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Neaudziniet bērnu, audziniet sevi, jo bērns 
vienalga gribēs līdzināties Jums. 

 /Angļu sakāmvārds/  
 
 



Jauna, citāda, digitālā paaudze  

• tehnoloģiski advancēta, 

• globāli orientēta,  

• vizuāli domājoša, 

•  ātra,  

• drosmīga,  

• prasīga 



Ieradumi 
• Lieto internetu mobilajā telefonā un fotogrāfē  

• Regulāri telefonā lieto dažādas mobilās aplikācijas, sūta e-pastus, sazinās sociālajos 
tīklos, filmē, izmanto meklēšanas un navigācijas (Google maps) rīkus, gandrīz katrs 
otrais lieto tūlītējās ziņojuma apmaiņas (instant messaging) aplikācijas (WhatsApp). 

• lejupielādē mūzikas vai video failus, meklē produktus un pakalpojumu iespējas, 
savukārt katrs ceturtais mobilajos telefonos monitorē savus veselības un fitnesa 
rādītājus. 

• Informāciju vēlas apgūt ērtā vietā un laikā, kurās var iepauzēt, patīt uz 
priekšu, attīt atpakaļ 

•  Moto ir ātrāk, īsāk, kodolīgāk 

•  Tu es tas, ko tu rādi 

• Sevi paralēli nodarbina ar citām lietām viedtālruņos vai planšetdatoros. Visbiežākās 
paralēlās aktivitātes ir sērfošana internetā, iepirkšanās, kontaktēšanās ar draugiem. 

 

 



Raksturs ir mūsu personības 
īpašības, kas veidojās visas dzīves 

garumā. Tā veidošanos pamatā 
ietekmē audzināšana ģimenē un 

vide, kurā dzīvojam. 





4 dabiskie spēki* 

Ikvienam no mums piemīt: 
  spēks strādāt un parādīt labāko, ko spējam 
 
 spēks iedvesmot, ietekmēt un “pacelt” ar savu piemēru ikvienu cilvēku, ko  
satiekam 
 
 iespēja panākt pozitīvas pārmaiņas, neskatoties uz negatīviem apstākļiem (izturība un  
spēja atbalstīt citus). 
 
Ikviens ir spējīgs izturēties pret līdzcilvēkiem ar cieņu, atzinību un laipnību – un, 
 to darot, uzlabot atmosfēru visā dzīvē, pārvēršot to līdz pilnībai.  
 

Nevajag titulu, lai to darītu...    
 
*R. Šarma 

 



ATTIECĪBAS 

 

 INTERESĒJIES 

Uzklausi, ATBALSTI un dod iespēju pašam rīkoties 

KOPĀ piedzīvojot sarežģītas situācijas un kopā viņas risinot – 
rodas saites, kuras liek izjust otru kā vērtību savā dzīvē 

Radi EMOCIJĀM VIETU darba/skolas/mājas dzīvē – legalizē 
emociju izpausmju veidus, lai neuzkrājas 

Konflikti ir normāla ATTIECĪBU PIEREDZE – nebaidies no 
viedokļu sadursmēm – tur bieži rodama liela vērtība 
 

 



Pašapzināšanās un sociālais spogulis 

• Ģenētiskais determinisms – vainīgi tavi vecvecāki,nācija, tauta, 
tāds ir tava DNS, tāds mantojums 

• Fiziskais determinisms – vainīgi tavi vecāki, audzināšana un 
bērnības pieredze 

• Vides determinisms – vainīgs tavs šefs, tas nejaukais puišelis, 
ekonomiskā situācija valstī 

 
Determinisms filozofiska mācība par to, ka jebkuru notikumu (cilvēka, sabiedrības) dzīvē nosaka cēlonis vai 

cēloņu ķēde, savukārt no jebkura notikuma var noteikt sekas. Nekas nenotiek nejauši vai spontāni 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Filozofija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Filozofija


Pagājušā gada/pagājušā mēneša lielākais  
sasniegums/pārmaiņa, kura ietekmē mani 

pozitīvi/dod spēku arī šobrīd. 



Personības izaugsme 

Saistību uzņemšanās un izpilde, atbildība. 

 

• Apzināties vājās vietas, kas jāuzlabo, un talantus, kas jāattīsta, 

• Izmantojot iztēli un gribu, rīkoties – dot solījumu un to izpildīt, 
izvirzīt mērķi un to sasniegt. 

 

Spēks uzņemties saistības pret sevi un tās izpildīt veido 
paradumus un rakstura spēku. 

Ļoti veiksmīgu cilvēku septiņi paradumi. 

Stīvens R. Kovejs 



Patīkamas izjūtas 

Nepatīkamas sajūtas 
Izaugsme 

Veiksme 
Laime 

Neveiksmes 
Dzīvesspēks 



Ieradumi? 

• No rīta, kad pamostos  …… 
• Brokastojot….. 
• Dodoties uz darbu…… 
• Pirms darba….. 
• Darba laikā…. 
• Pusdienas pārtraukumā…. 
• Vakarā…… 
• Pirms gulētiešanas….. 



veselīgi 
sargājoši 

produktīvi 
stiprina dzīvesspēku 
konsekvenci drošību 

Koncentrējam savu 
enerģiju uz kaut ko citu 

ērtības sajūta 
aizpilda kādu 

vajadzību 

labs slikts 



3 signāli, kas varētu 
ieradumus mainīt! 

•Vide 

•Atvaļinājums 

•Cilvēki…… 

Ko vēlos saņemt pretī? 



Iniciatīvas uzņemšanās  
Uzvedība 
•Es tur neko nevaru darīt! 
•Tāds nu es esmu! 
•Viņš mani padara traku! 
•Nav laika! 
•Ja būtu….. 
•Es iespējams darītu tad, kad ...... 
 
 

• Var strādāt ar sevi, nevis uztraukties 
par apstākļiem, mēs spējam tos 
ietekmēt 

 

Uzvedība 
•Es izvēlos…. 
•Es dodu priekšroku… 
•Es darīšu…. 
•Es varu….. 
•Es protu… 

 





 





• Kad tev jāizdara izvēle, izvērtē faktorus 

• Ja neizvērtē visus, vari kļūdīties  

• Ņem vērā citu viedokli 



• VFA izvērtējums: 

samaksa, 

cik ļoti tevi darbs interesē vai 
iepriecina.  

izaugsmes un paaugstinājuma 
iespējas,  

darba kolēģi,  

darba vide,  

attālums līdz darba vietai, 

_____________________ 

_____________________ 

 



  
Pabeidziet 
teikumus! 
 
 ES VARU..... 
 

 

•Pārskatīt savu nedēļas plānu un atmest lieko, 
piemēram, ....... 
•Sakārtot vienreiz ....... 
•Regulāri darīt to, kas man nāk par labu, piemēram, 
............ 
•Izpildīt kādu savu senu vēlēšanos, piemēram, ...... 
•Biežāk kontaktēties ar jaukiem cilvēkiem, piemēram, 
........... 
•Piekāpties cīņās, kurās nevaru uzvarēt, piemēram, 
........... 
•Regulēt kontaktus ar cilvēkiem, grupām, kas krīt uz 
nerviem, piemēram, ........ 
•Atbrīvot sevi no aizspriedumiem pret sevi un citiem, 
piemēram, ................ 
 



Bez manis 
nekas nenotiek 

Pastiprināta 
kontrole 

Iemācās 
nedomāt     

Man ir 
atbildīgi bērni 

Deliģēju un 
uzticos 

Atbildība 
pieaug 



Sadarbība: 

•Skolēnu pašpārvalde 

•Mācību priekšmeti 

•Projekti ( sociālā uzņēmējdarbība, 
skolēnu mācību firmas) 



Manas pārliecības 

  
Meklē pierādījumus, kas apstiprina Tavas pozitīvās 

pārliecības. 
 

Tu tos atradīsi! 
 

 


