
Mg. psych. Līga Redliha

Sertificēts psihologs un psihologs-pārraugs klīniskās un 
veselības psiholoģijas jomā un konsultatīvās psiholoģijas 
jomā, kognitīvi biheiviorālā terapeite 



▪ Saskarsmes prasmes; 

▪ Personas vēlmes un vajadzības;

▪ Informācija par personu ar GRT seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām, 
seksualitāti, seksuālo orientāciju, seksuāli transmisīvajām slimībām;





▪ Mēs daudz un dažādās situācijās piedzīvojam saskarsmi ar citiem un būt 
patīkamiem saskarsmē un sasniegt sev vēlamu rezultātu, tas palielina mūsu 
pašefektivitāti un pašvērtējumu

▪ Ja mums izdodas lietas sarunāt/atrisināt, mēs jūtamiem par sevi labāk

▪ Mums ir labākas attiecības ar apkārtējiem, mēs nepiedzīvojam noraidījumu

▪ Mūsu dzīves kvalitāte uzlabojas

▪ Mēs neesam tik lielā izolācijā, ja komunicējam ar citiem

▪ Stresa vadīšana sarunā (?)



▪ Kas ir saskarsmes prasmes?

▪ Kā mēs tās apgūstam? 

▪ Kurš mums tās māca? 

▪ Kas pastiprina, ka kādas saskarsmes prasmes ir labākas, citas sliktākas? 

▪ Kur jūs tipiski novērojat klientam grūtības? 

▪ Kā mēs varam palīdzēt klientam trenēt saskarsmes prasmes?  



▪ Meklējam «īsto brīdi» sarunai (kā mēs zinām, ka ir īstais brīdis?)

▪ Skatāmies acīs, kad izsakām lūgumu, aicinājumu

▪ Runājam skaidri

▪ Runājam pārliecinoši (asertīvi)

▪ Esam neatlaidīgi, ja mums kaut kas ir nepieciešams, bet arī klausāmies, ko mums 
saka/atbild

▪ Sakām citiem «lūdzu» un «paldies», atvainojamies, ja bijām vainīgi/atbildīgi par kaut ko (ja 
kaut kas no šī veicina konfliktus ar citiem)

▪ Mācāmies ne vienmēr teikt visu, ko redzam un ko domājam pat, ja mums ir taisnība vai 
mēs to tā izjūtam

▪ Neesam kritiski, ja citiem neizdevās tik labi

▪ Izsakām pozitīvu novērtējumu otram/komplimentu

▪ Pārvaicājam, kā otrs saprata un ko saprata no tā, par ko mēs vienojāmies

▪ Trenējamies dzīvē....

▪ Dažreiz ir labi to darīt pārī ar klientu, citreiz nelielā grupā, lai redzētu, kā citi tiek galā (ja ir 
pieredze darbā ar grupām – sociālie darbinieki, psihologi u.c.)



▪ Zita/Jānis vēlas (pierakstīties pie ārsta vai piezvanīt un pateikt, ka kaut kur 
nebūs, jo ir slima), bet nejūtas tā, ka viņai tas izdosies, jo nav pietiekami attīstītas 
saskarsmes prasmes

▪ Izspēlējam šo vai «klasisku» citu situāciju, kurā Lita demonstrē to uzvedību, 
kura viņai tipiski ir un norāda uz vājām sociālām prasmēm 

▪ Tad pārrunājam, kas bija kļūdas, ko varētu darīt citādāk (bet nepaliekam šajā 
līmenī, tas nedod gandrīz neko, jo var būt grūtības informāciju apstrādāt, 
attiecināt uz citu situāciju)

▪ Demonstrējam paši, kā vajadzētu

▪ Lūdzam atkārtot vēlamo uzvedību 

▪ Pārrunājam, kā gāja, sniedzam pozitīvu AS

▪ Mēģinām darīt dzīvē

▪ Atceramies par maziem soļiem, regulāri atkārtojam!!! 



▪ Pasakām sev, ko labu izdarījām

▪ Pasakām otram ko labu darīja viņš

▪ Nedroši, neskatās acīs, runā nepārliecinoši, grūtības pieņemt aizrādījumus, 
pārāk tieši - uzrunā grūtus jautājumus bez nekādas kautrības, grūtības 
informāciju pielietot un atcerēties un izmantot praktiski. 





▪ Vai kādreiz tas ir viens un tas pats? 

▪ Kā mēs nošķiram vienas no otrām? 

▪ Kur ikdienā rodas grūtības? 

▪ C-19 (Bauda, sasniegumi, tuvība/saikne ar citiem)



▪ Nopirkt jaunu CD, Pagatavot garšīgu maltīti, Doties braukt ar riteni, Aiziet uz
futbola spēli, Mācīties jaunu valodu, Skatīties TV, Klausīties CD, Iet peldēt,
Uzsākt kādu jaunu hobiju, Skatīties DVD, Nopirkt puķes un sakārtot tās vāzē,
Spēlēt golfu, Doties pastaigā, Iet vannā, Ieplānot brīvdienas, Nopirkt kādam
dāvanu, Spēlēt kārtis, Meditēt, Doties atvaļinājumā, Iestāties grāmatu klubā,
Lasīt žurnālu, Spēlēt tenisu, Minēt krustvārdu mīklas, Iedegt sveci, Iedzert kafiju
savā mīļākajā kafejnīcā, Lasīt grāmatu, Spēlēties ar mājdzīvnieku, Iet ar draugu
pusdienās, Spēlēt galda spēli, Klausīties radio, Spēlēt skvošu, Doties izbraucienā,
Iet uz muzeju vai mākslas galeriju, Nodarboties ar kokgriešanu, Dejot, Spēlēt
kriketu, Doties piknikā, Vingrot, Doties pie skaistumkopšanas speciālista, Spēlēt
futbolu, Zīmēt vai gleznot, Spēlēt mūzikas instrumentu, Iet uz kino, Sērfot
internetā, Iet ekskursijā pa veikaliem, Skriet, Ielūgt draugus vakariņās, Iet uz
parku pastaigā, Dziedāt, Nopirkt kādu jaunu mājas lietu, Spēlēt datorspēles,
Izcept kēksu, Pavadīt mierīgu vakaru mājās, Doties pārgājienā, Nopirkt jaunas
drēbes, Sākt darboties kā brīvprātīgais, lai palīdzētu citiem, Sakārtot vecus foto,
Piezvanīt draugam, Izdarīt kādam kaut ko labu, Klausīties relaksējošu CD, Atrast
laiku, lai izlasītu avīzi, Dedzināt ēteriskās eļļas, Uzrakstīt e-pastu draugam, Iet uz
jogu, Skatīties mīļus dzīvnieku video You Tube



▪ Vai kādreiz rodas grūtības, jo vēlmes tiek uzdotas par vajadzībām? 

▪ Kā jūs esiet to risinājuši līdz šim? 



▪ Emocionālās (aprūpe, attiecības, gaidas no citiem un prasības) 

▪ Fiziskās (lietas, priekšmeti) – vai aktuālākās? 

▪ Garīgās 

▪ Seksuālās? 



• Drošība - nekas slikts nenotiks

• Pieņemšana - mani saprot un pieņem tādu, kāds es esmu

• Apbalvojums/novērtējums (accreditation)  - es zinu, ka es varu

• Cieņa un validizācija – manas emocijas un vajadzības tiek 
respektētas/ņemtas vērā



▪ Normāla cilvēku pamatvajadzība. 

▪ Gribēt justies drošībā ir normāli! 



▪ Vai kādreiz viņi var reaģēt kādā no šiem veidiem: 

▪ Cīnīties

▪ Bēgt

▪ Sastingt 



▪ Kur visbiežāk rodas grūtības? 

▪ Kā mēs zinām, ka tās ir grūtības? 

▪ Vai klients to redz tāpat? 

▪ Īstermiņas un ilgtermiņa sekas, ja apmierinām fiziskās (un jebkuras citas) 
vēlmes, bet aizmirstam par vajadzībām? (veidojam 
sarakstu/attēlus/atgādnes/uzrakstus)

▪ Impulsivitāte?  



▪ Ūdens

▪ Ēdiens 

▪ Miegs 

▪ Fiziskas kustības 

▪ Trauki (krūzes, šķīvji....)

▪ Apģērbs (ziemas, vasaras...)

▪ Mēbeles (gulta, galds, krēsli)

▪ Higiēnas līdzekļi un preces (zobu pasta, šampūns, ziepes, veļas pulveris…) 

▪ TV 

▪ Dators 

▪ Mobilais telefons (jaunākais vai vecāks modelis?)



▪ Velosipēds

▪ Mūzikas atskaņotājs 

▪ Spēļu konsole

▪ Apmaksāti rēķini

▪ Sava istaba

▪ Ceļojums uz Parīzi 

▪ Brīvais laiks

▪ Atpūta spēļu automātos 

▪ Dārgi firmas apavi un bikses

▪ Grāmatas

▪ Kino apmeklējums 

▪ ____________________________________________________________________

▪ Līdzīgā veidā par citām vajadzībām, balstoties uz klienta tā brīža vajadzībām!!! 

▪ Veidojam apli – ikdienas vajadzības 





▪ Cilvēki bieži joko par nāvi un seksu, jo…. 

▪ Ja mulstam, kamēr neesam trenējušies runāt, tas ir normāli

▪ Mums ir jātrenējas runāt, citādi, izjūtot mūsu mulsumu, mēs nevaram 
palīdzēt klientam runāt par viņam svarīgām tēmām



▪ Seksualitāte - cilvēks ir seksuāla būtne no dzimšanas, līdz pat nāvei. Katram 
cilvēkam piemīt seksualitāte. Seksualitāte ir cilvēka personības daļa, kas 
nosaka to, kā mēs ģērbjamies, kā mēs uzvedamies un kā veidojam attiecības 
ar citiem cilvēkiem. Katrā vecumā seksualitāte izpaužas citādāk. 

▪ Seksualitāte ir dabiska un būtiska katra cilvēka personības sastāvdaļa. 

▪ Katram no mums var būt savas robežas attiecībā uz seksualitāti, seksu, 
normām attiecībā uz seksuālu uzvedību. Tas, ka mūsu robežas atšķiras, 
nenozīmē, ka kāds no mums ir sliktāks vai labāks. (Bet atceramies par 
vispārpieņemtām robežām)



Kur esmu es un kur ir mans klients?
(Slaids ņemts no Jan Praško lekcijas)



▪ Vai tā atšķiras? 

▪ Ja tā atšķiras, kā? 



▪ Kā jūs uzzinājāt par to, kas ir seksualitāte, ķermeņa funkcionēšana un 
ķermeņa intīmo daļu nosaukumi, intīmā higiēna, kas ir sekss, kā rodas 
bērni, kas ir kontracepcija, grūtniecība, masturbēšana, STS, pornogrāfija? 

▪ No kā par šīm tēmām zina mūsu klients? 

▪ Kā mēs zinām, ko viņš zina un ko viņš nezina?





▪ Vīrieši, sievietes; iekšējie, ārējie dzimumorgāni vienkāršotā veidā, vēlams 
uzskatāmi (anatomiski vai zīmēti foto)

▪ Seksuālas attiecības un no tā izrietošas sekas (ne tikai apmierinājums, bet 
arī grūtniecība, STS)

▪ Masturbēšana 

▪ Seksa rotaļlietas

▪ (Vai no mugurpuses var palikt stāvoklī?) 









▪ 24.pants. Kontracepcijas izvēle un nodrošināšana

▪ (1) Kontracepcijas lietošana ir personas labprātīga izvēle.

▪ (3) Ķirurģisko kontracepciju drīkst izdarīt:

▪ 2) medicīnisku indikāciju dēļ pacientam (arī jaunākam par 25 gadiem) ar 
ārstu konsilija apstiprinājumu [konsilija sastāvā ir ginekologs (dzemdību 
speciālists) vai urologs atkarībā no pacienta dzimuma un divi ārsti —
attiecīgās medicīnas nozares speciālisti] un […..], bet, ja pacienta rīcībspēja 
ierobežota ar tiesas lēmumu, — ar pacienta aizgādņa un pacienta kopīgu 
rakstveida piekrišanu (ja saskaņā ar tiesas lēmumu aizgādnis ar aizgādnībā 
esošo rīkojas kopīgi) vai ar aizgādņa rakstveida piekrišanu (ja saskaņā ar 
tiesas lēmumu aizgādnis attiecīgajā jomā rīkojas patstāvīgi).



▪ Skaidrs, kā izmantot

▪ Apmācība

▪ Regulāra izmantošana

▪ Pieejamība (ārsts, finanses)



▪ Heteroseksuāli

▪ Homoseksuāli – geji, lesbietes

▪ Biseksuāli – abi dzimumi

▪ LGBT

▪ Transpersonas – (izjūta par sevi atšķiras no bioloģiskā dzimuma). 

▪ Drug Queen - mākslas performance, kurā vīrieši pārģērbjas par sievietēm un 
demonstrē pārspīlētu sievišķību. (Vai otrādi)



▪ Attiecības, to veidošana

▪ Vai ir abpusēja uzticēšanās

▪ Vai ir izpratne par seksuālu attiecību sekām? 

▪ Seksuālas normas un kā mēs tās apgūstam?

▪ Intimitāte un iespējas būt vienatnē un divatā?  



▪ Pasaulē zināmas vairāk nekā 30 dažādas seksuāli transmisīvās infekcijas. 

▪ STI ir raksturīgas bezsimptomu formas, un inficētās personas tādēļ var 
nevērsties pēc medicīniskās palīdzības. 

▪ Seksuāli transmisīvās saslimšanas – STS, ir tās saslimšanas, kuras nodod 
viens cilvēks otram dzimumkontakta laikā. Ir svarīgi saprast, ka ar STS var 
saslimt jebkurš pat pēc VIENAS dzimumakta reizes. 

▪ Vienīgā kontracepcijas metode, kas pasargā gan no grūtniecības iestāšanās 
gan STS, ir prezervatīvs



▪ Gonoreja.

▪ Simptomi – dedzinoša sajūta urinējot, dzeltenīgi vagināli izdalījumi, 
apsārtums un ģenitāliju pietūkums, dedzinoša sajūta vai nieze vagīnas 
apvidū. 

▪ Hlamīdijas.

▪ Simptomi – vairumam sieviešu norit bez simptomiem, bet viņas infekciju 
viegli var nodot citiem. Sievietēm var būt ilgstošas sāpes vēdera lejas daļā, 
sāpīgas un neregulāras menstruācijas, bezkrāsaini izdalījumi. Vīriešiem var 
būt strutaini un gļotaini izdalījumi no urīnizvadkanāla, dedzinoša sajūta 
urinējot. 



▪ Sifiliss

▪ Simptomi – mutes vai ģenitāliju mitrajā, gļotainajā vidē (orālā vai anālā seksa 
gadījumā mutes vai anālās atveres gļotādā) rodas nesāpīgas čūliņas (šajā 
stadijā infekcija ir ļoti lipīga). Vēlāk var novērot palielinātus limfmezglus un 
uz visas ādas vai gļotādām parādās sārti izsitumi un plankumi.

▪ Trihomonoze

▪ Parazītu izraisīta infekcija, kuru galvenokārt nodod seksuālu kontaktu ceļā. 
Simptomi – sievietes var novērot niezi, izdalījumus (bieži – zaļgani, 
bālgandzeltenīgi un pārslveidīgi), dedzinošu sajūtu urinējot, biežu urinēšanu 
un sāpes dzimumkontakta laikā. Vīriešiem simptomus parasti nenovēro, 
tomēr iespējams, ka vīriešiem var būt urīnizvadkanāla infekcija, balti 
izdalījumi no dzimumlocekļa un iekaisums pūslī vai prostatas apvidū.



▪ Ģenitālās herpes vīrusinfekcija

▪ Vīrusa infekcija. Simptomi – rada apsārtumu un čūlas uz ģenitālijām vai mutē. 
Slimības uzliesmojums parasti sākas ar niezi vai dedzinošu sajūtu, pēc tam rodas 
ādas apsārtums. Visbeidzot veidojas čūliņas. Parasti šīs čūliņas pieskaroties ir 
ļoti sāpīgas, tās var saglabāties no 7 dienām līdz 2 nedēļām. Vīruss ir lipīgs no tā 
brīža, kad rodas nieze, līdz tam, kad čūliņas pilnīgi sadzijušas. 

▪ B, C (retāk) hepatīts – nodošana ar asinīm

▪ Cilvēka papilomas vīruss (CPV). 

▪ Simptomi – CPV seksuāli transmisīvie veidi var inficēt vīriešu un sieviešu 
ģenitāliju apvidu, tostarp dzimumlocekļa ādiņu, sieviešu ārējos dzimumorgānus, 
anālās atveres rajonu un vagīnas, dzemdes un taisnās zarnas iekšējo sienu. Uz 
minētajām virsmām var parādīties kārpiņas (bārkstaini izaugumi) vai pacelti, 
nelīdzeni veidojumi. Veidojumu apvidū var novērot niezi un dedzinošu sajūtu.



▪ Ar HIV infekciju vari inficēties ikviens, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai 
nodarbošanās. Šo infekciju izraisa cilvēka imūndeficīta vīruss, kas lēnām 
sagrauj cilvēka imūno sistēmu. AIDS ir HIV infekcijas beigu stadija, kad 
cilvēka imūnsistēma ir novājināta – viņa ķermenis nespēj pretoties dažādām 
slimībām. 

▪ Ar HIV var inficēties:

▪ dzimumsakaros ar HIV inficētu personu;

▪ nonākot saskarē ar HIV inficētas personas asinīm,

▪ kā arī māte var nodot šo infekciju bērnam grūtniecības, dzemdību un zīdīšanas 
laikā.



▪ Raksturīgie STI simptomi ir:

▪ dedzinoša un nepatīkama sajūta urinējot;

▪ izsitumi, apsārtums un nieze dzimumorgānu rajonā;

▪ izdalījumi no dzimumorgāniem (vīriešiem no urīnizvadkanāla, sievietēm no maksts).

▪ Minētie simptomi ir tikai daži no raksturīgākajiem STS simptomiem. Ņem 
vērā, ka ir arī saslimšanas, kurām nav raksturīgu simptomu, tāpēc pārim 
pirms dzimumattiecību uzsākšanas ieteicams doties pie ārsta, lai pārbaudītu 
veselību.


