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Kļūstot par vecākiem, cilvēkiem nereti parādās ideja, ka vi-
ņiem ir jāzina viss par bērnu audzināšanu, ir jāprot viss, jābūt 
labiem vai vislabākajiem vecākiem un viņi tādi arī būs. Citādi 
taču nebija vērts kļūt par vecākiem, vai ne? Bet vai ir iespējams 
visu zināt un visu prast? Šoreiz runāsim par to, ka pat pašiem iz-
lēmīgākajiem vecākiem var būt grūti savā lomā, un spriedīsim, 
ko, šādi jūtoties, darīt.

Vai mums jāprot viss?
Mūsu kultūrā ir pieņemts bērniem piemērot tādas pašas 

prasības kā pieaugušajiem jau kopš brīža, kad bērns sāk runāt. 
Tikko bērns ierunājas, vecāki viņam atņem tiesības raudāt 
(„zēni neraud”, „memmes meitiņa”), just sāpes („Nieciņš vien! 
Vairs nesāp!”), aizliedz runāt pie galda vai lūgt kaut ko mam-
mai, kad viņa runā ar kādu citu („Pieaugušie runā!”, „Netraucē 
mammu!”), interesēties („Ko tu ložņā apkārt?!”, „Netraucē tēti, 
viņš strādā!”) u. tml. Parādās dažādi „jau”: bērnam jau jāprot, 
jau jāzina, jau jādara, dažreiz arī jau jātiek galā pašam. Jo ve-
cāks kļūst bērns, jo vairāk un biežāk viņam ir jātiek galā pa-
šam. Īpaši grūti saglabāt pašapziņu ir tad, kad nākas dzirdēt 
kaut ko līdzīgu šādiem izteicieniem: „nepraša”, „Pašam prāta 
nepietiek?” utt.

Bērnam kļūst grūti lūgt palīdzību vecākiem, bet izaugot šim 
cilvēkam ir grūti lūgt palīdzību vispār. Izveidojas nostāja „man 
viss jāprot pašam”, izveidojas visvarenības izjūta. Taču tā ir ilu-
zora. Cilvēks nespēj būt visvarens, bet mēs cenšamies, ķepuro-
jamies. Dažreiz arī izdodas, bet mēs zaudējam ļoti daudz spēka. 
Un uz nākamo varoņdarbu esam spējīgi, tikai paejot zināmam 
laikam. Bet cik lielā mērā mēs esam visu varošie varoņi? Un vai 
vispār esam varoņi?

Grūti, bet palīdzību nelūgšu!
Šodienas vecāki ir vakardienas bērni. Mēs šodien mācām 

saviem bērniem būt stipriem, lai kas arī būtu noticis, bet vakar 
to pašu prasīja no mums. Šodien nervozē un pārpūlas mūsu 
bērni, bet vakar nervozējām un pārpūlējāmies mēs paši. Viegli 
nebija. Taču arī šodien vieglāk nav kļuvis.

Lai izaugtu par patiešām nobriedušu personu, vispirms ir jā-
būt iespējai pilnvērtīgi izdzīvot un pieredzēt bērnību. Kustēties, 
aiztikt, mēģināt, kopēt vecākus, pieļaut kļūdas, arī nedarīt neko, 
vērot, spēlēties. Bērns mācās spēles procesā, un tas bērnam ir 
pats veselīgākais. Ja mūsu uzvedība bērnībā tiek pārtraukta ar 
visādiem „jā-”, tad mēs kļūstam par apjukušiem pieaugušiem 
bērniem, nevis par nobriedušiem pieaugušajiem. Mēs tāpat ne-
esam iemācījušies pārvarēt grūtības un risināt problēmas.

Kas ir problēma? Vairākās valodās par problēmu sauc uzde-
vumu, piemēram, parasts skolas matemātikas uzdevums, kurš ir 
jāatrisina, pareizā secībā veicot nepieciešamās darbības. Ir cipari 
vai burti, ir matemātiskās zīmes, ir zināmas prasības, mēs sēža-
mies pie galda ar kladi un rakstāmo un rēķinām. Tā ir uzdevuma 
jeb problēmas risināšana. Dažreiz mēs demonizējam pašu vārdu 
„problēma” (problēma ir risināma, maināma nav traģēdija), cit-
reiz mums nav skaidri noteikumi, dažreiz mēs nezinām, kā un 
ko darīt. Ne visiem ir spēks un drosme, un ne visi var sadūšoties 
un palūgt palīdzību, uzdot jautājumu. Daudziem tiešām ir vieg-
lāk ķepuroties, mocīties, bet ne lūgt – jo jau tik daudz reižu tika 
atteikts! Bērnībā mēs ar savām problēmām tikām atraidīti, un 
šodien mēs bieži pat tuviem cilvēkiem neatzīstamies, ka mums 
ir problēmas. „Paši! Paši!”

lūgt palīdzību nav apkaunojums
Vai nav sevis žēl? Vai neiestājas pārgurums un slikts gara-

stāvoklis, kura dēļ gan paši ciešam, gan cieš mūsu tuvinieki? 
Ja tā ir, tad ir vērts uzšķirt citu savas dzīves lappusi un sākt 
mācīties ko jaunu. Šoreiz – lūgt palīdzību.

Iespējams, ka jums pat nav nojausmas par to, ka cilvēkam 
nav jācieš vienatnē, ka nav jāmokās, ka ne visi cilvēki pasau-
lē atsakās sniegt palīdzību un, visbeidzot, ka var izmantot arī 
speciālistu pakalpojumus. Ja jūs baidāties zvanīt vai nezināt, 
kā runāt ar autoservisa darbinieku vai ministrijas ierēdni, to 
var iemācīties. Ir arī tādi speciālisti, kuri var palīdzēt jums to 
iemācīties.

Lūgt palīdzību nav apkaunojoši. Tas ir visai normāli – tā ir 
daļa no dzīves. Elektrība vai gāze palīdz mums uzsildīt ūde-
ni un ēdienu, pults palīdz pārslēgt TV kanālus nepieceļoties, 
internets palīdz sazināties ar cilvēkiem, kuri atrodas tālumā, 
jūsu acis un rokas palīdz jums lasīt šo rakstu. Itin viss kaut 
kam palīdz. Un katrs no mums var un drīkst lūgt palīdzību. 
Iespējams, jūsu vecāki nav pratuši sniegt palīdzību jums, bet 
apkārt ir vēl liela pasaule. Ir daudz iespēju, daudz citu cilvēku 
un līdzekļu, kuri var jums palīdzēt.

cilvēki labprāt palīdz
Neliels tests: vai tad, ja jums kāds lūdz palīdzību, jūs labprā-

tāk palīdzat vai atsakāt? Drīzāk jūs vēlaties palīdzēt, vai ne? 
Tāpat ir ar citiem: cilvēki labprāt palīdz. Iespējams, jūsu vecāki 
jūsu bērnībā nezināja, kā pareizi rēķināt pēc jaunā standarta 
vai kā iztulkot kādu ārzemju vārdu un nesniedza jums palī-
dzību. Iespējams, situācija atkārtojās pietiekami bieži, lai jūsos 
izveidotos izjūta, ka palīdzība nav sasniedzama un ka pašiem ir 
jābūt stipriem un gudriem. Ir iespējams arī, ka diezgan agrā ve-
cumā jums ir nācies palīdzēt vecākiem vai rūpēties par viņiem 
vai par jūsu brāļiem, māsām.

Bet tagad situācija ir mainījusies! Realitāte ir kļuvusi citāda. 
Jums ir jāpierod pie paradoksa, ka, būdami mazi, jūs nevarējāt 
saņemt palīdzību no pašiem tuvākajiem cilvēkiem, bet tagad, kad 
esat pieauguši, objektīvi stiprāki un informētāki un daudz ko pro-
tat paši, ir daudz cilvēku, kuri jums labprāt palīdzēs.

Starp citu, iespējams, jūsu vecāki, kuri neprata palīdzēt jums 
tad, kad paši bijāt bērni, vienlaikus labprāt un kvalitatīvi palī-
dzēja citiem cilvēkiem. Tā arī ir, ka pieaugušajiem ir vieglāk ar 
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citiem pieaugušajiem. Bērnus saprast ir grūtāk. Sava bērnība 
jau ir aizmirsta, vai arī tā bija diezgan sarežģīta tādēļ, ka vecāki 
prasīja no jums pieaugušo uzvedību un prātīgumu, – un par to 
vienkārši negribas domāt. Un tagad jūs nezināt, ko lai dara ar 
savu bērnu. Tas ir tik dabiski! Šo nezināšanu mēs it kā manto-
jam no vecākiem. Mums nav kaķenes instinktu, un mūsu dzī-
ve ir daudz sarežģītāka nekā kaķiem, un mēs pat nezinām, kad 
darām pāri mazajam cilvēciņam, jo tas, savukārt, ir ļoti viegli. 
Tagad ir iespēja izvēlēties, turpināt dzīvot pa vecam vai mainīt 
dzīvi tā, lai būtu vieglāk jums un drošāk jūsu bērnam.

Jāatzīstas savā bezspēkā
Bezspēka izjūta var izveidoties jebkuram stipram un gud-

ram cilvēkam. Savs bezspēks ir jāpieņem, jāatzīstas tajā. Pie-
mēram, ja tas ir bezspēks attiecībā uz bērnu, tad jāatzīstas savā 
bezspēkā. Ja tas nenotiek, jūs bezspēka dēļ sākat atraidīt savu 
bērnu un viņam veidojas psihotrauma, kas turpmākajā dzīvē 
viņu padarīs par ļoti nogurstošu cilvēku, kurš pārāk daudz uz-
ņemas un aizdzīvo situāciju tiktāl, ka vairs nespēj to atrisināt.

Tātad savs bezspēks ir jāpieņem pašam un jāatzīstas tajā 
cilvēkam, kuram jūs nevarat sniegt palīdzību (piemēram, jūsu 
bērnam). Kaut ko neprast vai nezināt ir normāli. Tas nav kauns. 
Iemāciet to arī savam bērnam! Ja jūs savu bezspēku vai nezinā-
šanu piesedzat ar dažādiem pret bērnu vērstiem „jā-”, bērnam 
arī izveidojas trauma. Protams, jūs var uztraukt tas, ka bērns 
sapratīs, ka neesat visvareni. Bet tā taču ir taisnība! Tā dzīvē arī 
notiek. Visvarenības nav. Ļaujiet bērnam vilties jūsu visvare-
nībā! Lai viņš saprot, ka dzīvē var kaut ko nezināt un neprast, 
bet var uzzināt un iemācīties. Mācieties kopā ar bērnu! Ja to 
nespējat paši, lūdziet palīdzību!

palīdzība var būt dažāda
Palīdzēt var dažādi. Piemēram, ja jums ir vajadzīga palīdzība 

tādā jomā, par kuru jūs tikpat kā neko nezināt, ar to arī var sākt 
sarunu. Jums nekad nav bijis nekādas saistības ar to? Jūs par to 
neko nezināt? Tā arī sakiet! Instrukcijas, noteikumi, likumi bie-
ži nav saprotami cilvēkam, kurš nav saistīts ar kādu konkrētu 
jomu. Var pateikt, ka neko neesat sapratuši lasītajā vai ka vispār 
nelasījāt, jo zināt, ka, piemēram, juridisko valodu nesaprotat, 
negribējāt izraisīt savā prātā mutuli un padarīt savus jautājumus 
vēl sarežģītākus nekā tagad. Tagad tik un tā uzdodat jautājumus 
neprofesionāli, nekompetenti, bet, izlasot žūksni likumu, tikai 
sajauksiet savas domas vēl vairāk. Gluži kā jebkurš normāls cil-

vēks, kam nekad nav bijis darīšanas ar šo tēmu. „Vai jūs varētu 
man palīdzēt?” un „Palīdziet man, lūdzu!” (tostarp: „Palīdziet 
man, lūdzu, pareizi noformulēt jautājumu jums!”) ir lielisks sa-
runas sākums, jo īpaši tad, kad runājat ar kādu profesionāli vai 
ierēdni. Ļaujiet cilvēkam darīt viņa darbu, pēc iespējas labāk no-
formulējot savu vajadzību!

Vairāk izprast sevi kā vecākus un kaut ko saprast par savām 
attiecībām ar bērnu var palīdzēt tieša izrunāšanās ar saviem ve-
cākiem. Tagad, kad paši esat kļuvuši par vecākiem, jūs labāk 
saprotat arī savus vecākus. Un jūsu valoda (arī dzīves mērķi un 
uzdevumi), protams, ir daudz tuvāka jūsu vecāku valodai nekā 
jūsu bērnu valodai. Iespējams, tagad būs daudz vieglāk pajautāt 
vecākiem, kāpēc viņi kādā jūsu bērnības situācijā ir uzvedušies 
tieši tā, kā tika uzvedušies. Varat pastāstīt saviem vecākiem 
arī to, ka tas bija sāpīgi. Runājiet par savām jūtām, nevis par 
vecāku uzvedību! „Man bija sāpīgi (bail), kad tu…”, „Es jutos 
atraidīts (-a), kad…” – nevis „Tu allaž mani sāpināji (biedēji, 
atraidīji)”. Ja jūs pārrunāsiet ar vecākiem savas nobloķētās jū-
tas un emocijas, jūsu situācija ar pašu bērnu var kļūt skaidrāka, 
saprotamāka un vieglāk atrisināma. Uzlabosies arī attiecības ar 
vecākiem, kas bērna audzināšanā ir būtiski. Ja iespējas izrunā-
ties ar saviem vecākiem nav, vērsieties pie speciālista.

Padarīt savu dzīvi vieglāku, loģiskāku un komfortablāku ir 
ļoti vēlams. Kad cilvēkam pašam ir labi, tad labi ir arī tiem, 
kuri ir viņam apkārt un kuri ir atkarīgi no viņa. Kad attiecības 
un gaisotne mājās ir droša, tad ir iespējama arī attīstība. Un jūs 
taču gribat, lai jūsu bērns attīstītos, nevis pārpūlētos. Ja nepro-
tat domāt par sevi, tad dzirdēsiet tikai šos vārdus – par bērnu 
un citu tuvinieku labklājību. Vairākumam no mums mācīja, ka 
rūpēties par sevi, savām interesēm ir egoistiski, tātad slikti un 
nosodāmi – katru brīdi pašaizliedzīgi ir jādomā par citiem. Un 
šodien mēs mulstam no vārdiem „rūpēties par sevi” un nedzir-
dam vai nesaprotam tos. Mūsu apziņa tos bloķē kā nosodāmus. 
Bet mums ir jāiemācās rūpēties par sevi, lai būtu gana daudz 
spēka un labs garastāvoklis. Tas palīdz gan dzīvot pašiem, gan 
palīdzēt citiem.

FO
TO

:  w
w

w
.li

nn
ar

ea
cu

.o
rg

, c
dn

.a
rc

hi
ne

ct
.n

et
, b

lo
gb

ro
m

iu
m

.fi
le

s.w
or

dp
re

ss
.co

m
 

piedalies



4 marts  2015

vēro

FO
TO

:  w
w

w
.st

at
ic1

.sq
ua

re
sp

ac
e.c

om

Ēdināšana, šķiet, ir tāds pirmskolas 
darbības aspekts, kas tiek apspriests vis-
aktīvāk. Par spīti tam vecākiem rodas 
priekšstats, ka viņi nav sadzirdēti – jo 
nekas nemainās. Šajā rakstā es mēģinā-
šu sniegt atbildi uz jautājumu, kāpēc tā 
notiek.

Veselīga uztura definīcija ir ļoti kom-
pleksa, ietverot arī visu ēdiena pagatavo-
šanas procesu. Šis process sākas ar izej-
vielu ražošanu un beidzas ar to termisko 
apstrādi. Visiem šķiet pašsaprotami, ka 
bērnudārzā uzturam ir jābūt veselīgam, 
taču bērnu vecāki nonāk strupceļā, kad 
mēģina salīdzināt ēdināšanas vēlmes ar 
ēdināšanas iespējām.

likumdošana
Ēdināšana bērnudārzā tiek regulēta ar 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 172 
„Noteikumi par uztura normām izglītī-
bas iestāžu izglītojamiem, sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
klientiem un ārstniecības iestāžu pa-
cientiem”. Ar tiem var iepazīties jebkurš, 
apmeklējot Latvijas Republikas tiesību 
aktu portālu likumi.lv. Izpētot to saturu, 
var secināt, ka noteikumi atsevišķos as-
pektos ir nekonkrēti un plūstoši. Tas ļauj 
diezgan brīvi rīkoties ar ēdienkarti. Ap-
lūkosim dažus piemērus, kas atspoguļo 
populārākās vecāku sūdzības par bērnu-
dārza ēdienkarti!

„Izglītojamo ēdienkartē katru dienu 
iekļauj: pārtikas produktus, kas bagāti 
ar saliktajiem ogļhidrātiem (piemēram, 
rupjmaize, vārīti kartupeļi vai kartupeļu 

biezenis, vārīti griķi, rīsi vai citi putraimi, 
graudaugu pārslas, makaroni).”

Šajā likuma pantā ir uzsvērta nepiecie-
šamība pēc saliktajiem ogļhidrātiem, taču 
nav pateikts, ka uzturā ir jāiekļauj dažādi 
salikto ogļhidrātu avoti. Tāpēc arī rodas 
situācija, par ko bieži sūdzas vecāki, – kat-
ru dienu kā piedeva ēdienā tiek pasnieg-
ti kartupeļi. Likuma pantā ir norāde, ka 
kartupeļi un makaroni ir tikpat ieteicami 
kā griķi un rupjmaize – kas ir aplami. Bet 
formāli viss ir kārtībā un kontrolējošajām 
instancēm nav, kur piesieties.

„Izglītojamo ēdienkartē katru dienu 
iekļauj: olbaltumvielām bagātus pārtikas 
produktus (piemēram, liesa gaļa, zivis (fi-
leja), olas, biezpiens, siers, pākšaugi). Zivis 
ēdienkartē iekļauj vismaz reizi nedēļā.”

Šajā likuma pantā ir norādīts, ka uzturā 
ir jāiekļauj gaļa un zivis, taču nav pateikts 
nekas par to pagatavošanas veidu. Tāpēc 
ēdienkartē katru dienu var parādīties cepta 
cūkgaļas kotlete vai karbonāde miltu panē-
jumā. Formāli viss ir kārtībā, taču praksē 
bērnam ir jāpiedāvā arī liesāka un veselīgāk 
pagatavota gaļa, piemēram, sautēta vistas 
fileja bez panējuma. Nenāktu par ļaunu 
kādreiz sarīkot arī pilnīgi veģetāru dienu, 

nepieciešamo olbaltumvielu daudzumu 
līdzsvarojot ar citiem produktiem – pākš-
augiem, biezpienu, sieru, pienu, olām.

„Gaļas izstrādājumus (piemēram, desas, 
cīsiņus, sardeles), žāvētus, kūpinātus, sālī-
tus gaļas un zivju produktus, gaļas un zivju 
konservus, rūpnieciski ražotus pelmeņus, 

belašus, saldētas rūpnieciski ražotas kotle-
tes un frikadeles, zivju pirkstiņus, kalmāru 
gredzenus, burgerus izglītojamo uzturā ie-
kļauj, ja tie atbilst šādām prasībām: satur 
vismaz 70 % gaļas vai 60 % zivju; nesatur 
pārtikas piedevas – garšas pastiprinātājus 
(E620–E650) un krāsvielas; nesatur mehā-
niski atdalītu gaļu un izejvielas, kas ražo-
tas no ģenētiski modificētiem organismiem; 
satur sāli mazāk par 1,25 g uz 100 g gaļas 
produkta un 1,5 g uz 100 g zivju produkta. 
Šā pielikuma 10. punktā minētos pārtikas 
produktus izglītojamo uzturā iekļauj ne 
biežāk kā reizi nedēļā.”

Šajā pantā ir noteikts, ka vienu reizi 
nedēļā drīkst iekļaut arī pusfabrikātus, 
atrodot pēc iespējas kvalitatīvākus. Tāpēc 
vecāki bieži vien brīnās, ka ēdienkartē 
parādās cīsiņi. Izrādās, cīsiņiem ir visas 
tiesības tur parādīties. Bet vai tas ir va-
jadzīgs? Pētījumi liecina, ka bērni daudz 
neveselīgas pārtikas jau ēd mājās. Kāpēc 
bērnudārzā ir jāturpina dot tāda veida 
pārtiku, pat ja pusfabrikāti tiek piedāvāti 
reti un ir salīdzinoši kvalitatīvi?

Likumi regulē cukura un sāls daudzu-
mu, bet tajos nekas nav teikts par eļļas 
daudzumu, kas ir būtisks ēdiena veselīgu-
ma faktors. Prakse rāda, ka izglītības ie-
stādē, rēķinot ēdiena enerģētisko vērtību, 
pievienotā eļļa bieži vien aizmirstas. Re-
zultātā mēs iegūstam pazaudētus taukus, 
ko teorētiski bērns neuzņem, bet faktis-
ki – uzņem.

Ēdināšana pirmskolā: 
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ksenija andrijanova,
uztura speciāliste ar pieredzi 

ēdienkaršu veidošanā bērnudārzos 
(veseliem bērniem un bērniem ar 

celiakiju un pārtikas alerģiju)

Likuma pantā ir no-
rāde, ka kartupeļi un 
makaroni ir tikpat 
ieteicami kā griķi 
un rupjmaize – kas 
ir aplami. Bet for-
māli viss ir kārtībā 
un kontrolējošajām 
instancēm nav, kur 
piesieties.

Prakse rāda, ka iz-
glītības iestādē, 
rēķinot ēdiena 
enerģētisko vērtī-
bu, pievienotā eļļa 
bieži vien aizmirstas. 
Rezultātā mēs ie-
gūstam pazaudētus 
taukus, ko teorētiski 
bērns neuzņem, bet 
faktiski – uzņem.



5marts 2015

kalorijas un sviestmaizes
Vecāki bieži jautā, kāpēc bērniem kat-

ru dienu tiek piedāvātas sviestmaizes. Pie 
putras – sviestmaize ar dārzeni, gaļu vai 
sieru. Pie pilnvērtīga launaga – tas pats. 
Paskaidrojums ir vienkāršs – pie vai-
nas ir kilokaloriju (kcal) daudzums, kas 
ir ierakstīts noteikumos. Ir paredzēts, 
ka 1–2 gadus vecam bērnam brokastīs, 
pusdienās un launagā kopā ir jāpiedāvā 
ēdiens vidēji ar 1008 kcal, 3–6 gadus ve-
cam bērnam – vidēji ar 1350 kcal. Atnā-
kot mājās, bērns ēd vakariņas un, iespē-
jams, vēl kādas uzkodas vai našķus. Pro-
tams, bērna organisms ir augošs, tam ir 
nepieciešama adekvāta enerģijas padeve, 
taču kilokaloriju daudzums, ko ir pare-
dzēts uzņemt bērnudārzā, ir diskutabls.

Paskatīsimies, piemēram, ko piedā-
vā amerikāņu kolēģi! Vadlīnijās ir pa-
redzēts, ka 1–3 gadus vecam bērnam ir 
nepieciešamas 1000–1200 kcal, bērniem 
no 4 līdz aptuveni 8 gadu vecumam iesa-
ka 1200–1400 kcal visas dienas garumā. 
Tiek norādīts: ja bērns ir fiziski aktīvs, 
šo daudzumu var palielināt. Taču pie-
vērsiet uzmanību, ka Latvijā bērniem 
tikai trijās ēdienreizēs (nerēķinot vaka-
riņas) ir paredzēts uzņemt apmēram tik-
pat daudz, cik amerikāņu bērniem visas 
dienas garumā. Lai iegūtu tādu enerģijas 
daudzumu, tiek piedāvātas sviestmai-
zes – tā bērnudārzu medmāsas cenšas 
panākt, lai kilokaloriju daudzums atbilst 
likuma prasībām. Tāpēc būtu ļoti ietei-
cams pārskatīt enerģijas daudzumu, ko 
piedāvājam bērniem bērnudārzos.

Ēdieni ir tik ļoti vienkārši 
un neinteresanti. kāpēc?
Problēmu var izskaidrot ar vairākiem 

iemesliem. Pirmkārt, pavāru slodze. Pirms-
skolas izglītības iestāde nodarbina pavā-
ru un pavāra palīgus tādā daudzumā, kas 

atbilst iestādes bērnu daudzumam. Taču 
prakse liecina, ka pavāri un pavāru palīgi 
tiek ārkārtīgi noslogoti. Skarbā realitāte – 
pavāru algas ir ļoti mazas, un jauni, aktīvi 
pavāri neiet strādāt uz bērnudārzu. Pavāru 
paaudze, kas darbojas kopš padomju lai-
kiem, noveco, un strādāt ir fiziski grūti.

Otrkārt, virtuves aprīkojums. Bērnu-
dārzu virtuvju renovācija notiek ļoti lēnu 
vai nenotiek vispār. Plītis, cepeškrāsnis 
un citas iekārtas kļūst vecas, ar tām ir 
grūti strādāt. Mēs varam sapņot par mo-
dernajiem tvaika katliem un cepšanas 
virsmām, uz kurām nav jālej eļļa lielā 
daudzumā, taču praksē brīžiem fiziski 
nav iespējams izcept liesu kotleti mazā 
eļļas daudzumā – tā piedeg vai pielīp pie 
vecās plīts virsmas.

Treškārt, ierobežotais finansējums. 
Maksa par ēdināšanu visas dienas garumā 
ir vidēji 1,85 eiro mazajiem un 1,99 eiro 
lielajiem bērniem. Par šo summu ir jā-
nodrošina brokastis, pusdienas, launags. 
Protams, uztura speciālists varētu izveidot 
bērna ēdienkarti ar lasi, avokado, riek-
stiem, tītara gaļu, lēcām un citiem ārkārtīgi 
veselīgiem produktiem, diemžēl praksē tas 
nav realizējams zemā finansējuma dēļ.

Ir jāpievērš uzmanība arī medmāsu 
izglītībai un jāatceras, ka medmāsa nav 
ne uztura speciālists, ne dietologs. Ik pa 
laikam medmāsu kursos tiek piedāvātas 
lekcijas par veselīgu uzturu, taču dziļa, 
pamatīga zināšanu bāze veidota netiek. 
Ideālā gadījumā katra medmāsa būtu jā-
sūta uz kursiem, kuros padziļināti tiek 
mācīti veselīga uztura un tā pagatavoša-
nas pamati, trenēta spēja izprast produk-
tu sastāvu un domāt radošus risinājumus 
ēdienkartei.

izejvielas – cik 
kvalitatīvas tās ir?
Vairākus vecākus uztrauc jautājums par 

izejvielām, ko piegādā bērnudārzam. Daži 
vecāki (zemnieki) labprāt paši piegādātu 
dārziņam savu produkciju. Taču realitā-
tē bērnudārzs nevar un nedrīkst pieņemt 
pārtiku no katra, kas to piedāvā. Piegādātā-
jam ir jābūt sakārtotām attiecībām ar Pār-
tikas un veterināro dienestu un jāpiedalās 
atklātā konkursā, lai iegūtu iespēju piegā-
dāt iestādei produktus.

Iestāde ir atkarīga no piegādātāja god-
prātības. Situācijas mēdz būt dažādas. Pie-
mēram, tiek piegādāts produkts ar beigušos 
derīguma termiņu, iestāde to nepieņem – 
un nav, no kā gatavot! Vai dienā, kad ir 
paredzēti, piemēram, tomātu salāti, tomāti 
tiek piegādāti tik cieti un nenogatavināti, 
ka salātus nav iespējams ēst. Vai – pavisam 
reāla situācija – dienā, kad ir paredzēta 

ķirbju zupa, tiek piegādāts tik milzīgs un 
ciets ķirbis, ka pavārēm sievietēm pietrūkst 
spēka to sadalīt. Šādas problēmas tiek risi-
nātas. Ja bērnudārzs pats iegādātos pārtiku 
tālākai gatavošanai, bez šaubām, tiktu izvē-
lēti kvalitatīvi un labi produkti. Taču dzīvē 
iestāde ir atkarīga no tā, ko tai atved.

konflikts var rasties vecāku 
nepamatotu vēlmju dēļ
Katram no vecākiem ir savs priekšstats 

par veselīgu uzturu – un katram šķiet, 
ka viņa izpratne ir pareizākā. Viens aiz-
raujas ar veģetārismu, cits – ar ājurvēdu, 
daži atbalsta dalītu uzturu vai diētu pēc 
asinsgrupas. Populāri (un nepamatoti) 
ir uzsākt bezglutēna diētu, neesot glutē-
na nepanesamības slimniekam. Protams, 
savā virtuvē mēs paši sev esam saimnieki. 
Taču prakse liecina, ka bieži vien vecāki 
savu uztura modeli vēlas uzspiest visai 
iestādei. Vecākiem ir jāsaprot, ka veselī-
ga uztura principiem valsts iestādē būtu 
jābalstās uz zinātniski pierādītiem uztura 
modeļiem. Tam, cik kurš uztura modelis 
ir vai nav zinātniski pierādīts, varētu veltīt 
atsevišķu diskusiju. Tāpēc katram no ve-
cākiem, kurš vēlas taisīt uztura revolūciju 
izglītības iestādē, kurā mācās viņa bērns, 
būtu vēlams vērsties pie kompetenta uztu-
ra speciālista – ārstniecības personas, no-
skaidrojot, vai izvēlētais uztura modelis ir 
zinātnē balstīts un nepieciešams.

Vecāki – runājiet ar iestādi!
Vecāki aktīvi apspriež bērnudārza ēdien-

kartes jautājumus, taču dažbrīd šķiet, ka to 
dara ar visiem, izņemot pašu iestādi, – sū-
dzības forumos un domubiedru grupās, jau-
tājumi ziņu portāliem un uztura speciālis-
tiem. Mīļi aicinu – runājiet ar bērnudārza 
medmāsu un vadītāju! Pajautājiet, kāpēc 
ēdienkarte ir tāda, kāda tā ir. Kopā pār-
runājiet ierosinājumus un idejas!

Iestāde ir atkarīga 
no piegādātāja god-
prātības. Situācijas 
mēdz būt dažādas. 
Piemēram, tiek pie-
gādāts produkts ar 
beigušos derīguma 
termiņu, iestāde to 
nepieņem – un nav, 
no kā gatavot! 

Skarbā realitāte – 
pavāru algas ir ļoti 
mazas, un jauni, 
aktīvi pavāri neiet 
strādāt uz bērnudār-
zu. Pavāru paaudze, 
kas darbojas kopš 
padomju laikiem, 
noveco, un strādāt ir 
fiziski grūti.

vēro
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laila avotiņa

Ilze Vindberga nu jau divus gadus devi-
ņus mēnešus ir jauna un aktīva puiša Toma 
mamma. Lai gan viņas profesija ir saistīta 
ar informācijas tehnoloģijām, vaļasbrī-
žos Ilzei patīk radošas nodarbes, kurās ar 
interesi iesaistās arī Toms. „Mēs krāsojam 
un rotaļām izmantojam ne tikai čiekurus, 
saldējuma kociņus un plastmasas pudeļu 
korķīšus, bet arī akmentiņus,” stāsta Toma 
mamma. Rezultātā grāmatnīcu plauktos 
nu var atrast Ilzes Vindbergas radītu ie-
dvesmojošu grāmatu par akmeņu krāsoša-
nu „Raibu raibi akmentiņi”.

Saruna ar Ilzi.

Kāpēc tieši akmeņus izmantojat 
nodarbēs kopā ar bērnu? Un vai visas 
aktivitātes, kas ir ietvertas grāmatā, ir 
jūsu pašu izdomātas un izspēlētas?

Tā ir sanācis, ka man pašai vistuvākais 
ir akmens un darbošanās ar akmentiņiem 
man personīgi dod papildu prieku. Tur-
klāt – kas nav mazsvarīgi rotaļās ar bēr-
nu – akmeņi ir izturīgi un, piemēram, 
aplieti ar ūdeni, nebojājas. Bet rotaļām 
mēs izmantojam dažnedažādus materiā-
lus. Nesmādējam nedz dabā pieejamos 
(čiekuri, zariņi, lapas u. tml.), nedz mate-
riālus no ikdienā izmantotajām sadzīves 
lietām (pudeļu korķīši, saldējuma kociņi, 
cenu birkas, pogas, reklāmas materiāli 
u. c.), nedz speciāli veikalā iegādājamos. 
Bieži apvienojam pat vairākus materiālus, 

piemēram, akmeņiem līmējam plastmasas 
actiņas, papīra kājiņas vai akmeņus pielī-
mējam pie krāsotiem saldējuma kociņiem, 
papīra eglītēm u. tml.

Visas grāmatā ietvertās aktivitātes tie-
šām ir pašu radītas. Visi grāmatā apskatā-
mie akmentiņi ir atrodami arī mūsu spēļu 
akmeņu kastē. Ir akmentiņi, ar kuriem 
Toms biežāk spēlējas (piemēram, mašī-
nas), un ir tādi, kuri Tomu šobrīd maz 
interesē, piemēram, burti. Arī grāmatā 
vairākas spēles un idejas akmeņu krāso-
šanai ir lielākiem bērniem. Tos veidoju, 
domājot par nākotni un atceroties savu 
bērnību – kādas spēles spēlējām ar māsu 
(izmantojot citus materiālus) un kādas 
būtu gribējusi spēlēt.

Kādas bija jūsu iemīļotās spēles bēr-
nībā?

Abas ar māsu agri apguvām dambre-
ti, visi skolas gadi pavadīti, to spēlējot un 
piedaloties (toreiz vēl rajona) sacensībās. 
Pārsvarā citas spēles bija pašizdomātas, pie-
mēram, spēlējām veikalu, kur nauda bija 
ceļmallapas, par tām vecmammai un vectē-
vam tirgojām ērkšķogas, upenes, ābolus un 
citus dārzā atrodamos labumus. Spēlējām 
skolu, kur bijām skolotājas un visas mūsu 
lelles – skolēni. Pagalmā ar draugiem būvē-
jām buncīšus – cēlām mājiņas no apkārtnē 
atrodamajiem materiāliem. Atceros, kā pa-
rādījās spēle „Monopols”. Toreiz nebija nau-
das, par ko to sagādāt. Abas ar māsu kaut 

kur nopētījām un ķērāmies pie darba – zī-
mējām naudu, virsmu, uz kā spēlēt. Spēlei 
uzreiz bija cita vērtība, bieži spēlējām.

Ar kādām krāsām krāsojat akme-
ņus? Varbūt ir kādas tehniskas nianses, 
kas mammām vai tētiem ir jāievēro, 
krāsojot akmeņus vai izvēloties krāsas?

Es akmeņu krāsošanai izmantoju 
akrila krāsas. Labprātāk izvēlos glancē-

raibu raibi akmentiņi

Visi grāmatā apska-
tāmie akmentiņi ir 
atrodami arī mūsu 
spēļu akmeņu kas-
tē. Ir akmentiņi, ar 
kuriem Toms biežāk 
spēlējas (piemēram, 
mašīnas), un ir tādi, 
kuri Tomu šobrīd 
maz interesē, pie-
mēram, burti.

iedvesmojoši par akmeņu krāsošanu

Ilze ar dēlu Tomu.

Grāmatnīcu plauktos nu var atrast 
Ilzes Vindbergas radītu iedvesmojošu 
grāmatu par akmeņu krāsošanu „Rai-
bu raibi akmentiņi”.



7marts 2015

dari
FO

TO
: n

o 
pe

rs
on

isk
ā 

ar
hī

va

tās akrilkrāsas, jo ar tām darbiņi izdodas 
košāki. Tā kā akrila krāsas ir dārgākas 
par guašu vai akvareļkrāsām, lai ekono-
mētu līdzekļus, pirmo darbiņu izstrādei 
iesaku nepirkt visu krāsu komplektu, 
bet gan krāsas, no kurām, savstarpēji 
sajaucot, var iegūt arī citas krāsas, pie-
mēram, sarkanu, zilu, dzeltenu.

Vēl esmu pamanījusi, ka man ērtāk ir 
darboties ar krāsām, kas ir stabilos pu-
deļveidīgos trauciņos ar noskrūvējamu 
vāciņu, nevis tūbiņās.

Būtiski ir ievērot, ka akrilkrāsa ļoti 
ātri nožūst, tāpēc ne tikai darbiņi ātri 
nožūst, bet arī notīrīt izlijušu krāsu ir 
grūtāk.

Lai varētu ne tikai nokrāsot akme-
ņus, bet arī veidot uz tiem sīkākus zī-
mējumus, vajadzētu vismaz vienu ļoti 
smalku otiņu. Tā nepieciešamības ga-
dījumā var apvilkt kontūru vai iezīmēt 
detaļas.

Savukārt, ja krāsošanu vēro mazs 
bērns, tad drošības nolūkos būtu labi 
iegādāties ūdenstrauciņu, kurš apgā-
žoties neizlīs un no kura bērns nevarēs 
padzerties.

Un tomēr man gribas pavaicāt – kā 
nonācāt līdz apziņai, ka ir nepiecie-
šams izdot grāmatu?

Ir tāds teiciens, ka skolotājs nav tas, 
kurš māca, bet tas, no kura mācies. Pa-
matskolā man bija vizuālās mākslas sko-
lotājs, no kura es daudz mācījos, kurš 
radīja neizdzēšamu patiku pret krāsām 
un iespējām, ko ar tām var panākt. Lai 
gan izvēlējos profesiju informācijas teh-
noloģiju jomā, mana patika pret mākslu 
ir saglabājusies un ir līdzās manā ikdie-

nā. Tāpēc kādā vasarā, ar ģimeni atpūšo-
ties pie Lubāna ezera, līdzi bija paņemtas 
akrila krāsas. Toreiz eksperimentējot tapa 
pirmie darbiņi. Bet kādā no nākamajām 
vasarām gribēju rīkot krāsu darbnīcu 
draugiem un paņemt līdzi izdrukātu 

savu pirmo darbiņu apkopojumu. Tā 
kā agrāk mazliet esmu nodarbojusies 
ar maketēšanu un bilžu apstrādi, sāku 
pamazām apkopot informāciju. Tas bija 
Toma gaidīšanas laiks. Dzīvojot mājās, 
izlasīju par apgāda „Zvaigzne ABC” 
konkursu, kurā ar savu grāmatu pro-
jektiem aicināja piedalīties arī iesācējus. 
Mans darbiņš tā īsti neatbilda konkursa 
nosacījumiem, tomēr paļāvos – ja ideja 
būs pietiekami laba, to pamanīs.

Tātad pamanīja! Un kādas idejas 
mēs grāmatā varam atrast?

Grāmatā, sadalītas pa tēmām, ir 
atrodamas idejas un paraugi akmeņu 

krāsošanai. Akmens zivtiņas, bruņu-
rupucīši, vaboles, tauriņi, pingvīni, 
cāļi, mašīnas, burti, ziedi, mājiņas. Arī 
dāvana mammai un tētim, kā arī citi 
krāsaini darbiņi atrodami grāmatas 
lappusēs. Bet grāmatas noslēgumā var 
skatīt un izmantot vairākus ilustrētus 
paraugus (ar pievienotām pamatņu 
sagatavēm), lai izgatavotu un spēlētu 
spēles ar krāsotajiem akmentiņiem. Ir 
atrodamas spēles gan lielākiem, gan 
mazākiem bērniem (no 2–3 gadus ve-
ciem bērniem, mācoties krāsas un dar-
bojoties ar pirkstiņiem, līdz pat pieau-
gušo vecumam). Tā kā grāmatā dalos 
savā pieredzē pirmo darbiņu izveidē, 
krāsojot akmeņus ar akrilkrāsām un 
tos izmantojot, ir jāsaka, ka tā vairāk ir 
paredzēta iesācējiem.

Vai grāmatai ir arī kāds pedago-
ģiskais pamatojums, piemēram, at-
sauces uz to, kādas prasmes bērns var 
attīstīt darbojoties, vai arī šīs nodar-
bes ir vairāk domātas kā interesants 
kopīgā laika pavadīšanas variants?

Man nav padziļinātu zināšanu pe-
dagoģijā, bet esmu mamma. Grāma-
tiņa tapa vairāk intuitīva – no manas 
pieredzes, no mūsu kopīgās ģimenes 
ikdienas. Tai nav nolūka dot pareizos 
padomus, bet vairāk būt kā impulsam 
pašam savu ideju atraisīšanai. Kopīgā 
laika pavadīšanas variants tas ir noteik-
ti, tomēr tas, cik viss būs noderīgs bērna 
attīstībai, visticamāk, būs atkarīgs no 
pieaugušā – kā viņš šo pasākumu bēr-
nam piedāvās, līdzdarbosies, kā pratīs 
sasaistīt ar citiem bērnam svarīgiem un 
interesantiem notikumiem.

Grāmatiņa tapa vai-
rāk intuitīva – no 
manas pieredzes, no 
mūsu kopīgās ģime-
nes ikdienas. Tai nav 
nolūks dot pareizos 
padomus, bet vairāk 
būt kā impulsam 
pašam savu ideju 
atraisīšanai. 

Mūsmājās akmentiņi lieti noder arī pasaku – gan pašizdomātu, gan jau labi zināmu – spēlēšanā. Mūsu spēļu akmeņu kastē ir 
atrodami personāži dažnedažādiem stāstiem.
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Mēs žurnālā esam daudz runājuši par to, cik svarīga 
bērna attīstībā ir spēle un cik mazu nozīmi ikdienā tai 
piešķiram. Kāpēc jums kā mammai ir svarīgi kopā ar 
savu bērnu spēlēties?

Es apzinos, ka puika aug aizvien lielāks un tik mazs vairs 
nebūs nekad, tāpēc man ir būtiski šinī viņa dzīves posmā mak-
simāli kvalitatīvi pavadīt to laiku, ko esam kopā. Manuprāt, 
caur spēlēm Toms ātri uztver informāciju un labi to atceras, it 
sevišķi, ja mēdzam spēlēt atkārtoti. Turklāt man gribētos, lai 
ģimene ir vieta, kur dēls rod pirmos priekšstatus par pasauli, kā 
tas bija man manā bērnībā. Esmu cilvēks, kurš spēcīgāk uztver 
informāciju vizuāli. Aizvien atceros, kā, piemēram, mamma 
man zīmēja mājiņas, stāstot par durtiņām, lodziņiem, skurste-

ni, par cilvēciņiem, kuri mājiņā dzīvo, un smeļos spēku no šīm 
atmiņām. Un tētis zīmēja ciparus, skaidrojot, cik svarīgi ir tos 
zināt. Vēl tagad, rēķinot galvā, vizuāli redzu skaitļu izvietojumu 
tā, kā bija rakstījis mans tētis. Esmu novērojusi, ka redzot un 
aptaustot arī Toma atmiņā dzirdētais saglabājas noturīgāk.

Kā vīrs uztver jūsu pieeju darboties ar akmeņiem? Un vai ir 
kādas akmeņu spēles, kuras puika spēlē kopā tieši ar tēti?

Vīrs noteikti atbalsta manas un dēla spēles ar akmeņiem, 
jo redz, cik prieka spēj radīt gan akmeņu krāsošanas pro-
cess, kad no dažādu formu akmentiņiem top krāsaini pār-
steigumi, gan praktiski lietojamais rezultāts. Toma tētis pats 
reizēm mēdz atnest mājās pa kādam interesantas formas 
akmentiņam krāsošanai. Un ceļazīmju akmentiņi ir tēta un 
Toma kopējā lieta. Mācoties ceļazīmes, tiek izmantotas arī 
akmens mašīnas un mājas.

Bērni aug un mainās intereses, spēļu formāts. Kad puika 
paaugsies, vai pieļaujat iespēju kopā ar viņu programmēt 
arī kādas interneta spēles?

Domāju, ka jā. Programmēšana ir viens no labākajiem vei-
diem, kā attīstīt loģisko domāšanu. Tā noder kaut vai vispārējās 
attīstības dēļ, pat ja nākotnē neplāno ar to saistīt karjeru. Pro-
grammējot mācies risināt uzdevumus, sadalot tos mazākos uz-
devumos. Šādas prasmes var palīdzēt dažādās dzīves situācijās.
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Dažādās krāsās nokrāsotus akmentiņus mēs izmantojam, lai 
izlasītu atsevišķi kastītē tikai sarkanos. Toma mīļākā krāsa 
ir sarkana, un viņš labprāt piedalās sarkano akmentiņu 
lasīšanā. Protams, ir jāuzmanās, lai bērns sīkos akmentiņus 
neiebāž mutē, degunā, ausīs.

Vēl tagad, rēķinot galvā, vizuāli 
redzu skaitļu izvietojumu tā, kā 
bija rakstījis mans tētis. Esmu 
novērojusi, ka redzot un ap-
taustot arī Toma atmiņā dzirdē-
tais saglabājas noturīgāk.

Te mēs spēlējam ceļu. Paši mīļākie Toma akmeņi ir tie, kas ir nokrāsoti kā mašīnas. Kad tos krāsojam, krāsu izvēlas Toms. 
Ar akmens mašīnām Toms labprāt spēlējas gan mājās, gan smilšu kastē, gan vasarā pie jūras. Akmeņu mašīnas droši var 
peldināt. Tomam prieks, un mēs, vecāki, retāk iegriežamies rotaļlietu veikalos. Ar akmentiņu palīdzību tētim ir izdevies 
Tomam iemācīt arī pa kādai ceļazīmei. Lielāko popularitāti ir iemantojusi sarkanā krāsā uz akmentiņa krāsotā zīme „Stop”.


