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ĢIMENES IESPĒJAS LĪDERĪBAS PRASMJU ATTĪSTĪŠANĀ 
        

Sigita Kokorēviča, LU PPMF Izglītības zinātņu maģ. 

 

Ģimenes jēdzienu var apskatīt no psiholoģiski – sociālā aspekta un juridiskā 

viedokļa. Psiholoģiski – sociālais viedoklis nosaka, ka ģimene ir sistēma, kas 

izveidojusies uz laulības vai radniecības pamata. Ģimenes sistēma sastāv no savstarpēji 

saistītiem elementiem – ģimenes locekļiem, un visi tās locekļi sadarbojas savā starpā, 

pildot savas lomas un funkcijas, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Katrs ģimenes loceklis 

atrodas mijiedarbībā ar citiem ģimenes locekļiem. Tas nozīmē, ja vienam ģimenes 

loceklim ir problēma, tā ietekmē arī pārējos. (Karpova, 2000) 

Juridiskajā aspektā ģimene ir faktiskas vai juridiski noformētas personiskas divu 

cilvēku attiecības, kā arī vecāku un bērnu attiecības. Tiesības nodibināt un uzturēt šādas 

attiecības, kā arī tiesības šādas attiecības neveidot ir aizsargātas kā cilvēktiesības. (9) 

Civillikuma 177. pantā noteikts, ka līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku 

aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu 

un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Rūpes par bērnu 

nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu. Bērna aprūpe 

nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes 

nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās 

attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses 

un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam). (Civillikums, 1992)Pat Latvijas 

likumdošana nosaka, ka vecāku pienākumos ietilpst ne tikai bērna pamatvajadzību 

nodrošināšana (barība, siltums, pajumte, apģērbs), bet arī bērna audzināšana un 

izglītošana, atbilstoši viņa spējām un interesēm. Jāatzīst, ka darba vietā novērotais 

liecina, ka teorētiski noteiktais ne vienmēr sakrīt ar praktisko ģimenes uzbūvi. Latvijā 

ir daudz ģimeņu, kurās valda uzskats, ka bērniem nav jāvelta papildus uzmanība no 

vecāku puses. Literatūrā pieejamā informācija liecina, ka bērna pamešana novārtā, 

pienācīga daudzuma uzmanības neveltīšana bērnam, emocionālā atstumtība nodara 

lielu kaitējumu bērna psiholoģiskajai veselībai, un sekas, kas radušās, ir grūti 

novēršamas. Vecākiem ir jāapzinās, ka ne vienmēr viņi būs tie, kuri spēs bērnam 

palīdzēt risināt viņa problēmas, tāpēc ir svarīgi, lai vecāki laicīgi pamanītu 

problēmsituāciju un piesaistītu speciālistu, kurš spētu sniegt profesionālu palīdzību. 
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Teorijas atziņu apkopojumi atklāj ģimenes ieguldījumu bērnu audzināšanā, 

audzināšanas mērķus un ideālus, audzināšanas virzības, uzdevumu, satura un atbilstošu 

pedagoģisko līdzekļu izvēles mainību laika dinamikā (Špona, 2006). Audzināšana un 

ģimenes ikdiena aplūkojama holistiski, ņemot vērā savstarpējās kopsakarības, jo bērna 

attīstību būtiski ietekmē ne tikai apzināta un mērķtiecīga audzināšanas darbība, bet arī 

visa ģimenes vide kopumā. Vecākiem kā veselumam ir būtiska loma ne tikai 

reproduktīvo funkciju pildīšanā un sociālās kultūras pieredzes nodošanā, bet arī bērna 

dzīves kvalitātes un labklājības izjūtas veicināšanā, kas ietver gan materiālos, gan 

emocionālos faktorus. Vecāki audzināšanas procesā, stimulē bērna dzīvesprieku, 

pozitīvu pašregulāciju, palīdz veidot vērtīborientāciju un sekmēt gan bērna fizisko, gan 

garīgo attīstību. (Jansone-Ratinika, 2013). 

Attīstība norit optimāli, ja vecāku attieksme pret pusaudzi ir emocionāli 

atbalstoša. Bērna komunikācijas veidu un sociālās prasmes lielā mērā ietekmē vecāku 

izmantotais audzināšanas stils un ģimenes sistēma. (Makhubela, Idemudia, 2011) 

Tiek izdalīti trīs audzināšanas veidi: 

1. Autoritatīvs audzināšanas veids: šāda tipa vecāki spēj apvienot augstu 

kontroles līmeni pār bērnu ar siltumu, pieņemšanu un atbalstu. Lai gan šī tipa vecāki 

uzstāda noteiktus aizliegumus sava bērna darbībai, viņi, tajā pašā laikā paskaidro 

aizlieguma mērķi un iemeslus. Viņu lēmumi un darbības nešķiet netaisnīgas, un tādēļ 

bērni labprāt tiem piekrīt. Šī tipa vecāki uzklausa savu bērnu vēlmes un iebildumus un 

labprāt piekāpjas, ja bērna prasības ir saprātīgas. Ja bērns būs spējīgs atbildēt uz vecāku 

jautājumiem un pamatot savas nepieciešamības mērķi, vecāki labprāt atbalstīs savu 

bērnu un dos savu piekrišanu. (Baumrind, 1975) 

2. Autoritārais audzināšanas veids: šāda tipa vecāki pakļauj savus bērnus spēcīgai 

kontrolei un bez ierunām liek paklausīt izvirzītajiem noteikumiem. Attiecībās ar 

bērniem viņi ir ļoti ieturēti, kaut arī mēdz būt izņēmuma gadījumi. Bieži lieto parunu: 

kārtība paliek kārtība – un reti dod atļauju bērniem realizēt savas vēlmes. Ja nu bērns 

tomēr turpina uzstāt uz savu un pat sāk raudāt, parasti tas šāda tipa vecāku sadusmo un 

viņš sāk draudēt ar sodu, bieži vien fizisku. Autoritārais vecāks dod komandas un gaida, 

ka tās tiks izpildītas.(Baumrind, 1975) 

3. Liberālais vecāku uzvedības veids: šis vecāka tips ir pilnīgs pretstats 

autoritārajam vecākam. Viņi pilnībā vai gandrīz nemaz neierobežo sava bērna 

uzvedību. Ja, piemēram, šī tipa vecāku bērns vēlas aizkavēties pie draugiem, šis 

jautājums vispār netiek skatīts kā problēma, jo, visticamāk, šajā ģimenē vispār nav 
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uzstādītas mājās atgriešanās laika robežas, nav noteikts gulēt iešanas laiks un no bērna 

netiek prasīta atskaite par savu atrašanās vietu. Bērns nemaz nejautā vecāku atļauju un 

paskaidro situāciju, kad ir atgriezies mājās. Neraugoties uz to, ka bērna uzvedība 

liberālo vecāku bieži vien kaitina, viņš cenšas apspiest savas jūtas un neizrādīt tās. Pēc 

D. Bаumrindas domām, daudzi liberālie vecāki tik ļoti aizraujas ar beznosacījuma 

mīlestības demonstrēšanu, ka bieži vien pārtrauc veikt tiešās vecāku funkcijas, to skaitā 

nepievēršot uzmanību aizliegumiem, kas ir nozīmīgi viņu bērnu attīstībai un 

drošībai.(Baumrind, 1975) 

Kā uzskata D. Baumrinda, vecāku audzināšanas veidam ir būtiska ietekme uz 

augoša bērna personības attīstību. Autoritāro vecāku bērni no citiem atšķiras ar izteiktu 

noslēgtību un biklumu. Gandrīz nemaz nav novērojama tiekšanās pēc neatkarības. Bieži 

vien šādu vecāku bērns ir sadrūmis, pieticīgs un, tajā pašā laikā, ir ātri sakаitināms. 

(Baumrind, 1975) 

Lai gan visatļautība no vecāku puses ir pretēja pastiprinātām aizliegumu 

tendencēm attiecībā pret savu bērnu, ne vienmēr arī rezultāts ir pretējs: arī liberālo 

vecāku bērni var būt nepaklausīgi un agresīvi. Viņiem raksturīga tendence izdabāt 

savām vājībām, viņi ir impulsīvi un bieži vien neprot uzvesties atbilstoši sabiedrības 

prasībām. Taču liberālo vecāku bērni bieži kļūst arī par aktīvām, izlēmīgām un radošām 

personībām. 

Ir atklāts, ka autoritatīvo vecāku bērniem ir vislabākās adaptācijas spējas. 

Salīdzinājumā ar citiem bērniem šī tipa vecāku bērni ir daudz pārliecinātāki par sevi, 

pilnībā kontrolē sevi, savu uzvedību un ir sociāli kompetenti. Ar laiku šiem bērniem 

attīstās augsts pašvērtējums un viņu sekmes skolā ir augstākas nekā bērniem, kuru 

vecākiem raksturīgs kāds no pārējiem audzināšanas stiliem. (Bаumrind, 1975) 

Vecāku izvēlētie audzināšanas veidi tiešā mērā nosaka ģimenes funkcionalitāti –

vai ģimene spēj pildīt savus pienākumus attiecībā pret bērnu, vai bērns, augot šajā 

ģimenē, attīstīsies pilnvērtīgi. 

Literatūrā tiek izdalīta divi ģimeņu sistēmas veidi – funkcionāla un 

disfunkcionāla ģimene. Funkcionāla ģimene ir tāda, kurā apmierinoši tiek pildītas savas 

funkcijas un uzdevumi – ģimene darbojas kā vienots veselums. Funkcionālā ģimenē 

tiek apmierinātas ģimenes locekļu vajadzības un nodrošināta indivīdu personīgā 

attīstība. Savukārt disfunkcionālā ģimenē netiek pildītas ģimenes funkcijas un 

uzdevumi. Ģimenē valda iekšējais konflikts, kā rezultātā, arī katrs ģimenes loceklis 

nejūtas apmierināts ne ar ģimeni kopumā, ne savu personību. (Frīls, Frīla, 1988) 
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Jāpiebilst, ka lielākajā daļā ģimeņu ir jomas/atsevišķas situācijas, kurās tās ir 

funkcionālas, un kurās – disfunkcionālas. Katrs ģimenes loceklis ir personība ar savām 

vēlmēm un vajadzībām, pārdzīvojumiem, tāpēc ir pašsaprotami, ka ir situācijas, kad 

ģimenē rodas konflikti. Lielākā nozīme ir – cik konstruktīvi ģimene šos konfliktus spēj 

risināt. Siltas, atbalstošas vecāku un bērnu attiecības ir viens no priekšnoteikumiem, lai 

bērnam rastos veselīga emocionālā kompetence, bet negatīvi audzināšanas modeļi, kam 

raksturīgi bieži konflikti un naidīgums, veicina emociju regulēšanas problēmas. 

(Freedetal., 2016) 

Negatīva konfliktu risināšanas prakse veicina negatīvu emocionālo pašsajūtu un 

māca pusaudžiem nepareizu konfliktu risināšanas modeli. Emocionālā pašsajūta 

ietekmē pusaudžu funkcionēšanu gan personīgajā, gan sabiedrības līmenī – ja 

pusaudzis ilgstoši izjūt negatīvu emocionālo pašsajūtu, var rasties nopietni 

psiholoģiskās veselības traucējumi, piemēram, depresija, kas ietekmē pusaudža 

ikdienas dzīvi. 

Pastāv vispāratzīta saikne starp ģimenes funkcionalitāti un pusaudžu depresiju, 

tas ir, depresijas simptomi un traucējumi visbiežāk parādās ģimenēs, kurās ir negatīvs 

psiholoģiskais klimats. Pusaudžu depresija novērojama arī ģimenēs, kurās raksturīgs 

emocionālā siltuma un kohēzijas deficīts, emocionālā nepieejamība, bieži konflikti un 

pastiprināta kontrole. Negatīvas attiecības starp ģimenes locekļiem pētījumos ir 

uzrādījušas izteiktāku saistību ar pusaudžu depresiju nekā pusaudžu attiecības ar 

vienaudžiem.(Freedetal., 2016) 

Līdzīgā kārtā bērniem var izveidoties arī nevēlamu emociju gamma – atkarībā no 

tā, kādu emocionālo noskaņojumu savulaik atbalstījuši viņu vecāki. Noskaņojumus prot 

uztvert pat pavisam mazi bērni. Piemēram, trīs mēnešus veci zīdaiņi, kuru mātes cieta 

no depresijas, atbalsoja viņu noskaņojumu, salīdzinājumā ar bērniem, kuru mātes bija 

veselas, daudz biežāk izrādīdami dusmas un skumjas, nevis spontānu dzīvesprieku un 

ziņkāri. (Goulmens, 1995) 

Šādi novērojumi palīdz izprast vecāku nozīmi bērna nākotnes veidošanā – tieši 

vecāki ir tie, kuri iedod pirmās nepieciešamās prasmes bērna turpmākai attīstībai un 

veiksmīgas dzīves veidošanai. 

Jāatzīmē, ka pētījumi pierāda, ka sociāli nelabvēlīgās ģimenēs ar zemiem 

ienākumiem, pusaudži biežāk cieš no trauksmes, depresijas un biežāk tiek novērota 

antisociāla uzvedība. (Wadsworth, Compas, 2002)Šādi pētījuma rezultāti ir skaidrojami 
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ar apstākļiem, ka sociāli nelabvēlīgās ģimenēs vecāki ir aizņemti ar domām par ģimenes 

materiālo nodrošinājumu, bērnu emocionālās vajadzības atstājot novārtā. 

Viens no veidiem, kā ģimene var novērst pusaudža depresīvos simptomus, ir 

veidot viņa uzskatus par emociju pieņemamību un izpausmi – veidot izpratni kā pareizi 

reaģēt emociju uzplūdā un kā pareizi šīs emocijas izpaust apkārtējiem. Piemēram, 

bērniem, kuri aug vidē, kurā nav pieņemts izpaust savas emocijas un dalīties tajās ar 

ģimenes locekļiem, netiek iemācīts modelis, kā pareizi interpretēt un reaģēt uz 

emocijām, kas var likt bērnam noslēgties un zaudēt vēlmi dalīties ar savu emocionālo 

pieredzi. Savukārt bērni, kuru ģimenēs pieņemts izpaust emocijas un dalīties tajās, jūtas 

ērti verbalizējot un izrādot savas jūtas, jo ir saņēmuši vēstījumu no vecākiem, ka 

emocijas ir pieņemamas un akceptējamas – šāds modelis veicina emociju atpazīšanu, 

izprašanu un atšķiršanu. (Freedetal., 2016) 

Vispārzināms fakts ir, ka bērna personības attīstībā liela loma ir bērna pirmajiem 

dzīves gadiem, kad bērns tikai sāk iepazīt pasauli un sevi. Vecākiem ir jānodrošina 

pienācīgs mīlestības, rūpju un uzmanības daudzums bērnam visā viņa attīstības laikā, 

bet jo īpaši, pirmajos dzīves gados, lai bērnam veidotos drošā piesaiste vecākiem. Dž. 

Boulbijs ir pētījis un atklājis likumsakarības starp bērna piesaisti vecākiem un attīstību 

turpmākajā dzīves laikā. Arī citu pētījumu rezultāti pierāda, ka personas ar drošu 

piesaisti ir veiksmīgāki dažādās jomās. Salīdzinot ar bērniem, kuriem ir nedrošā 

piesaiste vecākiem, bērni ar drošo piesaisti: 

 jau 2 gadu vecumā daudz aktīvāki, rosīgāki, entuziastiskāki; 

 jau pirmsskolas vecumā veido labākas attiecības ar vienaudžiem; 

 ir ziņkārīgāki; 

 ir ar augstāku pašvērtējumu; 

 ir pašpaļāvīgāki; 

 biežāk kļūst par līderiem; 

 ir augstāks empātijas līmenis; 

 spēj saglabāt savu autonomiju; 

 pozitīvāk novērtē citu cilvēku uzvedību; 

 izmanto kompromisa un sadarbības konfliktu risināšanas stratēģijas; 

 ir augstāka pašefektivitātes izjūta; 

 dabiski izrāda savas emocijas; 

 ir brīvas, draudzīgas attiecības ar vecākiem; 
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 aktīvi piedalās sarunās. (Miltuze, 2011) 

Boulbija pētījums apstiprina, ka bērnam jau no bērnības ir nepieciešams 

emocionālais siltums, drošības sajūta un mīlestība, tāpēc vecākiem jau no bērna 

dzimšanas ir jāizmanto visas iespējas, lai attīstītu bērnu par emocionāli nobriedušu un 

pilnvērtīgu personību. 

Pozitīvas bērnu un vecāku attiecības ir saistītas ar uzticēšanos un drošības 

izjūtām. Ja zīdainis, kad viņš mēģina norādīt uz savām vēlmēm un vajadzībām, saņem 

konsekventu mātes atsaucību, mīlestību un gādību, zīdainītim rodas uzticēšanās. 

Vispirms, šī ir uzticēšanās savai mātei, mātes gādībai, bet pēc laika pozitīva pieredze 

ģimenē rada arī uzticēšanos citiem nozīmīgiem cilvēkiem zīdaiņa pasaulē. Tālāk šī 

uzticēšanās tiek vērsta plašāk arī ārpus ģimenes. (Sebre u.c.,2004) 

Tieši ģimenē notiek bērna agrīna socializācija un emocionālā attīstība, tāpēc 

bērnībā un pusaudžu vecumā ir vitāli svarīga pozitīva vide ģimenē. (Argyriou, 

Bakoyannis, 2016) 

Vecāku pienākums ir palīdzēt bērnam palīdzēt attīstīt savu personību vadot, rādot 

piemēru, motivējot bērnu pāriet no īstermiņa vēlmēm uz ilgtermiņa mērķiem. Šīs 

darbības ietver sevī bērna unikalitātes akcentēšanu un pieņemšanu, stipro un vājo pušu 

cienīšanu, kā arī ļaušanu bērnam pašam izpētīt, atklāt savas prasmes un spējas, nevis 

uzspiežot bērnam vecāku gribu. (Dabke, 2014) 

No agrā bērnībā gūtās pieredzes ir atkarīga bērna turpmākā personības attīstība. 

Īpaši liela loma iegūtajai pieredzei ir tieši pusaudžu vecumā, kad personā notiek lielas 

pārmaiņas. Pusaudža vecums ir posms starp bērnību un pieaugušā vecumu, tas ir saistīts 

ar iekšējiem konfliktiem, kā rezultātā, arī attiecības ar vecākiem var kļūt emocionāli 

saspringtas. Konflikti ar vecākiem veidojas saistībā ar pusaudža pieaugošo tieksmi pēc 

autonomijas. Pastāv pieņēmums, ka vecāku loma pusaudžu vecumā sarūk, tomēr 

pēdējos gadu desmitos veiktie pētījumi liecina, ka vecāku loma pusaudžu dzīvē 

izmainās, bet turpina saglabāt savu nozīmīgumu. (Seginer, Shoyer, 2012) 

Neskatoties uz izmaiņām vecāku un bērnu attiecībās pusaudža gados, kas rodas 

lielāks saspīlējums attiecībās un konfliktu biežums, ģimene joprojām ir būtisks atbalsta 

avots, un pusaudži joprojām savus vecākus uzskata par ceļvedi, lai izprastu un noteiktu, 

kā pareizi rīkoties dažādās situācijās. (Freedetal., 2016) 

Praktiskā pieredze rāda, ka pusaudžiem, kuri neuzrāda sevī līderim piemītošās 

kompetences, bērnībā vecāki nav veltījuši pietiekami lielu interesi viņa emocijām, nav 

veidojusies piesaiste, vai arī bērna vajadzības tikušas pilnībā ignorētas. Ilgstošs 
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emocionālās saskaņas trūkums starp vecākiem un bērnu ir smags pārbaudījums bērnam. 

Ja vecāki pastāvīgi ignorē tādas bērna emocijas kā prieku, vilšanos, kas izraisa asaras, 

vai tieksmi pēc emocionālā atbalsta, tad bērns sāk vairīties no šo emociju izpausmēm 

un varbūt pat pārstāj tās izjust. Iespējams, ka tieši tādā veidā no intīmo attiecību 

emocionālā repertuāra var tikt svītrota vesela emociju gamma, it sevišķi tad, ja vecāki 

visus bērnības gadus turpinājuši slēpti vai atklāti noniecināt šo emociju izpausmes. 

(Goulmens, 1995) 

Dažādi pārdzīvojumi pusaudžu vecumā (piemēram, vardarbības pieredze) 

negatīvi ietekmē pusaudža attīstību - emocionālo labsajūtu, identitātes veidošanos, 

pašvērtējumu. Pusaudža attīstībai ir būtiski, ka vecāki izprot pusaudža vajadzības. 

Pusaudzim ir apgrūtināta spēja rīkoties mērķtiecīgi, sociāli vēlami, ja viņa 

psihoemocionālās vajadzības netiek apmierinātas. (Harms, Credé, 2010) 

Pētījumi pierāda, ka pusaudžu, kuriem ir labi sasniegumi mācībās, augsts 

pašvērtējums, spēja efektīvi risināt problēmas, kuri ir psiholoģiski nobrieduši un aktīvi 

cenšas samazināt sava stresa līmeni, ģimenēs ir novērojama atvērta, regulāra ģimenes 

locekļu komunikācija savā starpā. Papildus, pētījumos ir atklāts, ka komunikācijai ar 

ģimeni ir noteicošā loma, lai pusaudzis justos ģimenē apmierināts. (Akhlaqetal., 

2013)Pusaudži arī norāda, ka no vecākiem sagaida neviltotu interesi par viņu dzīvēs 

notiekošu, vēlas saņemt pietiekamu uzmanības daudzumu, beznosacījumu mīlestību un 

pieņemšanu. (Dabke, 2014) 

Secinājumi: lai pusaudzis pilnvērtīgi attīstītos, ir nepieciešama labvēlīga ģimenes 

psiholoģiskā un fiziskā vide. Vecākiem ir jāizprot, jāpieņem un jāatbalsta bērna 

individuālo prasmju un īpašību attīstība, jo tieši vecāki ir personas, kas rada lielāko 

ietekmi pusaudža dzīvē. Par bērna psiholoģisko un personības attīstību vecākiem jāsāk 

rūpēties jau no bērna dzimšanas brīža, jo agrā bērnībā saņemtie impulsi no apkārtējās 

pasaules pavada bērnu arī turpmākajā dzīvē. Vecākiem ir jānodrošina labvēlīgs 

psiholoģiskais klimats ģimenē, jāpieradina bērni sarunāties par viņiem aktuālo, ir 

jāieklausās bērnu stāstījumā, jāciena bērns, jāuzticas bērnam – nedrīkst pieļaut 

pārspīlētu kontroli, jāakcentē bērnu pozitīvā uzvedība, ir jāiesaista bērni lēmumu, kas 

skar arī viņu dzīves, pieņemšanā, ir jāizsaka bērnam komplimenti un ir jānodrošina 

fiziskais tuvums – apskāvieni, glāsti. Vecāku pienākums ir nodrošināt bērna augšanu 

labvēlīgā sociālajā vidē – pat tad, ja ģimene nav materiāli nodrošināta, ir jācenšas dzīvot 

sakoptā vidē, ieklausīties bērnu vēlmēs un, atbilstoši savām iespējām, tās realizēt. 
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Pusaudžiem ir nepieciešama vecāku nedalīta uzmanība, un vecāku pienākums, par spīti 

aizņemtībai, ir šo uzmanību bērniem veltīt.  

Apkopojot visu aprakstīto, var secināt, ka ģimenei, lai attīstītu pusaudža līderības 

prasmes, ir šādas iespējas: 

 veidot konstruktīvu/pozitīvu komunikāciju ar pusaudzi; 

 uzklausīt un emocionāli atbalstīt pusaudzi; 

 akcentēt pusaudža pozitīvo uzvedību; 

 uzticēties pusaudzim; 

 noteikt konkrētus pienākumus; 

 veidot emocionāli siltas attiecības; 

 vajadzības gadījumā, piesaistīt dažādu jomu speciālistus, lai palīdzētu 

pusaudzim jomās, kurās vecāki nav kompetenti; 

 mācīt pareizi izrādīt savas emocijas un ļaut dalīties tajās ar ģimenes 

locekļiem; 

 veltīt pusaudzim laiku un nedalītu uzmanību; 

 mācīt uzvedības normas caur personīgo piemēru. 

Lai veiksmīgi varētu realizēt visas iespējas, vecākiem ir jābūt gataviem attīstīt 

savas personības, pilnveidot zināšanas, kā arī ir būt par paraugu bērniem, jo bērni tiešā 

veidā pārņem vecāku uzskatus, paradumus un uzvedības modeli. Vecākiem ir jācenšas 

veidot emocionāli siltas un noturīgas attiecības ar bērniem, lai bērni ģimenē justos 

pieņemti un cienīti. 
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