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Mans bērns  
mani neklausa!

SEPTIŅGADNIEKA KRĪZE
Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante

Vecāki, esot līdzās savam skolēnam, nereti nonāk situācijā, ka bērns sāk protestēt un 
ārkārtīgi noteikti paziņo par savu nostāju un turpmāko rīcību. Ja esam godīgi pret sevi, 
tad nākas atzīt, ka tas kaitina, jo secinām – mans bērns mani neklausa un runā pretī. 
Kas notiek patiesībā?

Jau iepriekš esmu rakstījusi par to, ka reizē ar skolas gaitu sākšanu mazajam cil-
vēciņam sākas arī septiņu gadu vecuma krīze. Mainās viņa sociālais statuss, parādās 
jaunas autoritātes – skolotāji, attīstās patstāvīgums, parādās jaunas saistības, pārdzī-
vojumi. Ir divas būtiskas parādības, kas ietekmē bērnu šajā periodā un var palīdzēt 
vecākiem izskaidrot, kāpēc bērns tā rīkojas, – tās ir atšķirīgu viedokļu un jaunu pie-
nākumu iepazīšana.

Viedokļi mēdz atšķirties un eksistēt vienlaikus
Palīdzēt bērnam iemācīties sadzīvot ar citiem cilvēkiem, viņu viedokļiem un nebūt 

atkarīgam no tiem, kā arī izveidot savu viedokli un, ja vajag, aizstāvēt to – šajā proce-
sā vecākiem ir nozīmīga loma. Piemēram, ja māte, neapzināti sacenšoties ar skolotā-
ju, bērnam kategoriski uzspiež savu viedokli, viņš nokļūst smaga spiediena situācijā, FO
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kuru ir ārkārtīgi grūti pārvarēt. Ja bērnam ir spēks pretoties, viņš mēģinās sevi aizstāvēt, taču turpmākās attiecības neveicinās 
uzticēšanos un apgrūtinās tuvību ģimenē. Ja vecākiem tomēr ir nepārvarama vajadzība, lai viņu viedoklis būtu vienīgais, iespē-
jams, ka viņiem pašiem dzīvē klājas grūti un ir vērts griezties pie psihoterapeita. Citi viedokļi tomēr eksistē, un šis fakts ir jāpieņem.

Turpinās eksperimenti ar robežām
Vecākiem ir jāļauj bērnam paplašināt robežas, tomēr viņš jāapstādina tur, kur vajag. Bērniem ir jauni uzdevumi, jaunas sais-

tības, tātad – jaunas robežas. Te rodas jaunas tiesības, un blakus tiesībām – arī jaunas saistības. Aprunājieties ar bērnu par viņa 
jaunajām pilnvarām! Piemēram, lai bērns pats sakārto somu skolai; nestāviet klāt un nesakiet priekšā, kas jāpaņem un kas tika 
aizmirsts. Lai bērns mācās būt atbildīgs par savām lietām, kā arī lai mācās, ka viņa darbībām ir sekas, piemēram, ja pildspalva 
netika paņemta, tad skolā nebūs, ar ko rakstīt, tātad nāksies visus aizkavēt un prasīt pildspalvu citiem cilvēkiem. Un, mīļie vecāki, 
pat ja tā notiks, – tā nav traģēdija! Nelieciet bērnam piedzīvot psiholoģisku traumu tāpēc, ka viņš ir pieļāvis šo kļūdu. Vienkārši ar 
viņu pārrunājiet šo situāciju, un lai viņš pats pieņem lēmumu – vai viņam gribas būt atkarīgam no gadījuma (var gadīties arī tā, ka 
nevienam citam klasē otras pildspalvas nebūs) un citu cilvēku labsirdības (ja kāds negribēs, tad pildspalvu nedos). Šī ir paredzama 
situācija, kurai var sagatavoties, – lai mācās sagatavoties. Taču, ja jūs bērnu pazemosiet viņa kļūdas dēļ, viņš nekļūs kārtīgs, bet gan 
tāds, kuru var pazemot.

Viss iepriekšminētais veicina bērnā patstāvību. Bērns izjūt lepnumu un vienlaikus arī bailes no patstāvīguma. Viņš var izai-
cināt savus vecākus, sacenšoties ar viņiem – konkurējot, paužot savu viedokli un nepaklausot. Bet vecāki tam nav gatavi. Mātes 
mēdz runāt par saviem bērniem tā: „Es viņam „manu mazo”, „mans mazais”, te skatos – viņš vannasistabā stāv pie spoguļa ar 
skuvekli pie vaiga!” Ir pagājuši vien septiņi gadi – protams, jūs neesat tam gatavi! Par vecāku problēmu kļūst nevis tas, kāpēc bērns 
runā pretī, bet gan tas, kā tikt līdzi bērna attīstībai.

Bailes zaudēt kontroli pār bērnu
Vai jāpanāk, ka bērns paklausa? Atkarībā no tā, ko jūs no viņa prasāt. Šajā periodā vecāki var pēkšņi just, ka bērnam vairs nav 

tik vajadzīgi kā iepriekš. Un tas patīk nebūt ne visiem. Vairākums vecāku jūtas drošāk, kad pilnīgi kontrolē bērnu. Viņi ir gatavi 
skraidīt apkārt bērnam arī turpmāk un neļaut viņam patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Būtībā vairākums vecāku pretenzijas neizrāda tiešā veidā. Vecāku īstā problēma nav tas, ka bērns „dārzeņus neēd” vai „nedara, 
ko es saku”, vai „grib ieriebt”. Īstenībā vecāki baidās, ka zaudē kontroli pār bērnu: viņš vairs nepaklausa, vecākiem vairs nav varas. 
Protams, bērnam vecāki ir jāklausa, taču – katrā posmā citādi. Vecāki nevarēs nodzīvot sava bērna dzīvi, lai kā to gribētos.

Tiesības atteikties risināt vecāku problēmas
Labi pavērojiet sevi! Vai katrs jūsu lūgums vai uzdevums, ko uzdodat bērnam, 

tiešām ir adekvāts, vajadzīgs, lietderīgs, nepieciešams? Vai jūs gāžat pār bērnu to, ko 
labāk (un pareizāk) būtu izdarījuši paši vai kas vispār nav jādara? Tad bērnam, kas 
atsakās risināt jūsu problēmas, ir taisnība, un ir ļoti labi, ka bērns vēl ir spējīgs lemt par 
sevi pats. Ja jūs necentīsieties viņu apspiest, viņš var izaugt par patstāvīgu personību, 
kura pati pieņems lēmumus un zinās atteikt, kad tas būs nepieciešams.

Vecāku prasības bieži vien ir nepamatotas, piemēram, tās, kuras rodas no varas 
spēlēm. Notiek cīņa par varu vai par savu autoritāti ar paša bērnu. Protams, katru 
brīdi, kad vien ir iespēja, savam bērnam var pierādīt, ka pieaugušais ir galvenais un ka 
viņam pieder vara mājās. Taču, kad bērns 
izaugs par muļļu, diez vai vecāki par to 
priecāsies. Bet viņš tāds būs vecāku iztu-
rēšanās dēļ! Arī tad, ja šķiet, ka bērnam 
visu laiku ir jābūt nodarbinātam, nevis 
jāpriecājas, jāsapņo vai jānodarbojas ar 
savām bērna lietām, pieaugušajiem ir 
jāstrādā ar savu uztveri, nevis kaut kas 
jāpieprasa no bērna. Tas ir nopietni: mai-
niet savu domāšanu! Bērnam ir jābūt 
bērnam un jāizdzīvo viss, kas ir jāizdzī-
vo bērnam. Citādi viņš to darīs citā laikā, 
citā vietā un ar citiem cilvēkiem – ne ar 
jums.

Jāmāca būt atbildīgam 
par personisko

Šis bērnam ir arī lielākas brīvības 
laiks. Un ļaujiet viņam šo brīvību! Vien-
laikus ar lielākām saistībām ļaujiet bēr-
nam lielāku brīvību, arī atpūtas ziņā. Pil-
nīga izlaidība gan nav nekas labs. Ir tādi 
darbi, kuri bērnam ir jādara, un ir arī 
tādi, kuri viņu neskar. Par visu, kas attie-
cas uz bērnu personīgi, – viņa istabu, lie-
tām, spēļmantiņām, apģērbu – bērnam ir 
jāmāca būt atbildīgam pašam.

Par vecāku problēmu 
kļūst nevis tas, 
kāpēc bērns runā pretī, 
bet gan tas, 
kā tikt līdzi bērna 
attīstībai.
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Pavērosim savu uzvedību un prasības pret bērnu! Iespējams, reizēm tiek izmantotas vardarbīgas metodes, piemēram, bērns 
nodarbojas ar diviem sporta veidiem, nedēļas nogales pavada pie vecvecākiem, piedalās tautas deju pulciņā un mācās vēl divas 
valodas – vai tiešām viņš to visu spēj? Vai vecāki ir pajautājuši, vai bērns pats to grib, vai arī vienkārši aizved viņu tur, kur šķiet 
moderni vai prestiži? Vai bērnam ir tiesības runāt pie galda, uzdot vecākiem jautājumus tāpat vien? Ja nav, tad ir tikai likumsaka-
rīgi, ka bērns protestē.

Bailes kļūt pieaugušam
Bērnam var būt arī bail no lielākas brīvības, kurai līdzi nāk lēmumu pieņemšanas grūtības un atbildība. Tad bērns var it kā ie-

grimt bērnībā: „Mammu, pabaro mani ar karotīti!”; „Mammu, aiznes mani uz gultiņu!” utt. Arī tas ir jāuztver ar sapratni. Nevajag 
teikt bērnam, ka tagad viņš jau ir liels un viss ir jādara viņam pašam. Var pabarot ar karotīti un palasīt pasaku pirms gulētiešanas. 
Ja bērns tā uzvedas, iespējams, vecākiem ir jābūt iejūtīgākiem pret viņu šajā posmā, bet kopīgais uzdevums ir sasniegt šim vecu-
mam atbilstīgu patstāvības pakāpi.

Krīze: apšaubīt vecāku autoritāti un sacensties ar viņiem
Ja bērns nav traumēts un viņa psihe attīstās normāli, tad bērns piedzīvos šo krī-

zi – apšaubīs vecāku autoritāti un mēģinās sacensties ar vecākiem. Tas notiek ar katru 
normālu bērnu katrā ģimenē, pat pašā saprotošākajā. Ja vecāki tiešām centīsies sadar-
boties ar bērnu, palīdzēt viņam, pieņems šos jaunos izlēcienus ar sapratni, tad piedzī-
vos unikālu pieredzi, attiecības ievirzīs sadarbošanās un uzticēšanās gultnē, bet bērns 
augs patstāvīgāks. Starp citu, viņš arī mazāk sacentīsies ar vecākiem, negribēs ieriebt 
apzināti. Vecākiem ir svarīgi zināt, ka bērnam šis laiks ir patiešām sarežģīts, savukārt 
vecāki var palīdzēt viņam to pārdzīvot.

Tas, ka bērns protestē, kļūst agresīvs pret vecākiem, ir laba zīme. Viņš cenšas, viņš 
nav padevies un ierāvies sevī, iegrimis depresīvā stāvoklī, un viņam nevajag slēpties 
kādā psihosomatiskā slimībā. Labāk lai izmēģina savus jaunos „ragus un nagus” pret 
jums, nevis ārpus mājas, kur ir daudz vieglāk nonākt, teiksim, policijas redzeslokā.

Lūdzu, atcerieties: viss jaunais, ko bērns tagad dara, ir nepieciešams viņa normālai 
attīstībai. Eksperimentējot, izaicinot (kas vecāku valodā drīzāk būtu – ieriebjot) bērns 
mācās, apgūst jaunas prasmes, kļūst patstāvīgāks. Tikai atdaloties no vecākiem, mēs 
katrs kļūstam par sevi.

Viss jaunais, 
ko bērns tagad dara, 
ir nepieciešams viņa 
normālai attīstībai. 
Eksperimentējot, 
izaicinot (kas vecāku 
valodā drīzāk būtu – 
ieriebjot) bērns 
mācās, apgūst jaunas 
prasmes, kļūst 
patstāvīgāks.
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Laila Avotiņa
Sākoties mācību gadam, ir svarīgi ģimenē pārrunāt vai ieviest iekšējās norunas, ko bērns drīkst un ko nedrīkst darīt. Psiholoģe 

Iveta Aunīte skaidro, kādēļ bērni parasti nokļūst dažādās ķibelēs, kāpēc neieklausās vecāku norādījumos un kā rīkoties, lai šādas 
situācijas novērstu. Lūk, trīs problēmsituācijas un psiholoģes padomi vecākiem!

Situācija: bērns laikus neierodas mājās pēc skolas, treniņa, pulciņa, jo, satiekot mājupceļā draugus, 
nolemj doties kopīgos piedzīvojumos, vecākus par to neinformējot

Psiholoģe skaidro, ka sākotnēji bērni šādas norunas pārkāpj neap-
zināti un labu nodomu vadīti. Pēc mācību stundām vai nodarbībām 
viņi izvēlas doties piedzīvojumu meklējumos, jo neapzinās savas rī-
cības sekas. Skolēni neizprot, ka noteiktais laiks ir paredzēts vecāku 
sirdsmieram un arī viņu pašu drošībai, tāpēc rodas konfliktsituācija: 
bērns nesaprot, kāpēc vecāki uztraucas, savukārt vecāki – kāpēc atvase 
neklausa.

Bieži veidojas situācijas, par kurām ir skaidrs, ka vecāki nav laikus 
iemācījuši bērniem ievērot robežas. „Uzsākot skolas gaitas, bērnam jau 
vajadzētu būt skaidrai izpratnei par to, ko drīkst vai nedrīkst darīt. Šo-
dien daudzi jaunie vecāki izvēlas saudzīgu pieeju bērnu audzināšanā, 
tās pamatā ir savstarpēja sarunāšana. Agrīnā bērna attīstības vecumā 
tā ir laba prakse, bet bērnam ir arī skaidri jādara zināms tas, kādu uz-

ĢIMENES IEKŠĒJĀS NORUNAS:  
ko bērni drīkst un ko nedrīkst

Bieži veidojas situācijas, par 
kurām ir skaidrs, ka vecāki nav 

laikus iemācījuši bērniem ievērot 
robežas. Šodien daudzi jaunie 
vecāki izvēlas saudzīgu pieeju 

bērnu audzināšanā, tās pamatā ir 
savstarpēja sarunāšana. 

Agrīnā bērna attīstības vecumā 
tā ir laba prakse, bet bērnam ir 

arī skaidri jādara zināms tas, 
kādu uzvedību vecāki sagaida.
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vedību vecāki sagaida. Ja tas netiek īstenots, nepieciešams norādīt uz rīcības sekām, proti, bērnam ir svarīgi izskaidrot, kāpēc 
vecāki izvirza dažādus noteikumus,” uzsver I. Aunīte.

Psiholoģe skaidro – ja bērns pārkāpj vecāku izvirzītos noteikumus, vispirms vajadzētu ar viņu izrunāties, jo kļūdīties var jeb-
kurš, arī pieaugušais, bet, situācijai atkārtojoties, bērnam ir jāliek saprast, ka viņa neapdomīgā rīcība var izraisīt noteiktas sekas. 
Turklāt, kā norāda I. Aunīte, ar rājienu šajā gadījumā nereti nepietiek, jo bērns zemapziņā saprot, ka tas ir tikai rājiens, tāpēc agrāk 
vai vēlāk viss atgriezīsies ierastajās sliedēs. Te varētu būt runa arī par ierobežojumu: kādu brīdi brīvo laiku pavadīt bez draugiem 
vai papildu pienākumi mājās, piemēram, trauku mazgāšana, lapu grābšana pagalmā u. tml.

Situācija: bērns apzināti ignorē vecāku zvanus
Tipiskākās skolēnu atrunas šādos gadījumos ir „Piedod, es nedzirdēju, ka zvana” un „Man bija izslēgts skaņas signāls”, taču 

eksperti norāda, ka bērni ļoti labi apzinās telefona lietošanas funkcijas. Patiesais šādas rīcības iemesls ir tas, ka brīdī, kad viņi jūtas 
lieli un patstāvīgi, šķietami pārmērīgā vecāku uzmanība, rūpes var šķist kaitinošas, tāpēc bērni izvēlas neatbildēt uz zvaniem, 
uzskatot, ka vecāki tāpat zina, kur viņi atrodas (piemēram, skolā, ceļā uz pulciņu vai mājām u. tml.) un kāpēc kavējas (piemēram, 
nokavēja autobusu).

Ja neatbildēšana uz zvaniem kļūst par apzinātu un regulāru bērna rīcību, vecākiem šis jautājums ir jārisina ļoti praktiski: pirm-
kārt, atgādinot, ka mobilais telefons, arī viedtālrunis, primāri ir paredzēts savstarpējai saziņai; otrkārt, mobilo ierīču izmantošanas 
sākumā bērnam izskaidrojot atbildību, kas nāk līdzi tehnoloģiju lietošanai.

Situācija: pavadot laiku pagalmā ar draugiem, bērns satiek klasesbiedru, kurš uzaicina kompāniju 
ciemos, un bērni, neinformējot vecākus, dodas līdzi satiktajam draugam

Ja bērns nepabrīdina vecākus par plānu maiņu, tad brīdī, kad viņu nav iespējams atrast, ģimenē rodas panika. Tie ir lieki kreņķi 
un pārdzīvojumi visiem. Kā izskaust šo atvases niķi?

I. Aunīte norāda, ka šajos gadījumos problēma ir nevis bērnu, bet gan vecāku uzvedībā: „Bērni parasti domā, ka netiks pieķerti, 
bet, ja tiks, – nekas slikts nav izdarīts. Tas ir normāls domāšanas modelis, jo bērni neapzinās riskus, kurus saskata pieaugušie. 
Tikai vecāki aizdomājas par riskiem, ko rada ceļa braucamās daļas šķērsošana neatļautā vietā, nikni kaimiņu suņi vai ļaunprātīgi 
noskaņoti pieaugušie. Taču paši vecāki nereti rīkojas tieši tāpat, piemēram, daudzi, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, uzskata, 
ka nekas nenotiks.”

Ir svarīgi atcerēties, ka bērnu audzināšanā būtiska loma ir vecāku savstarpējai sadarbībai, proti, ja vienā grupā pastāv vienādi 
noteikumi visiem, tad klasiskā bērnu atruna, ka citiem ļāva, nestrādās. Tāpēc eksperte iesaka apzināt atvases draugu vecākus un 
veidot ar viņiem pozitīvas attiecības, jo tā būs iespējams pārliecināties par bērna drošību. „Protams, daudzās situācijās panākt 
vecāku savstarpējo vienošanos ir sarežģīti, taču galvenais uzdevums ir veidot kopīgu saziņas mehānismu, lai izvairītos no nepatī-
kamiem starpgadījumiem,” iesaka I. Aunīte.

FOTO: www.wbcsd.org
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Jāparūpējas, lai bērns zina, kā rīkoties, ja nokļuvis nepatikšanās
Mums, pieaugušajiem, ir jāparūpējas, lai bērns zina, kā rīkoties, ja viņš tomēr ir nokļuvis ķezā. Valsts policija ir izstrādājusi 

vecākiem ieteikumus par zināšanām, kuras būtu jānodod bērniem saistībā ar drošību dažādās situācijās.
 Lūgt palīdzību pieaugušajam

 Bērnam ir jāizskaidro – ja gadās nonākt nelaimē, piemēram, apmaldīties, viņš droši var pieiet pie pieaugušā, kurš tajā brīdī 
viņam liekas uzticams, piemēram, pieaugušais ar bērnu vai cilvēks formastērpā – policijas darbinieks, veikala pārdevēja vai 
apsargs, sabiedriskā transporta vadītājs u. c. Lai bērns labāk iegaumētu, pie kā vērsties, šo uzdevumu var padarīt par rotaļu, 
ļaujot viņam uzzīmēt tos cilvēkus, kuri var būt uzticami.

 Zvans uz palīdzības tālruni 112
 Nereti jārēķinās, ka pieaugušais var būt steidzīgs vai neatsaucīgs. Tādā situācijā bērnam ir jābūt neatlaidīgam un jāmēģina 

uzrunāt citus pieaugušos. Ja tuvumā nav neviena pieaugušā, kurš varētu palīdzēt, tad jāzvana uz palīdzības tālruni 112. Šo 
numuru bērnam var iemācīt, piemēram, ar asociatīvo spēli „Sejiņa”: 1 – mute, 1 – deguns, 2 – actiņas.

 Lai bērns zinātu, kā rīkoties, sarunājoties ar palīdzības tālruņa operatoru, jau iepriekš jāpārrunā, uz kādiem jautājumiem būs 
jāatbild.

 Kur tu šobrīd atrodies? Ar bērnu ir nepieciešams pārrunāt, kā pazīt apkārtējo vidi un kā to raksturot. Bērns jāmudina pie-
vērst uzmanību, piemēram, tuvākās sabiedriskā transporta pieturas vai ielas nosaukumam, mājas numuram, kā arī tuvējiem 
lielajiem objektiem (lielveikali, torņi, tilti, ezeri u. c.). Svarīgi, lai bērns zina, kurā pilsētā un rajonā dzīvo, piemēram, var runāt 
līdzībās, ka ielu nosaukumi un māju numuri palīdz vecītim atrast, kur Ziemassvētkos nest dāvanas.

 Kas ar tevi ir noticis? Bērnam ir jāiemāca, ka viņš palīdzības tālruņa operatoram var uzticēties un pastāstīt, kādā nelaimē no-
kļuvis (apmaldījies, nobijies, cietis uz ielas vai mājās), ka arī jāpastāsta, ka operators var uzdot arī citus jautājumus un bērnam 
nav jābaidās uz tiem atbildēt. Būtiski atcerēties – nepārtraukt sarunu pirmajam.

 ur ir tavas mājas? Svarīgi, lai bērns zina informāciju par savu dzīvesvietu un ģimeni. Nav tik svarīgi, lai bērns zina precīzu 
mājas vai dzīvokļa numuru, taču būtiski, lai spētu izskaidrot, kur dzīvo. Šajā uzdevumā noderēs apkārtējās vides pazīšanas 
iemaņas, ko bērns būs jau apguvis (sk. iepriekš).

 Kā sauc tavus vecākus? Pārliecinieties, vai bērns zina un var skaidri pateikt savu vecāku vārdu un uzvārdu, piemēram, kopā 
veidojiet zīmējumu „Mūsu ģimenes koks”, kur uz katra koka zara var pierakstīt ģimenes locekļu vārdus un uzvārdus, pēc tam 
pārliecināties, ka bērns tos prot skaidri pateikt.

 Kāds ir vecāku tālruņa numurs? Protams, ne visi bērni varēs atcerēties vecāku tālruņa numurus, tādēļ jāparūpējas, lai bērnam 
tie ir pieejami citā veidā, piemēram, ģimene kopīgi var izgatavot vecāku vizītkarti, kurā norāda arī telefona numuru un kuru 
var ielikt mugursomas vai apģērba iekšējā kabatā. Atliek tikai pārliecināties, ka bērns zina, kur šo vizītkarti atrast.

Izmantotie informācijas avoti
http://vp.gov.lv/supervaronis/
https://www.bite.lv/lv/tris-tipiskakas-problemsituacijas-un-psihologes-padomi-vecakiem

Bērni neapzinās riskus, kurus saskata 
pieaugušie. Tikai vecāki aizdomājas par 
riskiem, ko rada ceļa braucamās daļas 
šķērsošana neatļautā vietā, 
nikni kaimiņu suņi vai ļaunprātīgi 
noskaņoti pieaugušie. Taču paši 
vecāki nereti rīkojas tieši tāpat, 
piemēram, daudzi, pārkāpjot 
ceļu satiksmes noteikumus, 
uzskata, ka nekas 
nenotiks.
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Laila Avotiņa
Septembra nogalē ir uzsākta medijpratības un bērnu drošības internetā sociālā kampaņa „Supervaroņi internetā”. Vairāki part-

neri – Valsts policija, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Drošāka interneta centrs drossinternets.lv, apdrošināšanas 
sabiedrība „BALTA”, mazumtirdzniecības veikalu tīkls „Rimi” un komunikācijas vadības aģentūra „Deep White” – apvieno spēkus, 
lai Latvijas bērniem palīdzētu apgūt piecus drošas uzvedības ieradumus internetā. Šie uzvedības ieradumi simboliski tiek nodēvēti 
par superspējām, kuras bērni iegūst, izprotot uzvedību piecās atšķirīgās situācijās: ko internetā nedrīkst teikt svešiniekam? Kad saukt 
palīgā pieaugušo, kam uzticies? Kas internetā var būt mānīgs? Kā uzvesties internetā? Kā internets var palīdzēt?

Palīgs drošas uzvedības apguvei – video un metodiskie ieteikumi
Kampaņas tēli SuperAnna un SuperToms kampaņā vedina bērnus iemācīties un atcerēties vienkāršus drošības un medijpratības 

pamatnoteikumus. Lai tos būtu vieglāk apgūt, noteikumi attēloti multiplikācijas filmiņu sērijā, kur katram no drošības aspek-
tiem veltīts viegli iegaumējams un ar supervaroņu tēliem ilustrēts dzejolis (video skatīt Valsts policijas mājaslapā: http://vp.gov.lv/
supervaronis/). Turklāt superspēju iegūšanai bērniem talkā nāk arī citi sociālās kampaņas materiāli – darba lapas, rokasgrāmata, 
supervaroņa diploms, vairogi, brilles un plakāti.

Pēc Kultūras ministrijas pasūtīju-
ma ir izveidoti arī metodiskie ieteikumi 
pirmskolai un sākumskolai „Supervaro-
ņa rokasgrāmata” (skatīt: http://vp.gov.lv/
supervaronis/). 1450  pirmsskolas izglītī-
bas iestādes un vispārizglītojošās skolas, 
kuras īsteno sākumskolas programmu, 
kā arī apmēram 110  latviešu diasporas 
nedēļas nogales skolas ir saņēmušas jau-

FOTO: no Kultūras ministrijas arhīva

Sociālā kampaņa 
„Supervaroņi internetā”

Bērni iegūst piecas superspējas, izprotot uzvedību 
piecās atšķirīgās situācijās: ko internetā nedrīkst 
teikt svešiniekam? Kad saukt palīgā pieaugušo, kam 
uzticies? Kas internetā var būt mānīgs? Kā uzvesties 
internetā? Kā internets var palīdzēt?
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nos supervaroņa metodiskos materiālus 
ar aicinājumu tos izmantot mācību pro-
cesā. Metodiskie materiāli izmantojami 
kopā ar video, lai ar dažādu klātienes 
aktivitāšu palīdzību nostiprinātu tajos 
ietvertos vēstījumus, kā droši justies in-
terneta pasaulē.

Lai attīstītu bērnu līdzdalības, sa-
darbības, komunikācijas prasmes un 
aktualizētu drošības internetā un medij-
pratības tēmas, kampaņā „Supervaroņi 
internetā” drossinternets.lv speciālisti ir 
izstrādājuši galda spēli „Vaifija spēle”. 
Ikvienai izglītības iestādei ir iespēja līdz 
pieciem spēļu komplektiem bez maksas 
saņemt Latvijas Pašvaldību mācību cen-
trā. Spēle ir piemērota sākumskolas vai 
bērnudārzu vecākās grupiņas bērniem, 
tajā var piedalīties 2–6  spēlētāji. Spēles 
noteikumi ir pielāgojami dažādam bērnu 
zināšanu līmenim, kā arī spēlei atvēlē-
tajam laikam. Spēles komplektā ietilpst 
spēles laukums, spēles kartītes un ins-
trukcija.

Bērni satiekas ne tikai spēļu 
laukumos, bet arī tīmeklī

Valsts policijas priekšnieka vietnieks 
Artis Velšs norāda, ka mūsdienās inter-
nets ir vide, kurā bērns nonāk jau ļoti ag-
rīnā vecumā, un tāpēc nepieciešams lai-
kus rūpēties par bērnu drošību tajā. „In-
ternets ir kļuvis par ikdienas sastāvdaļu 
ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem 
agrā vecumā. Šodien jo īpaši redzam, ka 
nu jau pat bērni lielākoties satiekas ne ti-
kai spēļu laukumos, bet arī tīmeklī. Tieši 
tādēļ ir tik būtiski jau reizē ar pirmajiem 
soļiem internetā mācīt, kā tajā nepaklupt 
un kā rīkoties, ja gadījusies ķibele.”

Bērni un jaunieši internetā 
lielākoties izklaidējas

Kultūras ministrijas pētījums1 par 
bērnu un pusaudžu interneta lietošanas 
paradumiem atklāja, ka 57  % aptaujāto 
bērnu un jauniešu 9–16  gadu vecumā 
internetu lieto vismaz trīs stundas die-
nā, lielāko daļu laika velta izklaidei, arī 
sociālajos medijos, kur, pārkāpjot por-
tālu lietošanas noteikumus, reģistrējas 
krietni pirms 13 gadu vecuma. Tikai daži 
bērni internetā meklē informāciju, kas 
nepieciešama mācībām vai saistīta ar ci-
tām interešu jomām, bet pārsvarā laiks 
tīmeklī tiek pavadīts bez īpaša nolūka. 
„Lai būtu droši, ka bērni nav apdraudē-
ti interneta vidē, kur neviens lielākoties 
viņus nepieskata, medijpratības super-
spējām ir izšķiroša nozīme. Tieši tādēļ 
Kultūras ministrija vērsās Valsts policijā 
un aicināja SuperAnnu un SuperTomu 

1  https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/me-
diju_politika/medijprat%C4%ABba/petijums/2018/
Bernu%20un%20pusaudzu%20medijpratibas%20
petijuma%20rezultati.pdf

Ko bērni dara internetā?
6–10 gadi

 Aizraujas ar spēlēm (nejūt laiku, kļūst viegli aizkaitināmi)
 Bez izpratnes spiež uz uzlecošajiem logiem, mirgojošām reklāmām utt.
 Dod viens otram savu mobilo telefonu
 Grib pamēģināt to pašu, ko draugi
 Grib būt jūtūberi – īpaši puiši
 Nesaprot, ka aktivitātes internetā ir publiskas

11–16 gadi
 Domā, ka viņu ierakstus sociālajos tīklos redz tikai draugi
 Grib būt blogeri, jūtūberi, „Instagram” zvaigznes
 Aktīvi nodarbojas ar heitošanu (naida paušanu)
 Ievieto fotogrāfijas un ierakstus ar tēmturi #pālis, #alco, #skolasmird utt. – 

atstāj digitālās pēdas
 Aizraujas ar interneta draudzenēm un iemīlas interneta draugos

6–16 gadi
 Apgalvo, ka prot uzlikt drošības un privātos uzstādījumus, bet realitātē reti 

kurš to māk un dara
 Iziet no e-pasta vai sociālā tīkla profila, nospiežot X, nevis „Iziet”
 Izsmej viens otru
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palīgā, lai kopīgiem spēkiem bērniem mācītu medijpratības un kritiskas domāšanas 
pamatprincipus, kas palīdzēs viņiem justies droši arī interneta vidē,” kampaņas atklā-
šanas pasākumā uzsvēra kultūras ministre Dace Melbārde.

Vai, „sēžot” telefonā vai 
datorā, bērns ir drošākā vidē 
nekā pagalmā?

Drošāka interneta centra vadītāja 
Maija Katkovska stāsta: „Vecāki nereti 
uzskata, ka bērns mājās, „sēžot” telefonā 
vai datorā, ir drošākā vidē nekā pagalmā 
ar draugiem, tomēr mūsu drossinternets.
lv ziņojumu līnijas pieredze rāda, ka tie-
ši interneta vide ir tā, kur bērni regulāri 
nonāk riska situācijās: neapdomīgi dalās 
ar privātu informāciju; kļūst par vienau-
džu pazemošanas upuriem; sazinās ar 
reālajā dzīvē nepazīstamām personām; 
paši nezinot, abonē dažādus maksas 
pakalpojumus un saskaras ar pornogrā-
fisku vai vardarbīgu interneta saturu. 
Tādēļ jau kopš brīža, kad bērnam ir pie-
kļuve internetam, viņam ir jāzina gal-
venie pamatnoteikumi, lai izvairītos no 
bīstamām vai nepatīkamām situācijām 
un būtu gudri un atbildīgi interneta lie-
totāji. Bērnam nepieciešamās zināšanas 
un prasmes var iedot mūsu visu – vecā-
ku, pedagogu un atbildīgo institūciju – 
kopīgs, mērķtiecīgs izglītošanas darbs.”

Drossinternets.lv 
ieteikumi vecākiem

 Interesējieties, ko bērni dara in-
ternetā, kādas lietotnes un prog-
rammas izmanto.

 Ierobežojiet laiku, ko viņi, īpaši 
jaunākie bērni, pavada pie ierī-
cēm.

 Pārrunājiet informācijas publis-
košanas tēmu: informāciju re-
dzēs visi!

 Vienojieties ar bērniem par 
tālruņa izmantošanas noteiku-
miem.

 Uzlieciet drošās meklēšanas re-
žīmu meklētājprogrammās, ie-
robežoto režīmu video aplūkoša-
nas vietnēs, privātuma iestatīju-
mus sociālajos tīklos.

 Māciet bērniem kritiski vērtēt 
interneta saturu un vienmēr lūgt 
pieaugušo palīdzību.

 Pastāstiet, kad un kur jāvēršas 
pēc palīdzības: pie vecākiem, 
skolotājiem, zvanot uz uzticības 
tālruni 116111, drossinternets.lv.

 Ja bērns ir nonācis problēmsi-
tuācijā, nekauniniet, bet centie-
ties rast risinājumu.

 Ja bērniem ir jautājumi, mēģiniet 
uz tiem atbildēt uzreiz, vēlāk tie 
var vairs nebūt aktuāli.

 Seksuālās audzināšanas kon-
tekstā: ja neatbildēsiet uz bērnu 
jautājumiem, tad viņi meklēs in-
formāciju internetā, kur tā nereti 
var būt viņiem nepiemērota vai 
kaitīga.

 Atcerieties – bērni ir vecāku spo-
gulis!

FOTO: no Kultūras ministrijas arhīva

Tieši interneta vide ir 
tā, kur bērni regulāri 
nonāk riska situācijās: 
neapdomīgi dalās ar 
privātu informāciju; 
kļūst par vienaudžu 
pazemošanas upuriem; 
sazinās ar reālajā 
dzīvē nepazīstamām 
personām; paši nezinot, 
abonē dažādus maksas 
pakalpojumus un 
saskaras ar 
pornogrāfisku vai 
vardarbīgu interneta 
saturu.


