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Cesvaines 

internātpamatskola 

Skolēnu agresivitātes 

korekcijas iespējas 

Agresijas pamatveidi: 

 Verbālā (vārdiskā), kad izsmej, apsaukā, 

necenzēti lamājas u.c.) 

 Fiziskā, kad kaujas, grūstas, rauj aiz 

matiem; 

 Materiālā, kad izspiež  naudu, mantas, 

bojā privāto īpašumu; 

 Daļēja ignorēšana—nepieņemšana spēlēs u.c.; 

 Pilnīga ignorēšana—boikots. 

Sākumskolā tiek likti pamati morālajām vērtībām un sabiedrībā pieņemto 

noteikumu ievērošanai. 

Šajā periodā vecākiem un pedagogiem ir nepieciešama liela pacietība un 

izpratne par bērnu, nepieciešamas zināšanas un izpratne par bērna 

attīstības īpatnībām, jāvelta  pietiekama uzmanība dažādām 

negatīvām izpausmēm bērna uzvedībā (kaušanās, apsaukāšanās, 

agresivitātei u.c.). 

Tikai tad varam sagaidīt, ka vecākajās klasēs nebūs sišana ,,līdz pirmajām 

asinīm”, vakaros ielās un parkos neklīdīs pusaudži, meklēdami 

kārtējo upuri savām izklaidēm. 

Paņēmieni kā izpaust dusmas: 
Piedāvājiet izmantot «brīnumlietas» negatīvu emociju izgāšanai: 

    - tase vai maisiņš (tajos var kliegt); 

- papīra lapas (tās var burzīt, plēst, ar spēku    mest mērķī pret sienu); 

- zīmuļi (ar tiem var uzzīmēt nepatīkamu situāciju un pēc tam aizkrāsot vai 

saburzīt zīmējumu); 

- plastilīns (no tā var izveidot pāridarītāja figūriņu un pēc tam samīcīt to vai 

pārtaisīt); 

- spilvens (to var mest, sist, spert). 

   - bokss ar spilventiņiem 

Agresivitātes pazīmes 

 Bērns bieži zaudē kontroli pār sevi, 

 Bērns bieži strīdas un lamājas ar pieaugušajiem, 

 Bērns atsakās pildīt noteikumus, 

 Bērns speciāli kaitina citus cilvēkus, 

 Bērns bieži vaino citus savas kļūdās, 

 Bērns bieži dusmojas un atsakās kaut ko darīt, 

 Bērns bieži ir atriebīgs un skaudīgs, 

 Bērns jūtīgi reaģē uz citu cilvēku rīcību. 

10 soļi pretī bērnam 

 Nemelojiet bērnam. 
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Avīze Vecākiem 

Iesēsi domu - 

iegūsi rīcību. 

Iesēsi rīcību - 

iegūsi ieradumu. 

Iesēsi ieradumu - 

iegūsi raksturu. 

Iesēsi raksturu - 

iegūsi LIKTENI. 

(Konfūcijs) 



Ja vismaz 4 no šīm pazīmēm parādās 6 mēnešu laikā, ir nepieciešama ārsta vai psihologa 

palīdzība! 

Metodes, kuras var izmantot bērns, lai mazinātu iekšējo spriedzi un iekļautos 

uzvedības normās, nekļūstot agresīvs: 
Elpošanas vingrinājumi – pareiza un ritmiska elpošana dod iespēju ķermenim sakārtot iekšējos 

procesus, koncentrēties uz noteiktu darbību. 

Zīmēšana – palīdz izpaust iekšējās emocijas un domas un nonākt pie kāda rezultāta. Īpaši ieteicams 

bērniem, kuriem ir grūti formulēt savas izjūtas vai vajadzības, bet vieglāk to būt darīt ar dažādu 

simbolu palīdzību. Šo metodi bērns var izmantot arī tajos brīžos, kad izjūt pieaugam iekšējo 

diskomfortu, lai izpaustu emocijas, kuras var provocēt agresīvu uzvedību, kā arī sakārtot domas. 

Figūru veidošana – var izmantot gan mālu, gan plastiku, gan plastilīnu, gan mīkstas gumijas bumbiņas. 

Iespēja izkustēties - aktīviem bērniem ar augstu enerģijas līmeni ir svarīgi, ka ikdienā var aktīvi 

darboties, ne tikai sēdēt vai darboties tikai ar rokām (iziet ārpus klases, veikt pietupienus, utt.) 

„Mantru” skaitīšana – bērns var izdomāt kādu frāzi, kas viņam palīdz saglabāt iekšēju mieru un to 

atkārtot katru reizi, kad izjūt iekšēju diskomfortu. 

Dienasgrāmatas veidošana – bērns var rakstīti, zīmēt savu dienasgrāmatu vai kalendāru, lai pats var 

vērot savas uzvedības dinamiku un ievērot panākumus, kuri dod iekšēju uzmundrinājumu tālāk 

mainīt savu uzvedību, kā arī vairāk pats saskata situācijas, kurās atkārtojas agresīvā uzvedība un var 

tālāk strādāt ar šīm situācijām,lai mainītu savu uzvedību un saskarsmi ar apkārtējiem. 

 Pašnovērošana – apbalvošana - izriet no dienasgrāmatas, kad bērns var apbalvot sevi katru reizi, kad 

ir izdevies rīkoties konstruktīvi. Efektīvāk šī metode darbojas, ja apbalvošanas un novērošanas 

procesā piedalās arī citi pieaugušie gan no skolas, gan ģimenes. 

Metodes, kuras var izmantot pieaugušie, lai palīdzētu bērnam izvairīties/ novērst 

agresīvu uzvedību: 

Punktu sistēma - punktu sistēma nosaka skaidrus noteikumus un par ko bērns 

saņem noteiktas sekas, par ko saņem bonusa punktus un kādā veidā var dzēst  

noteikumu pārkāpumu. Šī sistēma ietver skaidru vienošanos starp bērnu, 

vecākiem  un pedagogiem, un ietver katras puses atbildību, kura ir jāievēro visiem 

iesaistītajiem  speciālistiem. Lai punktu sistēma un noteikumu ievērošana no 

bērnu puses darbotos  sekmīgi, ir svarīgi, ka vecāki un iesaistītie skolas speciālisti 

izturas saskaņā ar  kopīgiem noteikumiem u neuzstādītu jaunas prasības, par to 

neinformējot pārējos, tai skaitā bērnus. 

 Vingrinājumi kopā ar bērniem - pieaugušais kopā ar bērnu trenējās visus 

vingrinājumus, kuri ir aprakstīti kā palīdzības metodes, ko var izmantot bērns. 

     Svarīgi, ka pieaugušie ļauj bērnam tās izmantot, nevis uztver par papildus 

apgrūtinājumu savam darbam. 

 Novērojumi – strādājot ar agresīvu bērnu, situācijas risināšanā parasti ir  iesaistīti vairāki pieaugušie 

(vecāki, skolotāji, utt.) un tas ir svarīgi, ka visi pieaugušie vēro bērna uzvedību un šī informācija 

nokļūst viena speciālista rokās,  kurš vada šo gadījumu (piemēram, skolas sociālais pedagogs). 

 Stundas kārtība – ja bērnam ir augsts enerģijas līmenis, ir svarīgi, ka bērnam ir iespēja aktīvi darboties, 

ne tikai darīt monotonas darbības, līdz ar to ir svarīgi 

    dažādot stundās pasniedzamo mācību vielu, ņemot vērā bērna specifiku. Un bērnam var tikt uzticēta 

zināma atbildība par stundas norisi, kas viņam palīdzēs izjust savas klātesamības 

nozīmīgumu, līdz ar to paaugstina motivāciju mainīt uzvedību. 

Agresijas novēršanas principi: 
 Akcentēt uzmanību uz rīcību nevis personību – ja dara pretēji, tad agresija var kļūt par 

noturīgu personības īpašību. Noturēt robežu starp personību un rīcību palīdz rīcības 

objektīvs un precīzs raksturojums. Galvenais – bērnam jābūt pārliecinātam, ka mēs 

neesam pret viņu, bet gan pret viņa rīcību. 

2.lappuse Avīze Vecākiem 

“Mums nav jāzina, 

cik pasaulē 

pakārušies un cik 

cilvēku apēdušas 

haizivis. Vienīgais, 

kas mums jāzina, – 

kas notiek mūsu 
tuvāko cilvēku sirdī, 
kā viņi jūtas, pēc kā 

ilgojas.”. 

/A. Mediņš/ 



Veidojot rokrakstu, veidojam gudru galvu! 

Kontrolēt savas negatīvās emocijas – pieaugušajiem ir jāsaprot, ka ir dabiski 

agresīvā situācijā pašam just dažādas spēcīgas negatīvas emocijas. Lai 

tās varētu kontrolēt, tās ir jāapzinās. Jo, ja pieaugušais kontrolē savas 

emocijas, viņš nepastiprina agresīvu uzvedību, demonstrē pozitīvu 

piemēru, kā izturēties negatīvā situācijā, saglabā partneriskas attiecības, 

kas nepieciešamas tālākā saskarsmē. Ja pieaugušā cilvēka agresija 

pārsniedz normu, tad viņš pats var būt agresijas iemesls un provocēt 

bērnu uz agresīvu uzvedību. 

Saglabāt pozitīvu bērna reputāciju – jo bērniem ir ļoti grūti atzīt savu 

sakāvi.Vissliktākais ir publisks nosodījums un negatīvs vērtējums. Viņi no tā 

centīsies izvairīties visiem iespējamiem līdzekļiem. Lai palīdzētu bērnam 

pašcieņas saglabāšanā, publiski vajag minimizēt bērna vainu : „tu laikam esi 

noguris....” u.tml., bet pēc tam vienatnē ar bērnu situāciju pārrunāt. Lai 

nejustos sakaitināts, kad bērns bez redzama iemesla slikti uzvedas, 

nepieciešams uzdot jautājumu: 

   «Interesanti, kas ar viņu pašlaik notiek?» 
 

 

 

 Tas, ka digitālajā laikā apkārt ir dažādas ierīces, ar kurām veidot 

tekstu, nenozīmē, ka pēkšņi ar roku vairs nerakstīsim glīti, skaidri un 

salasāmi. Rokraksts nav tikai konkrētas burtu formas, bet tas ir arī bērnu 

domāšanas attīstības līdzeklis, uztveres, atmiņas attīstības līdzeklis. Arī 

audzināšanas līdzeklis un arī pašterapijas līdzeklis. 

 Var piekrist, ka dažkārt aiz lielās steigas, nevaļas, arī citām 

raksturu saistītām lietām, mūsu rokraksti ir tādi, kādus cits negrib 

redzēt. Bet tas neatbrīvo mūs no atbildības radīt rakstu, kas atbilst 

valodas kultūras normām. 

 Skolēnu rokraksti kļūst arvien neizlasāmāki, nekārtīgāki un 

paviršāki. Valdorfa skolās pievērš uzmanību rakstīšanas rīkiem - 

vispirms skolēni raksta ar blokkrītiņiem, kas prasa lielāku spēku, tad 

pāriet uz rakstību ar pirkstiņkrītiņiem, tikai tad raksta ar resniem 

krāsainiem zīmuļiem. Tikai trešā klasē sāk rakstīt ar pildspalvu, bet tā 

noteikti ir tintes pildspalva. Mazajās klasēs rokraksti bērniem ir ir labi, 

to sāk bojāt steiga pusaudžu gados. 

 Ieteicams būtu, ka 1. klasē pirmo pusgadu bērni mācās rakstīt ar 

zīmuli. Tikai tad pāriet uz rakstīšanu ar pildspalvu, lai nostiprinātu un 

attīstītu rociņas muskulatūru. 

 Bērnudārzā būtu jāiemāca pareizs pildspalvas satvēriens. To 

pārmācīt ir grūti. 

Arī mūsu skolā liela vērība tiek pievērsta skolēnu rokrakstiem.  

Ir iekārtotas burtnīcas glītrakstiem, kurās centīgi katru vakaru vingrināmies, jo, 

veidojot rokrakstu, veidojam arī gudru galvu! 

3.lappuse3 

“Pietiek žēloties, ka esam 

noguruši, ka esam pelnījuši 

atpūtu. Ja Tev ir bērns, Tev 

jādod viņam sajūta, ka mīli, 
ka viņš ir Tavas uzmanības 

centrā. ”. 

/A. Mediņš/ 

Avīze Vecākiem 



Cienījamie vecāki! 

Sakarā ar to, ka gaisa temperatūra ir pazeminājusies, lūdzam parūpēties par  

piemērotu apģērbu bērniem—cepurēm, cimdiem, šallēm, jakām, zābaciņiem! 

Internātā nepieciešamas personiskās higiēnas piederumi, čībiņas un naktsveļa. 

Gaidām Jūsu ierosinājumus, ieteikumus, padomus,labus vārdus, idejas, 

visu, ko vēlaties mums ieteikt tālākai skolas darba uzlabošanai un attīstī-

bai! Tos varat izteikt, piezvanot, atrakstot uz e-pasta adresi 

cesinstk@cesvaine vai, iemetot vēstulīti skolā izvietotajā uzticības pasta 

kastē! 

Skolas padomes sēdē 17.10. tika pieņemti sekojoši lēmumi: 

1. Labo darbu nedēļas ietvaros sarīkot labdarības akciju”Dodam ap-

ģērbiem jaunus saimniekus”, nesot uz skolu apģērbus, kas pašu mā-

jās palikuši par maziem, bet varētu noderēt citam bērnam. 

2. Par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu (rupji vārdi, 

kaušanās u.c.) jāstrādā 1 stunda sabiedrībai lietderīgos darbos, par 

atkārtotu tāda veida pārkāpumu—5 stundas, par tīšu skolas inven-

tāra bojāšanu—10 stundas. 

3. Ziemassvētkos saldumu balvas dot visiem skolēniem, bet, ja uz-

vedība neapmierinoša un atzīmes nesekmīgas, pakas lielumu 

samazināt uz pusi. 

Skolas padomi vada Ina Ikauniece, vietnieks Ainārs Leitis. 

Aktuāla informācija par skolas pasākumiem. 

Nemanot ir pienākušas rudens brīvdienas, jo pirmais darba cē-

liens bija ļoti darbīgs un spraigs. Skolā notikuši daudzi interesanti 

pasākumi:  

 Sporta diena stadionā kopā ar Cesvaines vidusskolu,  

 Miķeļdiena; 

 Rudens pārgājiens, iepazīstot Cesvaines skaistākās un in-

teresantākās vietas; 

 Ekskursija uz Alūksni, Stāmerienu; 

 Drošības nedēļa; 

 Karjeras nedēļa, apmeklējām Madonas karjeras izvēles cen-

tru; 

 Labo darbu nedēļa. 

 Tikšanās ar Madonas policijas priekšnieku Gundaru Tropu. 

Rudens brīvdienās dosimies 21.oktobrī! 

Tiksimies atkal skolā 31.oktobrī! 

Cesvaines 
internātpamatskola 

Telefoni saziņai: 

Skolas direktore Ilze Brante, m.t. 
26556893 

Direktores vietniece izglītības jomā 
Daiga Ķevere, m.t. 22116304 

Direktores vietniece audzināšanas 
jomā Iveta Zemīte, m.t. 
26286692 

 

 

Cesvaines 

internātpamatskola 

 

Bērni ir puķes 
Dieva pasaules 

dārzā, kas uz laiku 
ir uzticēti mūsu 
mīlestībai un 

kopšanai, bet, kas 
attīstās un aug pēc 

viņu pašu 
nesatricināmiem 

likumiem. 

/Zenta Mauriņa/ 

 


