
Sensorā uztvere 
darba vidē. 

Stress un izdegšana
Līga Bērziņa



Hipersensitivtāte
Hiposensitivitāte
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Redze

Oža

Garša

Dzirde

Tauste

APKĀRTĒJĀ
PASAULE
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Kustība



TAUSTE – paaugstināts jutīgums

● Pieskāriens var radīt sāpju sajūtu un 
diskomfortu, tādēļ cilvēkiem var nepatikt, 
ja viņus aiztiek; 

● Nepatīk, ja kaut kas pieskaras kājām vai rokām 
(var nepatikt drēbes, apavi; nepatīk, ja rokas 
ir slapjas vai netīras);

● Grūtības ķemmēt vai mazgāt matus, 
jo ir jutīga galvas āda;
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Drēbes

● Patīk noteikta veida drēbes vai materiāli.
● Protests pret lietišķām žaketēm, ķiverēm, darba apģērbu utt.
● Grūtības pārslēgties starp ziemas 

un vasaras apģērbu
● Grūtības izmēģināt jaunu apģērbu –

velk vienas un tās pašas drēbes (arī netīras, novalkātas)
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Palīdzības iespējas:

● Brīdināt par pieskārieniem - šim cilvēkam apskāviens var 
būt vairāk sāpīgs, nekā patīkams.

● Dot izvēles iespējas attiecībā uz apģērbu, bet ļoti skaidri 
noteikt standartus

● Dot atpūtas iespējas.
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TAUSTE - pazemināts jutīgums

● Ir nepieciešamība cieši saspiest lietas (vai citus cilvēkus), pirms 
rodas jebkura pieskāriena sajūta;

● Ir augsts sāpju slieksnis, 
var nepamanīt savus ievainojumus;

● Var savainot sevi;
● Patīk sevi apzīmēt;
● Patīk smagi priekšmeti (piemēram, smagi pārklāji).
● Neizjūt savu ķermeni pilnībā
● Vēlme pieskarties konkrētai vietai vai cilvēkam
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Tauste 



DZIRDE – paaugstināts jutīgums

● Troksni uztver saasināti un skaņas kļūst izkropļotas un juceklīgas;
● Var būt īpaša jutība pret skaņām, 

sarunas var dzirdēt no liela attāluma;
● Ja apkārt ir troksnis, ir grūti koncentrēties un atšķirt vajadzīgās 

skaņas;
● Var neatpazīt skaņas;
● Atsevišķas skaņas pat sagādā fiziskas sāpes.
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Paaugstināts dzirdes jutīgums – Ko darīt?

● Rūpīgi izvēlēties sēdvietu
● Aizvērt durvis/logus, lai samazinātu ārējos trokšņus;
● Likvidēt liekos trokšņus;
● Ļaut izmantot austiņas/ausu aizbāžņus;
● Krēslu kājām uzlikt mīkstus spilventiņus, akustiskie paneļi
● Vienoties par saziņas signāliem
● Ausu aizbāžņi / audioaustiņas / mūzikas klausīšanās.
● Brīdināt par sagaidāmiem trokšņiem 
● Atevišķa telpa
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DZIRDE - pazemināts jutīgums

● Skaņas var dzirdēt tikai vienā ausī, otrā ausī ir tikai daļēja 
dzirde vai arī nav dzirdes vispār;

● Var neatpazīt noteiktas skaņas;
● Var patikt pārpildītas, trokšņainas vietas, durvju virināšana, 

skaļa mūzika un priekšmetu radīti trokšņi.
● Patīk pašam radīt trokšņus
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Kopā ar verbālo 
informāciju 

izmantot vizuālo 
atbalstu.
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Redze



Paaugstināts REDZES jutīgums
● Izkropļota redzes uztvere: spilgta, spoža gaisma var radīt 

sajūtu, ka priekšmeti lēkā apkārt;
● Tēli var šķist fragmentēti;
● Vieglāk un patīkamāk ir raudzīties uz detaļām, nevis uz 

kopainu.
● Traucē spilgtas lampas, atspīdumi, raibi raksti, spilgtas krāsas
● Slikta orientēšanās telpā
● Tendence ievērot detaļas
● Slikta dziļuma uztvere 14
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Paaugstināts redzes jutīgums – Ko darīt?

● Samazināt fluorescējošas / mirgojošas / raustīgas gaismas.
● Nēsāt saulesbrilles.
● Izmantot aptumšojošos aizkarus.
● Izveidot darba telpu ar augstām sienām vai nožogojumu, 

kas norobežo no traucējošiem stimuliem.
● Novērst liekus atspīdumus, gaismas, 

nepieciešamības gadījumā gaismu izslēgt
● Piemeklēt īpašu viet, kur 

vizuālie kairinājumi netraucē

16



Pazemināts redzes jutīgums

● Priekšmeti šķiet diezgan tumši vai ir grūti uztvert kādas to pazīmes;
● Centrālā redze ir aizmiglota, bet perifērā redze ir samērā asa;
● Centrālais priekšmets ir pārspīlēts, bet lietas perifērijā ir neskaidras;
● Vāja dziļuma uztvere, kas var radīt problēmas ar 

mešanu un ķeršanu, kā arī kustību neveiklību;
● Vēlēšanas klikšķināt gaismas slēdzi;
● Grūti koncentrēties uz detaļām vai redzēt bildi kopā;

17



Palīdzības iespējas:

Paplašiniet vizuālā atbalsta izmantošanu:

● Vizualizējiet darbu sarakstu, procesus
● Vizualizējiet uzvedības noteikumus
● Vizualizējiet dienas plānu
● Izmantojiet īpašas krāsas papīru, eksperimentējiet ar 

toņiem, līnijām, attālumiem
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Oža



OŽA – paaugstināts jutīgums

● Asa nepatika pret kādām smaržām, 
īpaši grūti panest sieviešu smaržas

● Īpaša interese par specifiskām 
smaržām (līme, gumija)

● Grūtības/nespēja sajust smaržas vai taisni 
otrādāk - pārāk asa smaržu uztvere
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OŽA - izpausmes

● Atteikšanās apmeklēt noteiktas telpas
● Atteikšanās pārģērbties ģērbtuvēs vai 

garderobēs
● Komentāru izteikšana par citiem
● Nepatīk cilvēki, kuri lietojuši 

stipras smaržas
● Nepatīk stipri smaržojošas puķes –

Piemēram, hiacintes 
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Ko darīt?

● Izmantot patīkami smaržojošus 
priekšmetus (lai novērstu 
uzmanību no nepatīkamā);

● Vēdināt telpas
● Runāt par komunikāciju stilu –

nedrīkst citiem teikt –
“Tu smirdi!”
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Sensorā pārslodze ir viens no 
nozīmīgākajiem uzvedības stresa 

un izdegšanas iemesliem

Saprotiet un respektējiet!



Paldies!
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