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1. Ģimenes jēdziens un atšķirīgās izpratnes 
 

Ģimene – kas tas ir? Ģimenes definīcijas 

 

• Ģimene – sistēmiski funkcionējoša emocionāli tuvu un nozīmīgu cilvēku apvienība, 

kuras pamatā ir laulība, radniecība un vecāku attiecības. (R.Šteiners., 1924.g.) 

• Ģimeni veido cilvēki, kuri uzskata sevi par daļu no tās, ir savstarpēji saistīti ar 

asinsradniecības vai laulības saitēm vai arī nē, un kuri regulāri atbalsta un rūpējas 

viens par otru. (Poston et al., 2003) 

• Ģimene ir vēsturiski mainīgs sociālais institūts, savstarpējo attiecību un sadarbības 

subjekts, sistēma sociāla grupa, sabiedrības šūniņa. (Karpova Ā., 2000.g.) 

• Ģimene ir vēsturiski mainīga, maza sociāla grupa, kura nodibināta uz laulības, 

radniecības vai adoptācijas sakaru pamata un kuras locekļi saistīti ar sadzīves kopību, 

savstarpēju izpalīdzību un atbildību. (Krūzmetra M., 1993.g.) 

• Ģimene ir sociāla grupa, ko veido divas vai vairākas personas, starp kurām pastāv 

radniecība vai laulība, kurām ir kopīga saimniecība un kuras dzīvo kopīgā dzīvojamā 

vienībā (mājā, dzīvoklī u. c.); šaurākā nozīmē – laulātie un viņu bērni, kamēr tie 

atrodas nedalītā saimniecībā. (L.Āboliņa, 2021) 

• Juridiski atzītas attiecības, kas nodibinātas ar laulību starp laulātajiem un viņu 

vecākiem, un viņu bērniem, pamatojoties uz bioloģiskām saitēm vai adopciju. 

(Valdības Vēstnesis, 1937) 

• Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku 

un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez 

vecāku gādības vai cietuši no varmācības. (LR Satversme 110.pants, 15.12.2005. 

likuma redakcijā) 
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Latvijā 2000.gadā pieņemtā koncepcija "Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem" uzsver, ka  

“ģimene ir pirmā grupa, kurā cilvēks iesaistās līdz ar savu piedzimšanu. Indivīdam ir izteikta 

emocionāla vēlme pēc piederības sajūtas un bioloģiski tam piemīt vajadzība radīt, audzināt 

un aizsargāt savus pēctečus. [...] Ģimene ir relatīvi slēgta grupa, kuras locekļiem ir izteikta 

emocionālā tuvība un "mēs" sajūta. Tieši ģimenē sāk veidoties un attīstīties bērna iekšējā un 

garīgā pasaule un sociālās uzvedības formas un normas.” 

 

Ģimene - attiecības, kas balstītas uz rūpēm un atbildību vienam pa otru.  

Pētījums “Neredzamās” viena dzimuma partneru ģimenes Latvijā, 2008 

 

“Ceturtajā gadsimtā Rietumu baznīca iedibināja celibātu, un tas nozīmē, ka naturālās un 

bioloģiskās ģimenes tika devalvētas, tāpēc Rietumos bija neskaidrība, kur ģimene iederas. 

Tika uzskatīts, ka tu esi vistuvāk Dievam tad, kad tev ģimenes nav. Viss mainījās reformācijas 

laikā. Mārtiņš Luters celibātam teica pilnīgu stop un pieteica ģimeni kā vietu, kur tiek kopta 

Dievattieksme, Dieva tuvība un vērtības.” 

J.Cālītis, Intervija raidījumam Saknes debesīs 

 

Islama kultūrā par vērtību uzskata paplašināto ģimeni, kas aptver vismaz 3 un vairāk paaudžu 

ģimenes locekļus – vīru un sievu, viņu bērnus, vīra vecākus, kā arī radiniekus (neprecētās 

māsas, māsasmeitas, sievas vecākus u.c radiniekus). Hierarhijā visaugstāk atrodas vecākie 

ģimenes locekļi, radniecības saites tiek nodotas pa vīrieša līniju. 

Khurshid Ahmad, Family Life in Islam 

 

 

 

2. Ģimene kā sistēma 
 

Sistēmiskie un ģimenes terapeiti skata ģimeni kā vienotu emocionālu vienību. Saskaņā ģimenes 

sistēmu teoriju,  ģimene darbojas kā emocionāla sistēma, kurā katram loceklim ir noteikta loma 

un viņam jāievēro noteikti noteikumi. Atbilstoši lomām, tiek sagaidīts, ka ģimenes locekļi 

mijiedarbosies un reaģēs viens uz otru noteiktā veidā. Pat ja kāds no ģimenes fiziski ir pārcēlies 

un pat neuztur saikni ar pārējiem ģimenes locekļiem, ģimene joprojām dziļi ietekmē viņa izjūtas 

un rīcību. Izmaiņas vienā cilvēkā izraisa izmaiņas arī citu ģimenes locekļu rīcībā un izjūtās. 

(Bowen, 1978).  

 

Ģimenes veidi (struktūra) 

 

Ģimenes attiecības ir ļoti sarežģītas, un nav divu vienādu ģimeņu. Skatoties uz dažādajiem 

ģimenes veidiem, kas var tikt aprakstīti un izmērīti, tautskaites datos (CSP, 2011) redzams, ka 

viena no biežākajām Latvijā sastopamajām ģimenes formām ir nukleārā ģimene (divi pieauguši 

vecāki un viens vai vairāki bērni). Šādas ģimenes var dzīvot un veiksmīgi funkcionēt gan 

reģistrētās (laulāto) attiecībās, gan nereģistrētās (partneru) attiecībās (Putniņa, 2015). Svarīgi 

apzināties, ka tikpat svarīga ir ģimene, kurā dzīvo viens vecāks ar vienu vai vairākiem bērniem, 

kā arī pāri, kuri dzīvo kopā, bet neaudzina bērnus. Latvijā bieži izplatītas ir arī vairāku paaudžu 

ģimenes (vecvecāki, vecāki, bērni) vai viena dzimuma vairāku paaudžu ģimenes (piem., 

vecmāmiņa, māte, bērni). Lai gan Latvijā nav iespējams reģistrēt viendzimuma pāru attiecības, 

tomēr divas sievietes, vai divi vīrieši, kas vairākus gadus dzīvo kopā un ir apliecinājuši 

savstarpēju uzticību, iespējams kopīgi audzinot bērnus, arī dzīvo ģimenes attiecībās. 
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• Nukleārā ģimene - divi pieauguši vecāki un viens vai vairāki bērni 

• Reģistrētas (laulāto attiecības) 

• Nereģistrētas (partneru attiecības) 

• Viena vecāka ģimenes ar vienu  vai vairākiem bērniem 

• Pāris (bez bērniem) 

• Reģistrētas (laulāto attiecības) 

• Nereģistrētas (partneru attiecības) 

• Viendzimuma pāru ģimenes 

• Paplašinātās ģimenes, piem., vairāku paaudžu ģimenes, apvienotas divas viena vecāka 

ģimenes 

 

 

Funkcionālās v.s. Disfunkcionālās ģimenes 

 

Jau pagājušā gadsimta sešdesmitajoe un septiņdesmitajos gados ģimeņu pētnieki M.Bouvens, 

V. Satīra (Bowen, 1978, Satir, 1972) u.c. aprakstīja funkcionālas un disfunkcionālas ģimenes 

un to ietekmi uz indivīdu un sabiedrību. Ģimenē apgūtās mijiedarbības, ierastie uzvedības 

modeļi, biežāk lietotie komunikācijas stili un veidi, kā cilvēki iemācījušies risināt konfliktus, 

tiek atkārtoti arī citās attiecībās un dzīves jomās. Tāpat, kā viena cilvēka uzvedība un reakcijas 

ietekmē visu ģimenes sistēmu, svarīgi atcerēties, ka viena cilvēka neatrisinātie konflikti vai 

disfunkcionālas attiecības ģimenes sistēmā ietekmē arī visas pārējās šī cilvēka sistēmas (piem., 

organizācija, uzņēmums, studiju grupa, klase, draugu grupa, u.c.). Savukārt arī tikai viena 

cilvēka konstruktīvāka rīcība, veselīgāki komunikācijas veidi pakāpeniski var atstāt pozitīvu 

ietekmi ne tikai uz ģimeni, bet arī uz plašākām sistēmām un sabiedrību kopumā.  

Funkcionālu ģimeni raksturo: 

• Veselīgas savstarpējās attiecības, mīlestība 

• Cieņa, respekts vienam pret otru, atbalstot, ieklausoties, ņemot vērā un tajā pašā laikā 

ļaujot katram būt pašam par sevi.  

• Uzticēšanās 

• Patīk pavadīt laiku kopā 

• Tiek taisnīgi, atbilstoši vecumam un spējām dalīti pienākumi un katrs uzņemas atbildību 

par savu rīcību un rīcības sekām. 

• Konflikti, kuros tiek izteikti dažādi viedokļi, tiek vērsti uz risinājumu, neaizvainojot, 

nevispārinot, bet runājot par konkrēto problēmu un gadījumu (diskutējot vai strīdoties 

izmanto novērojamus un abiem pārbaudāmus faktus, “šeit un tagad”, nevis pagātnes 

kļūdas un notikumi, netiek lietoti tādi jēdzieni, kā «vienmēr», «nekad», cilvēks runā par 

savām izjūtām, nevis mēģina aizvainot otru). 

• Kļūdīšanās ir daļa no pieredzes iegūšanas.  

• Jebkuras emocijas un izjūtas tiek atļautas. Taču emocijas tiek paustas drošā veidā, lai 

nenodarītu pāri ne sev, ne citiem (dusmās neplēš traukus, bet skalda malku vai izsūc 

māju, izberž vannu, spriedzes izlādēšanās notiek skrienot, braucot ar riteni u.tml). 

• Humors 

• Bērni izaug ar lielu ticību sev, labu pašvērtējumu, drošu pamatu un spēju atbilstoši 

vecumam atdalīties no vecākiem un sākt savu personīgo dzīvi, veidojot jauno ģimeni.  
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Disfunkcionālu ģimeni raksturo: 

 

• Nerunā, nejūti, neuzticies 

• Neelastība un grūtības izturēt dzīves un ģimenes pārmaiņas, bargi, neelastīgi noteikumi. 

• Noslēgtas sistēmas, savu problēmu noliegšana, ignorēšana, slēpšana no citiem, netiek 

lūgta un pieņemta palīdzība.  Cenšas apkārtējiem parādīt, cik ideāla un laimīga ir 

ģimene, kurā nav nekādu nesaskaņu, bērni ir klusi un paklausīgi. 

• Pāratbildība vai bezatbildība – cilvēki runā un domā otra vietā, bet slēpj savas izjūtas 

un vajadzības. Vecāki dara bērna vietā to, ko viņš varētu izdarīt pats. Vēloties parūpēties 

par vecākiem un darīt tā, lai vecāki būtu laimīgi, bērni pārāk agri uzņemas atbildību un 

kļūst par pieaugušo, neizdzīvojot bērnību. 

• Nedrošība, bailes, nav uzticēšanās, bet ir pakļaušana un pakļaušanās. 

• Bieži vien neadekvātas un neefektīvas vecāku lomas (piemēram, māte pāraprūpējoša, 

visa dzīve pakārtota bērniem, finansiāli atkarīga, tēvs nedzīvo ģimenē vai funkcionē 

tikai darbā). 

• Vienam vai vairākiem ģimenes locekļiem ir atkarība (alkohols, narkotikas, azartspēļu, 

datoratkarība, darbaholisms, atkarība no iepirkšanās) un/vai psihiski traucējumi. 

• Manipulatīva komunikācija (informācija tiek nodota caur trešo ģimenes locekli, 

piemēram, mamma saka bērnam, ko pateikt tētim).  

• No bērniem gaida, lai viņi būtu labi, pareizi un perfekti, tā, lai vecāki var lepoties ar 

viņiem. Drīkst paust tikai “pareizās” jūtas, par “nepareizām” runām, domām un jūtām 

bērni tiek kaunināti un vainoti. 

• Vecāki konfliktus visbiežāk risina strīdoties – vainojot otru, uzstājot uz savu vienīgi 

pareizo viedokli, atsaucoties uz pagātnes kļūdām,  apvainojoties un dienām vai pat 

nedēļām nerunājot. Strīdi visbiežāk tiek nevis atrisināti, bet notiek piespiešana un 

piekāpšanās un nākamā konflikta reizē visas apspiestās emocijas uzvirmo ar jaunu 

spēku. Strīdēšanās notiek emocionāli, jo tas ir brīdis, kas beidzot ir iespējams paust 

savas jūtas, bet strīda karstumā visbiežāk sākas vispārinājumi, novirzīšanās no tēmas un 

personiski apvainojumi.  

• Bērni nejūtas droši, jo nekad nevar zināt, kāds vecākiem būs noskaņojums un kā viņi 

izturēsies. Bērni mēģina izdarīt vecākiem pa prātam, bet gandrīz vienmēr ir sajūta, ka 

tas nav iespējams, tāpēc nejūtas gana labs, veidojas zems pašnovērtējums.  

• Bērniem ar zemu pašnovērtējumu ir grūti paust jūtas, tāpēc vēlāk savu ģimeni ir grūti 

izveidot un grūti uzturēt veselīgas attiecības. Disfunkcionālu ģimeņu pieaugušie bērni 

mēdz atkārtot vecāku izturēšanās un rīcības modeļus, vai, iekrīt otrās galējībās, 

cenšoties no tiem izvairīties. Cilvēki, kuri nav jutušies droši savās ģimenēs, nespēs 

viegli uzticēties arī savam partnerim, mēģinās to kontrolēt, jutīs greizsirdību, tajā pašā 

laikā visbiežāk tiks apgalvots, ka nekādu problēmu nav. 

  



L.Kāpiņa Psiholoģisko aspektu seminārs advokātiem un mediatoriem 

darbā ar pārrobežu ģimenes lietām   

 

5 
 

Ģimenes funkcijas 
• Reproduktīvā (apmierina sabiedrības un cilvēku pašu vajadzību pēc bērniem); 

• Audzināšanas (jaunās paaudzes socializācija, kultūras normu, vērtību, tradīciju, 

uzvedības paraugu tālāknodošana bērniem);  

• Ekonomiskā (ģimenes locekļu nodrošināšana ar iztikas līdzekļiem; materiālo resursu 

sagāde un no finansiālā stāvokļa atkarīgo vajadzību apmierināšana). 

• Rekreatīvā (atpūtas, spēku atjaunošanas, dažādu interešu apmierināšanas funkcija);  

• Regulējošā (ar sociālās kontroles mehānismu tiek reglamentēta ģimenes locekļu 

uzvedība un morālā stāja. Tā izpaužas arī kā ģimenes hierarhija, kas paredz pienākumus, 

atbildību, noteiktu sociālo statusu);  

• Komunikatīvā (ģimenes locekļu kontaktēšanās savā starpā, kas sniedz emocionālo un 

psiholoģisko atbalstu, un nosaka indivīda drošības sajūtu, kā arī nosaka veidu kādā 

indivīds kontaktējas ar ārējo pasauli, kā notiek informācijas apmaiņa. Savstarpējo 

attiecību kvalitāte ģimenē un saskarsmē ar sabiedrību būtiski ietekmē cilvēku dzīvi, 

pašsajūtu un darba spējas);  

Latvijā 2000.gadā pieņemtā koncepcija "Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem"  

 

Funkciju svarīgums mainās atkarībā no: 

• ģimenes veida 

• ģimenes cikla (attīstības uzdevumiem) 

• ģimenes vērtībām 

• sabiedrības nostājas un valdošajām vērtībām 

 

Uzdevums pašrefleksijai 
 

• Kuras no ģimenes funkcijām tika visvairāk vai vislabāk īstenotas jūsu izcelsmes 

ģimenē?  

 

____________________________________________________________ 

 

• Kura vai kuras no funkcijām netika pildītas tik daudz un labi, kā jums gribētos?   

 

____________________________________________________________ 

 

• Kura no ģimenes funkcijām ir šobrīd ir svarīgākā jūsu tagadējā ģimenē?  
 

____________________________________________________________ 

 

 

Komunikatīvā funkcija vs disfunkcija 

Ģimenes rekonstrukcijas terapijas pamatlicēja V.Satīra ir izstrādājusi teoriju par komunikācijas 

modeļiem, kuri izriet no attiecībām ģimenē. Tā uzsver pašvērtējuma ietekmi uz komunikācijas 

kvalitāti un izskaidro cilvēka neapzinātos komunikācijas modeļus (Satir, 1991).  

 

Funkcionālā ģimenē un emocionāli drošās attiecībās augušam bērnam veidojas veselīgs 

pašvērtējums un spēja paust savas vajadzības, tādējādi arī tikt pie savu vajadzību 

apmierināšanas. Taču disfunkcionālā ģimenē auguši bērni, kuri piedzīvojuši fizisku vai 

emocionālu vardarbību, pamešanu novārtā, kritiku, izsmiešanu un citu pieredzi, kas liek 

šaubīties par savu vērtību, apkārtējās pasaules drošību un citu cilvēku labvēlību, ir labāk 
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apguvuši prasmi komunicēt tā, lai slēptu un apslāpētu savas patiesās jūtas un vajadzības.  Lai 

gan tas ir palīdzējis bērnam izaugt un, iespējams, izvairīties no psiholoģiskām ciešanām, 

pieaugušo cilvēku dzīvē šie “aizsardzības” komunikācijas stili ir disfunkcionāli un bieži vien 

rada jaunus konfliktus. V.Satīra optimistiski uzsver, ka savas dzīves laikā mēs katrs varam 

apgūt jaunus – efektīvākus komunikācijas veidus: “Komunikācija cilvēka veselībai, 

apmierinošām starppersonu attiecībām un produktivitātei ir tas pats, kas elpošana dzīvībai. 

Efektīvu komunikāciju var mācīt un iemācīties. Mēs nepiedzimām, jau apguvuši veidu, kā 

komunicējam, bet iemācījāmies to...” (Satir, 1972). 

Veselīgai komunikācijai ģimenē V.Satīra formulēja piecu brīvību principu (Satir, 1976): 

 Brīvība redzēt un dzirdēt to, kas ir, nevis to, kam vajadzētu būt. 

 Brīvība just to, ko jūti, nevis to, ko vajadzētu just. 

 Brīvība teikt, ko tu jūti, redzi un domā nevis to, kas tev būtu jājūt un jādomā. 

 Brīvība lūgt to, ko vēlies nevis vienmēr gaidīt, kad tiks dota atļauja. 

 Brīvība riskēt nevis vienmēr palikt pie tā, kas zināms un drošs. 
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3. Ģimenes mediācijas izaicinājumi un iespējas – bērna iesaistīšana mediācijā 
 

Kāpēc nepieciešama bērna iesaistīšana mediācija? 

• Vecāki vēlas pieņemt informētus lēmumus 

• Vecāki vēlas pieņemt lēmumus, kas atbilst bērnu interesēm 

• Konfliktā esoši vecāki var nezināt, kā jūtas un ko vēlas bērni 

 

Bērna iesaistīšanas veidi 

• Netieši – uz bērna interesēm vērsta mediācija 

• Daļēji – iesaistot bērna aizbildni, pārstāvi (guardian ad litem), sociālo darbinieku 

• Tieši – ja bērns (pusaudzis) ir mediācijas dalībnieks jeb viena no konflikta pusēm 

• Tieši – iesaistot un uzklausot bērnu mediācijas procesā 

 

Ko dod bērnu iesaistoša mediācija? 

• Iespēja bērniem un pusaudžiem mediācijas procesā paust savas domas un izjūtas 

• Ļauj bērniem justies respektētiem, uzklausītiem un sadzirdētiem 

• Iespēja vecākiem uzzināt un ņemt vērā bērna izjūtas un idejas par lēmumiem, kas jāpieņem 

vecākiem  
• Skatījums no bērna puses veido svarīgu daļu no tās informācijas, kas vecākiem nepieciešama, 

lai pieņemtu informētus lēmumus 

• Ilgstošu un spēcīgu konfliktu situācijās informācija par patiesajām bērna izjūtām un domām 

vecākiem var nebūt pieejama 

 

Mediācijas pamatprincipi iesaistot bērnu 

• Brīvprātība 

• Konfidencialitāte 

• Mediators ir neitrāls (nav bērna pārstāvis vai advokāts) 

• Lēmumus pieņem vecāki 

 

Mediatora loma 

• Vienoties ar vecākiem un piedāvāt bērnam iespēju piedalīties (viena saruna) 

• Iegūt uzticēšanos, nodibināt kontaktu ar bērnu, dot drošību  

o Ļaut bērnam brīvi pastāstīt, piemēram: 

o par viņa tagadējo dzīves situāciju un cilvēkiem viņa dzīvē 

o par viņa izjūtām un domām par vecāku konfliktu vai šķiršanos 

o ko, viņaprāt, vecākiem vajadzētu zināt vai saprast, lai panāktu labu vienošanos 

o kādu bērns vēlētos savu dzīvi pēc vairākiem gadiem   

• Nodot vecākiem tikai to informāciju, ko bērns piekrīt atklāt  

 

Ko noteikti nedara mediators? 

• Nejautā bērnam, kuru vecāku mīl vairāk un pie kura labāk vēlas dzīvot 

• Nepratina bērnu 

• Netiesā, nevērtē un nemeklē pareizas vai nepareizas atbildes 

• Nedod cerības, ka vecāki darīs tā, kā bērns vēlas 

 

Ko ņem vērā mediators? 

• Bērna vecumu, attīstības līmeni (emocionālo, kognitīvo, valodas) 

• Bērna psiholoģisko un emocionālo stāvokli 

• Vecāku konflikta eskalācijas līmeni 

• Bērna vēlmi un gatavību sadarboties 

• Citu cilvēku un profesionāļu lomu konfliktā un tā risināšanā 

• Vietas, telpas un laika atbilstību sarunai 
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Kas mediatoram būtu jāzina, lai runātu ar bērnu? 

• Bērna attīstības un piesaistes teorijas 

• Personības attīstības teorijas 

• Ģimenes sistēmu teorijas 

 

Sarunas struktūra 

• Sagatavošanās 

• Ievads, iepazīstināšana: 

o Ar sarunas mērķi un intervētāju 

o Ar sarunas noteikumiem – konfidencialitāte, ieraksts utt.; sarunas ilgums; nav 

pareizu-nepareizu atbilžu 

o Svarīgas bērna domas par esošo situāciju un izjūtas 

o Ja būs vajadzīgs, mediators varēs palīdzēt noformulēt to, ko bērns vēlas pateikt 

vecākiem, un nodot to mutiski vai rakstiski 

• Ievada jautājums 

• Saruna – pievēršot uzmanību gan saturam, gan bērna attieksmei, atmosfērai 

o Par bērna ikdienas dzīvi 

o Par bērna pieredzi saistībā ar vecāku šķiršanos un /vai dzīvesvietas maiņu 

o Par bērna izjūtām 

• Noslēgums 

 

 

 

Iespējamie jautājumi 
Sarunas uzsākšanai: 

• Ko tu esi dzirdējis no mammas vai tēta par to, kāpēc būtu labi tev atnākt un ar mani parunāt? 

• Ko tu gaidi no mūsu šodienas sarunas? 

• Ko tu noteikti negribētu, lai es tev šodien jautāju? 

 

Dzīve tagad / dzīve agrāk – brīvais stāstījums 

• Ko tu gribētu man pastāstīt par savu dzīvi šobrīd / dzīvi ģimenē / dzīvi ar vecākiem? 

• Ko tu vislabprātāk man pastāstītu par savu ikdienu? 

• Pastāsti mazliet par savu dzīvi šobrīd: 

o Kur tu dzīvo? Ar ko tu dzīvo kopā? Ar ko vēl? 

o Pastāsti par to, kāda ir tava diena, kad tu ej uz skolu /bērnudārzu. 

o Cikos tu parasti celies? Ko tu ēd brokastīs? Kas tev vislabāk garšo? 

o Kā sauc tavu labāko draugu bērnudārzā / skolā 

o Kā tu nokļūsti skolā? Ar ko tu brauc uz skolu? 

o Kurš no mācību priekšmetiem tev visvairāk patīk? Kas visvairāk nepatīk? 

o Kādi ir skolotāji? Kurš skolotājs tev vislabāk patīk? Kurš nepatīk? 

o Ko tu dari starpbrīžos? Ar ko draudzējies? 

o Ko tu dari pēc skolas? Kādas nodarbības tev vislabāk patīk? Kādas spēles? 

o Kā tu pavadi laiku vakarā? Ko parasti ēd vakariņās? Kas tev vislabāk garšo? Un kas 

negaršo? 

o Cikos tu parasti ej gulēt? Cik viegli vai grūti tev ir iemigt? 

o Ar ko / kā tu pavadi laiku brīvdienās? 

 

Bērna pieredze saistībā ar vecāku šķiršanos un /vai dzīvesvietas maiņu - jautājumi, kas palīdzētu 

vecākiem risināt savu konfliktu 

• Vai tu atceries, kā tas bija, kad tu dzīvoji (...)? Pastāsti mazliet vairāk. 

• Vai tu atceries, kā tavi vecāki izšķīrās? Kā tev šķiet, kāpēc viņi izšķīrās? 

• Pastāsti mazliet vairāk par savu mammu. Kas viņai patīk un kas nepatīk? Ko jūs visbiežāk 

darat kopā? Ko tu gribētu, lai viņa darītu vairāk?  
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• Pastāsti mazliet vairāk par savu tēti. Kas viņam patīk un kas nepatīk? Ko jūs visbiežāk darāt 

kopā? Ko tu gribētu, lai viņš darītu vairāk? 

• Kā vecāki līdz šim bija organizējuši tavu dzīvi? 

• Kas varētu mainīties? Vai tev ir pašam / pašai savi plāni, domājot par turpmākās dzīves 

organizēšanu? Vai vēlies par to runāt ar tēti un mammu, kamēr es esmu kopā ar tevi? 

• Ja tu kādreiz dusmojies uz vecākiem, par ko tas ir?  

• Ko vecāki varētu darīt, lai tu justos labāk? 

• Ko tu gribētu ieteikt saviem vecākiem?  

 

Bērna izjūtas 

• Kas vakar bija tavs vispriecīgākais brīdis? 

• Kas tevi visvairāk apbēdināja?  

• Ja man būtu burvju nūjiņa un es varētu piepildīt trīs tavas vēlēšanās, ko tu vēlētos? 

• Ja nu tevi naktī būtu apciemojis burvis un būtu noticis brīnums, pēc kā tu no rīta varētu to 

pateikt? Kas tieši būtu mainījies? 

• Ja tu un tavi ģimenes locekļi būtu dzīvnieki, par kādu dzīvnieku katrs pārvērstos? 

 

Noslēgums 

• Vai ir palicis kaut kas tāds, ko es tev nepajautāju? 

• Ko no tā, par ko mēs runājām, tu gribētu, lai es pastāstu taviem vecākiem? 

• Ko mēs kopīgi varētu uzrakstīt vēstulē Taviem vecākiem, lai varu to viņiem abiem nolasīt 

Paldies, ka uzticējies un pastāstīji par sevi.  

 

 

 

Jautājumi pašrefleksijai un diskusijai  
 

 

Kādi varētu būt riski, iesaistot bērnus mediācijā? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Kādos gadījumos nevajadzētu pieļaut bērnu iesaistīšanu mediācijā? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Kādi gadījumi varētu būt īpaši piemēroti, lai tieši vai netieši iesaistītu bērnus mediācijā  

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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Darbs ar emocijām mediācijā  

 

Stresa un spriedzes ietekme cilvēka uzvedību 

 
 Smadzeņu darbība nosaka izdzīvošanas režīma jeb fizioloģiskā stresa mehānismu 

iedarbināšanu 

 Gatavība cīnīties, sastingt vai bēgt 

 Emocionālas uzvedības vadība 

 Spriedzes mazināšana, atklājot emocijas 

 

Draudu identificēšanas centri izraisa baiļu un satraukuma stāvokli, gatavību cīnīties vai bēgt. 

Automātiskās – fizioloģiskās reakcijas uz ārējiem stimuliem notiek pirms kognitīvo - domāšanas, 

analīzes un  izvērtēšanas funkciju iedarbināšanas.  

Emocionālās apzinātības treniņi un prakse palīdz veikt emocionālas uzvedības, īpaši – baiļu un 

agresivitātes kontroli un vadību. 

Spriedzes mazināšana iespējama, verbalizējot un izreaģējot emocijas 

 

Emociju izreaģēšana - izventilēšana (dabiskās izlādes atpazīšana) 

 

Mediācijas formāts un vide palīdz: 

• Radīt drošu vidi 

• Mazināt ārējo spriedzi un spiediena izjūtu 

• Piedāvā mierīgu un atbalstošu sarunas toni 

• Apzināties stresa cēloņus  

• Pieņemt un izreaģēt negatīvās emocijas 
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Jautājumi pašrefleksijai un diskusijai  
 

Bērni šķiršanās procesā 

 

• Kādas izjūtas, emocijas varētu izjust bērni, kuru vecāki šķiras? 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

• Kāda ir bērnu uzvedība, kad viņi jūt šīs emocijas? 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

• Kādas vajadzības varētu būt bērniem vecāku šķiršanās procesā?   

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
Pāris šķiršanās procesā 

 

• Kādas izjūtas, emocijas varētu izjust šādi klienti? 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

• Kāda ir cilvēku uzvedība, kad viņi jūt šīs emocijas? 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

• Kādas vajadzības varētu būt cilvēkiem šķiršanās procesā? 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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