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Kāpēc pieaugušajiem ir 
jāsaKārto attiecības 
ar saviem vecāKiem?

puiši un meitenes 
domā un pasauli 
uztver atšķirīgi

interešu izglītība: 
9 jautājumi un atbildes
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Interešu Izglītība: 
9 jautājumI un atbIldes

Uzsākot jauno mācību gadu, atsākas 
bērnu apmeklējums interešu izglītības pul-
ciņos vai iestādēs. Interešu jomas, arī to 
piedāvājums var būt tik daudzveidīgi, ka 
neviļus ir jāsāk domāt: vai bērns ir pie-
rakstīts pareizajos, ar viņa interesēm sais-
tītajos pulciņos? Varbūt kā vecāki bērna 
attīstībai nodrošinām pārāk maz iespēju? 
Bet varbūt ir gluži otrādi – slodze ir par lie-
lu? Varbūt bērnam ir pārāk maz brīvas iz-
vēles, varbūt pārāk spēcīgi virzām uz savu 
vīziju? Cik lietderīgs bērna attīstībai ir pul-
ciņos pavadītais laiks, un kā atmaksāsies 
finansiāli ieguldītais bērna nākotnē?

Šajā rakstā meklēsim atbildes uz ak-
tuālākajiem jautājumiem par interešu 
izglītības lomu bērna dzīvē.

1. Kādas ir interešu izglītības 
priekšrocības bērna individualitātes 
attīstībā?

Visdažādākie pētījumi apliecina, ka 
bērna un jaunieša iesaiste interešu un 
profesionālās izglītības programmā ne ti-

kai ietekmē bērna un jaunieša zināšanas, 
bet arī prasmes un spējas, tostarp spēju 
socializēties, pašapliecināties, radoši iz-
pausties, talantu attīstīšanu un nereti jau 
sākotnēji ievirza karjeras izvēlē nākotnē. 
Arī pirms trīs gadiem psiholoģes Lindas 
Tīrumas Latvijā veiktais 6–7 gadus vecu 
bērnu pētījums apliecināja, ka ir vērts no-
darbināt bērnu dažādos pulciņos un fa-
kultatīvajās nodarbībās gan mākslā, gan 
rokdarbos, gan sportā, jo tie visi palīdz 
attīstīt un nostiprināt smadzeņu darbību. 
Psiholoģe izpētīja, ka pēc astoņu mēnešu 
perioda bērniem, kuri reizē ar vispāriz-
glītojošās skolas mācību priekšmetiem 
apguva arī mūziku, bija nozīmīgi uzlabo-
jušās gan vizuālās domāšanas, gan darba 
atmiņas spējas. Tas nozīmē, ka mūzikas 
grupas bērni spēja labāk pazīt ģeomet-
riskas figūras un saskatīt sakarības ta-
jās, orientēties telpā, veidot spriedumus, 
balstoties uz iztēli, vizuāliem tēliem un 
konceptiem. Tika konstatēta uzlaboša-
nās, arī atceroties jaunu, nesen apgūtu 
informāciju un saglabājot to īstermiņā 
atmiņā; šiem bērniem izdevās labāk no-
turēt uzmanību un koncentrēties.

2. Kurš ir svarīgākais vecāku uzde-
vums laikā, kad bērns izvēlas pulciņu?

Kā apliecina Latvijā veiktā interešu 

izglītības pētījuma1 secinājumi, viens no 
bērnu darbības pamatnosacījumiem, ja 
vecāki patiesi vēlas, lai ārpusskolas no-
darbības ietekmētu personības veido-
šanos, – ir jābūt iespējai tajās piedalīties 
brīvprātīgi, nevis obligāti. Aplama ir arī 
otra galējība – viss pēc izvēles un tikai tas, 
ko vēlas. Bērni ir jāsagatavo izvēlei, un tas 
nav vienā dienā veicams darbs. Priscila 
Litla (Priscilla Little), amerikāņu eksperte 
ārpusskolas izglītības jautājumos, piedāvā 
soļus,2 kuri ir jāveic pedagogiem un vecā-
kiem, lai veicinātu bērnu un jauniešu pie-
dalīšanos interešu izglītībā.

1. solis – palīdzēt bērniem saprast pie-
dalīšanās nozīmi: parādīt tās pozitīvo ie-
tekmi uz nākotni, parādīt jaunas iespējas – 
zināšanas, prasmes, darbu kolektīvā utt.

2. solis – parādīt iespējas, kas ir saistī-
tas ar bērnu un viņa ģimeni: kopīga brī-
vā laika pavadīšana, jauni draugi, fiziskā 
veselība, iespēja izpausties radoši, kopīga 
gatavošanās un darbu pildīšana.

3. solis – kopā ar bērnu noteikt pieda-
līšanās mērķus un uzdevumus.

3. Kā noteikt, vai interešu izglītī-
bas pulciņš ir kvalitatīvs?

Tā kā interešu izglītības programmas 
pastāvēšanu nosaka sabiedrības piepra-
sījums, interešu izglītības skolotāji valsts 

Parādās sakarība 
starp pulciņu nodar-
bību izraisītu pār-
slodzi un 7–10 gadu 
vecuma grupu. Ir 
secināms, ka 7–10 ga-
dus veci bērni izjūt 
subjektīvu pārslodzi, 
kas varētu būt saistī-
ta ar motivācijas un 
intereses trūkumu 
konkrētā pulciņa 
apmeklējumam 
(vecāku uzspiests).

laila avotiņa

1 http://www.iksd.riga.lv/upload_file/Izglitiba_pievienotie/2012_06/Interesu_izglitiba_Latvija_un_interresu_izglitibas_iestazu%20loma_2012.pdf
2 http://www.hfrp.org/out-of-school-time/publications-resources/after-school-programs-in-the-21st-century-their-potential-and-what-it-takes-to-achieve-it
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izglītības iestādēs nepārtraukti pilnveido 
piedāvātās programmas un uzlabo mā-
cību procesu nodarbībās. Diemžēl, kā 
secināts pētījumā par interešu izglītības 
situāciju Latvijā, ekonomiskās situācijas 
dēļ nav iespējas nodrošināt vienādu inte-
rešu izglītības piedāvājumu visās admi-
nistratīvajās teritorijās, tādēļ lielākajās 
pilsētās ir pieejama lielāka interešu iz-
glītības programmu daudzveidība. Vien-
laikus mazajās skolās ir mazāks skolēnu 
skaits klasē un skolotājam mācību stun-
dā ir iespēja vairāk laika veltīt konkrē-
tam bērnam, nekā tas ir lielajās pilsētas 
skolās, un tas daļēji kompensē interešu 
izglītības pieejamības trūkumu. Taču pē-
tījums apliecina, ka 95 % respondentu ir 

apmierināti ar interešu izglītības kvalitā-
ti interešu izglītības iestādē.

4. Cik liela noslodze var būt bēr-
nam?

Pētījumā analizētajos datos parādās 
secinājums, ka vecāku uzspiesti pulciņi, 
kas nerada bērnā interesi, rada subjek-
tīvu pārslodzes izjūtu, savukārt pulciņi, 
kas ir saistīti ar pozitīvu atmosfēru un in-
teresi, to nerada. Parādās sakarība starp 
pulciņu nodarbību izraisītu pārslodzi un 
7–10 gadu vecuma grupu. Ir secināms, 
ka 7–10 gadus veci bērni izjūt subjektīvu 
pārslodzi, kas varētu būt saistīta ar mo-
tivācijas un intereses trūkumu konkrētā 
pulciņa apmeklējumam (vecāku uz-

spiests). Tika konstatēta arī cieša sakarī-
ba starp pārslodzi un reģionu, kurā dzīvo 
bērns. Vispārslogotākie pulciņu apmek-
lējuma dēļ jūtas Rīgas interešu izglītības 
iestāžu audzēkņi. Savukārt netika atklāta 
cieša, statistiski nozīmīga sakarība starp 
pārslodzi un apmeklēto pulciņu skaitu 
vai interešu izglītības iestādē pavadīto 
stundu skaitu. Tādējādi var apgalvot, ka 
pārslodze nerodas patērētā laika dēļ, bet 
ir saistīta ar motivāciju un ir subjektīva.

5. Kāda ir bērnu motivācija, izvēlo-
ties pulciņus?

Audzēkņiem ir dažāda motivācija, 
kāpēc viņi apmeklē pulciņus. Pētījums 
parāda, ka visnozīmīgākā motivācija ir 
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Audzēkņiem ir dažā-
da motivācija, kāpēc 
viņi apmeklē pulciņus. 
Pētījums parāda, ka 
visnozīmīgākā mo-
tivācija ir „man patīk 
pulciņa skolotājs”, kas 
norāda uz skolotāja 
personības faktora 
nozīmīgumu, spēju 
radīt atbilstošu emo-
cionālo vidi pulciņa 
nodarbību laikā, ko ir 
grūti nodrošināt 
formālā skolas 
mācību procesā.
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„man patīk pulciņa skolotājs”, kas norāda 
uz skolotāja personības faktora nozīmī-
gumu, spēju radīt atbilstošu emocionālo 
vidi pulciņa nodarbību laikā, ko ir grūti 
nodrošināt formālā skolas mācību pro-
cesā. Nākamā nozīmīgākā motivācija ir 
„man ir interesanti pavadīt savu brīvo 
laiku”, kas norāda uz mācību satura un 
metožu izvēli atbilstoši interesēm. Au-
dzēkņi par ļoti nozīmīgu uzskata iespē-
ju mācīties to, kas dzīvē ir noderīgs, bet 
nav pieejams formālajā skolas mācību 
procesā. Nozīmīga ir arī iespēja pašaplie-
cināties un pārbaudīt savas zināšanas un 
prasmes, piedaloties konkursos un pasā-

kumos. 1232 respondenti jeb 56 % norā-
da, ka vēlas pavadīt laiku citā vidē ārpus 
skolas. 8 % respondentu vecāki liek ap-
meklēt pulciņus, bet nevienam no viņiem 
tā nav vienīgā motivācija. Iespējams, ir 
pulciņi, kurus audzēknis izvēlas pats, un 
ir pulciņi, uz kuriem vecāki liek iet. Iz-
vēloties atbildi „Cits variants”, ir minēti 
šādi pulciņu apmeklējuma iemesli: • pul-
ciņos neliek sliktas atzīmes, • var izdomāt 
un veidot savus darbiņus, • nav stundu 
un mājasdarbu, • var brīvi mērķtiecīgi 
izpausties, • pats vēlos, • sagādā prieku, 
• eju līdzi draugam, • patīk grūti darbi.

6. Kāpēc vecāki izvēlas bērnus vest 
uz interešu izglītības pulciņiem?

Pētījumā vispopulārākie no vecāku 
minētajiem iemesliem, kāpēc viņi izvēlē-
jās bērnam interešu izglītības iestādi un 
(vai) atbalsta, ka bērns apmeklē intere-
šu izglītības iestādi, ir „tiek nodrošināta 
daudzveidīga izvēle bērna vispusīgai at-
tīstībai” un „tiek veicināts bērna rado-
šums un domāšanas prasmes attīstība”. 
Nākamais nozīmīgākais iemesls ir bēr-

nam dotās iespējas sevi apliecināt, tam 
seko bērna talanta atklāšanas un sekmē-
šanas iespēja. Trešā daļa vecāku uzskata, 
ka interešu izglītības iestādē tiek veicinā-
ta piederības izjūta ģimenei un dzimtajai 
vietai. 62 % vecāku par nozīmīgu uzska-
ta iespēju piedalīties pasākumos kopā ar 
bērnu.

Taču, pat ja vecāku motivācija ir ti-
kai augstu domu vadīta, vissvarīgākais 
ir paša bērna emocionālā, psiholoģiskā, 
fiziskā gatavība un vēlme apmeklēt kādu 
pulciņu.

7. Ko darīt, ja bērns vairs negrib iet 
uz pulciņu?

Šo jautājumu var traktēt dažādi. Ne-
reti vecāki vēlas, lai bērns iet uz pulciņu 
vismaz līdz mācību gada beigām, tā iemā-
cot, ka ir jāpabeidz iesāktais. Ja gribam 
iemācīt bērnam pabeigt iesākto procesu 
līdz galam, tad vispirms ir jāizvērtē, cik 
adekvāta ir bērna noslodze. Ja tā ir atbil-
stīga, skatāmies, kas ir noticis ar bērna 
motivāciju apmeklēt šo pulciņu. Neviena 
cita cilvēka atzinība nav pielīdzināma ve-
cāku atzinīgajiem vārdiem, un tas rosina 
domāt, ka atzinība ir nopietns stimuls 
bērnam kaut ko uzsākt, turpināt un, pro-
tams, arī pabeigt. Turklāt bērna uzvedība 
ir attīstāma tikai ar vecāku pozitīvu pie-
mēru – ja pieaugušie prasa no bērna to, 
ko nespēj pildīt paši, tad citāds rezultāts 
nav sagaidāms.

Savukārt sistēmiskās terapijas kon-
sultante Asijata Maija Zeļenko papildi-
na: jo neskaidrākas un saspringtākas ir 
vecāku savstarpējās attiecības, jo mazāk 
enerģijas ir bērnam. „Tad no malas iz-
skatās, ka bērns nevar sevi īsti saprast 
un viņam it kā nav savu vēlēšanos,” pa-
skaidro terapeite. Tāpēc problēmas, kas 
saistās ar bērna motivācijas trūkumu ie-
sākt vai pabeigt darbu, ir sarežģītas, un 
risinājums slēpjas ģimenē. A. M. Zeļen-
ko norāda, ka mūsdienu tendence meklēt 
rīcības motivāciju ārējos apstākļos nav 

Svarīgākais – ka ve-
cāki pilnībā tic sava 
bērna spējām, un tad 
arī bērnam ir daudz 
vieglāk noticēt pašam 
sev. Citādi ļoti biežas ir 
situācijas, kad jaunieši 
pietiekami neizvērtē 
savas stiprās puses un 
dzīvo ar diezgan mig-
lainu un izplūdušu 
priekšstatu par 
profesijām, kurās 
varētu sevi realizēt.
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jēgpilna, jo motivācija ir iekšēja vēlēša-
nās, iekšējs spēks. Un tas rodas un stipri-
nās harmoniskās abu vecāku attiecībās. 
„Vārdu „motivācija” tagad vairāk izman-
to tādā nozīmē, ka to var iegūt no ārpu-
ses, – pacilājums pēc mūzikas, filmas, 
sarunas, grāmatas, speciāli motivēšanas 
semināri un treniņi, orientēšanās uz ci-
tiem, tostarp sasniegumu kultūru (viņš 
daudz strādā, lūk, cik viņam laba mašī-
na…), un tad cilvēki pēc tā tiecas. Ja mā-
jās trūkst cilvēciska siltuma, tad bērns 
var kļūt atkarīgs no tādiem orientieriem. 
Problēma? Cilvēki neieskatās dziļumā – 
nemeklē savas patiesās problēmas, bieži 
baidās atzīties (pat paši sev!) savos īsta-
jos sapņos un pieturas ārējiem orientie-
riem. Jā, ir daudz instrukciju, lai gūtu 

vispārpieņemtus panākumus: meditē-
jiet, sportojiet, sarunājiet ar kādu, lai…, 
izdomājiet sev sodu sistēmu, ierakstiet 
dienasgrāmatā u. c. Un kāds īslaicīgs 
rezultāts būs. Bet dzīve parādīs, ka būs 
jāmeklē tālāk,” atzīst konsultante.

8. Cik reižu mainīt pulciņus ir nor-
māli?

Klīniskā psiholoģe Natālija Morozo-
va uzskata, ka bērnam ir jādod iespēja 
realizēt savu potenciālu un nav jāsatrau-
cas, ja intereses mainās. Katram bērnam 
pienāk laiks, kad viņš sāk meklēt sevi, 
un interešu maiņa šajā laikā ir dabīgs 
process. Caur interesēm, stila meklēju-
miem, draugiem, apkārtējo vidi, robe-
žu pārbaudīšanu u. c. bērns meklē sevi. 
Bieži vien sevis meklējumi beidzas, kad 
jaunais cilvēks saprot, ko nākotnē vēlas 
darīt, pat tad, ja viņš atgriežas pie sākot-
nējām interesēm. Ir jāiziet meklējumu 
ceļš, lai arī cik ilgs tas būtu, un ir lieliski, 
ja atbalstošie un mīlošie vecāki ir līdzās.

Pirms sākt apmeklēt pulciņu, ir jā-
pārrunā, ko bērns no tā sagaida. Ja iz-
pēta, kā bērnam patīk vai nepatīk kon-
krētā joma, kā viņš jūtas, tad var vieno-
ties par sākotnējo apmeklējuma laiku, 
piemēram, mēnesi, un pēc tam pieņemt 
lēmumu par turpmāko apmeklējumu. 
Vienmēr ir iemesls, kāpēc bērns vēlas 
pārtraukt nodarbību apmeklējumu, un 
to var uzzināt tikai sarunājoties. Psiho-
logi akceptē domu bērnam līdz 10 gadu 
vecumam ļaut izmēģināt pēc iespējas 
daudzveidīgākus pulciņus, piemēram, 
katru gadu ļaut iet citā. Tādējādi viņam 
līdz 5. klasei jau būs skaidrs, kas viņam 
patīk, nepatīk, kas viņu interesē vai ne-
interesē. Iespējams, apmeklējot pulciņu 

vienu mācību gadu, bērns arī varētu ar-
gumentēti novērtēt savus sasniegumus 
un intereses konkrētajā pulciņā.

9. Kā pulciņa izvēle saistās ar nākot-
nes profesiju?

Psihologi karjeras konsultanti iesa-
ka, īpaši pirmskolā, izmantot visdažā-
dākās interešu izglītības iespējas, jo šajā 
vecumposmā var attīstīt tādas ar karjeru 
saistītas rakstura īpašības kā uzņēmība, 
neatkarība, iniciatīva un paškontrole. Arī 
pirmsskolas vecumā (līdz 6 gadiem) bērnu 
radošā domāšana vēl nav pretstatīta savai 
konkurentei – konverģentajai domāšanai 
(vienīgā pareizā problēmas vai uzdevuma 
risinājuma atrašana, intelektuāli apstrā-
dājot pieejamo informāciju). Šī īpatnība 
ļauj saskatīt bērna spējas visdažādākajās 
jomās, tās var sākt attīstīt kopš mazotnes, 
un tās var kļūt par stabilu turpmākās bēr-
na karjeras pamatu.

Latvijas Universitātes Karjeras cen-
tra karjeras konsultante Agita Šmitiņa 
aicina vērīgi ieklausīties bērna vēlmēs un 
vajadzībās, ļaut viņam attīstīt neatkarī-
bu, zinātkāri un iniciatīvu, jo pašizziņa 
sākas agrā bērnībā un turpinās visu dzī-
vi. „Svarīgākais – ka vecāki pilnībā tic 
sava bērna spējām, un tad arī bērnam ir 
daudz vieglāk noticēt pašam sev. Citādi 
ļoti biežas ir situācijas, kad jaunieši pie-
tiekami neizvērtē savas stiprās puses un 
dzīvo ar diezgan miglainu un izplūdušu 
priekšstatu par profesijām, kurās varētu 
sevi realizēt. Tā notiek tāpēc, ka jaunie-
tis nepazīst sevi un savas spējas, netic 
saviem spēkiem, viņam nav intereses par 
apkārtējo pasauli un bieži viņš pārlieku 
paļaujas uz vecākiem vai ir atkarīgs no 
viņiem,” norāda A. Šmitiņa.
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Psihologi akceptē 
domu bērnam līdz 
10 gadu vecumam 
ļaut izmēģināt pēc 
iespējas daudzveidī-
gākus pulciņus, pie-
mēram, katru gadu 
ļaut iet citā. Tādējādi 
viņam līdz 5. klasei 
jau būs skaidrs, kas 
viņam patīk, nepatīk, 
kas viņu interesē vai 
neinteresē.
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organizē dažāda veida kursus pieaugušajiem un bērniem
latviešu, krievu un angļu valodā jauktās grupās

Nodarbības bērni var apmeklēt kopā ar vecākiem, vecvecākiem.
Šūšanas klasē iemācīsies konstruēt, modelēt, šūt un rotāt apģērbu sev un citiem.
Rokdarbu meistarklasēs iemācīsies adīt, tamborēt, tapot, izšūt, �lcēt, mezglot, 
pērļot, šūt lelles un rotaļlietas, izgatavot apģērbu lellēm, batikot, apgleznot zīdu un 
stiklu, dekupēt utt.
Valodu kursos iemācīsies latviešu, krievu, angļu, vācu, ķīniešu, poļu, franču, spāņu, 
norvēģu valodu.
Mākslas klasē apgūsi zīmēšanu, gleznošanu, gra�ku, veidošanu. Pieredzējusi skolotāja, 
mācot zīmēšanu, māca arī angļu valodu.
Sestdienas nodarbībās bērni radoši attīsta koncentrēšanās spējas, saskarsmes 
prasmes un toleranci vienam pret otru.
Organizējam svētkus bērniem.
Piedāvājam karnevāla tērpu nomu.
Nodarbību vieta: Rīgā, Ķengaragā, Maskavas ielā 261, 4. stāvs.
Kontakti: tālr. 26130586 (Svetlana Junkina), tālr. 26672737 (Anita Vilerte), e-pasts: 
artlab.biedriba@gmail.com; plašāka informācija mājaslapās: http://www.art-lab.lv/,
https://www.facebook.com/artlabbiedriba

DEJU STUDIJA  ESTETIKA
Programmas nosaukums: sporta dejas bērniem
Nodarbību vieta: Rīgā (filiāles centrā un Pļavniekos)

Programmas apraksts
Deju grupa bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam: jautrā, draudzīgā, rotaļīgā atmosfērā 
bērni apgūst dažādas dejas, vingrojumus vispārējai un muzikalitātes attīstībai. 
Nodarbībās mācās izjust ritmu un atvērties kā personība katrā dejā.
Deju grupa bērniem no 6 līdz 10 gadu vecumam: nodarbībās jautrā, draudzīgā 
atmosfērā dejojam dažādas dejas vispārējai bērna attīstībai, mācāmies izjust 
ritmu, koordinēt kustības, kā arī mācāmies sporta dejas. Bērni pakāpeniski 
apgūst kā standartdejas (lēnais valsis, tango, Vīnes valsis, fokstrots, kviksteps), 
tā arī Latīņamerikas dejas (samba, čačača, rumba, pasodoble, džaivs). Papildus 
tiek organizētas klasiskās horeogrā�jas nodarbības. 
Maksa par nodarbībām (2 reizes nedēļā): 24 eiro mēnesī.
Kontakti: t. 26866177, 
e-pasts: dance-studio@inbox.lv, www.dsestetika.1w.lv

Audzēkņi apgūst šādus 
mācību priekšmetus:

vokāls (klasiskais, pops, roks, džezs),
aktieru meistarības un režijas pamati,
skatuves kustības un plastika,
vizuālā māksla.

Mūsu nodarbībās jūsu bērns:
        iemācīsies dziedāt un valdīt pār savu balsi, 
        kā to dara pasaulē pazīstami skatuves 
        mākslinieki,

        iegūs lielisku pieredzi skatuves mākslā, 
 
        pieradīs pie nepārtrauktas uzmanības,
        
        iemācīsies pareizi elpot,

        iemācīsies kontrolēt savu balsi un 
        pareizi pasniegt skaņu,          
       
        piedalīsies studijas rīkotajos pasākumos un 
        koncertos.
 
      

Vokāla un skatuves mākslas skolas PUMPURIŅI pamata darbība ir vērsta uz bērnu un jauniešu vokāla prasmes 
pilnveidošanu mijiedarbībā ar pārējiem skatuves mākslas un mūzikas priekšmetiem. Jau vairāk nekā �� gadus skolā 
ik gadu jauni un talantīgi bērni mācās dziedāt. Ilgu gadu laikā mūsu audzēkņi ir piedalījušies vairākos konkursos, 
festivālos, kā arī koncertos dažādās pasaules valstīs, piemēram, Baltijas valstīs, Krievijā, Moldovā, Baltkrievijā, 
Ukrainā, Armēnijā, Somijā, citās Eiropas valstīs, ASV utt. Gan individuālās programmas, gan kopprojekti ir ierakstīti 
neskaitāmos audio CD.� Sadarbībā ar „Latvijas televīziju� tika uzņemtas divas mūzikas un mākslas skatu filmas, un ir 
īstenoti daudzi citi projekti.

Skolas mācību programma ir izstrādā-
ta, lai veicinātu bērna radošo darbību, 
un tajā ir vairāki mācību priekšmeti, 
kuri atbilstoši bērna vecumam nodroši-
na audzēkņa sagatavotību dziesmu 
izpildījumam uz skatuves un dalībai 
koncertos.

VOKĀLA UN SKATUVES MĀKSLAS SKOLAVOKĀLA UN SKATUVES MĀKSLAS SKOLA
PUMPURINIPUMPURINI VOKĀLA UN SKATUVES MĀKSLAS SKOLAVOKĀLA UN SKATUVES MĀKSLAS SKOLA

PUMPURINIPUMPURINI

*Katru mācību gadu 
noslēdzot, skolas 
audzēkņi audio CD 
ieraksta dziesmas, rīko 
krāšņu galā koncertu, 
kurā ikvienam 
audzēknim ir iespēja 
parādīt gada laikā 
apgūtās iemaņas.

+371 26590165
+371 26175659

pumpurini.com
facebook.com/pumpurini

PURVCIEMĀ, PURVCIEMA IELĀ 38, RĪGĀ
ZOLITŪDĒ,  ZOLITŪDES IELĀ 22A,  RĪGĀ

Mācību procesā bērni tiek dalīti vecuma grupās: 3–4 gadi, 5–7 gadi, 8–12 gadi.
Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā.

Privātais bērnu centrs „Pepijas skoliņa” piedāvā 1–5 gadus veciem bērniem 
pavadīt laiku pie mums, rotaļājoties un izzinot pasauli. Piedāvājam pilnas 
dienas apmeklējumu, ēdināšanu 3 reizes dienā (bērniem, kuriem ir ēšanas 
ierobežojumi, nodrošinām alternatīvu ēdienu) un gulēšanu, dažāda veida 
nodarbības un rotaļas svaigā gaisā.
Mazajiem 1–1,6 gadu vecumā – apmeklējums, sākot ar 3 reizēm nedēļā.
Ar 1,6 gadu vecumu ir valsts līdz�nansējums.
Strādājam visu gadu, arī vasarā. Atrodamies Rīgā pie Kalnciema tilta. 
Vairāk informācijas mūsu mājaslapā www.pepijasskolina.lv. 
Esam ceļā uz bērnudārza statusu.

Pepijas skoliņa
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DEJA
Austrumu deju studija „Yallar” (ar 7 g. vec.): 29594128, 8,50–14,50 €
Tautas deju ansamblis „Uguntiņa” (4–25 g. vec.): 27006026, 14,50 €
Ritmoplastika (2,5–8 g. vec.): 26573146, 10,00 €

MŪZIKA
Akordeonistu ansamblis „Opuss” (4–18 g. vec.): 26005465, 7,00 €
Bērnu kora studija „Odziņas” (2–12 g. vec.): 28323749, 5,00 €
Folkloras kopa „Kokle” (5–25 g. vec.): 28232687, 4,00 €
Koklētāju ansamblis „Austriņa” (5–25 g. vec.): 29176399, 26345909, 7,00 €
Koris „Accolada”, kr. val. (5–25 g. vec.): 27006018, 27006051, 7,00 €
Koris „Rīga”, krievu plūsma (4–10 g. vec.): 28232782, 4,00 €
Meiteņu kamerkoris „Tonika” (ar 6 g. vec.): 26350621, 4,00 €
Meiteņu koris „Rīga” (3–25 g. vec.): 22018399, 7,00 €
Vokālais ansamblis „Canzone” (7–16 g. vec.): 26245793, 4,00 €
Vokālais ansamblis „Melos’’, kr. val. (5–11 g. vec.): 27006042, 5,00 €

VIZUĀLĀ UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA
Dāvanu darbnīca „Ideja”, �oristika (5–25 g. vec.): 29372183, 3,00 €
Gra�skā dizaina pamati (10–18 g. vec.): 29642694, 7,00 €
Juveliermāksla un metāla dizains (11–18 g. vec.): 29860718, 7,00 €
Keramika, tēlniecība (7–18 g. vec.): 29412163, 4,00 €
Kokapstrāde un dizains (9–18 g. vec.): 25929611, 4,00 €
Mākslas pulciņš „Paletīte” (6–9 g. vec.): 26563857, 7,00 €
Modes akadēmija (12–25 g. vec.): 29479095, 4,00 €
Rotaslietu darināšana (6–25 g. vec.): 29672711, 4,00 €
Tekstildizains (8–18 g. vec.): 27006019, 4,00 €
Trauku apgleznošana (10–18 g. vec.): 29163786, 4,00 €
Zīmēšana un gleznošana:

sk. Māra Mickeviča (7–25 g. vec.): 26563857, 7,00 €
sk. Inese Gūtmane (7–18 g. vec.): 26437941, 7,00 €

SPORTS
Badmintons (ar 7 g. vec.): 28334471, 26311243, 26403261
Nodarbības notiek Olimpiskajā sporta centrā; Rīgas 15. vidusskolā 
Visvalža ielā 9; Kalpaka pamatskolā Skrindu ielā 1; Pārdaugavas 
pamatskolā Kartupeļu ielā 2
Bērnu jogas grupa „Bindu” (7–18 g. vec.): 28375158, 14,00 €
Dambrete (7–17 g. vec.): 28869969

Orientēšanās (ar 10 g. vec.): 26679813, 29715927
Nodarbības notiek Rīgas skolēnu pilī – teorija; Rīgas un Pierīgas 
mežos; Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā Stāmerienas 
ielā 8 (Šmerlis); Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā Gaujas ielā 23 
(Čiekurkalns); LSPA vieglatlētikas manēžā (Brīvības gatvē 333) 
ziemas mēnešos
Sporta deju studija „Dzintarjūra” (ar 4 g. vec.): 29283969, 
26406147
Sporta tūrisms (9–16 g. vec.): 26525949, 28755564, 4,00–7,00 €
Nodarbības notiek Rīgas skolēnu pilī – teorija; Šmerļa mežā (Brīvības 
gatvē 333) rudenī un pavasarī – tūrisma tehnika un vispārējā �ziskā 
sagatavotība; LSPA vieglatlētikas manēžā (Brīvības gatvē 333) ziemas 
mēnešos – vispārējā �ziskā sagatavotība, tūrisma tehnika; Juglas vidusskolā 
(Kvēles ielā 64) – klinšu kāpšana; Transporta un sakaru institūta sporta zālē 
(Lomonosova ielā 1) – klinšu kāpšana, tūrisma tehnika
Šaušanas sports (meitenes 11–16 g. vec.): 28645149
Nodarbības notiek šautuvē sporta namā „Daugava” K. Barona 
ielā 107

TEHNISKĀ JAUNRADE
Foto (ar 12 g. vec.): 14,50 €
Koka modeļu sacensības (10–18 g. vec.): 29860718
Nodarbības notiek Mežciema pamatskolā Hipokrāta ielā 28 
(08. kabinetā)
Kuģu, auto, lidmodeļu konstruēšana (10–14 g. vec.): 26406816, 4,00 €
Nodarbības notiek Rīgas Doma kora skolā Kalnciema ielā 10/12 
(209. kabinetā)
Modelēšanas un konstruēšanas pamati (4–6 g. vec.): 27006052
Multiplikācija (5–14 g. vec.): 28232745, 7,00 €
Radioelektronika (10–23 g. vec.): 26322959
Televīzija (12–16 g. vec.): 28232745, 4,00 €

CITI
Arheoloģija un Vecrīgas vēsture (10–18 g. vec.): 26117165
Eiropas kultūra (12–20 g. vec.): 28232745, 4,00 €
Filmu darbnīca (12–21 g. vec.): 29120094, 4,00 €
Gidi, lietišķā vēsture (10–19 g. vec.): 27006037
Kino klubs (12–21 g. vec.): 29120094
Matu sakārtošana (12–18 g. vec.): 29102043, 4,00 €

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas skolēnu pils”
turpina audzēkņu uzņemšanu

K. Barona ielā 99, uzziņām: mob. 27006054, 27006021
Informācija un virtuālā tūre: www.rsp.lv

* Dalības maksa EUR norādīta par 1 mēnesi

dari
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Programmas nosaukums: vokālā un skatuves māksla bērniem un jauniešiem
Nodarbību vieta: Apes iela 3a, Rīga
Bērnu vecums: 3–18 gadi
Programmas apraksts: bērnu un jauniešu vokālā studija „Nots” savu darbību 
uzsāka 2011. gada 4. oktobrī, piedāvājot bērniem un jauniešiem apgūt dziedāšanas 
prasmes dažādos mūzikas stilos un žanros. Kaut gan darbojamies salīdzinoši 
nesen, esam piedalījušies daudzos labdarības un svētku koncertos, patīk piedalīties 
arī konkursos. Studijā darbojas bērni no 3 līdz 18 gadu vecumam un paralēli 
dziedāšanai apgūst arī horeogrā�jas un skatuves mākslas pamatus.
Maksa par nodarbībām: 50 EUR
Kontakti: www.nots.lv, 20203131
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BJC „IK Auseklis” piedāvā 
nodarbības tev un tavai ģimenei!
Bērnu un jauniešu centrs (BJC) „IK Auseklis” piedāvā nodarbības tev un tavai ģimenei!

Nodarbību vieta: Rīgā, Silciema ielā 3 un Mežciema ielā 41.
Dalībnieku vecums: 3–25 gadi.
Maksa par pulciņiem: vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņos – 3–4 EUR līdzdalības maksājums, pārējie – bez maksas.
Kontakti: www.ikauseklis.lv, tālr. 67181090, 67181387.

Ar mērķi radīt iespējas bērniem un jauniešiem lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt prasmes un iemaņas, izkopt talantus 
Rīgā, Juglā, Silciema ielā 3, un Mežciemā, Mežciema ielā 41, darbojas BJC „IK Auseklis”. Juglā centrs atrodas kopš 2012. gada un 
katru gadu tiek piedāvātas jaunas aktivitātes, tiek izkoptas jaunas un sen lolotas tradīcijas. Arvien vairāk mūsu iestādē darbojas 
bērni un jaunieši no tuvākām un tālākām Rīgas skolām.
Bērniem un jauniešiem pēc skolas ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos, kurus vada profesionāli skolotāji – 
entuziasti un sava darba lietpratēji.
Silciema ielā 3 Juglā bērniem un jauniešiem no 5 līdz 25 gadu vecumam ir iespēja piedalīties kultūrizglītības, sporta un tehniskās 
jaunrades pulciņos. Senioriem tiek piedāvāta veselības vingrošanas programma, piedāvājam arī trenažieru zāles apmeklējumu 
Juglas apkaimes iedzīvotājiem. 
KULTŪRIZGLĪTĪBA: netradicionālo rokdarbu pulciņš, šūšanas pulciņš „Satīns”, keramikas pulciņš, stikla mākslas pulciņš, rokdarbu 
pulciņš „Čaklie pirkstiņi”, kokapstrādes pulciņš, ādas apstrādes pulciņš „Ādiņas”, rotu izgatavošanas pulciņš „Rotas”, zīmēšanas 
pulciņš „Zīmulīši”, mūzikas studija „Muzikālais moments”, mūsdienu dejas un skatuves kustības grupa „K. I. D.”, teātris „Současņiki”, 
friziermākslas, stila un modes pulciņš. Pulciņi tiek piedāvāti arī bērniem ar īpašām vajadzībām.
SPORTS: bokss, sporta dejas, sporta aerobika, veselības un koriģējošā vingrošana, grieķu-romiešu cīņa.
TEHNISKĀ JAUNRADE: robotika, vizuālā programmēšana. 
Mežciema ielā 41 bērniem un jauniešiem no 5 līdz 25 gadu vecumam ir iespēja piedalīties kultūrizglītības un sporta pulciņos.
KULTŪRIZGLĪTĪBA: vizuālās mākslas pulciņš.
SPORTS: batuta lēkšanas pulciņš, peldētapmācība 5–10 gadus veciem bērniem (maksa 12 EUR mēnesī).
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA: šobrīd centrā Mežciema ielā 41 darbojas 9 grupas, kuras apmeklē pirmsskolas vecuma bērni ar 3 gadu 
vecumu. Pirmsskolas grupās tiek realizēta licencēta vispārējās pirmsskolas izglītības programma, bērni tiek sagatavoti pamatizglītības 
uzsākšanai skolā. 
BJC „IK Auseklis” daudzi sporta pulciņi notiek sporta zālēs dažādās Rīgas skolās: LSPA šautuvē notiek šaušanas pulciņa nodarbības, 
Rīgas 63. vidusskolā – handbols, Mežciema pamatskolā. Vieglatlētikas audzēkņi trenējas Rīgas sporta manēžā, ir Latvijas vieglatlētikas 
izlases dalībnieki un godam pārstāv iestādi pasaulē. Mūsu iestādē strādā pedagogi, kas savulaik ir bijuši BJC „IK Auseklis” pulciņu 
audzēkņi.
BJC „IK AUSEKLIS” IR SAVS MINIMOTOMUZEJS. Tajā ir apskatāma ekspozīcija par motosporta vēsturi mūsu iestādē, ar ko 
lepojamies, par BJC „IK Auseklis” vēsturi un par tautas orientēšanās sacensībām „Magnēts”.
Kopš 2014. gada rudens BJC „IK Auseklis” teritorijā ir iekārtoti moderni āra trenažieri, kas ir pieejami jebkuram Rīgas iedzīvotājam, 
arī bērniem un jauniešiem.

Kristīne Žīdena,
BJC „IK Auseklis” direktora vietniece

dari
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Programmas nosaukums: bērnu dejas Rīgā no 3 gadu vecuma

Nodarbību vieta: Rīga, Bruņinieku iela 49

Kāda vecuma bērniem paredzēta: no 3 līdz 16 gadiem

PROGRAMMAS APRAKSTS
„Dream dance studio” aicina visus dejot gribētājus mūsu ģimeniskajā, draudzīgajā 
un jaukajā kolektīvā!
„Dream dance studio” tulkojumā nozīmē ‘deju studija „Sapnis”’, un, kā mēs 
zinām, katras meitenes sapnis ir kļūt par graciozu dejotāju un justies kā 
princesei. Mūsu studijas pedagogi palīdzēs to īstenot, iemācot bērniem ne 
tikai dejot, bet skaisti pasniegt sevi, justies brīvi publikas priekšā un smaidīt 
pretim savam sapnim – tad arī dzīve viņiem noteikti uzsmaidīs! 
Mēs piedāvājam vispārīgās attīstības nodarbības dažāda vecuma bērniem 
un jauniešiem. Mēs ne tikai cītīgi darbojamies deju zālē nodarbības laikā, 
bet arī papildinām savu ikdienas dzīvi ar krāšņiem pasākumiem. Pateicoties 
daudzveidīgajiem deju stiliem, bērni iemācās iejusties dažādos tēlos. Ir 
jāatceras, ka katrs no mums ir personība un esam dažādi. Mūsu draudzīgais 
kolektīvs palīdzēs katram izpausties savā sapnī.

Bērni apgūst:
klasiskās dejas,
estrādes dejas,
modernās dejas,
raksturdejas,
ritmiku,
vingrošanu,
aktiermeistarību.
Deju studija „Dream dance studio” iemācīs skaisti, plastiski kustēties, būt pārliecinātam 
uz skatuves un prast daudzveidīgus deju stilus. Mēs piedāvājam piedalīšanos deju 
konkursos, festivālos Latvijā, kā arī ārzemēs, bet galvenokārt – dzīvei noderīgu 
pašapziņu un eleganci, kas palīdzēs turpmākajā dzīvē. Ne velti viena no 
labākajām �ziskajām nodarbībām bērniem skaitās deja, kura veido personību 
jau kopš mazotnes.
Galvenais mūsu studijas mērķis – sagatavot bērnus dažādiem pasākumiem, 
dalībai festivālos un konkursos.
Jau ar 3 gadu vecumu mūsu audzēkņi pirmo reizi kāpj uz skatuves!
„Dream dance studio” aicina visus dejot gribētājus mūsu draudzīgajā, ģimeniskajā 
un jautrajā kolektīvā.
Pirmā nodarbība – bez maksas.

Maksa par nodarbībām: 40 eiro

Kontakti: tel: 26724214, e-pasts: dancestudiodream@gmail.com,
mājaslapa: www.dancestudiodream.com

Pamatskola „Rīdze” interešu izglītības pulciņos uzņem audzēkņus vecumā 
no 4 līdz 25 gadiem. Atrodamies K. Valdemāra ielā 2. Tālrunis – 67848046.

Mazie dejotāji tautas dejas tradīcijas apgūst deju kolektīvā „Virpulītis”.
Deju grupa „Rīdze” ar bagātu koncertdzīvi uzņem jaunus dejotājus iesācēju 

grupā no 6 līdz 8 gadiem. Nodarbības notiek pirmdienās 16.30 un piektdienās 
15.30. Programmā: mūsdienu deja, kustību improvizācija, ritmika, klasiskās 
dejas pamati un deju iestudēšana.

Sākumskolas vecuma bērniem balles deju pulciņš piedāvā apgūt klasisko 
un Latīņamerikas balles deju pamatus, attīstīt ritma izjūtu un stāju, iegūt jaunus 
draugus un labi pavadīt laiku dejojot.

Mūsdienu deju grupā „Stils” dejotāji ar 6 gadu vecumu apgūst klasikas, 
modernās dejas pamatus ar akrobātiskiem džeza dejas elementiem.

Bērnu un vakara mūzikas studijās var apgūt dažādu mūzikas instrumentu 
spēli, papildināt zināšanas teorētiskajos mūzikas priekšmetos.

Dizaina priekšmetu meistardarbnīcā radām un mācāmies. Stikls, ģipsis, 
papīrs vai jebkurš cits materiāls, radoši iepazīts un izmantots, top par rotu, 
skulptūru, dekoru vai vienkārši ko sirdij tuvu. Paralēli praktiskajam darbam 
mācāmies un attīstām krāsu izjūtu, kompozīcijas pamatprincipus, radošu 
pasaules redzējumu.

Kokapstrādes pulciņā skolēniem tiek dota iespēja izgatavot dažādus 
noderīgus priekšmetus, apgūstot iemaņas darbā ar koku.

Tekstilmākslas pulciņš „Jautrais zirneklītis” apmāca aušanas prasmēs 
ar senām un mūsdienīgām koka stellēm, galda stellītēm, koka rāmīšiem un 
kartona pamatiņiem atbilstoši dalībnieku vecuma grupai. Dalībnieku vecums – 
6–25 gadi. Aužam šalles, somas, spilvenus, segas, grīdas celiņus un apģērba 
audumus.

Zīmēšanas studiju „Brīnumotiņa” apmeklē bērni un jaunieši ar 5 gadu 
vecumu. Nodarbībās audzēkņi zīmē un glezno, radoši eksperimentē ar dažādiem 
materiāliem, tehnikām. Bērniem tiek dota iespēja piedalīties izstādēs, kā arī 
dažādos zīmēšanas konkursos.

Pulciņā „Varavīksne” zīmējam, gleznojam, studējam dabu, iepazīstam 
dažādas gleznošanas tehnikas.

Pulciņā „Stilīgi ādas nieciņi” gatavojam ādas rotas, spilventiņus un 
dekoratīvas kastītes no dabiskās ādas.

Filcēšanas pulciņā strādājam ar dabisku, siltu materiālu – aitas vilnu. 
Mācāmies �lcēt un velt. Te top arī smalki vilnas audumi, kas ir rotāti ar zīda 
šķiedru.

Dizaina pulciņā „Skaistumiņš” gatavojam nelielus interjera priekšmetus, 
glezniņas un saiņojam dāvanas. Veidojam ziedus un ziedu pušķus.

Keramikas pulciņā veidojam vienkāršas formas traukus. Bērni iemācās 
apgleznot mālu.

Teātra studijā „Mēs” jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem apgūst 
aktiermeistarības pamatus (skatuves kustība, runas māksla, iztēles rosināšana, 
etīžu spēlēšana). Jaunieši var piedalīties lugu iestudējumos, rezultātā tiek 
spēlētas izrādes. Ir iespējams trenēties arī improvizācijas teātrī, veidojot 
skatuviskus priekšnesumus, un piedalīties teātra sporta turnīros.

Iespējas pašpilnveidoties var iepazīt mājaslapā www.ridze.lv.

Pamatskola „Rīdze” 
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Būt vecākiem ir, acīmredzot, galvenais 
un savā sarežģītībā ne ar ko nesalīdzināms 
pārbaudījums cilvēkiem, dzīvojošiem civi-
lizācijā, kurā ir daudz vainas un kauna iz-
jūtas, noteikumu un priekšstatu par to, kā 
ir jādzīvo, daudz iespēju pieļaut kļūdu bez 
mazākās iespējas atcelt to, kas tika izdarīts. 
Turklāt būt par vecākiem nemāca. Īstenībā 
neviens nezina, kā ir pareizi būt vecākiem. 
Taču vairākums cilvēku uz to tiecas. Kas var 
palīdzēt šajā ceļā? Ideālu vecāku nemēdz 
būt, bet visiem cilvēkiem ir raksturīgi tiekties 
uz ideālu. Pat ja jūsu vecāki bija labi, jums 
tik un tā gribas būt drusku labākiem. Taču 
daudziem no mums bija tik grūti dzīvot ar 
vecākiem, ka ir jādomā, lai paši nepieļautu 
tādas kļūdas – šoreiz jau pret saviem bēr-

niem. Lai cik labi vai slikti ir mūsu vecāki, 
mums gribas būt kaut mazliet labākiem. Vai 
un kā tas ir sasniedzams? Vai var vienkārši 
atteikties no tādas uzvedības, kura piemita 
mūsu vecākiem un nodarīja mums sāpes? 
Vai, atraidot savu vecāku uzvedību, mēs tie-
šām kļūsim labāki par viņiem? Sanāk pretē-
ji: jo lielāka pretošanās parādībai, jo lielāks 
arī pretspēks.

Galvenais, kas mūs māca, ir tas, ko mēs 
vērojam. Vairākkārt atkārtojoties tam, ko 
mēs izjūtam un redzam, mēs, pat necenšo-
ties to darīt, iegaumēsim un apgūsim to uz-
vedības līmenī. Tas notiek bez apzināšanās. 
Gribot vai negribot mēs iemantojam mūsu 
vecāku uzvedību.

Lai kaut ko mainītu savā uzvedībā, ir jā-
būt ļoti apzinātiem, jāprot sevi vērot un ap-
zināties savas rīcības un vārdu neapzinātos 
motīvus. To daudzi neprot, bet to darīt var 
iemācīties.

salīdzināšana jeb 
„tas, kā trūka man, būs 
maniem bērniem”
Kļūstot par vecākiem, cilvēki bieži sev 

apsola, ka saviem bērniem dzīvē dos to, kā 
viņiem pašiem nebija, tādējādi salīdzinot 
savu bērnu ar sevi un domājot, ka noteikti 
zina, ko bērnam īsti vajag.

Salīdzināšanu daudziem no mums mā-

cīja kopš bērnības, piemēram, kad tika 
stāstīts, ka kādam ir vēl sliktāk nekā mums. 
Labāk būtu salīdzināšanu aizmirst un vairs 
neprast, ja vien runa nav par pērkamām 
un izmantojamām lietām. Sevis salīdzinā-
šana ar citiem cilvēkiem nevar būt parei-
za – jo pasaulē nav divu vienādu cilvēku 
un divu vienādu pārdzīvojumu. Pat dvīņu 
salīdzināšana nebūtu korekta, jo viņu iek-
šējie pārdzīvojumi attiecībā uz vienu un to 

pašu situāciju atšķirsies. Nebūtu labi salī-
dzināt arī sevi ar savu bērnu. Jūsu bērns ir 
cits cilvēks citā laikā, ar citiem vecākiem, 
pārdzīvojumiem un iespējām. Un arī va-
jag viņam kaut ko citu, nevis to, ko jūs paši 
neesat saņēmuši savā bērnībā. Tātad ir jā-
konstatē, ka, iespējams, patiesībā jūs maz 
zināt par to, ko vajag jūsu bērnam.

„es nekad tā nedarīšu!”
Ja cilvēkam savā bērnībā – un ne tikai 

bērnībā – ir bijis daudz konfliktu un sav-
starpējas nesaprašanās ar kādu no vecā-
kiem vai viņiem abiem, visai biežs uzvedī-
bas motīvs, kļūstot par vecākiem, ir nekad 
nedarīt tā, kā tika darījuši paša vecāki. 
Laba ideja, bet vai tā ir piepildāma? Droši 
vien daudzi no jums jau ir pamanījuši, ka 
negribot darīt kā jūsu vecāki un būt tādi, 
kādi ir bijuši viņi, jūs esat kļuvuši par tie-
ši tādiem pašiem vecākiem (cilvēkiem), 
kādi bija jūsu vecāki. Tā arī ir tā neapzinātā 
uzvedības pārmantošana, kura notiek ar 
katru no mums. Izeja ir: apzināties šo savu 
uzvedību, atzīties tajā, izzināt tādas uzve-
dības cēloņus jūsu individuālajā gadījumā, 
un tad būs skaidrs, vai jūs varat mainīt šo 
savu uzvedību un kā to var izdarīt.

Ir vēl kas vēlams – būtu labi, ja jums būtu 
iespēja parunāt par to ar saviem vecākiem.

Var izrādīties, ka personīgi jums tie-
šām nav acīmredzamu iemeslu zināmai 
uzvedībai un jūs to vienkārši pārmantojāt 
neapzināti, taču jūsu vecākiem varēja būt 
īsti iemesli tādai viņu uzvedībai. Ja tāda iz-
runāšanās starp jums un jūsu vecākiem ir 
iespējama, tas bieži var ietaupīt jums laiku 
atbilžu meklējumiem un iešanu pie psiho-
terapeita. Taču ir iespējams, ka jūsu vecā-
kiem arī nebija īsto iemeslu tādai uzvedī-
bai un viņi, savukārt, to tika pārmantojuši 
no saviem vecākiem. Tad var palīdzēt vai 
nu samierināšanās ar pagātni, vai nu ie-
rakšanās dziļāk ģimenes vēsturē. Katrā ga-
dījumā slēpto iemeslu izprašana vienmēr 
veicina labas izmaiņas.

„es neesmu kā mana māte”
Pašapmāns. Tas, ka mēs nevēlamies 

kaut ko atkārtot, nenozīmē, ka mums izdo-
sies no nevēlamā izvairīties. Visdrīzāk mēs 

Kāpēc pIeaugušajIem Ir 
jāsaKārto attIecības ar 

savIem vecāKIem?

Labāk būtu salīdzinā-
šanu aizmirst un vairs 
neprast, ja vien runa 
nav par pērkamām un 
izmantojamām lietām. 
Sevis salīdzināšana ar 
citiem cilvēkiem nevar 
būt pareiza – jo pasau-
lē nav divu vienādu 
cilvēku un divu vienā-
du pārdzīvojumu.

asijata maija zeļenko,
psiholoģe, 

sistēmisko risinājumu konsultante



12 septembris  2015

FO
TO

: h
ttp

://
w

w
w

.jo
sh

m
ill

ar
d.

co
m

, h
ttp

://
st

at
ic.

w
ix

st
at

ic.
co

m

uzzini

šajā domā ieliksim tik daudz pretošanās 
enerģijas, ka enerģijas daudzums šo domu 
realizēs. Taču runa te ir arī par neapzinātu 
uzvedības pārmantošanu. Tas nozīmē, ka, 
sastopoties ar situāciju, cilvēki bieži nevis 
pēta šo situāciju un meklē veidu, kā rīkoties 
tieši šeit un tieši tagad, bet gan veic automā-
tiskas darbības. Ja jūsu bērnībā, ieraugot 
izmētātas rotaļlietas, māte jūs norāja, tad, 
pirmo reizi saskaroties ar tādu situāciju 
jau ar savu bērnu, jūs ar ļoti augstu var-
būtību tāpat norāsiet viņu. Visdrīzāk pat 
tādiem pašiem vārdiem, kādus lietoja jūsu 
māte. Tas notiek automātiski. Pretējais au-
tomātiskai darbībai ir apzināta darbība. Ie-
raugot nekārtību bērna istabā, var apturēt 
savu reakciju, pajautājot sev, kas ar mani 
notiek, redzot šo ainu, un tikai tad, ievēro-
jot, ka jums ir darīšana ar bērnu, izvēlēties 
reakciju atbilstīgi savām izjūtām un bērna 
izpratnes iespējām. Tātad – nereaģēt auto-
mātiski, bet reakciju izvēlēties apzināti.

bēgot no kaut kā, mēs 
to pastiprinām
Ne tikai koncentrēšanās uz nevēlamo 

veicina nevēlamā īstenošanu, bet arī tas, 
ka mēs piederam mūsu ģimenēm. Ģi-
menes sistēmiskās terapijas izgudrotāja 
Berta Helingera (Bert Hellinger) inter-
pretācijā tas saucas – lojalitāte. Kad mēs 
piedzimstam kādā ģimenē, mēs kļūstam 
saistīti ar to. Mēs savā veidā pieņemam 
informāciju par šo ģimeni, kā arī sā-
kam darīt kaut ko tai – mēs atbilstam un 
savā ziņā kalpojam tai. Piederēt ģimenei 
ir izdzīvošanas jautājums, jo īpaši pašā 
sākumā, bērnībā. Tad mēs arī iegūstam 
aptuvenu sajēgu par mūsu vecāku ģime-
nes sastāvu, tradīcijām, attiecībām un 
visu citu, ko ir pieņemts piekopt tieši pie 
mums. Un mūsu uzticība ģimenei arī ir tā 
lojalitāte – mēs kopjam ģimenes tradīcijas 
un attiecības, kādas tajā valda, tostarp kā 
stafeti pārņemam attieksmi pret bērniem. 
Ja starp vecākiem un attiecībā uz bēr-
niem nebija pieņemts izrādīt mīlestības 
izpausmes, bērni arī nepratīs izrādīt mī-
lestību. Ja bija pieņemts kritizēt vienam 
otru, izauguši un kļuvuši par vecākiem, 
bērni kritizēs savus bērnus, kaut gan pa-
šiem bērnībā tas nepatika. Nelaimīgas 
mātes meita arī būs nelaimīga, jo viņa 
mīl savu mammu un nespēj viņu nodot, 
kļūstot laimīga – viņa vienkārši neatļau-
sies to, jo laime nelaimīgas mātes priekšā 
ir nepieņemama, nodevīga. Vienlaikus 
nav retums stāsti par to, ka, piemēram, 
kāds vīrietis ir miris tajā pašā vecumā, 
kad viņa tēvs. Šie ir tikai daži piemēri no 
neskaitāmām iespējām bērnam pierādīt 
savu lojalitāti pret vecākiem.

atraidīšana veicina 
spriedzi (un atkārtošanu), 
pieņemšana ļauj 
spriedzei pašķīst
Katrā gadījumā labas (vai uzlabotas) at-

tiecības ar saviem vecākiem atvieglo bērnu 
audzināšanu. Ar dažiem vecākiem attiecī-
bas pašas par sevi ir labas, taču bieži vien 
par tādām attiecībām var tikai sapņot.

Audzinot bērnu, ir svarīgi, lai nebūtu 
tā hroniskā iekšējā saspringuma, kurš vei-
dojas bērnības traumās un aizvainojumā 
uz vecākiem, kuri darīja pāri. Jūsu bērns 
tagad mācās būt. Mācās no jums. Bērni 
mācās kopējot, bet viņi arī smalki uztver 
informāciju enerģijas līmenī. Ja jūs dzī-

vojat saspringumā (kuru jūs varat tikpat 
kā nejust, jo šis jau ir pastāvīgais iekšējais 
jūtu stāvoklis – jūsu muskuļi ir pieraduši 
pie tāda saspringuma un vairs nedod sig-
nālu, ka kaut kas nav kārtībā), bērns jūt 
arī to. Jūsu neapmierinātība atsauksies 
bērnā. Bērns var justies nervozs, nemie-
rīgs, arī saspringts un, iespējams, kādā 
brīdī šo saspringumu nespēs pārvarēt, un, 
piemēram, bez redzama iemesla kļūs ag-
resīvs – pret dzīvnieku, pret citu bērnu vai 
pat pats pret sevi. Īpaši nepatīkami ir tas, 
ka viņš pat nezinās, kāpēc to dara.

attiecību ar 
vecākiem sakārtošana
Labs kontakts, izrunāšanās ar vecā-

kiem, uzticēšanās viņiem dos jums ievē-
rojamu iekšējo brīvību, atslābumu, iespē-
ju beidzot būt ar sevi, ar savu apziņu, ne-
vis strīdēties ar vecāku tēliem savā prātā. 
Kamēr jūs nēsājat to tēlu sevī, jūsu prāts 
ir apsēsts, tas pieprasa daudz enerģijas, kā 
rezultātā jūs ātrāk nogurstat un nepama-
nāt daudzas dzīves dotās iespējas aizņem-
tā prāta dēļ. Jūsu efektivitāte dzīvē varētu 
būt augstāka par to, kas ir tad, kad prāts ir 
aizņemts. Arī jūsu bērns ir nervozāks.

Sistēmiskajā terapijā ir tāds jēdziens 
kā „mīlestības plūsma”. Svarīgs ir mīles-
tības plūsmas virziens – no vecākiem uz 
bērniem. Tad bērni attīstās. Bet, ja vecā-
ki nav spējīgi dot mīlestību bērniem, tad 
plūsma kādā brīdī maina virzienu – no 
bērniem uz vecākiem – un sāk veicināt 
dzimtas sairšanu. Lai tā nenotiktu, ir sva-
rīgi sakārtot savas attiecības ar vecākiem. 
Mīlestībai ir jāplūst pareizā virzienā. 
Bieži ar reāliem vecākiem tas nav iespē-
jams. Tādos gadījumos to var izdarīt savā 
dvēselē, un tas noteikti veicinās jūsu at-
tiecības ar bērniem, viņu attīstību, kā arī 
attiecības jūsu starpā.

Nelaimīgas mātes mei-
ta arī būs nelaimīga, jo 
viņa mīl savu mammu 
un nespēj viņu nodot, 
kļūstot laimīga – viņa 
vienkārši neatļausies 
to, jo laime nelaimīgas 
mātes priekšā ir nepie-
ņemama, nodevīga.
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Turpinājums no iepriekšējā numura

Gundars Kuklis ir ārsts, veselības mācības 
skolotājs, lasa lekcijas Rīgas Stradiņa univer-
sitātē, Latvijas skolās un ilgus gadus ir strā-
dājis arī vairākās Kurzemes arodskolās. Viņš 
uzskata, ka skolēniem nav vārda „nezinu”, 
bet ir „es neatceros”. Un tas ir pa-matoti, jo, 
ja vien smadzenēs pavīd doma – kam man 
dzirdētais vajadzīgs, kā man tas ir norie-
bies –, smadzenes par 75–80 % aizveras un 
atrodas snaudas stāvoklī. Bet, ja ir pozitīva 
motivācija, acis un ausis ir vaļā, smadzenes 
uztvers informāciju arī tad, ja cilvēks ārēji 
snauduļo.

puiši jāuzrunā tieši
Ārsts skaidro, ka pieaugušajiem būtu 

jāzina, ka puiši informāciju no smadze-
nēm spēj dabūt laukā pusotras reizes il-
gākā laikā nekā meitenes, tādēļ īstajiem 
puišiem nav raksturīgi atbildēt uzreiz. Ja, 
piemēram, skolotājas to neapzinās, tad 
kļūst nepacietīgas un uzskata, ka skol-
nieks nav sagatavojies un nezina. G. Kuk-
lis atklāj, ka ir ieteicis puišiem vismaz 
kaut ko murmināt vai lūgt jautājumu at-
kārtot u. tml., lai iegūtu laiku domāt.

Tā kā zēniem kreisā smadzeņu pus-
lode attīstās vispirms, vīrietim ir rak-
sturīgi fiziski reaģēt ar negatīvu pie-
skaņu, bet domāt precīzās kategorijās. 
Piemēram, puiši spēj galvā izdomāt, vai 
galds ieies attiecīgajā vietā, bet meitenes 
tomēr izmēģinās – un reizēm viņām 
izrādās taisnība, atzīst G. Kuklis. „Vī-
rietis iet no kopuma uz sīkām detaļām, 
bet sieviete no sīkumiem arī tiek uz 
kopumu. Vēl mūs atšķir tas, ka vīrieši 
saprot tikai tiešu runu, bet sievietes tā 
nerunā, tādēļ, īpaši skolā, tas ir bīstams 
moments,” uzsver lektors un stāsta pie-
mēru. Skolotāja aicina: „Vajadzētu aiz-
nest šos krēslus!” Visi puiši sēž. Viņa 
turpina: „Es nesaprotu: te ir kāds vīrie-
tis, kas var aiznest?” Pieceļas meitenes 
un sāk nest, bet puiši ne, jo netika kon-
krēti teikts, kuram tas ir jādara. Vīrie-
šu valodā ir jāskan: „Lūdzu, paņem šo 
krēslu un aiznes pie sienas!” Sieviešu 
valodā: „Būtu labi, ja šis galds stāvētu 
pie sienas.” Vīrietis paskatās un piekrīt: 
„Jā, būtu labi.” Sieviete nesaprot, kāpēc 
nekas nenotiek, bet vīrietis ir tikpat iz-
brīnīts – jau sen būtu izdarījis, ja viņa 
to būtu lūgusi darīt.

Kad zēnam jautā, vai esi izmācījies, 
un viņš godīgi atbild, ka nav, nedrīkst 
pārmest, jo neviens nav teicis, ka tas ir 
jādara, tikai – ka vajadzētu, kam viņš, 
protams, piekrīt.

G. Kuklis uzskata: ja darba intervijā 
uzklausa vīrieši, tad daudz gudrāku sie-
vieti darbā var arī nepieņemt, jo viņa ir 
izteikusies plaši par vairākām tēmām, bet 
domas nav definējusi konkrēti un īsi – un 
tādēļ nav saprasta. Pats ārsts skolotāja 
darbā ir pārliecinājies, ka zēni neatnes 
mājasdarbu, ja nav pateikts konkrēts no-
došanas laiks, lai gan ir licies pašsaprota-
mi, ka atnesīs nākamajā stundā.

jārosina domāt
Ārsts runā arī par problēmu, ka puiši 

pieaugot bieži neiemācās dzīvot kopā ar 
sievieti, bet aiziet no mammas pie mam-
mas – nav radināti domāt patstāvīgi. 
„Puišiem skolā nepārtraukti ir jāuzdod 
jautājums: kā tu domā – kā mēs to darī-
sim? Citādi viņam būs šoks, apprecoties 
ar sievieti, kura liek domāt, piemēram, 

jautājot: „Mīļais, kā tu domā – kādi aiz-
kari te labāk izskatītos? Varbūt dzelte-
ni?” Viņš droši vien piekritīs un uzska-
tīs, ka tā ir izlēmis pats,” stāsta lektors.

G. Kuklis atgādina, ka sieviete vīrieti 
piesaista tik ilgi, kamēr viņa viņam ir no-
slēpums. Puišiem ir raksturīgi fantazēt, 
bet pārāk atkailināts, caurspīdīgs u. tml. 

puIšI un meItenes domā 
un pasaulI uztver atšķIrīgI

Vīrieši saprot tikai tie-
šu runu, bet sievietes 
tā nerunā, tādēļ, īpaši 
skolā, tas ir bīstams 
moments.

Tādēļ īstajiem pui-
šiem nav raksturīgi 
atbildēt uzreiz. 

Gundars Kuklis ir pārliecinājies, 
ka bieži neprotam runāt ar pretējo 
dzimumu.

FO
TO

: A
nd

ris
 B

ēr
ziņ

š, 
ht

tp
://

ep
ile

ps
yu

.co
m

, h
ttp

://
gr

ap
hi

cs
8.

ny
tim

es
.co

m



14 septembris  2015

apģērbs uzbudina un rada grūtības koncen-
trēties, un, pēc ārsta domām, arī skolā būtu 
jāievēro, kādā apģērbā meitenes un skolotājas 
ierodas uz stundām. Ārsts atceras gadījumu, 
kad zēnu sekmes tādēļ pasliktinājās – tā ir 
fizioloģiska reakcija uz tīšiem vai netīšiem 
meiteņu izaicinājumiem.

Puišiem ir šaurāks redzeslauks, bet 
viņi labāk redz tālumā, toties meitenēm 
tas ir plašāks, un viņas labāk redz tuvu-
mā. Ja puisim kaut kas ir jāsaskata, viņš 
ir spiests pagriezt galvu.

Ārsts stāsta, ka nepiekrīt teorijai par 
divām ābola pusītēm, drīzāk uzskata, ka 
sieviete un vīrietis ir kā divi āboli, kas 
rotē viens gar otru, tādējādi saglabājot 
savus kodolus, savu veselumu. Visu laiku 
ir kopā, bet, pazūdot vienam, otrs ābols 
paliek vesels.

„98 % puišu savu meiteni izvēlēsies 
tādu, kāda ir viņa mamma, bet 97 % mei-
teņu – tādu puisi, kāds ir viņas tēvs. Var 
iebilst – ja nu tēvs ir dzērājs? Jā, bet būs 
vīrietis, kas mīl bohēmu un nebūs prak-
tisks,” ir pārliecināts G. Kuklis.

Vēl viņš uzsver: ja meitenei neveicas 
mācībās, tad problēma ir mācību priekš-
metā, bet, ja puisim, tad tas ir jāskata 
saistībā ar sievieti, kura to māca. „Ja 
nevar atrisināt problēmas ar šo sievieti, 
tad ir jāmaina klase vai skola,” iesaka 
ārsts un veselības mācības skolotājs.

„Meiteņu audzināšana pamatojas 
emocionāla atbalsta veidošanā. Īsta sie-
viete jebkurā vecumā ir sieviete – ja viņa 
ir satraukta vai nobijusies, tad alkst arī 
fiziska atbalsta, lai justos droši,” stāsta 
G. Kuklis, ar smaidu piebilstot, ka zē-
niem iesaka – ja vēlas, lai meitene tuvo-
tos, viņa ir kaut kā jānobiedē.

Viņš atgādina, ka vīriešu strīdā uzvar 
tas, kuram ir taisnība, kad ir izgājuši ārā 
un izvillojušies, bet sieviešu strīdā uzvar 
tā, kura saka pēdējo vārdu, tādēļ puišiem 
iesaka atļaut skolotājai pateikt pēdējo vār-
du un vairs neiebilst.

„Puiši reaģē fiziski, tādēļ grūst, sist, 
skriet ir dabiski, fiziska mazaktivitāte 
ir bīstama. Skolās visbiežāk starpbrīžos 
aizliedz skriet, padauzīties, bet viņiem 
ir nepieciešams fiziski paburzīties. Ja 
puisis neiemācās fiziski izreaģēt un 
emocionāli izjust, cik patīkami ir rū-
pēties par savu meiteni, tad viņš neva-
rēs noturēties zvaigžņu stundā un būs 
bail,” stāsta G. Kuklis un, atgādinot 
bieži pieļauto kļūdu, ka zēniem neļauj 
raudāt, norāda: lielie asaru dziedzeri ir 
drošības vārsti – durvis, pa kurām tiek 
izsviestas ārā pārāk spēcīgas pozitīvas 
vai negatīvas emocijas. „Lielās bēdās 

vai priekā cilvēkam ir jāsāk raudāt, 
lai nesajuktu prātā – līdzīgi kā strāvas 
pārslodzē izsitas elektriskie korķi, lai 
neaizdegtos vadi. Ja pasaka – tu esi vī-
rietis un nedrīksti raudāt, tiek uzlikts 
bloks organisma aizsargreakcijai jeb 
vārstam,” stāsta lektors un piebilst, ka 
vīrietim ir gan jāļauj vaļa emocijām, 
gan jāprot vīrišķīgi savaldīties. „Manā 
izpratnē nesavaldīgs vīrietis ir kā dzir-
navu dīķis – ļoti liels, bet bez enerģijas. 
Savaldīgs vīrietis ir kā kalnu upe – plūst, 
bet ir stingri krasti. Var uzsist, skriet, 
paraustīt uz augšu meiteņu brunčus, 
bet to, cik būsi vīrišķīgs, parādīs spēja 
savaldīties. Cik spēsi savaldīties, tik uz 
tevi varēs paļauties, tik tu pieņemsi lē-
mumus, par kuriem pats pratīsi atbildēt, 
nevis tā būs kaut kāda politiska atbil-
dība.” Viņš vēlreiz uzsver, ka puišiem, 
ja viņi ir satraukti, fiziski no tā ir jāat-

brīvojas, piemēram, jāizskrienas, jāpie-
pumpējas, lai no sasprindzinājuma ne-
kļūtu vardarbīgs, nenodzertos utt.

Ārsts norāda uz trim aspektiem, kam 
pievērst uzmanību: pirmkārt, puisim 
vienmēr ir jāgrib ēst; otrkārt, ir jābūt fi-
ziskas aktivitātes stāvoklī; treškārt, ir jā-
būt interesei par pretējo dzimumu.

„Ja puisis sāk riebīgi runāt par savu 
mammu, skolotāju vai sievietēm, tas vien-
mēr ir aizdomīgi un ir jāatrisina jautājums, 
kāpēc viņš tā runā. Ventspils izglītības no-
daļā šādās situācijās skolotājas par to in-
formēja un rīkojām apaļos galdus, kuros 
piedalījās mediķi, vecāki, lai noskaidrotu 
iemeslus,” pieredzē dalās G. Kuklis. „Bie-
ži zēnu galvās valda haoss, nepareizi pie-
ņēmumi, lai gan ir pieejama informācijas 
pārbagātība.”

vēro

Puišiem skolā nepār-
traukti ir jāuzdod jau-
tājums: kā tu domā – 
kā mēs to darīsim? 

Ja meitenei neveicas 
mācībās, tad problē-
ma ir mācību priekš-
metā, bet, ja puisim, 
tad tas ir jāskata 
saistībā ar sievieti, 
kura to māca. 

Meiteņu audzināšana 
pamatojas emocionā-
la atbalsta veidošanā. 
Īsta sieviete jebkurā 
vecumā ir sieviete – ja 
viņa ir satraukta vai 
nobijusies, tad alkst 
arī fiziska atbalsta, lai 
justos droši.
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