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Mācību programma

Mācību programma ir izdota projekta „Taktilās stimulācijas mācību 
programma – speciālās izglītības atbalsta metode”, identifikācijas Nr. 2007.
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integrācijas fonda. Projektu līdzfinansējusi organizācija Cerību Zvaigzne. 
Somija (Star of Hope. Finland). Par grāmatas saturu atbild Velku biedrība.
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TAKTILā  STIMULāCIjA – SPeCIāLāS
IzGLīTībAS  ATTīSTībAS  MeTODe

PAR PROjeKTU

„Velku biedrības” sadarbībā ar Valsts speciālās izglītības centru 
un Liepājas speciālo internātpamatskolu īstenotā projekta „Taktilās 
stimulācijas mācību programma – speciālās izglītības atbalsta metode” 
mērķis ir sekmēt bērnu spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim 
atbilstošu izglītību, kas veicinātu viņu sagatavotību dzīvei sabiedrībā.

Multidisciplināra speciālistu un vecāku, kuri audzina bērnus ar 
smagiem garīgās attīstības vai vairākiem funkcionāliem traucējumiem, 
darba grupa zviedru ergoterapeites, speciālās izglītības pedagoģes 
un Linčēpingas universitātes Veselības fakultātes goda doktores  
Annas Marijas Šēsvērdes (Ann-Mari Sjösvärd) vadībā ir apguvusi taktilās 
stimulācijas praktiskās iemaņas un izstrādājusi taktilās stimulācijas – 
speciālās izglītības atbalsta metodes – mācību programmu. Par metodes 
efektivitāti ir pārliecinājies ikviens, kas piedalījās projekta ieviešanā 
un popularizēšanā. Speciālās izglītības pedagogiem un sociālajiem 
darbiniekiem, vecākiem u. c. iesaistītajiem taktilās stimulācijas metode 
palīdzēs darbā ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir dažādu pakāpju 
garīgās attīstības un citi funkcionālie traucējumi. Tikpat veiksmīgi šo 
metodi var izmantot aprūpes darbā, strādājot ar institucionalizētiem 
bērniem, stresa situācijās nonākušām personām vai vecāka gadagājuma 
cilvēkiem.

Taktilās stimulācijas metodes aprakstu ilustrē Jura Pakalniņa 
veidotā dokumentālā mācību filma „Taktilā stimulācija”. Par taktilās 
komunikācijas nozīmi bērna attīstībā stāsta zviedru pirmsskolas un 
speciālā pedagoģe Ilva Elnebija grāmatā „Pieskaries man!”.

Ar taktilās stimulācijas metodi kā vienu no atbalsta metodēm 
speciālajā izglītībā ir iepazinušies Valsts speciālās izglītības centra 
(VSIC) pārstāvji. Informācija par projektu ir publicēta VSIC mājas lapā 
un vienā no informatīvajiem biļeteniem, kurš nosūtīts visām speciālās 
izglītības iestādēm, izglītības pārvaldēm un citiem interesentiem. Arī 
VSIC semināros tiek informēts par šo metodi.
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Viens no svarīgākajiem jautājumiem, lai strādātu ar šo metodi, 
pēc VSIC pārstāvju domām, ir kvalificētu speciālistu sagatavošana. 
Nepieciešams ar šo metodi iepazīstināt augstāko izglītības iestāžu, kas 
īsteno pedagoģiskās izglītības programmas, mācībspēkus. Tā kā šobrīd 
pedagoģijas studenti maz zina par jaunākajām metodēm speciālajā 
izglītībā, tad viens no veidiem, kā sagatavot šādus speciālistus, varētu būt 
taktilās stimulācijas mācību programmas īstenošana, piedāvājot to apgūt 
kā izvēles kursu (c bloks). Svarīgi metodi apgūt prakses veidā.

VSIC speciālisti iesaka apmācības veidu diferencēt (organizēt 
2 virzienos):

klausītāji ar minēto metodi tiek iepazīstināti kursos, semināros, 
studiju programmās,
metodes teorētiskā un praktiskā daļa tiek pasniegta padziļināti, 
klausītāji kārto pārbaudījumu un saņem sertifikātu.

Šādi organizētas apmācības ļautu izvairīties no metodes nekvalificēta 
(neprofesionālas) izmantošanas pedagoģiskajā praksē.

Ja tiktu nodrošināta atbilstošu speciālistu sagatavošana un metodes 
īstenošanai nepieciešamā materiālā bāze, taktilo stimulāciju varētu 
iekļaut speciālās pirmsskolas izglītības programmu un speciālās 
pamatizglītības programmu stundu plānos. Taktilo stimulāciju ieteicams 
piedāvāt kā vienu no speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbībām. 
Bērniem ar speciālām vajadzībām īpaši būtiska ir agrīnā korekcija. 
Pirmsskolas izglītības iestādes varētu būt tās, kas taktilās stimulācijas 
metodi piedāvātu kā vienu no agrīnās korekcijas pakalpojumiem. 
Metodes ieviešana un izmantošana ikdienas darbā speciālajās izglītības 
iestādēs veicinātu bērnu, kuriem ir funkcionāli traucējumi, attīstību, kas 
nenoliedzami ir galvenais mērķis darbā ar šiem bērniem. Pieskārieni ir 
ne tikai emocionālās saskarsmes pamats – taktilajai komunikācijai ir 
tieša saistība ar bērna spēju mācīties un apgūt jauno.

KAS IR TAKTILā STIMULāCIjA

Vārds „taktils” nozīmē „saistībā ar pieskārienu”. Uz ādas atrodas 
saskares, spiediena, vibrācijas, sāpju, siltuma un aukstuma receptori. 
Kairinājums no ādas receptoriem pa nervu ceļiem nonāk cilvēka galvas 
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smadzeņu daļās, ierosinot koordinējošo sistēmu (oksitocīna sistēmu). 
Pieskārieni atstāj iespaidu uz visu cilvēka ķermeni.

Taktilā stimulācija, turpmāk tekstā arī TS, ir apzināts, strukturēts, 
maigs pieskāriens, kas aktivizē ādu – cilvēka lielāko maņu orgānu. TS 
radusies daudzpusīgu novērojumu un pieredzes rezultātā, un to var 
uzskatīt par sajūtu trenēšanu, ķermeņa ikdienas kopšanas metodi, ko 
vienmēr izmanto saskaņā ar indivīda vajadzībām. Dažos gadījumos pie 
pastiprināta jutīguma TS var būt tikai ķermeņa turēšana, šūpošana.

Taktilo stimulāciju var pielietot visa cilvēka mūža garumā, jo 
pieskārieniem ir ievērojama terapeitiskā nozīme. Vajadzība pēc 
pieskārieniem pieaug slimību, ievainojumu un funkciju zaudējumu 
gadījumos.

TS ir pielāgota personām, kam ir smadzeņu darbības, garīgās 
attīstības un/vai fiziski traucējumi, autisma iezīmes un pēcinsulta 
stāvoklis.
TS ir viens no veidiem, kā, pieskaroties bērnam, veidot psiholoģisku 
un fizisku kontaktu ar viņu.
TS nomierina uzbudinātu bērnu, atraisa noslēgtu bērnu, veicina 
zinātkāri, aktivitāti, mazina depresiju, palīdz bērnam apzināt sava 
ķermeņa robežas.
TS palīdz vecāka gadagājuma cilvēkiem, „atmodina” ķermeni, 
veidojas sociāls kontakts.

Oksitocīna, „labsajūtas hormona”, ekspertes, profesores M. D., 
Ph. D. Čerstīnas Uvnēsas-Mūbergas (Kerstin Uvnäs-Moberg) pētījumi 
Stokholmas Karolinskas institūtā Zviedrijā un Touch Research institūtā 
Floridā, ASV, pierāda, ka pieskārieni mazina sāpes, reducē stresu, 
nostiprina ķermeni un gādā par labsajūtu, veicina nervu struktūras 
attīstību, uzlabo komunikatīvo spēju, palīdz izprast savu ķermeni, 
nostiprina vecāku/bērnu/partneru saikni, samazina agresivitāti, palielina 
svaru bērniem un pieaugušajiem ar samazinātu ķermeņa masu, stiprina 
imunitāti, uzlabo vēdera un zarnu darbību, rada mieru un apmierinājumu 
un uzlabo dzīves kvalitāti kopumā.

Visvairāk receptoru atrodas plaukstās, pēdās, pirkstu galos – 1000 
līdz 5000 receptoru uz 1 kvadrātcentimetru.
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Kādā aprūpes namā dzīvoja neredzīga meitene Kristīne, par kuru 
darbinieki sūdzējās, ka viņiem ar meiteni allaž jāstrīdas par zeķēm. 
Viņi nespēja vilkt Kristīnei kājās zeķes! Tiklīdz tās bija uzvilktas, 
meitene zeķes novilka. Visiem šķita, ka Kristīne ir spītīga, visu vēlas 
darīt pretēji.

Diemžēl reizēm aizmirstam, ka bērni par savām vajadzībām bieži 
vien pasaka priekšā. Tikai jāprot to pamanīt. Šajā gadījumā ar Kristīni 
notika tas pats. Pēdās ir ļoti daudz nervu receptoru, un meitenīte tās 
izmantoja, lai orientētos telpā. Pārvietojoties ar basām kājām, viņa 
uzreiz juta un saprata, kurā istabas vietā atrodas, kurā telpā iegājusi. 
Uzvelkot zeķes, bērna pārvietošanās brīvība tika ierobežota.

 /A. M. Šēsvērde./

Taktilā stimulācija ietekmē smadzeņu attīstību, attīsta tausti, uzlabo 
asinsriti un ādu. Tiek stimulēts hipotalāms

∗
, uzlabojas gremošana 

un zarnu darbība. TS izraisa labsajūtu, harmoniju, iedarbojas uz 
parasimpātisko nervu sistēmu, var panākt situācijas uzlabošanos liela 
stresa situācijās (ja ir sirdsklauves, nespēks, nogurums, pastiprināta roku 
un kāju svīšana, apetītes zudums vai pieaugums, augsts asinsspiediens, 
aizcietējumi vai caureja u. tml.). TS veicina gremošanu, stimulējot žults, 
insulīna izdalīšanos, veicina izelpu, uzlabo garastāvokli, pazemina 
asinsspiedienu, ietekmē zarnu darbību, mazina drudzi.

Ne visus funkcionālos traucējumus var izārstēt, bet taktilā stimulācija 
dod iespēju indivīdam attīstīties no stāvokļa, kurā viņš atrodas. TS 
veiksmīgi papildina citus terapijas veidus. Pieskārienu saņēmējs var 
turpināt lietot ārsta norādītos medikamentus.

Taktilās stimulācijas īslaicīgā iedarbība:

siltums,
ķermeņa atslābināšanās,
padziļināta elpošana,
pastiprināta siekalu izdalīšanās un rīšana,

*Hipotalāms atrodas starpsmadzeņu apakšējā daļā. Tajā atrodas vielmaiņas, 
termoregulācijas un citi svarīgi centri. Hipotalāma kodoli svarīgi visās reflekto-
riskajās norisēs, kuras ir emociju fizioloģiskais pamats. (Populārā medicīnas encik- 
lopēdija. 384.lpp. Izdevn. Zinātne. Rīga. 1976.)
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vēdera „burkšķēšana”,
drošības sajūta, labsajūta,
paaugstinātas koncentrēšanās spējas.

Ilglaicīgā iedarbība:

palīdz apjaust ķermeņa aprises,
mazina sirds asinsvadu saslimšanas risku,
veicina vielmaiņu,
attīsta komunikācijas spējas, jēdzienu veidošanu.

Lai gan TS uzsākt nekad nav par vēlu, vecākiem noderētu šo metodi 
apgūt uzreiz pēc bērna piedzimšanas.

Taktilā stimulācija ir abpusējs process: tā ir gan došana, gan ņemšana, 
jo TS nomierina, raisa pozitīvas emocijas, labvēlīgi ietekmē arī TS 
sniedzēju.

āDA

Taktilā maņa ir viena no cilvēka maņām. Āda ir lielākais maņu 
orgāns, kopumā apmēram 2 m². Āda attīstās pati pirmā. Tā attīstās daudz 
agrāk nekā dzirde un redze. Līdz 12 gadu vecumam āda ir primārais 
informācijas iegūšanas veids. Pētījumu pieredze rāda, ka bērns līdz 
12 gadu vecumam pasauli uztver ar ādu (80%), vēlāk par dominējošo 
informācijas avotu kļūst redze. Tas nozīmē, ka bērnam, kam ir redzes 
traucējumi, šajā vecumā ir vajadzīgi īpaši papildu stimuli. Ādas maņa ir 
svarīga visas dzīves laikā, jo reizēm tā palīdz kompensēt trūkumus, kas 
saistīti ar citām maņām.

Ādā ir receptori, kas uztver sāpes, aukstumu, pieskārienus. Dažas 
ķermeņa daļas ir jutīgākas par pārējām. Tajās cieši cits pie cita atrodas 
vairāki pieskārienu receptori. Ja veidotu zīmējumu atbilstoši jutīguma 
zonām, tad attēls būtu visai dīvains. Uzzīmētajai figūrai būtu niecīgs 
ķermenis, kuslas rokas un kājas, toties nesalīdzināmi lielas acis, lūpas, 
rokas un pēdas. Tās pieder pie cilvēka ķermeņa jutīgākajām zonām. 
Pieskārieni šīm salīdzinoši nelielajām ķermeņa daļām – plaukstām un 
pēdām – ir efektīvāki par visa ķermeņa masāžu. Tieši tāpēc arī cilvēki, 
kuri masē otru, paši saņem pozitīvas emocijas.
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Katram sajūtu tipam ir cita veida uztveršanas receptori, kā arī sasaiste 
ar smadzenēm. Ar pieskārienu iedarbojas ne tikai uz receptoriem, bet 
arī uz sistēmu, kura saskaņo impulsus smadzenēs (oksitocīna sistēmu), 
nodrošinot uztveri. Oksitocīna sistēma ir saistīta ar parasimpātisko 
nervu sistēmu. Parasimpātiskā nervu sistēma nomierina, dod labsajūtu. 
Oksitocīns – labsajūtas hormons – veicina relaksēšanos, rada miera 
sajūtu. Tā sociālais efekts novērots gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem: tas 
palielina atklātību un samazina agresīvu uzvedību. Tas ir stresa hormona 
pretstats. Oksitocīna līmenis paaugstinās dzemdību un zīdaiņa barošanas 
laikā. Hormons veicina mātes piena veidošanos, labvēlīgi ietekmē gan 
mātes un jaundzimušā, gan cilvēku attiecības vispār. Hormons smadzenēs 
izdalās fiziska kontakta, piemēram, apskāvienu, laikā. Oksitocīna 
izraisīto efektu var novērot jau pāris minūšu pēc taktilās stimulācijas 
uzsākšanas.

PASTIPRInāTS jUTīGUMS

Ja nervu ceļi no receptoriem līdz smadzenēm darbojas normāli, cilvēks 
spēj uztvert visas sajūtas. Cilvēkam ar smadzeņu darbības traucējumiem 
sajūtas var būt atšķirīgas. Bērnam vai pieaugušajam, kam ir pastiprināts 
jutīgums pret pieskārieniem, reakcija var būt negatīva. Iespējamais 
cēlonis – bojājums smadzenēs vai taktilās pieredzes trūkums.

Pazīmes, kas raksturo pastiprinātu jutīgumu:
negrib ģērbties, velk nost drēbes,
grib piegulošas drēbes, cieši savilktu jostu,
neļauj mazgāt matus,
neļauj griezt matus, nagus,
negrib sasmērēt rokas,
ēšana izraisa nepatīkamas sajūtas,
negrib iesaistīties rotaļās, kas saistītas ar pieskārieniem,
izteikti aktīvas motorās kustības.

Ja cilvēkam nepatīk pieskārieni, ir pastiprināts jutīgums pret tiem, 
ekstremālos gadījumos viņš var protestēt jau tad, kad kāds pienāk klāt 
par tuvu.



10

Atsevišķiem cilvēkiem, kam ir smadzeņu bojājumi, pastiprinātais 
jutīgums pret pieskārieniem komunikāciju ar apkārtējo pasauli sarežģī 
īpaši.

Kad bērniem jānostājas rindā, vienmēr atradīsies kāds, kurš nevarēs 
ilgstoši nostāvēt mierā. Viņš tikmēr dīdīsies, kamēr nebūs sev apkārt 
atbrīvojis pietiekami plašu vietu. Tāda rīcība varētu būt saistīta ar to, 
ka bērns nespēj paciest citu cilvēku fizisku tuvumu. Tad var notikt īsts 
agresijas izvirdums.

 /A. M. Šēsvērde./

Bērni, kam ir autisms, pieskārienus uztver citādāk. Viņiem ir 
pastiprināta vajadzība pēc pieskārieniem, kaut arī ir raksturīgs sakāpināts 
jutīgums.

Ir bērni, kuri negrib darboties ar savām rokām, kājām. Piemēram, 
kāda meitene ikreiz, kad tika nosēdināta pie galda, rokas paslēpa zem 
tā. Skolotāji mēģināja viņu iesaistīt dažādās nodarbībās, bet meitene 
rokas ietiepīgi turēja zem galda. Reiz skolotāja viņai nolakoja nagus. 
Beidzot rokas parādījās uz galda!

 /A. M. Šēsvērde./

Dažiem cilvēkiem nepatīkamas sajūtas izraisa ēšana. Nepatīkamas 
sajūtas var izraisīt arī ķermeņa motorās kustības. Bieži tas saistīts ar citu 
cilvēku pārāk ciešu tuvumu. Bērniem, kuriem raksturīga nepatika pret 
motorajām kustībām, ir ļoti grūti iesaistīties sociālās rotaļās, kas saistītas 
ar pieskārieniem, piemēram, spēlēt „sunīšus”, „aklās vistiņas”, dejot. Viņi 
labprāt iesaistītos nodarbēs, bet nepatīkamās sajūtas ir tik nepārvaramas, 
ka labāk palikt malā. Protams, arī šiem bērniem ir ļoti vajadzīgi pieskārieni. 
Viņi ilgojas pēc pieskārieniem, bet paši nespēj tos saņemt. Apkārtējo 
uzdevums ir ar dažādiem paņēmieniem palīdzēt mazināt augsto nepatikas 
slieksni. Kaut tik daudz, lai šie bērni spētu paciest citu pieskārienus!

Darbā ar bērniem, kam ir cerebrālā parēze, kustībām ir ievērojama 
nozīme. Lai bērns spētu uztvert ķermeni kā vienotu veselumu, ir 
vajadzīgas kustības. Tās maksimāli atbalsta un atvieglo nervu sistēmas 
attīstību un organizētību. Strādājot ar spastiskiem bērniem vai jauniešiem, 
nav iespējams iesākt sadarbību, ja pirms tam ar pieskārienu palīdzību nav 
nodibināts savstarpējs kontakts.
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Pastiprināta jutīguma slieksni palīdz mazināt taktilā stimulācija, 
radot iespēju saņemt pieskārienus. Sākot darbu ar bērnu vai jaunieti, kam 
ir pārmērīgs jutīgums pret pieskārieniem, ieteicams pieskarties viņam 
ar stingru, noteiktu kustību. Dažiem bērniem sākumā vieglāk paciest 
stingrāku pieskārienu nekā maigu, glāstošu kustību. Tas nozīmē, ka ne 
vienmēr taktilā stimulācija jāsāk ar maigu pieskārienu. Tieši otrādi! Var 
būt tā, ka tikai vēlāk var pāriet uz maigākām un glāstošām kustībām.

Bērni ir dažādi, tāpēc arī pieejai jābūt individuālai. Taktilo stimulāciju 
var veikt arī apģērbtiem bērniem. Regulāri taktili stimulētiem bērniem 
rodas daudz labāks priekšstats par savu ķermeni nekā pārējiem. 

Izmantojot taktilās stimulācijas metodi, pedagogam jābūt iejūtīgam, 
pacietīgam, uzmanīgam un vērīgam. Aizraujoši ir redzēt, kas ar bērnu 
notiek. Ja strādā ar vairākiem bērniem, kas sākotnēji šķiet ļoti līdzīgi, tad 
vēlāk var pārliecināties, cik atšķirīgs ir katrs no viņiem. Arī rezultāti seko 
ar atšķirīgu ātrumu.

Sniedzot pieskārienus otram, paši piedzīvojam intensīvas sajūtas, jo tiek 
strādāts ar rokām. Vairumā gadījumu izjūtas ir pozitīvas. Ja nav pierasts 
pieskarties citam, tad, iespējams, darba sākumā sajūtas var būt ne tik 
patīkamas. Cilvēkiem raksturīga barjera, kas attur, un viņi jūtas mazliet 
nedroši, bet šis posms ir pārvarams. Tas ir pa spēkam ikvienam!

KAD, CIK bIežI, CIK DAUDz Un KUR DRīKST
SnIeGT TAKTILO STIMULāCIjU

Var būt ļoti dažādi. Taktilo stimulāciju var sniegt vienmēr, kad 
cilvēks to vēlas, bet ne situācijā, kad cilvēks no tās atsakās vai to negrib. 
Ir svarīgi, lai pieskārieni sniegtu labsajūtu. Kāds iesākumā gribēs tikai 
izmēģināt un, ja patiks, vēlāk turpinās. Viens atnāks trīs četras reizes, bet 
cits vēlēsies saņemt regulāru visa ķermeņa taktilo stimulāciju. Būs kāds, 
kam pietiks tikai ar atsevišķas ķermeņa daļas TS. Arī diennakts stunda, 
kurā vislabāk iedarbojas TS, katram būs individuāla. Ja, piemēram, ir 
grūti aizmigt, palīdz TS. Atsevišķiem bērniem grūtības sagādā ēšana. 
Šajos gadījumos TS vēlams veikt tieši pirms ēšanas. Taktilā stimulācija 
labvēlīgi ietekmē mācīšanos staigāt. Pieskārieni ieteicami tieši pirms 
staigāšanas treniņa.
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TAKTILāS STIMULāCIjAS MāCībU 
PROGRAMMA

Modernajā rietumu speciālās izglītības sistēmā taktilo stimulāciju 
izmanto kā efektīvu atbalsta metodi bērnu, kam ir vidēji vai smagi 
garīgās attīstības traucējumi, izglītošanā. Izglītības iestādes arvien vairāk 
novērtē pieskārienu pozitīvo iedarbību un iekļauj TS nodarbību plānā. 
Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz pieskārieniem. Tiem jābūt iekļautiem 
dienas plānā tikpat noteikti, kā tur tiek paredzētas ēdienreizes.

Taktilās stimulācijas metodes mērķi

Veicināt nervu sistēmas darbību un attīstību,
padziļināt zināšanas par savu ķermeni,
stiprināt vecāku/bērnu/partneru saikni,
uzlabot komunikāciju,
uzlabot imunitāti,
mazināt sāpes un krampjus,
sniegt labsajūtu un mieru,
mazināt agresivitāti,
uzlabot kuņģa un zarnu darbību,
paaugstināt dzīves kvalitāti.

Taktilās stimulācijas nodarbības laikā starp TS sniedzēju un saņēmēju 
ir jābūt pozitīvam kontaktam. TS sniedzējam ir jābūt ne tikai teorētiski 
izglītotam. Taktilās stimulācijas metodes apguves procesā dalībniekiem 
ir jāpiedalās daudzkārtējās praktiskās nodarbībās, mainoties lomām. 
Jākoncentrējas gan pieskārienu sniegšanai, gan to sajušanai. Jāiemācās 
secība, pareiza pieskārienu metodika, kontakta nepārtrauktība, jāiepazīst 
ķermeņa reakcijas.

Taktilās stimulācijas programmas mērķa grupas

TS sniedzēji:

speciālās izglītības un sporta skolotāji,
sociālie darbinieki,
bērnu vecāki,
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personāls, kas strādā ar cilvēkiem, kam ir iedzimti vai dzīves laikā 
iegūti smadzeņu bojājumi, un ar cilvēkiem, kam ir autisms,
personāla grupas, kas jau izglītojušās bērnu un pieaugušo, kuriem 
ir garīgās attīstības traucējumi, aprūpē, asistenti, psihologi, 
fizioterapeiti, ergoterapeiti, aprūpētāji, medicīnas māsas, bērnu 
aprūpes speciālisti, ģimenes locekļi,
citi interesenti.

TS saņēmēji:

bērni ar dažādu pakāpju, tai skaitā smagiem, garīgās attīstības un 
citiem funkcionāliem traucējumiem,
institucionalizēti bērni un jaunieši,
vecāka gadagājuma cilvēki,
cilvēki ar paaugstinātu stresa līmeni.

nepieciešamie resursi

Cilvēkresursi – taktilās stimulācijas praktiķi.
Metodiskais materiāls – videofilma „Taktilā stimulācija”, 
rokasgrāmata „Pieskaries man!” un metodes apraksts.
Telpa, ideālā gadījumā neliela, atsevišķa telpa ar mierīgu, 
relaksējošu atmosfēru, bez blakus elementiem, kas saistītu 
uzmanību. Telpai jābūt siltai, bet ne karstai, jo karstums 
nogurdina (temperatūra apmēram +24 grādi).
Vieta – masāžas galds vai pielāgota guļvieta, iekārtota atbilstoši 
izvēlētajam pieskārienu apjomam – atkarībā no tā, vai tiks veikta 
visa ķermeņa vai tikai atsevišķas ķermeņa daļas stimulācija.

Vietai, kur notiek TS, ir jābūt TS sniedzējam labi pieejamai un ērtai, 
lai tiktu saudzēta viņa mugura. Mājas apstākļos var veidot pielāgotus 
„taktilās stimulācijas galdus” – jebkuru virsmu, kas atbilst TS saņēmēja 
un sniedzēja vajadzībām. Uz virsmas novieto matraci vai vairākās kārtās 
salocītu biezu segu. Svarīgākais – lai TS saņēmējs justos ērti, lai viņam 
nesaltu. Ķermenis jāietin, lai būtu silti (var izmantot segu, palagu vai 
dvieli u. c.). Jārēķinās, ka spilvens, palags notraipīsies ar eļļu.
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Blakus ir vajadzīga virsma (krēsls, palodze u. c.), uz kuras novieto TS 
metodes aprakstu, masāžas eļļas pudelīti, ziepes, dvieli un trauku ar siltu 
ūdeni roku mazgāšanai.

eļļas. Taktilajai stimulācijai piemērotas labas kvalitātes auksti 
spiestas eļļas – olīvu, sezama, ciedru, valriekstu, zemesriekstu, 
vīnogu kauliņu, ķirbju, kviešu asnu u. c. Ir viegli strādāt ar 
saulespuķu eļļu. Tā ir neitrāla, bez specifiskas smaržas. Tiek 
ievērotas dažādo eļļu iedarbības īpatnības, bet nedrīkst aizmirst, 
ka uz vienu un to pašu eļļu dažādiem cilvēkiem var būt atšķirīga 
reakcija. Lai neizraisītu alerģiskas reakcijas, vispirms eļļu izmēģina 
uz neliela ādas laukumiņa. Sākumā jālieto eļļas bez smaržas, kad ir 
pierasts pie TS, neitrālajai var pievienot smaržīgās eļļas. Piemēram, 
olīveļļai pievieno 1-2 pilienus koncentrētas eikalipta, rozmarīna, 
citrusaugu eļļas. Zināšanai – zemesriekstu eļļa nedaudz sausina 
ādu; kviešu asnu eļļu lieto sausai ādai, ja ir ekzēma vai psoriāze; 
sezama sēklu eļļa veicina asins cirkulāciju. Ādai patīk pārmaiņas. 
Eļļas var mainīt, bet, pievienojot smaržīgās eļļas pilienus, ir 
jāsaglabā mērenība. Smaržai jābūt pavisam vieglai, neuzkrītošai.

Mūzika. Tā ļauj labi justies abiem – TS saņēmējam un sniedzējam. 
Parasti izmanto klusinātu, maigu, plūstošu, relaksējošu fona 
mūziku, pieskaņotu pieskārienu ritmam. Galvenais – ieklausīties 
TS saņēmēja vēlmēs. Iespējams, TS saņēmējam patiks ritmiska 
mūzika vai pat straujāki džeza ritmi.

Palīglīdzekļi. TS galvenais instruments ir rokas, bet var izmantot 
arī palīglīdzekļus, piemēram, bumbiņu, ko ritināt pa ķermeni. 
Bumbiņu izmēri var būt dažādi, tādējādi veidojas dažādu 
pieskārienu pieredze. Bumbiņas var būt gan mīkstas, gan cietas, 
gludas vai ar reljefu virsmu. Patīkamas sajūtas rada iegremdēšanās 
bumbiņu baseinā. Pieredze liecina, ka bumbiņu baseins piemērots 
bērnam ar autismu. Cita veida pieskārieni viņam var sagādāt 
grūtības. Pirmais solis, lai mazinātu autiskā bērna pārlieko 
jutību, – ļaut bumbiņu baseinā saskarties viņa un cita bērna 
mugurai.

Interesantas sajūtas rada dažāda veida mīkstāku un cietāku saru 
birstītes. Arī sega var būt kā papildelements. Bērnu var tajā ierullēt, 
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izveidojot mazu „kāpostu tītenīti”. Ļoti labs palīglīdzeklis var 
būt ūdens, piemēram, duša. Pat gaisa plūsma var būt stimulējošs 
līdzeklis. Gaisa plūsmas pieskārienus var radīt, piemēram, ar matu 
žāvējamo aparātu. Jāļauj bērnam skriet vaļēju muti, jo reizēm tas 
ir veids, kā izjust gaisa plūsmas pieskārienus.

Andris ir jaunietis ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. 
Sociālās aprūpes iestādē viņš dzīvo kopā ar citiem sev līdzīgiem. 
Pirms vairākiem gadiem pavisam nejauši atklāju, ka ir kaut kas 
tāds, kas puisim patīk vairāk par visu. Izrādās, lai iepriecinātu 
jauno cilvēku, vajag pavisam maz – uzpūst dvašu viņa plaukstai 
vai, vēl labāk, galvai.

 /A. M. Šēsvērde./

Taktilās stimulācijas metodes apguves saturs un laiks

Teorētisko zināšanu apguve – 7 nodarbības. Teorētiskie 
jautājumi:

taktilā maņa,
ādas uzbūve un funkcijas,
pieskārienu receptori,
pieskaršanās neirofizioloģiskā būtība,
citas maņas un to mijiedarbība,
pieskārienu nejutība.

Taktilās stimulācijas paraugdemonstrējums – 1 nodarbība.
Praktisko iemaņu apguve – 4 nodarbības.
Praktiskās pieredzes analīze – 1 nodarbība.
Mājas darbs: taktilās stimulācijas prakse – 10 nodarbības.
Mājas darba analīze – 2 nodarbības.
Praktisko iemaņu uzlabošana – 1 nodarbība.

Taktilā stimulācija – darbību apraksts

Metodes pamatā ir veids, kādā cilvēks dabiski pieskaras savai ādai, 
piemēram, mazgājoties. Taktilā stimulācija ir pieskārieni, kas tiek veikti 
pēc noteiktas sistēmas, radot paļāvības un drošības sajūtu. Parasti taktilo 
stimulāciju veic tieši uz ādas, taču pieskarties var arī caur apģērbu. Tieši 
iedarbojoties uz ādu, ieteicams lietot auksti spiestu augu eļļu.
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Regulārai TS ir gan fizioloģisks, gan psiholoģisks efekts. Cilvēks jūtas 
mierīgāk, kļūst atraisītāks. Ir vieglāk sazināties un risināt problēmas, 
iespējams vairāk baudīt dzīvi.

Ja kāds man ir pieskāries, kāds ir mani sastapis. Esmu ieraudzīts un 
pieņemts, un pieņemts ir arī mans ķermenis, tā lielums un forma. Tāds, 
kāds tas ir. Kaut ko tādu vienam piedzīvot ir grūti.

 /A. M. Šēsvērde./

TS ieteicams veikt cilvēkam, ko labi pazīst, – ģimenes loceklim, 
audzēknim, aprūpējamajam, tuvam darbabiedram, draugam u. c. Ja 
taktili stimulējamais nav ģimenes loceklis vai pazīstams cilvēks, jācenšas 
pēc iespējas vairāk uzzināt par viņa emocionālo un fiziskās veselības 
stāvokli, dzīvesveidu, interesēm. Ir labāk, ja vienai personai nemainās 
TS sniedzēji.

Pirms TS noņem rotaslietas – gredzenus, rokassprādzes (TS sniedzējs 
un saņēmējs), ķēdītes, auskarus (TS saņēmējs). Rotas traucē, un ar tām 
var nejauši ievainot otra ķermeni. Pievērš uzmanību arī nagiem – to 
garums nedrīkst traucēt veikt TS. Nomazgā rokas, iesmērē rokās eļļu un 
paberzē, lai tās sasildītu.

TS sniedzējs stāv (kājas plecu platumā), lai būtu ērti un rastos 
stabilitātes sajūta. Strādājot jāseko sava ķermeņa kustībām, svaru laiku 
pa laikam pārnes no vienas kājas uz otru. Reizēm vienlaicīgi ar rokām 
TS jāiesaista viss sniedzēja augums. Jācenšas masāžas galda augstumu 
pielāgot TS sniedzēja augumam – ja viņš nejūtas labi, tad šī sajūta tiek 
nodota TS saņēmējam.

Pieskārienu saņemt ir patīkamāk, ja TS sniedzēja plaukstu pirksti ir 
sakļauti. Abām plaukstām jābūt cieši līdzās, lai pieskārienam veidotos 
lielāka virsma. Veido plūstošas roku kustības. Beidzot vienu kustību, 
neatlaiž abas rokas no ķermeņa vienlaicīgi. Kamēr viena roka tiek virzīta 
uz nākamās kustības sākumpunktu, otra mierīgi paliek iepriekšējās 
kustības nobeiguma punktā. Veicot pieskārienus, rokas nedrīkst traucēt 
viena otrai. Pieskārienu nepārtrauktība dod TS saņēmējam drošības 
sajūtu.

Uz masāžas galda ir uzklāts palags, sega, spilvens. TS saņēmējam 
palīdz iekārtoties, vēlams, guļus uz muguras. Viņa ķermeni ietin segā, 



17

lai vieglāk atsegt ķermeņa daļu, kuru taktili stimulē. Fonā, ja iespējams, 
skan mūzika. Nodarbība var sākties.

Pirmo reizi taktilās stimulācijas pieskārienus var veikt arī tikai vienai 
ķermeņa daļai, lai labāk saprastu, kā TS saņēmējs jūtas. (Lasīt pieredzes 
stāstus!) Noskaidro, kura ķermeņa daļas stimulācija izraisa lielāku 
labsajūtu, un to var stimulēt ilgāk. Pamazām stimulē pārējo ķermeni. 
Parasti TS veic virzienā uz ķermeņa centrālo asi.

Pilns TS seanss ilgst apmēram 45 minūtes. Tas var ilgt pat pusotru 
stundu… vai arī tikai 20 minūtes.

Katru kustību, ja TS metodes aprakstā nav citas norādes, veic no vienas 
līdz trim reizēm – atkarībā no TS saņēmēja labsajūtas un vēlmēm.

TS seansa laikā parasti nesarunājas, bet, ja bērnam ir grūtības ar sava 
ķermeņa apzināšanu, ir jārunā, piemēram: „Tagad es pieskaros tavai 
rokai...”

Taktilās stimulācijas soļi

Kājas

Ar nepārtrauktu, glaudošu 
kustību plaukstas virza lejup pa 
kāju no gurna līdz potītei. Kad 
abas rokas ir pie potītes, vienu 
roku atstāj pie potītes, otru 
pārceļ sākuma pozīcijā. Tikai 
tad, kad pirmās rokas plauksta 
pieskārusies kājas augšstilbam, 
noņem no potītes otru roku 
un atsāk nākamo glaudošo 
kustību.

Šķērsvirziena kustība no augšas 
uz leju. Ar abām plaukstām, 
kuras novieto perpendikulāri 
kājai, neatlaižot tās no kājas, 
veido „astoņniekus”.
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Ja iesākumā šī kustība šķiet 
pārāk sarežģīta, to var aizstāt ar 
vienkāršu „slēpošanas” kustību 
(perpendikulāri kājai glaudošas 
kustības – vienas rokas plauksta 
uz priekšu, otra – pretējā virzienā). 
Tomēr jāatceras, ka „astoņnieku” 
kustība sniedz lielāku labsajūtu.

Veic nelielas apļveida kustības ar abu roku pirkstu galiem ap ceļa 
bļodiņu – veidojot noslēgtu loku, citu citam blakus virknē sīkus 
aplīšus. Tādas pat kustības veic arī ap citām ķermeņa locītavām.

Vienu roku turot uz kājas, ar otras rokas plaukstu veic apļveida 
kustību pa ceļa bļodiņu. Jācenšas strādāt ar visu plaukstu, izmantojot 
arī plaukstas pamatni.

Pēdas

Ar glaudošu kustību virza plaukstu pa pēdas virspusi virzienā no 
potītes līdz pirkstgaliem, tad pāri 
pirkstiem līdz papēdim. Jāatceras, 
ka pēdā ir ļoti daudz receptoru.

Ar abiem īkšķiem „spiež 
punktus” virzienā no papēža līdz 
pirkstiem – sākumā gar pēdas 
ārmalu, nākamos „punktus” jau 
tuvāk pēdas vidusdaļai, pēdējo 
reizi jau „punkto” pēdas vidu.

Ar īkšķi un rādītājpirkstu veic 
velkošas kustības pa pēdu starp 
pirkstu skriemeļiem virzienā uz 
pirkstu pamatni. Rādītājpirksts 
pēdas augšpusē, īkšķis – apakšā 
(jo rādītājpirksts skar plašāku 
pēdas virsmu). Sāk no mazā 
pirkstiņa, pieskaras katrai kājas pirkstu starpai.
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Ar rādītājpirkstu un īkšķi veic 
velkošu kustību katram pirkstam – 
gar pirksta sāniem virzienā no 
pēdas uz pirkstgalu. Beidz ar 
apļveida kustībām pirksta galā 
(apļo ar īkšķi). Atkārto kustību 
ar rādītājpirkstu un īkšķi pa katra 
pirksta augšpusi un apakšpusi no 
pamatnes līdz pirkstgalam. Atkal 
beidz ar apļveida kustībām pirksta 
galā.

Ar glaudošu kustību virza plaukstu pa pēdas virspusi no pirkstiem 
līdz potītei.

Nelielas apļveida kustības ap potīti (līdzīgi kā ap celi).

Kāja (turpinājums)

Šķērsvirziena kustība („astoņ-
nieki”) no lejas uz augšu.

Ar glaudošu kustību plaukstas 
virza pa kāju no pēdas uz augšu.

Veic TS otrai kājai.

Kāju priekšpuses TS pabeidz, ar 
abām rokām izpildot vienu glaudošu kustību no gūžām gar kāju 
ārmalu līdz pēdām, dažas sekundes paturot pēdas.

Vēders

Vēdera TS vienā seansā tiek atkārtota 3 reizes. Ja nepieciešams, katru 
seansu var atkārtot pat trīs reizes dienā.

Pāri vēderam no saules pinuma līdz kaunuma kaulam rokas virza 
šķērsvirzienā – „slēpošanas” kustībā turp un atpakaļ – 6 reizes. 

Pārmaiņus virza plaukstas vienu aiz otras, glaudot vēderu no saules 
pinuma uz leju. Plaukstas tur tā, lai katras rokas pirkstu gali būtu 
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pretējos virzienos. Kustību atkārto 
6 reizes.

Ar glaudošām kustībām virza 
plaukstas no nabas uz sāniem, 
kustību atkārto 3 reizes.

Plaukstas uz vēdera zem nabas. 
Ar vienu roku veic glaudošu kustību ap nabu – izpildot pusapli („jauns 
mēness”), kustību turpina otra roka, veicot pilnu apli („saulīte”). 
Kustību atkārto 3 reizes.

Viena plauksta nedaudz virs otras 
plaukstas pirkstiem. Abas plaukstas 
virza pa vēderu apļveida kustībā 3 
reizes.

Šķērsvirzienā pāri vēderam turp 
un atpakaļ rokas tiek virzītas 
„slēpošanas” kustībā vienu reizi.

Krūtis

Rokas novieto uz saules pinuma.

Ar plaukstām „zīmē sirsniņu” – no saules pinuma plecu virzienā 
glauda uz abām pusēm gar sāniem, aptverot plecus, pa vidu atpakaļ 
uz sākumpunktu.

No saules pinuma virza labo roku 
pa diagonāli uz TS saņēmēja labo 
plecu, apņem plecu, virza roku uz 
kreiso plecu, apņem plecu un virza 
roku uz leju gar sāniem. Atkārto 
kustības ar kreiso roku pretējā 
virzienā.

Rokas

Ar glaudošu kustību plaukstas virza lejup pa roku no pleca līdz 
plaukstas locītavai.
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Šķērsvirziena kustība no augšas uz 
leju. Ar abām plaukstām, kuras 
novieto perpendikulāri rokai, 
neatlaižot tās no rokas, veido 
„astoņniekus”. Šo kustību var 
aizstāt arī ar „slēpošanas” kustību.

Apļveida kustības ap elkoņa 
locītavu. Līdzīgi kā ap celi un 
potīti, veido noslēgtu loku, citu citam blakus virknējot sīkus aplīšus. 
Elkoni var nedaudz pacelt uz augšu.

Vienu roku turot uz rokas, ar otras rokas plaukstu veic apļveida 
kustību pa elkoni. Jācenšas strādāt ar visu plaukstu, izmantojot arī 
tās pamatni.

Plaukstas

Plaukstas virspusi glauda ar abu 
roku īkšķiem no plaukstas vidus 
uz sāniem. Veicot šo kustību, 
vēlams strādāt ar visu īkšķi, 
ieskaitot tā pamatnes pauguriņu 
plaukstā. Pārējie pirksti turot 
aptver plaukstu.

Glaudoša kustība no plaukstas locītavas līdz pirkstu galiem.

Ar īkšķi un rādītājpirkstu veic velkošas kustības pa plaukstu starp 
pirkstu skriemeļiem virzienā uz 
pirkstu pamatni. Rādītājpirksts 
plaukstas augšpusē, īkšķis – apakšā. 
Sāk no mazā pirkstiņa, pieskaras 
katrai pirkstu starpai.

Ar rādītājpirkstu un īkšķi veic 
velkošu kustību katram pirkstam – 
gar pirksta sāniem no pirksta 
pamatnes uz pirkstgalu. Beidz ar 
apļveida kustībām pirksta galā. 
Atkārto kustības pa katra pirksta 
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augšpusi un apakšpusi. Atkal beidz ar apļveida kustībām pirksta 
galā.

Pagriež plaukstu uz augšu. Ar visu plaukstu glaudoša kustība no 
plaukstas locītavas līdz pirkstu galiem.

Apļveida kustības plaukstas iekšpusē no pirkstu pamatnes līdz 
plaukstas locītavai un atpakaļ, stimulācijā izmantojot arī plaukstas 
spilventiņus.

Apļveida kustības ap plaukstas locītavu (līdzīgi kā ap celi).

Roka (turpinājums)

Šķērsvirziena „astoņnieka” kustības 
virza no plaukstas locītavas uz 
augšu līdz plecam.

Rokas TS pabeidz ar nepārtrauktu, 
glaudošu kustību no apakšas uz 
augšu visas rokas garumā.

Veic otras rokas TS.

Seja

Pirms pieskaras sejai, nomazgā rokas ar ziepēm. Taktili stimulējot 
seju, eļļu tikpat kā nelieto. Ja sejas āda ir sausa un TS saņēmējs to 
vēlas, var lietot eļļu. Vieglāk izpildīt pieskārienus, ja TS sniedzējs stāv 
galvgalī. Tā kā šādā pozīcijā TS saņēmējs neredz TS sniedzēju, īpaši 
svarīgi saglabāt pastāvīgu kontaktu.

Pieskārienu pierei virza no uzacu 
zonas uz augšu līdz matu robežai. 
Parasti izmanto vienu plaukstu. 
Otru plaukstu piekļauj TS saņē-
mēja deniņiem. Ja pieskārienus veic 
ar abām plaukstām, tad darbojas 
pārmaiņus – vispirms ar vienu, tad 
ar otru plaukstu.

No pieres vidus ar īkšķiem glauda pieri virzienā uz deniņiem.
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Ar īkšķiem no pieres vidus uz sāniem glauda uzacis. Kamēr īkšķi 
strādā, pārējie pirksti ir piekļauti galvai.

Ar īkšķi glauda degunu virzienā no pieres uz leju. Otra roka piekļauta 
galvai.

Ar īkšķiem glauda deguna sānus, turpina glaudošo kustību zem acīm 
līdz ausīm.

Ar īkšķiem glauda no deguna sāniem pāri vaigiem līdz ausīm.

Ar īkšķiem glauda virslūpu no vidus līdz ausīm. Pārējie pirksti atrodas 
zem zoda. Daudziem TS saņēmējiem mutes zona ir izteikti jutīga, 
tāpēc vēro TS saņēmēja reakciju.

Ar īkšķiem glauda zem apakšlūpas virzienā no vidus līdz ausīm.

Glaudoša kustība ar pirkstiem, izņemot īkšķus, no zoda gala gar žokļa 
kaulu. Noslēdz ar apļveida kustībām ap žokļa locītavām (līdzīgi kā 
ap celi).

Ausis

Ar pirkstiem „spiež punktus” no 
auss ļipiņām gar auss malu uz augšu 
(stimulē abas ausis vienlaicīgi).

Ar nelielām apļveida kustībām pie- 
skaras auss gliemežnīcas padziļinā-
jumiem (abas ausis vienlaicīgi).

Paspaida ausu ļipiņas.

Glaudoša kustība no deniņiem aiz ausīm, uz leju gar kaklu un 
pleciem, apņem plecus, virza atpakaļ uz augšu, pāri kaklam, gar auss 
priekšpusi līdz pierei.

Galva

Glaudošas kustības ar abām plaukstām no pieres matu robežas uz 
pakauša pusi.
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Apļveida kustības (līdzīgi matu 
mazgāšanai) ar pirkstu galiem, 
sākot ar deniņiem, gar pieres matu 
līniju pāri galvai uz pakauša daļu.

Viegli pavelk TS saņēmēja matu 
šķipsnas.

Palīdz TS saņēmējam apgriezties uz vēdera. Turpina pieskārienus 
galvas pakauša daļai.

Turpina apļveida kustības pa pakausi līdz skaustam. Sāk no sāniem 
virzienā uz galvas vidusdaļu, līdz taktili stimulēta visa galva.

No sāniem uz centru gar pakauša matu līniju veic nelielas apļveida 
kustības.

Ar vienu roku saņem skaustu, nedaudz paceļ, mirkli patur un atlaiž. 
Šī kustība līdzīga „kaķēna nešanai”.

Mugura

Ieziež rokas ar eļļu.

Glaudošas šķērsvirziena („slēpošanas”) kustības virzienā no skausta 
uz jostas vietu perpendikulāri mugurkaulam.

Plaukstas – daļēji viena virs otras, 
pirksti sakļauti. Viegli glauda 
pa mugurkaulu uz leju līdz astes 
kaulam, tālāk katra plauksta 
turpina kustību pa sāniem uz 
augšu.

Glaudošas kustības ar abām 
plaukstām paralēli mugurkaulam 
no skausta uz leju. Tālāk katra plauksta turpina kustību pa sāniem 
uz augšu.

Glaudošas kustības ar abām plaukstām no mugurkaula uz sāniem 
gar ribām, ļauj pirkstiem slīdēt pa ribu starpām.
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Glaudošas kustības no mugurkaula uz sāniem pāri jostas vietai.

Nelielas apļveida kustības ap 
mugurkaulu no augšas uz leju.

Ar vienu viegli glaudošu kustību 
plaukstas virza no mugurkaula 
apakšas uz augšu. TS kustībām 
jābūt tik vieglām, ka izslēgta 
iespēja skart pašu mugurkaulu.

No vidukļa virza roku pa diagonāli 
uz kreiso plecu, apņem plecu, virza roku uz labo plecu, apņem plecu 
un virza roku uz leju gar sāniem. Atkārto kustības ar otru roku 
pretējā virzienā.

Novieto plaukstas uz vidukļa perpendikulāri mugurkaulam. Ar 
glaudošu kustību vienlaicīgi vienu plaukstu virza no vidukļa uz 
skaustu, otru uz sēžu.

Kāju mugurpuse

Glaudošas kustības no kājas 
augšpuses pāri augšstilbam uz leju 
līdz pēdām.

Ceļu locītavu stimulē ar glaudošām 
kustībām. Šo kustību var veikt gan 
ar vienu, gan abām plaukstām.

Glaudošas šķērsvirziena kustības 
(„astoņnieki”) no augšas uz leju.

Glaudošas šķērsvirziena kustības („astoņnieki”) no lejas uz augšu.

Vieglas glaudošas kustības no lejas uz augšu visā kājas garumā.

Veic otras kājas TS.

Vienu reizi gar sāniem noglauda abas kājas un pēdas.
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noslēdzošās kustības

Apsedz TS saņēmēju.

Viena glaudoša kustība no pleciem gar sāniem līdz pēdām.

Viena glaudoša kustība no skausta pāri visam ķermenim pa vidu līdz 
pēdām. Satver un mirkli tur pēdas.

Ļauj TS saņēmējam mierīgi pagulēt.

TS laikā, ja nepieciešams, var ieskatīties metodes aprakstā.

Ieteicams pastāvīgi pārliecināties par TS saņēmēja pašsajūtu.

Citi resursi

Krāsu nozīme, izmantošana

Lai pastiprinātu taktilās stimulācijas iedarbību, ieteicams izzināt 
telpas, palagu, segu un dvieļu krāsu ietekmi uz cilvēka pašsajūtu. Jāpadomā 
arī par to, kas mugurā TS sniedzējam. Taktili stimulējot personu, kurai 
ir autisma iezīmes, labāk vilkt tērpu bez intensīviem auduma rakstiem. 
Nevajadzētu izslēgt visu šķietami traucējošo, bet pakāpeniski, uzmanīgi 
vērojot, nonākt līdz veidam, kas TS saņēmējam ir vislabākais.

Dienas centrā parādījās košās krāsās vizošs gaismas ķermenis. Kā uz 
jauno gaismas ierīci reaģēs centra apmeklētājs – zēns, kam ir autisms un 
epilepsija? Āra pastaigās viņš īpašu sajūsmu izrādījis brīžos, kad pa ielu, 
zaigojošām bākugunīm un stindzinošām sirēnām kaucot, garām traukusies 
ugunsdzēsēju vai ātrās palīdzības mašīna. Vai jauno gaismekli viņam drīkst 
rādīt? Neuzdrošinoties pieņemt lēmumu, konsultējāmies ar ārstu. Ārsts 
ieteica pamēģināt.

Dienas centrā sākām veidot „alu”, kur zēns varētu paslēpties un justos 
droši. Kopā tika sabīdīti pusdienu galdi. Tos pārklāja ar milzīgu galdautu, 
kura malas sniedzās līdz grīdai. Gaismas ķermeni ielikām „alā”. Pūliņi 
nesa augļus! Vizuļojošais objekts zēnā modināja lielu interesi.

 /A. M. Šēsvērde./
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Krāsas katram cilvēkam izraisa atšķirīgas izjūtas, tomēr pastāv 
zināmas kopsakarības: indigo (jūras dzīļu krāsa) – sakopo spēkus, ietekmē 
domas; tirkīzzilā – dod spēku meklēt atbildes, sazināties ar citiem, palīdz 
pieņemt pārmaiņas, sniedz iekšēju mieru; zaļā – sapņu krāsa, sniedz 
līdzsvaru un harmoniju, dziedinošu spēku; dzeltenā – saules un prieka 
krāsa, iedvesmo pārmaiņām un jaunām idejām, palīdz mazināt grūtības; 
oranžā – baudas, radošuma krāsa, veicina pozitīvismu, attīsta pašapziņu; 
violetā – saistīta ar garīgumu, mākslinieku krāsa; sarkanā – kaislību 
krāsa, dod drosmi, spēku, iedvesmo dzīvei.

CITU VALSTU PIeReDze

Amerikāņu antropologs Ešlijs Montagjū (Montagu, Ashley) 
(1905-1999) ir veltījis daudz pūļu, lai zinātniski pierādītu pieskārienu 
nozīmi cilvēka attīstībā. E. Montagjū ir pētījis, kā dzemdības ietekmē 
bērna fizisko un psihisko attīstību. Viņa pētījumi liecina, ka pieskārieni 
mazina sirds un asinsvadu saslimšanas risku, veicina vielmaiņu, bērni 
ātrāk aug un pieņemas svarā, labāk guļ, bet saslimušam pieskārieni veicina 
izveseļošanos. Taktilās stimulācijas rezultātā kļūst vieglāk iemācīties. 
Kā bērniem, tā arī pieaugušajiem uzlabojas sociālās kontaktēšanās 
spējas. E. Montagjū un viņa kolēģu darbs, pētot taktilās komunikācijas 
nozīmi, apkopots grāmatā „Pieskārieni” („Touching”).

Vadošais pieskārienu pētniecības institūts (Touch Research Institute) 
atrodas Maiami, Floridā. Tur, sākot no 1992. gada, zinātnieki ir veikuši 
dažādus pētījumus par pieskārienu nozīmi un par to praktiskajām 
pielietošanas metodēm. Institūtā ir īstenoti vairāk nekā 60 projekti, un 
vairāk nekā puse pētījumu rezultātu ir publicēti. Institūta (to pasaulē 
mēdz dēvēt arī par pieskārienu pētniecības centru) zinātniekiem  
ir izdevies pierādīt pieskārienu labvēlīgo ietekmi uz cilvēka labsajūtu, 
to relaksējošo iespaidu un nozīmi vispārējo baiļu mazināšanā.

Kontakts ar mātes ķermeni labvēlīgi ietekmē arī priekšlaicīgi dzimušus 
bērnus. Te nav runa par masāžu, bet gan par visaptverošu ķermeņa 
kontaktu. Arī bērna barošanas laikā straujāk attīstās zīdaiņi, kuri 
ir taktili stimulēti.

Kad ASV jauniešu psihiatriskajā klīnikā ieviesa regulārus pieskārienu 
seansus, pierādījās, ka ir uzlabojusies jauniešu labsajūta un mazinājies 
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depresīvais noskaņojums. Pazeminājusies viņu baiļu sajūta, jaunieši 
kļuvuši sociāli atsaucīgāki. Jāpiemin, ka pētījumu rezultāti ir pierādījuši 
ne tikai pieskārienu pozitīvo iedarbību uz cilvēka labsajūtu, bet ir 
apstiprinājusies to terapeitiskā iedarbība uz diabēta, reimatisma, vēža, 
PMS, fibromialģijas un HIV slimniekiem. Tas viss ticis noskaidrots 
salīdzinoši īsā laika posmā. Protams, zinātnieku interese nav apsīkusi un 
pētījumi par pieskārieniem turpinās.

Zviedrijā taktilās stimulācijas metodi sociālajā aprūpē ieviesusi bērnu 
aprūpes speciāliste un Pieskaršanās skolas dibinātāja un vadītāja Gunilla 
Birkestāda (Gunilla Birkestad). Strādājot medicīniskās aprūpes nozarē 
(1984), G. Birkestāda atklāja pieskaršanās neaizstājamību un saudzīgu 
roku pieskārienu nozīmi. Viņas pieredzes rezultātā pamazām tika 
attīstīta pieskāriena metode ārstniecībā. To izmantoja cilvēku, kam ir 
garīgās attīstības traucējumi, aprūpē, rehabilitācijā un izglītošanā. Kopš 
tā laika šī metode no Zviedrijas ir izplatījusies arī citās valstīs, tai skaitā 
Somijā, Norvēģijā, Dānijā, Islandē, Holandē, Brazīlijā un Japānā.

1984. gadā Gunilla Birkestāda strādāja aprūpes iestādē cilvēkiem 
ar garīgās attīstības traucējumiem. Kādu pēcpusdienu pēc maltītes 
viņa atpūtās dīvānā līdzās vīrietim, kam bija spastika, epilepsija 
un autisma iezīmes. Viņš nespēja nedz runāt, nedz brīvi kustēties.  
Lai panāktu kontaktu ar šo vīru, vienu plaukstu Gunilla uzlika uz 
viņa pleca, bet otru – uz elkoņa. Tā turot rokas, viņa kavējās pārdomās 
par pēcpusdienas darbiem. Pēc laika viena no vīrieša rokām, kuru viņa 
balstīja, bija iztaisnojusies. Gunilla nolēma izmēģināt šo pieskārienu 
uz vīrieša gūžas un ceļgala. Tad viņa pārvietoja roku uz vīrieša otru 
sānu, un bija jūtams, ka savilktie muskuļi atslābst. Gunilla apsvēra 
nākamo soli un pārdomāja, kādu iespaidu šāds pieskāriens atstātu uz 
visu cilvēka ķermeni. Pieskārienu iespaids bija jūtams arī nākamajās 
dienās. Vīrietim parādījās interese par telpu, viņš beidzot paskatījās 
uz apkārtējiem darbiniekiem. Sajūtot liegu pieskārienu ķermenim, viņš 
dziļi ieelpoja. Tad vīrietis ar redzamu patiku palūkojās apkārt. Tas bija 
negaidīts sasniegums! Gunilla saprata, ka ir atklājusi ko svarīgu.

Gunilla Birkestāda turpināja pilnveidot šo metodi, un viņas sākotnējais 
atklājums tika pilnveidots par tehniku. Tā kā pārējie aprūpētāji augstu 
novērtēja redzamo iespaidu, G. Birkestāda sāka šos paņēmienus mācīt 
citiem. G. Birkestāda jaunradīto tehniku nosauca par taktilo stimulāciju, 
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jo tā balstījās tikai un vienīgi uz pieskārienu radīto pozitīvo iespaidu. 
Zinātnisku pamatojumu Gunillas Birkestādas atklājumam – taktilās 
stimulācijas tehnikas ietekmei uz cilvēku – sniedza M. D., Ph. D. 
Čerstīnas Uvnēsas-Mūbergas (Zviedrija) pētījumi (1992).

Zviedru pirmsskolās veiktie pētījumi liecina – ja bērniem nodarbību 
plānā ir iekļauta taktilā stimulācija, uzlabojas grupas mikroklimats. 
Pētījumā ar 100 iesaistītiem pirmsskolas vecuma bērniem atklājās, 
ka, ieviešot regulāru TS, jūtami uzlabojās šo bērnu labsajūta un viņi 
kļuva nosvērtāki. Vislabākos rezultātus ieguva darbā ar nemierīgiem 
zēniem. Mazinājās viņu agresivitāte, un tie vieglāk iekļāvās grupā. Arī 
deviņus mēnešus pēc pētījuma rādītāji joprojām bija pozitīvi. Laikam 
ritot, tie pat uzlabojās.

Pieskārieni iedarbojas uz cilvēka emocionālo pasauli. Fiziskajā 
laukā ādai ir tās pašas funkcijas, kas psiholoģijā „Es”, – aizsargāt, 
uzstādīt robežas un dibināt kontaktus ar apkārtējo pasauli. Franču 
psihoanalītiķis Didjē Anžū (Didier Anzieu) ir pētījis ādas psiholoģisko 
nozīmi. Viņš atklājis, ka ādas un agrākās dzīves pieskārienu pieredzei ir 
liela nozīme, strukturizējoties cilvēka psihei. „Es” projicējas uz ādu. Tas 
nozīmē, ka cilvēka priekšstats par ādu un tās funkcijām tiek pārnests 
uz viņa iekšējo „ādu”. Pēc D. Anžū domām, āda un smadzenes darbojas 
nemitīgā sasaistē jau no pirmajām dienām pēc olšūnas apaugļošanas. To 
mijiedarbība sākusies, jau veidojoties embrija šūnām, un tādēļ tām ir tik 
liela savstarpējā radniecība. Pieskāriens ādai ietekmē cilvēka apziņu jeb 
dvēseli, kā šodien daudzi to dēvē.

PIeDzīVOTāS SAjūTAS

Apgūstot taktilās stimulācijas tehniku, svarīgi ir ne tikai iemācīties 
pieskārienu procedūru – TS secīgumu attiecībā uz noteiktām ķermeņa 
daļām – un trenēt roku kustību virzienu un spēku, bet arī katram pašam 
ļaut sev pieskarties un izzināt, analizēt, kādas sajūtas izraisa tās vai citas 
darbības.

TS var uzskatīt par iepazītu tikai tad, kad interesenti ir daudzkārt 
iejutušies abās – TS sniedzēja un TS saņēmēja – lomās, dalījušies iespaidos, 
savstarpēji pārrunājuši piedzīvotās sajūtas. Lai pilnībā novērtētu taktilās 
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stimulācijas ietekmi uz psiholoģisko un ķermeņa fizisko stāvokli, arī 
projektā iesaistītās dalībnieces darbojās līdzīgi. Turpinājumā darba 
grupas dalībnieču galvenās atziņas.

Abas lomas pieņemamas. Esmu gatava pilnveidoties, palīdzēt savam 
bērnam, vēlāk arī citiem, kuriem pietrūkst glāstu, pieskārienu, 
piemēram, kolēģiem.
Abējādi labi – gan tad, kad TS veicu es, gan tad, kad taktili stimulē 
mani. „Gulēt” bija vieglāk, jo sapratu, cik spēcīgām jābūt kustībām, 
lai justos labi. Izmantošu metodi ģimenē ar saviem bērniem, darbā 
runāšu ar bērnu vecākiem, centīšos ieinteresēt. Baidos, ka kolēģi mani 
var nesaprast...
Kad man pieskārās, sapratu, kā īsti jāstrādā. TS veikšu kolēģiem, lai 
raisītu pozitīvas emocijas. Man patika TS. 
Abējādi jutos labi. Rokas niezēja darbam jau no rīta... Taktili 
stimulējamais (klients) man bija izaicinājums, jo pretojās psiholoģiski. 
Bet man patika, kad man pieskārās. Tā bija tā pati persona, kas man 
pretojās... Man ir ideja – piedāvāšu šo tehniku paziņai, kurai ir 
„uzvilkts” trīsgadīgs bērns.
Man labāk patika „gulēt”. Mazliet pietrūkst pacietības visu izdarīt 
lēnām un pamatīgi, bet mēģināšu trenēt sevi ar saviem bērniem. 
Iepazīstināšu ar TS darba kolēģus, kuri strādā ar „smagiem” bērniem. 
Redzu šo metodi kā rehabilitācijas pakalpojuma sastāvdaļu. Jāapsver, kā 
to varētu iekļaut speciālo skolu programmās.
Masāža man patikusi vienmēr, pieskārieni patika arī šoreiz. Patika arī 
taktili stimulēt otru, vajag tikai trenēties. Sākšu ar ģimeni. Nedrīkst 
ieturēt pauzi, uzreiz jādarbojas.
Man patika abas lomas. Taktilā stimulācija ir sociāls pasā- 
kums – jābūt emocionālai, ne tikai fiziskai tuvībai starp klientu un TS 
sniedzēju.
Es procesu vēroju no malas, izskatījās tik labi – tādas pozitīvas 
emocijas...
Manī ir divējādas izjūtas. Nekad neesmu masēta. TS laikā atcerējos 
bērnību, tādas...īpatnējas sajūtas. Man ļoti nepatīk, ja pieskaras sejai. 
Kad pati veicu TS, sapratu, ka patīk tas, ko daru. Man jau izstrādājusies 
pašai sava sistēma! Mans uzdevums – strādāt ar bērnu, varbūt pat ar 
vīru...
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TS laikā piedzīvotās izjūtas apstiprina Zviedrijas kolēģu pieredzi 
par to, ka nepieciešama individuāla pieeja un cieņa pret katra cilvēka 
personību.

PIeReDzeS STāSTI

VIneTA CIUKORe,
Liepājas speciālās internātpamatskolas pedagoģe

Iesaistoties projektā par TS (turpmāk tā saīsināšu taktilo stimulāciju), 
cerēju iemācīties un uzzināt ko jaunu, interesantu un noderīgu, gūt jaunu 
pieredzi. Šobrīd jūtu, ka tā arī ir. Gatavojoties manis izraudzītā bērna 
TS, protams, arī nedaudz baidījos un domāju, kā man izdosies, kādi 
būs rezultāti. Saprotu, ka tas varētu būt tikai pēc kāda laika, ne tik ātri, 
kā gribētos gan man, gan bērna mātei. Nolēmu, ka šajā projektā mans 
„sadarbības partneris” jeb bērns ar īpašām vajadzībām, kam veikšu TS, būs 
Annemarija Atteka.

Annemarija ir 8 gadus veca. 2007./2008. mācību gadā viņa sāka 
mācīties Liepājas speciālās internātpamatskolas „C” apmācības līmeņa 
1. klasē. Annemarijai ir Dauna sindroms, iedzimta sirdskaite, garīgās 
attīstības traucējumi. Meitenei ir proporcionāli smalka fiziskā uzbūve. 
Viņa runā tikai dažus vārdus ( „mamma”, „māsa”, „jā” u. tml.), valodu 
saprot, vajadzības izsaka ar norādēm un žestiem. Annemarija ir samērā 
noslēgta, ar citiem bērniem komunicē maz, vairāk patīk rotaļāties vienatnē. 
Viņa labprāt spēlējas ar lellēm, arī ar citām rotaļlietām, ikdienā vairāk 
atraisās, kad klasē nav tik daudz bērnu – pēcpusdienās. Viņa ir ļoti mīļa, 
jauka meitenīte, kas ir apguvusi pašapkalpošanās iemaņas, kopē pieaugušo 
kustības, manieres, cenšas izmantot pedagoģisko palīdzību. Annemarijas 
ģimenē ir vēl divi vecāki brāļi un māsa. Var just, ka meitene augusi ģimenē, 
kur viņu mīl un par viņu rūpējas.

Atgriezusies no TS projekta pirmās nodarbības Rīgā, drīz vien satiku 
Annemarijas māti. Izstāstīju par projektu un piedāvāju līdzdalību tajā. 
Viņa bija ļoti priecīga un labprāt piekrita sadarboties. Ar Annemariju esam 
pazīstamas, jo viņa piedalās manās ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās. Es 
strādāju viņas klasē par skolotāja asistenti.
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Bijām gatavas sākt - es, Annemarija un viņas māte. Pirmajās TS reizēs 
Annemarija jutās mazliet nedroša. Telpa, kurā notika TS, viņai bija 
pazīstama, es arī, taču situācija jauna. Nevarēju sākt TS pēc norādītās 
metodikas secības, jo sākumā Annemarija noteikti atteicās gulēt uz muguras. 
Redzēju, ka viņa baidās. Tāpēc mēs sākām tā, lai Annemarija justos ērti. 
Vispirms viņa gulēja uz vēdera, un es varēju veikt TS mugurai, kājām. 
Pakāpeniski viņu pieradināju, ļāvu sajust, kas notiek, un vēlāk jau arī viņa 
diezgan mierīgi pagriezās, lai gulētu uz muguras. Annemarija mani vēroja, 
sekoja līdzi manām darbībām, bet sākumā nevarēja atslābināties. Vēlāk 
meitene pakāpeniski (pat ļoti pakāpeniski) sāka ļauties TS, un kādu brīdi 
man šķita, ka viņa pat aizmigs.

Annemarijai ir sausa āda, īpaši uz plaukstām un pēdām, tāpēc eļļu 
lietoju diezgan daudz ( sezama eļļu). Arī to visu viņa vēroja, taču nepatiku 
neizrādīja.

Pirmajā reizē apzināti neatskaņoju mūziku, bet caur atvērto logu varēja 
dzirdēt vēja šalkas un putnu dziesmas. Otrajā reizē jau uzliku maigu, 
relaksējošu skaņdarbu.

Protams, veicot TS, blakus bija pieraksti, kuros ieskatījos, un bija arī 
tādas vietas, kur iepriekš viss likās saprotams, bet strādājot radās šaubas, kā 
kustība pareizi jāveic. Iepriekš biju pamēģinājusi TS dēlam mājās, viņam 
arī patika.

Tad negaidīti mūsu plāni un labi uzsāktā sadarbība pārtrūka. 
Annemarija saslima ar vējbakām. Šī slimība nepieļauj arī tik drīzu 
kontaktēšanos. Tāpēc iestājās pagara pauze, apmēram 2 nedēļas. Pēc 
slimības atkal varējām turpināt. Tālāk viss noritēja veiksmīgi. Sākums ir 
bijis veiksmīgs, un esmu pārliecināta, ka tā arī turpināsies.

Pēc vasarīgas pauzes, kad Annemarija bija laukos, tikāmies atkal. Man 
bija prieks redzēt, ka Annemarija ļoti labi atceras mūsu nodarbību. Viņa 
jau zināja, kas būs un kas jādara – pati jau ģērbās nost un gāja uz masāžas 
vietu. Šoreiz, man par lielu prieku, viņa jau sākumā nebaidījās gulēt uz 
muguras. Atkal jaukā atmosfērā veicu taktilo stimulāciju, un, spriežot pēc 
Annemarijas emocijām, viņai patika, un man arī. Runājot ar Annemarijas 
māti, bijām vienisprātis, ka meitenei taktilā stimulācija nāk par labu gan 
emocionālā, gan sociālā un arī fiziskā ziņā. Pēc mātes vārdiem, ja meitenei 
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kaut kas nepatīk, tad viņa protestē, taču šajā gadījumā tā nebija. Uz TS 
Annemarija nāca ar prieku.

AInA KOSTenKO,
Rudzātu speciālās internātpamatskolas pedagoģe

Kā viss sākās...

Pārbraukusi mājās no taktilās stimulācijas nodarbības un būdama 
sajūsmā par projektu, uzsāku sarunas ar skolas direktoru. Izstāstīju sīkumos 
par darba grupas tikšanās norisi un par projektu. Direktors mani labprāt 
uzklausīja un, kaut skolā ir arī tradicionālā masāža, apsolīja atbalstīt. 
Kopīgi ar kolēģi izlēmām, kuram bērnam visvairāk nepieciešama šāda veida 
palīdzība. Vienojāmies par Leldi (16 gadi), bez vecāku gādības palikušu 
meiteni, kas dzīvo un mācās skolā no 2000. gada. Leldes personas lietas 
ieraksti vēsta: BCT ar vidēji smagu spastisku, apakšējo paraparēzi. Garīgās 
attīstības traucējumi. Atpalicība. Posttraumatisms. CNS bojājums. Mēdz 
būt ļoti mainīgs, pat agresīvs garastāvoklis.

Pārrunas ar meiteni

Sākumā Lelde bija it kā apjukusi, bet, kad saprata, ko vēlos, kļuva 
ļoti priecīga un gatava tajā pat mirklī ļauties TS, tikai pārjautāja, kurš to 
darīs. Uz jautājumu, kā jūtas, vien atteica: „Ai!” Tomēr meitenes acīs bija 
manāms prieks. Tad vēlreiz pārjautāju, vai viņa ir ar mieru. – „Jā, Ainīt 
(tā viņa labā garastāvoklī dažreiz mēdz mani mīļi saukt), noteikti! Kad?”

Prieks no acīm nenozuda arī tad, kad atteicu, ka tiksimies nākamajā 
dienā. Sarunājām, ka reizē iesim uz skolas fizioterapijas kabinetu. 
Nākamajā dienā devāmies pie fizioterapeites un lūdzām atļauju izmantot 
masāžas galdu. Protams, liels paldies viņai par atsaucību, jo tā mums bija 
ērtāk strādāt, un kur nu vēl labā mūzika!

Pirmā taktilās stimulācijas nodarbība

TS noritēja, klusu sarunājoties ar meiteni. Kad sāku pieskārienus kājām, 
Lelde smējās vien un nevarēja saprast, kas ar viņu notiek. Meitene teica, ka 
„spalvas uz kājām saceļas” , bet, kad uzdevu jautājumu, smējās un sacīja, ka 
esot labi un patīkot. Pieskaroties labās kājas pēdai, jutu, ka meitene nevar 
atbrīvoties, bet vēl vairāk sarauj uz augšu pirkstus un pēda izstiepjas taisni 
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uz priekšu. Tas apgrūtināja pēdas TS. Leldes pēdai jāpieskaras stingrāk, 
lai nekutinātu. Taktili stimulējot vēderu, meitene smējās vēl vairāk, bija 
dzirdama vēdera burbuļošana. Pēc TS, kad jautāju par viņas pašsajūtu, 
atbilde bija: „Ainīt, ļoti labi! Vai varēšu nākt rīt? Es tevi ļoti gaidīšu!” 
Sarunājām, ka atnākšu, kad būšu brīva.

Otrā taktilās stimulācijas nodarbība

Satikāmies, mīļi sasveicinājāmies. Meitene bija gaidījusi visu dienu. TS 
noritēja kā iepriekšējā dienā, tikai jau sākumā Lelde bažīgi jautāja, vai tā 
būšot arī citu dienu. Atbildēju, ka divas dienas nebūšu. Jāpiebilst – meitene 
tagad saprot, ka pirms TS jāiet dušā, jo iepriekšējo reizi tas tika paskaidrots. 
Pēc TS Lelde bija pavisam priecīga un teica: „Nu labi, pēc divām dienām 
ļoti gaidīšu!” Jautāju audzinātājai, kā meitene jūtas, vai ko stāsta par TS. 
Pašai par lielu pārsteigumu, nācās vilties, jo Lelde esot noslēpumaina un 
neko nestāstot. Audzinātāja tikai novērojusi, ka meitene nesēž ilgi tualetē. 
Var jau būt, ka mēs kļūdāmies, bet domājam – viņa uztraucas par to, lai 
viņas vietā uz TS, kas tik ļoti patīk, neaizietu cits bērns.

Nākamā taktilās stimulācijas nodarbība

Lelde, satiekot mani ceļā uz TS nodarbību, ne īsti priecīgi, ne bēdīgi 
teica: „Nevarēju tik ilgi tevi, Ainīt, sagaidīt. Kur biji pazudusi?” Atbildēju, 
ka solīju ierasties pēc pāris dienām un te nu esmu. Pēc TS, kad devāmies uz 
internātu, meitene ar lepnumu stāstīja citiem, ka viņu Ainīte masējot un vēl 
masēšot. Bērni, protams, jautāja, kad masēšot viņus.

Kārtējā taktilās stimulācijas nodarbība

Lelde šajās dienās bija priecīga un visiem, kurus satika, sacīja, ka viņai 
ir „masāža”. Kad sākām TS, meitene priecājās un smējās, bet, kad sāku TS 
mugurai, viņa kļuva klusāka un beigās aizmiga, tā arī noguļot atlikušo TS 
daļu. Kad pamodināju, meitene bija pārsteigta, ka TS garām, un jautāja, 
vai vairāk nemasēšot.

Vēl viena taktilās stimulācijas nodarbība

Sākās vasaras brīvlaiks. Lelde jautāja: „Vai masāža būs?” – „Protams, 
Leldīt, viss notiks, kā runāts.”
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Var jau būt, ka TS atvēlētais laika posms bija pārāk īss, jo nekādas lielas 
izmaiņas nevarēja konstatēt, tikai to, ka, taktili stimulējot vēderu, tas 
burkšķ un izdala gāzes (meitene pati to nejūt).

Pēc taktilās stimulācijas meitene bija it kā uztraukta, uzvilkta un 
priecājās, ka nodarbības patikušas. Skolotāja stāstīja, ka Lelde pa šo laiku 
nav bijusi nomāktā garastāvoklī. Licies, ka viņa atrodas tādā kā eiforijā. 
Kad brīvlaikā meitenei jautāju, kur pieskārieni tīkamāki, viņa atteica, ka 
patīkot pilnīgi visur.

SPīDOLA OzOLIņA, Amandas māte

Manai meitai Amandai ir 11 gadi. Viņa ir bērns ar Dauna sindromu 
(garīgās attīstības traucējumi, valodas un redzes traucējumi). Amandai 
piedzimstot, es kā mamma sapratu, ka nekas nenotiks vienkārši, pats no 
sevis. Esmu centusies apgūt dažāda veida metodes, ar kuru palīdzību 
varētu pastiprināti stimulēt bērna attīstību. Sākumā prioritāte, protams, 
bija fiziskā attīstība – bērnam bija pazemināts muskuļu tonuss: Amanda 
nesēdēja, nerāpoja, nestaigāja. Apguvu gan Bobota metodi, gan masāžu 
u. c. stimulēšanas metodes. Tas viss bija viena mērķa vārdā – lai bērns 
pilnvērtīgāk attīstītos. Nepārtraukti tiek meklētas metodes un aktivitātes 
bērna attīstībai. Līdz šim par taktilās stimulācijas metodes izmantošanu 
cilvēkiem ar funkciju traucējumiem Zviedrijā biju tikai dzirdējusi. Dzīvē 
radās iespēja sevi pilnveidot – apgūt TS metodi, kuru es pielietoju praksē, 
taktili stimulējot savu bērnu.

Tā kā Amanda ir masēta un vingrināta no piedzimšanas pirmās dienas, 
man nevajadzēja lielu piepūli, lai bērns ļautu sev pieskarties. Sākumā, veicot 
taktilo stimulāciju un novērojumus, konstatēju, ka bērnam ne pārāk patīk, 
ja aiztiek seju un galvu. Amanda vislabprātāk ļauj pieskarties mugurai, 
kājām, rokām un pēdām.

Kaut arī Amanda ir kustīga un aktīva meitene, viņai kopš dzimšanas ir 
kūtra zarnu darbība, tāpēc lielu uzmanību pievēršu vēdera masēšanai.

Problēma, ja tā varētu teikt, ir izturēt ilgāku laiku. Taktilo stimulāciju 
uzsāku uzreiz pēc metodes apgūšanas. Sākumā TS ilgums bija 5 līdz 10 
minūtes, tagad Amanda var nogulēt gandrīz 25 minūtes.
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Taktilās stimulācijas laikā mēs sarunājamies – es stāstu, ko daru (gan ne 
vienmēr). Ir dienas, kad Amanda ir satrauktāka, tad TS veidu un ilgumu 
nosaka viņa pati.

Taktilās stimulācijas laikā mums veidojas ne tikai fizioloģisks – 
pieskārienu – kontakts, bet arī psiholoģisks, dvēselisks un sociāls kontakts. 
Mani pārsteidza Amandas iztēle – es veicu pieskārienus kājai no augšas uz 
leju šķērsvirzienā, viņa pēkšņi man teica, ka es zīmēju jūru. Veicot krūšu 
masāžu, viņa teica, ka es zīmēju sirsniņu.

Šāda veida kontakti ir ļoti būtiski un nepieciešami ne tikai bērniem, ne 
tikai cilvēkiem ar funkciju traucējumiem. Redzot un novērojot apkārtējo 
cilvēku saspringumu, uzvilktību, gribas teikt, ka taktilā stimulācija – 
pieskārieni – ir nepieciešama visiem. Lai novērtētu taktilās stimulācijas 
iedarbību uz cilvēkiem, kam nav funkciju traucējumu, TS veicu radiniecei. 
Meitenei ir 18 gadi, viņas vaļasprieks saistīts ar zirgiem. Sākumā veicu 
vingrinājumus rokām, jo treniņos tām ir ļoti liela piepūle. Pēc TS viņa 
teica, ka rokām izauguši spārni, tās ir atguvušas vieglumu. Tālāk mans 
uzdevums bija noskaidrot, vai mani pieskārieni ir patīkami ne tikai viņas 
rokām, bet arī pārējam ķermenim. Pieskārieni patika, patika citrusu eļļa. 
Īpaši viņai patika galvas TS – viegla matu saņemšana. Nepatika vienīgi 
pieskārieni auss gliemežnīcai. Pēc ķermeņa taktilās stimulācijas viņa izjuta 
patīkamu vieglumu.

Esmu pārliecināta, ka pieskārieni – taktilā stimulācija – ir nepieciešama 
VISIEM.

AGITA STUTIņA, Dariusa Gusta māte

T-ematisks S-tāsts par T-aktilo S-timulāciju

Mana iepazīšanās ar taktilo stimulāciju notika laikā, kad biju nomākta 
un jutos diezgan nogurusi. Tāpēc varu teikt droši, ka šī metode ienesa 
jaunas vēsmas gan vienmuļajā ikdienas ritmā, gan sajūtās. Tā lika uz dzīvi 
paskatīties atkal no citas puses un caur citām maņām.

Vispirms taktilo stimulāciju Annas Marijas Šēsvērdes vadībā apguvu 
saistībā ar savu bērnu, kuram jau kopš dzimšanas ir bērnu cerebrālā trieka 
ar ļoti smagiem kustību un garīgās attīstības traucējumiem, spastiska 
tetraparēze un epilepsijas sindroms. Viņš ir pilnībā kopjams – nēsājams, 
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barojams... Astoņos viņa dzīves gados daudz piedzīvots, daudz izmēģināts. 
Taču šoreiz jau pašā sākumā centos sevi noskaņot uz citām domām, kā 
galveno neizvirzot parasto mērķi – par katru cenu jau drīzumā redzami 
uzlabot viņa veselības stāvokli. Tā kā esmu rituālu piekritēja un ļoti 
lielu nozīmi piešķiru atmosfērai, taktilā stimulācija nāca tieši laikā. Jau 
pirmajās dienās, kad sāku nodarboties ar bērnu, veiksmīgi atguvu dvēseles 
mieru un nostādīju savas domas uz pozitīvāka viļņa. Apzināti piemeklēju 
šim procesam tīkamu mūziku un vienu un to pašu izmantoju vienmēr. 
Tā man palīdz mobilizēties darbam un koncentrēt domas uz veicamo. Kaut 
gan „mans klients” to nekādi neizrāda, ceru, ka viņa zemapziņā zināmā 
fona mūzika liek nojaust, ka nu būs TS.

Sākumā mēģināju izpildīt visu kompleksu uzreiz, tomēr tas neizdevās 
visai labi. Galvenokārt jau tāpēc, ka viss jādara ļoti lēni, ar lielu pacietību, 
tātad vajadzīgs diezgan ilgs laiks un abiem kļūst apnicīgi un grūti. Sāku 
procesu dalīt pa dienām. Tā kā puikam nepatīk ilglaicīgi būt uz muguras 
(tas provocē spastiku) un viņš vispār neprot gulēt uz vēdera, nācās izdomāt 
savu pieeju. TS labi izdodas kājām, arī vēderam, krūtīm, sejai un ausīm, 
bet rokas gan bieži neiznāk tik viegli atslābināt. Tad ņemu bērnu klēpī. 
Tā kā viņš ir ļoti sīks, var diezgan viegli noturēt, tāpat tieku galā ar muguru – 
ar vienu roku no priekšpuses pieturu, ar otru izpildu pieskārienus. Racionāli 
izmantojot laiku, bērna rokām un plaukstām daļu pieskārienu var paspēt 
veikt arī pauzītēs, kamēr pēc ēšanas tiek gaidītas atraugas. Tā kā mans 
bērns ir ļoti salīgs, bet segu nav iespējams tik vienkārši noturēt, uzvelku 
viņam palielāku siltu džemperi, lai var ar rokām brīvi darboties zem tā, 
reizēm atstāju kājās zeķubikses. Ja nepieciešams, pat ieslēdzu sildītāju. Esmu 
ļoti priecīga, ka TS metodes autori pieļauj variācijas, ievērojot apstākļus. 
Tādam bērnam kā manējais tas ir ļoti svarīgi, jo nekad nevar zināt, kā viņš 
uzvedīsies. Ir bijušas arī reizes, kad procesa laikā puika iemieg.

Kaut arī vēl nav pagājis ilgs laiks, kopš esmu sākusi darboties ar taktilās 
stimulācijas metodi, tā pamazām jau iegājusies ikdienā. Kā jau minēju, 
palīdz tas, ka attiecībā uz savu bērnu šoreiz to neuztveru kā medicīnisku, 
ārstējošu procesu, bet drīzāk kā mūsu savstarpēju tematisku spēli, kā 
emocionālu tuvināšanos, kā parunāšanos caur pieskārieniem. Nekas, 
ka viņš nerunā un neatbild. Galu galā, ar visiem bērniem taču vecāki 
rotaļājas. Tādējādi taktilā stimulācija ir vēl viens mūsu kontaktēšanās veids.  
Šī motivācija man ļoti patīk, jo atbrīvo no obligātuma principa.
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Gribu arī atzīmēt to, ka man pašai TS ļoti palīdz atbrīvoties no 
sasprindzinājuma, relaksēties, ja esmu par kaut ko satraukta. Mūzika un 
īpašā noskaņa rada pavisam citas domas, uzlabo vispārējo gaisotni mājās. 
Esmu ielāgojusi, ka pati sev varu izmantot taktilās stimulācijas kustības, 
kaut vai ieziežot ar krēmu kājas, rokas un seju.

TS man ir vēl nebijusi pieredze. Par lielu izbrīnu, izrādījās, ka man 
tas padodas un rokas klausa. Ar to gribu teikt, ka esmu ārkārtīgi pateicīga 
liktenim (lasīt – Velku biedrībai) par doto iespēju riskēt un to visu apgūt. 
Būtībā esmu ļoti konservatīva un baidos no visa jaunā, tādēļ pati nekad 
nebūtu uzdrošinājusies kaut ko tādu mēģināt. Īpaši piesaista TS tehnikas 
pamata būtība – metodiski izstrādāts pieskārienu kopums. Kā zināms, 
glāsti – drošība, maigums un miers – ikvienam ir tik ļoti nepieciešami.

Tā kā no mana bērna nav iespējams dzirdēt mutisku apliecinājumu 
izjūtām, nolēmu TS piedāvāt savam vīram un kādai labai paziņai. 
Ja runā atklāti, gribējās arī patrenēties, veicot pilnībā visu TS kompleksu 
pēc izstrādātās programmas. Mans vīrs ir nopietnu un stabilu vērtību 
atbalstītājs. Šoreiz viņš tiešām labprāt piekrita būt par „izmēģinājuma 
trusīti”. Man par lielu prieku, par savu prasmi saņēmu atzinību un guvu 
pozitīvu novērtējumu par tīkamajām izjūtām, kas bija vērojamas jau 
nākamajās dienās. Pats pirmais laba rezultāta vēstnesis bija vīra vispārējā 
labsajūta – možāks un mundrāks garastāvoklis. Otrais sasniegums – manāmi 
samazinājās plecu un roku sāpes, kas bija jau kļuvušas par ikdienu, sevišķi 
par sevi atgādinot vakaros. Tad, kad darba diena bijusi garāka un atpūtas 
brīži sarukuši pavisam īsi, ļoti labi noderēja arī daļēja, parasti kāju, roku 
un muguras, TS, jo tām tiek vislielākā slodze.

Analizējot taktilās stimulācijas pielietošanas nozīmi, gribas parunāt par 
vēl vienu aspektu. Tā kā dzīvojam trakas skriešanas un mūžīgu kreņķu 
laikā, TS atvēlētā stunda ir tāda kā miera osta – pieklusināts mirklis ar 
muzikālu fonu un labestīgām sarunām bez politikas un šausmām, skaista 
un gluži netradicionāla kopābūšana ar tuvu un nozīmīgu cilvēku, kas 
noteikti veicina attiecību uzlabošanos.

Gluži citādas, bet tāpēc ne sliktākas vai labākas izjūtas sagādāja sadarbība 
ar kādu senu un labu paziņu. Viņas darbs (tas nav nekāds jaunums mūsu 
sabiedrībā) ir ārkārtīgi vienveidīgs. Līdz ar to mazkustīgums un nepārtraukta 
atrašanās telpās nosaka vispārējo stāvokli. Mūsu tikšanās bija regulāras un 
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sistemātiskas. Katru reizi izpildīju visu taktilās stimulācijas kompleksu. Šim 
pasākumam gatavojoties, pat izdevās sadabūt speciālo masāžas galdu. Viss 
notika kā apmācību seminārā – ar relaksējošu mūziku, atbilstošām eļļām 
un smaržām. Paziņai ir diezgan liela pieredze masāžu jomā, tā kā bija, 
ar ko salīdzināt, bet tāda ķermeni visaptveroša pieeja viņai nāca kā jaunums. 
Par laimi, viss šķita pieņemami un nekas neizraisīja nepatīkamas sajūtas.

Pats pirmais panākums, kas mums abām sagādāja lielu prieku, bija 
sasniegts jau pēc dažiem apmeklējumiem. Tā kā sieviete vienmēr bijusi ļoti 
salīga, jau visai drīz viņa pamanīja, ka, izejot ārā, vairs tik uzkrītoši nejūt 
vēso vēju, reizēm var pat neuzvilkt jaku. Arī dušā ūdeni vairs nevajadzēja 
tik siltu. Kārtējā TS reizē es ievēroju, ka viņas āda kļuvusi veselīgāka, ne tik 
bāla un „marmorīga”. Otrs lielais ieguvums bija gremošanas uzlabošanās. 
Ne velti norādīts, ka vēderam pieskārieni ieteicami pat trīs reizes dienā. 
Tātad taktilās stimulācijas metodē piedāvātais tiešām darbojas kā efektīvs 
vispārējās stimulēšanas līdzeklis.

Pēc kāda laika man piezvanīja draudzene, kas nesen atgriezusies no 
pagarinātās dienas skolotāju kursiem. Lūk, kāda izvērtās mūsu saruna.

Domāju, ka Tevi interesēs, ko mēs tur spriedām. Tātad pie mums, 
pagarinātās grupas skolotājiem, bija ieradusies pasniedzēja, kura 
kādu laiku stažējusies Amerikā. Un zini, ko stāstīja? Tur skolotājiem 
ar likumu aizliegts pieskarties bērniem, jo, redzi, pārāk lielos apmēros 
notiekot seksuālā uzmākšanās un bērnu izmantošana.
Nu, lūk, esot tāda doma, ka pie mums arī vajadzētu ieviest šo 
aizliegumu.
Ak, kungs! (Es sašutumā iesaucos.) Uz kurieni tad mēs ejam?
Nu jā, ka es Tev saku! Nekad taču nevarot zināt, kāds ir pieaugušā 
nodoms.
Un ko jūs par to teicāt? (Mani ārkārtīgi interesēja skolotāju 
attieksme.)
Tad tikai sākās! Skaļās diskusijās gandrīz visi kā viens apgalvoja, 
ka Latvijā tik daudziem bērniem pietrūkst pieskārienu un viņi ir kā 
izslāpuši pēc glāstiem. Skolā starpbrīžos taču vienmēr kāds pienāk 
un pieglaužas, ik dienu vairāki „cīnās”, kurš ies man pie rokas 
pusdienās. Kāda Amerika!
Un zini, tad es atcerējos ciemošanos pie tevis, kad vārda vistiešākajā 
nozīmē „uz savas ādas” izbaudīju taktilo stimulāciju. Ar tavu roku 
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pieskārienu palīdzību vienu stundu pavadīju kā pasakā – tādā 
mierā un absolūtā labsajūtā. Tā mūzika un atmosfēra… Beidzot 
naktī kārtīgi izgulējos, tik ciešā miegā.
Vai atceries, ko mēs spriedām? (Man uzreiz atmiņā atausa kopīgās 
runas par cilvēku attiecībām.)
Nu, protams, atceros. Par galvas noglaudīšanu kaut vai garāmejot, 
par apķeršanos kaut vai uz īsu brīdi. Vai tad mīlestības vispār var 
būt par daudz?

Telefona saruna beidzās, bet manas domas vēl turpināja ritināt iesākto 
kamoliņu. Tur jau ir tā nelaime, ka uzbāzīgo reklāmu un dažnedažādo 
masu mediju iespaidā pat visnevainīgākais piedāvājums iegūst pliekanu 
piegaršu. Sekmīga sevis pilnveidošana visbiežāk tiek saistīta ar seksīgumu, 
it kā tur tad nu būtu īstenais skaistums. Cik nožēlojami un banāli, vai 
ne? Jādomā, ka vismaz tie, kas būs iepazinuši taktilo stimulāciju, ar laiku 
spēs pieskārienu nozīmi uztvert citādāk. Jā, nebaidos teikt, daudz naivāk, 
bez zemtekstiem par neveselīgām uzmākšanās tieksmēm.

Strukturēto pieskārienu metode ienāk Latvijā. Jācer, ka lieliem soļiem un 
ātrā gaitā, jo tieši tas tagad ir nepieciešams – mainīt uztveri un attieksmi.

IRēnA DOMInIeCe,
pirmsskolas izglītības speciāliste,
Montesori pedagoģe un nila māte

Taktilā stimulācija – viena no labākajām alternatīvajām metodēm, 
kā bērniem ar funkciju traucējumiem palīdzēt izjust un saprast savu 
ķermeni. To es zināju teorētiski, bet nebiju pārliecināta, cik daudz spēšu 
pielietot un izmantot savam bērnam.

Nilam ir bērnu cerebrālā trieka ar funkciju traucējumiem – smaga garīgā 
atpalicība, kustību koordinācijas traucējumi, epilepsija, vērojamas autisma 
iezīmes. Zēnam patika samīļoties un pieglausties māmiņai, tētim, omītei – 
jebkuram tuvam cilvēkam, bet viņš nelabprāt ļāva pieskarties atsevišķām 
ķermeņa daļām – kājām, kāju pirkstiem, galvai. Nils arī nespēja šos 
pieskārienus paciest ilgāku brīdi vienā ķermeņa stāvoklī, īpaši atslābinātā. 
Tas pastiprināja grūtības apgūt ikdienas iemaņas. Nils nebija pārliecināts, 
vai spēs izpildīt kustības, lai patstāvīgi paēstu, izmantojot galda piederumus. 
Tāpēc viņš prasīja palīdzēt, kaut gan teorētiski saprata, kas ir jādara.
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Nils apzinājās, ka nepieciešams apmeklēt tualeti, bet nespēja to izdarīt 
pats, jo „rokas neklausīja”, tās likās vājas un nespēcīgas, kaut gan ikdienas 
„kampiens” bija itin spēcīgs un pārliecinošs.

Nilam nepatika atsevišķi apģērba gabali – cieši pieguloši – , arī apavi. 
Tos viņš regulāri vilka nost, un tas sagādāja grūtības sabiedriskās vietās, 
īpaši skolā. Arī zeķes tika novilktas brīdī, kad zēnam tās likās nevajadzīgas. 
Tas mūs, vecākus, satrauca, jo neizpratām, kāpēc Nils tā uzvedas, un mēs 
nezinājām, kā rīkoties.

Kad pacietīgi palīdzējām zēnam apgūt gan sociālās, gan ikdienas 
pašapkalpošanās iemaņas, Nils kļuva pārliecinātāks par sevi kā personību. 
Mēs sapratām, ka tas ir bērna attīstības pamats.

Dzīvē nekas nenotiek nejauši. Noteikti arī tā nebija nejaušība, ka mani 
uzaicināja piedalīties projektā, kurā bija iespēja apgūt taktilo stimulāciju 
(strādāju pirmsskolas izglītības iestādē). Es biju sajūsmā, jutos izglītotāka, 
soli tuvāk sava dēla un citu bērnu atbalstīšanai, lai viņi varētu pielāgoties 
lielajai dzīvei.

Esmu pateicīga Dievam, ka viņš man deva iespēju audzināt bērnu ar 
īpašām vajadzībām... Laika gaitā caur lielām grūtībām pieņemot šo dzīves 
iespēju, esmu satikusi brīnišķīgus cilvēkus, kas man bijuši nozīmīgs atbalsts, 
kā arī esmu novērtējusi savas dzīves lielāko vērtību – ģimeni.

Taktilo stimulāciju Nilam sāku izmantot tikai atsevišķām ķermeņa 
daļām. Iesāku ar kājām. Nils ļāva pieskarties tām apmēram 15 minūtes. 
Nelabprāt viņš pacieta pieskārienus kāju pirkstiem. Nilam guļot uz 
muguras, varēja just, ka zēns atslābina nedaudz saspringto ķermeni, piever 
acis un izbauda notiekošo. Visumā viņš bija apmierināts.

Tajā pašā vakarā, kamēr Nils relaksējās vannā, neilgu laiku veicu taktilo 
stimulāciju vēdera un krūšu daļai. Tādā veidā sagatavoju viņa ķermeni 
ilgākiem, nopietnākiem pieskārieniem.
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Dienasgrāmatas fragmenti

Vasaras rīts (10.20 – 10.48)

Nils ir labā, mierīgā noskaņojumā, un es to izmantoju. Man par 
pārsteigumu, Nils spēj izturēt taktilo stimulāciju 28 minūtes bez 
pārtraukuma.

Zinu, ka Nilam nepatīk pieskārieni atsevišķām ķermeņa daļām – roku 
pirkstiem, kāju pēdām, sejai, vēdera un krūšu daļai, kā arī viņam nepatīk 
gulēt uz vēdera, atbrīvojot visu ķermeni (parasti zēns guļ uz muguras vai 
sāniem). Iesākot taktilo stimulāciju, ar to rēķinos.

Veicot TS Nila kājām, cenšos uzturēt acu kontaktu un nosaukt ķermeņa 
daļas mierīgā, monotonā balsī. Sākuma reakcija – īsti nepārliecināta 
uzticība, bailes, kas notiks pēc tam. Atgādinu: „Nil, tā būs neliela ķermeņa 
masāža.” Zēnam jau ir neliels priekšstats par masāžu. Kājas nedaudz 
saspringtas. Nils cenšas pievilkt sev klāt otru kāju, pēc neilga brīža kājas 
atslābina, ļauj arī pieskarties kāju pirkstiem.

Pirms turpinu TS vēderam, uzlieku roku uz tā, paturu, saglabājot 
acu kontaktu, saku „vēders”. Iesākumā zēns ir saspringts, pēc tam smaida, 
atslābinās. Pieskaroties krūšu daļai, sākas ķiķināšana. Kājas, rokas iet pa 
gaisu, līdzi smieklu jūra. Krūšu daļai atvēlam neilgu laiku – apmēram 
1 minūti. Zēns labprāt ļauj pieskarties rokām. Kad pieskaros augšdelmam 
un apakšdelmam, Nils labpatikā cenšas pagriezt roku ar plaukstu uz augšu. 
Arī seja, izrādās, ir ķermeņa daļa, kurai Nils ļauj pieskarties neilgu laiku. 
Patīk pieskārieni pierei, degunam, zem acīm, vaigu kauliem. Tālāk liek 
manīt: „Liec mani mierā!” Vislielākās pūles Nilam sagādā apgriešanās 
uz vēdera, iztaisnojot ķermeni. Lai noturētos šai pozā, nedaudz jāpietur 
kājas un stingrāk jārunā, ka nepieciešams vēl nedaudz pagulēt. Zēns ir ar 
mieru. Ļoti patīk pieskārieni mugurai, bet noteikts „Nē!”, kad pieskaras 
ribu starpām, lai gan smejas kā kutināts. Arī šai ķermeņa daļai veltām 
tikai apmēram minūti. Kāju iekšpusi ļauj glāstīt, cik vien vajag. Ļoti lielu 
patiku Nils izrāda, kad tiek glāstīts viss ķermenis – no galvas līdz papēžiem. 
Kad TS pabeigta, Nils vēl pāris minūtes guļ uz vēdera atslābinātā pozā un 
gaida turpinājumu!
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Pēc taktilās stimulācijas Nils ir aktīvs, pozitīvi noskaņots, pacilāts.

Taktilās stimulācijas iemaņas cenšos izmantot jebkurā izdevīgā brīdī, 
kad Nils ir izrādījis vēlēšanos kontaktēties ar mani, – sēžot un skatoties TV, 
atpūšoties kopā pirms diendusas, vannojoties. Protams, izmantojot situāciju, 
taktilo stimulāciju veicu tām zēna ķermeņa daļām, kas ir visjutīgākās, – 
rokām, krūšu daļai, galvai.

Joprojām saspringtas ir rokas, zēns īpaši nelabprāt ļauj pieskarties roku 
pirkstiem.

Pēc nodarbības ļauju papildus darboties ar plastisku masu, lai stimulētu 
roku un pirkstu muskulatūru.

Vakara vannošanās

Tā ir viena no Nila mīļākajām nodarbēm, kad zēna ķermenis atslābinās. 
Ieziepējot to ar masāžas cimdiņu, cenšos ievērot taktilās stimulācijas 
pieskārienu kustības virzienus (īpaši jutīgajām ķermeņa daļām – krūtīm, 
rokām, roku pirkstiem). Ūdenī tās ir mazāk jutīgas. Tādā veidā zēns pierod 
pie pieskārieniem.

Kārtējais jūnija rīts

Nils jau ļoti labi saprot, kas ir taktilā stimulācija. Pēc uzaicinājuma 
„Iesim, mammīte tev uztaisīs masāžiņu!” zēns labprāt dodas uz ierasto vietu 
– savu gultu. Maza piebilde – ja bērnam ir autisms vai autisma iezīmes, 
ļoti svarīgi ir respektēt viņa ierasto vidi. Tāpēc, veicot TS, jāizvēlas vieta 
(istaba, gulta, paklājiņš), kur bērns jūtas visdrošāk.

Nils pārzina TS secību, droši ieņem nepieciešamo ķermeņa stāvokli un 
ļaujas jebkuram pieskārienam, kas paredzēts taktilajā stimulācijā. Protams, 
joprojām aktuālas ir atsevišķas ķermeņa daļas – roku pirksti, starpribu 
zona, bet jau mazāk – krūšu daļa. Taktilā stimulācija atsevišķām ķermeņa 
daļām izrādījies pareizākais veids, kā sagatavot bērnu vispārējai TS, kas 
ilgst apmēram 30 minūtes.



44

Mani novērojumi un secinājumi

Taktilā stimulācija – nozīmīga atbalsta metode bērnu, kam ir funkcionāli 
attīstības traucējumi, rehabilitācijā, habilitācijā, pedagoģijas korekcijas 
pasākumos u. c.
Bērnam ar funkcionāliem traucējumiem taktilā stimulācija palīdz 
apzināties savu ķermeni, iepazīt tā daļas.
Taktilā stimulācija sekmē pašapkalpošanās iemaņu (ēšanas, ģērbšanās, 
higiēnas) apguvi.
Taktilā stimulācija veicina bērna socializēšanos saskarsmē ar citiem 
bērniem vai pieaugušajiem, jo bērns, izjutis savu ķermeni, nebaidās no 
pieskārieniem, labāk orientējas svešā vidē.
Taktilā stimulācija veicina bērna psihisko attīstību – izziņas procesu. 
Jebkurš kognitīvais attīstības process sākas ar sajūtām un uztveri.
Tiek sekmēta valodas attīstība. Runas un valodas attīstību veido 
iepriekšminēto procesu kopums – sajūtas, uztvere, domāšana, atmiņa, 
socializācija, motorika.
Taktilā stimulācija ir ļoti laba metode saskarsmē ar pusaudžiem, kas 
māmiņas vai tēta pieskārienus vairs nesaņem tik daudz kā bērnībā, bet 
vienlaikus ilgojas pēc tiem.
Taktilā stimulācija ir labs veids, kā uzlabot pieaugušo attiecības (arī 
laulāto pāru, draugu, kolēģu attiecības). Ļoti bieži pieskāriens vai glāsts 
palīdz cilvēkam vairāk nekā vārds.
Taktilā stimulācija ir ilglaicīgs process, kurā nepieciešama pacietība. Tas 
neizārstēs mūsu bērnus, bet noteikti ļaus palīdzēt saglabāt un turpināt 
attīstīt ķermeņa funkcijas.
Grūti precīzi formulēt, kādi ir Nila attīstības uzlabojumi pēc 
taktilās stimulācijas saņemšanas. Protams, maksimālu rezultātu 
iespējams sasniegt, apvienojot šo metodi ar fizioterapiju, 
pedagoģiskās korekcijas u. c. pasākumiem. Bet vienu gan zinu – 
taktilās stimulācijas rezultātā bērns spēj labāk sajust, uztvert, saprast 
savu ķermeni.


