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Ko zaļai jaunībai lai saka  

sirmais... 
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Ievas un Vilmāra stāsts 

Kāzas svin 1963. gada 4. oktobrī 
 

Ir jāsaprot, ka laulība nav kopīgas izpriecas un 

tīkami pavadīts laiks. Laulības mērķis ir nodibināt 

ģimeni, tātad arī bērni. Ir jābūt abpusējai vēlmei ģimeni 

saglabāt. Tas nav vienkārši. 

Visgrūtākie un interesantākie ir pirmie gadi. 

Bez strīdiem, salabšanām tie nav iedomājami. Esam 

centušies uzklausīt viens otru, strīdējušies. Mums ir izdevies izvairīties no ilgas 

nesarunāšanās, tas ir ļoti slikts paradums. Ja strīda iemesls nav bijis nopietns, tad pēc 

neilga klusuma brīža esam sākuši vienkārši runāt par ikdienišķām lietām, ja ir nopietnāks 

iemesls, tad esam izrunājuši tā iemeslu. Ir jāprot piekāpties, saprast otru. 

Pēc rakstura esam atšķirīgi un acīm redzot tieši tas mūs satur kopā. Vīrs kluss, 

apdomīgs, mierīgs, - es pretēji. Iemācījāmies viens otru atbalstīt: es viņu iedrošināt, bet 

viņš manas emocijas piebremzēt. Nekad neesam sliktu runājuši viens par otra vecākiem, 

radiem. 

Lielu atbildību uzliek abiem vecākiem bērna ierašanās. Esam nosodījuši tos 

vecākus, kas skrien katrs uz savu pusi, nedomājot par bērniem. Tas ir egoisms un 

bezatbildība. Nepiedodama ir vienīgi ir vardarbība un alkoholisms. Visu pārējo jācenšas 

pārvarēt. 

Ar laiku iemācījāmies cienīt viens otra vaļasprieku. Tie arī ir atšķirīgi: vīram dārzs 

un medības, man grāmatas, teātris, ekskursijas. Kopīgi ejam uz teātra izrādēm, braucam 

ekskursijās, priecājamies par dārzu un es esmu iemācījusies pieciest medības.  

Lielas balles mājās nekad neesam rīkojuši. Kopā pulcinām tikai tuvākos ģimenes 

locekļus vēl šodien. 

Mēs cenšamies radīt māju sajūtu ģimenei. Meita un mazmeitas zina, lai kur viņas 

būtu un kā viņām klātos, vienmēr viņas tiks gaidītas mājās, mēs viņas cenšamies atbalstīt. 

Mūsu atziņa laulības dzīvei - pacietība un savstarpēja sapratne. 
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Asjas un Jāņa stāsts    
Kāzas svin 1962. gada 24. martā 

 

 

Mūsu kopdzīve sākās tālajā 1962.gada martā 

un rītā pēc kāzu dienas mūs draugi modināja ar draisku 

dziesmu studentu kopmītnes istabiņā.  

Kopš tā laika jau pagājuši 52 gadi. Un droši 

varam teikt – mūsu laulība nav bijusi divu balodīšu 

dūdošana. Tā bija smags darbs, rūpes par bērniem, gādība par saviem vecākiem. Bija arī 

kopā pastāvēšana pārdzīvojumos, bēdās, stāvēšana sardzē, ja kādam no ģimenes locekļiem 

neklājās labi. 

Bet bija arī teātri, koncerti, sabiedriskā dzīve, kurā labprāt piedalījāmies abi. Mūs 

vienoja arī 33 gadu dejošana tautas deju kolektīvos, kopīgs darbs dārzā, ceļojumi. 

Uz volejbola spēlēm un boksa mačiem neejam kopā, bet sieva gan vienmēr grib 

dalīties iespaidos par viņas izlasītajām grāmatām. 

Laulības dzīvi atsvaidzinām ar savstarpēju apcelšanos, svinīgiem solījumiem pie 

datora neēst un citiem solījumiem tos nekad nepildīt. Par skādi nenāk arī kāds strīda 

karstumā saplēsts šķīvis. Un beigās par visu to pasmieties.  

Bet ir arī jāprot vajadzīgajā brīdī paklusēt, nepiesviest savu pagali strīda 

ugunskurā, prast piedot. Spēja uz sevi paskatīties no malas, pasmieties par sevi. Galu galā 

prasmes visas radušās problēmas savlaicīgi izrunāt ir devusi iespēju tik ilgu laiku 

nodzīvot kopā. Un visu jau priekšā pasaka Mīlestība. 

Mūsuprāt ir svarīgi saglabāt ģimenes „uguntiņu” arī dzīves nogalē un atrast kaut 

ko interesantu, lai atsvaidzinātu savu ikdienu: tas ir kopīgs sabiedriskais darbs, tikšanās 

ar draugiem, pat kafejnīcas apmeklēšana, lai apēstu tradicionālās kartupeļu pankūkas. 

Un ģimenē vienmēr ir jābūt drošam - tev ir stipra aizmugure. 

„Gaisa pilīm parasti nav pamatu, tāpēc tās viegli sabrūk... Cilvēkam, kurš pamatos 

ieliek cietu gribu un savu gaisa pili pārvērš īstā pilī, tā visbiežāk paliek pirmā un pēdējā 

viņa mūžā.” (M. Svīre) 
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Dainas un Jāņa stāsts          
Kāzas svin 1962. gada 21. jūlijā    

Vairāk kā pus gadsimta esam ģimene. Vai tas ir 

viegli vai grūti - tik ilgi nodzīvot kopā, un kā tas mums 

ir izdevies? 

Domājam, ka šeit nekādu recepšu nav un nevar 

būt. Tas ir atkarīgs no ļoti daudziem apstākļiem un 

sakritībām. 

Mēs satikāmies tālajā 1953.gadā, kad uzsākām 

mācības vidusskolā vienā klasē. Mūsu attiecības 

vidusskolā nebija sevišķi draudzīgas. Bieži ķildojāmies, taču kaut kas vilka vienu pie otra. 

„Tā kā Daina ļoti labi mācījās, es centos iekārtoties solā aiz viņas, lai tad, kad viņa 

nebija uz mani dusmīga, ļautu kontroldarbus norakstīt”, stāsta Jānis. 

Pēc vidusskolas iestājāmies Rīgā katrs savā augstskolā. Sākām satikties, jeb kā 

tagad saka draudzēties.. Tā kā Jāņa augstskola pārcēlās uz Jelgavu un viņš turpināja 

studijas neklātienē, Daina augstskolu pabeidza ātrāk, un turpmāk mums draudēja 

atrasties katram savā Latvijas malā. Lai tā nenotiktu, tad katrs sev un viens otram 

1962.gada 21.jūlijā Jelgavas dzimtsarakstu nodaļā solījām turpmāk dzīvot kopā – būt 

kopā priekos un bēdās, laimē un nelaimē. 

Pirms šī svarīgā soļa mums bija vairākas norunas, kuras esam centušies pildīt līdz 

šim brīdim: vienmēr teikt patiesību, lai kāda tā būtu, nestrīdēties naudas dēļ, nepārmest 

vairākkārt par vienu un to pašu un vēl dažas. 

Ģimeni ļoti saliedē kopīgas intereses, kopīgi pasākumi, kopīgi priecīgi notikumi un , 

jo sevišķi, kopīgi pārvarētās grūtības, kuru mums nav trūcis, sevišķi kopdzīves sākumā. 

Vairākus gadus dzīvojām studentu kopmītnē, arī tad, kad bijām jau trīs. Mūsu 

vecāki dzīvoja tālu laukos, ar visu bija jātiek galā pašiem. Bērniem paaugoties vajadzību 

kļuva arvien vairāk. Lai „savilktu galus”, strādājām vairākos darbos. 

Esam izaudzinājuši divus dēlus un meitu. Tagad mūsu galvenais prieks ir astoņi 

mazbērni. Priecājamies par viņu panākumiem mācībās, darbā, sportā, par mazo dvīņu 

puiku pirmajiem izrunātajiem vārdiņiem un sakarīgajiem teikumiem. 

Dzīvē, kā jau dzīvē ir visādi gājis, arī savstarpējās attiecībās. Taču solījumu būt 

kopā esam pildījuši līdz pat šodienai. Tas ir pats galvenais. 



Izziņas materiāls pirmslaulību mācību programmas dalībniekiem 
 

 

 

6 

 
Zaijas un Jura stāsts 
Kāzas svin 1963. gada 2. jūnijā    

 

 

 

 

 

 

Šogad aprit 51 gads, kopš esam nodzīvojuši laulībā ar Juri, mūsu trejmeitiņu tēvu. 

Iepazināmies baznīcā Lielajā Piektdienā Čikagā. Pēc gada jau bijām vīrs un sieva, kaut 

viens otru gandrīz nemaz nepazinām, jo bijām satikušies tikai deviņas reizes. 

Gāju koledžā Ohio pavalstī, bet viņš dzīvoja Čikāgā. Sarakstījāmies, un tas bija 

tanīs laikos, kad datori vēl bija tikai retās vietās. Jurim, kā vīrietim, rakstīšana nenāca 

pārāk viegli, jo viņš bija apdāvināts vairāk uz eksaktām zināšanām.  

Viņam bija 28 gadi, bet man drīz pēc tam tie piepildījās. Bijām jau katrs savā dzīvē 

sasnieguši augstāko izglītību, nostiprinājuši savus uzskatus par daudzām lietām, tāpēc 

pagāja savs laiks, kamēr noslīpējām attiecību šķautnes. Vienreiz pat nonācām tik tālu, ka 

es teicu: 

„Braukšu pie savas ģimenes!” (kas tolaik dzīvoja Brazīlijā) un Juris atbildēja:  

„Es samaksāšu ceļu." 

Kad dusmas norima, salabšana bija divtik salda un jauka.  

Par kopīgām interesēm tā īsti nevarētu runāt, jo mans vīrs ir zinātnieks, bet es 

darbojos mūzikā. Viņam laika kavēklis ir medības un zveja, reizēm iznāk uzspēlēt šahu. 

Manas aizraušanās vienmēr bijušas grāmatas un koncerti, tāpat sabiedriskais palīdzības 

darbs, kas ir kļuvis par daļu no abu dzīves. Koncerti un opera priecē arī Juri. Bet galvenā 

saite mums ir latvietība. Jau īsi pēc kāzām gribējām pārcelties uz Latviju, bet visi draugi 

mūs brīdināja no tāda soļa, jo nebija garantiju, ka paliksim dzimtenē, nevis nonāksim pie 

"baltajiem lāčiem."  

Protams, mums ir kopīgas latviskās tradīcijas un valoda. Bērni nemācēja angliski, 

kad nonāca pamatskolā, bet iemācījās visai ātri. Viņas mācēja latviski lasīt jau samērā 
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jaunos gados, un kādreiz viena valoda traucēja otrai rakstībā. Valda no sākuma "cat" 

(kaķis) rakstīja ar K, jo tā viņa šo skaņu dzirdēja. Mums bija sarunas ar skolotāju, kas bija 

saprotoša, un pēc maza laiciņa viss nokārtojās. Ģimenes svētki noritēja latvisko tradīciju 

garā, meitenes apmeklēja latviešu svētdienas skolu un vēlāk Garezera Vasaras vidusskolu. 

Abi piederam studentu organizācijām, Daugavas Vanagiem, draudzei un vēl daudzām 

citām interešu kopām.  

Abi esam dzimuši Latvijā - vīrs Jelgavā, bet es Pļaviņu slimnīcā. 1944. gadā 

atstājām Latviju, un sākās mūsu trimdas gadi; vispirms Vācijā, pēc tam Jurim ASV, bet 

man Brazīlijā. Dieva prāts mūs saveda kopā ASV, un kopīgā latviskā pagātne palīdzēja 

reizēs, kad palīgs bija vajadzīgs.  

Saviem jaunajiem draugiem varam vēlēt saprašanu, kad runāt, bet arī, kad 

klusuciešana ir nepieciešama. Divi dažādi cilvēki nodibina vienu vienību, kas pa laikam ir 

jāpārbauda, jāpārrunā, jānoskaidro. Nedrīkst vakarā aizmigt, nenovēlējuši viens otram "ar 

labu nakti". 

Sīkas ķildas ātri jāizbeidz, jo ģimenes vērtības ir dārgākas par visu citu laulāto 

dzīvē. 

Kādreiz jāaizmirst savas tiesības un taisnība, lai nodibinātu mieru. Un svarīgi ir 

kopā Dievu meklēt un lūgt. 

Ja Debesutēvs dod Savu svētību, tad viss izdosies. 
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Indras un Ilmāra stāsts 
Kāzas svin 1964. gada 29. augustā  

 

 

 

 

 

 

Pēckara bēgļu gaitās Saldus rajona Ošeniekos 4-gadīgajā pamatskolā 1 gadu 

mācījāmies vienā telpā: Indra - 2. klasē un Ilmārs 4. klasē. 

Indra: „Atceros garu zēnu ar mazliet atliektām ausīm, kurš dziedāšanas stundā 

runāja pretī skolotājai un nedziedāja uzdoto.” 

Ilmārs: „Blakus 4. klases solu rindai ievēroju brīnumjauku meiteni ar bizītēm, viņa 

bija vislabāk sapucēta, sakopta un ievērības vērta.” 

Pēc 3 gadiem satikšanās atkal notika Saldus vidusskolā. 

Indra: „Ilmārs skolas garderobē man atņēma šallīti, kuru vēl nav atdevis līdz 

šodienai.” 

Šais divos vidusskolas gados notika nemitīga bēgšana vienam no otra un 

pakaļdzīšanās. Skolas ballītes un deju kursi, vasarās – brīnišķīgās balles un sarīkojumi 

Saldus Kalnsētas parkā. Ilmārs izlietoja visu savu enerģiju, lai būtu visur manā tuvumā. 

Pēc astoņu gadu draudzības Indras mammas mājās svinējām nelielas, bet lustīgas 

kāzas ar dzīvo mūziku. Muzikanti dziedāja: „Pliks un nabadzīgs ir tas mūsu studentiņš.” 

Sākās kopdzīve. Bez darba abiem bija arī vaļasprieki. Sastapāmies ar pirmajām 

nesaprašanām.  

Indra: „Ilmāru bija grūti pārliecināt, ka diviem jauniem cilvēkiem, kaut arī 

precētiem, nav jāsēž mājās. Viņš bija ļoti greizsirdīgs. Es aizgāju dejot uz ansambli 

„Jaunība” Ilmārs tikai vēlāk kā dziedātājs pievienojās ansamblim. Darbošanās ansamblī 

bija ļoti brīnišķīgs laiks.” 

Turpinājās mūsu abu izvēlētais darbs gan medicīnā, gan rūpniecībā. Tad nāca 
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veselības pārbaudījumi – vispirms Ilmāram, tad arī Indrai. Tas viss mūs ļoti satuvināja. 

Pēc ilgas gaidīšanas notika tas, kam bija sen jānotiek – 1974. gadā piedzima 

pirmais dēliņš un pēc 2,5 gadiem ieradās brālītis. 

Mēs abi turpinājām dziedāt korī un retro ansamblī. Zēniem, mazākiem esot, Indra 

sāka gleznot. Ar šo nodarbi viņa nodarbojas vēl šodien – strādājot par mākslas terapeiti. 

Dēliem paaugoties, mēs visa ģimene piedalījāmies Ingas Tītenas vadītajā 1. ģimeņu 

Spietā un tālāk vēl piecus gadus. Brīnišķīgs notikums bija, kad pirmajos brīvās Latvijas 

Dziesmu svētkos piedalījāmies visi četri!  

Par lielām lietām un sabiedrības notikumiem mums domstarpību nav. Dažreiz 

nevaram vienoties par sīkumiem. 

Esam ieveduši kā vedēji dzīvē 10 jaunus pārus.  

Atskatoties uz kopā nodzīvoto mūžu, jābrīnās, kā bez kārtējiem darbiem un mājas 

dzīves varējām paveikt tik daudz sirdij tīkamā. Laikam tas tomēr deva spēku pārvarēt 

dzīves grūtības. 
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Ievads 

Laulībai un ģimenei tradicionāli sabiedrībā ir nozīmīga vērtība, tomēr statistikas 

datu apkopojums pa desmitgadēm liecina, ka Latvijā joprojām ir vērojams ļoti augsts 

šķirto laulību īpatsvars attiecībā pret reģistrētajām laulībā. LR Centrālās statistikas 

pārvaldes datu reģistros1 ir pieejami dati par noslēgtajām un šķirtajām laulībām, sākot 

no 1922. gada.  

 

Salīdzinot datus pa desmitgadēm, skaidri iezīmējas sakarība starp cilvēku izpratni par 

laulību kā noturīgu vērtību un konkrētā laika sabiedrības sociālekonomiskajiem 

apstākļiem, ētiskajiem un morāles kritērijiem. Ģimeņu noturība un stabilitāte ir sava 

veida spogulis, kurā izgaismojas sabiedrības ekonomiskie un sociālie procesi, 

sabiedriskās domas un vērtīborientācijas tendences:  

 20-tajos, 30-tajos gados dibinātās ģimenes ir bijušas visstiprākās. Tā ir 

šodienas jauniešu vecvecāku paaudze. Visvienkāršākais ceļš pieredzes 

iegūšanai vienmēr ir bijis ģimeņu paaudžu stāsti. Tāpēc varbūt arī šajā brīdī 

mazbērniem ir vērts ieklausīties savu vecvecāku dzīvesziņā par prasmi 

saglabāt ģimeni visa mūža garumā; 

 Pēckara desmitgadēs, būtībā līdz pat 90-tajiem gadiem, cilvēki turpina 

veidot ģimeni, pierādot sabiedrības vērtīborientāciju uz laulību kā 

pareizāko un vispārpieņemto pāru kopdzīves formu; 

                                                           

 

1 Noslēgtās un šķirtās laulības, http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-noslegtas-un-skirtas-
laulibas-tema-32584.html 

http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-noslegtas-un-skirtas-laulibas-tema-32584.html
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-noslegtas-un-skirtas-laulibas-tema-32584.html
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 70-tajos un 80-tajos gados, reģistrēto laulību skaitam būtiski 

nesamazinoties, strauji sāk pieaugt šķirto laulību īpatsvars, jo šķirta tiek 

gandrīz katra otrā laulība. Šajās desmitgadēs ģimenes sāk dibināt paaudze, 

kura izaugusi padomju laika vērtīborientācijas telpā, kad tradīciju 

pārmantojamības nozīmei pamazām sāk zust vērtība.  

Lūzuma punkts vēl krasākai situācijas lejupslīdei ir 90-to gadu pirmā puse, kad dažu 

gadu laikā vairāk kā uz pusi samazinās reģistrēto laulību skaits, bet šķirto ģimeņu 

skaits turpina palielināties.  

 

Arī pēdējo gadu tendences pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem2 noslēgto un 

šķirto laulību skaita ziņā diemžēl liecina, ka dažu paaudžu laikā esam pazaudējuši 

gadsimtos sakņotas vērtības par laulību kā sabiedrībā vispieņemamāko un vēlamāko 

ģimenes modeli. 

                                                           

 

2 Noslēgtās un šķirtās laulības, http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-noslegtas-un-skirtas-

laulibas-tema-32584.html 

http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-noslegtas-un-skirtas-laulibas-tema-32584.html
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-noslegtas-un-skirtas-laulibas-tema-32584.html
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Respektējot katra laikmeta sabiedrības vērtīborientāciju tendences, var teikt, ka tā ir 

globāla tendence un Latvija nevar būt izņēmums. Tomēr šeit svarīgi būtu atcerēties, ka 

globālajā pasaulē nav radušies alternatīvi modeļi tieši ģimenei kā vispiemērotākajai 

videi bērna personības harmoniskai attīstībai. Protams, ar vienu nosacījumi, ja šajā 

ģimenē valda atbildīgas, cieņpilnas un labvēlīgas savstarpējās attiecības.  

Lai sekmētu ģimeņu izveidošanos un noturību, valsts ir noteikusi konkrētus uzdevumus 

laulības institūcijas stiprināšanai un ģimeņu aizsardzībai. 
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Laulības nozīmīgums un vērtība sabiedrībā tiek definēta jau LR Satversmē, kur 110. 

pants3 nosaka, ka „Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un 

sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.” Tādejādi no Latvijas valsts 

pamatdokumenta izriet, ka laulībā balstīta ģimene ir stabilākais un vēlamākais ģimenes 

modelis un arī labvēlīgākā vide bērna pilnvērtīgai un harmoniskai attīstībai. Valsts 

uzdevums nav pārņemt ģimenes funkcijas, bet veicināt ģimeņu rašanos, noturīgumu un 

labklājību, kā arī sniegt atbalstu esošajām un topošajām ģimenēm sarežģītos brīžos. LR 

Civillikuma 84. pants4 nosaka, ka „Laulība rada vīram un sievai pienākumu būt 

savstarpēji uzticīgiem, kopā dzīvot, vienam par otru gādāt un kopīgi rūpēties par 

ģimenes labklājību”. 

Ļoti bieži par ģimenes dibināšanu un sākumu tiek uzskatīta laulība, tomēr saskaņā ar 

LR Civillikuma 26. pantu5 tieši saderināšanās, kas ietver sevī savstarpēju solījumu 

savienoties laulībā, ir uzskatāma par sākuma posmu ģimenes dibināšanai.  

Saderināšanās periodam vai arī laika posmam starp iesnieguma reģistrēšanu 

dzimtsarakstu nodaļā un laulību dienu topošo laulāto dzīvē būtu jākļūst par pārdomu 

un sagatavošanās laiku, kurā emocionāli un psiholoģiski sagatavoties laulībai. Šis 

pirmslaulību periods ievada turpmāko laulību, jo topošie laulātie sāk īpašu uzmanību 

pievērst savstarpējai uzticībai, mākai sadzīvot ikdienā un pieņemt otru tādu, kāds viņš 

ir. Šajā laikā topošajām ģimenēm ir svarīgi saņemt ne tikai emocionālu atbalstu no sev 

tuviem cilvēkiem un ģimenes, bet arī sajust sabiedrības un valsts ieinteresētību jaunās 

ģimenes atbalstam, sniedzot iespēju iegūt zināšanas par laulību kā civiltiesisku aktu, 

kas ne tikai garantē laulāto tiesības, bet nosaka arī pienākumus.  

Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011. - 2017. gadam ir noteikts politikas 

virsmērķis ģimenes un laulības institūcijas stiprināšanai - „veicināt ģimeņu 

stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības 

institūtu un tās vērtības sabiedrībā”6. 

Pirmslaulību mācību programmas izstrāde un aprobācija noteikta Rīcības plānā 

pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. - 2017. gadam” 

īstenošanai 2012. - 2014. gadam 1.2.3. pasākumā, kurš paredz - „nodrošināt iespēju 

                                                           

 

3 Latvijas Republikas Satversme, http://likumi.lv/doc.php?id=57980 

4 Latvijas Republikas Civillikums, http://likumi.lv/doc.php?id=225418 

5 Latvijas Republikas Civillikums, http://likumi.lv/doc.php?id=225418 

6 Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017. gadam. 2011, 

http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/lmpamn_200111_gvp.pdf 

http://likumi.lv/doc.php?id=57980
http://likumi.lv/doc.php?id=225418
http://likumi.lv/doc.php?id=225418
http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/lmpamn_200111_gvp.pdf
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pirms laulības noslēgšanas gūt ieskatu laulības institūcijas civiltiesiskajos, 

psiholoģiskajos, sadzīves, u.c. aspektos”7. 

Līdz ar to Rīcības plānā noteiktie uzdevumi skaidri nosaka pirmslaulību mācību 

programmas ieviešanas mērķi - nodrošināt topošajām ģimenē iespēju iegūt zināšanas 

un veidot izpratni par laulības tiesiskajiem, psiholoģiskajiem, ētiskajiem un sadzīves 

aspektiem, kā arī tiesiskajām sekām, ja personas nedzīvo laulībā, īpaši attiecībā uz 

bērniem, tā palīdzot topošajam vīram un sievai pirms stāšanās laulībā novērtēt ģimenes 

nozīmīgumu un laulāto atbildību tās saglabāšanā.  

Programmas dalībnieki iegūs šīs zināšanas un, galvenais, praktiskus padomus no 

profesionāliem ekspertiem, kā veidot savu topošo ģimeni, apzinoties savas rīcības un 

lēmumu ietekmi un sekas dažādās laulības dzīves situācijās.  

Programma neiedos jaunajiem pāriem formulu, kā nodzīvot ilgi un laimīgi, bet sniegs 

zināšanas un izpratnes impulsus katra paša vēlmei un centieniem piepildīt kāzu dienas 

cerību - lai laulība izdodas ilga un laimīga! 

                                                           

 

7 Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017. gadam. 2011, 

http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/lmpamn_200111_gvp.pdf 

http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/lmpamn_200111_gvp.pdf
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Termini 

Vajadzības Nepieciešamība pēc kaut kā, bez kā nevar iztikt. 

Cilvēku vajadzības pēc savas dabas ir neierobežotas, 

daudzveidīgas un mainīgas. Vajadzības var 

apmierināt ar dažādām precēm vai pakalpojumiem, 

tās ir atkarīgas no cilvēku vispārējā dzīves līmeņa, 

sociālās un kultūras sistēmas, piederības kādai 

sociālai grupai, kā arī no ģeogrāfiskiem apstākļiem, 

personas individuālām īpatnībām u. c. nosacījumiem 

Vēlmes Viss, bez kā cilvēks var izdzīvot. Lietas, kuru 

trūkums neapdraud cilvēka dzīvību, drošību un 

labklājību 

Budžets Ieņēmumu un izdevumu plāns kādam noteiktam 

laika posmam 

Ienākumi Naudas līdzekļi, kurus kādā laika periodā saņem 

algotā darbā nodarbinātie par savu darbu, bet 

īpašnieki - no saviem īpašumiem 

Izdevumi Naudas līdzekļi, kurus kādā laika periodā ģimene 

iztērē par precēm un pakalpojumiem 

Patstāvīgās (jeb 

neizbēgamās) izmaksas 

Izmaksu veids, kas noteiktā laika periodā nemainās 

Mainīgās (jeb ietekmējamās) 

izmaksas 

Izmaksas, kas mainās tieši proporcionāli preču vai 

pakalpojumu izmantošanas daudzumam 

Pelnošie aktīvi Nauda vai manta, kuru izmantojot tiek radīta 

papildus vērtība 

Nepelnošie aktīvi Nauda vai manta, kuru izmantojot netiek radīta 

nekāda papildus vērtība 

Taupīt Maksāt mazāk 

Krāt Vairot 

Drošības spilvens Naudas līdzekļu uzkrājums 3 līdz 6 mēnešalgu 

apmērā 
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Kredītvēsture Informācija par kredītņēmēja saistību līdzšinējo 

izpildi, tostarp, vai kredītņēmējs laicīgi veicis 

kredīta maksājumus 

Kredītreģistrs Datu bāze, kurā iekļauta informācija par 

kredītņēmējiem, to saistībām un kredītvēsturi 

Galvinieks Fiziska persona, kas uzņemas pienākumus atbildēt 

par kādas trešās personas ņemtu parādu, un parāda 

nemaksāšanas brīdī ir jāatbild ar savu mantisko vai 

naudisko mantu. Galvinieks būtībā ir persona, kas 

galvo par kāda cita kredītu, ar savu paša īpašumu un 

ja šī galvojumu saņēmušā persona (kredīta ņēmējs) 

pēkšņi nemaksā parādu, tad parāda izsniedzējs var 

vērsties pret galvinieku ar prasību segt šo parādu  

Līdzaizņēmējs Līdzaizņēmējs ir pilntiesīgs parāda ņēmējs, kas jau 

kredīta atmaksas laikā atbild ar savu mantu par šo 

aizdevumu, un šim līdzaizņēmējam pieder daļa no 

kopējās kredītā ņemtās summas, vai īpašuma. 

Līdzaizņēmējiem ir vienlīdz liels pienākums 

atmaksāt kredītu bankai vienādās daļās 
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Naudas loma sabiedrības, ģimenes  

un indivīda vērtību sistēmā   

Viens no ģimenes attiecību veidiem ir finanšu attiecības. Ģimenē ir seksuālās 

attiecības, attiecības ar bērniem, ar vecākiem, kā arī ar naudu. Turklāt ģimenes cilvēku 

attiecības, arī mīlestība tiek pārbaudīta ar naudu. Tajā ietilpst gan solījumi, gan 

rēķināšanās ar otru cilvēku, gan upurēšanās, gan finanšu sānsoļi. 

Nauda attiecībās ir jūtīgs jautājums. Ne velti ir teiciens - kur trūkums pa durvīm iekšā, tur 

mīlestība pa logu ārā. Tas tāpēc, ka trūkums atkailina emocijas. Tieši tāpēc par naudu ir 

jārunā, vēl jo vairāk tad, ja ir jāpieņem grūti lēmumi.  

 

 

Lai pēc iespējas izvairītos no strīdiem par naudas pelnīšanu un tērēšanu kopdzīves laikā, 

svarīgākos jautājumus par naudas lietu kārtošanu vajadzētu izrunāt jau pirms tam. 

Iespējams, ka domas par šādu sarunu izraisa diskomfortu, taču tas ir nepieciešams kaut 

vai tāpēc, lai pēkšņi neizrādītos, ka topošais vīrs vai sieva ir 100 lielāko Latvijas 

parādnieku sarakstā un sapnis par kopīgas ģimenes mājas iegādi paliks tikai sapnis vēl 

vismaz trīs nākošās dzīves. 

9 jautājumi par naudu, kurus vajadzētu izrunāt pirms kopdzīves uzsākšanas:  

1. Attieksme pret naudu un finanšu paradumiem  

Pārrunājiet savā starpā, ko katram no jums nozīmē nauda un kā jūs abi rīkojaties ar savu 

naudu ikdienā. Vai ļaujaties spontāniem pirkumiem vai arī vienmēr rūpīgi plānojat naudas 

izdošanu? Vai jums ir bijusi svarīga uzkrājumu veidošana? Kā nopelnījāt savu pirmo 

naudu un kādas ir atmiņas par finanšu situāciju bērnībā. 

2. Kredītvēsture 

Pārrunājiet, kādus kredītus esat ņēmuši un kā veicies ar to atdošanu. Ja rodas šaubas par 

partnera teikto, ka parādnieku datu bāzēs viņa nav un, ja vajadzēs, varēs paņemt jaunu 

kredītu ģimenes vajadzībām, varat abi kopā paskatīties Kredītu reģistrā – lai gan varbūt 

izklausās pārspīlēti, ja izrādīsies, ka šaubas bijušas pamatotas, būsiet rīkojušies ļoti 

atbildīgi un izvairījušies no nepatīkama pārsteiguma nākotnē. 

3. Attieksme pret kredītiem 

Izrunājiet, kāda ir jūsu abu attieksme pret kredītiem - vai nevarat ciest būt parādā un 

kredītkartes vispār neizmantojat vai arī naudu tērējat pat nesekojot līdzi bilancei, jo cerat, 

ka gan jau nopelnīsiet vajadzīgo summu. 

Finanšu plānošana ir svarīga ģimenes attiecību sastāvdaļa,  

tāpēc lēmumi par naudu būtu jāpieņem kopīgi. 
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4. Pašreizējā finanšu situācija (kredītsaistības, ienākumi, ietaupījumi un 

īpašumi) 

Civillikumā noteikts, ka viena laulātā manta neatbild par otra laulātā saistībām, tomēr 

kopīgi saimniekojot, ģimenes budžets izjutīs izdevumus, kurus viens no laulātajiem izliets 

savu kredītsaistību segšanai.  

Varbūt kādam no jums ir ievērojams kredītkaršu parāds un jūs klusībā gaidiet palīdzību 

no otra, lai samaksātu to vienā reizē. Svarīgi informēt otru ģimenes locekli, ar kādiem 

obligātajiem maksājumiem būs jārēķinās ikmēneša budžetā. Tāpat vajadzētu pastāstīt par 

personām, kas ir parādā jums un par ko. Nav pieļaujama situācija, ka tikai pēc kāzām 

atklājas viena vai abu laulāto parādi. Jānolemj, vai tiks noslēgts laulību līgums par mantas 

kopību vai šķirtību. 

5. Ģimenes budžeta veidošana 

Jānolemj, kā rīkosieties ar naudu ģimenē - daži pāri izvēlas veidot kopīgu «kasi», citi 

vienojas par pilnībā nodalītām finansēm. Jāizlemj, vai tiks atvērtas papildu kartes otram 

laulātajam, lai jūs kopīgi varētu izmantot naudas līdzekļus, kas atrodas katra laulātā kontā. 

6. Finanšu pienākumu sadalījums ģimenē 

Daudzās ģimenēs viens no laulātajiem uzņemas gan rēķinu apmaksu, gan visu kopējā 

budžeta pārvaldīšanu, tomēr arī otram vienmēr jābūt lietas kursā par finanšu stāvokli, lai 

tā krasas izmaiņas kāda liela pirkuma vai citu izdevumu dēļ viņam nebūtu negaidīts 

pārsteigums. 

7. Finanšu plānošana ģimenē 

Jāizrunā jautājumi par to, kā tiks plānots ģimenes budžeta sadalījums, kādām lietām 

atļausieties tērēt, kādām naudu taupīsiet, kādām vajadzībām krāsiet un kā risināsiet 

negaidītus izdevumus. Jāizlemj jautājums par kādiem pirkumiem vienmēr vajadzētu 

konsultēties vienam ar otru. Varbūt tas būs pirkums, kas pārsniegs noteiktu summu vai 

konsultācija būs vajadzīga tad, kad tiks pārsniegts noteiktais nedēļas kopējo izdevumu 

limits. Ģimenes finanšu politikai jābūt vienotai - ja viens taupīs pat sīkumos, bet otrs 

iegādāsies jaunākā dizaina apģērbus, to nevarēs saukt par sabalansētu budžetu un 

vienotiem finanšu mērķiem nākotnei. 

8. Karjeras plāni 

Izrunājiet jautājumu par to, vai kāds no ģimenes pārtrauks strādāt, ja piedzims bērns vai 

arī turpinās strādāt nepilnu darba laiku? Vai jūs varēsiet piesaistīt palīdzību no citiem 

ģimenes locekļiem vai vajadzēs meklēt aukli un kā varēsiet to atļauties? Ja nebūsiet par to 

vienojušies, var gadīties, ka jau laulības dzīves laikā kāds brīnīsies: «Es domāju, ka mēs 

vienmēr abi strādāsim!», bet otrs uzsvērs: «Man likās, ka tas ir pats par sevi saprotams – 

es nestrādāšu, kad vajadzēs nodarboties ar bērnu audzināšanu!» 
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9. Līdzekļu uzkrāšana 

Apspriediet līdzekļu uzkrāšanas bērnu izglītībai iespējas un veidus. Pensijas gadi gan 

arvien attālinās un jaunāka gadagājuma cilvēkiem varētu šķist nevajadzīgas sarunas par 

tik tālu un nezināmu nākotni, tomēr jāpārrunā arī to. Apspriežot finanšu situāciju, jūs jau 

būsiet pieminējuši pašreizējos pensijas uzkrājumus, bet turpmāk vismaz 10% no jūsu 

ienākumiem vajadzētu novirzīt šajos uzkrājumos. 
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Ģimenes budžets 

  
 

Budžeta plānošana nozīmē ne tikai savas ģimenes izdevumu un ienākumu uzskaiti, 

bet arī to plānošanu, nospraužot konkrētus mērķus. Tas nozīmē, ka, rūpīgi plānojot savas 

finanses, jūs varēsiet ne tikai saprast to, cik daudz tērējat un kur varat ietaupīt, bet arī būt 

droši par to, ka varēsiet veikt obligātos maksājumus, un justies stabili arī ārkārtas situācijās. 

Finanšu plānošanai un pārvaldīšanai ir jābūt tādam pašam ieradumam, kā nomazgāt traukus, 

ielūkoties pastkastītē vai nospodrināt kurpes pirms došanās uz darbu. Kāpēc? Tas jums prasīs 

ne vairāk kā 2 minūtes dienā, taču jūs jutīsieties pārliecināti par ģimenes budžetu, varēsiet ar 

mierīgu sirdi plānot lielākus pirkumus, un jūs nebiedēs zvani par nesamaksātiem rēķiniem. 

Pirmais solis: vienoties par savas ģimenes mērķiem un prioritātēm! 

Mērķi var būt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa, atkarībā no jūsu ģimenes situācijas un 

prioritātēm. Diskutējot par savas ģimenes nākotni jūs daudz ko uzzināsiet viens par otru, 

sapratīsiet to, kas jūs vieno un par kādām lietām jums ir atšķirīgi viedokļi. Tomēr tad, kad 

būsiet vienojušies par kopīgajiem nākotnes mērķiem, tad tie jūs vienos un arī palīdzēs 

rīkoties, domāt un reaģēt darbojoties plecu pie pleca, lai tos sasniegtu.  

Mērķis var tikt sasniegts, ja tas ir:  

1. Specifisks - skaidrs, labi nodefinēts un precīzs: Ko mēs vēlamies sasniegt? 

2. Izmērāms - jāatbild uz sekojošiem jautājumiem: Cik?, Cik daudz? un Kā mēs 

zināsim, ka mērķis ir sasniegts? 

3. Vērsts uz aktīvu darbību - Kas mums būtu jādara, lai sasniegtu savu mērķi?  

4. Reālistisks - ir jāapzinās savas iespējas: Vai mēs spējam sasniegt savu mērķi?, Vai 

mērķis attaisno līdzekļus?  

5. Ar noteiktu laika robežu - mērķa sasniegšanas termiņa noteikšana palīdz darīt visu 

iespējamo, lai to sasniegtu. 

Tad, kad esat vienojušies par savas ģimenes mērķiem (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa), 

speram otro soli. 

Otrais solis: konstatēt faktu! 

Kad jāsāk plānot savas finanses? Tad, kad jūs zināt, cik saņemat, bet jums nav ne jausmas, 

cik un kam nopelnītais tiek iztērēts. Tad, kad sanāk iztikt tikai no vienas algas līdz otrai. 

Situācija var būt arī citāda - jūs zināt savas ģimenes ienākumus, rūpīgi uzskaitiet izmaksas, 

atsakieties no nevajadzīgiem tēriņiem un tādējādi jums izdodas ietaupīt un uzkrāt kādam 

Ģimenes budžeta plānošana ir pirmais un tādēļ arī  

svarīgākais solis pretī jūsu ģimenes finansiālajai labklājībai. 
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lielākam pirkumam vai ceļojumam. Kā līdz tam nonākt? 

Veiciet izdevumu uzskaiti! 

Izvēlieties ērtāko veidu: 

1. Krājiet čekus un pierakstiet katras dienas vai mēneša ienākumus un izdevumus! 

2. Analizējiet savus konta izrakstus, izmantojiet internetā pieejamo uzskaites rīkus! 

3. Radiet paši savu ģimenes ieņēmumu/izdevumu uzskaites tabulu! 

Izanalizējiet! (Skat. pielikumu „Manas ģimenes naudas plūsma”) 

Identificējiet visus ienākumu (darba alga, pabalsti par bērniem, īres ienākumi, u.c.) un 

izdevumu avotus. 

Kad sapratīsiet patieso ienākumu un izmaksu sadalījumu, uzdodiet sev vairākus jautājumus: 

1. Cik daudz no kopējiem ienākumiem mēs tērējam katrai izdevumu kategorijai? 

2. Cik procentuāli mēs tērējam svarīgām lietām? 

3. Cik daudz no mūsu tēriņiem ir impulsīvi vai nevajadzīgi pirkumi?  

4. Kā mūsu tēriņi atspoguļo mūsu ģimenes prioritātes un mērķus? 

Izdariet secinājumus! 

Ja konstatētais neapmierina, tad ir jādomā, kā to mainīt. Jūs varat palielināt savus 

ienākumus vai arī samazināt izdevumus. Jāpārskata, kurās izdevumu kategorijās tiek tērēts 

visvairāk naudas - pārtikai, apģērbam, apaviem, izklaidei, izglītībai vai kam citam. 

Sāciet kontrolēt izdevumus! 

Sadaliet tos pēc izmantošanas mērķa (pārtika, transports, apģērbs, mājoklis) un pēc to 

kategorijas - fiksētās (jeb neizbēgamās) un mainīgās (jeb ietekmējamās) izmaksas: 

1. Fiksētās (jeb neizbēgamās) - izmaksu veids, kas noteiktā laika periodā nemainās, 

piemēram, komunālie maksājumi, TV, interneta pieslēgums, telefons, bērnudārzs, 

kredīts, u.c.. Tomēr, neskatoties uz šo izmaksu nosaukumu, vienmēr ir iespēja meklēt 

lētākus pakalpojuma sniedzējus, līdz ar to iegūstot lētākas ikmēneša izmaksas 

(ietaupīt) par konkrēto pakalpojumu.  

2. Mainīgās (jeb ietekmējamās) - izmaksas, kas mainās tieši proporcionāli preču vai 

pakalpojumu izmantošanas daudzumam, piemēram, pārtika, izklaide, apģērbs, u.c.. 

Izmaksas ir jāfiksē katru dienu, tāpēc pielikumā „Manas ģimenes naudas plūsma” ir 

izveidotas atsevišķas lapas katrai mēneša dienai, kurās fiksēt ne tikai to, ko jūs pirkāt un par 

cik, bet arī - ko darījāt šajā dienā un kā jutāties. Tādā veidā jūs veicat izdevumu analīzi, t.i., 

kādi notikumi (mammas dzimšanas diena  transporta izmaksas pieaug; ballīte pie 

draugiem  izklaides izmaksas pieaug, u.c..) un cik lielā mērā ietekmē jūsu ģimenes naudas 
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plūsmu. Ļoti bieži arī jūsu noskaņojums ietekmē to, kā jūs rīkojaties. Veicot izdevumu 

uzskaiti katru dienu, jūs varat ļoti labi atskatīties uz konkrēto mēnesi un cerams - ar labām 

atmiņām. Tad izanalizējiet savas rīcības un emociju sekas uz naudas plūsmu - visiem 

zināmais likums: neiet uz veikalu tukšā dūšā, un meklējiet iespējas un veidus kā 

ieTAUPĪT. 

Trešais solis: nonāciet līdz rezultātam! 

Pēc rūpīgas izdevumu uzskaites, analīzes un pirmo korekciju ieviešanas paies mēnesis, un 

jūs varēsiet novērtēt iegūto rezultātu – vai ietaupījāt, vai iztērējāt vairāk nekā nopelnījāt, vai 

arī dzīvojāt no algas līdz algai. Jūsu ģimenes ienākumu un izdevumu atlikumam vajadzētu 

būt pozitīvam, pretējā gadījumā var rasties neapmierinātība un nedrošība. Ja jums ir patēriņa 

kredīti, sāciet ar to dzēšanu! Tas palīdzēs atbrīvoties no liekajiem budžeta izdevumiem un 

sagatavos jūs nākamajam solim - ieradumam uzkrāt, kad būsiet nomaksājuši īstermiņa 

aizdevumus. 

 

 

Līdz ar to nauda ir jāliek lietā, lai tā iegūtu vērtību. Daudz tiek runāts par naudas taupīšanu, 

taču ar to vien nepietiek, ir jādomā - kur jūs to tērējat jeb kā efektīvāk pārvaldīt savu 

naudu? 

Viss slēpjas jūsu piederošā īpašuma izmantošanā. Ja jūs kaut ko pērkat, tad izvērtējat, vai tas 

nesīs jums ieguvumu nākotnē. Viena un tā pati lieta (piemēram, labas kvalitātes fotoaparāts) 

var gan nest zaudējumus, gan arī ļaut nopelnīt. Ja jūs fotoaparātu izmantosiet tikai savām 

vajadzībām, tad tas būs nepelnošs aktīvs. Savukārt, ja kļūsiet par pasākumu fotogrāfu vai 

izīrēsiet to citiem, tas uzreiz kļūst par pelnošu aktīvu. Jo vairāk naudas tērē pelnošiem 

aktīviem, jo efektīvāk jūs rīkojaties ar savu naudu! Papildus tam, apkārt ir ļoti daudz ārēju 

kairinātāju (reklāmas TV, laikrakstos, internetā, uz ielām utt.), kuri aicina pirkt aizvien 

jaunas lietas, t.i. tērēt jūsu naudu. 

Nauda nav vērtība, bet gan vērtību sasniegšanas līdzeklis. 
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Ceturtais solis: „Samaksā pats sev” jeb uzkrājumi! 

Kad izdevumi vairs nepārsniedz ienākumus un ir dzēsti patēriņa kredīti, ir jāsāk veikt 

uzkrājumus, t.i. beidzot jāsāk maksāt pašiem sev, jo pamatā visa nauda aiziet maksājot 

citiem par precēm un pakalpojumiem. Taču nedrīkstam aizmirst par sevi un saviem bērniem 

- veidojot „drošības spilvenu”, uzkrājot bērnu izglītībai, pirmajai iemaksai savam mājoklim, 

arī pensijai, u.c. jūsu ģimenes mērķiem. 

Savukārt, kad esat izveidojuši stabilu un regulāru uzkrājumu veidošanas sistēmu, varat sākt 

domāt par to ieguldīšanu un papildu peļņas gūšanu nākotnē. 

Dažas idejas, kā tērēt labāk: 

Mantu vietā pērciet piedzīvojumus! Zinātnieki ir pierādījuši, ka jauna pieredze, 

sajūtas, piedzīvotais sniedz ilgstošāku gandarījumu kā nopirktas mantas. Pie jaunām lietām 

mēs esam tendēti ātrāk pierast, kamēr patīkamās atmiņās par pārdzīvoto atgriežamies atkal 

un atkal. 

Ieprieciniet sevi ar vairākiem sīkiem pirkumiem retu un dārgu pirkumu vietā! Tā kā 

nauda ir ierobežots resurss, beigu bilance liksies tīkamāka, ja sevis iepriecināšanai tērējamo 

naudu atvēlēsiet nevis vienam lielam pirkumam, bet ik pa brīdim palutināsiet sevi ar ko 

jauku - kafiju ar draudzeni, pikniks kopā ar draugiem vai romantiskas vakariņas. Laimes 

sajūta slēpjas patīkamo mirkļu biežumā nevis intensitātē - tā apgalvo zinātnieki. 

Novilciniet gaidīto baudu un … maksājumu! Atvaļinājuma gaidīšana, pludmales un 

laisku rītu iztēlošanās var būt pat skaistāka par pašu atvaļinājumu. Tas pats princips strādā ar 

pirkumiem - gaidīšanas prieks tiek paildzināts, krājot naudu un iztēlojoties sevi baudām 

jauno pirkumu. Turklāt gaidīšana sniedz intensīvākas emocijas kā atmiņas par notikušo. Un 

esam taču pieredzējuši - novilcinot pirkumu, pēc brīža atskārstam, ka bez tā varam iztikt. 
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Padomājiet par pirkuma ēnas pusēm! Iekārojot kādu lietu - vienalga, māju vai 

divriteni, dzīvi ar jauno pirkumu mēdzam iztēloties rožainās krāsās. Taču „velns slēpjas 

sīkumos!” - ja pirms pirkuma apdomāsiet visus apgrūtinājumus, kas nāk kopā ar jauno 

īpašumu, teiksim, pienākumus, izdevumus un riskus, ko pirkums uzliks, tas vairs tik 

iekārojams varētu arī nelikties un dzīve bez tā izskatīsies tīri pieņemama. 

Esiet uzmanīgi ar pirkumu salīdzināšanu! Bieži vien salīdzināšanas procesā 

mēdzam pazaudēt kritērijus, kas ir svarīgi gandarījumam, pievēršoties cenai un dažādu 

praktisku parametru novērtēšanai. Teiksim, gribat divriteni - pilsētas riteni, augstiem 

izliektiem rokturiem, lieliem riteņiem, graciozu un rozā. Veikalā - atlaides kalnu divriteņiem. 

Un pārdevējs purina galvu - kā ar tiem šaurajiem riteņiem un augsto stūri uzbrauksiet uz 

apmalītes? Un beigās izbrauciet no veikala ar zaļu sporta riteni pie rokas. It kā jau prātīga 

izvēle, bet gandarījums..? 

Ieklausieties atsauksmēs! Pirms pieķerties domai par kādu pirkumu, kas darīs jūs 

laimīgus, vispirms noskaidrojiet, cik apmierināti ir citi šīs mantas īpašnieki. Vai 

putekļusūcēja - robota īpašnieki, kas dzīvo līdzīgā mājvietā kā jūs, otrreiz ieguldītu naudu 

šajā pirkumā? Vai jūsu draugiem patika filma, neskatoties uz režisora skaļo vārdu un spožo 

filmzvaigžņu plejādi? Labs veids, kā paredzēt, cik lielā mērā jūs gandarīs pirkums, ir 

noskaidrot, kā tas paticis kādam citam. 
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Uzkrājumi, noguldījumi un ieguldījumi 

 

 

 

 

Naudas uzkrāšana un pārdomāta noguldīšana vai ieguldīšana ir viens no labākajiem 

risinājumiem, kā nodrošināt savu labklājību ilgtermiņā. 

Tāpat kā pasaules ekonomikai, arī mūsu dzīvei ir ciklisks raksturs - vienmēr pienāk 

brīdis, kad regulārie ienākumi samazinās. 

Tieši šajā brīdī nozīmīgu lomu spēlē tas, cik tālredzīgi esat rīkojušies ar savām finansēm. 

Tātad uzkrājumu mērķis ir justies droši par savu nākotni. Nosakiet savu drošības sajūtas 

cenu un izvirziet mērķi to uzkrāt. Vienam tie var būt uzkrājumi 500 euro vērtībā, citam 1000 

euro, citam apziņa, ka turpmākos 6 mēnešus varēs samaksāt par kredītu, pat ja zaudēs darbu. 

Uzkrājumi ir pirmais priekšnosacījums, lai radītu pamatkapitālu noguldījumu un 

ieguldījumu veidošanai. 

Noguldījumi ir orientēti uz uzkrātās naudas vērtības saglabāšanu. 

Ieguldījumi ļauj naudai pelnīt naudu un vairot uzkrāto pamatkapitālu. 

Ko izvēlēties - noguldīt vai ieguldīt? 

Noguldot jūs izvēlaties drošu naudas saglabāšanas veidu ar nelielu ienākuma procentu, kas 

reizēm nepārsniedz inflāciju. 

Ieguldot jūs izvēlaties pelnīt ar saviem ieguldījumiem, apzinoties, ka nelabvēlīgu apstākļu 

gadījumā jūsu ieguldījuma vērtība var sarukt. 

Veidojot savas ģimenes budžetu, pirmajā vietā ir jāliek pamatvajadzības,  

tas ir viss nepieciešamais, lai izdzīvotu, un tad „jāsamaksā pašam sev”  

jeb jāuzkrāj savam mērķim. 

 Tikai tas, kas paliek pāri, var tikt tērēts vēlmēm.  

Vēlmes ir viss, bez kā cilvēks var izdzīvot. 
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Kur uzkrāt naudu? 

Naudas uzkrāšanas veidi 

Skaidra nauda 

Atlieciet ikdienā 

ietaupīto skaidro naudu 

īpašā krājkasītē, “zeķē” 

vai kādā citā sev ērtā 

veidā. Šis gan ir viens 

no psiholoģiski 

grūtākajiem krāšanas 

veidiem, turklāt tas ir 

pakļauts arī dažādu 

negadījumu riskam, 

kuru rezultātā iekrātā 

nauda var tikt sabojāta, 

nozaudēta vai vienkārši 

iztērēta. 

Algas konts 

Neiztukšojiet katru 

mēnesi visu algas 

kontu, bet apņematies 

līdz algas dienai tur 

atstāt noteiktu summu. 

Šis veids piemērots 

tikai pašiem 

rūdītākajiem, jo iztērēt 

to, kas ir brīvi 

pieejams, var pavisam 

nemanot. 

Norēķinu konts 

Atveriet atsevišķu 

norēķinu kontu bez 

piesaistītas maksājumu 

kartes. Pirms rēķinu 

nomaksas ieskaitiet 

tajā konkrētu summu. 

Lai ērtāk, variet 

izveidot definētu 

maksājumu 

„Uzkrājums”! 

 

Krājkonts 

Līdzīgs atsevišķam 

norēķinu kontam, tikai 

par tajā uzkrāto naudu 

jūs vēl papildus 

saņemat procentus. 

Tomēr, lai izņemtu 

naudu, banka par to ir 

jāinformē 7 dienas 

iepriekš. Dažkārt 

naudas uzkrāšanai šādā 

kontā tiek noteikts 

termiņš, tad to sauc par 

mērķa krājkontu. 

Izvēlieties, ko darīt ar saviem uzkrājumiem! 

Noguldi (saglabā) 
Termiņnoguldījums jeb depozīts - naudas noguldījums uz 

konkrētu laika posmu - sākot no viena mēneša līdz vairākiem 

gadiem. Par termiņnoguldījumu jūs katru mēnesi, ceturksni 

vai termiņa beigās saņemat ienākuma procentus. 

Ieguldi (vairo)  

Pensiju 3. līmenis valsts pensiju sistēmas daļa, kas paredz brīvprātīgus papildu 

uzkrājumus pensijai, veicot tos individuāli vai ar darba devēja 

starpniecību. Pensiju kapitāls tiek ieguldīts finanšu 

instrumentos, piemēram, vērtspapīros un termiņnoguldījumos 

bankās. Tas, cik liels būs uzkrātais kapitāls, ir atkarīgs no 

veikto iemaksu apjoma, uzkrāšanas ilguma un ieguldījumu 

ienesīguma. Šajā līmenī uzkrāto kapitālu variet saņemt no 55 

gadu vecuma, un tas ir mantojams. 

Uzkrājošā dzīvības 

apdrošināšana 

ietver sevī gan dzīvības apdrošināšanu, gan uzkrājumu 

veidošanu. Līdz ar iemaksu veikšanu stājas spēkā dzīvības vai 

nelaimes gadījumu apdrošināšana. Nelaimes gadījumā jūsu 

tuvinieki saņems gan jūsu uzkrāto naudu, gan apdrošināšanas 

atlīdzību. Savukārt, ja negadījumi nenotiks, termiņa beigās jūs 

saņemsiet uzkrāto naudu un ienākuma procentus no 

uzkrājuma. Par uzkrājumiem dzīvības apdrošināšanā jūs variet 

saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaidi. 
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Ieguldījumu fondi daudzu ieguldītāju apvienoti naudas līdzekļi, kas tiek ieguldīti 

akcijās, parāda vērtspapīros, banku termiņnoguldījumos, 

nekustamajā īpašumā u.c.. Par ieguldījumu stratēģiju atbild 

ieguldījumu eksperti, tādēļ jums nav jāpieņem sarežģīti 

ieguldījumu lēmumi. Ieguldot naudu fondā, investors saņem 

ieguldījumu fonda apliecības, kas nosaka, ka investors ir šī 

fonda līdzīpašnieks. Katra ieguldījumu fonda apliecība pārstāv 

nelielu daļu no fonda portfeļa. 

Fondu fondi ieguldījumi dažādos ieguldījumu fondos, kas veido gatavu 

stratēģiju atbilstoši jums pieņemamam riska līmenim, 

termiņam un ieguldījuma mērķim. Ieguldījumu fondus 

pārrauga pārvaldnieks, kurš regulāri pārskata ieguldījumu 

struktūru un meklē piemērotākos ieguldījumu risinājumus. 

Tādējādi tiek sniegta papildu drošība ieguldītājiem, jo 

ieguldījumu portfelis ir profesionāli diversificēts, samazinot 

riskus. 

Individuālie vērtspapīri: 

Obligācijas 

vtspapīri: 

ilgtermiņa parāda vērtspapīrs (tās termiņš ir ilgāks par 1 

gadu), ko emitē (izlaiž apgrozībā) valsts, pašvaldība vai 

uzņēmums. Par šo aizdevumu obligācijas īpašnieks saņem 

zināmu procentu ienākumu, kas var būt sadalīts regulāros 

maksājumos vai arī izmaksāts perioda beigās kopā ar 

pamatsummu. 

Parādzīmes īstermiņa parāda vērtspapīrs, kura termiņš ir līdz 12 

mēnešiem. Parādzīmes tiek pārdotas par cenu, kas ir zem to 

pilnās vērtības. Savukārt, beidzoties parādzīmju termiņam, 

īpašnieks saņem pilnu to vērtību. 

Akcijas vērtspapīri, kas apliecina īpašuma tiesības uz daļu no 

uzņēmuma, kas emitējis akcijas. Ja esat iegādājušies 

uzņēmuma akcijas, tas nozīmē, ka jums pieder daļa no 

uzņēmuma un jūs esi kļuvis par uzņēmuma līdzīpašnieku, 

kuram ir tiesības saņemt dividendes un piedalīties uzņēmuma 

akcionāru sanāksmēs. 

Uzkrājumu veidošanai nav minimālās naudas summas limita - viss ir atkarīgs no izvēlētā 

finanšu pakalpojuma. Piemēram, krājkontā variet krāt pārskaitot tajā kaut dažus eiro mēnesī. 

Savukārt uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā visbiežāk variet uzkrāt, jau sākot ar 20 euro 

mēnesī, vai arī izvēlēties pensiju 3. līmeni, kurā minimālais ikmēneša ieguldījums var būt pat 

5 euro. Nedaudz augstākas prasības ir depozīta atvēršanai - 140 euro, savukārt ieguldījumu 
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fondos, piemēram, iespējams iesaistīties ar minimālo iemaksu 50 euro. Ņemiet vērā, ka 

summas katrā bankā var nedaudz atšķirties! Svarīgākais ir izlemt, kurš no uzkrāšanas 

veidiem jums ir piemērotākais un cik lielu summu mēnesī varat atļauties atlikt. 

Lai izvēlētos, kurš pakalpojums jums ir vispiemērotākais, vajadzētu konsultēties ar vairāku 

banku speciālistiem un sagaidīt izvērstus skaidrojumus. Nebaidieties uzdot šķietami 

muļķīgus un sīkumainus jautājumus. Runa taču iet par jūsu naudu un jums ir jāsaprot, kas ar 

to notiks! 

Šī izvēle atkarīga no tā, kādam mērķim tiek veidots uzkrājums un kāda līdz ar to ir vēlamā 

līdzekļu riska pakāpe, peļņa  un pieejamība. 

Norēķinu konts, krājkonts un termiņdepozīts ir visdrošākie naudas krāšanas veidi, kas 

izslēdz uzkrājumu vērtības samazināšanās risku, tomēr nodrošina nelielu peļņu. 

Šādi risinājumi ir piemērota izvēle gadījumos, kad uzkrātie līdzekļi būs nepieciešami pēc 

neilga laika vai var kļūt nepieciešami steidzami, piemēram, „drošības spilvena” gadījumā. Ja 

tiek veidots uzkrājums vecumdienām, tad piemērots ir ieguldījums pensiju 3.līmenī vai 

uzkrājošā dzīvības apdrošināšana, kas papildus paredz arī iespēju saņemt no valsts 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu. 

10 jautājumi, kurus uzdot pirms izvēlēties savai vajadzībai vispiemērotāko 

pakalpojumu: 

1. Vai ieguldījums ir ar risku zaudēt ieguldījuma pamatsummu? 

2. Vai uz ieguldījumu attiecas Noguldījumu garantiju likums? 

3. Kāds ir ieguldījuma gada ienesīgums, vai tas ir stingri noteikts vai tikai prognozēts? 

4. Vai nopelnītos procentus apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli? Vai nodokli no 

nopelnītajiem procentiem ieturēs banka, vai tie jādeklarē un jānomaksā pašam? 

5. Kādas ir ieguldījuma izveidošanas un apkalpošanas izmaksas? Vai ir vēl kādi saistītie 

izdevumi? 

6. Kādas ir iespējas piekļūt ieguldījumam pirms termiņa un izmaksas par ieguldījuma 

pirmstermiņa pārtraukšanu? 

7. Kādas ir iespējamās darbības ar ieguldījumu - pārdot, ieķīlāt, dāvināt, mantot? 

8. Kāds ir nopelnīto procentu saņemšanas biežums? 

9. Vai uz ieguldījumu attiecas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa? 

10. Kāda ir minimālā noguldījuma summa vai iemaksa? 

Runa ir par jūsu naudu un tāpēc ir svarīgi, lai jūs justos droši un uzticētos bankai vai citai 

organizācijai, kurā plānojat noguldīt vai ieguldīt savu naudu. 
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Piecas lietas, ko uzzināt par potenciālajiem pakalpojuma sniedzējiem un kas 

palīdzēs jums izvēlēties savējo: 

1. Bankas īpašnieki. Noteikti izpētiet un mēģiniet saprast - vai šie cilvēki/ institūcijas 

vieš jūsos uzticēšanos. 

2. Bankas tēls un pieejamā informācija. Ko par šo banku stāsta medijos? Kāda ir tās 

mājas lapa? Vai vieš uzticību? 

3. Piedāvātās procentu likmes vai plānotā atdeve. Noteikti izpētiet visu vai vismaz 

lielāko noguldījumu pieņēmēju piedāvājumus. Arī ļoti lielām % likmēm ir jāizraisa 

pārdomas, tāpēc noteikti pajautājiet jūsu konsultantam: kāpēc ir tik liela atšķirība 

starp viņu un citu banku piedāvājumiem? Ja atbilde jūs apmierina, tad viss kārtībā. Ja 

konsultants nezina, minstinās vai atbilde jums nešķiet pārliecinoša, uzmanieties! Ir 

jāveic papildus izpēte vai jādodas uz citu iestādi. 

4. Konsultanta profesionalitāte un patiesa ieinteresētība jūsu vajadzībās. Vai 

konsultants uzdod jautājumus par jūsu mērķiem, kam gribat sakrāt vai kāds ir jūsu 

plāns saistībā ar šo naudu, utt. Jo vairāk jautājumu par jūsu plāniem, vajadzībām, jo 

visticamāk, ka šis konsultants piemeklēs tieši jums vispiemērotāko risinājumu. Ja 

konsultants tikai izstāsta, kādi pakalpojumi ir pieejami un sāk uzspiest konkrētu 

produktu, tas norāda uz neprofesionalitāti un viņa mērķi pārdot jums jebko. 

5. Līguma saturs. Kad esat atraduši sev uzticamu iestādi, kuras konsultants patiesi 

iedziļinās jūsu vajadzībās, noteikti paprasiet līgumu un veltiet laiku turpat vai 

paņemiet uz mājām, lai izlasītu. Nekautrējieties uzdot jautājumus, pat ja tie liekas it 

kā sīkumaini vai muļķīgi. Tā ir jūsu nauda un jums ir jābūt pa 101% pārliecinātiem, 

ka saprotat, kas notiks ar jūsu naudu dažādos gadījumos! Ja jums nevar izskaidrot 

kādu no līguma punktiem, tad tā nav īstā vieta, kur noguldīt naudu. Ja gribat 

pārliecināties, ka konsultants stāsta patiesību vai esat visu labi sapratis, tad atrodiet 

neatkarīgu personu, ar kuru pakonsultēties. Noteikti atradīsiet rados, draugos vai 

paziņu lokā kādu juristu vai bankas darbinieku. 
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Gada ienākumu deklarācija un tās nozīme 

Atbilstoši likuma par Iedzīvotāju ienākuma nodokli 10. pantam fiziskās personas veiktās 

iemaksas tiek uzskatītas par attaisnotajiem izdevumiem. Tas nozīmē, ka varat saņemt atpakaļ 

daļu no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa,  kas ir maksāts no jūsu ienākumiem. 

Kādēļ gan neizmantot šādu iespēju, ja valsts jums atmaksās 25% no veiktajām iemaksām 

par summu, kas nepārsniedz 20% no gada apliekamajiem ienākumiem. 

Par attaisnotiem izdevumiem tiek uzskatītas iemaksas uzkrājumos ar dzīvības apdrošināšanu 

un pensiju 3. līmenī, ieguldījumi fondos, kā arī izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem 

pakalpojumiem, ziedojumi un dāvinājumi budžeta iestādēm un sabiedriskā labuma 

organizācijām. 

Gada ienākumu deklarācija ir obligāta valsts amatpersonām un individuālā darba veicējiem 

(www.vid.gov.lv), kā arī to jebkurš var iesniegt brīvprātīgi, ja jums gada laikā ir oficiāli 

ienākumi, no kuriem maksāta pilna iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. 

Deklarāciju fiziskām personām (kas neveic saimniecisko darbību) ir iespējams iesniegt visu 

gadu. VID pieteikto summu atmaksā trīs mēnešu laikā. Visu 2014. gadu var iesniegt 

deklarācijas par 2011., 2012. un 2013. gadu. 

Svarīgi!  

Savā deklarācijā varat iekļaut arī savu vecāku, vecvecāku, laulātā drauga, bērnu, mazbērnu 

un personu, kas ir Jūsu apgādībā, veiktos attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību, 

neatkarīgi no tā, vai šīs personas gūst ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus 

ienākumus. Tikai ja šīs personas pašas neiesniedz ienākumu deklarāciju, un kopējā attaisnoto 

izdevumu summa nepārsniedz noteikto normu. 

http://www.vid.gov.lv/
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Aizņēmumi 

Iegādāties mums nepieciešamo būtu grūtāk, ja nevarētu paņemt kredītu dzīvokļa 

iegādei, līzingu noskatītajai automašīnai vai kredītkarti ērtākiem norēķiniem sen kārotā 

ceļojuma laikā. Aizņemšanās paplašina mūsu iespējas, tomēr ir lietas, kas jāzina par 

kredītiem, lai izmantotās iespējas vēlāk neradītu problēmas! 

Vispirms jānovērtē savas ģimenes finanšu situācija - jāsaprot ne tikai, kādi ir ienākumi, bet 

jāizanalizē potenciālā aizņēmuma ietekme uz ģimenes izdevumiem, t.i.,  uzzīmējiet ainu 

„pirms” un „pēc”. 

Jo sīkāk izvērtēsiet katru no pozīcijām un rūpīgāk prognozēsiet iespējamās izmaiņas (gan 

pozitīvās, gan negatīvās), jo mazāka būs varbūtība, ka palaidīsiet garām kādas pašreiz 

apslēptas vai šobrīd neesošas izmaksas, kas varētu būtiski ietekmēt ģimenes budžetu 

ilgtermiņā. Piemēram, bērna piedzimšana noteikti ietekmēs ģimenes naudas plūsmu! Tātad ir 

ļoti vērtīgi veikt tās analīzi. Visticamāk, ka nāksies mainīt savus paradumus, jo, ja ienākumi 

aizņēmuma atmaksas laikā nepalielināsies, tad jādomā, kādus izdevumus samazināt vai pat 

no kā atteikties. 

Ir jāizvērtē ģimenes ienākumi 5, 10, 20 gadu perspektīvā (atkarībā no aizņēmuma termiņa). 

Lai ģimenes budžetam nerastos pārlieku liels slogs, ikmēneša visu kredītu maksājums 

nedrīkstētu būt lielāks par 30% - 40% no ģimenes kopējiem ienākumiem! 

Atcerieties, ka aizņemoties vienmēr rodas papildus izmaksas, ar kurām jums jārēķinās un 

tās jānoskaidro pirms kredīta ņemšanas, piemēram, nekustamā īpašuma vērtējums, notāra 

pakalpojumi, zemesgrāmatu nodevas, apdrošināšana u.c. Šīs izmaksas uzreiz ietekmēs jūsu 

ģimenes naudas plūsmu! 

Kredītvēsture un kredītreģistrs 

Labas kredītvēstures izveides pamatlikums - neuzņemieties saistības, ko nevarat 

atļauties. To, vai saistības jums pa spēkam, palīdzēs noteikt jūsu ģimenes budžeta 

plānošana. 

Pirms doties uz banku konsultācijām, noskaidrojiet savu kredītvēsturi! Tāpat kā ģimenes 

ārstam ir informācija par visām kaitēm, ko esat pārslimojuši, jeb slimību vēsture, tā arī 

banka, izsniedzot kredītu, vienmēr ņem vērā klienta kredītvēsturi. Un tas, cik laba vai slikta 

tā ir, ietekmēs to, vai varēsiet saņemt kredītu un cik izdevīgi būs jūsu kredīta nosacījumi, 

piemēram, procentu likme. 

Attiecībās ar bankām, kredītvēstures veidošana sākas ar bankas konta atvēršanu, regulāru 

ienākumu saņemšanu tajā un ikmēneša tēriņu plānošanu tā, lai kontā turētos pozitīvs 

atlikums. Naudas plūsma kontā bankai dod pirmo priekšstatu par jūsu spēju sekmīgi kārtot 

saistības. 
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Ja pirms kredīta pieprasīšanas bankā būsiet atvēruši krājkontu, kurā jau kādu laiku veiksiet 

regulāras iemaksas - tas ne tikai būs „drošības spilvens” nākotnei vai finansējums tēriņiem 

kredīta izmantošanas vietā, bet arī bankai demonstrēs, ka protat rīkoties ar naudu, spējot daļu 

no tās novirzīt uzkrājumiem, un, ka pēc kredīta saņemšanas analoģiski spēsiet novirzīt naudu 

maksājumiem par kredītu.  

 

 

Nozīmīgs ir teju jebkurš maksājums - īres, komunālo pakalpojumu, telekomunikāciju rēķins, 

satiksmes noteikumu sodu kvītis vai cits. Citiem vārdiem, jūsu kredītvēsture sāksies ar pirmo 

uz jūsu vārda izrakstīto rēķinu. 

Pastāv divi kredītreģistri, kur var noskaidrot savu kredītvēsturi: 

1. Latvijas bankas kredītu reģistrs - ietver informāciju par visām saistībām pret 

komercbankām, t.sk. dati par aizņemšanās datumu, termiņu, saistību izpildi, kavēšanos. 

Informācija kredītu reģistrā glabājas 10 gadus un ir pieejama tikai komercbankām un to 

meitasuzņēmumiem. 

Tiesības zināt savu kredītvēsturi ir katram LR iedzīvotājam. Lai uzzinātu, kāda ir jūsu 

kredītvēsture Latvijas bankas kredītu reģistrā ir jādodas uz Latvijas bankas biroju (Kr. 

Valdemāra 1B, Rīgā) un jāraksta iesniegums. Atbilde tiks sniegta 1 darba dienas laikā, bet 

visbiežāk tas notiek uzreiz. 

Ja nedzīvojat Rīgā, informāciju variet uzzināt arī pa pastu. Iesniegums jāsūta uz Latvijas 

bankas filiāli Kr. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV 1050. Papildus tam būs jāveic pasta sūtījuma 

apmaksa. Detalizētāku informāciju variet uzzināt, piezvanot uz Latvijas banku (tel. 

67022497). 

2. «Mans Creditinfo» satur informāciju par daudzu privāto kredītu biroju klientiem. 

Tā ir unikāla sistēma privātpersonām, kas nodrošina iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam 

zināt un kontrolēt savu kredītvēstures datu pareizību un izmantošanas likumību. Pieeja šai 

sistēmai ir bezmaksas. 

Latvijas Bankas Kredītreģistrā negatīvs ieraksts par parādu parādās gadījumā, ja 

nesamaksātais kredītmaksājums ir lielāks par 140 euro un jūs kavējat apmaksu ilgāk par 60 

dienām. Informācija par kavētu maksājumu Kredītu reģistrā ir redzama potenciālajiem 

kredītdevējiem 5 gadus pēc saistību pārkāpuma novēršanas dienas, un tāpēc ar parāda 

atmaksu vien sabojātā kredītvēsture netiks labota. Kredītbiroju likums paredz, ka ziņas 

par kavētu maksājumu būs iekļaujamas kredītatskaitē 5 gadus pēc parāda samaksas dienas 

vai 10 gadus, ja parāds netiek apmaksāts. 

Ja esat nokavējuši kādu maksājumu, visus turpmākos maksājumus centieties veikt laicīgi! 

Tas neapšaubāmi uzlabos jūsu kredītvēsturi. Jo senākā pagātnē paliks nokavētais maksājums, 

Laba kredītvēsture nozīmē savlaicīgu visu rēķinu un kredītmaksājumu veikšanu. 
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jo mazāk tas tiks ņemts vērā, analizējot jūsu kredītvēsturi, jo relatīvi lielāka nozīme tiek 

piešķirta pēdējā laika informācijai par notikumiem jūsu finanšu dzīvē. 

Aizņēmumu veidi 

Katram kredīta veidam ir paredzēts atšķirīgs izmantošanas mērķis, tāpēc, pirms došanās uz 

banku, izlemiet, kādam mērķim izmantosiet saņemto naudu - mācībām, ikdienas tēriņiem vai 

mājokļa iegādei. 

Patēriņa kredīti Mājokļa kredīts Autolīzings 

Overdrafts Kredīts mājokļa iegādei, remontam vai 

būvniecībai pret nekustamā īpašuma ķīlu 

Finanšu līzings 

Kredītkarte Operatīvais 

līzings 

Patēriņa kredīts 

Studentu kredīts 

 



Izziņas materiāls pirmslaulību mācību programmas dalībniekiem 
 

 

 

35 

Kurš no aizņēmumu veidiem ir man vispiemērotākais?  

 Mērķis 
Maks. 

kredītlimits 
Termiņš % likme 

Nodrošinā-

jums 

Overdrafts 
Ikdienas 

tēriņi 

1 - 4 darba 

algas 
Bez termiņa 15 - 25% 

Kredītņēmēja 

regulārie 

ienākumi 

Kredītkarte 

Ikdienas 

tēriņi, 

ceļojums, 

pirkumi  

i-netā 

2 - 6 darba 

algas 
Bez termiņa 15 - 25%  

Patēriņa 

kredīts 

Neliels 

remonts, 

kāds lielāks 

pirkums 

6 - 8 darba 

algas 

3 mēneši līdz 

5 gadi 
15 - 30%  

Studentu 

kredīts 

Studiju 

maksas 

segšana vai 

studiju 

ikdienas 

tēriņi 

Līdz 12 000 

EUR 

Līdz 15 

gadiem 

Mainīgā 

bāzes 

procentu 

likme + 

pievienotā 

likme (2-8%) 

Kredītņēmēja 

un/vai 

līdzaizņēmēja 

regulārie 

ienākumi 

 

Mājokļa kredīts  

Mājokļa kredīts ir ilgtermiņa kredīts nekustamā īpašuma - dzīvokļa, mājas - iegādei, 

celtniecībai vai remontam. Kā nodrošinājums šim kredītam kalpo jau īpašumā esošs vai arī 

iegādājams īpašums. Pērkot īpašumu, banka kā kredītu izsniegs tikai daļu no īpašuma 

vērtības - jums pašiem būs jāsedz vismaz 10% no īpašuma vērtības. 

Kredīta atmaksa notiek saskaņā ar atmaksas grafiku - katru mēnesi ir jāveic maksājums, 

kas sastāv no pamatsummas un procentu maksājuma. 

Kredīta termiņš. Atkarīgs no tā, cik lielu ikmēneša maksājumu jūs varat atļauties, un 

nodrošinājuma vērtības. Jo ilgāks ir kredīta atmaksas termiņš, jo mazāks ikmēneša 

maksājums, tomēr tad atmaksas termiņa laikā vairāk samaksāsiet kredīta procentos. 

Izplatītākais kredīta līgumu termiņš Latvijas bankās ir aptuveni 20 gadi, savukārt 

maksimālais, kas tiek piedāvāts, ir 40 gadi. 

Kredīta summa. Ikmēneša kredīta maksājumam nevajadzētu pārsniegt 30 - 40% no mēneša 

ienākumiem. Noformējot kredītu, vienmēr pārjautājiet, ar kādām vēl papildu izmaksām 

jārēķinās - nekustamā īpašuma vērtējums, notāra pakalpojumi, zemesgrāmatu nodevas, 

īpašuma apdrošināšana u. c.! 

Kredīta valūta. Kredīts būtu jāņem tajā valūtā, kādā saņemat algu. Ja kredīts būs citā valūtā, 
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būs jāraizējas par valūtas riskiem - valūtas kursam svārstoties, pastāv iespēja, ka, konvertējot 

valūtu kredīta summa būtiski pieaugs. 

Autolīzingu veidi. Autolīzings ir finanšu pakalpojums, kas sniedz iespēju izmantot kāroto 

automašīnu, maksājumus veicot pakāpeniski katru mēnesi. Latvijā autolīzingam ir divi veidi 

- finanšu līzings un operatīvais līzings. 

 Finanšu līzings Operatīvais līzings 

Galvenā atšķirība 

Automašīnas iegādes 

darījums ar ikmēneša 

maksu, kuram 

noslēdzoties, jūs 

kļūstat par īpašnieku 

Automašīnas nomas darījums, kura laikā 

jūs maksājat nomas maksājumus un 

perioda beigās a/m atdodat līzinga 

kompānijai vai iegādājaties par tā brīža 

cenu 

Pirmā iemaksa Vismaz 10 - 15% no automašīnas vērtības 

Līzinga periods Maksimālais periods - 5 gadi 

Nobraukums 

Netiek ņemts vērā  Jāplāno un jānosaka pēc iespējas precīzāk, 

jo no tā ir atkarīga auto atlikusī vērtība. Ja 

nobraukums ieplānots par lielu, tad nomas 

maksājums būs augstāks, un katru mēnesi 

veidosies nevajadzīga pārmaksa. Ja 

nobraukums ieplānots par mazu, nomas 

perioda beigās būs jāsedz izmaksas par 

papildu nobrauktajiem kilometriem 

Papildus izmaksas Maksa par līzinga 

noformēšanu, 

KASKO 

apdrošināšana, a/m 

pārreģistrācija pēc 

līzinga perioda 

beigām 

Maksa par līzinga noformēšanu, KASKO 

apdrošināšana 

Kurš veids 

piemērotākais? 

Ja vēlaties pēc termiņa 

iegūt automašīnu savā 

īpašumā un turpināt to 

lietot. Var iegādāties 

arī lietotu automašīnu 

līzingā. Ikmēneša 

maksājums būs lielāks 

nekā operatīvajam 

Ja svarīgs pēc iespējas mazāks ikmēneša 

maksājums un vēlaties braukt ar pēc 

iespējas jaunāku automašīnu. Līzinga 

termiņam beidzoties, varat noformēt jaunu 

līzingu jaunam auto. Tomēr jāņem vērā, ka 

līzinga perioda beigās tiek novērtēts 

automašīnas vispārīgais nolietojums, jo 

defekti, kas radušies papildu, būs jānovērš 

par saviem līdzekļiem 

 

Atcerieties, ka par aizņēmuma atmaksu ir atbildīgs ne tikai kredīta ņēmējs, bet, ja ir, arī 
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Galvinieks - cilvēks, kurš parakstot galvojuma līgumu, apliecina, ka aizņēmējs spēs 

atmaksāt kredītu. Vienlaikus galvotājs apliecina arī savu gatavību atmaksāt kredītu 

aizņēmēja vietā, ja tas to nespēs paveikt. Tātad, ja vēlaties kļūt kādam draugam vai ģimenes 

loceklim par galvotāju, apzinieties, ka esat tikpat atbildīgs par kredīta atmaksu, cik pats 

aizņēmējs un ka šis kredīts kādu dienu var būtiski ietekmēt jūsu ģimenes naudas plūsmu 

(kredītņēmēja atmaksas problēmu gadījumā). 

Kā izvēlēties kredīta devēju? 

Potenciālie kredīta devēji var būt vecāki, ģimenes locekļi, bankas, līzinga kompānijas, ātro 

kredītu devēji, darba devējs, arodbiedrība u.c.. 

Ja esat nolēmuši sadarboties ar banku vai līzinga kompāniju, tad noteikti ņemiet vērā 

sekojošo: 

1. Uzņēmuma reputācija - krīzes gados daudz dzirdējām par banku attieksmi pret 

grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem. Parunājieties ar radiem, paziņām. Pameklējiet 

informāciju medijos, internetā. 

2. Konsultanta profesionalitāte - vai šīs darbinieks rūpīgi uzklausa un iedziļinās jūsu 

vajadzībās, uzdod papildus jautājumus, lai izprastu tās labāk, piedāvā vairākus 

risinājumus, ir gatavs darīt vairāk nekā gaidījāt, jums saprotamā valodā izskaidro 

līguma nosacījumus. Vai izraisa jūsos uzticēšanos? 

3. Līguma nosacījumi - Līgums ir obligāti jāizlasa un vēlams pakonsultēties ar 

pazīstamu juristu vai bankas darbinieku. Pievērsiet uzmanību arī šiem punktiem 

līgumos: 

3.1. Pirmās iemaksas lielums; 

3.2. Nepieciešamais nodrošinājums; 

3.3. Kredīta termiņš; 

3.4. Kredīta valūta (jāņem tajā valūtā, kādā saņem algu, lai nebūtu jāraizējas 

par valūtas riskiem); 

3.5. Procentu likme; 

3.6. Iespēja paņemt kredītbrīvdienas; 

3.7. Nosacījumi, ja uz kādu laiku jāatliek kredīta maksājums; 

3.8. Citi nosacījumi. 

Kredītņēmēja tiesības un pienākumi 

Kā jebkurā sadarbības jomā katrai no iesaistītajām pusēm ir savas tiesības un pienākumi, tā 

arī uzsākot sadarbību ar finanšu institūciju jums ir jāapzinās gan savas tiesības, gan 

pienākumi. 
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Daži svarīgākie no tiem ir redzami šajā tabulā: 

Tiesības Pienākumi 

Tikt informētam par visiem līguma 

nosacījumiem 

Informēt kredīta devēju par saviem 

patiesajiem ienākumiem, visām saistībām, 

apgādājamiem (pirms kredīta izsniegšanas) 

vai grūtībām atmaksāt, ja kredīts jau paņemts 

(tas gan jādara pēc iespējas ātrāk) 

Saņemt kredītu līgumā noteiktā datumā 
Maksāt ikmēneša kredītmaksājumus līgumā 

noteiktā datumā 

Pieprasīt, ka kredīta devējs pilda visus 

līgumā noteiktos nosacījumus 
Pildīt visus līgumā noteiktos nosacījumus 

Atmaksāt kredītu pirms laika 

Laicīgi informēt kredīta devēju un pildīt 

līgumā noteiktos nosacījumus. Atteikuma 

gadījumā saņemt no kredīta devēja motivētu 

atbildi 30 dienu laikā 

Pārkreditēties pie cita kredīta devēja 
Informēt kredīta devēju un samaksāt līgumā 

noteikto komisijas maksu 

Prasīt pamatotas izmaiņas līgumā ne biežāk 

kā vienu reizi gadā 

Samaksāt pamatotu un samērīgu maksu par 

pakalpojuma administratīvajiem izdevumiem 

 

Kredīta devējam nav tiesību pieprasīt patērētājam, kas nav pieļāvis būtisku līguma 

pārkāpumu:  

1. Izsniegtā kredīta papildu nodrošinājumu, pamatojoties uz to, ka kredīta 

nodrošinājumā esošā nekustamā īpašuma vērtība ir samazinājusies nekustamā 

īpašuma tirgus izmaiņu dēļ; 

2. Jebkādas izmaksas par hipotekārā kredīta nodrošinājuma pārvērtēšanu līguma 

darbības laikā; 

3. Izsniegtā kredīta pirmstermiņa atmaksu.  

Par būtisku līguma pārkāpumu uzskatāma kredīta atmaksas vai procentu samaksas 

maksājumu kavēšana ilgāk kā par 60 dienām vai biežāk kā trīs reizes gada laikā, katru reizi 

ilgāk par 30 dienām, kā arī kredīta neizmantošana kredīta līgumā paredzētajam mērķim. 

(„Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, par kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar 

nekustamā īpašuma hipotēku.) 
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Līguma noteikumu izmaiņas nedrīkst būt patērētājam nelabvēlīgākas salīdzinājumā ar 

līgumā izdarāmo izmaiņu piedāvāšanas brīdī pastāvošajiem tirgus nosacījumiem.  

Ko darīt, ja rodas grūtības ar kredīta maksāšanu? 

Pats galvenais ir nepiekopt „strausa politiku”! Piesakieties uz konsultāciju, lai ar banku 

izrunātu radušās problēmas un iespējamos risinājumus! Bankas ir daudz atsaucīgākas pret 

cilvēkiem, kuri paši apzinās radušos situāciju, nāk uz sarunu un ir gatavi meklēt abpusēji 

pieņemamus risinājumus. 

 

 

 

 

Lai izdodas atrast savas ģimenes finanšu plānošanas modeli! 

Aizņemšanās paplašina mūsu iespējas. Tomēr ir svarīgi apzināties visus riskus, 

saistības (mājokļu kredīta gadījumā - ilgtermiņa!), lai izmantotās iespējas vēlāk 

neradītu problēmas. 
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Ieteicamie avoti tēmu padziļinātai apguvei  

Finanšu pratības testi: 

 http://www.seb.lv/lv/private/research/analytic-info/personigas-finanses/zinasanas-par-finansem/ 

 http://www.nordea.lv/Par+Nordea/Par+Nordea/Naudas+skola/1626422.html?lnkID=editorial-

spot_naudas-skola_29-08-2013-lv-pn 

 

Noguldījumu IQ: 

 http://www.nordea.lv/Par+Nordea/Par+Nordea/Naudas+skola/1626422.html?lnkID=editorial-

spot_naudas-skola_29-08-2013-lv-pn 

 

Finanšu zināšanu rokasgrāmatas un padomi: 

par personīgo finanšu pārvaldību  

 http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.lv%20-

%20lv/bankas_vadiba/Nordea_Finansu_rokasgramta_parvaldisana_final_13.pdf 

 http://www.manasfinanses.lv/kategorijas/padomi/gimenes-budzeta-planosana-padomi/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=OifnUdUAOw0 

 https://www.youtube.com/watch?v=7Zt_T5fUd7w 

 

par uzkrājumiem, noguldījumiem un ieguldījumiem 

 http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.lv%20-

%20lv/ielugumi/Nordea_Finansu_rokasgramta_uzkrajumi.pdf 

 http://www.manasfinanses.lv/kategorijas/padomi/uzkrajumi/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=F4_bgBIjE8s 

 

par kredītiem 

 http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.lv%20-

%20lv/Nordea_Finansu_rokasgramta_Krediti_final_12.pdf 

 http://www.manasfinanses.lv/kategorijas/padomi/aiznemsanas/ 

 

Padomi dažādām dzīves situācijām 

 http://www.manasfinanses.lv/padomi/ 

 

Ģimenes budžeta plānotāji: 

 http://www.manasfinanses.lv/2010/03/17/naudas-planotajs/ 

 http://www.seb.lv/lv/private/research/analytic-info/personigas-finanses/family-budget-planner/ 

 http://www.finansuplanotajs.lv/ 

 Swedbank klientiem: https://ib.swedbank.lv/private/planner?language=LAT 

http://www.seb.lv/lv/private/research/analytic-info/personigas-finanses/zinasanas-par-finansem/
http://www.nordea.lv/Par+Nordea/Par+Nordea/Naudas+skola/1626422.html?lnkID=editorial-spot_naudas-skola_29-08-2013-lv-pn
http://www.nordea.lv/Par+Nordea/Par+Nordea/Naudas+skola/1626422.html?lnkID=editorial-spot_naudas-skola_29-08-2013-lv-pn
http://www.nordea.lv/Par+Nordea/Par+Nordea/Naudas+skola/1626422.html?lnkID=editorial-spot_naudas-skola_29-08-2013-lv-pn
http://www.nordea.lv/Par+Nordea/Par+Nordea/Naudas+skola/1626422.html?lnkID=editorial-spot_naudas-skola_29-08-2013-lv-pn
http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.lv%20-%20lv/bankas_vadiba/Nordea_Finansu_rokasgramta_parvaldisana_final_13.pdf
http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.lv%20-%20lv/bankas_vadiba/Nordea_Finansu_rokasgramta_parvaldisana_final_13.pdf
http://www.manasfinanses.lv/kategorijas/padomi/gimenes-budzeta-planosana-padomi/
https://www.youtube.com/watch?v=OifnUdUAOw0
https://www.youtube.com/watch?v=7Zt_T5fUd7w
http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.lv%20-%20lv/ielugumi/Nordea_Finansu_rokasgramta_uzkrajumi.pdf
http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.lv%20-%20lv/ielugumi/Nordea_Finansu_rokasgramta_uzkrajumi.pdf
http://www.manasfinanses.lv/kategorijas/padomi/uzkrajumi/
https://www.youtube.com/watch?v=F4_bgBIjE8s
http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.lv%20-%20lv/Nordea_Finansu_rokasgramta_Krediti_final_12.pdf
http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.lv%20-%20lv/Nordea_Finansu_rokasgramta_Krediti_final_12.pdf
http://www.manasfinanses.lv/kategorijas/padomi/aiznemsanas/
http://www.manasfinanses.lv/padomi/
http://www.manasfinanses.lv/2010/03/17/naudas-planotajs/
http://www.seb.lv/lv/private/research/analytic-info/personigas-finanses/family-budget-planner/
http://www.finansuplanotajs.lv/
https://ib.swedbank.lv/private/planner?language=LAT
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Algas, pabalstu un izdevumu kalkulatori: 

 http://www.manasfinanses.lv/kategorijas/kalkulatori/ 

 

Ērta gada ienākumu deklarācijas forma: 

 http://www.manasfinanses.lv/kategorijas/kalkulatori/ 

 

Padomi pirms ņemt kredītu: 

 http://www.ptac.gov.lv/page/442 

 

Finanšu pakalpojumu un ar naudu saistītas definīcijas: 

 http://www.klientuskola.lv/lv/ 

 http://www.naudasskola.lv/lv/content/terminu-vardnica 

 

Informācija un filmiņas par naudu (bērniem): 

 http://www.naudasskola.lv/lv/content/maza-naudas-abece 

 http://www.bankasoc.lv/lv/finansu-pratiba/macibu-materiali.html 

 

Pie kā vērsties sūdzību, strīdu gadījumos: 

 http://www.klientuskola.lv/lv/pie-ka-tev-versties.html 

 

Ieguldītāja, noguldītāja un apdrošinātā aizsardzība: 

 http://www.klientuskola.lv/lv/kas-tevi-aizsarga.html 

http://www.manasfinanses.lv/kategorijas/kalkulatori/
http://www.manasfinanses.lv/kategorijas/kalkulatori/
http://www.ptac.gov.lv/page/442
http://www.klientuskola.lv/lv/
http://www.naudasskola.lv/lv/content/terminu-vardnica
http://www.naudasskola.lv/lv/content/maza-naudas-abece
http://www.bankasoc.lv/lv/finansu-pratiba/macibu-materiali.html
http://www.klientuskola.lv/lv/pie-ka-tev-versties.html
http://www.klientuskola.lv/lv/kas-tevi-aizsarga.html
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LAULĪBAS 
TIESISKIE ASPEKTI
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Termini  

Aizgādība Vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un 

viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un 

mantiskajās attiecībās 

Atsevišķā aizgādība Ar vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu nodibināta 

viena vecāka atsevišķa aizgādība pār bērnu 

Bērna aprūpe Bērna uzturēšana, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un 

veselības aprūpes nodrošināšana, bērna kopšana un viņa 

izglītošana un audzināšana 

Bērna audzināšana Bērna garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc 

iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un 

intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam 

darbam 

Bērna uzraudzība Rūpes par bērna paša drošību un trešās personas 

apdraudējuma novēršanu 

Paternitātes pieņēmums Uzskats, ka bērna tēvs ir bērna mātes vīrs, ja bērns 

piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 

306.dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies ar vīra nāvi, 

laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu 

Paternitātes atzīšana Bērna mātes un tēva personiski iesniegts kopīgs 

iesniegums dzimtsarakstu nodaļā, ar kuru  konkrētais 

vīrietis tiek atzīts par bērna tēvu. Ja bērna māte mirusi, 

kā arī tad, ja nav zināma viņas atrašanās vieta, 

iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt bērna tēvs 

viens pats 

Paternitātes noteikšana Strīdus gadījumā bērna tēvu nosaka tiesa, ja tai par to ir 

iesniegts prasības pieteikums, vadoties pēc tai 

iesniegtajiem objektīviem pierādījumiem 

Adopcija Ģimenes vai fiziskās personas vecāku tiesību 

noformēšana uz citu vecāku bērnu, piešķirot viņam 

pilntiesīga ģimenes locekļa statusu 

Saderināšanās Savstarpējs solījums savienoties laulībā 
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Laulība Juridiski nostiprināta savienība starp vīrieti un sievieti 

Civilstāvokļa akts Civilstāvokļa akts ir fakts vai notikums personas dzīvē, 

kas rada, izmaina vai izbeidz ar personas radniecību 

saistītās ģimenes un citas mantiskās un nemantiskās 

tiesības un pienākumus 

Laulāto likumiskās 

mantiskās attiecības 

Civillikumā noteiktās laulāto mantiskās attiecības 

Laulāto līgumiskās 

mantiskās attiecības 

Laulāto mantiskās attiecības, ko regulē laulāto starpā 

noslēgts līgums. Laulāto līgumiskajām attiecībām ir 

prioritāte salīdzinājumā ar laulāto likumiskajām 

mantiskajām attiecībām 

Mantojums Kopība, kurā ietilpst visa kustamā un nekustamā manta, 

kā arī citiem atdodamās tiesības un saistības, kas 

mirušam vai par mirušu izsludinātam piederējušas viņa 

patiesās vai tiesiski pieņemamās nāves laikā 

Neatņemamās daļas 

tiesīgie 
Laulātais un lejupējie, bet, ja nav lejupējo, kas 

pārdzīvojuši mantojuma atstājēju, tad laulātais un 

tuvākās pakāpes augšupējie  

Neatņemamā daļa Puse no tās mantojuma vērtības, kādu neatņemamās 

daļas tiesīgais mantinieks mantotu pēc likuma, 

neatkarīgi no mantojuma atstājēja gribas 
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Laulības institūts, tā nepieciešamība  

Laulības noslēgšana ir skaists brīdis ikviena pāra dzīvē. Parasti gatavošanās 

laulību noslēgšanai ir pozitīvām emocijām pārbagāts laiks. Tomēr nereti jaunais pāris 

aizmirst, ka šis civilstāvokļa akts8 ir ne tikai savas mīlestības apliecināšana 

sabiedrības acīs un attiecību oficiāla reģistrēšana, bet arī rada jaunas tiesības un 

pienākumus. Lielākoties pirms lēmuma par laulības noslēgšanu pāris jau kādu īsāku 

vai garāku laika periodu ir nodzīvojis kopā nereģistrētā kopdzīvē. 

 

 

  

 

Mūsdienu sabiedrībā nav nekas neierasts, ja pāris dzīvo pastāvīgi kopā, bet pāra 

attiecības nav oficiāli reģistrētas. Tā ir nereģistrēta kopdzīve, kurai nav viennozīmīga 

nosaukuma. Sabiedrībā to ierasts saukt vienkārši par kopdzīvi, partnerattiecībām vai 

vēl kā savādāk. Pēc būtības jebkurš no šiem nereģistrētas kopdzīves apzīmējumiem ir 

uzskatāms par pareizu, jo nereģistrētai kopdzīvei Latvijā nav speciāls tiesiskais 

regulējums, tādēļ nav arī skaidrs likumdevēja piedāvājums nereģistrētas kopdzīves 

apzīmēšanai. Ministru kabinets nereģistrētu kopdzīvi ir nosaucis par kopdzīves 

partnerību.9 Ļoti bieži lietots, vēl no padomju laikiem pārņems, bet pilnīgi aplams 

apzīmējums nereģistrētai kopdzīvei ir civillaulība. 

Nereģistrēta kopdzīve Latvijā netiek īpaši regulēta. Partneru attiecības no juridiskā 

viedokļa ir tieši tādas pašas, kā, piemēram, jūsu sadzīviskās attiecības ar Jāni, ar kuru 

jūs mācījāties kopā pamatskolā, vai Ievu, kuru jūs regulāri satiekat pa ceļam uz darbu. 

Proti, attiecības starp šīm personām ir skatāmas, nepiemērojot ģimenes tiesību 

regulējumu, pat neņemot vērā pāra īpašās attiecības salīdzinājumā ar ikdienišķām 

attiecībām ar jebkuru citu personu ārpus kopdzīves. 

Laulība Latvijā ir sociāli un juridiski atzīta seksuāla un ekonomiska divu 

personu savienība starp vīrieti un sievieti.10 

                                                           

 

8 Civilstāvokļa akts ir fakts vai notikums personas dzīvē, kas rada, izmaina vai izbeidz ar personas 

radniecību saistītās ģimenes un citas mantiskās un nemantiskās tiesības un pienākumus (sk. 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 2.pants) 

9 Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par 2011.gada tautas skaitīšanas 

programmu” pielikuma 8.1.1.apakšpunkta 3.punkts 

10http://lv.wikipedia.org/wiki/Laul%C4%ABba 

Lai arī sadzīviski pāra attiecības pēc laulības noslēgšanas nemainās 

(kopīga dzīvesvieta, bērni, budžeta plānošana u.c.), jāsaprot,  

ka juridiskais regulējums nereģistrētai kopdzīvei  

un laulībai (reģistrētai kopdzīvei) ir krasi atšķirīgs. 
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Tiesības personai stāties laulībā ir starptautiski atzīta cilvēku pamattiesība.11 

Latvijas Republikas Satversmes 110.pants nosaka, ka „[v]alsts aizsargā un 

atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti”. 

Ņemot vērā minēto, laulībai Latvijas tiesību sistēmā ir piešķirta īpaša vieta, pirmkārt - 

laulība tiek īpaši regulēta Civillikuma pirmajā daļā „Ģimenes tiesības”. Arī vesela 

virkne citu normatīvo aktu laulātajam piešķir īpašu statusu12 salīdzinājumā ar partneri. 

Likumdevējs ir paredzējis iespējamos reģistrētas kopdzīves (laulības) 

problēmjautājumus un tos jau noregulējis normatīvajos aktos, lai aizsargātu abu 

laulāto tiesības. 

No iepriekš minētā izriet, ka, lai arī sadzīviski nereģistrēta kopdzīve un laulība 

neatšķiras, tās būtiski atšķiras juridiskās drošības ziņā - laulāto tiesības un 

pienākumus regulē likumdevējs, kamēr partneru tiesības un pienākumi īpaši netiek 

regulēti, jeb - laulība tiek īpaši aizsargāta, bet nereģistrēta kopdzīve - nē.  

Emocionāli laulības noslēgšana ir partneru mīlestības apliecinājums vienam pret otru, 

bet juridiski - civiltiesisks akts. 

 

 

  

Tiesību zinātņu studentiem jau pirmajā kursā tiek mācīts, ka „likumam nav emociju”. 

Tādēļ jums ir jāsaprot, lai arī cik stipri jūs viens otru mīlētu, likums ir ar augstāku 

juridisko spēku, kā jūsu savstarpējās jūtas un vēlmes. Jebkuras šaubas vai bailes no 

kādām konkrētām saistībām pusēm jāizrunā un, ja nepieciešams, jāveic attiecīgi 

juridiski soļi, lai laulības uzliktās saistības apmierinātu abas puses. 

Viena no pārrunājamajām lietām pirms laulības noslēgšanas ir laulības līguma 

nepieciešamība, kas palīdz atrisināt partneru mantiskās attiecības, kas parasti ģimenē 

ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Pušu vienošanās laulību noslēgšanas gadījumam, 

kas ir pretējas normatīvajiem aktiem, nav spēkā. 

 

                                                           

 

11 Sk., piemēram, ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarācijas 16.pantu vai Eiropas Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12.pantu 

12 Sk., piemēram, likumu “Par dzīvojamo telpu īri”, Krimināllikumu, Ministru kabineta 2009.gada 

27.oktobra noteikumus Nr.1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” u.c. 

Partneriem, kuri ir izlēmuši noslēgt laulību, vismaz uz brīdi par šo 

savu lēmumu ir jāpadomā racionāli, apsverot, kādas juridiskas saistības 

uzliks šis solis un izrunājot to ar otru partneri, vai viņi tam ir gatavi. 



Izziņas materiāls pirmslaulību mācību programmas dalībniekiem 
 

 

 

47 

Tradicionāli laulība tiek saistīta ar kopīgu ģimenes budžetu, kopīgiem ilgtermiņa 

pirkumiem (dzīvoklis, automašīna u.c.), dzīvesvietu un bērniem. Tādēļ likumdevējs ar 

normatīvo aktu palīdzību ir noregulējis laulāto tiesības un pienākumus vienam pret 

otru, attiecībās ar bērniem un ar citām personām. Noslēdzot laulību, laulātie var būt 

droši, ka, piemēram, kopdzīves iziršanas gadījumā viņi saņems savu daļu no laulāto 

kopmantas, un ka viena laulātā nāves gadījumā pārdzīvojušais laulātais pat testamenta 

esamības gadījumā kā minimums saņems neatņemamo daļu (puse no tās mantojuma 

daļas vērtības, ko pārdzīvojušais laulātais mantotu pēc likuma). 

Tādējādi laulības noslēgšanas mērķis ir pāra īpašās sadzīviskās un emocionālās 

attiecības noregulēt arī juridiski, atbilstoši viņu attiecību modelim. 
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Laulības noslēgšana 

Atbilstoši Civillikumam „[s]aderināšanās ir savstarpējs solījums savienoties 

laulībā”13. Saderināšanās neuzliek par pienākumu obligāti noslēgt laulību, bet tas 

vairāk ir kā pārdomu laiks, lai partneri varētu saprast, vai tiešām vēlas savas dzīves 

saistīt juridiski - noslēgt laulību. Saderināšanās nedod partnerim prasījuma tiesību 

noslēgt laulību. Tāpat arī jebkādas soda sankcijas, ko partneri ir pielīguši par 

atsacīšanos doties laulībā vai saderināšanās atcelšanu, nav spēkā.  

 

 

 

 

Atšķirībā no laulības šķiršanas, kas var būt ilgs un sarežģīts juridisks process, 

saderināšanās neuzliek nekādas juridiskas saistības. 

Ja pāris nolemj atcelt saderināšanos, tad partnerim ir pienākums atdot visas dāvanas, 

ko viņam ir dāvinājis otrs partneris, viņa vecāki vai citas personas sakarā ar nodomāto 

laulību. Tas gan nenozīmē, ka, atceļot laulību, uzreiz ir jāatdod visas saņemtās 

dāvanas, bet gan to, ka dāvinātājs var uzdāvināto dāvanu atprasīt. 

No saderināšanās izrietošās prasības noilgst viena gada laikā no saderināšanās 

atcelšanas, bet ja saderināšanās atcelšanas laikā partnere ir bijusi grūta, tad no bērna 

piedzimšanas dienas. Tādēļ gadījumā, ja partneris būs saņēmis dāvanā, piemēram, 

māju sakarā ar nodomāto laulību, tad pēc saderināšanās atcelšanas dāvinātājs gada 

laikā šo māju var atprasīt. Civillikums arī paredz vairākus izņēmumus, kad dāvanas 

atpakaļ dāvinātājam nav jāatdod. Praksē gan nav bieži gadījumi, kad tiesā strīdētos 

par saderināšanās laikā uzdāvināto dāvanu atdošanu. 

Normatīvie akti nenosaka konkrētu termiņu, kādā pēc saderināšanās būtu jānoslēdz 

laulība. Pāris laulības noslēgšanas procedūru var uzsākt uzreiz pēc saderināšanās. Bet 

ir arī pāri, kas saderinājušies kopā nodzīvo visu mūžu, tā arī nesalaulājoties. 

Likumdevējs Civillikumā ir sniedzis izsmeļošu uzskaitījumu ar apstākļiem, kas liedz 

noslēgt laulību. Jebkurš cits apstāklis ārpus šī uzskaitījuma nevar būt par šķērsli 

partneriem noslēgt laulību. 

 

                                                           

 

13 Civillikuma 26.pants 

Saderināšanās laiks ir īstais brīdis saprast, vai tiešām personas vēlas 

doties laulībā. Jo, lai arī cik emocionāli grūti būtu atcelt ieplānoto laulības 

noslēgšanu, to tomēr ir ieteicamāk izdarīt jau šajā posmā, 

 nevis vēlāk laulību šķirt. 
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Noslēgt laulību aizliegts: 

1. Partneriem, kuri nav sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu (izņemot, ja viens 

no partneriem ir sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu, bet otram ir vismaz 

sešpadsmit gadu, un nepilngadīgajam partnerim vecāki, aizbildņi vai bāriņtiesa 

dod atļauju noslēgt laulību); 

2. Radiniekiem taisnā līnijā (piemēram, tēvam ar meitu), brāļiem ar māsām, 

pusbrāļiem ar pusmāsām. 

3. Viena dzimuma personām. 

4. Adoptētājam ar adoptēto. 

5. Personai, kas jau atrodas laulībā. 

6. Aizbildnim ar aizbilstamo, līdz aizbildnības attiecību izbeigšanai. 

Likums nepieļauj pārim pēc vēlmes noslēgt laulību, to uzreiz arī izdarīt. Lai varētu 

noslēgt laulību, ir jāveic likumā noteikta procedūra. Atbilstoši Civillikumam 

„[l]aulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc 

iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas 

dzimtsarakstu nodaļā”14. Tātad, pirms laulības noslēgšanas pārim dzimtsarakstu 

nodaļā personīgi ir jāiesniedz noteikta parauga rakstveida iesniegums par vēlmi 

noslēgt laulību. Dzimtsarakstu nodaļā iesniegumā minētie fakti tiek pārbaudīti arī 

Iedzīvotāju reģistrā. Pēc mēneša personas var noslēgt laulību, ja līdz tam laikam nav 

konstatēti šķēršļi laulības noslēgšanai. 

Laulību var noslēgt gan dzimtsarakstu nodaļā (dzimtsarakstu nodaļas telpās vai 

jebkurā citā tam piemērotā vietā), gan pie garīdznieka, kurš pārstāv kādu no 

Civillikumā minētajām konfesijām - Ev. luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, 

vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo 

(judaistu). 

 

 

 

 

Tādēļ pirms laulības noslēgšanas vēlams pārliecināties, ka konkrētā persona tiešām ir 

tiesīga laulāt. 

                                                           

 

14 Civillikuma 41.pants 

Salaulāt var tikai dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai garīdznieks 

– personas, kurām ir piešķirtas tiesības laulāt. 

Ja laulā persona, kura tam nav pilnvarota, tad laulība atzīstama par 

spēkā neesošu. 
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Ja pāris vēlas laulāties pie garīdznieka, tad, papildus Civillikumā noteiktajam, pārim ir 

jāievēro arī attiecīgās konfesijas noteikumi. Piemēram, atsevišķām konfesijām 

laulības noslēgšana jau jāpiesaka pirms iesnieguma iesniegšanas dzimtsarakstu 

nodaļā, jo atbilstoši konfesijas noteikumiem pārim vēl jāiziet vairākus mēnešus garš 

apmācību kurss pie garīdznieka. 

Ja laulība netiek noslēgta sešu mēnešu laikā no iesnieguma dzimtsarakstu nodaļā 

iesniegšanas dienas, bet pāris joprojām vēlas laulību noslēgt, tad iesniegums 

jāiesniedz atkārtoti. 

Laulības noslēgšana notiek personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem 

pilngadīgiem lieciniekiem. Likums lieciniekiem nekādas īpašas prasības papildus 

pilngadībai neizvirza. 

Plaši zināmais un televīzijas filmās bieži rādītais jautājums laulības noslēgšanas 

ceremonijas laikā - „vai kādam ir zināmi kādi šķēršļi laulības noslēgšanai?” - nav tikai 

tādēļ, lai padarītu interesantāku laulības noslēgšanas ceremoniju, bet gan ar praktisku 

nozīmi. Ja tiešām kādai personai ir zināmi kādi šķēršļi konkrētās laulības noslēgšanai 

un šajā brīdī viņa to dara zināmu dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai garīdznieks, 

tad līdz atklāto faktu pārbaudei laulību noslēgt nedrīkst. 

Laulības noslēgšanas ceremonijas laikā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai 

garīdznieks jautā laulājamajiem, vai viņi vēlas doties laulībā, un, ja viņi to apstiprina, 

pasludina, ka laulība ir noslēgta. Laulības noslēgšanas faktu laulātie un pieaicinātie 

liecinieki parasti apstiprina laulības noslēgšanas protokolā ar parakstiem. Ar šo brīdi 

laulība ir uzskatāma par noslēgtu. 

Pēc laulības noslēgšanas laulības fakts tiek ierakstīts laulību reģistrā un laulātajiem 

tiek izsniegta laulības apliecība. 
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Laulības tiesiskās sekas 

 

 

Tā ir Civillikuma pirmās daļas pirmā nodaļa, kā arī normas daudzos citos 

normatīvajos aktos, kuras regulē laulāto attiecības (piemēram, Krimināllikums, 

Kriminālprocesa likums, Civilprocesa likums, u.c.). 

Pirmkārt, minamas laulāto personiskās tiesības. 

 

 

 

Šo prasību neievērošana var būt par pamatu prasībai tiesā par laulības šķiršanu, kā arī 

prasībai par laulātā uzturēšanu, ja viens no laulātajiem negūst ienākumus, bet otrs 

gūst, vai prasībai par dzīvesvietas nodrošināšanu, ja vienam no laulātajiem nav kur 

dzīvot, bet otrs dzīvo privātmājā. 

Tāpat Civillikums pie laulāto personiskajām tiesībām min arī laulāto uzvārda izvēli, 

kas gan parasti jau tiek izdarīta, iesniedzot iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā par 

laulības noslēgšanu. Laulātie var izvēlēties paturēt katrs savu pirmslaulības uzvārdu, 

pāriet viena laulātā pirmslaulības uzvārdā vai apvienot savus uzvārdus (izņemot, ja 

kādam no laulātajiem, jau pirms laulības ir dubults uzvārds). Gadījumos, ja laulātais ir 

ārzemnieks, uzvārds tiek atveidots atbilstoši latviešu valodas prasībām - piemēram, 

uzvārdā nevar būt “y”, jo šāds burts nav latviešu alfabētā. 

 „Laulāto mantisko attiecību jautājums pieder pie vissarežģītākajiem jautājumiem 

civiltiesībās, jo mantiskās attiecības ne tikai principā pakļaujas laulāto personīgām 

tiesībām, bet ir arī cieši saistītas ar pašu ģimeni kā sociālu organizāciju”15 

 

 

 

 

                                                           

 

15prof. Dr. iur. V.Sinaiskis. VCL principi un ģimenes tiesības. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 

1938.gads. Nr.1.-47.lpp. 

Ar laulības noslēgšanas brīdi uz laulātajiem tiek attiecināts ģimenes 

tiesību tiesiskais regulējums. 

 

Ar laulāto personiskajām tiesības galvenokārt jāsaprot laulāto 

pienākumu būt savstarpēji uzticīgiem, kopā dzīvot, vienam par otru gādāt un 

kopīgi rūpēties par ģimenes labklājību. 

Visa manta, ko laulību laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, 

bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu 

laulāto kopīga manta. 

Savukārt visa manta, kas laulātajam piederējusi pirms laulības, vai 

iegūta laulības laikā kā atsevišķa manta, ir laulātā atsevišķa manta. 
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Ja rodas šaubas par to, vai manta ir kopīga vai atsevišķa, tad pieņemams, ka tā ir 

kopīga un pieder abiem laulātajiem līdzīgās daļās.  

Ja kāds no laulātajiem apgalvo, ka konkrēta manta ir tā atsevišķs īpašums, tad tam 

laulātajam, kurš to apgalvo, tas arī ir jāpierāda. Civillikums nosaka konkrētus 

gadījumus, kad manta uzskatāma par laulātā atsevišķu mantu: 

1. Manta, kas laulātajam piederējusi pirms laulības vai ko laulātie līgumā 

noteikuši par atsevišķu mantu. 

2. Priekšmeti, kas noder tikai viena laulātā personīgai lietošanai vai vajadzīgi 

viņa patstāvīgā darbā (piemēram, brilles vai apģērbs). 

3. Manta, ko viens laulātais ieguvis bez atlīdzības laulības laikā (dāvinājums, 

mantojums). 

4. Laulātā atsevišķās mantas ienākumi, kas nav nodoti ģimenes un kopīgās 

mājsaimniecības vajadzībām. 

5. Manta, ar ko atvietota iepriekšējos punktos minētā manta. 

Ir jāņem gan vērā, ka šis uzskaitījums nav pilnīgs un praktiski iespējami arī vēl 

citi gadījumi, kad mantu var uzskatīt par viena laulātā atsevišķu mantu. 

Šie jautājumi ir būtiski, lai rīkotos ar mantu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

Piemēram, laulātajam nebūs iespējams atsavināt nekustamo īpašumu bez otra laulātā 

rakstiskas piekrišanas, ja viņš ir reģistrēts zemesgrāmatā kā vienīgais īpašnieks, bet 

nekustamais īpašums ir iegādāts laulības laikā un zemesgrāmatā nav norādīts, ka tā ir 

laulātā atsevišķa manta. Pat ja kā nekustamā īpašuma īpašnieks ir norādīts tikai viens 

laulātais, bet tā ir laulāto kopēja manta, tad uzskatāms, ka otrs laulātais šo mantu ir 

nodevis pirmā laulātā pārvaldībā. 

 

 

 

 

Laulāto kopīgo mantu laulātie pārvalda kopīgi, bet laulātie var arī vienoties, ka to dara 

viens no viņiem, bet rīcībai ar šo mantu nepieciešama otra laulātā piekrišana. Ja viens 

laulātais atsavina laulāto mantu bez otra laulātā piekrišanas, tad trešo personu 

interesēs ir pieņemams, ka otra laulātā piekrišana ir bijusi, izņemot gadījumus, kad 

trešā persona zināja vai tām vajadzēja zināt, ka piekrišanas nav bijis vai, ka manta, ar 

kuru viens laulātais rīkojies, ir tāda, kas acīmredzami pieder otram laulātajam. 

Ja viens laulātais pārvalda otra laulātā nekustamo īpašumu, viņš to var iznomāt vai 

Laulāto kopīgajā mantā ir ieskaitāmas ne tikai fiziski taustāmas lietas un 

nekustamie īpašumi, bet arī prasījumi un saistības, kas izcēlušies no 

laulāto kopīgās mantas. Piemēram, naudas aizdevumi vai aizņēmumi. 
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izīrēt uz laiku, ne ilgāku par trijiem gadiem un neierakstot līgumu zemesgrāmatā, 

izņemot, ja laulātais - nekustamā īpašuma īpašnieks tam ir devis piekrišanu. 

Ģimenes un kopīgās mājsaimniecības izdevumi pirmām kārtām tiek segti no laulāto 

kopējās mantas un tikai tad, ja tā nepietiek, tad laulātajiem ir pienākums piedalīties 

ģimenes un kopīgās mājsaimniecības izdevumu segšanā no savas atsevišķās mantas, 

samērā ar tās apmēru. Arī gadījumos, ja laulātie dzīvo šķirti un vienam no laulātajiem 

ir sliktāki ekonomiskie apstākļi, šis laulātais var prasīt otram laulātajam līdzekļus 

iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai. 

Ja kādam no laulātajiem ir saistības, kas ir attiecināmas tikai uz šo laulāto, tad viņš 

par tām atbild pirmām kārtām ar savu atsevišķo mantu un, ja tās nepietiek, ar savu 

daļu laulāto kopīgā mantā. Šādā gadījumā otra laulātā atsevišķā manta par pirmā 

laulātā saistībām neatbild un pret to piedziņu vērst nevar, bet ja piedziņa ir vērsta pret 

laulāto kopīgo mantu, tad otrs laulātais var prasīt izdalīt viņa daļu no kopīgās mantas 

un tās atsvabināšanu no piedziņas. 

Civillikums paredz iespēju laulātajiem arī atkāpties no laulāto likumiskajām 

mantiskajām attiecībām, noslēdzot laulības līgumu par visas mantas šķirtību vai 

kopību. Tādā gadījumā laulāto mantiskās attiecības regulē attiecīgais līgums. Laulības 

līgumu var noslēgt kā pirms laulības, tā laulības laikā. 

Laulības līgums ir obligāti slēdzams notariālā kārtībā personīgi klātesot vienā laikā 

abiem laulājamiem vai laulātajiem, un tos nevar atvietot pilnvarnieki. 

 

 

 

Laulības līgumu var slēgt par visas laulāto mantas šķirtību vai kopību. Tāpat 

laulības līgumā var paredzēt arī rīkojumus laulātā nāves gadījumam, bet tādā 

gadījumā vērtējot attiecīgos rīkojumus ir jāvadās pēc mantojuma līgumu tiesiskā 

regulējuma. 

Ja pāris noslēdz laulības līgumu par visas laulāto mantas šķirtību, tad laulātā 

atsevišķā manta ir gan tā, ko viņš ir ieguvis pirms laulības, gan arī tā, ko viņš iegūst 

laulības laikā. Būtiski ir tas, ka šādā gadījumā laulātais ar visu savu mantu var brīvi 

rīkoties, neprasot otra laulātā piekrišanu. Savukārt, lai pārvaldītu, lietotu vai rīkotos ar 

otra laulātā mantu, obligāti ir jāsaņem tā piekrišana. Savukārt, ja laulātais pārvalda 

otra laulātā mantu, tad viņam ir jāatskaitās mantas īpašniekam par mantas pārvaldību, 

kā arī jāatlīdzina tam zaudējumi, ja tie ir radušies pārvaldītāja rupjas neuzmanības dēļ, 

pārvaldot otra laulātā mantu. 

Arī visas laulāto mantas šķirtības gadījumā laulātie veido ģimeni un tie ved kopīgu 

Lai laulības līgums būtu spēkā pret trešajām personām, tas ir ierakstāms 

Laulāto mantisko attiecību reģistrā,  

bet par nekustamo īpašumu - arī zemesgrāmatā. 
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mājsaimniecību. Tā kā šajā gadījumā nav laulāto kopīgās mantas, bet ģimenes un 

kopīgās mājsaimniecības izdevumi veidojas, tad laulātie sedz izdevumus samērīgi ar 

savas mantas stāvokli. 

 

 

 

Laulības līguma par visas mantas kopību gadījumā visa manta, kas laulātajiem 

piederējusi pirms laulības noslēgšanas, kā arī tā, kas iegūta laulības laikā tiek 

apvienota vienā lielā nedalāmā masā, kura laulības laikā nepieder nevienam 

laulātajam atsevišķā daļā. 

Šādā gadījumā laulības līgumā ir arī jānosaka mantas kopības pārvaldības modelis - 

vīrs, sieva vai abi kopā. Ja mantas kopības valdītājs ir viens no laulātajiem, viņš lieto 

šo mantu un rīkojas ar to savā vārdā, kā arī viņam ir pienākums segt ģimenes un 

kopīgās mājsaimniecības izdevumus. Tomēr arī šādā gadījumā atsavinot, ieķīlājot vai 

apgrūtinot ar lietu tiesībām mantas kopībā ietilpstošu nekustamo īpašumu, obligāti 

tiek prasīta otra laulātā piekrišana. Otra laulātā piekrišana vajadzīga arī mantas kopībā 

ietilpstošas kustamās mantas dāvināšanai, ja šāds dāvinājums pārsniedz parasto, 

nelielo dāvanu apmēru. 

Slēdzot laulības līgumu par visas mantas kopību, pāris tajā ir tiesīgs uzskaitīt arī 

mantu, kura arī pēc laulības līguma noslēgšanas paliek laulātā atsevišķa manta. Šādā 

gadījumā ar savu atsevišķo mantu laulātais var rīkoties patstāvīgi. 

Jāņem vērā, ka mantas kopības gadījumā laulātais atbild ar savu atsevišķo 

mantu, bet ja tādas nav vai tās nepietiek, tad arī ar mantas kopībā ietilpstošo 

mantu šādos gadījumos: 

1. Par savām saistībām, kas cēlušās pirms laulības; 

2. Par savām saistībām, kas ceļas no pienākuma uzturēt vecākus vai vecvecākus; 

3. Par saistībām, kas ceļas no mantojuma, ko viņš pieņēmis ar otra piekrišanu; 

4. Par savām saistībām, kas ceļas no viņam piederoša patstāvīga uzņēmuma, kurš 

ir viņa atsevišķā manta, vai patstāvīgas nodarbošanās; 

5. Par visām citām savām saistībām, ko viņš uzņēmies ar otra laulātā piekrišanu. 

Tādējādi laulības līguma par visas mantas kopību gadījumā laulātais ir daudz 

neaizsargātāks pret iespējamajiem otra laulātā kreditoriem, pat salīdzinot ar laulāto 

likumiskajām mantiskajām attiecībām, jo jebkurā brīdī kreditori var vērst piedziņu 

pret laulāto mantas kopībā ietilpstošo mantu. 

Svarīgi ir tas, ka laulības līguma par visas mantas šķirtību gadījumā viena 

laulātā kreditori piedziņu var vērst tikai pret šī laulātā mantu. 
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Laulātais atbild tikai ar savu atsevišķo mantu par saistībām, ko viņš noslēdzis tikai uz 

savu rēķinu vai bez otra laulātā piekrišanas, kā arī par saistībām, ko viņš noslēdzis, 

aizskarot otram laulātajam piešķirtās tiesības uz mantas kopībā ietilpstošās mantas 

valdījumu. Tomēr piedziņa var tikt vērsta arī pret mantas kopībā ietilpstošo mantu un 

otra laulātā atsevišķo mantu, ja mantas kopībā ietilpstošā manta ir guvusi labumu no 

šīm laulātā saistībām. 

Ar laulības līgumu noteiktā laulāto mantas kopība izbeidzas: 

1. Kad viens laulātais mirst. 

2. Kad laulība šķirta vai atzīta par neesošu. 

3. Kad vienu laulāto atzīst par maksātnespējīgu. 

4. Pēc laulāto vienošanās par mantas kopības izbeigšanu. 

Tāpat, ja nav citas iespējas izbeigt laulības līgumu, jebkurš no laulātajiem var prasīt 

tiesā tā izbeigšanu, ja šāda prasība ir pamatota. 

Laulāto mantas kopība ir izbeigta no brīža, kad viens no laulātajiem ir miris vai 

mantisko attiecību reģistrā par mantas kopības izbeigšanu izdarīts ieraksts. 

Kad laulāto mantas kopība izbeidzas, tad tajā ietilpstošā manta ir sadalāma atbilstoši 

laulības līgumā noteiktajam. Ja laulības līgums nenosaka mantas sadalījumu, tad 

manta pēc visu uz tās gulstošo parādu nolīdzināšanas ir sadalāma starp laulātajiem uz 

pusēm. Ja mantas kopība ir izbeigusies ar viena laulātā nāvi, tad pēc visu parādu 

nolīdzināšanas puse mantas kopībā ietilpstošās mantas paliek pārdzīvojušajam 

laulātajam, bet otra puse mirušā laulātā mantiniekiem, ja laulības līgumā nav noteikts 

citādi. 

Ja, laulībai pastāvot, izbeidzas laulāto mantas šķirtība vai kopība, tad no attiecīgā 

brīža starp laulātajiem pastāv likumiskās mantiskās attiecības. 

Laulātajam likumdevējs ir piešķīris īpašu statusu arī mantojuma tiesībās. Atbilstoši 

Civillikumam „[m]antojums ir kopība, kurā ietilpst visa kustamā un nekustamā manta, 

Laulātais atbild ar savu atsevišķo mantu par otra laulātā parādiem gadījumos, 

kad parādi ir radušies ģimenes un kopīgās mājsaimniecības labā un mantas 

kopībā ietilpstošās un otra laulātā atsevišķās mantas nepietiek. 
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kā arī citiem atdodamās tiesības un saistības, kas mirušam vai par mirušu 

izsludinātam piederējušas viņa patiesās vai tiesiski pieņemamās nāves laikā”16.  

Mantot var pēc līguma, testamenta vai likuma, šādā pat secībā.  

Pēc līguma un testamenta var mantot jebkura fiziska un juridiska persona, kura 

vispār ir tiesīga iegūt mantu, ja tai ir atstāts mantojums ar mantojuma līgumu vai 

testamentu, mantotspēja tai ir mantojuma atklāšanās dienā un turpinās līdz mantojuma 

pieņemšanai.  

Tātad arī pārdzīvojušais laulātais var mantot pēc mantojuma līguma vai testamenta. 

Tas ir būtiski, jo pēc mantojuma līguma vai testamenta pārdzīvojušajam laulātajam ir 

iespēja mantot vairāk no mirušā laulātā, kā viņš mantotu pēc likuma. 

Ja mirušais laulātais nav ne noslēdzis mantojuma līgumu, ne atstājis testamentu, tad 

mantojums tiek sadalīts pēc likuma. Civillikums nosaka, ka mantot pēc likuma var 

laulātais, radinieki (šeit ietilpst arī bērni, vecāki, brāļi un māsas), adoptētie (atbilstoši 

Civillikumam adoptētajam attiecībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem ir laulībā 

dzimuša bērna tiesiskais stāvoklis). 

Pārdzīvojušais laulātais manto no mirušā neatkarīgi no tā, kāds mantisko attiecību 

veids pastāvējis starp laulātajiem laulības laikā. 

Likumdevējs ir ņēmis vērā, ka starp laulātajiem pastāv īpašas attiecības, tādēļ arī 

mantošanas tiesībās laulātajam ir piešķirts īpašs stāvoklis attiecībā pret pārējiem 

mantiniekiem. Ja mirušajam laulātajam nepaliek ne lejupējo, ne adoptēto, vai ja tie 

atkrīt, tad pārdzīvojušais laulātais manto pusi no mantojuma un bez tā arī dzīvokļa 

iekārtu. Ar dzīvokļa iekārtu ir jāsaprot laulāto dzīvesvietas iekārtojums, kurš 

nepieciešams ikdienas dzīvošanai (piemēram, virtuves iekārta, gulta, skapis u.c.). 

Dzīvokļa iekārtā nav ieskaitāmas greznumlietas - piemēram, gleznas. 

Ja mirušajam laulātajam ir bērni (vai arī to lejupējie, ja bērni ir miruši) vai arī 

adoptētie, un vēlmi mantot izteikuši mazāk par četriem bērniem, tad pārdzīvojušais 

laulātais manto vienlīdzīgās daļās ar bērniem, bet ja vēlmi mantot izteikuši četri vai 

vairāk bērni, tad pārdzīvojušais laulātais manto vienu ceturto daļu no mantojuma. 

Pat, ja mirušais laulātais ar mantojuma līgumu vai testamentu visu savu 

mantojumu ir atstājis citai personai, pārdzīvojušajam laulātajam ir tiesība uz 

mantojuma neatņemamo daļu - pusi no tās mantojuma daļas vērtības, kādu 

laulātais mantotu pēc likuma. Neatņemamo daļu aprēķina no mirušā laulātā mantas, 

atskaitot visus viņa parādus. Tādējādi likumdevējs ir garantējis laulātajiem, ka ņemot 

                                                           

 

16 Civillikuma 382.pants 
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vērā viņu īpašo savstarpējo statusu, viņi saņems vismaz kādu daļu no mirušā laulātā 

mantas. Jāņem gan vērā, ka pārdzīvojušajam laulātajam ir tikai prasījuma tiesība uz 

neatņemamās daļas izdošanu naudā, nevis daļu no mantojuma. Tādēļ pārdzīvojušais 

laulātais nevar prasīt, piemēram, domājamo daļu no mirušā laulātā mājas vai daļu no 

gleznu kolekcijas, bet tikai attiecīgās mantojuma daļas vērtības kompensāciju naudā. 

Ja mantojuma atklāšanās brīdī laulība ir šķirta, tad laulātie viens no otra pēc likuma 

neko nemanto. 
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Laulātie un bērni 

Laulības neatņemama sastāvdaļa parasti ir bērni. Tomēr bērns nozīmē arī 

papildus atbildību un pienākumus. 

Pēc bērna piedzimšanas, viņa dzimšanas fakts ir jāreģistrē. Vecākiem ir pienākums 

reģistrēt bērna dzimšanas faktu mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Bērna 

piedzimšanas faktu reģistrē jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Bērna vārdu un uzvārdu (ja 

vecākiem tie ir atšķirīgi) izvēlas bērna vecāki kopīgi, bet, ja viņi par to nevar 

vienoties, lēmumu pieņem bāriņtiesa. Bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Ja 

vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam, saskaņā ar vecāku vienošanos, dod tēva vai 

mātes uzvārdu. Bērnam vārdu izvēlas abi vecāki kopīgi, bet tam ir jāatbilst latviešu 

valodas normām. Tas nevar būt citas personas aizskarošs vai nepiedienīgs. Ja vecāki 

nespēj vienoties par bērna vārdu vai uzvārdu, izvēli izdara bāriņtiesa. Tādējādi 

jebkuram no vecākiem ir iespēja strīda par bērna vārda vai uzvārda izvēles gadījumā 

vērsties bāriņtiesā pēc palīdzības. Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, protams, tiek 

norādīts, kas ir viņa vecāki. Māte - sieviete, kas bērnu dzemdēja, ir ierakstāma 

dzimšanas reģistrā kā bērna māte. 

Ar tēvu ir sarežģītāk: 

1. Ja bērna piedzimšanas brīdī māte ir noslēgusi laulību, tad kā bērna tēvu 

ieraksta bērna mātes vīru; 

2. Ja mātes laulība ir šķirta ne vairāk kā 306 dienas pirms bērna piedzimšanas, 

kā bērna tēvu ieraksta šo bērna mātes šķirto vīru; 

3. Ja bērna māte ir laulībā vai šķīrusi laulību mazāk kā 306 dienas pirms bērna 

piedzimšanas, bet bērna bioloģiskais tēvs ir cits vīrietis, tad bērna mātei, 

bērna mātes vīram vai bijušajam vīram un bērna bioloģiskajam tēvam 

dzimtsarakstu nodaļā ir jāiesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu 

ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, 

nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru; 

4. Ja bērna māte nav laulībā, tad bērna tēvu neieraksta vispār vai ieraksta 

vīrieti, kas dzimtsarakstu nodaļā ir iesniedzis kopā ar bērna māti parakstītu 

paternitātes atzīšanas iesniegumu, ar kuru vīrietis atzīst, ka ir bērna tēvs. 

Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas, dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai darbinieks 

izsniedz dzimšanas apliecību. 

 

 

 

 

Bērns kopš piedzimšanas līdz savai pilngadībai ir vecāku aizgādībā. 

Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu 

un pārstāvēt bērnu attiecībās ar trešajām personām. Rūpes par bērnu nozīmē 

viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu. 
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Ja vecāki dzīvo kopā, tad viņi aizgādību īsteno kopīgi. Arī tad, ja vecāki dzīvo šķirti, 

viņi turpina īstenot kopīgu aizgādību, kopīgi pieņemot lēmumus jautājumos, kas var 

ietekmēt bērna attīstību. Bet šajā gadījumā ikdienas aizgādību īsteno tas no vecākiem, 

kurš dzīvo kopā ar bērnu. Vecāku kopīga aizgādība pār bērnu izbeidzas tikai, kad, 

pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, tiek nodibināta viena vecāka 

atsevišķa aizgādība. Ja starp vecākiem rodas strīds par aizgādības tiesībām pār bērnu, 

tas izšķirams, ņemot vērā bērna intereses un noskaidrojot bērna viedokli, ja vien viņš 

pats spēj to formulēt. 

 

 

 

 

Vecākiem ir pienākums uzturēt bērnu līdz brīdim, kad bērns pats var sevi apgādāt. 

Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai 

nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. 

 

 

 

Šis noteikums piemērojams arī tad, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar 

vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. Tam vecākam, kurš nedzīvo kopā ar 

bērnu, ir tiesības saņemt ziņas par viņu, it īpaši ziņas par viņa attīstību, veselību, 

sekmēm mācībās, interesēm un sadzīves apstākļiem. 

Jebkurai personai ir pienākums atturēties no tādām darbībām, kas varētu negatīvi 

iespaidot bērna attiecības ar kādu no vecākiem. 

Vecākiem nav jābaidās likt bērnam mājās strādāt, ja uzliktie darbi ir kopīgās 

mājsaimniecības vajadzībām un ir samērīgi ar bērna spējām, jo atbilstoši 

Civillikumam, kamēr vecāki uztur bērnu, bērnam mājās ir jāveic vecāku uzliktie 

darbi, bez tiesībām prasīt par to atlīdzību. Mājas darbu veikšana audzina bērnu par 

sabiedrībai derīgu personu, kas arī ir viens no vecāku pienākumiem. 

Ja starp vecākiem un bērniem rodas domstarpības, tās ir iespējams risināt ar 

bāriņtiesas palīdzību. 

Tāpat jāņem vērā, ka nākotnē, kad bērns pats sevi varēs uzturēt, bet jūs sevi vairs 

nevarēsiet uzturēt, bērnam būs pienākums uzturēt jūs, ja vien šajā brīdī jūs apzinīgi 

Abu vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt 

bērnu. Šis pienākums gulstas uz abiem vecākiem neatkarīgi no tā, vai viņi 

aizgādību īsteno kopīgi, vai viens no vecākiem īsteno atsevišķu aizgādību. 

 

Katram vecākam ir pienākums un tiesības uzturēt personiskas attiecības un 

tiešus kontaktus ar bērnu. 
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izpildīsiet savus pienākumus pret bērnu. 

Mūsdienās nav nekas neparasts, ka personai ir kopīgi bērni ar vairākiem 

partneriem. Šādā situācijā ir jāņem vērā, ka laulība ir jāskata atrauti no vecāku un 

bērnu attiecībām. Ja vienam no laulājamajiem ir bērns ar citu partneri, pēc laulībām 

tas nekļūst par otra laulātā bērnu. Proti, likums neuzliek laulātajam pienākumu 

rūpēties par otra laulātā bērnu, viņi nevar viens no otra mantot pēc likuma, kā arī 

bērnam nav jārūpējas par sava vecāka laulāto. Sadzīvē tomēr visiem vajadzētu 

atcerēties, ka gan laulātais, gan tā bērni ir viena ģimene, tādēļ laulība nebūtu jāuztver 

tikai kā juridisks institūts un pret laulātā atsevišķajiem bērniem būtu jāizturas ar tādu 

pašu mīlestību un rūpību, kā pret saviem paša bērniem. 

Ja laulātie dzīvo nedalītā saimniecībā ar viena laulātā atsevišķu bērnu, īpaši, ja viņš 

vēl ir nepilngadīgs, laulātie var apsvērt iespēju, ka laulātais adoptē otra laulāto 

atsevišķo bērnu, ja tas ir bērna interesēs.  

Bērna adopcijai ir nepieciešams bāriņtiesas lēmums, ka adopcija ir bērna interesēs. 

Bāriņtiesa, pieņemot lēmumu, noskaidro adoptējamā viedokli, ja vien viņš pats spēj to 

formulēt, kā arī ņem vērā ziņas par adoptētāju, tai skaitā viņa personību, reliģisko 

pārliecību, ja tāda ir, mantisko stāvokli, sadzīves apstākļiem, spēju izaudzināt bērnu, 

kā arī ziņas par adoptējamo, tai skaitā viņa personību, reliģisko pārliecību, ja tāda ir, 

veselību, priekštečiem. 

Kad bāriņtiesa ir devusi piekrišanu adopcijai, tā vēl ir jāapstiprina tiesai. Adopcija 

uzskatāma par notikušu, tiklīdz to apstiprina tiesa. Pēc adopcijas viena laulātā 

atsevišķais bērns juridiski ir uzskatāms par abu laulāto kopīgu bērnu, ar visām no tā 

izrietošajām sekām (aizgādības pienākums un tiesība). Civillikums vienlaikus arī 

paredz gadījumus, kad personai nav atļauts kļūt par adoptētāju, proti, par adoptētāju 

nedrīkst būt persona: 

1. Kura sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību 

vai vardarbības piedraudējumu, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai 

noņemšanas; 

2. Kura sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un 

dzimumneaizskaramību, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; 

3. Kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ; 

4. Kurai atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, jo tā nav pildījusi 

attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm; 

5. Kurai ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības; 

6. Kurai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura 

piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā 

paredzētu noziedzīgu nodarījumu. 
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Laulības šķiršana 

Ja laulība ir izirusi, proti, starp laulātajiem vairs nepastāv laulāto attiecības un 

nav pamata uzskatīt, ka tādas varētu tikt atjaunotas, laulātie var izlemt šķirt laulību. 

Šķirot laulību, tāpat kā to noslēdzot, ir jāievēro zināma procedūra. 

Laulību var šķirt tiesa vai zvērināts notārs.  

Laulību var šķirt tikai tādā gadījumā, ja ir izlemti jautājumi par kopīgā nepilngadīgā 

bērna aizgādību, saskarsmes tiesību, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali - 

laulātie ir par to vienojušies, vai arī tiesa šos jautājumus izlemj reizē ar laulības 

šķiršanu, ja tas nav izdarīts pirms tam, un par to ir celta prasība tiesā. 

Zvērināts notārs var šķirt laulību tikai tādā gadījumā, ja laulātie ir vienojušies par 

laulības šķiršanu un apliecina, ka laulība ir izirusi un ir vienojušies par kopīgā 

nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesību, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās 

mantas sadali.  

Lai uzsāktu laulības šķiršanas lietu pie zvērināta notāra, abiem laulātajiem kopīgi ir 

jādodas pie zvērināta notāra, kur notariāla akta formā tiek sastādīts laulāto iesniegums 

par vēlmi šķirt laulību. 

Ja laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta, iesniegumam par 

laulības šķiršanu pievieno rakstveida vienošanos par kopīgā nepilngadīgā bērna 

aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali. 

Laulība tiek šķirta ne ātrāk kā 30 dienas no laulības šķiršanas lietas uzsākšanas dienas. 

Šo 30 dienu laikā jebkuram no laulātajiem ir tiesības vienpusēji atsaukt iesniegumu 

par laulības šķiršanu. Tādā gadījumā zvērināts notārs izbeidz laulības šķiršanas lietu. 

Ja atsaukumu iesniedzis viens laulātais, zvērināts notārs informē otru laulāto par 

atsaukumu un par laulības šķiršanas lietas izbeigšanu. Izbeigta laulības šķiršanas lieta 

nav atjaunojama, taču tas nav šķērslis jaunam laulības šķiršanas iesniegumam. Ja 

zvērināts notārs iepriekš minētajā termiņā nav saņēmis laulības šķiršanas atsaukumu, 

viņš šķir laulību, taisot laulības šķiršanas apliecību. 

Ja laulātie nespēj vienoties par laulības šķiršanu, vai ir vienojušies par laulības 

šķiršanu, bet nespēj vienoties par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes 

tiesību, bērna uzturlīdzekļiem vai kopīgās mantas sadali, tad parasti laulības šķiršana 

tiek izlemta tiesā kopā ar iepriekš minētajiem jautājumiem. 

Tiesa laulību šķir, pamatojoties uz viena laulātā pieteikumu. Tiesa laulību nešķir, ja 

laulātie nav vienojušies par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesību, 

bērna uzturlīdzekļiem, kopīgās mantas sadali vai attiecīgas prasības nav izšķirtas 

pirms laulības šķiršanas un netiek celtas kopā ar prasību par laulības šķiršanu. 
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Tiesa laulību šķir tikai tad, ja laulība ir izirusi (pieņemams, ka laulība ir izirusi, ja 

laulātie vismaz trīs gadus dzīvo šķirti; laulātie var šķirti dzīvot arī kopīgā dzīvoklī, ja 

viņiem nav kopīga saimniecība), vai arī tad, ja ir kāds no šādiem apstākļiem: 

1. Laulības iziršanas iemesls ir laulātā fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai 

ekonomiska vardarbība pret laulāto, kas pieprasa laulības šķiršanu, vai pret 

viņa bērnu vai laulāto kopīgo bērnu; 

2. Viens laulātais piekrīt otra laulātā prasībai šķirt laulību; 

3. Viens no laulātajiem uzsācis kopdzīvi ar citu personu un šajā kopdzīvē ir 

piedzimis bērns vai ir gaidāma bērna piedzimšana. 

Lai uzsāktu laulības šķiršanas lietu tiesā, laulātajam jāiesniedz tiesā prasības 

pieteikums par laulības šķiršanu. Laulības šķiršanas lieta tiek izskatīta piedaloties 

abām pusēm. Tiesa pēc viena laulātā lūguma katru laulāto var noklausīties atsevišķā 

tiesas sēdē, ja laulības šķiršana saistīta ar vardarbību pret laulāto, kurš pieprasa 

laulības šķiršanu, vai pret viņa bērnu vai laulāto kopīgo bērnu. Ja, šķirot laulību, starp 

laulātajiem ir strīdi par aizgādības noteikšanu pār laulāto kopīgo bērnu, saskarsmes 

tiesības ar laulāto kopīgo bērnu izmantošanu, uzturlīdzekļiem laulāto kopīgajam 

bērnam, līdzekļiem laulātā iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai, kopīgo 

ģimenes mājokli un mājsaimniecības vai personiskās lietošanas priekšmetiem, vai 

laulāto mantas dalīšanu, šie strīdi izspriežami vienlaikus ar laulības šķiršanu. Laulība 

ir šķirta no dienas, kad tiesas spriedums par laulības šķiršanu stājies likumīgā spēkā. 

 

 

 

 

Piemēram, ja laulības laikā kopīgās mājsaimniecības vajadzībām iztiku pelnīja vīrs, jo 

sieva tajā laikā rūpējās par mājsaimniecību, un bijusī laulātā pēc laulības šķiršanas 

nevar atrast darbu, tad bijušajam laulātajam var uzlikt pienākumu pēc laulības 

šķiršanas piešķir bijušajai laulātajai līdzekļus, lai nodrošinātu viņai dzīvi, kas būtu 

līdzvērtīga tai, kādu viņa dzīvoja laulības laikā (ar to būtu jāsaprot vismaz līdzekļi 

dzīvokļa īrei un pārtikai, jo jāpievērš uzmanība vārdiem „samērā ar bijušā laulātā 

mantas stāvokli”). Uzturamais laulātais gan nevar paļauties, ka, ja viņš laulības laikā 

nestrādāja, tad arī pēc laulības šķiršanas bijušajam laulātajam būs viņš jāuztur, jo 

Civillikums paredz gadījumus, kad pienākums dot līdzekļus iepriekšējā labklājības 

līmeņa nodrošināšanai bijušajam laulātajam atkrīt. Viens no tādiem gadījumiem ir, 

piemēram, fakts, ka bijušais laulātais izvairās iegūt līdzekļus uzturam ar savu darbu. 

Pārējie gadījumi definēti Civillikuma 81.pantā. 

Tāpat pie laulības šķiršanas tiesiskajām sekām ir minama laulāto kopīgās mantas 

sadalīšana un tas, ka arī pēc laulības šķiršanas saglabājas bijušo laulāto pienākums 

Šķirot laulību vai pēc laulības šķiršanas, bijušais laulātais var prasīt līdzekļus 

no otra bijušā laulātā samērā ar viņa mantas stāvokli iepriekšējā labklājības 

līmeņa nodrošināšanai. 
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uzturēt kopīgos bērnus. 

Neizbēgami, šķirot laulību, tiek risināti arī jautājumi par aizgādību un saskarsmes 

tiesību ar bērnu. Lai gan šie jautājumi nav tiešā veidā laulības šķiršanas tiesiskās 

sekas, tomēr lielākoties tie visi tiek risināti tieši tādēļ, ka tiek šķirta laulība. 

Neskaidrības un domstarpības kopdzīvē vēlams sākotnēji risināt savstarpējā 

pārrunu ceļā, nepieciešamības gadījumā strīda izšķiršanai pieaicinot neitrālu 

trešo personu, kas var būt vienkārši abu laulāto paziņa, vai arī speciālists: attiecību 

speciālists, mediators, jurists u.c.. Ja tomēr strīdu neizdodas izšķirt pārrunu ceļā, 

ieteicams vērsties pie jurista - ģimenes tiesību speciālista, lai radušās domstarpības 

tiktu atrisinātas pēc iespējas īsākā laika periodā un juridiski korekti, tādā veidā 

partneriem ietaupot laiku un saaudzējot nervus. 
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Ieteicamie avoti tēmu padziļinātai apguvei 

Normatīvie akti (visi normatīvie akti pieejami www.likumi.lv): 

1. Likumi 

 Civillikuma pirmā daļa “Ģimenes tiesības” un otrā daļa “Mantojuma tiesības” 

 Notariāta likums 

 Civilprocesa likums 

 Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 

 Bāriņtiesu likums 

 Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

 

2. Ministru kabineta noteikumi 

 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.403 “Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība” 

 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu 

latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” 

  2013.gada 15.janvāra noteikumi Nr.37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru 

bērnam” 

 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” 

 

3. Interneta resursi 

 LV portāls. Uzzini vienkopus par tēmu: laulības noslēgšana, šķiršana, mantiskās attiecības. 

Pieejams: http://www.lvportals.lv/skaidrojumi/261367-uzzini-vienkopus-par-temu-

laulibas-noslegsana-skirsana-mantiskas-attiecibas/; 

 Tiesu prakse un judikatūra. Pieejams: http://www.at.gov.lv; 

 Garīdznieku saraksti. Pieejams: http://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/ministrijas-

pakalpojumi-1/garidznieku-saraksti-1. 

 Notāru saraksts. Pieejams: http://latvijasnotars.lv/lv/notary/profiles/. 

 Zvērinātu advokātu saraksts. Pieejams: http://www.advokatura.lv/?open=advokati. 

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapa. Piejams: 

http://www.bti.gov.lv/lat/. 

 Labklājības ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/.

http://www.lvportals.lv/skaidrojumi/261367-uzzini-vienkopus-par-temu-laulibas-noslegsana-skirsana-mantiskas-attiecibas/
http://www.lvportals.lv/skaidrojumi/261367-uzzini-vienkopus-par-temu-laulibas-noslegsana-skirsana-mantiskas-attiecibas/
http://www.at.gov.lv/
http://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/ministrijas-pakalpojumi-1/garidznieku-saraksti-1
http://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/ministrijas-pakalpojumi-1/garidznieku-saraksti-1
http://latvijasnotars.lv/lv/notary/profiles/
http://www.advokatura.lv/?open=advokati
http://www.bti.gov.lv/lat/
http://www.lm.gov.lv/


Izziņas materiāls pirmslaulību mācību programmas dalībniekiem 
 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

LAULĪBAS PSIHOLOĢISKIE 

 UN ĒTISKIE ASPEKTI  

DZIMUMU LOMA ĢIMENĒ 

 LAULĀTO UN ĢIMENES ATTIECĪBU VEIDOŠANA 
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Termini 

Atbildība Personas vai organizācijas pienākums, paškontroles 

nepieciešamība, rūpes par savas darbības procesu un 

sekām 

Atbildības izjūta Personas spēja nopietni vērtēt savus vārdus, darbību, 

rīcību, atbildēt par savu izvēli un tās sekām savā un 

citu cilvēku priekšā 

Atkarība Attiecības, kurās kādam jāpaļaujas uz citiem 

cilvēkiem (vai lietām), lai izdzīvotu vai iegūtu 

atbalstu, tendence pārlieku paļauties uz citiem 

Attiecības Sakari starp personām vai grupām, kuriem ir ne tikai 

subjektīva, bet arī objektīva nozīme 

Attiecības (ģimenes) Sakari starp cilvēkiem savā ģimenē, pirmkārt starp 

laulības partneriem, kas paredz pastāvīgu formālo un 

neformālo tiesību un pienākumu kopumu, kā arī 

specifisku normu un gaidu izveidošanu (piemēram, 

ar savstarpējo uzticēšanos saistītas gaidas) 

Autonomija Grupas vai indivīda iespēja rīkoties patstāvīgi, gan 

pieņemot vissvarīgākos lēmumus, gan tos realizējot 

Autoritāte (personiskā) Balstās uz personības īpašībām, spējām un prasmēm, 

izraisa cieņu. Varas - balstās uz citu cilvēku atkarību 

no šīs personas, bieži izraisa citos bailes 

Briedums Psihiskā atbilstība hronoloģiskajam vecumam 

(psihes attīstība atbilstoši normai) 

Dzimums (bioloģiski) Dzimumšūnu ģenētiskajā kodā no dzimšanas 

noteikta piederība 

Dzimuma lomas Diferenciācija sociāli fiksētās normās, gaidīšanās un 

rituālos vīriešiem un sievietēm (meitenēm un 

zēniem). Parasti šī diferenciācija ir stereotipizēta, 

kulturāli un sociāli nosacīta 

Egoisms Patmīla, savu personīgo interešu, priekšstatu un 

redzējumu uzskatīšana par vienīgo normālo, labo un 

nepieciešamo, vienlaikus ignorējot citu cilvēku 

intereses, uzskatus un redzējumus 

Emocionālais komforts No citu cilvēku puses saņemtās uzmanības un 

mīlestības lielums, kāds nepieciešams emocionālo 

vajadzību apmierināšanai  

Emocionālas problēmas Emocionālās sfēras dinamikas traucējumi 
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Interese Vērtības izjūta pret attiecību objektu (cilvēku, 

dzīvnieku, notikumu, darbību utt.). Interesi izraisa 

objekti, kas var apmierināt jau esošās vajadzības. 

Interese var arī liecināt par jaunas vajadzības 

veidošanās pirmo posmu 

Interešu kopīgums Dažādu cilvēku interešu sakritība. Atvieglo 

mijiedarbību starp cilvēkiem, jo viņi nav konkurenti 

par kopīgu interešu objektu 

Izaugsme Personības attīstība, kas paredz nepārtrauktu savu 

spēju attīstību arī tad, ja nav ārējas nepieciešamības 

pūlēties. Tā paredz prioritāru orientāciju uz iekšējo 

ideālo normu vairāk kā uz ārējo sociālo normu 

Kompromiss Saskaņas panākšana sadarbības ceļā 

Konflikts  Attiecīgajā laikā un telpā pretrunīgu tendenču vai 

interešu sadursme, kam nepieciešama atrisināšana. 

Neizbēgama un normāla sazināšanās forma 

Krīze Pārmaiņu nepieciešamības izjūta, kas izpaužas 

nespējā dzīvot kā agrāk. Situācija, kad grūtību 

pakāpe pārsniedz indivīda spējas (resursus) tikt ar 

tām galā 

Krīze (attīstības) Kritiskie attīstības posmi, kuros notiek attīstības 

pretrunu saasinājums un visstraujākās pārmaiņas. 

Krīzē notiek iepriekšējās īpašības bremzēšana un 

transformācija, veidojas jaunas īpašības (krīze satur 

negatīvo un pozitīvo fāzi). To parasti pavada 

spēcīgas emocijas 

Līdzatkarība  Līdzatkarība ir emocionāla atkarība no otra cilvēka 

un viņa uzvedības. Līdzatkarība ir tur, kur atkarīgs 

cilvēks, tā ietver pielāgošanos atkarīgā cilvēka 

postošajai uzvedībai, kas pašam līdzatkarīgajam ir 

neizdevīga un traucējoša. Līdzatkarīgam cilvēkam ir 

traucēta starppersonu robežu izjūta, viņš otra 

problēmas uztver kā savas un uzņemas atbildību par 

to risināšanu, mēģinot atkarīgo "glābt" un/ vai 

kontrolēt. Līdzatkarība ir saistīta ar lomu sadali 

ģimenē 

Pašvērtējums Cilvēka apmierinātība gan ar sevi kopumā, gan ar 

savām spējām, īpašībām un sekmēm dažādos 

darbības veidos 

Pašrealizācija Savu dotību realizācija dzīves laikā. Paredz spēju 

attīstību tādā līmenī, kas nodrošina nepieciešamos 

sociālos sasniegumus un sociālo statusu. Viens no 

dzīves pilnvērtīguma rādītājiem ir sava iekšējā 

potenciāla pēc iespējas pilnīga realizācija 
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Preventēt Veikt profilaksi, pasākumu kopumu, lai izvairītos no 

negatīva rezultāta 

Psihe Indivīda spēja aktīvi (ar savu uzvedību) atspoguļot 

apkārtējo vidi psihiskā tēlu veidā un regulēt, 

pateicoties tās atspoguļošanai, savas dzīvības norisi 

un savas attiecības ar vidi. Cilvēka psihe paredz 

apziņu (atšķirībā no dzīvniekiem) un veidojas 

sociālās mijiedarbības procesā. Izmantojot apziņu, 

cilvēks veido ne tikai savu iekšējo pasauli, bet arī 

sociālās programmas un plānus, ko realizējot notiek 

visi sociālie procesi. Psihi iedala psihiskajos 

procesos (izziņas, emocionālie, gribas), stāvokļos 

(noskaņojums) un īpašībās (rakstura īpašības, 

individuālās spējas) 

Psihes īpatnības Psihes struktūras vai funkcionēšanas rādītāji 

Rīcība Darbība un tās rezultāts, kas ir sociāli nozīmīgs 

un/vai paredz patstāvīgu izvēli un 

lēmumpieņemšanu. Tieši rīcība visvairāk raksturo 

personību 

Saistības Rakstiskā vai mutiskā formā apliecinātie pienākumi 

Saskarsme Savstarpējo attiecību realizācija uzvedībā 

Seksualitāte Seksuālās intereses, tieksmes un darbības 

Uzvedība Indivīda jebkāda aktivitāte, ko var sadalīt akcijās vai 

rīcībā (paša indivīda iniciatīva) un reakcijās (indivīda 

atbilde uz ārēju notikumu vai cita indivīda rīcību) 

Vajadzība Vairāk vai mazāk pastāvīgs darbību, enerģijas vai 

informācijas trūkums, kas nepieciešams indivīda 

veiksmīgai funkcionēšanai un attīstībai. Vajadzību 

iedalījums -  fiziskās (piemēram, bads, slāpes, 

miegs), pēc drošības, sociālās (pēc attiecībām, 

piederības grupai), emocionālās (pēc mīlestības, 

tuvības, novērtējuma), garīgās un kulturālās, 

pašrealizācijas vajadzības 

Vērtības Objekti, kas nodrošina pastāvīgu pārliecību par 

rīcības vai mērķa prioritāti, salīdzinot ar citu mērķi 

vai rīcības veidu 

Vide Fiziskais plašums, kurā notiek indivīda dzīve un 

veidojas visas attiecības 
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Ģimenes dzīves cikls 

Ģimenes dzīve aptver cilvēka dzīves periodu nereti no jaunības līdz nāvei. Atkarībā no 

notikumiem un uzdevumiem ģimenes dzīvi iedala 8 periodos jeb stadijās. Pārejot no vienas 

stadijas otrā, ir krīze, kad jāpielāgojas jauniem nosacījumiem, jo vecie vairs nav spēkā.  

 

 

 

 

Iemīlēšanās un tuvināšanās laiks (0 stadija)  

Ģimenes vēl nav. 

 
Ogists Renuārs 

Nākamie dzīvesbiedri satiekas un iemīl viens otru. Jūtu pasaulē mijas eiforija, pacilātība, 

svētlaimes izjūta ar bailēm un trauksmi, ka viss var beigties slikti. Iemīļotais tiek idealizēts, 

bet pats cilvēks ir pilnīgi pārliecināts, ka viņa priekšstats par otru ir reāls. Tautā šo posmu sauc 

par „rozā briļļu” periodu.   

Tradicionāli šajā stadijā cilvēki pieņem lēmumu precēties un laulības dzīve saistās ar lielām 

cerībām. 

 

 

 

Krīzi pavada, apjukums, spriedze, konfliktu pieaugums, var būt veselības problēmas. 

Krīzei atrisinoties, laulātie ir guvuši jaunu pieredzi, kļuvuši spēcīgāki, nobriedušāki, 

pašsajūta un attiecības uzlabojas. 

 

 

 

 

„Rozā briļļu” perioda grūtības: lai otru cilvēku iepazītu, nepieciešams laiks, un, tam 

notiekot, iemīlēšanās beidzas. To nomaina mīlestība vai arī vilšanās un nepatika. 
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Iemīlēšanās ilgums ir apmēram no 9 mēnešiem līdz 2 - 3 gadiem. Drošāk ir precēties 

iemīlēšanās perioda beigās, ne sākumā. 

Ģimene bez bērniem (1. stadija)  

Stadija sākas ar laulībām un beidzas ar pirmā 

bērna piedzimšanu. 

Šajā dzīves posmā laulātajiem paveicami trīs 

svarīgi uzdevumi: 

1. Izveidot laulāto attiecības, kas apmierina 

abus. 

2. Vienoties par pēcnācēju plānošanu. 

3. Ieiet sievas un vīra radu lokā, 

iedzīvoties, uzzināt, kāda ir dzīve otra 

ģimenē. 

Izveidot laulāto attiecības, kas apmierina abus, 

nozīmē, ka jāpanāk abiem pieņemamas 

vienošanās par visiem svarīgajiem jautājumiem 

- par pienākumu sadali, par naudas pelnīšanu un tērēšanu, par brīvā laika pavadīšanu, par 

robežu izveidošanu attiecībā pret vecākiem un draugiem un par visiem nebūtiskajiem, bet 

sadzīvē tik nozīmīgajiem jautājumiem - kurš mazgās traukus un kurš pārslēgs TV kanālus. 

Daži laulātie pāri netiek ar to galā visas dzīves garumā, jo katrs cilvēks nāk ar savas vecāku 

ģimenes pieredzi un saviem priekšstatiem par vīra un sievas lomu.  

Šis periods iezīmējas ar strīdiem, vilšanos un dusmām, un nereti arī ar seksuālās dzīves 

grūtībām. 

 

 

 

Runājot par pēcnācēju plānošanu - vislabāk bērnu radīt tad, kad abi to vēlas un kad ģimenei ir 

vēlme un kapacitāte dot - ir pietiekami resursi bērna uzturēšanai uz audzināšanai: pietiekami 

finansiāli līdzekļi, pabeigta izglītība, sievietei nav aktuālu karjeras jautājumu u.c. 

Labi ir bērnu neradīt uzreiz, bet sākumā iemācīties sadzīvot divatā. Arī te iespējami dažādi 

sarežģījumi - bieži sievietes bērnu grib agrākā vecumā kā vīrieši, nereti vecāki ir tie, kas vēlas 

mazbērnu, vai arī - ja pārim ilgi nav pēcnācēju, citi mēģina iejaukties un ietekmēt.  

Attiecību izveidošana ar laulātā vecāku ģimeni ietver:  

1. Jautājumu par attieksmi. 

Jo līdzīgākas laulāto prioritātes, vērtību sistēmas, uzskati un vēlmes, jo vieglāka 

sadzīvošana, mazāk darba un pūļu jāiegulda kompromisu meklēšanā. 

 

 

Jēkabs Kazaks 
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2. Jautājumu par robežām. 

Ja ir savstarpējas simpātijas, tad ir brīnišķīgi, šādas dzimtas var tikai apsveikt. 

Taču mēdz būt arī tā, ka meitas vai dēla vecāki nebūt nav apmierināti ar jaunpienācēju, un arī 

viņam laulātā vecāki, brāļi un māsas var nepatikt. Īstenībā tas nemaz nav tik briesmīgi, jo 

cilvēks prec savu dzīvesbiedru, nevis viņa radu saimi, un arī vecākiem ir labi cienīt sava bērna 

izvēli un tiesības pašam dzīvot savu dzīvi, pieņemt savus lēmumus, arī piedzīvot savas kļūdas, 

kas nozīmē - tiesības uz savu izaugsmes ceļu. 

Jūtas pret ģimenes locekļiem var būt dažādas un attiecības var veidoties dažādi, bet vieglāk ir, 

ja tiek ievērota pieklājība un cieņa. 

Cik stingrām vajadzētu būt robežām, cik daudz, piemēram, vecākiem vajadzētu iejaukties 

jaunās ģimenes dzīvē?  

 

 

 

Labi domātus padomus jaunlaulātajiem citi cilvēki varētu izteikt vienu reizi, un tad atstāt viņu 

ziņā - vai to ievērot, vai nē. 

Tomēr labi robežas nenoslēgt pavisam, jo vecāki var palīdzēt pārvarēt sākotnējās grūtības 

(piemēram, nomierināt asarās mirkstošo meitu, ka tas, ka vīrs dzimšanas dienā uzdāvināja 

gludekli, nenozīmē, ka viņš viņu nemīl). 

Bērna piedzimšana (2. stadija) 

Stadija sākas līdz ar bērna piedzimšanu un ilgst līdz bērna 3 gadu vecumam. 

Jaunums - atklājas gan sievietes, gan vīrieša attieksme pret savu bērnu. Abiem jāpieņem 

vecāku loma. Parasti sievietes mātes lomu pieņem ātrāk kā vīrieši tēva lomu. Jāiemācās 

sadarboties kā vecāku pārim.  

 
                                                        Jānis Rozentāls ” Māte ar bērnu”  

Vecākiem jārespektē, ka bērniem ir pašiem sava, atsevišķa ģimene un ka viņi lēmumus 

pieņem paši, un tādus, kā paši vēlas. 
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Uzdevumi: 

1. Pieaugušo pielāgošanās bērna piedzimšanai un rūpes par viņa vajadzībām. 

2. Tāda ģimenes dzīves organizēšana, kas apmierina ne tikai bērna vajadzības, bet arī 

pieaugušos. 

Šis ir skaists un grūts periods. Lai bērns justos labi un varētu attīstīties, sievietei ir svarīgi 

nodoties viņam un būt atsaucīgai bērnam nepārtraukti. Tas saistās ar nogurumu, savas dzīves 

atlikšanu malā un arī attiecību ar vīru pakārtošanu bērna vajadzībām. 

Vīrietim arī savas grūtības - viņa sieva emocionāli nav pieejama, un no vīrieša tas prasa spēku, 

klāt nāk arī pieaugošas fiziskas un materiālas rūpes un atbildība. Te ļoti nozīmīgs ir vīrieša 

briedums. Emocionāli nobriedis vīrietis rod sevī spēku un izturību tikt ar to galā. Emocionāli 

nenobriedis vīrietis nespēj izturēt sievas „prombūtni” un pieprasa uzmanību sev, vai arī meklē 

glābiņu ārpus mājas - pavada visu brīvo laiku ar draugiem, strādā līdz vēlai naktij. 

Tomēr bez grūtībām un noguruma šis laiks nes arī piepildījumu. Prieks un maigums pret 

mazuli, vēlme viņu sargāt un par viņu rūpēties piešķir dzīvei citu, dziļāku jēgu un visu maina. 

Nekas vairs nebūs tā, kā agrāk. 

Lai parūpētos arī par pieaugušo vajadzībām, izšķiroši svarīgi ir neatlaidīgi un mērķtiecīgi 

prasīt citu cilvēku palīdzību. 

Jaunajai mātei - izbrīvēt kādu laiku (stundu?) dienā sev un pavadīt to atsevišķi no bērna - iet 

pastaigāties, pasēdēt kafejnīcā, lasīt grāmatu, nedarīt neko.  

Pārim - iesaistīt vecvecākus (radus, draugus, aukli) un pabūt divatā - aiziet vakariņās, uz kino, 

pagulēt līdzās. Tomēr laika sev individuāli un kā pārim pietrūks. Svarīgi, lai deficīts nav 

milzīgs, pretējā gadījumā zaudētājs būs bērns. 

Bērna pirmais attīstības uzdevums - izveidot drošu piesaisti, tas nozīmē - paļauties uz savu 

mammu, ka tā viņu sapratīs un gādās, lai viņš justos labi. Ja tā ir, tas izveido labu un drošu 

sajūtu gan pašam par sevi („es esmu labs”), gan par pasauli („tā ir vieta, kur es gūšu visu, ko 

man vajadzēs”) - un tas veido cilvēka psihiskās veselības pamatu. 

Augot lielākam, izpētot apkārtni, iemācoties staigāt, skriet, rāpties - ap pusotra gada vecumu - 

bērns iesoļo nākošajā attīstības stadijā, kad dominējošās kļūst neatkarības tendences. 

Vecākiem tas ir grūts „divgadnieka spītības laiks”, bet mazulim - vesels apvērsums. Viņš 

apzinās sevi kā atsevišķu, neatkarīgu būtni, kas pavisam noteikti grib teikt savu vārdu. Lai 

izaudzinātu patstāvīgu, citiem nepakļāvīgu cilvēku, vecākiem nākas būt gudriem, pacietīgiem 

un veikliem, lai paturētu savu galavārdu un arī ļautu izskanēt bērna personībai. Cīņa par varu 

un savas pozīcijas uzspiešana ir pats sliktākais scenārijs. Tam vajadzētu notikt, cik iespējams 

reti. 
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Ģimene ar bērnu pirmsskolas vecumā (3. stadija) 

Laika periods, kad bērns ir 3 - 7 gadus vecs. 

Ģimenē ir ienākusi jauna personība. Tas nereti raisa krīzi vecāku attieksmē pret bērnu, jo 

vecāki apjauš, ka bērns nav tāds, kā viņi gaidījuši.  

 

 

Tomēr pēc trīs gadu vecuma sasniegšanas paliek vieglāk - bērns kļūst paklausīgs, labprāt 

spēlējas un priecājas būt kopā ar citiem bērniem, vajadzība pēc vecāku klātbūtnes un 

uzmanības samazinās. Visizteiktāk tas vērojams sešu, septiņu gadu vecumā, kas arī liecina par 

gatavību doties uz skolu. 

Vēl bērna attīstībā šis laiks ir īpašs ar bērnišķīgi erotisku jūtu izdzīvošanu, interesi par tuvību, 

precēšanos, skūpstīšanos - tas viss ir ļoti satraucoši un vilinoši. Trīs, četru gadu vecumā 

mazais „iemīlas” un vēlas precēties ar pretējā dzimuma vecāku. Piecu, sešu gadu vecumā - jau 

ar savu vienaudzi, bērnu no dārziņa vai pagalma. Tas liecina par saites ar tēvu vai māti 

atraisīšanos, kas ir svarīgi laimīgām partnerattiecībām pieaugušā vecumā. 

Ģimenes uzdevumi šajā periodā galvenokārt saistīti ar audzināšanu: 

1. Vecāku pielāgošanās bērna vajadzībām un personības īpatnībām ar nolūku veicināt 

bērna attīstību. 

2. Pieņemt bērnu tādu, kāds viņš ir un rūpēties par viņu. 

3. Pārvarēt grūtības, kas saistītas ar nogurumu un personiskās telpas trūkumu - bērns ir 

visur un viņa ir daudz.  

Visas uzvedības un daudzas no bērna veselības problēmām šajā vecumā saistītas ar to, ka 

vecāki nepieņem, lauž bērna personību vai ignorē kādu no viņa vajadzībām. 

Ģimene ar jaunākā skolas vecuma bērnu (4. stadija) 

No bērna skolas gaitu sākuma līdz pusaudža periodam: 11 - 12 gadu vecumam. Ģimene atver 

savas robežas un nozīmīga kļūst skola. 

 Darja Kollegova 

Krīze: „Mans bērns ir citādāks, kā es gaidīju. Tas nav mans bērns!” 
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Uzdevumi: 

1. Ģimenes pievienošanās citām ģimenēm ar līdzīga vecuma bērniem un savu noteikumu, 

prasību revīzija. 

2. Bērna iedrošināšana uz mācību sasniegumiem, motivēšana mācīties. 

Šajā dzīves posmā līdztekus vecāku autoritātēm nostājas skolotāju autoritātes. Ja vecāki jūtas 

pietiekoši labi un dzīvē veiksmīgi, viņi savas lomas samazināšanos spēj pieņemt, tad viņu 

reakcijas uz dažādām skolas situācijām ir adekvātas. Ja vecāki jūtas iekšēji nedroši un ar sevi 

neapmierināti, viņos mostas asas konkurences jūtas pret skolotājiem, to iespaidā viņi skolu (un 

skolotājus) noniecina vai pārvērtē, tādi vecāki uz skolas situācijām reaģē pārspīlēti - vai nu ar 

bailēm un izvairīšanos, vai agresiju. 

Bērns šajā laikā apgūst darba mīlestību, pacietību un spēju piepūlēt sevi, lai sasniegtu kādu 

mērķi. Viņš kļūst arvien patstāvīgāks, ir aktīvs un labā garastāvoklī, viss viņu interesē, visu 

viņš grib darīt. Daudzas no dzīvē noderīgām lietām cilvēks apgūst tieši šajā vecumā - 

slēpošanu, slidošanu, futbola spēlēšanu, airēšanu, telts uzcelšanu, peldēšanu, šūšanu, adīšanu, 

gludināšanu, dejošanu, mūzikas instrumenta spēlēšanu, ēst gatavošanu, skrūvēšanu, saplīsušu 

lietu labošanu un daudz citu lietu. Draugi, kas iegūti kopīgās aktivitātēs, ir vislabākā 

profilakse pusaudžu gadu „sliktajām kompānijām”. 

Ģimene ar pusaudzi (5. stadija) 

No bērna 11 - 12 līdz apmēram 20 gadu vecumam (laikam, kad bērns ir izaudzis).  

 
Vincente Romero Redondo 

Jaunums šajā stadijā - vecāku noniecināšana, devalvācija. Ja mazs bērns savus vecākus 

uztver kā vislabākos un visu varošus, un arī skolnieks - ciena un paklausa, tad pusaudzis - 

pilnīgi un galīgi nogāž no troņa. Viņa acīs vecāki, lai kādi arī viņi nebūtu īstenībā, ir 

nesaprotoši, atpalikuši, dumji, un viņš visādi cīnās pret vecāku varu.  

Pusaudzis izveido savu skatījumu par visām lietām. Ja agrāk viņš tīrīja zobus, jo mamma lika, 

tad tagad grib pārliecināties, vai tiešām mammai ir taisnība. Vecāki attopas, ka viņi strīdas ar 

savu bērnu pilnīgi par visu- kārtību istabā, mājasdarbu pildīšanu, ēšanu un mazgāšanos, 

gulētiešanas laiku, brīvdienu pavadīšanu u.t.t. Bērnam strauji mainās garastāvoklis, viņš 
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noslēdzas, ir ass, labprāt pavada laiku viens pats savā istabā aiz aizvērtām durvīm, ar 

vecākiem vairs nekur negrib kopā iet, labi jūtas vienaudžu grupā, sagādājot vecākiem ne 

mazums raižu. 

 

 

 

 

Jāuztraucas tiem vecākiem, kuru tīņu vecuma bērni ir jauki, rātni un paklausīgi. 

Ģimenes uzdevumi: 

1. Izveidot līdzsvaru starp brīvību un atbildību, dodot brīvību, deleģēt arī atbildību, 

noteikt robežu, cik daudz brīvības ir pieļaujams. 

2. Vecākiem - radīt interešu loku, kas nav saistīts ar vecāku pienākumu pildīšanu - 

gatavoties bērna aiziešanai no ģimenes. 

 

Ģimene bērna „aiziešanas” etapā (6. stadija) 

Tas ir laiks, kad bērns sāk dzīvot atsevišķi. 

 

Ogists Renuārs 

Dabiskā veidā bērns no ģimenes aiziet pakāpeniski. Visspilgtāk tas redzams, ja viņš studē un 

dzīvo kopmītnēs - pirmajā gadā brauc mājās katras brīvdienas, otrajā, trešajā - reizi mēnesī vai 

divos, pēdējos kursos - bez īpašas vajadzības mājās vairs nebrauc. Mājās bērns regresē - kļūst 

nevarīgs, labprāt ļauj mammai par sevi rūpēties, „uzpilda baterijas” un atgriežas atpakaļ savā 

dzīvē. Ģimenē šajā periodā - jauno sākumu pavada šķiršanās gaisotne un tukšuma, vientulības 

izjūtas. Bērnu - vecāku attiecību kvalitāte atkarīga no vecāku spējas šīs smagās jūtas izturēt, 

un to savukārt nosaka viņu spēja rast dzīves piepildījumu ārpus vecāku lomas. 

Uzdevumi: 

1. Pakāpeniski (!) atbrīvot bērnu no vecāku rūpēm, ļaut dzīvot savu dzīvi. 

Lai cik nepatīkama nebūtu pusaudža uzvedība, tā palīdz viņam emocionāli atraisīties un 

kļūt par neatkarīgu personību.  

Un tas ir svarīgi laimīgai dzīvei, veiksmīgai karjerai. 
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2. Saglabāt atbalstu kā ģimenes kopību. 

 

 

 

Vecāku vidējais vecums (7. stadija) 

No brīža, kad bērns aizgājis no ģimenes, līdz aiziešanai pensijā. 

Vecāki palikuši vieni, jāatsakās no mātes un tēva lomas, paliek tikai vīra un sievas un 

profesionālās lomas.  

  
Vinsents van Gogs 

Uzdevumi: 

1. Laulāto attiecību pārveidošana, meklējot jaunas intereses. 

2. Saglabāt saites ar vecāko un jaunāko paaudzi, saturēt ģimeni kopā, atbalstīt gan savus 

vecākus, gan bērnus. 

Jaunas intereses var būt hobiji - kora dziedāšana, gleznošana, sen kārotas nodarbes, kam līdz 

šim neatlika laika, ceļošana, dārzkopība, mājdzīvnieka iegādāšanās, sabiedriska vai politiska 

aktivitāte, kā arī jauni karjeras pavērsieni - vecums no 40 līdz 60, lai cik neticami tas 

izklausītos, ir profesionāli auglīgākais un sasniegumiem bagātākais. Vieglāk, ja pārmaiņas 

sāk realizēt, kamēr bērns vēl pusaudzis. Laulāto attiecības kopā nodzīvoto gadu laikā kļuvušas 

distancētākas un monotonākas. Kopības izjūta ir katra pāra rokās. Šajā laikā vērojams otrais 

šķiršanās vilnis, ja atklājas, ka nekas vairs nesaista. Un arī otrā jaunība! 

 

 

 

Ģimenes kopība - lai kas arī nenotiktu, tu vienmēr vari atgriezties, mēs vienmēr būsim 

tavā pusē, palīdzēsim! 
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Novecošanās un ģimenes pastāvēšanas beigas (8. 

stadija) 

Pēdējais dzīves cēliens sākas ar aiziešanu pensijā un ilgst līdz 

mūža galam. 

Dzīve ļoti mainās - nav vairs jāiet uz darbu, ir daudz brīva 

laika, ir citādi iztikas līdzekļi, ir mazāk fiziska spēka un 

enerģijas, bet daudz dzīves pieredzes un gudrības, 

izkristalizējas būtiskais. Cilvēks velta uzmanību sev, rūpēm 

par veselību, izvērtē dzīvi -paveikto un arī nepaveikto. 

 

Jānis Rozentāls  

Svarīgi ir arī par savu mūžu stāstīt citiem. Cilvēkiem, kas apmierināti ar paveikto, 

vecumdienas paiet gaiši un patīkami. Tiem, kas izjūt mūžu kā aplami vai veltīgi nodzīvotu, ir 

ļoti smagi. 

 

                                               

Kā pavadīt mūža nogali? 

Liela nozīme ir sevis pazīšanai un apzinātām vēlmēm. Tas var būt mierīgs un apcerīgs laiks 

sev. Ārēji dzīve sašaurinās, aktivitātes samazinās, sarūk kontakti ar cilvēkiem - vienaudži 

slimo, miruši, bērniem - sava dzīve. Arvien nozīmīgāka kļūst iekšējā dzīve. Tomēr mēdz būt, 

ka cilvēki vecuma vientulību izjūt kā smagu un nomācošu, veselību pasliktinošu. Tad jāmeklē 

izeja ārā no šīs situācijas. Līdzīgi kā ar bērnu aiziešanu, arī pensijas vecuma pienākšana var 

atvērt dzīvei jaunus apvāršņus - beidzot var pievērsties tam, kam agrāk nebija laika. Un 

vieglāk ir, ja ceļu uz šīm nodarbēm, interesēm izveido, vēl strādājot.  

Uzdevumi: 

1. Pielāgoties aiziešanai pensijā. 

2. Ieguldīt enerģiju sociālo saišu uzturēšanā - atrast un uzturēt cilvēku loku, ar ko 

komunicēt.  

3. Pieņemt viena dzīvesbiedra zaudējumu. 

4. Saglabāt ģimenes saites un pielāgoties vecumam 

(pieņemt palīdzību). 

5. Pēc iespējas ilgāk saglabāt spēju dzīvot patstāvīgi.  

 

 

Vinsents van Gogs 

Vecumdienas simboliski ir ražas novākšanas laiks. 
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Dzimumu bioloģiskās un psihes īpatnības un attīstības 

iespējas 

Vīrietis pasauli uztver tieši un konkrēti, viņš ir orientēts uz sasniegumiem, taustāmiem 

panākumiem, konkrētu mērķi („nomedīt mamutu”), rīcību. Tāpēc arī skolas solā puikām 

nosēdēt ir daudz grūtāk kā meitenēm, viņiem vajag skriet, kustēties, uzvarēt. Grūtībās vīrietis 

meklē risinājumu un jūtas slikti, ja tas nav atrodams.  

 
                Vinsents van Gogs „Sējējs” 

Tas, kā vīrietis izjūt sevi un cik labi jūtas, lielā mērā atkarīgs no konkrētiem sasniegumiem, 

varēšanas, ko pauž arī nopelnītās naudas daudzums.  

Tas vistiešākajā mērā ir saistīts ar dzimuma ārējām pazīmēm - anatomiju. Vīrieša 

dzimumorgāni atrodas ķermeņa ārpusē un ir labi aplūkojami un izpētāmi. Līdz ar to zēns sevi 

labi iepazīst, un sajūtas ir skaidras, tiešas un saprotamas. Tāda ir arī vīrieša dzīves uztvere - 

skaidra, tieša un saprotama, un viņi apjūk un ir pilnīgi dezorientēti sieviešu mājienu, intrigu, 

slēpto aprēķinu, savstarpējas aprunāšanas pasaulē. 

Līdzīgi arī vīriešu savstarpējās attiecībās vērojams tiešums un hierarhija, mērīšanās ar spēku. 

Skolas laikā pozīciju nereti nosaka izkaušanās, vēlāk - panākumi dzīvē, vīriešiem raksturīga 

atklāta domstarpību risināšana, arī brālība un izpalīdzība. 

 

 

 

 

 

 

Vīrieti raksturo fizisks spēks, mērķtiecība, darīšana, virzība un priekšu. Sievieti 

raksturo maigums, plastiskums, harmonija, vides un telpas iekārtošana un radīšana. 
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Sievietēm nereti ir svarīgāk aprunāties par to, kā ir, nevis meklēt risinājumu. Sievietes ir 

mierīgākas, pacietīgākas, iejūtīgākas, viņām ir laiks un vēlme iedziļināties un „knibināties” tā 

vietā, lai skrietu uz priekšu. Pavērojiet, cik atšķirīgas ir zēnu un meiteņu rotaļas! 

 
 Vincente Romero Renondo 

 

Sievietes psihes īpatnības arī ir saistītas ar anatomiju - meitene īsti neko sev starp kājām 

neredz, pieskaroties sajūtas ir neskaidras, neko līdz galam nevar saprast, meitenei patiesībā 

nākas ļoti uzticēties mātei, ka viņai tur tiešām kaut kas IR. Dažreiz mazi bērni domā, ka 

meitenes ir zēni, kam kaut kā NAV. 

Tādēļ sievietes bieži meklē un ierauga dziļāku jēgu, analizē motīvus, meklē kopsakarības - 

viņas iedziļinās. Savas vēlmes un jūtas izsaka neskaidri, netieši, aizplīvuroti, viņām liekas, ka 

viss tāpat ir skaidrs. Spēcīgu emociju brīžos, sievietēm var būt grūti sakoncentrēt domas. 

Saskarsmē valda atvērtība, atklātība un brīva plūstamība, konkurence vājāk izteikta, vairāk - 

savstarpēja sadarbība un atbalsts. Ja attiecības naidīgas - sievietes var ar acīm smaidīt, bet aiz 

muguras „rādīt zobus”, nav sarežģītākas vides kā savstarpēju intrigu pilns sieviešu darba 

kolektīvs. 

Paturot prātā dzimumu atšķirības, daži ierosinājumi, lai atvieglotu saprašanos un mazinātu 

pārpratumus un nesaskaņas.                                                                                               

Ieteikumi sievietēm: 

1. Savas vēlmes paudiet skaidri un tieši!  Nevis „es gribētu dzimšanas dienā kaut ko 

skaistu” vai „mana draudzene vakar bija uz teātri”, bet „es ļoti priecātos par šiem 

auskariem” un „mīļais, aiziesim brīvdienās uz tādu un tādu izrādi”. 

2. Skaidri un tieši pasakiet arī prasības un to, kas nepatīk un dariet to ar vārdiem! 

Aizvainojuma pilnu klusēšanu vīrietis nesapratīs (attiecību sākumā), var arī nemaz 

nepamanīt.   

3. Atstājiet vīrieša ziņā jautājumus, kas saistīti ar spēku, ātrumu, cīņu! 

4. Saudzējiet un novērtējiet vīrieša stiprumu un rīcības spēju! Darbus, ko viņš 
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padara, tādā viedā viņš padarīs jūsu dzīvi vieglāku un ērtāku. 

 

Ieteikumi vīriešiem: 

1. Ja nesaprotat sievas izturēšanos, konkrēti pajautājiet, ko viņa vēlas! „Vai tu gribi 

lai es aizeju un aprunājos ar tavu priekšnieku vai arī tikai lai klausos un apskauju 

tevi?” 

2. Ziniet, ja jūs neko neesat paveikuši, bet visu vakaru uzklausījuši un mierinājuši - 

tas ir brīnišķīgi! 

3. Atzīstiet, ja jūs neko nesaprotat un nezināt, kā reaģēt, un ļaujiet, lai jūsu sieva jūs 

māca un ieved komplicētajā un sarežģītajā jūtu pasaulē - novērtējiet to - viņa padarīs 

jūsu dzīvi dziļāku un bagātāku, atvērs tai jaunas dimensijas! 

Mazliet par seksu… 

 

 

 

Vīrieša seksualitāte ir lineāra - jebkurš erotisks stimuls izraisa uzbudinājumu, bioloģiski 

tēviņa uzdevums ir pēc iespējas plašāk izplatīt savus gēnus, tas būtu - iesēt savu sēklu jebkurā 

pievilcīgā pretējā dzimuma pārstāvē. Arī cilvēkos bioloģiskie mehānismi runā, bet tie nav 

dominējošie. 

Sievietes seksualitāte ir cikliska - kad tā iekustināta, tā rit pati savu gaitu - uzbudinājums un 

seksuālā vēlme pakāpeniski pieaug, tam seko seksuāla tuvība un orgasms, tad - atslābums un 

seksuālās vēlmes samazināšanās līdz viszemākajam punktam, kad tā atkal sāk pieaugt. 

Līdzīgi, kā pēc Ziemas saulgriežiem dienas atkal kļūst garākas. 

Ārējie apstākļi iekāri var pastiprināt (piemēram, romantisks vakars, komplimenti, uzmanība) 

un arī samazināt (aizvainojums bieži ir seksuāla vēsuma iemesls sievietēm). 

Cik bieži mīlēties? 

Ģimenes intīmo dzīvi bieži nosaka šis sievietes cikls, sava loma tajā ārējiem apstākļiem, tomēr 

lielāka - sievietes jūtu pasaulei. Vīrietis, ja nav īpašu stresu, vēlēsies tuvību vienmēr, izņemot 

kādu periodu pēc orgasma. 

Ja vīrietis nedara neko īpašu - ne aplido, ne sāpina, un dzīve ir mierīga, sieviete vēlēsies tuvību 

ik pēc noteikta laika. Līdz ar to mīlēšanās biežums var būt ļoti dažāds, svarīgāk ir - lai abi ar 

to kopumā apmierināti. 

Seksualitāti ietekmē arī dzīves notikumi un labsajūta attiecībās. Piemēram, atvaļinājums, arī 

grūtniecības vidus fāze sievietes vēlmi bieži palielina. Tāpat nogurums, liela fiziska slodze, 

Vīrieša seksualitāte ir lineāra. 

 Sievietes seksualitāte ir cikliska. 
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stress, pārdzīvojumi, slimība – seksuālo tieksmi samazina. 

Uzmanīgiem jākļūst, ja dzīvē viss ir kārtībā, bet tuvību negribas. Tas nereti liecina, ka 

attiecībās, kaut kas nav kārtībā. Dažreiz cilvēki domā, ka ir otrādi - ka retāks sekss ir tas, kas 

bojā attiecības, tomēr tā ir daudz retāk. 

Kāda spermatozoīdiem un olšūnām saistība ar flirtu un aplidošanu? 

Ja vīrietim spermatozoīdu ir miljoniem un daba mudina tos izsēt pēc iespējas plašāk, tad 

sievietei olšūnas - vien daži simti, un tās dzīves laikā nerodas klāt. Bez tam sieviete var iznēsāt 

un izauklēt visai nelielu bērnu skaitu, līdz ar to viņa ir apdomīga un savas olšūnas taupa. 

Sieviete ir jāiekaro, viņa neatdosies jebkuram pievilcīgam pretimnācējam. 

Vīrieša aktivitāte aplidošanas procesā ļauj spriest par viņa gatavību ieguldīt un pūlēties 

ģimenes labā. Tāpēc sievietes ir atturīgas, vēro, nogaida, līdz izšķiras pielaist vīrieti sev soli 

tuvāk. 

Vilšanās laulībā 

Abu dzimumu pārstāvji neilgi pēc kopdzīves sākuma piedzīvo arī vilšanos savās cerībās un 

neapmierinātību. Sievietes - par to, ka beidzas aplidošanas periods ar tik jaukajiem uzmanības 

apliecinājumiem, vīrieši - ka sieva seksuāli nav vienmēr pieejama. Dažreiz to ir tik grūti 

pieņemt. 

Vilšanās mēdz būt arī par dzimumam raksturīgām iezīmēm, īpaši, ja vīrietim nav māsas un 

sievietei – brāļa. Tas var būt par vīriešu spēju vakaru pavadīt pie televizora, interesi par 

sportu, tehniku, elektroniku, par sieviešu pļāpīgumu, ilgo „taisīšanos” un prasīgumu attiecībā 

uz kārtību. Vilšanās ir arī par nepatīkamām otra rakstura iezīmēm. 

…un mazliet par jūtām 

Bioloģiskajām programmām ir sava nozīmē, tāpat arī - kultūrai, sociālajai videi, sabiedrības 

normām, tomēr noteicošās ir katra paša jūtas un izvēle.  

 

 

 

Pāris izveido savu vienību, diādi, pasauli, kas ir tikai viņiem diviem, un tā sniedz gan 

piepildījuma, gan drošības izjūtu. Te ļoti svarīgi ir spēt uzticēties, paļauties un pielaist otru sev 

tuvu. 

Seksuālas tuvības brīžos sievietei priekšplānā ir emocionālā saikne jeb mīlestības jūtas, 

vīrietim - pats seksuālais akts, un kopā viņi abi veido vienu veselumu. 

Iemīlot otru cilvēku, viņš kļūst svarīgāks par visu.  

Gribas būt kopā tieši ar viņu. Visi pārējie kļūst mazāk svarīgi. 
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Vīrietis, iekarojot sievieti, atver seksuālajām attiecībām telpu, savukārt sieviete piešķir tām 

dziļumu, ar savu atdošanos raisot vīrietī maigumu.  

 

 

 „Vīrieši no olbaltumvielām, sievietes - no lipīdiem”.  

Brūss Liptons, Stīvs Bērmans grāmatā „Spontānā evolūcija” runā par dzimumu atšķirībām 

molekulu un šūnu līmenī. Olbaltumvielas, kas sastāv no aminoskābēm, ir polāras molekulas, 

kas telpā izkārtojas lielos, izturīgos, strukturālos kompleksos (kā magnēta stienīši). Šūnā 

olbaltumvielas veido proteīnu skeletu, kas nodrošina atbalstu (šūna ir stingra, nesaplok un 

nepārplīst) un kustību. Ķermenī to atspoguļo rokas un kājas, kauli un muskuļi - ķermeņa daļas, 

kas saistītas ar balstu un kustību. 

Vīrieša ķermenī olbaltumvielu ir proporcionāli vairāk - vīrišķīgs ķermenis ir stūrains un 

stiegrains, ciets un stiprs. Un līdzīgi kā šūnā proteīniem, ģimenē vīrietim ir viegli un dabiski 

atbildēt par aizsardzību un kustību (rīcību), un nodrošināt atbalstu - radīt struktūru, telpu, kurā 

ģimenei mitināties. 

Savukārt, sievietes ķermenī proporcionāli vairāk ir tauku (jeb lipīdu), tās ir eļļainas molekulas, 

kuras ir enerģētiski ļoti bagātas, bet ar vājākām savstarpējām saitēm - tās neveido stingru 

struktūru, bet brīvi izplūst pa visu telpu (kā pingponga bumbiņas). Šūnā lipīdu molekulas dod 

enerģiju augšanai un attīstībai, ķermenī tas vairāk saistās ar iekšējiem orgāniem, kas pasargāti 

atrodas ķermeņa iekšienē un apgādā ar enerģiju visu organismu, arī muskulatūru. Sievišķīgs 

ķermenis ir ar liektām, apaļām aprisēm un maigs. Un līdzīgi kā lipīdu molekulai, sievietei 

ģimenē ir viegli un dabiski atbildēt par augšanu un attīstību - iekārtot vīrieša izveidoto telpu, 

radīt labvēlīgu iekšējo vidi, rūpēties un barot - gan fiziski, gan emocionāli ģimeni. 

Sievietes izaugsme 

Te nav runa par karjeru - tas ir cits un atsevišķs stāsts -, bet par attiecībām. 

Darbu un pienākumu sadalījums katrā ģimenē var būt citādāks, tomēr vērojamas daudzas ļoti 

stabilas un maz mainīgas iezīmes - parasti sieviete ir tā, kas izvēlas aizkarus un traukus, 

iekārto māju. Viņa zina, kur katrai lietai ir vieta. Un biežāk tas ir vīrietis, kas iegādājas 

elektrotehniku, nes iepirkuma maisiņus un gādā, lai tiktu salabota saplīsusi ūdens caurule un 

pilošs krāns. 

Raksturīgs sadalījums skar arī ģimenes finansiālos resursus - sieviete lielākoties vēlas daudz 

tērpu, kurpju, rotu un somiņu, kamēr vīrietim bieži nepieciešama laba mašīna un jauns 

telefons. 

Lai seksuālā dzīve būtu spilgta un piepildoša, sievietei svarīgi spēt paļauties, atdoties, 

pieņemt vīrieti, savukārt vīrietim - saudzēt un cienīt sievieti, un dot - radīt tādu vidi, 

kurā viņa var atdoties. 
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Sieviete lielākoties mierina un auklē bērnu, vīrietis mudina to atstāt silto mammas klēpi un 

doties izpētīt pasauli. 

 

 

 

Tomēr te slēpjas lamatas, ar kurām sastopas jebkura sieviete, risinot jautājumus - kā būt labai 

sievai, mātei, saimniecei, turklāt arī profesionālai darbiniecei (jo vairumā situāciju sievietei ir 

arī darbs) vienlaikus. Kā tajā visā vēl atrast laiku atpūtai un savai sirdslietai?  

Sievietes māka un prasmīgums izpaužas tajā, ka viņa spēj noteikt, kurai jomai dotajā brīdī 

dodama priekšroka un pārējās uz laiku atstāt novārtā: kamēr bērns slimo, veltīt laiku viņam un 

neuzkopt istabas, kad gaidāmi ciemiņi - gatavot cienastu un kārtības ieviešanu atstāt pārējo 

mājinieku ziņā, kad jāpošas Jaungada ballei - doties uz skaistumkopšanas salonu, bet bērnus 

aizsūtīt pie omītes. Un nekādā gadījumā nepārmest sev, ka viss nav ideālā kārtībā un neļaut to 

darīt arī citiem. Ikvienam ir divas rokas, ar kurām pats var darbu paveikt.  

Bet tā ir tikai puse darāmā. Otra un svarīgākā puse ir atrast tajā visā arī telpu un laiku sev - 

nodarbēm, kas pašai svarīgas, kas piepilda, rada prieku un dod spēku. Tas arī ir viens no 

ikvienas sievietes izaugsmes jautājumiem. 

Nereti šī atziņa atnāk liktenīgajā 40-gadnieku krīzē - iepazīt sevi, apzināties savus talantus un 

savu varēšanu un rūpēties par savām vajadzībām, spēt gādāt par savu emocionālo (dvēseles) 

labsajūtu, atzīt to par izšķiroši svarīgu, teikt „nē”, un cīnīties, ja tas vajadzīgs. 

Ja sieviete sāk smago izdabāšanas ceļu, viņa izsīkst, zaudē prieku un enerģiju, kļūst pelēka un 

nelaimīga.  

 

 

 

Vēl viens nelabvēlīgs scenārijs veidojas tad, ja sievietei vairāk gribas ŅEMT. Tad viņa 

žēlojas, ir neapmierināta un jebkuras pūles uztver kā netaisnību. 

Pēc analoģijas ar cilvēka organismu tas izskatās apmēram tā, ka plaušas vairs negribētu elpot, 

sirds - pukstēt, aknas - attīrīt organismu, zarnas - uzsūkt tik vajadzīgās uzturvielas. Ar veselību 

un labsajūtu to nevar savienot. 

 

Ikdienas rūpes ir veids, kā sieviete var DOT savai ģimenei, cilvēkiem, ko viņa mīl. Ja 

mājās jūtama sievietes gādību, tās ir mājīgas un omulīgas, tur patīkami uzturēties. 

 

 

 

 

Iekšēji piepildīta sieviete priecājas par mazām lietām, par dzīvi, viņai ir ko dot saviem 

mīļajiem, viņa staro, un darbi viņai šķiras. 
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Vīrieša izaugsme 

Vīrieša izaugsme saistīta ar prasmīgu spēka un varas lietošanu. Mūsdienās vīrieša 

atbildība par ģimeni un finansēm un līdz ar to arī vara ir mazinājusies, salīdzinot ar 

tradicionālo sabiedrību, kad vīrietis uzturēja ģimeni un sieviete rūpējās par māju un bija 

atkarīga no vīra. Tas ir ļoti individuāli - cik lielu atbildību un cik lielu vēlmi pēc varas izjūt 

katrs vīrietis un kā spēj savu personisko redzējumu savienot ar sabiedrības nostādnēm un savu 

konkrēto dzīves situāciju. Tie ir vīrieša izaugsmes jautājumi. Un tie ietver savas varēšanas, 

spēka aspektus, ko raksturo panākumi, pārticība, fizisks spēks, drosme un rēķināšanās ar 

citiem (sievu, bērniem, dzimtu) aspektus. 

Senos laikos visās pirmatnējās ciltīs visiem vīriešiem bija jāiziet iniciācijas process - 

jaunietis tika atšķirts no ierastās vides, bija viens, viņam bija jāiziet cauri virknei grūtību, 

jāizcieš fiziskas sāpes. Šajos pārbaudījumos vīrietis izjuta reālas nāves bailes, bezspēcību, 

nevarību lielāku dabas spēku priekšā, beigās tomēr atrodot spēku izturēt un tikt galā, par to 

viņš tika godināts un sirsnīgi no visiem apsveikts. Tas izraisīja veselu iekšēju apvērsumu, 

iznīdējot vīrietī bravūru un izdvešot pazemību un bijību. 

 

 

 

Mūsdienu sabiedrība iniciācijas rituālus neveic. Jebkurš vīrietis samērā viegli var iegūt gan 

varu, gan ieroci. Ļoti daudz ciešanu un sāpju pasaulē ir radījusi emocionāli nenobriedušu, 

neatbildīgu un savtīgu vīriešu patvaļa. Tā ir nerēķināšanās ar otra jūtām un vajadzībām, 

ignorēšana. Tā ir dominēšana pār fiziski vājāko, galējībā tā ir vardarbība (emocionāla vai 

fiziska) pret jebkuru viņa pakļautībā un atkarībā esošu personu (arī sievu, bērnu).  

Grūti šādam vīrietim palīdzēt. Grūti, jo visbiežāk viņš nevēlas neko mainīt un jūtas tīri labi tā, 

kā ir, neraugoties uz citu ciešanām, kurām viņš atrod dažādus aizbildinājumus, lai tās viņu 

neapgrūtinātu. Tad viņu aptur dzīves sabrukums (zaudējums, šķiršanās, slimība, cietums u.c.), 

kas atver acis par nodarīto postu un arī par paša atkarību. 

Otra, arī neveiksmīga, galējība ir nevarīgs vīrietis, kuru ļoti biedē atbildība un risks. Tad ir 

bezgala daudz atrunu, ka labu darbu nav iespējams atrast, ka algas paaugstinājumu nav vērts 

prasīt, ka konkurentu tāpat neizdosies apsteigt, ka visa sistēma ir netaisnīga, ka mašīna tāpat 

atkal salūzīs un izkritušās skapja durvis, ko visi pārējie nepareizi lietojuši, var tāpat atstutēt. 

Pirmais solis, lai te ko mainītu, ir apzināties savas bailes. Tas no vīrieša prasa lielu drosmi un 

godīgumu. Pēc tam seko vēlme dzīvot citādi, mainīties - tā ir kā muguras iztaisnošana un 

plecu izsliešana. Tālākie soļi jau ir vieglāki, jo, lai arī praktiski tas var būt garš ceļš ar 

pagriezieniem un sazarojumiem, izvēles un vairāki risinājumi rodami ikvienā situācijā, tikai ne 

visi tādi, kas patīk. 

Līdzīgi kā organismā muskuļiem un kauliem, vīrietim ir svarīgi spēt rīkoties, balstīt un 

Iniciēts vīrietis apzinās savu spēku un varu un lieto to savas ģimenes, kopienas 

interesēs, lai aizsargātu un nekad nenodarīs pāri! 
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aizsargāt. Cik gan ačgārna mums visiem liktos situācija, kurā ķermenis būtu ļengans, šķībs un 

greizs, kājas neietu un rokas sistu sev pa vēderu, lai paskubinātu iekšējos orgānus (simboliski - 

sievieti) gādāt vairāk enerģijas. 

Sievietes un vīrieša savienība - pilnība un spēja radīt 

Mūsdienās darbu un pienākumu saistība ar dzimumu mazinās - sievietes vada uzņēmumus un 

brauc ar motocikliem, vīrieši maina zīdaiņiem pamperus un gatavo ēst. Tomēr tie ir vien 

nedaudzi soļi pretējā dzimuma lauciņā, kas sniedz dažas jaunas prasmes. Skatoties plašāk, 

cilvēks var veikt jebko, ko viņš vēlas vai dzīve piespiež. Tomēr ikvienu lietu var darīt 

sievišķīgi un var darīt vīrišķīgi. Galvenais būt harmoniski saskaņā ar savu dzimumu. 

Piemērs par auto vadīšanu 

Sievietes (kopumā) brauc uzmanīgi un apdomīgi, ne pārāk ātri. Viņas drīzāk nokavēs nekā 

riskēs uz ceļa. Sievietes labprāt palaiž otru pa priekšu, viņas precīzāk ievēro noteikumus. 

Sievietes slikti jūtas intensīvā satiksmē un viņām nepatīk novietot mašīnu stāvvietā. Tā ir 

sievišķīga auto vadīšana. 

Vīrieši brauc pavisam citādi - ātri, strauji, veikli. Viņi perfekti izjūt mašīnas gabarītus un bez 

grūtībām to izmanevrē šaurās vietās. Pieklājība uz ceļa un precīza noteikumu ievērošana 

pavisam noteikti nav viņu prioritātes, un risks viņus pārāk nebiedē. Tā ir vīrišķīga auto 

vadīšana. 

Arī te (kā ikvienā ikdienas nodarbē) izpaužas katra dzimuma uzdevumu (nozīmes) dažādība - 

vīrietim ir svarīgi kaut kur ātri nokļūt, lai ko paveiktu („nomedītu mamutu”), bet  sievietei - 

sargāt sevi, lai varētu rūpēties par bērniem. 

 

 

 

 

Savstarpēja konkurence, vēlme dominēt, sava vai otra dzimuma noniecināšana saindē un bojā 

attiecības. Sieviete bez vīrieša mīlestības (ne bez seksa) kļūst asa, cieta, saspringta. Vīrietis 

bez sievietes mīlestības kļūst agresīvs un cinisks. 

Ikdienas rutīnas pārvarēšanas iespējas 

Tomēr tas vēl nav viss - dzīve nekad neapstājas. Ja izdodas izveidot labu un harmonisku 

savienību, to, laikam ejot, apdraud ikdienas rutīna, pieradums, apnikums, garlaicība. Rutīna un 

neapmierinātība ar attiecībām ātrāk rodas tiem pāriem, kas cenšas veidot ļoti ciešas attiecības. 

Te ir risks iekrist privātīpašmieciskuma lamatās, neuzticēties un kontrolēt. Vai arī uztvert otra 

klātbūtni kā pašsaprotamu - tas nozīmē, ka cilvēks aprod ar tām labajām lietām, ko otrs sniedz: 

„Nu kā tad citādi, ka viņš ved mani ceļojumos, noliek gulēt bērnus, ir pacietīgs un jautrs”. „Nu 

kā tad citādi, ka viņa garšīgi gatavo, labi izskatās, neko nesaka, ja ar draugiem aizsēžos 

Sievietes un vīrieši ir dažādi, bet kopā tie veido pilnīgu savienību, viens otru papildinot. 

Un tikai kopā viņi var radīt bērnu. 

 Laulības pilnīgums un spēks izpaužas otru cienot un pieņemot.  
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krodziņā”. Var sākt to visu īpaši augstu nevērtēt („tas taču man pienākas”), un gremzties par 

otra trūkumiem, kuri iegūst arvien lielākas aprises. Ja sākumā likās - tas nekas, ka manam 

vīram obligāti jānoskatās vakara ziņas, vai - tas nekas, ka manai sievai brīvdienās patīk ilgāk 

pagulēt, tad pēc laika tas sāk tracināt un tā vien gribas iesaukties: „nu cik tad var!”. Un vēl 

pieraduma kaitējums izpaužas, arī pašam kļūstot nevīžīgam, paviršam un neuzmanīgam - 

nolaižoties. Tāpēc der atcerēties, ka: 

 

 

Tas nozīmē - neuztvert laulību kā pašsaprotamu un galīgu, pabeigtu, bet drīzāk kā savienību, 

kas katru dienu jāapstiprina no jauna. Ne aizmest prom savu atbildību pret otru (atvērtais logs 

nav ārlaulības sakari!), bet tomēr pārliecināties - vai tu joprojām un atkal izvēlies mani. 

Precētu pāri var salīdzināt ar diviem kokiem, kas aug līdzās un katrs ar savām saknēm cieši 

turas zemē. Viņu lapotnes daļēji pārklājas - tā ir laulība. Bet ir arī daļa, kas nepārklājas - tas ir 

katra darbs, draugi, atšķirīgās intereses.  

Bet koki var būt arī uzgāzušies viens otram virsū. Tad viņu lapotnes var pilnībā pārklāties. Tā 

ir liela atkarība. Ja ar attiecībām kaut kas atgadās - strīds, nelaimes gadījums -, katrs atsevišķi 

viņi ir bezpalīdzīgi (koks nogāzīsies zemē). Bet var būt arī tā, ka viens koks uzgāzies virsū 

otram, kas stāv taisni - tā ir atkarība (tam, kas uzgāzies) un līdzatkarība (tam, kas otru tur). 

Psihoterapeits Viesturs Rudzītis salīdzinoši runā par laulību kā par trīsistabu dzīvokli, kur 

vīram un sievai ir katram sava istaba, un viena - kopējā. Katrs var pēc vēlēšanās uzturēties 

savā vai kopējā, kur var (un nevar) satikt otru, jo katrs tur iet tad, kad pats vēlas. Ja gribas 

satikt dzīvesbiedru, jāgaida kopējā istabā, kamēr viņš atnāks, neko nepārmetot un nepieprasot. 

Ļoti cieša piesaiste gan garantē drošību (it kā), bet iznīcina attiecību svaigumu. Tāpēc ir labi 

pārvarēt, panest zināmu nenoteiktību un nedrošību, lai ik vakaru justu milzu gandarīju - šis 

brīnišķīgais vīrietis, šī vienreizējā sieviete atkal guļ man līdzās.  

Cieši noslēgtā telpā gaiss sasmok. 

Ja vēlaties svaigumu, ir jāatver logs! 

Vecumdienas simboliski ir ražas novākšanas laiks. 
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Harmonisku attiecību veidošanas pamatnosacījumi 

Dažādi ģimenes attiecību aspekti 

Hierarhijas jeb varas, kundzības - pakļaušanās attiecības. 

Patriarhālā ģimenē vara atrodas vīra rokās, viņš ir ģimenes galva, kā viņš lemj, tā notiek, 

pārējie pakļaujas. Var būt arī tā, ka noteicēja ir sieviete. Ja varas sadalījums ir demokrātisks, 

tad lēmumus pieņem abi - vīrs un sieva kopā, savstarpēji vienojoties, kas var arī prasīt daudz 

laika un pūļu. Dažreiz gadās aplama situācija, kad vara tiek deleģēta bērnam. Vecākiem te 

svarīgi vienmēr sagaidīt bērna piekrišanu un viņiem ir grūti būt noteicējiem, viņi liek 

izvēlēties bērnam un tad, kad vajadzīga paklausīšana, mēģina bērnu pierunāt, pārliecināt, 

uzpirkt. 

Vislabāk, ja visi ģimenes locekļi ir apmierināti ar varas sadalījumu. Ja kāds (biežāk, bet ne 

vienmēr, tas ir vīrietis) vēlas būt noteicējs, bet otrs (biežāk - sieviete) nevēlas pakļauties - tas 

ir viens no strīdu un arī šķiršanās iemesliem. Ikdienā tas parasti izpaužas kā vēlme dominēt un 

nerēķināšanās ar otru. Bērni vislabāk jūtas, ja noteicēji ir vecāki, tieši tas piešķir bērnībai 

bezrūpību. 

Emocionālās tuvības - distances attiecības.  

Ģimenes locekļiem būtu jābūt tik tuviem, lai ikviens justos mīlēts, pieņemts, svarīgs, saprasts, 

novērtēts. Tomēr ne tik tuviem, lai katrs nevarētu viens paveikt sev svarīgas lietas: apmeklēt 

sev svarīgu pasākumu, aizbraukt komandējumā, mācīties u.c.. 

Ja tuvības ir par maz, ģimenē ir vēsi un vientuļi, ja tuvības ir par daudz (distances par maz), 

tas cilvēks jūt, ka ģimene (vai kāds konkrēts ģimenes loceklis) viņu ierobežo, sasien, 

iesprosto, smagākos gadījumos - smacē. 

Ja kāds no laulātajiem cenšas otru turēt sev ļoti tuvu vai arī attālināti pa gabalu, tas norāda uz 

vai nu attiecību problēmām (ir bijis pāridarījums) vai uz cilvēka bailēm tikt pamestam, vēlmi 

kontrolēt. 

Atbildības attiecības. 

Likumsakarīgi tām būtu jāatbilst varas sadalījumam. Problēmas rodas tad, ja noteicējs ir viens, 

bet vainīgi - vienmēr citi. 

Ģimenes sociogramma 

Uzdevums: 

Uz lapas uzzīmējiet apli un tad ar mazāku aplīšu palīdzību tajā attēlojiet ģimenes locekļus, 

katrā aplītī ierakstot, kurš tas ir. Uzdevumu var veikt gan attiecībā uz savu šī brīža ģimeni, gan 

uz savu bērnības ģimeni.  
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Zīmējuma analīze 

Sākumā izvērtējiet, vai uzzīmēto aplīšu skaits atbilst reālajam ģimenes locekļu skaitam - ja 

kāds nav uzzīmēts, tas norāda uz īpašām un spēcīgām jūtām. Citreiz cilvēks neuzzīmē to, kuru 

jūt kā konkurentu (bērni tā mēdz darīt), kas nepatīk, kuru negrib redzēt ģimenē. Var neuzzīmēt 

arī to, kura pietrūkst (piemēram, tēvu, kurš daudz atrodas komandējumos), kuru neizjūt kā 

ģimenes daļu (piemēram, pamāti). Ja kāds neuzzīmē sevi - viņš nejūtas šajā ģimenē esošs. 

Var būt piezīmēti arī klāt tie, kas nav ģimenes locekļi - vecmāmiņa, suns, mašīna. Ir vērts 

aizdomāties par iemesliem. Bieži tas norāda uz vientulību, nepiepildītām ilgām. 

Tad vērtējiet aplīšu lielumu - tas norāda uz nozīmīgumu, svarīgumu. Mīļāki ģimenes locekļi 

būs attēloti ar lielāku aplīti. Mazs paša aplītis liek domāt, ka cilvēks savā ģimenē jūtas 

nenozīmīgs, ka ar viņu nerēķinās, varbūt viņš tiek atstumts. 

Izvietojums liecina par varas sadalījumu - tiem, kas atrodas centrā vai augšpusē, ir vairāk 

varas, kā tiem, kas apakšā. Piemēram, apļa centrā var atrasties ar lielu apli attēlota slima, 

fiziski nevarīga vecmāmiņa, kas ar savām kaprīzēm izkomandē visu ģimeni. 

Attālums starp aplīšiem rāda tuvību un distanci. Ja aplīši pārklājas - ļoti liela tuvība (normāli - 

iemīlēšanās, medusmēneša periodā, mammai ar zīdaini). Ja kāds aplītis iekļaujas otrā, tas jau 

norāda uz ļoti smagām problēmām. 

Pēc tam jāvērtē komunikācijas iespējas - ja viens „ģimenes loceklis” atrodas starp diviem 

citiem, tad komunikācija starp tiem ir apgrūtināta. Un tam vienmēr ir savi iemesli.  

Pēdējais - par robežu ievērošanu, uz lielā apļa robežas atrodas cilvēks, kurš atdalās, aiziet 

prom no ģimenes vai tiek izstumts, aiz robežas - tas, kurš aizgājis. 

Uzdevuma turpinājums  

Uzzīmējiet savu ideālo ģimeni. Apdomājiet abus attēlus, varbūt varat izdarīt kādus 

secinājumus! 

Laimīgs ir tas, kam abi zīmējumi sakrīt. 

Konflikti. Konfliktu izcelsme  

Strīdus rada atšķirīgs viedoklis, atšķirīgas vēlmes un vajadzības, īpaši, ja apstākļi spiež 

vienoties kopīgai darbībai. Piemēram, viens vēlas pavadīt klusu vakaru pie televizora, otrs - 

doties izklaidēties. Viens grib iekrāt naudu remontam, otrs - doties ceļojumā. Viens vēlas 

mīlēties, otram - nāk miegs (sāp galva). 

Strīdi var būt par svētku svinēšanu, brīvā laika pavadīšanu, naudas tērēšanu, par jebkuru 

jautājumu, kur domas dalās. 

Jo līdzīgāka vērtību sistēma, uzskati, prioritātes, jo vieglāka sadzīvošana - mazāk darba 

jāiegulda, lai vienotos. Strīdi un pārmetumi rodas arī tad, ja otrs rīkojies citādi, kā cilvēks ir 
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gaidījis. Tāpat lauzti solījumi, neievērotas norunas izraisa nesaskaņas. Visbeidzot - cilvēki 

kļūst kašķīgi sliktā garastāvoklī, un pret vistuvākajiem tas mēdz izpausties visspilgtāk. 

Veselīgs konflikta risināšanas ceļš  

Lai nonāktu pie risinājuma, ļoti svarīgas ir trīs lietas:  

1. Katram izteikt visus savus apsvērumus. 

2. Uzklausīt visu, kas otram sakāms. 

3. Vēlme tikt skaidrībā, vienoties, izlīgt.  

Nesaskaņas atrisināt nav viegli, un burvju receptes nav, tomēr, runājot un klausoties, un atkal 

runājot, un atkal klausoties, notiek virzība uz priekšu. Atklājas dažādi pārpratumi un maldi. 

Ļoti noderīgi ir paraudzīties uz situāciju ar otra acīm, un svarīga ir gatavība to darīt. Ja redzēt 

tikai savas intereses - nebūs labi, līdzīgi arī - ignorēt savas intereses. Visbiežāk risinājums ir 

kompromiss, kurā abas puses gan piekāpjas (kaut ko zaudē), gan kaut ko iegūst. Tomēr parasti 

kompromiss nevienai no pusēm īsti nepatīk. 

Dominēšana un nerēķināšanās ar otru (viens uzvar, otrs zaudē) bojā attiecības (pāris no 

savienības pārvēršas pretiniekos). 

Norvēģu miera un konfliktu risināšanas jautājumu pionieris Johans Galtungs piedāvā konflikta 

transcendentu risinājumu, kas atšķirībā no kompromisa visos izraisa tikai pozitīvas jūtas, tas 

nozīmē - intereses nevis pretstatīt, bet meklēt veidu, kā tās apvienot un radīt pilnīgi jaunu 

risinājumu. 

Vēl viens vadmotīvs - kopumā atbalstāmi ir tie lēmumi un tās izvēles, kas ved uz izaugsmi. 

Nedrīkst ierobežot otru ceļā uz kādu virsotni savtīguma vai paša ērtību dēļ. Vienalga, vai tas 

būtu karjerā, personiskajā izaugsmē, talantu attīstīšanā u.c.. Nedrīkst arī  pieļaut, ka kāds tā 

izdara ar pašu. Šādai rīcībai ir smagas sekas - ar laiku tā var izraisīt depresiju, var arī izpostīt 

attiecības. 

Runājot par sliktu garastāvokli, katram pārim izstrādājas savas stratēģijas, kā ar to vieglāk tikt 

galā - likt burkšķētāju mierā, mazliet izdabāt vai apčubināt, kaut kādā brīdī pateikt, lai rimstas, 

izrunāties par kreņķiem, vai tieši pretēji - sākt runāt par kaut ko skaistu. Brīnišķīgi dusmas 

remdē mājas darbu darīšana. 

Konfliktu norise 

Strīdi var būt skaļi, ilgi un vētraini, bet tie var būt arī daudz mierīgāki, mazāk piesātināti ar 

dusmām. Ar laiku katrs pāris atrod sev labāko strīdēšanās veidu. Pie nopietnām sarunām labāk 

ķerties mierīgā brīdī, kad dusmas rimušas. 

Daži ieteikumi, kas palīdzēs strīdus mīkstināt un saīsināt: 

1. Atvainoties. Nav cita līdzekļa, kas varētu nolīdzināt pāridarījumu, vienalga, tīšu vai 
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nejaušu. Nav cita līdzekļa, kas palīdzētu remdēt paša vainas sajūtu. 

2. Saglabāt cieņu pret otru cilvēku. 

3. Pateikt to, kas ir sakāms, paust savas izjūtas tieši un ar vārdiem, nevis apvainoties 

un klusēt vai likt otram uzminēt, kas par vainu. 

4. Runāt par sevi un savām izjūtām, nevis komentēt otru. Tas būtu - sākt teikumu ar 

„es”, ne ar „tu”. Piemēram, „mani sāpināja tas, ka tu visu vakaru ar mani nerunāji” 

nevis „tu biji tik nevērīgs” „Es gaidīju, ka tu man piezvanīsi”, nevis „ko tu man 

nepiezvanīji?!”. „Es uztraucos, ka tu tik ilgi kavējies” nevis „kur tu esi palikusi?!” vai 

pat „kur tu vazājies?!”. 

5. Izskaitīt līdz desmit. Dusmas ir palīdzošas, ja nepieciešams kaut ko izcīnīt, sevi 

aizstāvēt, uzdrīkstēties spert kādu drosmīgu soli. Lai vienotos, tās drīzāk traucē. 

6. Mēģināt izprast otra motīvus. Vīrs vēlas mainīt darbu, lai ģimenei būtu vairāk 

līdzekļu, nevis tāpēc, ka tur kolektīvā daudz skaistu sieviešu. Sieva aizkavējās pie 

draudzenes, jo viņai bija vajadzīga palīdzība, nevis tāpēc, ka viņa negrib pavadīt 

vakaru kopā ar vīru. 

7. Laist aizvainojumu vaļā, kāpt tam pāri. Nevajag to auklēt un kultivēt kā nezin kādu 

dārgumu, no kura negribas atsacīties. Īpaši tas attiecas uz sadzīviskām ķildām un 

ikdienas nebūšanām. 

8. Darīt piedošanas darbu - un tas ir katra paša ziņā, ko un ar kādiem nosacījumiem 

iespējams piedot. Svarīgi - piedošana var notikt tikai pēc tam, kad izdzīvotas visas 

jūtas. Tā nebūs piedošana, ja jūtas tiek izstumtas, zobi sakosti un starp tiem ciešanu 

pilnā balsī izgrūsts: „piedot var visu, bet aizmirst neko”. 

9. Savu trūkumu un kļūdu apzināšanās - tas vairo iecietību. Ja var piedot sev, vieglāk 

piedot otram. 

Stratēģijas, kas konfliktus padziļina un padara sāpīgākus 

Ko nevajag darīt: 

1. Nelietot aizskarošus vārdus, lai cik lielas būtu dusmas! 

2. Nenoniecināt! Tieši noniecinājums ir tas, kas ilgi sāp un ko grūti vērst par labu. Tiešas 

dusmas neievaino, bet dusmas kopā ar devalvāciju ļoti ievaino. Noniecinājums jeb 

devalvācija ir tad, kad kādu otra trūkumu (aizmāršību, lēnumu, sasteigtību, grūtības 

atteikt, darbu atlikšanu u.c.) vai notikušu kļūdu (sajauca, aizmirsa, neizdarīja, izraisīja 

negadījumu, sabojāja kaut ko) izceļ personības priekšplānā, visu personību 

identificējot ar šo īpašību vai notikumu un  padarot cilvēku totāli nevērtīgu un nekam 

nederīgu. Pozitīvie aspekti tiek ignorēti, un vainīgajam tā vien gribas iesaukties: „es 

taču neesmu tik slikts!”. 

3. Līdzīgi - neizdarīt nonievājošus un vispārinošus secinājumus par otru! Jūs taču 

apprecējāt visburvīgāko, visbrīnišķīgāko cilvēku! - „neko citu jau no tevis nevarēja 
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gaidīt..” vai „tāda kā tu..” , vai „tas ir tipiski tev”.  

4. Nevispārināt, bet runāt par konkrēto situāciju! Izvairīties no vārdiem: vienmēr, atkal, 

nekad, nemaz. 

5. Necelt ārā vecus notikumus! Sāpīga senāku notikumu atcerēšanās ir signāls, ka toreiz 

iegūtā brūce nav sadzijusi, un, ja tā, tad tai nepieciešamas īpašas rūpes, kopšana - 

sarunas, izraudāšanās, pārdomas vienatnē, atkārtota atvainošanās. Bet būtu labi to 

atdalīt no patreizējā strīda un pievērsties tai mazliet vēlāk. Tomēr labi arī stipri 

neatlikt, jo sadziedēšana iespējama, kad sāpes ir jūtamas, klātesošas. Attiecības ļoti 

bojā, ja sāpes, ko nodarījuši senāki pāridarījumi, tiek ikdienā ignorētas un strīdos 

vicinātas kā karogs.  

6. Līdzīgi - pateikt: „to es tev nekad nevarēšu piedot” un palikt kopā. Tās tad būs 

ārkārtīgi disharmoniskas attiecības, kas arī pašam aizvainojuma turētājam laupīs 

siltumu un mīļumu. 

  

 

Konflikta atrisinājums 

Par strīda, domstarpību, nesaskaņu atrisinājumu liecina tuvības un siltuma atjaunošanās. Ja 

iestājas miers, bet negribas ļauties apskāvienam, izrādīt otram savu prieku, izstāstīt, ko citā 

reizē pavēstītu bez domāšanas, tas rāda, ka oglītes vēl gruzd, viss vēl nav norimis. 

Ja šāda, citreiz pat tikko jūtama, atsvešināšanās paliek ilgstoši, tas laulātos attālina. Un 

neatrisinātām domstarpībām krājoties, plaisa paliek arvien lielāka, attiecības - arvien vēsākas.  

Un te var būt tā, ka pēc gadiem cilvēki apjauš, ka viņus vairs nekas nesaista. Kā tad dzīvot 

tālāk – šķirties vai meklēt ceļu atpakaļ vienam pie otra? Un var būt tā, ka jauni dzīves 

pavērsieni (citreiz tie ir jauni strīdi) barjeras sagrauj, liek uz visu paraudzīties citām acīm. Tad 

iespējams atkal satuvināties. 

Palīdzības meklēšana 

Ja konfliktu pārāk daudz un/ vai tie mokoši, ieteicams meklēt palīdzību. Kad tieši to darīt un 

kur ir robeža? To nosaka gan katra cilvēka iekšējas izjūtas - kad kļūst grūti, tad ir laiks, kad 

nāk prātā domas par šķiršanos, tad labāk nekavēties. Gan jau ir arī ārēji redzamas pazīmes, ko 

var pamanīt - nomāktība, dzīvesprieka un interešu zudums, ilgstoši slikts garastāvoklis, viegla 

aizkaitināmība, enerģijas un spēka trūkums, nevēlēšanās celties no gultas, nemiers un raizes, 

grūtības veikt ikdienas darbus. Ja tam nav citu cēloņu, palīdzību vēlams meklēt arī tad, ja 

šādas pazīmes ir nesaprotamu iemeslu dēļ. Arī fiziskā veselība var pasliktināties sliktu 

attiecību iespaidā - veģetatīvā distonija, hroniskas sāpes, bieža saaukstēšanās, slimošana, kas 

kļūst ilgstoša un norit ar komplikācijām, ir tikai daži piemēri. 

Palīdzēt varēs psihoterapeits, psihologs, pāru terapeits, mediators. Speciālista izvēli nosaka 

Neviens nevar būt mūžīgs grēku izpircējs. 
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pašu vēlmes un iespējas, ko piedāvā konkrētā vide. Vairumā gadījumu tas ir maksas 

pakalpojums, bet daudzas pašvaldības piedāvā arī bezmaksas konsultācijas, uz kurām gan var 

nākties gaidīt rindā. Ja nevēlaties meklēt palīdzību tuvākajā apkaimē, varat doties uz lielāku 

pilsētu. Risinājumu atrast un palīdzību saņemt iespējams arī tad, ja tikai viens no pāra to vēlas, 

bet otrs izturas noraidoši. Nav jāpierunā sieva vai vīrs un jāgaida uz viņas vai viņa piekrišanu. 

Palīdzību var meklēt jebkad, kad ir tāda vēlēšanās, kad ir kādi neskaidri jautājumi - nav 

obligāti jāgaida, kad ir ciešanas un kļūs slikti. 

Nepamatoto gaidu postošā ietekme uz attiecībām 

Ikviens cilvēks kaut ko vēlas sagaidīt no sava laulātā. Reizēm šīs vēlmes ir skaidras un 

konkrētas. Reizēm - nav apzinātas, bet piesaka sevi tad, kad otrs ir rīkojies pretēji cerībām un 

viņa rīcība aizskar un rada sašutumu. Ir pamatotas gaidas, piemēram, ka otrs izpildīs 

vienošanos. Daļa no vēlmēm, lai arī varbūt pat liekas normālas un pierastas, tomēr ir dīvainas, 

pārspīlētas un nepamatotas. 

Lūk, daži piemēri. 

Sievietes nereti vēlas, lai vīrietis ir kā stipra klints, aiz kuras viņas var vienmēr patverties (vai 

tas ir pazīstami?). Liekas, visu laiku viņa bijusi patstāvīga sieviete, kas tiek galā ar savu dzīvi, 

pēkšņi - nezin no kurienes ilgas pēc patvēruma, glābiņa, vēlēšanās, lai izdara viņas vietā, un 

vīrietim tas ir jāvar, viņš nedrīkst būt noguris vai aizņemts. 

Vīriešiem - vēlme pēc mājas miera - ka mājās sagaidīs mīļa sieviņa, kas pasniegs čības un 

vakariņas, un televizora pulti, apklusinās bērnus un ļaus mierīgi atpūsties. Vai arī sieviešu un 

vīriešu ilgas pēc partnera, kas vienmēr sapratīs un mierinās, kas visu noliks malā un veltīs 

bezgalīgi daudz uzmanības. Vai - cilvēku vēlmes, lai otrs uzupurētos, bezgalīgi izturētu 

(depresiju, sliktu garastāvokli, darba problēmas, bakalaura darba rakstīšanu u.c.). Arī gaidas, 

ka otrs vienmēr palīdzēs un vienmēr piedos, pat bez prasīšanas.  

Vēl vienas no cerībām, kas ved uz strupceļu, ir vēlēšanās vai pat prasība sagaidīt no otra 

noteiktu emocionālu reakciju. Piemēram, ka vīrs priecāsies par sievas jauno frizūru, vai - sieva 

par vīra jauno amatu. Tas ierobežo otru cilvēku brīvi paust savas jūtas un viedokli. 

Nepamatoto gaidu izcelsme un kaitējums 

Kas tas īsti ir? No kurienes tās nāk? 

Dziļākajā būtībā tās ir ilgas pēc vecāku mīlestības - pēc gādīga tēva, kas sniedz drošību un 

pasargā, pēc atsaucīgas un saprotošas mammas, kas sniedz mierinājumu. Vairumam cilvēku tā 

ir iznācis, ka vecāki dažādu apstākļu dēļ nav iedevuši tik daudz mīlestības un uzmanības, cik 

bija vajadzīgs, un ir palicis deficīts. Un, ar to sastopoties, - sāp un gribas trūkstošo saņemt no 

partnera. Bet tas nav iespējams. Pat, ja partneris mēģina gaidas piepildīt, deficīts tik un tā 

paliek, vajag vēl un vēl, un attiecības tad lēnām pārvēršas par tēva - meitas vai mammas - dēla 

attiecībām. Abi jūtas nelaimīgi, un visspilgtāk par to signalizē seksuālās dzīves izsīkums, jo 
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starp vecākiem un bērniem, kā zināms, seksa nav. Šīs ir tās gaidas, kas, nereti nomaskējušās 

aiz normālu vēlmju statusa, ļoti bojā attiecības - viens jūtas iztukšots, izsīcis un bez vainas 

vainīgs, savukārt otrā kūsā prasīgums un spēcīgs aizvainojums, ka viņam tiek darīts pāri. 

Kā tikt ar tām galā? 

Pašam un iesaistītajiem ir grūti novērtēt, kur ir normas robeža un kur jau sākas pārspīlējumi un 

traucējumi, te vajadzīgs skats no malas un, kas ļoti svarīgi, - atbalsts un iedrošinājums. Arī 

draugi ne vienmēr var palīdzēt, jo viņiem liekas, ka visu mainīt ir viegli, un viņi var pat 

dusmoties, ka cilvēks to nedara. 

Ja esat nokļuvuši šādā situācijā, vislabāk ir negaidīt un meklēt speciālista - psihoterapeita 

(senu dvēseles brūču dziednieka) palīdzību. Tā var būt individuāla vai pāra konsultācija, 

turklāt efektīva arī tad, ja viens laulātais grib meklēt risinājumu, bet otrs atsakās. Vienam no 

pāra risinot savas grūtības, viņš mainās, līdz ar to mainās attiecības, kādas viņš veido. Viņa 

reakcijas kļūst citādas, un tas ietekmē arī otru cilvēku, kurš vairs nevar rīkoties pa vecam. 

Visu apkopojot - laulāto strīdi un nesaskaņas, lai kā negribētos, ir neizbēgama kopdzīves 

daļa. Tieši attiecībās cilvēks iemācās kontrolēt savu emociju spēku, noformulēt un izteikt savu 

domu, paust izjūtas un viedokli tā, lai pats justos labi un arī otru neaizvainotu, iemācās 

piekāpties un samierināties, un arī panākt savu un parūpēties par sevi, atšķirt būtisko no 

nebūtiskā. Jo tuvāks un svarīgāks otrs cilvēks, jo tas viss ir spēcīgāk un efektīvāk.  

 

 

Dziļāk raugoties, tas ir jautājums par dzīves uztveri un dzīves jēgas meklējumiem - vai cilvēks 

savu dzīvi vēlas redzēt kā baudas vietu (tad grūtības ļoti traucē) vai kā izaugsmes ceļu (tad 

grūtības palīdz), vai arī vēl kā citādi, bet tas ir jau ārpus šīs tēmas. 

No prinča/princeses par briesmoni un atkal par princi/princesi 

Kopumā attiecību dinamiku varētu aprakstīt sekojoši: 

Sievietēm: apprecēju princi, tad viņš pārvērtās par briesmoni, es viņu iemīlēju un viņš 

pārvērtās par princi. Vīriešiem: apprecēju visbrīnišķīgāko sievieti, atklāju, ka dzīvoju kopā ar 

raganu, es viņu iemīlēju un viņa kļuva par visbrīnišķīgāko sievieti. 

 

 

 

Ja tas izdodas, tad izdodas arī saglabāt laulību mūža garumā, jo 

„ Ilgi un laimīgi” ir alga par padarīto darbu. 
 

Laulība ir vieta un telpa, kur izaugt un nobriest - tas ir piedzīvot sāpes un nesaskaņas 

un iemācīties izturēties veselīgāk. 

 

 

 

 

Tas darbs, ko ikviens cilvēks dara savā laulībā - izaugsmes darbs, emocionālās 

nobriešanas, garīgās attīstības darbs - ir darbs ar sevi. 
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VECĀKU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

ĢIMENES PLĀNOŠANAS UN BĒRNU 

AUDZINĀŠANAS PROCESĀ 
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Termini  

Bērna attīstība Process, kas aizsākas, savienojoties tēva sēklas 

šūnai un mātes olšūnai, un noslēdzas ar jaunā 

cilvēka dzimumbriedumu 

Embrionālais periods 

 

Grūtniecības periods, kas ilgst līdz astotajai 

grūtniecības nedēļai. šī perioda laikā kopumā 

attīstās ķermeņa orgāni un bērna attīstība ir 

visvairāk apdraudēta 

Sociālā pediatrija Zinātne par bērna un sabiedrības, kā arī par 

sabiedrības radītās apkārtējās vides mijiedarbību 

Kustību stāvokļa reakciju 

diagnostika 

Mainot zīdaiņa stāvokli telpā, viņš atbilstoši savam 

vecumam un attīstībai demonstrē noteiktu kustību 

reakciju, pēc kuras var spriest par atbilstību starp 

bērna vecumu un attīstību 

Embrioģenēze Dīgļrade. Embrija attīstības process, kas saistīts ar 

audu ģenētiski nosacītu diferencēšanos 

Interakcija Mijiedarbība 

Psihomotorā attīstība 

 

Psihomotorā attīstība ir bērna intelektuālo un 

kustību prasmju kvalitatīvas izmaiņas un 

pilnveidošanās. Psihomotorā attīstība kopā ar 

citiem attīstības rādītājiem atspoguļo bērna 

bioloģisko briedumu, īpaši viņa dzīves pirmajos 

mēnešos un gados 

Intrauterīnā attīstība Bērna attīstības periods mātes dzemdē 

Preverbālais periods Bērna pirmsvalodas  periods 

Fetālais periods Grūtniecības periods, kas ilgst no astotās 

grūtniecības nedēļas  līdz bērna dzimšanai. 
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Bērnu attīstība un tās veicināšana vecumposmu īpatnību 

kontekstā un emocionālās audzināšanas loma šajā procesā 

Vēsturiski par māti un bērnu rūpējusies ģimene. Pašlaik piedzīvojam laiku, kad vecāku 

dažādu problēmu dēļ: bezdarbs vai gluži pretēji - darbā pavadīts pārlieku ilgais laiks neatstāj 

iespēju veltīt laiku savam bērnam. Rodas dažādas atkarības, pazeminās izglītības līmenis, u.c.. 

Ģimene un tās pozitīvā loma tiek degradēta. 

Arī izglītības iestādēs strādājošo pedagogu vidū ir profesionāļi, kuri nereti par savu sūtību 

uzskata nevis katra bērna individuālu optimālu attīstību, bet bezpersoniska un nereti 

konkrētam bērnam neadekvāta mācību plāna realizāciju. Tā rezultātā pieaug to skolnieku 

skaits, kuri jau sākumskolas periodā atsakās iet uz skolu.  

Šī moduļa mērķis ir izglītot topošo ģimeni, padarot to stiprāku. 

 

 

Tieši tas atšķir bērnu no pieaugušā, kura fiziskā attīstība jau ir beigusies. 

Bērna attīstība aizsākas brīdī, kad tikko apaugļota olšūna mums nezināmu iemeslu dēļ sāk 

nepārtraukti dalīties. Dalīšanās rezultātā rodas miljoniem jaunu šūnu, kas formējas par 

audiem. To sauc par augšanu, jo tiek izveidots vairāk substances, nekā noārdīts. 

Attīstība izpaužas kā augšanas un diferencēšanās mijiedarbība. Augšanas pamatā ir šūnu 

vairošanās, taču strukturēta augšana iespējama tikai vienlaicīgas diferencēšanās gadījumā, kas 

nodrošina orgānu, orgānu sistēmu un visbeidzot arī funkciju un funkcionālo jomu 

specializēšanos. 

Bērna noteiktās attīstības stadijās vienmēr sastopamas tipiskas attīstības pazīmes, kas 

attiecināmas uz bērna fizisko veidolu, kā arī uz viņa funkcionālajām spējām. 

 

 

 

Pirmās astoņas nedēļas bērna attīstībā tiek dēvētas par embrionālo periodu, kura laikā 

risinās būtiskākie ķermeņa veidošanās procesi. Piemēram, 23. grūtniecības dienā sāk pukstēt 

sirds. 

Periodu pēc astotās grūtniecības nedēļas līdz dzimšanas brīdim sauc par fetālo periodu 

un šajā laikā ķermeņa veidošanas procesi tikai pilnveidojas. 

Visiem vecākiem visfascinējošākais bērnā ir viņa attīstība. 

 

 

 

 

 

Bērna attīstība ir nepārtraukts, pastāvīgi progresējošs process, kas norisinās sev 

raksturīgā veidā: no mazāk specializētā uz vairāk specializēto, no zemākas 

funkcionēšanas bāzes uz augstāku. 
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Par bērna attīstības ,,pulksteņa” precīzo darbību liecina ne tikai tas, ka pēc noteikta laika ir 

sasniegts noteikts attīstības līmenis, bet arī tas, ka pēc šī attīstības līmeņa var spriest par bērna 

galīgo attīstību. 

Starp augšanu un diferencēšanos pastāv savstarpēja sakarība: augšana rada un veicina 

diferencēšanos, bet diferencēšanās gluži pretēji - kavē augšanu. 

Šī iemesla dēļ agrīnajiem attīstības periodiem raksturīga strauja augšana ar lielu pielāgošanās 

un pārkārtošanās spēju jeb plasticitātes fenomenu. 

Piemēram, tikko apaugļotai olšūnai vēl piemīt tāda piemērošanās un pārveidošanās spēja, ka tā 

var radīt vēl otru tādu pašu cilvēku - vienolas dvīni. Jau nākamajās attīstības stadijās tas vairs 

nav iespējams, jo šajās fāzēs no vieniem un tiem pašiem pirmaudiem sāk veidoties dažādi 

orgāni, piemēram, smadzenes, sirds, aknas un plaušas - vieni audi spēj attīstīt atšķirīgus 

orgānus. 

Spēja pārveidoties saglabājas tikai tik ilgi, kamēr kāds noteikts orgāns un tā funkcija nav līdz 

galam specializējies un izveidojies.  

Sekas parasti ir jo smagākas, jo agrāk bērns tiek pakļauts kādai no kaitīgām ietekmēm. It īpaši 

tas attiecas uz centrālo nervu sistēmu un mācību procesiem, kas tur notiek. 

Savukārt, bērnam, kurš savā attīstībā atpaliek, lielās spējas pielāgoties un pārkārtoties, it 

īpaši pirmajā dzīvības gadā, nodrošina vienreizēju iespēju panākt situāciju, ka 

iedzimtais vai agrīni iegūtais traucējums vai bojājums nekļūst par iemeslu invaliditātei. 

Šīs iespējas izmantošana ir efektīvas bērna atveseļošanas pamatā. 

Tā kā vecāki, īpaši mātes, diennakts laikā vēro savus bērnus ievērojami ilgāku laiku nekā citi 

cilvēki, gadījumos, ja viņi ir kompetenti jautājumos par bērna attīstību, viņi var agrīni pamanīt 

attīstības traucējumus un vērsties pēc palīdzības pie bērnu ārsta. Lai izglītotu vecākus, 1978. 

gadā vācu bērnu ārsts profesors Teodors Helbruge (Theodor Hellbrügge) un viņa komanda no 

Minhenes Bērnu centra radīja grāmatu ,,Pirmās 365 dienas bērna dzīvē”, kas tulkota un izdota 

34 dažādās valodās, tanī skaitā 2000. gadā arī latviešu valodā. Tas pieļauj secinājumu, ka 

cilvēkbērna agrīnā attīstība visā pasaulē, visās kultūrās un visās nācijās norit praktiski 

identiski. 

Šajā grāmatā vecāki tiek informēti par bērna normālu attīstību, iepazīstinot viņus ar ikmēneša 

raksturīgākajiem bērna sasniegumiem sekojošās jomās: rāpošanā, sēdēšanā, staigāšanā, 

tveršanā, cēloņu un seku likumsakarību izprašanā, aktīvajā runā un runas izprašanā, kā arī 

sociālajā attīstībā. 

70 krāsaini attēli un zīmējumi uzskatāmi ļauj vecākiem salīdzināt sava bērna attīstību ar 

normas variantu. Par normālu attīstību tika uzskatīti tie bērnu ikmēneša sasniegumi, kurus 

spēja veikt 90% no 1600 Minhenes pediatru apsekotajiem bērniem. Tas nozīmē, ka liela daļa 

vecāku, izvērtējot sava bērna attīstību, nonāk pie patīkamas atziņas, ka tas attīstās labāk nekā 



Izziņas materiāls pirmslaulību mācību programmas dalībniekiem 
 

 

 

100 

aprakstīts grāmatā, savukārt tie 10% vecāku, kas konstatē palēninātu attīstību, var nekavējoties 

vērsties pie pediatra, lai noskaidrotu problēmas cēloņus un tos censtos nekavējoties novērst. 

Ņemot vērā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Sociālās pediatrijas centra veiktā 

pētījuma rezultātus, 27 no 155-iem divu līdz četru gadu vecuma bērnu vecākiem un 9 no 61-a 

piecu līdz septiņu gadu vecuma bērnu vecākiem bija šo grāmatu izlasījuši. Savukārt no 

grāmatu izlasījušo vecāku anketēšanas rezultātiem izriet, ka viņi 100% uzskata, ka tā 

palīdzējusi nekavējoties vērsties pēc palīdzības pie pediatra. 

Mainot zīdaiņa stāvokli telpā, atbilstoši savam vecumam un attīstībai, tas demonstrē noteiktu 

kustību reakciju, kuru izvērtējot var spriest par atbilstību starp bērna vecumu un attīstību, kā 

arī par attīstības traucējumiem. Slavenais čehu neirologs profesors Vaclavs Vojta papildināja 

pediatrijā pazīstamās kustību stāvokļu reakcijas un izstrādāja kustību stāvokļa reakciju 

diagnostikas sistēmu, tajā iekļaujot 7 kustību stāvokļa reakcijas: trakcijas, Landau, aksilārās 

turēšanas, horizontālās un vertikālās Kollis, kā arī Peipera - Isberta reakcija un Vojta reakcija, 

kas ļauj atpazīt kustību sfēras traucējumus pirms to redzamas izpausmes un nekavējoties 

uzsākt adekvātu terapiju, kas dotu iespējas slimībai neizpausties, vai arī to piedzīvot vieglākā 

formā. 

Kustību sfēras traucējumu korekcijai profesors Vaclavs Vojta izstrādāja efektīvu ārstniecības 

metodi, kas pazīstama kā ,,Vojta terapija”. Tā netrenē atsevišķas motorikas komponentes, kā, 

piemēram, iešanu vai tveršanu, bet gan drīzāk centrālās nervu sistēmas līmenī ,,pamodina” un 

ļauj realizēties iedzimtai ontoģenētiskai kustību programmai. Tā ietver muskuļu harmonisku 

darbību, kas veselam bērnam ir pašsaprotama. Terapijas efektivitāti nosaka agrīna tās 

uzsākšana - optimāli uzreiz pēc piedzimšanas, vēlākais līdz 4. dzīvības mēnesim. Terapijā 

apmācīti vecāki ir ļoti efektīvi terapeiti. 

 Bērna attīstības vecumposmu īpatnības 

 

 

 

Jaundzimušais burtiski tiecas sadarboties ar pieaugušo. Šī perioda emocionālās reakcijas ir 

nediferencētas. Dažādi stāvokļi - izsalkums, apslapināšanās - izraisa uzbudinājumu, kas 

izpaužas kustību aktivitātē. Uzbudinājumam pieaugot, bērns raud, kliedz. Aptuveni trīs 

mēnešu vecumā veidojas sarūgtinājums un apmierinājums. Pēc tam no sarūgtinājuma 

diferencējas dusmas, ceturtajā mēnesī - riebums, piektajā - bailes. Savukārt, no apmierinājuma 

- prieks un  sociālā pieķeršanās. Pirmās simpātiju  jūtas pret tuvāko pieaugušo veidojas uz 

apmierinājumu izraisošu, patīkamu izjūtu bāzes, nodrošinot “pieķeršanās fenomenu”, kas 

turpmākajā dzīvē ietekmē cilvēka priekšstatus un attieksmi pret līdzcilvēkiem un pasauli. 

Nodrošinot pieķeršanās fenomenu, vecāki attīsta bērnā drošības izjūtu. 

Sociālo saišu pārrāvums starp bērnu un viņam tuvajiem cilvēkiem minams kā viens no 

emocionālās atsvešinātības, jeb deprivācijas iemesliem. Šādu bērnu raksturo vienaldzīga 

Bērna attīstība ir atkarīga no tā, cik lielā mērā ģimene spēj būt pozitīvā emocionālā un 

fiziskā mijiedarbībā ar bērnu. 
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attieksme pret sabiedrību, destruktīvas tieksmes un sliktas sekmes mācībās.  

Agrīnās bērnības vecumposms (no 2 līdz 4 gadiem) 

 

 

 

 

 

Bērnam sāk attīstīties pašapziņa, viņš apjauš, ka var būt fiziska šķiršanās no mātes, kas bērnā 

rada gan nevēlēšanos to darīt, gan arī bailes. Šī vecuma bērns no sabiedrības uztver to, kas 

piesaista viņa uzmanību un spēj emocionāli reaģēt tikai uz to, ko uztver tieši - par pagātni vai 

nākotni vēl nespēj nedz priecāties, nedz bēdāties. Bērns saprot prasības un ierobežojumus, 

izkopj pašapkalpošanās iemaņas, kārtības un tīrības izjūtu. Vecāku nekonsekventa rīcība, 

skarba kritika un darīšana bērnu vietā vairo bērna nedrošību, izraisot šaubas gan par vecāku 

taisnīgumu, gan paša varēšanu. Tā tiek pavairota bērna atkarība. 

Pirmskolas vecumposms (no 4 līdz 7 gadiem) 

  

 

 

Bērnam spēlējot lomu un sižeta rotaļas un komunicējot ar pieaugušajiem, kā arī vienaudžiem, 

norit cilvēcisko attiecību tālākā apgūšana un bērna adaptācija ārpus ģimenes vidē (bērnu 

dārzā, bērnu pulciņā, u.c.). Sekmīgu rezultātu var sagaidīt tad, ja tā saistīta ar pozitīviem 

emocionālajiem pārdzīvojumiem un bērns neizjūt pārmērīgas negatīvas emocijas: sāpes, 

bēdas, ciešanas, briesmas. Attīstās tendence darboties patstāvīgi, taču līdzīgi tam, kā to dara 

pieaugušais, jo tas joprojām ir paraugs. Pirmsskolas jeb 3 - 6 gadu vecumā bērni sasniedz to 

attīstības stadiju, kad tēvs un māte viņam šķiet visjaukākie cilvēki pasaulē. Zēni sāk apzināties 

savu piederību vīriešu dzimtai, tādēļ visiem spēkiem cenšas līdzināties tēviem gan uzvedībā, 

gan interesēs un ārējā izskatā. Līdzīgi rīkojas meitenes attiecībās ar mātēm. Paralēli sava 

dzimuma apzināšanai (seksuālai identitātei) pirmo reizi rodas simpātijas pret pretējā dzimuma 

vecākiem(dēls - māte; meita - tēvs) un nepatika pret tā paša dzimumam vecākiem(dēls - tēvs; 

meita - māte). Caur atdarināšanu gan izskatā un uzvedībā, gan apģērbā, lietojot vecāku 

izteicienus sarunājoties, bērni cenšas apliecināt savu mīlestību. Svarīgākais motīvs darbībai 

vai arī spējai no tās sevi atturēt ir uzslava un vājāks motīvs ir vēlme izvairīties no soda. 

 

 

Vadošā darbība šajā vecumposmā ir spēle (rotaļa) un vecāku galvenais uzdevums ir 

nodrošināt bērna attīstībai labvēlīgas, sakārtotas priekšmetiskās vides klātbūtni, kā 

arī personīgo paraugu, jo bērns mācās darbojoties kopā ar pieaugušo, atdarinot tieši 

pašas darbības. 

 

 

 

 

 

 

Šajā vecumposmā bērns ir atkarīgs no mātes emocijām un cenšas imitēt māti, kā arī 

citus ģimenes locekļus. 
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Jaunākais skolas vecumposms 

Šajā vecumā bērni ir īpaši kustīgi, iegūst daudz vairāk traumu kā citos vecumos, 

tāpēc pieaugušajiem nevajadzētu bērniem likt ilgstoši sēdēt mierā un vajadzētu atrasties bērnu 

tuvumā, lai tā kompensētu bērniem iztrūkstošo paškontroles spēju. Bērniem jau 7 gadu 

vecumā raksturīga asa un svaiga uztvere, zinātkāre un spilgta iztēle. Dominējošo vietu 

kognitīvajā sistēmā sāk ieņemt domāšana. No domāšanas attīstības līmeņa ir atkarīga citu 

funkciju attīstība. Bērni šinī vecumposmā spēj koncentrēties darbam uz 10 - 20 minūtēm. 

Apgrūtināta ir uzmanības pārslēgšana no viena mācību uzdevuma uz otru. Skolotājam ir 

jāpalīdz bērnam iemācīties vadīt savus psihiskos procesus, nevis prasīt, lai viņš iemācītos 

kādus konkrētus faktus. 

 

 

Skolas sākums ir emocionāli saspringts brīdis visiem bērniem, neatkarīgi no tā, vai viņi to 

ārēji izrāda vai nē. Tā izpausmes var būt gan kaprīzes, gan agresivitāte, raudulība, miega 

traucējumi u.c. Bērnam, normāli adaptējoties skolas vidē, šiem simptomiem būtu jāizzūd 1,5 - 

2 mēnešu laikā. Ja šajā laikā tie neizzūd, tad ir jāmeklē speciālista palīdzība, lai noskaidrotu, 

kāpēc tā notiek. 

Sociāli neapmierinātie bērni ir agresīvi, huligāniski, mazāk izpalīdzīgi un citu cilvēku 

uzvedību interpretē kā naidīgu vai sevi apdraudošu. Stress, kas rodas nelabvēlīgā vidē, ir viens 

no faktoriem, kāpēc bērniem ir sliktākas sekmes skolā. 

Pusaudžu vecumposms  

Sākas dzimumnobriešana, ko nosaka endokrīnās izmaiņas organismā. Zēniem garuma 

pieauguma maksimums vidēji ir 13 gados, parasti tas beidzas 15 gados, reizēm turpinās līdz 

pat 17 gadiem, bet meitenēm - augšanas maksimums parasti sākas un beidzas 2 gadus ātrāk 

nekā zēniem, tātad, 11 - 13 gados. 13 - 14 gados savukārt ir raksturīga nespēja izturēt ilgstoši 

vienveidīgu darbu. Krītas arī fiziskā izturība. Zēniem šajā vecumā bieži ir novērojama 

paaugstināta kustību aktivitāte. Meiteņu uzvedību savukārt būtiski var ietekmēt tās 

hormonālās izmaiņas, kas saistās ar menstruāciju sākumu, t.s. pirmsmenstruāciju sindroms. 

Hormonālās izmaiņas ietekmē emocionālo stāvokli, tāpēc visbiežāk novērotās izmaiņas ir 

raudas bez iemesla, neadekvāta apvainošanās. 

 

 

 

  

 

Mācību rezultāti ir atkarīgi no bērna motivācijas, no tās psihosociālās vides, kurā 

viņš aug. 

 

 

 

 

 

Pusaudžiem kļūst nozīmīga savas ārienes novērtēšana. Šajā vecumā ir raksturīgs 

uzskats, ka auguma proporcijām ir jāatbilst noteiktiem savā grupā pieņemtiem 

etaloniem. 
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Uz abstraktās domāšanas bāzes veidojas arī pusaudža vēlme izprast dzīves jēgu. 

Šajā vecumā veidojas noturīga un apzināta uzmanība, taču iespaidu un pārdzīvojumu 

pārbagātība var izraisīt uzmanības nenoturību, pieaug uzmanības apjoms, arī pusaudža spēja 

pārslēgt uzmanību no viena objekta vai darbības uz citu. Pusaudža gados dominējošā ir 

vēlme būt pieaugušam, tikt atzītam par tādu. Kā vienu no būtiskākajām šā vecuma īpatnībām 

var uzskatīt sevis nekritisku pretnostatīšanu pārējiem cilvēkiem un vēlmi apliecināt savu 

personību, uzskatus, emancipācijas tieksmi - vajadzību atbrīvoties no pieaugušo 

aizbildniecības. Saskarsme ar vienaudžiem pilnveido un attīsta pusaudzi. 

Pusaudži vairāk respektē vecāku reālo darbību, nevis viņu teikto. Daudz nosaka attiecību 

iepriekšējais raksturs, ģimenes tradīcijas, arī vecāku izglītības līmenis. Ja pusaudzis jutīs 

vecāku cieņu un mīlestību, pozitīvu attieksmi pret viņu, ir lielāka iespēja, ka viņš vieglāk šis 

vērtības iekļaus savā vērtību sistēmā. Kā problemātiska var būt situācija, kad vecāki no sava 

bērna gaida vairāk panākumu, kā viņš spēj sasniegt, kā arī situācija, kurā vecāki gaida, lai 

pusaudzis apmierinātu viņu emocionālās vajadzības. Tas var būt ģimenē, kur ir tikai viens no 

vecākiem, kā arī komunikācijā ar depresīviem, stresa nomāktiem vecākiem, kuri mēģina savos 

pusaudžos atrast uzticības personas, ar kurām varētu dalīties savās problēmās, taču tās 

pusaudzis vēl nespēj adekvāti uztvert. Viņi cenšas pusaudzim būt labākie draugi, nevis uzturēt 

veselīgas bērnu - vecāku attiecības. 

 

 

 

Vecāku galvenais uzdevums ir radīt drošu pamatu, lai bērns vai jaunietis varētu 

doties pasaulē un arī atgriezties, droši zinot, ka viņu gaidīs, atbalstīs gan fiziski, gan 

emocionāli, mierinās, ja viņš būs satraukts, iedrošinās, ja viņš būs nobijies. 
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Ģimenes un bērna agrīnā interakcija (mijiedarbība). 

Audzināšanas, īpaši emocionālās audzināšanas nozīme 

bērna attīstībā 

Mūsdienu dzīves dinamikas rezultātā bieži pievēršam pārāk maz laika savstarpējo 

attiecību kopšanai. Tas attiecināms arī un vecāku attieksmi pret bērnu. Pieaugušie bieži 

uzskata, ka zīdainis ,,neko daudz nesaprot”, jo vēl nespēj verbāli paust savu viedokli. 

Protams, bērns sava pirmā dzīvības gada laikā nenodrošina tūlītēju optimālu verbālu 

atgriezenisko saikni ar kontaktpersonu, taču šajā vecumā viņš ar savu maņu orgānu palīdzību 

krāj iespaidus par pasauli ap sevi, par cilvēkiem un viņu attiecībām, veidojot matrici savam 

savstarpējo attiecību modelim. 

Bieži pieaugušie kļūdās, domādami, ka bērns mācās pēc norādēm. Šī kļūda izpaužas kā 

ilgstošas pamācošas runas, kuru mērķis ir panākt, lai bērns dara to, kas tiek ieteikts. 

Nesasniedzot vēlamo rezultātu, pieaugušie kļūst dusmīgi, kas savukārt bieži izraisa bērnu 

agresīvu uzvedību, jo bērni mācās sociāli imitējot. 

 

 

 

Jāatceras, ka nevaram no bērna prasīt ko tādu, ko viņš nespēj saskatīt mūsos. 

Lai izvērtētu vecāku un bērnu interakciju, labi noder sekojoša metode: atsevišķi tiek filmēts 

bērns un, piemēram, māte. Safilmētais materiāls ar speciālas aparatūras palīdzību tiek 

sinhronizēts un projicēts viena attēla formā uz ekrāna. Materiāla analīze ļauj diagnosticēt to, 

vai vecāki spēj reaģēt uz bērna sūtītajiem signāliem, kā arī to, cik prasmīgi viņi to dara. 

Īpaši nozīmīga interakcijas terapija ir gadījumos, kad nav adekvātas vecāku intuitīvās 

uzvedības. 

Kā riska faktorus jāmin gadījumi, kuros vecāki neprot reaģēt uz bērna sūtītajiem signāliem. 

Tādejādi tiek traucēta bērna komunikatīvās un kognitīvās sistēmas attīstība. Tikpat nepareiza 

ir rīcība gadījumos, kad māte smaidot saka vārdu ,, nē” un bērns, kuram līdz 11 mēnešu 

vecumam jāiemācās reaģēt uz aizliegumu ar savas darbības pārtraukšanu, reaģē nevis uz teiktā 

saturu, bet gan uz smaidīgo mātes seju, kas ,,saka jā”. 

Emocionālā inteliģence un emocionālā audzināšana 

 

 

Svarīgi ir nevis tas, ko bērns dzird no pieaugušā, 

 bet gan tas, ko bērns spēj saskatīt pieaugušā rīcībā. 

 

 

 

 

 

Emocionālā inteliģence ir spēja noteikt, saprast, izmantot, vadīt un kontrolēt emocijas. 
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Tā ietver ne tikai spēju izprast mūsu pašu, bet arī citu personu emocijas, motivāciju un vēlmes. 

Visas dzīves garumā, no bērnības līdz sirmam vecumam, emocionālās inteliģences līmenis 

ietekmē uzvedību un mijiedarbību ar citiem: ģimenes locekļiem, draugiem, kolēģiem, 

svešiniekiem, personām, kuras cienām un kuru cieņu vēlamies izpelnīties un atstāt iespaidu, 

arī cilvēkiem, no kuriem baidāmies. Emocionālās inteliģences līmenis nosaka to, cik 

veiksmīga būs saskarsme ar citiem. 

Emocionālo inteliģenci raksturo 4 pamatkomponentes: 

1. Pašapziņa; 

2. Pašsavaldīšanās; 

3. Socializēšanās spēja; 

4. Attiecību veidošanas spēja. 

Attīstot visas šīs komponentes, mēs kļūstam par veiksmīgākiem un piepildītākiem cilvēkiem. 

Daudzi saista inteliģenci ar akadēmiskām zināšanām, ar spēku, kas piemīt smadzenēm, 

apstrādājot un iegaumējot informāciju, kā arī spēju no faktiem izveidot loģiskus secinājumus. 

Taču ir pilnīgi skaidrs, ka inteliģence ir kas vairāk, nekā tikai kails IQ. 

Zināmi daudzi piemēri, kad kāds ir akadēmiski spīdošs, absolvējis labākās skolas, taču tā arī 

nav spējis iegūt panākumus savā profesionālajā un privātajā dzīvē, neskatoties uz 

neskaitāmajām iespējām, kas „gulējušas” pie viņa kājām. 

Savukārt, bieži vērojama situācija, kad intelektuāli mazāk spējīgi cilvēki sasniedz ievērojami 

vairāk. Bieži šāda situācija ir saistīta ar emocionālo inteliģenci. 

 

 

 

Nav oficiālu studiju kursu, kuros tās varētu uzlabot. Un tomēr, tās ir neatņemamas veiksmes 

un pašpiepildījuma sastāvdaļas. Šo cilvēku vecāki bijuši ar augsti attīstītu emocionālo 

inteliģenci, un tālāk viņi šo spēju nodevuši saviem bērniem caur mierīgām sarunām pie 

vakariņu galda, caur vienkāršiem vērojumiem vecāku - bērnu mijiedarbībā, caur tiešu bērnu 

apmācīšanu. Šādi cilvēki ap sevi pulcina arī draugus ar līdzvērtīgu emocionālo inteliģenci, 

attīstot emocionāli audzinošu psihosociālo vidi.  

 

 

 

Emocionālās inteliģences 4 pamatkomponentes skolā apgūt nevar. 

Lielākā daļa cilvēku ar augstu emocionālo inteliģenci, to attīstījuši, pateicoties ģimenei. 

 

 

 

Tieši bērna un ģimenes adekvāta mijiedarbība nodrošina efektīvu emocionālo 

audzināšanu un attīsta bērna emocionālo inteliģenci. 
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Bērna sociālās attīstības loma mācīšanās procesā un 

sekmīgā integrācijā sabiedrībā 

Sociālās attīstības uzdevums ir attīstīt bērnā patstāvību un spēju strādāt kopā ar citiem 

bērniem. Savukārt katrs palīdzēšanas gadījums stimulē bērnā patstāvības attīstību. 

Attīstot iekļaujošu vidi, kur veselie bērni var palīdzēt slimajiem, bet slimajiem ir iespēja 

saņemt palīdzību no vienaudžiem, ieguvēji ir visi. 

 

 

Mācīšanās grūtību un uzvedības traucējumu biežs cēlonis ir bērna sociālās attīstības 

problēmas. 

Bērniem ir īpaši svarīgi tikt pieņemtiem vienaudžu vidū. Bērnu kolektīvos un masu mēdijos 

kultivētās agresīvās psihosociālās vides iespaidu rezultātā delinkventa uzvedība var tikt 

pieņemta par ,,normālu”. Šāda situācija arī visnotaļ pozitīvus bērnus provocē rīkoties 

destruktīvi tikai tādēļ, lai iemantotu popularitāti un iegūtu „draugus”. Šo iespaidu mazināšanā 

liela nozīme ir gudriem vecākiem un prasmīgiem pedagogiem. 

Protams, jācer, ka prasmīgu pedagogu deficītu nākotnē neizjutīsim, taču jebkurā gadījumā 

lielisks risinājums ir integrētu grupu izveide, kurās veselie bērni varētu mācīties kopā ar 

bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi. Saņemot un sniedzot palīdzību, tiek attīstītas 

humānās tendences konkrētajā vidē un sabiedrībā kopumā. 

Lai pietiek zināšanu, prasmju un sirdsgudrības būt labiem vecākiem! 

 

Veiksmīga sociālā attīstība nodrošina bērnam vajadzību bāzi, uz kuras var krāt 

zināšanas un attīstīt prasmes, lai spētu pašrealizēties. 
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lpp. ISBN 9789984388731. 

 Dobsons, Džeimss. Gatavojoties pusaudža vecumam : kā pārdzīvot nopietno pārmaiņu gadus. Rīga : 

Prieka Vēsts, 2005. 165 lpp. ISBN 9984547744. 
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 Laitmans, Mihaels, Jakoviča, Irina, Vinokurs, Iļja. Mūsdienu bērni : kā augt kopā? : integrālās 
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Palīdzības dienesti 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

 Uzticības tālrunis: 116111 

Bērnu emocionālā audzināšana 

 http://www.lm.gov.lv/text/1383 

Bērnam nodrošināts drošs internets 

 http://www.drossinternets.lv/page/53 

 http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/par_berniem_drosaku_internetu/ 

E-konsultēšana bērniem un pusaudžiem 

 http://www.bti.gov.lv/lat/lietotaju_ertibam/uzdod_jautajumu 

Pret vardarbību 

 http://www.bti.gov.lv/lat/uzticibas_talrunis/pretvardarbibas_kampana/ 
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