
Psihologa ieteikumi vecākiem ārkārtas situācijas laikā 

 

Mīļie vecāki, 

bērna emocionālā labsajūta vienmēr būs cieši saistīta ar  vecāku 

emocionālo labsajūtu, tieši tāpēc  vecākiem iespēju robežās ir jāatrod 

iespēju parūpēties par savām emocionālajām vajadzībām.  Emocionālas 

spriedzes gadījumā vispirms pie sevis padomājiet, kas šajā grūtajā 

situācijā Jūs visvairāk satrauc (darbs, finanses, bērnu pieskatīšana, 

attiecības, utt.). Pēc tam jāmēģina saprast, ko es šobrīd varu iesākt, jo 

katram no mums ir kādas iespējas, kā uzlabot situāciju. Idejas, spēku var 

meklēt savā iepriekšējā pieredzē, jo noteikti arī līdz šim esat saskarušies 

ar negaidītām, pēkšņām  grūtībām vai izaicinājumiem. Reizēm ļoti 

palīdzošas ir sarunas ar tuviem cilvēkiem, kam ir līdzīga situācija, lai 

kaut vai aprunātos par praktiskajiem sadzīviskajiem risinājumiem, kas ir 

palīdzējuši cietiem. Mēģiniet atpazīt un sev noformulēt, kā šobrīd 

jūtaties (apjukums, bailes, dusmas, nedrošība) un  pēc tam mēģiniet 

ieraudzīt, kādus ieguvumus, ne tikai zaudējumus, var sniegt šī situācija. 

Ieteikumi: 

 Rūpes par sevi - miegs, pilnvērtīgs uzturs (mazāk lieku našķu, 

saldumu), pastaigas svaigā gaisā.   

 Kvalitatīvs kopīgi pavadītais laiks. Spēlējiet tādas spēles kopā ar 

bērniem, kas arī jums pašiem rada prieku un jautrību. Varat 

mēģināt kopā vingrot vai padziedāt, paspēlēt galda spēles! 

Vienlaikus atcerieties, ka vecākiem nav jāizklaidē bērni visas 

dienas garumā un bērniem ir jāmācās tikt galā ar garlaicību arī 

patstāvīgi.  



 Esiet piemērs bērniem! Viņi mācās no  jums - kā nomierināties, kā 

darboties, kā sarunāties ar ģimenes locekļiem un kā salabt pēc 

domstarpībām! 

 Bērnam piemērotā veidā stāstiet par savām izjūtām, emocijām un 

ļaujiet arī bērnam paust savas emocijas. Pieņemiet viņa izjūtas. 

 Veltiet laiku, lai aprunātos ar bērniem - uzmanīgi uzklausītu un 

tad atbildētu. 

 Esiet pacietīgi! Grūtības ir pārejošas! 

 Bieži apskaujiet bērnu! Apskaujiet viens otru, jo ķermenisks 

kontakts kā pieskārieni, samīļošana mazina stresu un bailes (tas ir 

zinātniski pierādīts). 

 Atgādiniet bērniem par roku mazgāšanu! Varat piestiprināt pie 

izlietnes uzzīmētu zīmējumu kā atgādinājumu. 

(roku mazgāšanas dziesmiņa => 

https://www.youtube.com/watch?v=T6iR7LG33tw ). 

 Bērniem visapkārt  dzirdot par vīrusu, saslimšanām, bērniem var 

celties trauksmes līmenis par savu vecāku veselību, dzīvību, līdz ar 

to svarīgi, ka vecāki bērniem ar vārdiem apstiprina, ka ikdienā 

rūpējas par savu veselību, lai izvairītos no saslimšanas!  

 Iesaistiet bērnus (atbilstoši vecumam) ikdienas mājsaimniecības 

darbu veikšanā! Un uzsveriet, cik viņa darbiņi ir nozīmīgi 

(piemēram, putekļu noslaucīšana, puķīšu apliešana) un ieguldījums  

kopējā labumā! 

(Bērna vecumam atbilstoši darbiņi 

https://www.godagimene.lv/praktiski-padomi/majas-darbi-un-

prasmes-dazada-vecuma-berniem-un) 

 Ļaujiet daudz zīmēt! (Ja ir iespēja, var zīmēt  lielformāta  darbus uz 

nevajadzīga  tapešu ruļļa). 

 Ierobežojiet ekrānlaiku un saturu!  Bērniem līdz 3 gadu vecumam 

ekrāni NAV nepieciešami vispār. Bērniem līdz 5-6 gadu 
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vecumam vēlamais ekrānlaiks - līdz apmēram 40 min. dienā.  

Vairāk informācija par ekrānierīču lietošanu 

https://centrsdardedze.lv/lv/jaunumi/berna-ekranlaiks-kad-ir-par-

daudz-un-ka-to-samazinat. 

 Ja rodas domstarpības, kas izraisa spēcīgas emocijas (dusmas), 

veltiet laiku salīgšanai, kad emocijas pierimušas, un pārrunājiet 

nesaprašanās iemeslus.  

 

Jums ir iespēja saņemt individuālas attālinātas psihologa  

konsultācijas, zvanot  un vienojoties iepriekš pa tālr.29889693 vai 

rakstot uz e-pastu ingunamurane@inbox.lv 

 

Veselību un pacietību visiem! 

PII Saulīte psiholoģe Ingūna Rodzeviča 
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