
BĒRNS 
MELO

VEBINĀRS

16:00-18:30
Līga Bērziņa



Kas ir meli?
Meklējam melu 

definīciju

2
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• Mums ir ļoti niansēti jāskatās uz bērna melošanu, 
ja vēlamies šo jautājumu risināt saknē

• Brutāli nocirsta melošana nozīmēs, ka bērni 
iemācīsies melot nemanāmāk, noklusēt vai 
izdomāt dažādus iekšējos stāstus
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Mums ir svarīgi saprast, 
kā negodīgums darbojas, lai 

kontrolētu šo rakstura aspektu



Nozīmīgākie melošanas iemesli

• Mērķis ieņemt augstāku sociālo statusu
• Zema pašapziņa
• Vēlme tikt pieņemtam – jo vairāk bērnam ir vēlme būt 

vēlamam, jo vairāk viņš melos par sevi, saviem panākumiem
• Vēlme pasargāt citus no sāpēm, sarūgtinājuma
• Trauksme – bailes no soda
• Meli melu pēc – lai attaisnotu citus melus
• Fantāzijas 
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Kāpēc jums ir 
nācies melot pēdējā laikā?
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Lai iegūtu 
laiku?

Uzdevums paštestam “Kāpēc es to pateicu?”
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Lai izbēgtu 
no soda?

Lai kādu 
aizsargātu?

Lai man 
nebūtu kaut 
kas jādara?

Lai iegūtu ko tādu, 
ko citā veidā 
nesaņemtu?

Lai atstātu 
iespaidu uz 

kādu?

Lai liktu 
kādam justies 

slikti?

Tāpēc ka es 
vēlējos, lai tā 

būtu patiesība?



1. pakāpe Lai izvairītos no soda

2. pakāpe Lai saņemtu balvas, Izdevīguma meklēšana

3. pakāpe Lai es būtu labs bērns, Pielāgošanās vairākumam
4. pakāpe Lai būtu ievēroti noteikumi

5. pakāpe Lai tiktu ievērotas ētiskās normas. Lai sabiedrībai būtu labi
6. pakāpe Orientācija uz sirdsapziņu un nevis normām, bet universālu tasnīgumu

Kolberga morālās spriešanas līmeņi
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Kas notiktu, ja es būtu 
teicis kaut ko citu?
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Fantazēšana
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Noklusēšana

Melošana Blefošana

Maldināšana



Nosauc vienu reizi, 
kurā nebiji godīgs

10

Patiesības metamo kauliņu spēle
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Nosauc vienu reizi, 
kad biji godīgs

Nosauc vienu situāciju, 
kurā Tev bija grūti 
būt godīgam

Nosauc vienu iemeslu, 
kāpēc ir svarīgi būt 
godīgam

Nosauc vienu veidu, kā 
apkārtējiem varētu mainīties 
domas par Tevi, ja Tu būtu godīgs

Nosauc vienu veidu, kā apkārtējiem 
varētu mainīties domas par Tevi, ja 
Tu būtu negodīgs

Uzdevumus var pielāgot 
vajadzībām - tie var būt 

par emocijām, fiziskajām 
sajūtām, sekām, lietām, 

ko, skatoties atpakaļ, 
mainītu u.tml.



Reizēm ir vieglāk 
būt negodīgam
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Četras melu krāsas
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Melnie meli

Sarkanie meli

Pelēkie meli

Baltie meli

Citi kaut ko iegūstCiti kaut ko zaudē

Es kaut ko zaudēju

Es kaut ko iegūstu

Kā meli 
ietekmē 
mani?

Kā meli ietekmē citus?



Jūsu domas
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Melnie meli Pelēkie meli

Noslēpt šokolādi, lai nedalītos
“Man sāp galva, traukus nemazgāšu”
Nozagt kaut ko – nē, nepaņēmu
Vainot citu, kad pats esi pie vainas

Kāds izdara palaidnības, neviens viņu nenodod
«Jā, es labprāt zivi pagaršotu.»
Bastošana un citas nekaitīgas kolektīvās 
vienošanās

Sarkanie meli Baltie meli

Pārstrādāšanās, izdegšana, citu darbu pārmērīga 
uzņemšanās
Samelot, ka darbs ir izdarīts
“Kā Tev iet?” “Labi.”

Ziemassvētku vecītis
«Tev labi izskatās frizūra!»
«Jā, jau esmu sācis darbus.»
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Tikpat svarīgi kā zināšanas 
par to, kas mums liek būt 

negodīgiem, ir svarīgi 
saprast, kāpēc mēs 

izvēlamies būt godīgi



Sarunas par godīgumu
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Nosauc trīs veidus, 
kā mēs varētu būt 
godīgāki ikdienā?

Kāpēc ir svarīgi 
nemelot?

Kā tu jūties, 
kad tu neesi 

godīgs?

Kā tu domā, kā 
citi jūtas, kad 
neesi godīgs?

Kā tu domā, kas 
notiek, ja kāds 

sāk melot?

Ko tas nozīmē, 
būt pilnīgi 
godīgam?

Kādi ir ieguvumi, 
kādi ir zaudējumi, 

esot pilnīgi 
atklātam?

Vai ir jāpasaka, 
kad tu redzi, ka 

kāds melo?

Kādās situācijās ir 
visvieglāk būt godīgam? 

Kad - visgrūtāk?

Kā tu raksturotu 
savu godīgumu?

Kas ir 
godīgums?
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Bērna skatupunkts Pieaugušā skatupunkts

Krāpšanās Tie nav meli, ja tos noliedz, kad 
tiek uzdoti jautājumi

Tie ir meli, jo mērķis ir maldināt

Pārspīlēšana Tie nav meli, jo stāsts ir daļēji 
patiess

Tie nav meli, ja vien stāsts nav 
pārlieku safantazēts un/vai kādā 
veidā kaitīgs

Apmānīšana Tie nav meli, jo spēle sevī iekļauj 
informācijas neizpaušanu līdz tās 
beigām

Tie nav meli, jo spēle ir 
pašsaprotams un nekaitīgs mērķis

Neatbildēšana Tie nav meli, jo netiek izpausts 
nekas nepatiess

Atkarīgs no situācijas un 
sociālajām normām



Bērns melo, 
jeb

dažādi negodīguma veidi

17

17



18

Spēki, kas ietekmē 
godīgumu un negodīgumu, 

katrā situācijā
ir ārkārtīgi dažādi
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Melošana vai maģiskā domāšana?

• Mēs melojam par zobu fejām, salavečiem, Lieldienām
• Mēs melojam par bērna vecumu, lai nopirktu lētākas biļetes
• Mēs melojam, ka kaut kā nav, lai apturētu 

bērnu kaitīgos ieradumus
• Ka mēs iziesim pastaigāties tā vietā, 

lai teiktu, ka ejam pie ārsta
• Nesamaksāt par stāvvietu 7:40
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Matemātiskā melošana –
zaudējumi pret ieguvumiem
Nereti krāpšanās nav «pareizi vai nepareizi», 

bet gan ieguvumu 
un zaudējumu kalkulācija
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• Mēs visi meklējam savu veidu, kā kulties pa dzīvi
• Mēs mēģinām izkalkulēt, vai tas ir tā vērts

• Ja šis modelis strādātu, pietiktu ar to, ka mēs 
palielinām sodu apjomu, novērošanas kameru 
un policistu skaitu
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Ja cilvēki vienkārši kalkulētu ieguvumus 
pret zaudējumiem

• Mēs neatstātu telefonus uz galda darbā
• Mums nebūtu bērni, jo viņi 

gribētu mūs apzagt
• Mēs neuzticētos draugiem,

draugi neuzticētos mums
• Visi ir zagļi

22

22



Ieguvumi pret zaudējumiem veicina cinismu
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Vēl neko 
nenozīmē, ja esi 

ticis pieķerts Pieķeršana vēl 
nenozīmē, ka tu 

tiksi sodīts



Melošana 
un radošums
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Cīņa ar sevi
Kas notiek, 

ja neviens neredz?
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• Mēs gribam justies labi par sevi, mēs gribam 
domāt labi par sevi, bet mēs gribam arī naudu, 
uzmanību un citus labumus

• Attiecībā uz citiem mums ir svarīgi saprast, 
kā izskatās viņu «drusciņ» krāpšanās
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• Daudzi pa drusciņai zog un melo, ja 
viņiem ir iespēja, tur var palīdzēt tikai 
skaidra uzskaite (piemērs ar veikaliem)

• Jārēķinās, ka bērni atnesīs kādu lietu 
mājās no bērnudārza

• Ko darīsiet, ja bērns atradīs lielāku 
naudas summu?
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Cilvēkiem nepieciešams 
kāds kontroles 

mehānisms



Melošana 
un gribasspēks

Ja tev nav gribasspēka?
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Maģiskās 
domāšanas aklums
Nespēja ieraudzīt acīmredzamu patiesību

Acīmredzamas patiesības noliegšana
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Melošana 
kā bezspēcība
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Laiku pa laikam padodaties arī bērnu spiedienam

Ja bērnam būs sajūta, ka jūs esat lieli, 
nesatricināmi, nepierunājami, bērns 
var sākt melot, manipulēt, krāpties, 
pārspīlēt, runāt puspatiesību, lai 
dabūtu to, ko viņš vēlas. 
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Melošana kā
ļoti gribu

izpatikt citiem

es tevi mīlu tāpat pieeja +
pašapziņas vebināri
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Filmas, stāsti un pasakas, ko Jūs ieteicāt

- Souls
- Kaķis Leopolds
- “Ziepju” seriāli
- Pinokio
- My Little Pony
- Divas Lotiņas
- Mammu, es tevi mīlu
- Karlsons
- Pepija Garzeķe
- Karalis lauva
- Nārnijas hronikas
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Vēlme 
izcelties
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Pētījumi rāda, ka melošana 
nav saistīta ar vēlmi izcelties –

lielākoties katrs cilvēks atrod sevī to 
morāles skalu, ar kuru viņš jūtas 
komfortabli, līdz kurai robežai 
viņš jūtas komfortabli melot
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Melošanā viens no 
svarīgākajiem aspektiem 

ir apzināties ne tikai savus 
iekšējos dialogus, bet gan to, 
kādas sekas melošana izraisa
Tieši tas palielina apzinātību un godīgumu



• Apsolījumi parakstīties 
dažādos goda kodeksos palīdz

• Reliģiski atgādinājumi
• Sajūta, ka tevi kāds vēro –

augstāka autoritāte
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Vide palīdz melot
Ja ir vide, kur var nemelot, 

bērni melos mazāk
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• Nulles tolerance nestrādā
• Sīkāki un vēl sīkāki 

noteikumi arī nestrādā
• Absolūts caurspīdīgums 

arī nestrādā
• Sodu sistēmas drastiskas 

pieejas, stučīšana 
arī nestrādā
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• Motivācija censties nemelot 
var ar laiku samazināties

• Vide arī nosaka – jo grūtāk 
melot, jo mazāk melos

• Melošana paņem 3-4 reizes 
vairāk enerģijas nekā 
godīgums
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Morāles dilemmas
Mēs paši pieņemam lēmumu, 
kas ir pieņemams un kas nav.

Jo augstāk mēs kāpsim savā karjerā,
jo vairāk tā būs
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Cilvēki melo 
arī par 

melošanu
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Meli un interešu 
konflikts –

reizēm mums vajag, lai aparatūra 
atmaksājas, reizēm bērniem ļoti, ļoti, ļoti 

gribās to jauno zīmuļu komplektu, 
jaunu lego komplektu utt.
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Suns apēda mājasdarbu 
un vecmāmiņa mirusi
Ir pētījums, ka vāju studentu vecmāmiņām ir 

50% lielāka varbūtība mirt mazbērnu eksāmenu 
laikā nekā labu studentu vecmāmiņām



Melošana
kā infekcija

46

46



47

Fleksibilitāte
un melošana

Ir cilvēki, kuriem ir ļoti izteikta 
taisnīguma izjūta
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Arī melot ir jāmāk!!!
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Kas jāmācās bērniem, 
kuri vienmēr saka taisnību:

• Neteikt taisnību, ja tas ir nepieklājīgi;
• Klusēt tad, kad taisnības teikšana pakļauj riskam viņu vai citus. 

Atpazīt šīs situācijas
• Atpazīt citu cilvēku melus un mānīšanos;
• Atspoguļot sejas izteiksmē emociju, ko nejūt;
• Kontrolēt ķermeņa valodu, lai citi neatpazītu, ka melo vai mānās;
• Kontrolēt satraukumu, ķermeņa valodu un impulsus noslēpuma 

glabāšanas vai informācijas noklusēšanas laikā.
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Atmiņas trenēšana
Noklusēšanai nav 

nepieciešama izcila atmiņa, 
taču, sniedzot nepatiesu 
informāciju, tā ir jātrenē

Mācīšanās melot

Iepriekšēja plānošana
Lai veiksmīgi kādu pārliecinātu 

ar saviem meliem, vienmēr 
jābūt soli priekšā
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Mācīšanās melot

Emociju kontrole
Labam melim ir jāspēj maldināt 
otru ar nepatiesām emocijām, 
slēpjot satraukumu, bailes un 

citas patiesās emocijas
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Valodas prasmes
Lai prasmīgi pasniegtu nepatiesu 

informāciju, jāpievērš uzmanību savām 
valodas prasmēm - raksturot 

nenotikušus stāstus, radoši izgudrot 
dažādus iespējamus un ticamus 
scenārijus, kā arī “nelēkāt” laikā



Mācīšanās melot

Jāsaprot izvēle
Lai patiešām melotu, bērnam 

ir jāsaprot atšķirība starp patiesību 
un meliem, lai spētu apzināti 

izvēlēties melus
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Jāņem vērā katrs 
skatupunkts

Labs melis ņems vērā to, 
ko zina un varētu domāt 
cilvēks, kuru viņš cenšas 

apmānīt



• Brīnišķīgs veids, kā mācīt aspergeriem par melošanu, 
ir filma Lie to me
https://www.youtube.com/watch?v=tf8Iy_XfAIA
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Kā pateikt taisnību neaizvainojot
Kā pateikt vienu ziņu dažādos veidos?

54

Diplomātija
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Jūsu domas - Kā citādi pateikt: “Tu smirdi!” 

- Vai Tu arī sasmaržo to pašu, ko es?
- Šodien tāda karsta diena, šķiet, ka visi būsim nosvīduši
- Es katru dienu velku citas drēbes, Tev arī nepatīk vakardienas drēbes vilkt?
- Man šķiet, ka vajadzētu atvērt logu un izvēdināt telpu
- Es vakar nomazgājos, bet aizmirsu tīrās bikses uzvilkt!
- Labāk neteikt neko
- Man vajadzīgs svaigs gaiss
- Mēs tik tuvu saspiedušies, ka karsti
- Varbūt uz nākamo sapulci sapucējamies?
- Īsti vīrieši mazgājas divreiz dienā – no rīta un vakarā!
- Vai Tev nešķiet, ka te dīvaini ož?
- Iečukstēt, ka no cilvēka nāk nepatīkams aromāts
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Jāmāca arī, ka MELIEM un 
MELOŠANAI ir SEKAS
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Tēt, tu solīji ar mani 
paspēlēties, bet tu dari 

kaut ko citu, kāpēc tu melo?

Kur ir tā riska robeža, lai nenojauktu bērnam 
uzticēšanos un neapjuktu kādos maldos? Jo bieži 

dēlam tiek skaidrots, ka neapsolu, bet, ja…
Varbūt šie bet, ja ir par daudz? 
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Galda spēles, kas varētu palīdzēt:

58

58

🎲🎲 Who Did It?
🎲🎲 Saboteur
🎲🎲 Spyfall
🎲🎲 Cockroach Poker
🎲🎲 Skull
🎲🎲 Sheriff of Nottingham
🎲🎲 Bohnanza



Aktivitātes bērniem, kas nespēj apstāties 
melot
💬💬 Lomu spēles (izvēle starp meliem un patiesību)
💬💬 Stāstiet bērnam patiesu stāstu, ko viņš atceras, iekļaujot 

nepatiesu informāciju – vai viņš ko teiks?
💬💬 Box of Lies (kastē atrodama vai izdomāta priekšmeta raksturošana)
💬💬 Atklātības aplis (katrs pēc kārtas atklāj vienus savus iepriekš paustus melus) 
💬💬 Melu un patiesības zīmēšana (pēc tam katrs parāda divus atšķirīgos zīmējumus 

un paskaidro, kādas abiem ir pozitīvās un negatīvās sekas)
💬💬 Melu torte – dodiet bērniem raksturot kūku, kurai nav garšas. Paskaidrojiet melu 

nozīmi, tad apberiet kūku ar sāli. Meli = sāls, ko nevar apslēpt, pa virsu pārlejot sīrupu
💬💬 Bērni nodod priekšmetu viens otram (slēpjot) līdz beidzas laiks. 

Ja minētājs atmin, pie kura ir priekšmets, bērns jutīsies it kā būtu pieķerts
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Palīdz mazās 
aktivitātes, kurās 

bērna uzdevums ir 
melot 
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Paldies!
http://www.uzvediba.lv/metodologija/
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http://www.uzvediba.lv/metodologija/


Avoti

● Ariely, Dan. The Honest Truth About Dishonesty. Harper. 2013
● Carpenter, Deborah. The Everything Parent's Guide to Dealing with Bullies: From 

playground teasing to cyber bullying, all you need to ensure your child's safety 
and happiness Adams Media. Kindle Edition.

● Harvey, Pat. Parenting a Child Who Has Intense Emotions. New Harbinger 
Publications.

● Lutgen-Sandvik, Pamela. Adult Bullying—A Nasty Piece of Work: Translating a 
Decade of Research on Non-Sexual Harassment, Psychological Terror, Mobbing, 
and Emotional Abuse on the Job; 2013

● Greene PhD, Ross W.. The Explosive Child . Harper Paperbacks
● Mitchell, Barbara. The Conflict Resolution Phrase Book, Career Press.
● Cohen, Lawrence J.. The Opposite of Worry . Random House Publishing Group. 
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Interneta resursi

• https://www.teacherspayteachers.com/
• https://www.eslprintables.com/speaking_worksheets/speaking_activities/Why_

do_we_lie_Speaking_activ_691426/
• https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-

com/english/TeacherResources/Product/Business/IntelligentBusiness/On_Lying.
pdf

• https://www.pinterest.com/becksaroo/therapy-worksheets/
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