speciālistu izglītotāju, tekstila 
tehnoloģi Ilzi Andersoni.

Vai varat pastāstīt, kā un no kā 
tiek radītas ķīmiskās šķiedras?

Lai iegūtu ķīmiskās šķiedras, dabā 
sastopamais izejmateriāls tiek pārvei-
dots ķīmiskos un fizikālos procesos. 
Piemēram, poliesteri iegūst no naftas 
produktiem kā jebkuru citu plastma-
su. Taču mūsdienu tekstilražošanas iespējas ļauj šīm plast-
masas šķiedrām ieņemt līdzīgu formu kā vilnai vai kokvil-
nai. Tātad gan dabisku, gan ķīmisku šķiedru forma vizuāli ir 
vienāda, bet to ķīmiskais sastāvs – dažāds. Tādējādi ķīmis-
kās šķiedras arvien vairāk līdzinās dabiskajām šķiedrām, to-
mēr visas dabisko šķiedru īpašības aizvietot nespēj. (Skatiet 
tabulu ar populārāko šķiedru izejmateriāliem.)

Ķīmisko šķiedru, piemēram, poliestera, radīšanas prin-
cips ir šāds. Izejmateriāls, no kura tiks iegūtas šķiedras, tiek 
izkausēts. Tad tas tiek iztecināts caur sīkām atverītēm ‒ tādu 
kā dušu. Veidojas izkausētās vielas strūkla, kas tiek stiepta 
ar lielu ātrumu, nodrošinot to, ka materiālā esošās mole-
kulas iztaisnojas un novietojas šķiedras garenvirzienā. Šādi 
plastmasa iegūst pavediena īpašības – kļūst lokana. Kad ie-
gūti pavedieni ar nebeidzami garām un taisnām šķiedrām, 
ir iespējams tos sacirst mazos gabaliņos un izliekt. Līdz ar 
to šķiedras sāk līdzināties vilnai un kokvilnai – tās ir īsas un 
izliektas, un šādas šķiedras var miksēt ar dabiskajām.

Kāpēc ir radusies nepieciešamība dabiskās šķied-
ras miksēt ar ķīmiskajām? 

Tāpēc, ka pasaulē vienkārši nav tik daudz dabisko šķied-
ru. Jāatzīst, ka iemesls ir diezgan primitīvs, bet paskaidro-
šu sīkāk. Mūsdienu modes un apģērba industrija ir balstīta 
uz to, ka mēs patērējam krietni vairāk apģērba, nekā tas ir 

nepieciešams. Mēs visi gribam dažādu 
krāsu un silueta apģērbu, kuru valkāsim 
ļoti īsu laiku, jo pēc tam modē būs citas 
krāsas un silueti. Lai visu šo pārmērīgo 
apģērba apjomu saražotu tikai no da-
biskām šķiedrām, mums vajadzētu visu 
planētas zemi nosēt ar kokvilnu un linu, 
pa vidu izvietojot aitu ganības.

Savukārt ķīmiskās šķiedras mēs varam 
iegūt no otrreizēji pārstrādāta materiāla. 
Piemēram, PET pudeles varam pārstrādāt 
poliestera šķiedrās, savukārt zāģu skai-
das var pārstrādāt viskozē utt. Otrreizēji 

varam pārstrādāt arī vilnu, taču tai ar katru reizi samazinās 
kvalitāte. Vilnas šķiedras otrreizēji pārstrādā, vilnas apģērbu 
saplucinot, uzkāršot un no jauna veidojot pavedienus. Taču 
saprotams, ka šajos mehāniskajos procesos vilnas šķiedras 
tiek saplēstas un kļūst īsākas, tāpēc arī šāda apģērba kvalitāte 
ir zemāka (šādu vilnu apzīmē ar WO (otrreizēji pārstrādāta), 
savukārt pirmlietojuma vilnu ar VW – virgin woll).

Dabiskās un ķīmiskās šķiedras

Mūsdienu modes un 
apģērba industrija ir 
balstīta uz to, ka mēs 
patērējam krietni 
vairāk apģērba, nekā 
tas ir nepieciešams.

Ilze Andersone,
Valmieras Profesionālās vidusskolas 

tekstiliju ražošanas un izgatavošanas 
speciālistu izglītotāja, tekstila tehnoloģe
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Nākamais faktors, kāpēc aizsākās 
šķiedru miksēšana, – izmaksas. Paš-
saprotami, ka sintētiskās šķiedras ir 
krietni lētākas, ja tās var ražot no at-
kritumiem. Mūsu interese ir apģērbu 
iegādāties par neprātīgi zemu cenu, 
un ražotājs meklē iespējas nodrošināt 
mūsu vēlmes. Vai mēs esam gatavi par 
katru T kreklu maksāt 50 eiro? Nē, 
mums vajag 5 eiro! Un ar atlaidēm – 
3 eiro. Un tas diemžēl nav iespējams 
tā, lai šķiedru audzētāji, audēji, šuvēji 
un veikalnieki saņemtu algu un varētu 
dzīvot cilvēcīgos apstākļos. Dabiskas 
šķiedras par maksimāli zemu cenu – 
tas nav iespējams.

Kā viens no argumentiem, 
kāpēc audumu ražošanā tiek iz-
mantotas ķīmiskās šķiedras, tiek 
minēta auduma izturība. Vai tā ir 
tiesa?

Izturība apģērba patērētāju izpratnē ir 
mazliet citāda, nekā būtu jāsaprot audu-
ma fiziskā izturība. Poliestera un polia-
mīda šķiedru izturība (stiepes izturība, 
berzes izturība) tiešām varētu būt lielāka. 
Taču mēs kā patērētāji arī uzskatām, ka 
apģērbs ir nolietots, ja tā virsma ir sa-
vēlusies. Tātad izturību mēs saprotam 
kā kalpošanas laiku. Šajā gadījumā arī 
poliestera šķiedras var elektrizēties, sa-
ķerties un savelties. Apģērbā nav nevie-
na cauruma, bet tas ir nolietots. Tāpēc 
pareizāk būtu ar izturību novērtēt tikai 
izturību kaut kādā noteiktā slodzē, ne-
vis vizuālo izskatu izmaiņu ātrumu. Par 

izturību slodzē – 5 % poliamīda piemai-
sījums vilnas šķiedrām nodrošina par 
50 % lielāku stiepes izturību (tā parāda, 
cik viegli pavedienu var pārraut). Šie 5 % 
poliamīda šķiedru neļauj pat sataustīt, ka 

tā nebūtu tīra vilna, toties šķiedru miksē-
jums nodrošina uz pusi lielāku auduma 
izturību. Līdz ar to ražotājs šo 5 % ķīmis-
ko šķiedru klātbūtni drīkst pat nenorādīt 
etiķetē (Latvijā to pieļauj Ministru kabi-
neta noteikumi Nr. 272)*.

Vai varat pastāstīt, ar kādiem 
ķīmiskajiem līdzekļim tiek apstrā-
dāts apģērbs, kas nonāk veikalos, 
un kāpēc tie tiek lietoti?

Ražošanas procesos (gan aušanā, 
gan adīšanā) tekstilmateriāls ir pakļauts 
lielai slodzei un mehāniskai iedarbībai. 
Lai pavedieni, no kuriem veidots au-

dums, adījums vai trikotāža, izturētu 
šos procesus un nezaudētu savu izturī-
bu, tos nepieciešams ķīmiski apstrādāt. 
Vielas, ar kurām pavedienus apstrādā, 
ir visdažādākās. Vienas paredzētas 
eļļošanai (parafīns, tauki utt.), lai pa-
vedieni labāk slīdētu cauri mašīnām, 
citas – lai pavedieni neelektrizētos. Vēl 
citas vielas salīmē pavediena virsmu, 
lai tie savstarpēji nesaķeras. Visas šīs 
vielas ir nepieciešamas, lai tekstilma-
teriālus varētu ražot ātri un kvalita-
tīvi. Bez tām nevar iztikt, bet tās var 
izmazgāt. Tātad pirms lietošanas visi 
tekstilmateriāli ir jāmazgā. Ir jau jauki, 
ka gultas veļa pirmajā lietošanas reizē 
ir izcili taisna un gluda, bet vai mēs aiz-
domājamies, kāpēc tā ir tik gluda? Arī 
jaunais krekls tik traki neburzās, ja to 
pirmajā reizē velk nemazgātu… To no-
drošina vielas, kas tika uzklātas uz pa-
vedieniem, lai nodrošinātu ražošanas 
procesu. Savukārt ražotājs rēķinās, ka 
mēs savu apģērbu un veļu izmazgāsim, 
pirms liksim pie miesas.

Un vēl – pat ja mēs visi tomēr 
domātu par to, lai mums būtu 
funkcionāls un vairumā no dabis-
kām šķiedrām gatavots apģērbs, 
vai veļas mazgāšanas līdzekļi sap-
ni par cilvēkam un dabai draudzī-
gu apģērbu nesabojā?

Protams, ir arī dabai nekaitīgi maz-
gāšanas līdzekļi – un par adekvāti aug-
stu cenu. Tas ir dārgi, jo sevišķi tāpēc, 
ka mēs apģērbu ļoti bieži mazgājam. Lai 
arī ne vienmēr ir nepieciešams mazgāt 
visu apģērbu, ērtāk ir ielikt veļasmašīnā 
to visu. Labāk domāsim vispirms par 
to, cik daudz veļas mazgāšanas līdzekļa 
beram vai lejam veļas mašīnā. Lielākā 
daļa cilvēku domā, ka, pielejot vairāk 
mazgāšanas līdzekļa, veļa būs tīrāka. 
Taču atgādināšu, ka notiek gluži pretē-
ji: pielejot vairāk mazgāšanas līdzekļa, 
veļa būtu arī ilgāk jāskalo – tas nozīmē, 
ka patiesībā veļa ir netīrāka, jo tajā ir 
mazgāšanas līdzekļa paliekas. Un šāds 
apģērbs, ilgstoši nēsāts pie miesas, var 
nopietni ietekmēt cilvēka veselību. Tā-
pēc iesaku kārtīgi izlasīt, cik tad īsti 
konkrētā mazgāšanas līdzekļa ir jālieto, 
un lietot tikai tik, varbūt pat mazāk, kā 
arī novērtēt, vai apģērbs tiešām ir ne-
tīrs. Un, ja vēl maciņš atļauj, tad lietot 
videi draudzīgu mazgāšanas līdzekli.

Pielejot vairāk maz-
gāšanas līdzekļa, 
veļa būtu arī ilgāk 
jāskalo – tas nozīmē, 
ka patiesībā veļa ir 
netīrāka, jo tajā ir 
mazgāšanas līdzekļa 
paliekas.

* http://likumi.lv/doc.php?id=106684
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Tekstilšķiedras, kuras izmanto apģērbu ražošanā

Dabiskās šķiedras Ķīmiskās šķiedras

Augu Dzīvnieku

Mākslīgās
(iegūst no dabiskām 

izejvielām, pēc tam ķīmiski 
un termiski apstrādā; vairāk 
līdzinās dabiskām šķiedrām)

Sintētiskās
(iegūst no naftas produktiem vai 

otrreizēji pārstrādātas plastmasas; 
iegūst tikai karsējot)

Grupa Nosaukums Grupa Nosaukums Grupa Nosaukums Grupa Nosaukums

Sēklu KOKVILNA, 
KAPOKS Vilna AITU VILNA, 

JĒRU VILNA
Algināts
(aļģes) ALGINĀTS Poliamīds

POLIAMĪDS, 
NEILONS, 
KAPRONS, 
ARAMĪDS

Lūksnes

LINS, 
KAŅEPĀJI, 
DŽUTA, 
RĀMIJA

Apmato-
jums 
(mati)

ALPAKAS, 
JAKA, LAMAS, 
KAMIEĻA

Celulozes
(piemēram, 
skaidas, 
koku zari)

VISKOZE, 
KUPRO, 
ACETĀTS, 
LIOSELS

Poliesteris
LAVSĀNS, 
TERILĒNS, 
DAKRONS

Lapu
SIZALS, 
ABAKA, 
HENEKENS

Zīds ZĪDTAURIŅU 
KĀPURU ZĪDS

Olbaltum-
vielu

KAZEĪNS, 
PROTEĪNS, 
ZEMESRIEKSTU 
ŠĶIEDRA

Poliuretāns
ELASTĀNS, 
SPANDEKSS, LIKRA

Augļu 
apvalka KOIRA

Kaučuka
(kaučuka 
koks)

GUMIJA Poliakrilnitrils AKRILS, 
MODAKRILS

Poliolefīns POLIETILĒNS, 
POLIPROPILĒNS

Polivinilhlorīds HLORĪNS, SARANS

Polivinilspirts VINILĀNS

Iegādājoties apģērbu, ieteicams izvēlēties tādus audums, kas būtu veidoti no vismaz 80 % dabisko šķiedru un maksimāli 
20 % mākslīgo, nevis sintētisko šķiedru. Tajā pašā laikā fakti* liecina, ka kokvilnas audzēšana ir visķimizētākā pasaulē, jo ir 
nepieciešams palielināt kokvilnas šķiedru daudzumu. Tāpēc visveselīgākā ādai ir organiski audzētā kokvilna. 

*http://www.sustainablecotton.org/links 


