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Veselīgi risināti konflikti 
padara cilvēkus stiprākus.

Vardarbība vājina
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Emocijas nerodas 
pašas no sevis - mēs 
pieņemam lēmumu, 
kā justies konkrētā 

situācijā
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Kā trenēt lēmuma pieņemšanu?

• Variants a, variants b, variants c
• Kāpēc viņš vēl tā varēja rīkoties?
• Kādi varēja būt iemesli?
• Spēlējiet tiesnešus, kur bērnam 

jāaizstāv sliktais
• Mainieties lomām!
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Domas nav ātrākās 
pasaulē – trauksme 

parādās pirmā
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Kā bērns var atpazīt 
savu stresu un kā viņš 
signalizē, ka ir stresā?
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Māciet bērnam – tas ka 
mana sirds dauzās, 

elpa paliek strauja, tas 
nenozīmē, ka es 
esmu briesmās
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Kur emocijas 
parādās 
ķermenī?
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• Konflikts - tā ir apmainīšanās ar 
viedokļiem un informāciju par 
situāciju, nevis par personībām

• Ja tev paaugstinās pulss, tu jau 
sāc iesaistīties emocionālajā 
mijiedarbībā - paņem pauzi!
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• Emociju termometrs
• Konfliktu termometrs

• Viegla frustrācija
• Raizes
• Nesapratne
• Nepiekrišana
• Strīds
• Konflikts
• Dziļš konflikts

Kā tu to redzi – tā ir atrisināma problēma 
vai nepārvarams šķērslis?
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• Emociju termometrs



Saki to ar vārdiem!!! –
Katrs vārds konfliktā ir kā cerība uz tilta 

būvēšanu starp divām pasaulēm
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• Māciet nosaukt emocijas vārdā
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Atsevišķi konflikti 
nav vardarbība

Ķircināšana, pēkņša mantu dalīšana, 
strīdi rotaļlaukumā ir normāla ikdiena



Ar konfliktiem mēs 
sargājam robežas

17

17



Robežu veidi:

• Pienākumu;
• Laika;
• Ķermeņa izskata;
• Izvēles;
• Pieklājības;
• Kārtības;
• Personisko lietu;
• Attiecību;
• Komunikācijas;

• Emociju;
• Reliģijas;
• Atpūtas un privātās telpas;
• Materiāltehniskās bāzes;
• Inventāra;
• Dzimuma robeža;
• Dažādības;
• Drošības;
• Subordinācijas
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• Gandrīz jebko, kas mūsu dzīvē 
nestrādā, var uzlabot, nospraužot 
robežas – draudzība, attiecības, 
darbs, enerģija, nauda utt.

• Šīs robežas nav redzamas, bet ar savu 
rīcību mēs tās graujam vai stiprinām.

• Robežas ir mūsu kompass 
un orientieri
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Robežas mēs sargājam ar “Nē!”

• Robežu ignorēšana arī ir 
robežu pārkāpšana

• Ja mūsu “Nē” nav sadzirdēts, tas 
jāpasaka skaidrāk

• Ja “Nē” ir sadzirdēts, bet tiek ignorēts, 
iespējams, jūs tiekat izmantoti
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Robežas visgrūtāk ir uzstādīt cilvēkiem, kuri:

• Nezina sevi labi
• Nav pārliecināti par sevi
• Baidās, ka robežu uzstādīšana 

sabojās attiecības
• Netic, ka viņiem ir tiesības
• Netic, ka viņi spēj ietekmēt citus
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Aktivitātes, kā mācīt sargāt robežas

• Kopīgā telpa un privātā telpa?
• Kopīgās mantas un savas mantas?
• Individuālās aktivitātes
• Kopīgās aktivitātes
• Manas lietas, svešas lietas
• Diena/nakts
• Izstieptas rokas attālums
• Klusēšanas spēles
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Citas aktivitātes robežu nospraušanai

• Vai es varētu aizņemties no tevis
• Vai tu, lūdzu, varētu atdod?
• Vai tu, lūdzu, vari man palīdzēt?
• Kā es varu tev palīdzēt?
• Vai drīkstu pataustīt tavu jaku?

Rotaļas, simulācijas, ”Dusmu kontroles 
spēle” un ”Mācīties. Draudzēties. Spēlēties” 
”Ko darīt, ja…” spēle
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Nereti vislabākie ir tie 
notikumi, 

kuri nav notikuši, un tie 
konflikti, kuri ir novērsti 
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Konfliktu risināšanai 
un spējai neiekulties 

konfliktos ir būtiski mācēt 
pamanīt sociālos signālus
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Spēja novērot un saprast 
otra cilvēka ķermeņa valodu, 
sejas izteiksmi, balss tembru 

ir vissvarīgākā konfliktu 
risināšanā!
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Novērošanas spēles
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• Kā tu domā, uz kuru pusi 
mašīna brauks?

• Vai cilvēks ieies veikalā?
• Ko viņi darīs tālāk filmā?
• Spiegu spēles
• Uzmini, ko es iedomājos…
• Spēlējiet novērošanas spēles “Kādus 

produktus kurš liks groziņā?”



Lie to me
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Ir cilvēki, kuri pat nepamana, 
ka izstrīdējušies, nesaprot, 
kāpēc citi viņam neuzticas, 

nejūt, ka ir aizvainojuši 
otru cilvēku
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• Tu esi pārāk jūtīgs
• Nevajag visu tik sāpīgi uztvert
• Es taču neko tādu nepateicu!
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Ir cilvēki, kuri nepārtraukti 
iekuļas nepatikšanās un 

piedzīvojumos, viņus 
apzog utt.
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Vērojiet, kā jūsu bērns 
ienāk telpā, ko viņš 
meklē, ko pamana, 

ko vēro
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Svarīgi ir būt grupā 
un svarīgi ir arī zināt 

savu vietu grupā

Svarīgāk par iekļaušanos 
labā grupā ir svarīgi 

iekļauties jebkur
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Prāta teorija
(theory of mind)
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Būtiska prasme ir 
pamanīt konfliktu pirms 
tas ir sācies un pieņemt 

izsvērtu lēmumu

35



Konflikti, kuri 
atkārtojas kā rituāls 

atkal un atkal
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Jautājums 
no vecākiem:



• Vai kā vecāki jūs uzklausāt abas 
puses strīdā?

• Vai jūs ļaujat strīdam attīstīties
līdz galam?

• Vai pārrunājiet, par ko bija 
strīds un kā nepieļaut šādu 
situāciju atkārtošanos?

• Vai ir skaidrs, ko bērni vēlas?

Vai jūs varat izdomāt 
kopīgi, kā spēlēsieties 

ar šo mašīnu?

Vai jums ir idejas, 
kas varētu palīdzēt 

šajā situācijā?
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Ir bērni (un arī pieaugušie), 
kuri viegli ievelk sevi 

konfliktos, bet viņiem ir grūti 
savi dabūt no tiem ārā bez 

fiziskas vardarbības
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Vēstījuma funkcijas, vēstījuma mērķi 
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• Vai bērni sāk strīdēties tikai vecāku klātbūtnē? 
- veids, kā pievērst vecākum uzmanību

• Bērni strīdās tikai mājās vai arī ārpus mājas
• Kā jūs kā vecāki reaģējat - strīds eskalējas vai 

jūs iedodat datoru, lai viņi beidzot apklust?
• Varbūt bērnam ir nopietns savstarpējs 

notikums, kuru viņš nespēj, nemāk vai viņam 
nav iespēju konstruktīvi izrunāt?



Kāpēc tu man 
neko neteici?

Sūdzēšanās un 
stučīšanas kultūra
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Konfliktsituācijas

• Kāda tipa konflikti tie ir? (mantu 
dalīšana, savstarpējās sacensības, 
sensorie konflikti utt.)

• Kurās vidēs rodas konflikti? (tikai mājās, 
skolā nekas)

• Kādos diennakts laikos rodas konflikti?
• Kādās situācijās? (ejot ārā no mājas, pie 

pusdienu galda, kad istabas jākārto utt.)
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Sabiedroto vākšana 
konfliktā – neveselīga 

attiecību pazīme

Mēs esam labie, viņi visi sliktie
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Ja konflikti ir 
paredzami, palīdz 

«Strīdēšanās kalendāri»
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«Abi labi» pieeja nestrādās

• Jums kā pieaugušajiem ir 
jāiesaistās, ja redzat, ka kāda 
puse netiek galā ar situāciju

• Ja uzliksiet atbildību uz abu 
pleciem, vājākais klusēs, un jums 
būs ilūzija (kas reizēm ilgst pat 
40 gadus), ka konfliktu nav, jo 
vājākais vienkārši atkāpsies
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Ļaujiet bērniem strīdus novest līdz galam

• Ļaujiet noticēt, ka pastāv 
labas attiecības pēc strīdiem

• Slavējiet bērnus tad, kad
viņi uzvedas labi, nevis
kad strīdas
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Māsu un brāļu pamatlikumi

• Pārtrauciet «Kurš pirmais?»
• Apbalvojiet komandas darbu, pat, 

ja šī komanda ir pret jums
• Nesalīdziniet! Neļaujiet to darīt citiem
• Ļaujiet strīdēties – tas dod ticību, 

ka strīdi ir atrisināmi
• Konflikti var kļūt par ieradumu. 

Sadarbība - arī
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Metavēstījumi 
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Ja jūs nonākat posmā «Atkal sākas!»

• Lai gan ģimenes parasti atpazīst 
šos modeļus, tomēr tos nav 
nemaz tik viegli lauzt

• Nelietojiet frāzes “Cik var?”, 
“Atkal tas pats”, “Kāpēc jūs 
nevarat kā visi citi?”

• Rūpīgi ieklausieties, ko jūs par 
saviem bērniem stāstiet citiem
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Ja mēs gribam citiem 
kaut ko iemācīt, svarīgi 
ir parādīt labu piemēru 

(modelēšana).
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• Mēs mācāmies konfliktu 
valodu no citiem, bieži mēs 
to sargājam, un to ir grūti 
mainīt

• Ko bērns var iemācīties no 
tevis, redzot, kā tu risini 
sarežģītas situācijas?

• Ko tu vēlētos, lai bērns 
iemācās no tevis?

50



• Vai mēs paši kā pieaugušie 
varam mazās lietās pateikt: “Nē”?

• Kā mēs pasakām – “Nē”?
• Vai mēs varam izteikt 

mazus lūgumus?
• Mēs gaidām, kad “sakrāsies” 

vai tomēr risinām situācijas 
pirms tās eskalējas?
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Taupīt energiju –
tas nozīmē nevis 

nesatrīdēties, bet meklēt arī 
jaunus enerģijas avotus
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Konfliktēšanas higiēna lieliem un maziem

• Problēmas risiniet tur, kur tās rodas -
neveidojiet koalīcijas

• Nerunājiet par savām nesaskaņām 
ar citiem bērniem, lai formētu 
viņu viedokli

• Ir atšķirība starp “Kašķīgs cilvēks” 
vai “Man ir strīds ar šo cilvēku”
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Nerisiniet konfliktus bērnu vietā
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Kontakta cikls 
konfliktā
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Kontakta cikls

• Pirmskontakts
• Kontakta sākums
• Kontakts
• Kontakta noslēgums
• Pēckontakts
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Ko es teikšu 
sev pirms 
situācijas?

Ko es teikšu 
sev situācijas 

laikā?

Ko es teikšu 
pēc tam?



59www.uzvediba.lv/draudzigai-klasei 



Pirmskontakts
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MAN IR 
PROBLĒMA!!!!

Problēmas pazīmes
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Pirmskontakts

● Risks – “pārgatavošanās”

● Ir cilvēki, kuri:
○ Priekškontaktu novilcina
○ Priekškontaktu saīsina
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Pirmskontakts – pirms uzsāc sarunu

• Piemērotas vieta
• Piemērots laiks
• Nomierināšanās
• Balss un ķermeņa 

valodas nozīmīgumu
• Sarunas mērķi 
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Sarunu nevajag uzsākt, 
kamēr abas puses ir 

emocionāli saspringtas. 
Laiks, lai nomierinātos 

un apdomātos, var 
būt noderīgs.
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Kontakta sākums
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Kontakta sākums – Kā tu uzsāksi sarunu?

• Kādi būs tavi pirmie vārdi?

• Man ir dilema, un es vēlētos 
aprunāties ar tevi

• Vai varu aprunāties ar tevi par 
vienu problēmu?

• Es vēlos zināt, ko tu domā par...
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Klau...



Ko nekādā gadījumā neteikt:

• Tu atkal visu pārspīlē
• Man ar tevi jārunā
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Kontakts
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Sarunas nākamais solis - problēmas aktualizēšana

• Es saprotu, ka tu esi dusmīga uz mani
• Es redzu, ka tu esi dusmīga uz mani un 

nepiekrīti nekam, ko es saku
• Vai mēs varētu aprunāties par 

strīdu starpbrīdī?
• Kā tu domā, kā tas viss 

attīstīsies tālāk?
• Es vēlētos zināt tavas domas 

par mūsu strīdu no rīta
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KAS TAS BIJA, KAS 
TIKKO NOTIKA?
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Ejam dziļāk - uztvere ir realitāte

● Vai tu varētu pastāstīt vairāk, kā tu redzi situāciju?
● Vai vari psatāstīt, kāpēc tev šķiet tik svarīgi…
● Kas liek tev tā domāt, tā teikt?
● Kāpēc tu domā, ka viņa domāja, teica, darīja tieši tā?
● Tavuprāt, kāpēc viņa tā atbildēja?
● Vai ir vēl kādas citas hipotēzes?
● Kas tevi visvairāk uztrauc šajā sarunā?
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Dusmu kontroles spēles algoritms
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Parasti cilvēkiem nav 
drosmes novest 
strīdu līdz galam
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Ja nepiekrīti:

● Atļauj man tev līdz galam nepiekrist
● Vai es saprotu tevi pareizi
● Es neesmu drošs, ka visam piekrītu, 

ko tu teici
● Tu teici, ka es nezinu visus faktus. 

Vai vari pastāstīt, lūdzu sīkāk?
● Tas nebija tas, ko es teicu
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Pretošanās vienaudžu spiedienam

• Varbūt citreiz
• Paldies, šoreiz nē
• Nē, paldies!

“Ja viņi leks pa logu ārā, tu arī leksi?” 
nemaz nav palīdzoši
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Kontakta noslēgums

• Paldies par sarunu!
• Kopsavilkums
• Problēmu vai pasākumu risinājumi
• Nākotnes iztēlojums 
• Jautājumi 
• Apgalvojumi un metaforas
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Sarunas noslēguma frāzes

• Paldies, ka man pastāstīji par šo
• Paldies par tavu godīgumu.
• Paldies par tavu atklātību, man 

būs, par ko padomāt.
• Vai ir vēl kas tāds, kas varētu 

palīdzēt mums nesastrīdēties?
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Pēckontakts

Kvalitatīva šķiršanās 
ir kvalitatīvas 

satikšanās sākums
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Māciet un mācieties no kļūdām

• Kas izdevās, kas neizdevās?
• Ko varēja darīt savādāk?

Ļaujiet mazos daudzumos bērnam 
saskarties ar pagātni
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Nekad nav viens 
noteikts veids, kā 
atrisināt konfliktu
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Kompromisi ir 
būtiska attiecību 

sastāvdaļa!
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● Nebaidies izdiskutēt ar bērnu, kas 
notiek rotaļu laukumā. Nebaidies 
runāt par kaitināšanu – tā tu 
nenobiedēsi bērnu

● Pat ļoti mazi bērni spēj atšķirt, 
kad un kā citam bērnam 
tiek darīts pāri
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Bērnam neizdodas uzturēt 
draudzīgas attiecības 

ar vienaudžiem…
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Ģeneralizācija
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Ir bērni, kuri sastrīdas ar citiem savā galvā
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• Viņi pieņem, ka citi ir dusmīgi 
un reaģē uz viņiem jau tā

• Viņi pieņem, ka citiem ir jāspēj 
nolasīt viņu vēlmes no acīm

• Viņi uzvedas pasīvi agresīvi 
un izprovocē citus



Spēles un 
aktivitātes
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Scenāriju spēles

• Kas būtu, ja... spēle vai tās vietā –
KAS NOTIEK PAŠLAIK? spēle

• Novērošanas spēles – automašīnu 
bingo

• “Par laimi un diemžēl” spēle. Par 
laimi, tā bija ļoti lietaina diena, 
Diemžēl, sāka līt

• Kas notiks, ja tas notiks? 
Kas notiks, ja tas nenotiks? u.c.
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- “Jā, bet...”spēle
- “Ne jā ne nē, ne balts, ne melns”
- Mājas no krēsliem
- “Stāstu turpināšanas” spēle
- “Jo darīt, ja..” spēle
- “Auksts. Silts. Karsts. Deg”
- Paslēpes

88



Bildi (mani kaitina)
• Izspēlējiet rotaļas, kā ignorēt kaitinātāju

• Izspēlējiet, ko vēl varētu darīt
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• Atrodi trīs labas lietas, 
par ko paslavēt

• Zīmē zīmējumu pēc kārtas –
katrs piezīmē 
vienu elementu

Kopīgas zīmēšanas spēles
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“Pasaki sev. Pasaki citiem” spēle

Pozitīva pašapziņa ir 
veselīgas konfliktu 
risināšanas mugurkauls

Kas es esmu?…. 
Kas esi tu?
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Paldies!
http://www.uzvediba.lv/metodologija/
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http://www.uzvediba.lv/metodologija/
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