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#ģimene un draugi – 
attiecības un kā tās veidot 



Sociālā
atbalsta tīkls

Tie ir cilvēki, uz kuriem Tu vari paļauties – saņemt atbalstu un dalīties ar to, 

kas notiek Tavā dzīvē. Atbalsts var būt neformāls, piemēram, Tava ģimene, 

radinieki, draugi, komandas biedri, treneri, vienaudži no skolas, un formāls, 

piemēram, veselības aprūpes speciālisti, skolas atbalsta personāls, psihologi, 

psihoterapeiti, psihiatri un citi profesionāļi. 

Sociālā
atbalsta tīkls

Tev var
nodrošināt:

• emocionālu atbalstu (piemēram, iejūtība, rūpes, 
 uzticēšanās, mīlestība, pieņemšana, iedrošināšana, gādība) 

• informāciju (padoms, norādījums, idejas, informācija problēmu risināšanai) 

• praktisku atbalstu (kopā pavadīts laiks, izbraukumi 
 brīvā dabā, palīdzība mājasdarbos) 

• draudzību (emocionāla saikne un piederības izjūta) 



Kāpēc sociālā 
atbalsta tīkls ir labs 

Tavai mentālajai 
veselībai? 

palielina 
pašpārliecību 
(Tu jūties 
novērtēts un 
atbalstīts) 

palīdz sasniegt 
mērķus (Tu labāk 
nokārto eksāmenus 
vai iestājies interešu 
pulciņā, par ko biji 
ilgi domājis)

samazina laiku, 
ko pavadi viens 
(Tu vari justies 
piederīgāks citiem, 
mazāk piedzīvo 
vientulību vai 
garlaicību)

uzlabo smadzeņu 
darbību (Tu vari 
iemācīties vairāk 
un labāk 
atcerēties)

uzlabo sociālās 
prasmes (saskarsmē 
ar citiem Tu māki 
izteikt savu viedokli, 
diskutēt, izprast 
sarunbiedru, 
uzklausīt)



Kā izskatās
veselīgs savstarpējo 

attiecību atbalsts? 
Jūsu 
attiecības ir 
balstītas uz 
drošību un 
uzticību

Jūs 
iedrošināt un 
atbalstāt 
viens otru 

Jūs saprotat 
un cienāt 
viens otra 
viedokli  

Risinot 
konfliktsituācijas, 
Jūs 
neapsaukājaties, 
nedraudat viens 
otram, izturaties 
ar cieņu

Jūs 
atvainojaties 
viens otram, 
kad saprotat, 
kad esat 
kļūdījušies

Jūs ļaujat 
viens otram 
darīt tās 
lietas, kas 
iedvesmo un 
patīk

Jūs varat 
izrunāt 
domstarpības, 
kas radušās 
Jūsu starpā, 
neaizvainojot 
viens otru

Jūs abi 
uzņematies 
atbildību par 
to, kā Jūsu 
vārdi un 
darbības 
ietekmē Jūs 
un apkārtējos 
cilvēkus 

Jūs varat 
nepiekrist, 
tomēr zināt, 
ka ir pareizi 
runāt par 
savām 
atšķirībām 



Kontrole vai Tava laika un darbības izsekošana (piemēram, 
atkārtota īsziņu sūtīšana vai vairāki zvani ar mērķi pārbaudīt, 
ar ko Tu nodarbojies, neļaušana pavadīt laiku kopā ar 
draugiem vai ģimeni)

Tevis un Tavu ideju kritizēšana vai sāpīgi komentāri 
par Tavām darbībām vai izskatu

Mērķtiecīga ignorēšana (piemēram, neatbildēšana uz ziņām 
vai zvaniem)

Draudu izteikšana, izraisot bailes un nedrošību
 
Vienpusēja lēmumu pieņemšana, lai gan tas skar Jūsu 
abu attiecības

Fiziska vardarbība (sišana, mētāšanās ar priekšmetiem, 
grūstīšana)

Citu vainošana savā uzvedībā un atbildības neuzņemšanās 
par savu rīcību

Negatīvi izteikumi par Taviem draugiem vai ģimenes 
locekļiem

Bezkompromisa attieksme konfliktsituācijās

Neveselīgas attiecības var kaitēt 
emocionālajai un/vai fiziskajai veselībai. 

Emocionāli aizskarošas attiecības var 
attīstīties gan starp draugiem,

gan vecākiem vai citiem. 

Kas liecina
par neveselīgu

savstarpējo attiecību 
atbalstu?



izmēģini jaunas lietas, 
piemēram, brīvprātīgo darbu 
vai iesaistīšanos kādā 
jauniešu grupā 

lūdz draugus pievienoties 
savām aktivitātēm 

apmeklē pasākumus
(piemēram, svinības, sporta
pasākumus, mūzikas festivālus) 

lūdzot palīdzību, precīzi norādi savas
vajadzības (piemēram,“Es šodien jūtos
skumji. Vai Tu varētu  apciemot mani?” 
vai “Man tiešām būtu nepieciešama 
palīdzība. Vai Tu vari man palīdzēt?”) 

uzlabo jau esošās attiecības, 
kopīgi plānojot laika 
pavadīšanu

pavadi mazāk laika ar cilvēkiem, 
kuri veicina neveselīgus ieradumus
(piemēram, lieto alkoholu, smēķē, 
lieto narkotikas vai apdraud
savu dzīvību) 

esi pacietīgs, 
kad veido jaunas attiecības
ar jauniem cilvēkiem 

Kā Tu vari
palielināt

savu sociālā 
atbalsta tīklu?

1. 2.

3. 4.

5. 7.6.



Padomi pozitīvu 
ģimenes attiecību 

veidošanai ar 
pusaudžiem

Novērtējiet pusaudža sasniegumus
Kad novērtējat sasniegumus, dalāties 
pārdzīvojumos un atbalstāt viņa 
vaļaspriekus, Jūsu bērns zina, ka viņš Jums 
rūp. Dažreiz pietiek tikai ar parādīšanos 
pasākumā, kurā bērns spēlē sportu vai 
mūziku, vai dodot viņam iespēju piedalīties 
ārpusskolas nodarbībās.

Ģimenes tradīcijas
Tradīcijas un rituāli var 
palīdzēt Jums un bērnam 
noteikt regulārus datumus un 
īpašus laikus. Piemēram, 
kopīgu filmu vakaru, 
iecienītās maltītes 
gatavošanu noteiktā vakarā, 
spēļu pēcpusdienu vai kopīgu 
vakara pastaigu. 

Ģimenes ēdienreizes
Regulāras kopīgas ēdienreizes ir 
lieliska iespēja ikvienam papļāpāt 
par savu ikdienu vai interesantām 
lietām, kas notiek vai tuvojas. 
Turklāt daudzas ģimenes uzskata, 
ka ēdienreizes ir patīkamākas, ja 
televizors un mobilie tālruņi 
netiek lietoti.

Viens pret vienu
Individuāls laiks kopā ar pusaudzi 
dod iespēju uzturēt saikni un izbaudīt 
otra sabiedrību. Tā var būt arī iespēja 
dalīties domās un jūtās. Ja varat, 
mēģiniet atrast iespējas katram no 
vecākiem pavadīt šo laiku kopā ar 
bērnu. 

Mājsaimniecības 
pienākumi 
Atrunāti mājsaimniecības 
pienākumi bērniem un 
pusaudžiem rada sajūtu, 
ka viņi sniedz nozīmīgu 
ieguldījumu ģimenes 
dzīvē. Tās varētu būt tādas 
lietas kā mājas darbi, 
iepirkšanās vai palīdzība 
vecākiem vai jaunākiem 
ģimenes locekļiem. 

Ģimenes noteikumi
Saskaņoti noteikumi, 
ierobežojumi un sekas 
pusaudžiem dod 
drošības, struktūras un 
paredzamības izjūtu. Tie 
palīdz bērnam uzzināt, 
kādi standarti attiecas uz 
Jūsu ģimeni un kas 
notiks, ja viņš pārkāps 
robežas.

Informācija vecākiem



Kad pusaudžiem veidojas jauna identitāte un attīstās personība, viņi var sākt 

apstrīdēt vecāku viedokli un attieksmi un, iespējams, tik daudz nemeklēs padomus 

pie vecākiem. Biežāk pusaudži pavadīs laiku savās guļamistabās, sociālajos tīklos, skolā, 

kā arī kopā ar draugiem – jauniem draugiem, par kuriem nekad iepriekš neesat 

dzirdējuši vai tikušies.

Viens no labākajiem veidiem, kā vecāki var turpināt vairāk iesaistīties pusaudžu dzīvēs, 

ir iepazīt viņa draugus. Tas palīdz iegūt izpratni par attiecībām, kurās ir iesaistīts pusaudzis, 

un sekot šīm attiecībām, lai pārliecinātos, ka tās saglabājas pozitīvas.

Iepazīstiet 
pusaudža 
draugus!

Viens no

labākajiem veidiem,

kā pozitīvi ietekmēt

pusaudžu draudzību un

attiecības, ir palikt

iesaistītam.

5 idejas, kā vecākiem palikt iesaistītam pusaudžu dzīvē:

1. aiciniet draugus uz ģimenes vakariņām, iesaistiet tos sarunās par viņu interesēm, 

 hobijiem un to, kā viņiem patīk pavadīt laiku

2. veltiet laiku skolas pasākumiem, kur visbiežāk var satikt sava pusaudža draugus

3. mudiniet savu pusaudzi ģimenes izbraukumos ņemt līdzi draugus

4. iepazīstieties ar viņa draugu vecākiem

5.  esiet uzmanīgi ar draugu vērtēšanu vai nosodīšanu



PRC speciāliste un 
klīniskā psiholoģe 

Elīna Bārtule
dalās ar savu

pieredzi un 
biežākajiem vecāku 

jautājumiem.

“Vairums vecāku domā, ka pusaudžiem pusaudža gados ģimene kļūst 
mazāk svarīga. Tomēr jāsaprot, ka pusaudžiem ģimene un tās 
sniegtais atbalsts ir vajadzīgs tikpat daudz, cik tas bija nepieciešams 
jaunākā vecumā.
Tiesa, pusaudža gados ģimenes attiecības mainās, un tas ir normāli. 
Vecāki atzīst, ka, bērnam pārejot uz pusaudžu attīstības fāzi, 
attiecības kļūst vienlīdzīgākas.
Šajos gados lielākajai daļai jauniešu un viņu ģimenēm ir daži kritumi 
un attiecību saasinājums, taču, pusaudzim pieaugot, viss parasti 
uzlabojas, jo bērni kļūst nobrieduši, tostarp ģimenes attiecībām ir 
tendence kļūt ciešākām. 
Pusaudžiem vecāki un ģimene ir rūpes un emocionāla atbalsta avots. 
Tas sniedz praktisku, finansiālu un materiālu atbalstu, un lielākā daļa 
pusaudžu joprojām vēlas pavadīt laiku kopā ar ģimeni, daloties idejās 
un izklaidējoties.
Tas ir normāli, ja pusaudži ir noskaņoti pret vai šķiet nekomunicējami. 
Taču vecāki viņiem joprojām ir vajadzīgi. Pusaudži vēlas, lai tie 
iesaistītos viņu dzīvē, kaut arī dažreiz šķiet, ka attieksme, uzvedība 
vai ķermeņa valoda pauž, ka viņi to nevēlas,” norāda Elīna Bārtule.

Intervija 



Kas ir ģimenes vai 
draugu konflikts? 

Šī ir viena no visbiežāk sastopamajām pusaudžu 
problēmām ar vecākiem un draugu vidū, kas var 
izraisīt nepārtrauktas vecāku un pusaudžu 
savstarpējās nesaskaņas. It īpaši tās var 
palielināties pusaudža gados, jo pusaudžiem ir 
normāli meklēt neatkarību un nošķiršanos no 
vecākiem. Tas ir svarīgs posms, kura laikā viņi 
mācās būt individuāli (apgūst jaunas prasmes 
patstāvīgi risināt grūtības, izvēlas, ar ko vēlas 
nodarboties dzīvē, u.tml.).

Domstarpības var veidoties no viedokļu atšķirības, ikdienas 
komunikācijas neesamības, izmaiņām ģimenē (piemēram, 
jaundzimušais vai šķiršanās), brāļu/māsu sāncensības vai 
disciplīnas jautājumiem u.c.

Ir svarīgi atcerēties to, ka pusaudža gados viņi apgūst prasmes, 
kas ir vajadzīgas pieaugušo dzīvei. Efektīva konfliktu risināšana, 
visticamāk, viņiem būs nepietiekoša, un vecāki var spēlēt 
nozīmīgu lomu, palīdzot attīstīt šo prasmi,” atzīst Elīna Bārtule.

“Konflikts ir normāls process, kurā cilvēki risina domstarpības. 
Kad cilvēki dzīvo kopā zem viena jumta vai bieži pavada kopā 
laiku, domstarpības ir nenovēršamas. Domstarpībās mēs visi 
vēlamies tikt uzklausīti, saprasti un pieņemti.

Intervija 



“Lūdzu, paturiet prātā, ka katrs 
bērns ir atšķirīgs un vecums nav 
vienīgais faktors, nosakot pareizo 
mājas pienākumu. Papildus 
padomājiet par brieduma pakāpi, 
fiziskajām spējām un interesi, 
izvēloties bērniem piemērotos 
darbus. Ņemiet vērā, ka vecākām 
vecuma grupām varat atlasīt 
darbus no kategorijām jaunākiem, 
lai izveidotu atbilstošu sarakstu. 
Nosakiet savam bērnam mājas 
pienākumus un laika grafiku,
lai tos pabeigtu.

Kad ģimene saskaras ar pusaudža mentā-
lajām grūtībām, labākais veids, kā saprast, 
vai pusaudzim nebūs pārslodze, ir pārrunāt 
pašas lietas ar pusaudzi. Tikai pats pusau-
dzis varēs sniegt atbildes par savām 
iespējām un robežām.

Bērnu iesaistīšana mājsaimniecības 
uzdevumos jau agrīnā vecumā palīdz viņiem 
iemācīties vērtības un empātiju, kā arī 
atbildību. Ja bērns līdz pusaudža vecum-
posmam nav iemācījies pildīt vai piedalīties 
mājas pienākumu veikšanā, tas var radīt 
apgrūtinājumu atbildības veicināšanā, 
tostarp dzīves iemaņu praktizēšanā. 
Bērniem ir svarīgi internalizēt vērtības, 
kad viņi ir mazi, jo mājsaimniecības 
pienākumiem joprojām ir nozīmīga loma 
visā cilvēka dzīvē,” apgalvo Elīna Bārtule.

“Vairums pusaudžu vecāku satrauc jautājums
par to, cik daudz pienākumu var pildīt pusaudzis un kādi 
pienākumi tie būtu. Šis jautājums kļūst vēl aktuālāks, kad 

pusaudzim rodas mentālās grūtības un vecāki izjūt apjukumu 
un bažas par to, lai lieki nepārpūlētu savu pusaudzi.”

 2–3 gadi                                                                 
• salikt rotaļlietas un grāmatas 
 pa plauktiem
• sakarināt drēbes uz 
 drēbju āķiem 
• palīdzēt uzklāt pusdienu   
 galdu 
• aiznest un izmest atkritumus
• salikt netīrās drēbes
  veļasmašīnā 
• atnest istabā salocītās drēbes
 apliet augus 

 7–11 gadi
• visas iepriekš minētās lietas
• iztīrīt vannasistabu
• izsūkt grīdas
• grābt lapas 
• palīdzēt izkarināt izmazgāto  
 veļu
• salocīt tīro veļu 
• salikt plauktos sausos traukus  
 un galda piederumus 
• palīdzēt ēdienu izvēlē un   
 iepērkoties

 12+ gadi
• visas iepriekš minētās lietas
• nomazgāt un izsūkt ģimenes   
 automašīnu 
• nopļaut zālienu 
• gludināt drēbes 
• auklēt jaunākus brāļus un māsas
• nomazgāt logus 
• pagatavot vienkāršu maltīti 
• izmazgāt veļu
• iztīrīt ledusskapi

 4–6 gadi
• visas iepriekš minētās lietas
• saklāt gultu
• barot un rūpēties par     
 mājdzīvniekiem 
• palīdzēt izkravāt pārtikas    
 maisus, atnākot no veikala
• noslaucīt putekļus
• pēc ēdienreizēm satīrīt galdu
• vecāku uzraudzībā gatavot    
 maltītes

Vecumam atbilstoši mājas pienākumi

Intervija 



“Bērnu un pusaudžu audzināšana var būt nogurdinoša un izaicinoša. 
Vairumā ģimeņu izdevīgums ir svarīgāks par konsekvenci. Jūs varat justies 
izmisis, ja Jūsu bērns nesakārto savu istabu, taču pēc vairākkārtējas 
atkārtošanas un lūgumiem to izdarīt Jums var apnikt gaidīt un Jūs 
pats iztīrāt istabu. 

Mēs visi esam cilvēki un pieļausim kļūdas, taču centieni būt 
konsekventam ir vitāli svarīgi, lai audzinātu pašpārliecinātus un drošus bērnus. 
Izvēle visu paveikt ātrāk un pašam ietekmē bērna uzvedību un raksturu. 
Būt konsekventam vecākam ir laikietilpīgs process, un tas var prasīt pacietību, 
tomēr tas ir ieguldījums bērna attīstībā un padarīs Jūsu attiecības ciešākas, 
kad bērns kļūst vecāks.

Bērniem mācīšanās process ietver internalizēšanu, izmēģināšanu un 
atkārtošanu. Tieši tāpat kā mācoties 2 +2 = 4, bērniem vajag internalizēt, 
izmēģināt un atkārtot uzvedību. Konsekventa audzināšana nozīmē mērķtiecīgi 
izvēlēties, kā rīkosieties vai reaģēsiet uz bērna uzvedību. Tas nozīmē, ka, 
pamatojoties uz savu garastāvokli, Jūs nevarat mainīt reaģēšanas vai rīcības 
plānu. Svarīgi pieturēties pie robežām un norunām. Kad vecāki konsekventi 
reaģē un ietekmē bērna uzvedību, viņš augot zina, kas gaidāms.

Tostarp, lai bērna audzināšana noritētu veiksmīgāk, svarīga ir vienotība 
vecāku starpā. Tas nozīmē: ja ir “Nē”, tad ir “Nē” vienmēr, nevis tētis 
saka “Nē”, bet foršā mamma – “Jā”!” apgalvo Elīna Bārtule.

Kāpēc konsekventai 
audzināšanas pieejai

ir liela nozīme 
pusaudža vecumā?

Intervija 



“Tas noteikti būtu saistīts ar uzslavu, atzinību vai iedrošinājumu. 
Ar slavēšanu ir iespējams parādīt savam pusaudzim, kā domāt un 
pozitīvi runāt par sevi. Tas var palīdzēt uzzināt, kā atpazīt, kad viņam 
klājas labi, un justies lepnam par sevi.

Iedrošinājums ir uzslava par piepūli. Piemēram, “Tu esi smagi strādājis 
pie matemātikas mājasdarba”. Iedrošinājums var motivēt pusaudzi 
nākotnē censties vēl vairāk. Jūs varat arī izmantot iedrošinājumu, 
pirms pusaudzis kaut ko dara. Piemēram, “Es zinu, ka Tu jūties 
satraucies par eksāmenu, bet esi cītīgi mācījies. Neatkarīgi no tā, 
kādu atzīmi iegūsi, Tu esi darījis visu iespējamo”.

Dažiem pusaudžiem, it īpaši tiem, kuri ir mazāk pārliecināti par 
savām spējām, ir nepieciešams vairāk iedrošinājuma nekā citiem. 
Ja uzslava ir vērsta uz piepūli, pusaudži, visticamāk, redzēs, ka 
centieni ir laba lieta pati par sevi. Viņi, visticamāk, turpinās mēģināt 
un būs optimistiski, saskaroties ar izaicinājumiem,”  
skaidro Elīna Bārtule.

Piemēri slavēšanai, ko var izmantot vecāki:

“Tu esi to lieliski paveicis!”

“Man patīk, kā Tu atrisināji šo problēmu saviem spēkiem.”

“Tu šajā semestrī patiešām esi centīgi mācījies!”

“Man patīk Tava ideja.”

“Es lepojos ar Tevi!”

“Prieks redzēt, ka Tev patīk uzņemties iniciatīvu.”

“Tev izdodas lieliski!”

“Es novērtēju Tavu palīdzību.”

“Tavs ieguldītais darbs ir atmaksājies.”

“Ir divi galvenie veidi, kā vecāki var efektīvi uzslavēt savu pusaudzi: 
būt patiesam un konkrētam. Izsakot uzslavu, esiet konkrēts par rīcību! 
Sakot tikai “labs darbs”, tas patiesībā neko nenozīmē. Tā vietā varētu 
teikt: “Es zinu, ka Tu jūties noguris pēc tik garas dienas, un tas bija 
patiešām pārdomāti, ka ģimenei pagatavoji vakariņas.”

Zems pusaudžu pašvērtējums 
var sagādāt grūtības attiecību 

veidošanā. Kā ģimene un 
draugi to var uzlabot?

Intervija 



Kā uzturēt komunikāciju ar pusaudzi? 
• meklējiet iespējas sarunām bez īpaša ielūguma, piemēram, 
 pastaigās vai braucot automašīnā 

• izmantojiet atvērtos jautājumus, piemēram, “Kā Tu domā? 
 Kas Tev ir nepieciešams? Kā es varu palīdzēt?”

• dalieties ar savu pieredzi, piemēram, “Tad, kad es mācījos skolā, man 
 arī nepadevās matemātika, jutos bezspēcīgs, bet man palīdzēja...”

• izturieties pret pusaudzi kā pret līdzvērtīgu

• slavējiet viņu, piemēram, “Es apbrīnoju Tavu izturību basketbola spēļu laikā”

• klausieties bez sprieduma un kritikas

• novērtējiet viņa pozitīvās īpašības 

• iesaistiet jaunieti ģimenes aktivitātēs, tomēr dodiet iespēju atteikties 

• iesaistieties tikai tad, kad tiek lūgta palīdzība 

Kā sarunas var 
veicināt attiecību 

stiprināšanu?

Galvenā dienas atziņa:
Klausieties! Ja interesējaties par to, kas notiek 
pusaudža dzīvē, tiešo jautājumu uzdošana var 

nebūt tik efektīva kā vienkārša apsēšanās un 
klausīšanās. Pusaudžiem ir lielāka iespēja būt 

atvērtiem kopā ar vecākiem, ja viņi nejūtas 
spiesti dalīties ar informāciju. Atcerieties, ka 

pat nenozīmīgs komentārs par to, kas noticis 
dienas laikā, ir viņu veids, kā izstāstīt, un Jūs, 

visticamāk, dzirdēsiet vairāk, ja paliksiet
atvērts un ieinteresēts.

“Lai izveidotu pozitīvas, savstarpēji cieņpilnas attiecības un veiksmīgāk 

komunicētu ar savu pusaudzi par grūtībām, ir svarīgi dot viņam ziņu, ka 

vienmēr esat atvērts sarunai. Mēs mēdzam piešķirt lielu nozīmi sarunai ar 

pusaudžiem par nozīmīgām tēmām, taču spēja nodibināt kontaktu, kad 

tas patiešām ir svarīgi, bieži vien ir balstīta uz spēju sazināties par 

mazsvarīgām lietām.”

Intervija 



Verbālā komunikācija attiecas uz lietām, ko patiesībā saki (vai raksti). 
Neverbāla komunikācija ietver tādas lietas kā balss tonis (t.i., kā Tu to saki), 
sejas izteiksme un ķermeņa stāvoklis (piemēram, sakrustotas rokas). Pārsvarā 
mēs pievēršam uzmanību verbālajai komunikācijai, bet tikpat bieži arī 
neverbālajai.

Efektīva komunikācija, iespējams, ir vissvarīgākā prasme attiecību 
konfliktu risināšanā. Ja Tev rodas grūtības attīstīt šīs prasmes, Tu vari:

• vērsties pēc padoma pie uzticama cilvēka un pārrunāt savus        
 pārdzīvojumus vai bažas

• izvērtēt, cik nozīmīgas ir attiecības, un izdomāt iespējamos situācijas
 risinājumus, obligāti pārrunājot tos ar otru cilvēku

• meklēt abpusēju kopsaucēju par notikušo un vienoties par rīcības 
 vai salabšanas plānu 

• saņemt atbalsta konsultāciju, zvanot vai rakstot uz bezmaksas 
 psiholoģiskā atbalsta tālruņiem, “WhatsApp” vai aplikāciju:

Daudzi konflikti parasti rodas
no vājas savstarpējās komunikācijas. 

Lai gan lielākā daļa cilvēku domā tikai 
par verbālo komunikāciju, neverbālā 

var būt tikpat svarīga. 

Attiecību krīze? 
Tā var gadīties 

katram…

Pusaudžu resursa centra
konsultatīvais tālrunis 25737363

(arī “WhatsApp”)

Bērnu un pusaudžu 
uzticības tālrunis 
116111 

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 
aplikācija “Uzticības tālrunis” un mājaslapa 
https://uzticibastalrunis.lv/



Bukletu veidoja

sadarbībā ar:

Izmantotie fotoattēli iegādāti no shutterstock.com

Šīs brošūras izveidē

izmantots Nacionālā

veselības dienesta finansējums 

Pusaudžu resursu centra 

"Garastāvokļa traucējuma" 

programmai.


