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

Kāpēc bērni vēlas identificēties 
ar dažādiem varoņiem?

Man nav laika!

Spaidermeni un 
princeSeS

Kā atrast laiku, ko pavadīt 
kopā ar bērnu?

Maskošanās – 
izklaide vai rituāls?
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Kāpēc bērni vēlas identificēties ar dažādiem varoņiem?

Personības formēšanās procesā bērni kopēšanas jeb atda-
rināšanas ceļā apgūst dažādas prasmes un uzvedību. Viņi 
izmēģina un pielaiko sev vairākas lomas un uzvedības stilus. 
Pati par sevi uzvedības kopēšana nav bīstama. Ja vien vecā-
ki pilda savu lomu – palīdz bērnam caur 
viņa atdarināto varoni iemācīties atšķirt 
labo no ļaunā, pareizo no nepareizā, pa-
līdz bērnam izvēlēties un izveidot tādu 
uzvedības stilu, kurš viņam pašam labāk 
padodas, kurā jūtas ērti.

Ap piecu gadu vecumu bērni uzkrī-
tošāk sāk kopēt cilvēkus, dzīvniekus, 
sāk identificēties ar kādu personāžu, 
varoni. Līdz pusaudžu vecumam bērns 
mainīs vairākus kopēšanas objektus un, 
iespējams, arī izvēlēsies kādu personu 
par orientieri. Taču identificēšanās var 
pastiprināties arī nedrošības periodos. 
Piemēram, ja vecāki šķiras vai ja vi-
ņiem ir saspringtas attiecības, kuras 
negrib risināt. Tādos gadījumos bērns 
var slēpties aiz iecienītākā varoņa mas-
kas. Tādējādi bērns attālinās no saviem 
īstajiem pārdzīvojumiem un īstajām 
sāpēm. Viņš it kā pārtrauc savu īsto 
eksistēšanu. Savukārt varonis, ar kuru 
bērns šajā brīdī identificējas, kļūst par sava veida vairogu, 
kas pārcieš tiešo situāciju. Tomēr šajā reizē runāšu tikai 
par vecumposmam raksturīgo uzvedību – nepieciešamību 
identificēties ar iztēles radītiem varoņiem.

Labā un ļaunā mācīšana
Kad bērns kopē, viņam diezgan viegli var iemācīt vē-

lamās īpašības. Sakiet, ka viņš (jūsu bērns) var būt tikpat 
labsirdīgs kā … vai tikpat godīgs kā … Man gan jāatzīst, 
ka modernajā animācijā varoņu uzvedība ir nenoteikta un 
piemērot kādu īpašību konkrētam varonim ir grūtāk nekā 
pirms 30 gadiem, jo bieži vien labajiem varoņiem piemīt 
arī lērums netikumu. Bet, ja jums izdodas papētīt varoni 
un ieraudzīt, kad viņš rīkojas tā, kā gribētos, lai rīkotos 
jūsu bērns, vērsiet viņa uzmanību tieši uz to brīdi.

Ja bērns regulāri kopē negatīvus varoņus, tad noskaid-

rojiet, kādas animācijas vai mākslas filmas viņš skatās un 
kurus sižetus viņš redz. Var gadīties, ka viņam nav iespē-
jas redzēt citus varoņus. Tad ir vērts papildināt videotēku. 
Labi, ja jums izdodas ik pa laikam paskatīties kādu animā-
cijas vai mākslas filmu kopā ar bērnu un neuzkrītoši ko-
mentēt – vienkārši izdvešot „kāds malacis!”, kad varonis 
dara kaut ko tādu, ko jūs gribētu redzēt arī savā bērnā.

Identificēšanās nav bīstama
Vienai no manām kolēģēm dēls dažus gadus bija ļoti 

aizrāvies ar zirnekļcilvēku. Krosenes, zobubirste, gultas 
veļa, cepure – viss bija ar zirnekļcilvēku. Beidzot viņam pat 
nopirka zirnekļcilvēka kostīmu ar masku. Viņš ar to ļoti 
lepojās. Tagad zēns mācās skolā, un nu vairs nevar teikt, ka 
viņa mantās ir kāda priekšroka šim varonim. Un viņš nav 
mēģinājis lēkt pa logu vai uzkāpt griestos. Identificēšanās 

ar varoni kā tāda nav bīstama. Nav 
jābaidās, ka bērns kādā brīdī vairs 
nevarēs izkļūt no lomas. Galējības 
ir iespējamas tikai tad, ja bērns nav 
garīgi vesels, taču tas nekādā mērā 
nav atkarīgs no varoņa izvēles vai 
no identificēšanās ar varoni.

Savukārt, jo vairāk vecāki pre-
tojas vai nonievā bērna aizrauša-
nos ar kādu varoni, jo stiprāk bērns 
asociējas ar izvēlēto tēlu. Bet pat tas 
nenozīmē, ka bērns pārvērtīsies par 
izvēlēto varoni. Vienkārši bērns, 
kurš pastāvīgi atrodas psiholoģiskā 
saspringumā, piemēram, tādēļ, ka 
vecāki nonievā viņa aizraušanos ar 
kādu konkrētu varoni, attīstās lē-
nāk, un viņam ir vairāk psihotrau-
mu. Viņš nebūs pārliecināts par 
sevi, par savām darbībām, izvēli 
un par to pareizību. Viņš jutīs, ka 
domā un rīkojas nepareizi – tā, kā 

nevajadzētu, kaut gan citādi viņš neprot. Tāds bērns (un 
vēlāk – pieaudzis cilvēks) nejūt, ka viņa rīcība ir vajadzīga. 
Viņš vai nu neprot noticēt, ka viņa rīcība bija noderīga, vai 
nu pamanās pārāk bieži rīkoties ačgārni. Ar to ir ļoti grūti 
dzīvot. Un nav iespējams gūt panākumus.

Caur varoņa izspēlēšanu 
bērns iepazīst sevi
Spēle bērnam ir tikpat svarīga kā pieaugušam cilvēkam 

darbs. Tomēr mēs zinām, ka darbu var mainīt un nokavēt, 
taču spēle bērnam ir obligāti jāizdzīvo un jāizjūt, jo caur 
spēli notiek bērna attīstība. Jo vairāk brīvības ir bērnam 
spēlē, jo labāk. Turklāt ir svarīgi ļaut, lai bērns pats izdomā 
noteikumus, un nekritizēt, piemēram, trīsgadīgu bērnu 
par to, ka noteikumos trūkst loģikas. Tie taču ir pirmie 
mēģinājumi. Šajā posmā bērnam loģika vēl nav vajadzīga.

Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko 

risinājumu konsultante

Nav jābaidās, ka 
bērns kādā brīdī 
vairs nevarēs izkļūt 
no lomas. Galējības ir 
iespējamas tikai tad, 
ja bērns nav garīgi 
vesels, taču tas nekā-
dā mērā nav atkarīgs 
no varoņa izvēles vai 
no identificēšanās ar 
varoni.
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Arī jūs centieties neilgoties pēc tās, spēlējoties ar bērnu. 
Ap piecu gadu vecumu bērns jau spēj sadarbībā ar citiem 
cilvēkiem izdomāt noteikumus un viņam jau var mācīt 
darbību robežas. Piecgadīgam bērnam var paskaidrot, ka 
ir arī citi cilvēki un ar viņiem jārēķinās. Te var palīdzēt arī 
varoņu kopēšana. Galvenais – lai bērns, kā atdarinātais va-
ronis izspēlējot kādas situācijas, apjēgtu robežas, saprastu, 
ko nevajag darīt dzīvē.

Iepazīstiet sava bērna varoni!
Bērna atdarinātais varonis var kļūt par labu kompanjo-

nu bērna attīstīšanā. Ja jums izdosies neuzbāzīgi un patie-
si pieslēgties bērna interesei, jūs varat sekot tam, kā jūsu 
bērns attīstās caur savu identificēšanos ar varoni. Piemē-
ram, runājot ar bērnu par varoņu uzvedību, jūs liekat vi-
ņam spriest par to, kāds viņš grib būt, ko viņš redz citos – 
kas viņam ir svarīgi. Varat bērnam aizrādīt uz to, ko viņš 
nepamana. Cits jautājums būtu, vai viņš to nepamana vai 
ignorē. Līdzīgas sarunas var jums dot svarīgu informāciju 
par bērnu. Un labas izredzes mainīt situāciju.

Pajautājiet, kā veicas varonim, kas jauns viņa dzīvē, ar 
kādām grūtībām viņš ir ticis galā, kas interesants ar viņu 
ir noticis. Tā jūs varat netieši gūt informāciju par to, kas 
uztrauc jūsu bērnu vai kādas prasmes viņš gribētu aizgūt 
no varoņa. Spēku? Prātu (viltīgumu)? Spēju pārvarēt bai-
les? Kādas grūtības varonim ir jāpārvar? Un kā tās attiecas 
uz bērna dzīvi? No kā baidās viņš pats (jūsu bērns)? Kādas 
spējas viņam ir vajadzīgas, kādēļ?

Protams, runa nav tikai par grūtībām un bailēm, ku-
ras bērns caur kādu varoni pārvar. Bērns mācās sevi. Arī 
jūs varat sekot šim procesam un pat koriģēt to, ja interesē-
sieties, kas bērnam visvairāk patīk varonī, ja novērosiet, 

kādas manieres, žestus un vārdus bērns ir pārtvēris no 
varoņa. Reizēm der noskatīties multfilmu vai filmu kopā 
ar bērnu, pajautājot, kas viņam patika, noskaidrojot bēr-
na reakciju uz kādu varoņa darbību. Apspriediet gan labo, 
gan slikto varoņa rīcību. Dažreiz varat izteikt savu viedok-
li un pajautāt, ko jūsu bērns par to domā. Vārdiem „tev 
nav taisnība” nebūs labas ietekmes. Vienkārši paudiet savu 
viedokli un ļaujiet bērnam izvēlēties. Ja jums tomēr gribas 
aizstāvēt savu viedokli, varat teikt: „Es joprojām domāju 
tā.” Jūs varat palīdzēt bērnam izvēlēties pareizo variantu, 
ja darīsiet to neuzspiežot un pakāpeniski, piemēram: nā-
kamajā dienā pajautājot bērnam, vai viņš joprojām domā 
tāpat; vakarā varat izspēlēt ainu ar bērnu tā, lai jums būtu 
pāridarītāja, bet bērnam – cietēja loma, vai arī otrādi, bet 
demonstrējot bērnam jūsu ciešanas. Bez šaubām, bērns 
negrib darīt jums pāri, bet jūs no savas puses sniegsiet bēr-
nam maigu mācību.

Taču nepārvērtiet šo procesu par kontroli. Esiet bērnam 
blakus, nevis izdzīvojiet dzīvi viņa vietā. Ja jūs pilnīgi kon-
trolēsiet to, ko dara un domā bērns, viņš neko neiemācīsies 
un nekļūs patstāvīgs. Bet spēles un kopēšanas mērķis ir tie-
ši iemācīties. Bērnam „pielaikojot” dažādu rīcību, palīdziet 
viņam iemācīties izvēlēties starp dažādiem rīcības varian-
tiem, bet nerīkojieties viņa vietā. Daudzi vecāki domā, ka 
viņi vienmēr zina un dara labāk par bērnu. Ja jūs tā uz-
skatāt, der atcerēties, ka jūs nebūsiet vienmēr bērnam pa 
rokai. Kaut kad viņam būs jākāpj sabiedriskajā transportā 
pašam un jābrauc uz skolu, tad būs jāsadarbojas ar citiem 
cilvēkiem skolā, vēlāk būs citas mācību un darba iestādes 
un jūs nebūsiet nepārtraukti līdzās. Ja jūs gribat pieņemt 
visus lēmumus sava bērna vietā, pajautājiet sev, kas notiek 
jūsu dzīvē un kas ir jūsu dzīve. Ja jūs ar lielu iniciatīvu 
rīkojaties bērna vietā tāpēc, ka jūsu māte nav pietiekami 
rūpējusies par jums, tas nenozīmē, ka jūsu bērnam tagad 
ir vajadzīgas tieši tādas rūpes, kā pati vai pats gribējāt sa-
ņemt. Bērns pats grib dzīvot. Nevajag darīt to viņa vietā.

Galvenie atdarināmie 
varoņi tik un tā ir vecāki
Kas visvairāk uztrauc vecākus, uzzinot, ka bērns aiz-

raujas ar kāda personāža kopēšanu? Vecāki, jo īpaši māte, 
var būt greizsirdīgi uz personāžu vai pārlieku noraizējušies 
par to, ka bērns pārāk ilgi vai pārāk stipri identificējas ar 
varoni. Vecāki var pārdzīvot to, ka bērns izvēlas kādu va-
roni no ārpuses, nevis viņus, kas, viņuprāt, liecina par to, 
ka savam bērnam viņi nav varoņi vai ir slikti vecāki. Taču 
uztraukumam nav pamata. Tik un tā bērns visvairāk kopē 
tieši vecākus. Neaizmirstiet to un, ja negribat, lai bērns 
iemācītos īpašības vai manieres, kas piemīt jums, mainie-
ties! Vērojiet savu uzvedību, izturēšanos un mainiet to! 
Būs vieglāk, ja jūs varēsiet sadarboties šajā situācijā ar savu 
vīru vai sievu. Pamācība bērnam nedarīt tā, kā dara tavs 
tētis (tava mamma), nedarbojas. Bērnu ietekmē tikai tas, 
ko var nokopēt fiziski, – jūsu darbības, izturēšanās, žesti, 
manieres, uzvedība. Ja jums šķiet, ka neesat pietiekami labi 
vecāki, nemokieties paši un nemokiet savus bērnus, vērsie-
ties pie speciālista.

Mīļie vecāki, atcerieties, ka jums un jūsu bērniem nav 
jābūt ideāliem! Ļaujiet dzīvot saviem bērniem viņu dzīvi! 
Bet vienlaikus neaizmirstiet dzīvot savējo.
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Pastāstīšu par savu pirmo maskošanās pieredzi devi-
ņu gadu vecumā. Vecmāmiņas atmiņu stāstu iedvesmota, 
Ziemassvētkos pierunāju kaimiņu meitenes pārģērbties un 
aiziet čigānos pie mūsmājas kaimiņiem. Atceros to reibi-
nošo prieku, ar kādu plosījāmies pa mammas drēbju skapi, 
meklējot maskām piemērotus kankarus. Vilšanās sekoja 
brīdī, kad, pārkāpušas kaimiņu mājas slieksni, vairs īsti ne-
zinājām, ko iesākt, ko runāt, kā ar godu 
tikt prom. Jau tad, deviņu gadu vecumā, 
spēju formulēt būtisku secinājumu: lai 
maskotos, ir nepieciešama zināma izprat-
ne – kad? Kā? Kur? Un kāpēc? Vecmāmi-
ņas toreiz sniegtos padomus par maskas 
izskatu un uzvedību tagad novērtēju no 
cita skatu punkta. Un apbrīnoju, cik sīk-
sti un noturīgi mūsu tautas atmiņa glabā 
priekšstatus par pasaules kārtību, piešķi-
rot maskām gadskārtu svētkos un cilvēka 
mūža godos tik būtisku lomu. Izklaide, 
prieks un atpūta ir maskošanās ārējā, 
vieglāk izprotamā jēga. Aiz izklaides, kas 
tiek nodrošināta pārģērbšanās un kopīgi 
radītā prieka rezultātā, slēpjas dziļa un intriģējoša simbo-
liska nozīme, ko veido tēlu, darbību, vietas un laika vese-
lums rituālā.

Maskošanās – tradicionālo 
svētku satsāvdaļa
Tradīcijas netiek pārmantotas gatavā veidā, katra paau-

dze tās pārbauda no jauna un attiecīgi piešķir vai nepiešķir 
tām nozīmi. Tā rezultātā tradīcijas panīkst un… atdzimst, 
ja rodas piemēroti apstākļi.

Ikvienas pasaules tautas kultūrā atrodamas senas, 

daudzveidīgas un neikdienišķas masku tradīcijas. Maskas 
tiek uztvertas kā šīs un citas pasaules starpnieces, kas ļauj 
sazināties ar senču un dabas gariem. Maskošanās mērķis 
gan latviešu, gan cittautu tradicionālajās kultūrās ir palī-
dzēt pārvarēt pārejas un krīzes brīžus, atjaunoties, iegūt 
spēku. Maskotie tēli mājai un tajā mītošai saimei gadalai-
ku pārejas periodos (vasara – rudens – ziema – pavasaris) 
un sociālā statusa maiņas notikumos (kāzās u. c.) nes svē-
tību, veselību, aizsardzību, nodrošina auglību un ražu, iz-
došanos darbos.

Maskas ir mūsu tautas tradicionālās kultūras bagātība 
un nozīmīgs identitātes pamats, pēc pētnieku aplēsēm – 
Latvijā ir vairāk nekā 70 dažādu masku tradīciju nosau-
kumu: čigōni, miežvilki, vastlāvji, kōzu čigani, budēļi, 
ķekatas, kurcumi, galenkas, dādi, tatari, kaitys, spokstiņi 
u. c. Šos nosaukumus nevar un nedrīkst lietot kā sinonī-
mus! Mārtiņu vecīši, Ziemassvētku čigāni, ķekatas un bu-
dēļi nesatiekas, jo nāk dažādos gadalaikos: cits – rudenī, 
cits – ziemā, bet cits – pavasarī. Nozīmīga ir arī konkrēto 
tradīciju lokālā piederība. Budēļos, piemēram, tradicionāli 
iet tikai Zemgalē un tikai Meteņu laikā.

Kā maskošanos izmanto 
pirmsskolā un sākumskolā?
Nepieciešamība pieskarties citādajam, svešajam, lai ie-

gūtu jaunu pieredzi, cilvēka dzīvē nav samazinājusies, arī 
pilsētas kultūrai nomainot tradicionālo zemkopja kultū-

ru. Pieaugušie vajadzību maskoties 
remdē tematiskajās mājas un darba 
ballītēs, bērniem pirmsskolā un 
skolā tiek piedāvāti lugu iestudēju-
mi un lomu spēles. Pateicoties pa-
tērētājkultūras spiedienam, popu-
lāras kļuvušas „Popielas”, modes 
skates, tematiskie klases vakari un 
stihiska Halovīna svinēšana pilsē-
tās. Tā kā sākotnējā izpratne par 
maskošanos ir pagaisusi, galvenais 
arguments šo dažādo darbību iz-
mantošanai pedagoģiskajā procesā 
ir atsauce uz zināmu rotaļīgumu 
un brīvību, kas atvieglo citkārt no-

gurdinošo mācību darbu, turklāt palīdz bērniem apgūt šo 
to no obligātā mācību satura. Psihologi un pedagogi norā-
da, ka, maskojoties, pārtopot par citu, izmēģinot citādo, 
bērni pielaiko dažādas sociālās lomas, izmēģina dažādus 
attiecību modeļus, mācās savstarpēji sadarboties utt. Drā-
mas kā metodes izmantošana ir efektīva pasaules izziņas 
procesā dažādos izglītības posmos. Eiropas augstākajās iz-
glītības iestādēs šo metodi atsevišķa kursa veidā apgūst vai 
visi topošie skolotāji. Taču mūsdienās maskošanās ir zau-
dējusi ārkārtīgi būtisku dziļuma dimensiju un galvenokārt 
koncentrējas uz izklaidi un atpūtu.

Dr. paed. 
Gunta Siliņa-Jasjukeviča

Maskošanās mērķis 
gan latviešu, gan cit-
tautu tradicionālajās 
kultūrās ir palīdzēt 
pārvarēt pārejas un 
krīzes brīžus, atjau-
noties, iegūt spēku.
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Jēgas meklējumi. 
Atgriešanās pie saknēm
Lai gan mūsdienu pilsētas kultūrā ir 

saglabājies visai maz tradicionālā, cil-
vēkam nav zudusi vajadzība pēc saska-
ņas, līdzsvara, auglības un sakārtotas, 
drošas dzīvošanas, ko nodrošina apzi-
nāta un jēgpilna tradīciju ievērošana. 
Tā kā tradīcijas ir nozīmīgs identitātes 
balsts, to apzināta kariķēšana padom-

ju laikos ir ietekmējusi sabiedrības 
izpratni par tradīciju jēgu, izmanto-
šanu un lietderību. Taču intuitīva va-
jadzība pēc skaidri saprotamām, laika 
pārbaudītām vērtībām šodien veicina 
cilvēku interesi, piemēram, par vēdis-
ko kultūru un citām sakārtotām tra-
dīcijām. Paradoksālākais ir tas, ka arī 
mūsu kultūrā tā visa ir pārpārēm. To 
apzinoties, iespējams, būtu maināms 

skatījums uz tradīciju ievērošanu mūs-
dienās. Pašlaik to apguve un ,,prakse” 
ir nodota pirmsskolas, pamatskolas un 
interešu izglītības pārziņā. Gandrīz 
ikviens taču esam saskāries ar mazliet 
neveikliem maskošanās mēģināju-
miem pirmsskolās un skolās gadskār-
tu svētkos. Neveiklību maskošanās 
darbībai piešķir apstāklis, ka galveno 
atbildību par veicamo svētku rituālu 

Maskas ir mūsu tautas tradicionālās kultūras bagātība un nozīmīgs identitātes pamats, pēc pētnieku aplē-
sēm – Latvijā ir vairāk nekā 70 dažādu masku tradīciju nosaukumu: čigōni, miežvilki, vastlāvji, kōzu čigani, 
budēļi, ķekatas, kurcumi, galenkas, dādi, tatari, kaitys, spokstiņi u. c.
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ir spiesti uzņemties bērni, pieaugušie 
bieži vien praksē svētkus vēro un uz-
tver kā bērnu priekšnesumu. Tradicio-
nāli maskošanos veic pieaugušie. Bērni 
šīs tradīcijas apgūst vērojuma un atda-
rinātājdarbības ceļā, perifēri piedalo-
ties rituālajās darbībās. Taču, svētkus 
svinot kopā ar sev tuviem cilvēkiem, 
bērnam nekad nerodas šaubas par tra-
dīciju nozīmību, ja pieaugušie piedalās 
rituālā ar pārliecību un izprot veicamo 
darbību utilitāro un simbolisko jēgu.

Februāra vidū izskanēja XV Starp-
tautiskais masku tradīciju festivāls, kas 
piecpadsmit gadu par savu mērķi izvir-
za sabiedrības izglītošanu, maskošanās 
tradīciju jēgpilnu atdzimšanu Latvijā 
un piedāvā iespēju ikvienam no mums 
atcerēties, no jauna iemācīties un lietot 
laika pārbaudi izturējušas, dzīvas un 
vērtīgas zināšanas un prasmes, stip-
rinot savu piederību tautai un zemei, 
kurā esam piedzimuši. Svarīgāka par 
visu ir tieši prakse. Praktizējot nozīmi 
iegūst Džona Djūija vārdi: ,,Jēgpilnā-
kais zināšanu un pieredzes nodošanas 
veids ir mācīšanās darot.” Darot un 
apzinoties darītā nozīmi, cilvēks for-
mulē sev personīgi nozīmīgas atziņas. 
Lai izdodas maskoties ar jēgu!

Tradicionāli maskošanos veic pie-
augušie. Bērni šīs tradīcijas apgūst 
vērojuma un atdarinātājdarbības 
ceļā, perifēri piedaloties rituālajās 
darbībās.

Tā kā sākotnējā izpratne par maskošanos ir pagaisusi, galvenais ar-
guments šo dažādo darbību izmantošanai pedagoģiskajā procesā ir 
atsauce uz zināmu rotaļīgumu un brīvību, kas atvieglo citkārt nogur-
dinošo mācību darbu, turklāt palīdz bērniem apgūt šo to no obligātā 
mācību satura.

Neveiklību mas-
košanās darbībai 
piešķir apstāklis, ka 
galveno atbildību 
par veicamo svētku 
rituālu ir spiesti uz-
ņemties bērni, pie-
augušie bieži vien 
praksē svētkus vēro 
un uztver kā bērnu 
priekšnesumu.
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Man nav laika!
Kā atrast laiku, ko pavadīt kopā ar bērnu?

Vai zinājāt, ka lielākajai daļai pieaugušo mūsu gadsim-
tā ir glabājams kāds noslēpums? Tas mums ir ne tikai ļoti 
dārgs un lolojams, bet pat neaizskarams. Mēs, pieaugušie, 
ar to esam tik ļoti pārņemti, ka tas jau sen ir kļuvis acīm-
redzams, lai gan ir cilvēki, kuri šo noslēpumu vairs par 
tādu neuzskata un ir gatavi to atklāt. Šī lielā noslēpuma 
vārds ir LAIKS.

Kaut arī laiku esam ielikuši kalendāra un pulksteņa 
rāmjos, mēs zinām, ka „laiku atpakaļ nepagriezīsi” un ka 
„laiks ir nauda”. Esam pieredzējuši, ka nieka piecas minū-
tes ilgst veselu mūžību, bet citkārt 
stunda paskrien kā acumirklis. Laika 
ritumu nosaka tas, ar ko šis laiks ir aiz-
pildīts, kas notiek vai – gluži pretē-
ji – nenotiek. Bet vai jūs kādreiz esat 
aizdomājušies, no kā sastāv jūsu dzī-
ves sekundes, minūtes, stundas, die-
nas…? Es pievienojos līderības teo-
riju izstrādātāja, ģimenes jautājumu 
eksperta, pasniedzēja un arī Latvijā 
popularitāti guvušās grāmatas „Ļoti 
veiksmīgu ģimeņu 7 paradumi” au-
tora Stīvena Ričarda Koveja (Stephen 
Richards Covey) teiktajam: „Saturīga 
dzīve nav ātrumā vai efektivitātē, 
bet gan tajā, ko tu dari un kāpēc to 
dari.”

Cenšanās iekļauties 
sabiedrības normās
Daži pieaugušie izteikti izjūt laika 

trūkumu, tāpēc cenšas laiku „noķert 
aiz astes”, skrienot ātrāk, lai pagūtu vairāk. Daži to apzinā-
ti aptur, izstājoties no milzu skrējiena un uz brīdi atsako-
ties no saviem peļņu nesošajiem darbiem. Taču nereti tikai 
tik daudz, lai ievilktu elpu pirms nākamā maratona starp 
darbu un mājām, rūpēm par bērniem, projekta nodošanas, 
vizītes pie ārsta utt. Mēs visi taču zinām, ka īstā dzīve prasa 

laiku. Un tad pēkšņi it kā pat nevilšus piezogas doma: es 
savu dzīvi pavadu bezgalīgā skrējienā – kā vāvere ritenī. 
Un izskan jautājums sev: kas es esmu – sava laika kalps vai 
pavēlnieks?

Ikdienā, ejot pa ielu vai braucot transportā, mēs reti 
ieskatāmies citu cilvēku sejās. Mēs zinām, ka visapkārt ir 
cilvēki, kuriem nav laika. Viņi visi ir tik vienādi un pazīs-
tami pēc īgnām, nogurušām un pelēkām sejām, skumjām 
acīm un nereti sakniebtām lūpām, kuras smaidu atstāju-
šas pagātnē. Tā mēs esam kļuvuši par nabagiem. Mūsu 
dzīvē iezadzies laika trūkums, vienmuļas darbības, nevē-
rība un aukstums sirdī. Visskaudrāk to izjūt mūsu bērni, 
kā arī cilvēki, pie kuriem mūsu bērni meklē atbalstu un 
patvērumu.

Bērnus ar laiku māca sadzīvot viņu pirmie skolotāji – 
vecāki. Dienas režīma ievērošana kopš mazotnes un vē-
lāk, apmeklējot bērnudārzu, ir vispārpieņemts noteikums. 
Skolā svarīgi ierasties laikā uz stundām, iekļauties laikā, 
rakstot kontroldarbus, laikus paēst pusdienas starpbrīdī. 
Protams, svarīgi ir arī pagūt uz pulciņiem, izpildīt mā-
jasdarbus, laikus iet gulēt un atkal laikus celties. Režīms 
ir laba prakse, ko vecāki mācīja mums un mēs mācām 

saviem bērniem. Šī labā un noderīgā 
prasme vēlāk dzīvē ļaus patstāvīgi sa-
sniegt izvirzītos mērķus, dzīvot saska-
ņā ar savu sirdsbalsi, savu sirdsapziņu 
un kopā ar visiem veidot harmonisku 
pasauli. Bet kā veidot harmoniju mū-
žīgajā skrējienā, kurā aizmirstam paši 
savas vērtības? Mēs skrienot pat nepa-
manām, ka akli cenšamies iekļauties 
sabiedrības normās. Taču ikviena dzīvē 
pienāk brīdis, kad sākam meklēt ceļu 
pie sevis, savām patiesajām vērtībām, 
savām prioritātēm.

Manas prioritātes
Kādas tad ir katra cilvēka galvenās 

vērtības? Vai tiešām laime ir tik vien-
kārša, kā to grāmatā „Septiņi laimes 
balsti” apraksta autors abats primass* 
Notkers Volfs (Notker Wolf ): drosme, 
taisnīgums, gudrība, mērs, ticība, mī-
lestība un cerība? Ikdienas steigā mēs 

par to nedomājam. Nedomājam par savu dzīves mērķi, 
kā vārdā jebko darām. Mēs aizmirstam, kāpēc sākotnēji 
apņēmāmies strādāt vairāk, ilgāk un varbūt pat vairākos 
darbos. Aizmirstam, kā ir darīt sirdij tuvu un patīkamu 
darbu. Mums vairs nav laika, lai apstātos un ieviestu 
skaidrību. Nav laika, lai uzdotu sev jautājumus. Vai tas, ko 

Inese Matvejeva,
personīgās izaugsmes, dzīves 

kvalitātes un attiecību (tostarp 
vecāku un bērnu) koučs

www.rigacoach.lv

*Abats primass – visaugstākā amatpersona benediktiešu ordenī.

Es ieteiktu ar bēr-
niem kopā pava-
dāmo laiku izcelt 
dienas plānotājos, 
piemēram, ar savu 
mīļāko krāsu un stin-
gri ievērot plānoto 
vismaz 21 dienu. 
Šādi rīkojoties, mēs 
palīdzam sev veidot 
jaunu ieradumu.



februāris 20148

piedalies

FO
TO

: h
ttp

://
bu

gs
an

ds
un

sh
in

e.
bl

og
sp

ot
.co

m

es daru, man ir svarīgi? Vai šī darbība 
mani aizvedīs pie tā, ko es patiesi vē-
los? Mēs varbūt pat instinktīvi jūtam, 
ka skrienam aplamā virzienā, taču 
nav jau laika apstāties vai mainīt vir-
zienu. Sanāk, ka mēs savu dzīvi pava-
dām blakus saviem bērniem, lai gan 
tik ļoti gribētos būt kopā ar viņiem. 
Sanāk, ka no kādreiz tik mīļajiem un 
dažbrīd aizņemtajiem vecākiem esam 
kļuvuši par viegli aizkaitināmiem, 
neiecietīgiem, mūžīgi skrejošiem un 
nogurušiem vienmēr trūkstošā laika 
vergiem, kuri to vien māk kā teikt: 
„Pagaidi, ne tagad! Tagad nav laika, 
vēlāk!” Un tad nāk prātā reklāma 
par trauku mazgājamo mašīnu, ku-
ras sižets tik patiesi trāpījis pa mūsu 
ikdienas dzīvi. Mums tiešām nav lai-
ka izlasīt pasaku, nav laika uzklausīt 
bērna pārdzīvojumus, nav laika būt 
koncertos un pasākumos, nav laika 
aiziet uz vecāku sapulci, nav laika sa-
runai ar bērnu, nav laika, nav laika, 
nav laika… Tik daudz kam nav laika. 
Mēs sev iegalvojam, ka tie ir sīkumi, 
kam neatliek laika. Bet no sīkumiem 
rodas lielais. No maziem bērniem iz-
aug lieli pieaugušie. Un šie „sīkumi” 
augot ir tā aplipuši ar šo nav laika un 
veido pieaugušo sabiedrību, mūsu 
līdzcilvēkus.

Taču kaut kad, agrāk vai vēlāk, 
mēs konstatējam, ka esam apjukuši, 
skrienot pēc pulksteņa laika. Mēs 
konstatējam, ka esam aizmirsuši 
savu sirds pulksteni, savu iekšējo 
laikrādi – to, kurš ir mūsu dzīves 
patiesais noteicējs. Pulkstenis, kura 
ciparnīcu veido vērtības, sekunžu 
iedaļas ir prioritātes un bultiņas dod 
uzdevumus, lai tas, ko dara vienotais 

mehānisms – mūsu ķermenis – sa-
skan ar sirdsbalsi. Lai mūsu viedais 
prāts ir vienots ar sirdsbalsi.

Vai man ir svarīgi 
būt kopā ar bērnu?
Kā atgūt laiku, lai atkal kļūtu par 

mīļajiem vecākiem, kuri vienlaikus ir 
savu bērnu sabiedrotie? Par vecākiem, 
kuriem pietiek spēka un enerģijas, lai 
vakaros spētu uzturēt bērnos dabisko 
vēlmi mācīties. Par vecākiem, kuri 
nevis moralizē, nosoda un vaino, 
bet gan vieš savos bērnos pārliecību, 
māca domāt, koncentrēties un sniedz 
būtisku atbalstu bērnu turpmākai 
dzīvei. Vai mums vispār ir svarīgi 
būt kopā ar bērnu? Atvēliet aptuveni 
30 minūšu laika, kurā netraucēti at-
bildēt uz septiņiem jautājumiem. At-
bildes uz tiem ir svarīgi pierakstīt uz 
lapas, tātad vajadzīgs rakstāmais un 
papīrs. Apsēžamies ērti un sākam!

Praktisks vingrinājums
Iedomājies, ka ir noticis brīnums 

un tev ir iedota milzīga vara pār tavu 

laiku. Tu vari savam esošajam dzīves 
ritmam un tempam pievienot klāt 
tik daudz laika, cik vēlies. Tik daudz 
laika, cik tev vajadzīgs, lai būtu kopā 
ar savu bērnu, pie kam tu nosaki, kā, 
kur un kad. Un iedomājies, ka tas var 
notikt tieši tagad, tāpēc droši iejūties 
un pieraksti atbildes uz jautājumiem:

Uzrakstītās atbildes ieteicams ie-
likt savā plānotājā, lai tad, kad rodas 
kaut niecīgs sprīdis laika, pārlasītu. 
Arī atziņas, kuras rodas rakstīšanas 
laikā vai pēc tam, der fiksēt rakstiski, 
jo šādi mēs nodrošinām savu domu 
skaidrību un izcilu atmiņu.

Īsteno dzīvē savas 
prioritātes!
Tagad tikai atliek sekot savai sir-

dij un plānot laiku sasaistē ar snieg-
tajām atbildēm. Būtu loģiski, ja 
turpmāk mūsu plānotājos parādītos 
ieraksti par radītajām prioritātēm 
laika pavadīšanai ar bērniem. Šādi 
ieraksti vislabākajā gadījumā būs 
katru dienu, taču dažādu apstākļu 
dēļ tie var būt arī retāki, piemēram, 
reizi nedēļā vai pat mēnesī. Pats gal-
venais, ka tie ir! Šāda plānošana un 
plānoto prioritāšu īstenošana dzīvē 
noteikti atvērs durvis uz mūsu bēr-
nu sirdīm. Esot kopā ar bērniem, 
atcerēsimies savu bērnību, to, kas 
mums sagādāja vislielāko prieku, un 
to, kādi sapņi varētu kļūt par īstenī-
bu. Atcerēsimies, kā bērnībā dzima 
laimes izjūta! Atcerēsimies savus 
bezrūpīgos smieklus, zinātkāri un 
vēlmi visur būt! Mēs taču vislabāk 
zinām, kā sarīkot īstus svētkus, ku-
ros smieties un dzīvot no sirds, kā 
radīt aizraujošus kopā būšanas brī-

Vai mums vispār ir 
svarīgi būt kopā ar 
bērnu? Atvēliet ap-
tuveni 30 minūšu 
laika, kurā netraucēti 
atbildēt uz septi-
ņiem jautājumiem.

 Kāpēc tev ir svarīgi pavadīt 
   laiku kopā ar bērnu?
 Ko tieši tu iegūsti, pavadot 
   laiku kopā ar bērnu?
 Kas tev ir pats vērtīgākais laikā,  
   ko tu pavadi kopā ar bērnu?
 Kas mainās tavā ikdienā, kad 
   tu pavadi laiku kopā ar bērnu?
 Kas tev vajadzīgs (resursi, 
   spējas, īpašības), lai tu varētu
   pavadīt laiku kopā ar bērnu?
 Kā un kur tu gribi pavadīt laiku  
   kopā ar bērnu?
 Kad tieši tu sāksi pavadīt vairāk 
   laika kopā ar bērnu?
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žus, kuri paliek gan mūsu, gan bērnu 
atmiņās vienmēr.

Katru dienu mums ir pieejamas 
24 stundas jeb 1440 minūšu, jeb 
86 400 sekunžu. Piedzimstot mēs 
saņēmām ne tikai laiku, bet arī brī-
vību. Brīvību izvēlēties, kā pavadīt 
savu dzīvi un kā pārvaldīt laiku. 
Mums vēl aizvien ir tiesības brīvi 
lemt. Kā būtu, ja mēs varētu sākt ar 
to, ka veltītu saviem bērniem vismaz 
vienu procentu sava laika? Dienā tās 
būtu tikai 15 minūtes! Es ieteiktu ar 
bērniem kopā pavadāmo laiku izcelt 
dienas plānotājos, piemēram, ar savu 
mīļāko krāsu un stingri ievērot plā-
noto vismaz 21 dienu. Šādi rīkojoties, 
mēs palīdzam sev veidot jaunu iera-
dumu. Lai mums patiešām izdotos, ir 

svarīgi šo laiku uztvert tikpat atbildī-
gi kā pārējās prioritātes un izplānot 
maksimāli kvalitatīvi, kā to darām 
ar savu darbalaiku. Tad, esot kopā ar 
bērnu, atteikties no visa, kas varētu 

novērst uzmanību. Šis laiks ne tikai 
saskan ar mūsu augstākajām priori-
tātēm, bet arī rada mūsos enerģiju un 

sniedz dzīves gandarījumu. Un bērns 
to noteikti novērtēs. Atgūsim mums 
dāvāto brīvību, lai atkal valdītu pār 
savu laiku!

Ārā mostas daba, un mēs atrodam 
laiku, lai kaut uz brīdi ieelpotu pava-
sara gaisu, kurš ir tik piepildīts, ka 
sniedz mums enerģijas lādiņu. Šajos 
mirkļos atcerēsimies, ka laime rodas 
vienkāršās ikdienas darbībās – ar tu-
viem cilvēkiem pavadītos brīžos un 
sīkumos, kas kā dimanta puteklīši 
veido mūsu dzīvi tik brīnišķīgu un 
piepildītu. Būsim uzticīgi savas dzīves 
patiesajām vērtībām un dzīvosim ar 
mīlestību – patiesu un atklātu, no vi-
sas sirds! Laiks ir dzīve, un dzīve gla-
bājas sirdī. Un bērni, kurus mīl, kļūst 
par pieaugušajiem, kuri prot mīlēt.

„Saturīga dzīve nav 
ātrumā vai efektivi-
tātē, bet gan tajā, ko 
tu dari un kāpēc to 
dari.”


