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izpratnes



Kas ir ģimene?
Kāpēc vajadzīga ģimene?
Grupu darbs un prezentācija 



Ģimene – kas tas ir?
• 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 vēsturiski mainīgs sociālais institūts, savstarpējo attiecību un sadarbības subjekts, 
sistēma sociāla grupa, sabiedrības šūniņa.

(Karpova Ā., 2000.g.)

• Ģimene – atvērta sistēma, kurā ģimenes locekļi sadarbojas viens ar otru un ar citām sistēmām.

(M.Biseniece, Z.Biseniece 2009./2010.g.)

• Ģimene – sistēmiski funkcionējoša emocionāli tuvu un nozīmīgu cilvēku apvienība, kuras pamatā 
ir laulība, radniecība un vecāku attiecības.

(R.Šteiners., 1924.g.)



Ģimenes definīcijas

• 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, Nacionālā enciklopēdija, 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)



Ģimenes izpratne Latvijā (1)

• 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



Ģimenes izpratne Latvijā (2)

• Ģimene ir pirmā grupa, kurā cilvēks iesaistās līdz ar savu piedzimšanu. 

• Ģimene ir relatīvi slēgta grupa, kuras locekļiem ir izteikta emocionālā tuvība un 
"mēs" sajūta. 

• Ģimenē sāk veidoties un attīstīties bērna iekšējā un garīgā pasaule un sociālās 
uzvedības formas un normas. 

Koncepcija «Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem» 2000



Ģimenes izpratne Latvijā (3)

• Ģimene ir vīrieša un sievietes mīlestībā savstarpējām rūpēm dibināta, bērnu un vecāku 
savienībā pastāvoša sabiedrības pamatvienība. 

• Ģimene ir Cilvēki tādās kaimiņattiecībās, kurās, tiecoties uz Kopību, rodas šo attiecību 
augļi – materiālās, intelektuālās vērtības un Cilvēcisko Vērtību kvalitātes – viss, ko mūsu 
pasaulē pazīst kā Labumu, kā arī šajā pasaulē ienāk jaunas Cilvēciskas būtnes – Bērni.

Sociālpsiholoģijas asociācija, www.philos.lv 2011.g.

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

Pētījums “Neredzamās” viena dzimuma partneru ģimenes Latvijā, 2008



Ģimene kā sistēma



Ģimene kā sistēma

• Ģimene ir vienota emocionāla vienība

• Katram ģimenes loceklim ir sava loma

• Ģimenes noteikumi

• Savstarpēja mijiedarbība un reaģēšana vienam uz otru noteiktā veidā

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



Ģimenes veidi (struktūra)
• 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



Ģimenes veidi - pēc pamatuzdevumu 
veikšanas

Funkcionāla 
ģimene

Disfunkcionāla 
ģimene



Funkcionāla ģimene

• Mīlestība

• Cieņa citam pret citu

• Uzticēšanās

• Patīk pavadīt laiku kopā

• Sadalīta atbildība

• Pienākuma izjūta

• Produktīvi konflikti, problēmu ieraudzīšana un to risināšana

• Atļauja kļūdīties

• Veselīgas emociju izlādes prasmes

• 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



Disfunkcionāla ģimene
• Nerunā, nejūti, neuzticies

• Neelastība 

• Noslēgtība 
• Nav pieņemts apspriest esošās problēmas;
• Nav pieņemts (aizliegts) atklāti izpaust savas jūtas;

• Pāratbildība un bezatbildība

• Nedrošība, nav uzticēšanās, bet ir kontrole, pakļaušana un pakļaušanās

• Neadekvātas vecāku lomas

• Atkarības un līdzatkarības

• Manipulācijas, nav pieņemta atklāta, tieša komunikācija

• Destruktīvi konflikti 

• Aug bērni ar zemu pašvērtējumu, trūkst iespējas katram ģimenes loceklim 
pilnveidoties kā personībai un augt garīgi

Vecāku vēstījumi bērniem:
• esi stiprs, labs, pareizs, perfekts;
• dzīvo tā, lai mēs varētu lepoties ar tevi;
• neesi egoists;
• dari tā, kā es tev saku, nevis tā, kā es daru;
• nav ko tērēt laiku spēlēm un izpriecām;
• nenes problēmas ārpus mājas ...



Ģimenes funkcijas

• Reproduktīvā

• Audzināšanas

• Ekonomiskā - fiziskās aprūpes un materiālā nodrošinājuma

• Rekreatīvā - atpūtas

• Regulējošā, socializējošā

• Komunikatīvā, psihoterapeitiskā un laimes vairošanas funkcija



Svarīgākā ģimenes funkcija

• Funkciju svarīgums mainās atkarībā no:
• ģimenes veida

• ģimenes cikla (attīstības uzdevumiem)

• ģimenes vērtībām

• sabiedrības nostājas un valdošajām vērtībām



Haotiska SimbiotiskaVienošanās

Komunikāciju mācāmies ģimenē 

Distance Tuvība

E. Fromms, Dž.Fīlds

Noteikumu Aizsargājoša



Noteikumu ģimene
• Likumi un noteikumi ir svarīgāki nekā attiecības

• Tradīcijas, paaudžu vēstījumi

• Laulāto attiecības – pienākumi nevis jūtas

• Liela distance, minimāla intimitāte, trūkst emociju, siltuma, mīļuma, komplimentu, pateicības

• Konflikti kā ieradums – vainīgo meklēšana, kritizēšana, pārmetumi. Parasti vecāki savu vainu 
neatzīst, vainīgais – bērns

• Viens līderis (parasti tēvs)

• Nosacījumu mīlestība

• Vecāki rūpējas par bērniem, ieaudzina kārtīgumu, strādīgumu



Aizsargājošā ģimene
• “Silta ligzda”, labvēlīgi apstākļi, grūtības atdalīties

• Emocionalitāte, intimitāte, ģimeniskas vērtības, kopība - visu dara kopā

• Vecākiem uzmanības centrā ir bērns, visu dzīvi pakārto bērna vajadzībām, neatliek laika savai 
privātajai dzīvei 

• Tēvi ir naudas pelnītāji, mātes – aprūpētājas

• Konflikti reti, parasti tiek slēpti no bērniem

• Nav stingru noteikumu, prasību, visu cenšas panākt ar vēlējuma izteiksmi 

• Bieži šķiras, kad bērni pieaug

• Bērni izaug droši un labi komunicē, bet ir nepatstāvīgi, viegli ietekmējami, iemācās būt diplomātiski 
un nepaust savas patiesās emocijas, trūkst pārliecības par savām spējām



Haotiskā ģimene

• Emocionāla distance, katrs ir individualitāte, noslēgušies savā čaulā

• Finansiālā ziņā valda galējības – vai nu ļoti labs materiālais stāvoklis, vai ļoti zems

• Ģimenes locekļi dzīvo kā kaimiņi, ja sarunājas, bieži beidz sarunas ar sastrīdēšanos

• Vecāki bērnus faktiski neaudzina, bet šķiršanās gadījumos var uznākt pēkšņi „audzināšanas 
plūdi”, kas bieži ilgst līdz brīdim, kamēr vecāks atrod jaunu „otro pusīti”

• Bērni tiek stingri sodīti

• Bērni jūtas apdraudēti, nemīlēti, tāpēc agri sāk klaiņot, nereti var veikt pašnāvības 
mēģinājumus

• Likumus pilda, kur un kā grib, dara tikai to, ko gribas



Simbiotiskā ģimene
• Individualitāte tiek slāpēta, mamma pārņemta ar bērnu

• Laulāto attiecības ir otršķirīgas

• Vīrietis var aiziet, vai, ja viņš tomēr paliek, tad pelna naudu, jo tikai tā var palikt šajā 
ģimenē

• Vadošā loma ir sievietei, vīrietis ir vājš/slims

• Ārēji viss kārtībā, bet bērni ir pāraprūpēti

• Attiecības ir bērniem ir ģimenes pamats. Mātei bailes pazaudēt bērnu - jebkurā vecumā

• Bērnu patstāvības centieni tiek bremzēti ar vainas izjūtas radīšanu - „mammīte vai tētis 
jūtas slikti viņa dēļ”

• Bērnam ir izveidojusies atkarība no vecākiem (visbiežāk gan, mātes) – „viņa bez manis 
nevarēs, un es bez viņas arī nē”. Mamma, par pieaugušu bērnu stāstot, lieto „mēs” formu

• Bērni var no šīs ģimenes “aiziet”, saslimstot ar šizofrēniju un jebkādu citu psihisku 
saslimšanu



Saistību (vienošanās) ģimene

• Intimitāte un individualitāte ir līdzsvarā 

• Laulātie ciena viens otru, runā par savām domām, jūtām, dalās pārdomās 

• Bērni jūt emocionālo siltumu, drošību

• Vecāki labi sadarbojas un ir vienoti audzināšanas jautājumos

• Ģimenē ir izstrādāta vērtību sistēma un vienošanās par noteikumiem

• Ar bērniem pārrunā viņu stiprās un vājās puses un kā tās var attīstīt

• Pavada laiku kopā un atsevišķi, ievērojot visu pušu intereses. 

• Bērniem, atstājot ģimeni, parasti nav problēmu



Komunikācija ģimenē – 5 brīvības

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

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

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

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

5. Brīvība riskēt nevis vienmēr palikt pie tā, kas zināms un drošs.

(Satir, 1976)



Ģimenes attīstības dinamika:
dzīves cikls



Jaunā ģimene

• Attīstības uzdevumi:
• Atdalīties no vecāku ģimenēm

• Noteikt robežas attiecībās ar draugiem un radiniekiem

• Kopīgi atrast līdzsvaru starp personiskajām un ģimenes vajadzībām



Ģimene ar mazu bērnu

• Attīstības uzdevumi:
• Radīt psiholoģisku telpu bērna ienākšanai

• Sagatavoties jaunu uzdevumu veikšanai – vecāku lomas pieņemšana, 
psiholoģiskas telpas veidošana vecvecākiem 

• Nodrošināt bērna izaugsmi, drošību un vecāku autoritāti

• Saskaņot personiskos un ģimenes mērķus. Parūpēties par sevi – personisko 
resursu atjaunošana



Ģimene ar skolas vecuma bērnu

• Attīstības uzdevumi:
• Palīdzēt bērnam izveidot attiecības ārpus ģimenes

• Pārdalīt pienākumus, tai skaitā tā, lai vecāki varētu palīdzēt sagatavot mājas 
darbus skolai 

• Piedalīties mācīšanās problēmu risināšanā

• Pielāgoties aktīvākam dzīves tempam – vairāk aktivitāšu un efektīvāka laika 
plānošana



Ģimene ar pusaudzi

• Attīstības uzdevumi:
• Pārdalīt autonomiju un kontroli starp vecāku un pusaudzi

• Mainīt vecāku uzvedību un līdzšinējo lomu 

• Pārorientēties uz karjeras un ģimenes attiecībām, kas atbilst dzīves 
vidusposmam

• Sagatavoties pusaudža aiziešanai no mājām



Ģimene kā “starta laukums” bērnam

• Attīstības uzdevumi:
• Bērna seperācija no ģimenes

• Korektas aiziešanas no mājām vai atgriešanās pieņemšana 

• Atbalsts, lai bērns iestātos koledžā, augstskolā, darbā vai dienestā...



Ģimene, kas pamatā izpildījusi savas vecāku 
funkcijas

• Attīstības uzdevumi:
• Laulāto savstarpējo attiecību pārskatīšana

• Pienākumu un laika sadales pārskatīšana 

• Bērnu partneru un mazbērnu pieņemšana ģimenē

• Sagatavoties aiziešanai pensijā / adaptācija izmaiņām karjerā un darba 
attiecībās 



Paldies!

Komentāriem un jautājumiem: lelde.kapina@gmail.com
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