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 Vai atstāt radiniekiem 
vēstuli ar rīkojumiem?

 Ko darīt ar fotogrāfijām, 
grāmatām, citām 
personiskām lietām?

 Mantojuma atstāšana, 
testaments

 Kur pavadīt mūža 
nogali?

 Kā vēlētos aiziet? 

 Pēdējā vēlēšanās

 Izvadīšanas ceremonija. 
Bēres. Krematorija.

 Atvadīšanās pēc bērēm.
Bēru mielasts

 Bedības jeb Bēres 
senlatviešu tradīcijās



 Kādās situācijās vēstule  var noderēt?



 Kādus rīkojumus atstāt tuviniekiem?



 Rīkojumi par bēru 
ceremoniju;

 Cilvēku saraksts, kurus 
vēlētos uzaicināt uz 
bērēm un viņu tel. nr.;

 Kur notiks izvadīšana, 
bēru mielasts;

 Mīļotie ziedi, mūzika, 
apģērbs;



 Nelaimes gadījums

 Slimība, koma

 Atmiņas zudums

 Kādi vēl gadījumi var būt?



 Parastās fotogrāfijas

 Kas?

 Kur?

 Kad?



 Digitālās fotogrāfijas



 Grāmatas mājas bibliotēkā. 

 Nevajadzīgas lietas, kas apgrūtina ikdienas dzīvi.

 Kā rīkoties?



Pārrunas:  Grupās 2-3 cilvēki 10 -15 minūtes



 Privātā testamenta forma

 Mantojuma līgums 

 Testaments Mantojums

https://mana.latvija.lv/manto
juma-atstasana/

 Publiskais testaments

Latvijas Zvērinātu notāru 
padomes

https://mana.latvija.lv/mantojuma-atstasana/
https://www.latvijasnotars.lv/pages/latvijas-zverinatu-notaru-padomes-kontakti-sastavs-un-funkcijas


 Mājās



 Paliatīvā aprūpe stacionāros



VSAC  -Valsts sociālās 
aprūpes centri:

 Valsts sociālās aprūpes centrs 
"Rīga" 7 centri

 Valsts sociālās aprūpes 
centrs "Kurzeme" 7 centri

 Valsts sociālās aprūpes 
centrs "Zemgale" 6 centri

 Valsts sociālās aprūpes centrs 
"Vidzeme" 3 centri

 Valsts sociālās aprūpes centrs 
"Latgale" 5 centri

 VSAC «IĻĢI» Kurzeme:

http://www.vsacriga.gov.lv/
http://www.vsackurzeme.gov.lv/
http://www.vsaczemgale.gov.lv/lv
http://www.vsaczemgale.gov.lv/lv
http://www.vsaclatgale.gov.lv/


LATVIJAS SAMARIEŠU 
APVIENĪBA: SOCIĀLĀS 
APRŪPES CENTRI:

LATVIJAS SARKANAIS 
KRUSTS: SOCIĀLĀS 

APRŪPES CENTRI:



 Privātas senioru rezidences ar sadarbībā Rīgas 
domes Labklājības Departamentu



 Kādas ir iespējas 
ietekmēt miršanas 
norisi?

Vispārīga forma, kuru 
dzīves noslēguma 
interešu īstenošanai  
grūti pielietot.

Nākotnes pilnvarojums 
Latvijas iedzīvotājiem 
pieejams no 2013. gada 
1. jūlija. 



 Svarīgi uzmanīgi ieklausīties!



 Pēdējā vēlēšanās:

https://www.facebook
.com/watch/?v=23160
99621939901

https://www.facebook.com/watch/?v=2316099621939901


 Reliģiska tradīcija  Laicīga tradīcija



 Kremēšana: Pilnīgi viss pakalpojumu 
spektrs: Atvadu zāle, ceremonija, mūzika, 
atvadu runas utt.

https://www.krematorija.lv/

250,00 līdz  950,00 €

https://www.krematorija.lv/


 Bēru mielasts

 Bēru mielasta viesi

 Galda noformējums

 Atvadu mielasts: mūzika, 
ēdiens, ilgums

 Izņēmumi: Pēdējā goda 
izrādīšana aizgājējam



Mirstiet jauni, mirstiet veci,

Pusmūžā nemirstiet,

Pusmūžā mirušam

Paliek daudz raudātāju.

Senajiem latviešiem bēres jeb bedības ilga divas vai trīs 
dienas



 Filozofiskie, Garīgie

 Sociālie, Tradīcijas

 Psiholoģiskie, Emocionālie

 Bioloģiskie aspekti

 Praktiskie aspekti

Atziņas, nožēlas par dzīvi

Dažādas bēru tradīcijas

Piecas sērošanas stadijas

Zinātnieki par dzīves beigu 
procesu

Vai kontrolēt nākotni 
iespējams?



 Dzīvo tā kā Tev liek 
sirds un neuztraucies 
par to, ko domā citi

 Pārāk daudz strādāju

 Ir jāspēj  būt atklātam

 Ir vērts ziedot laiku un 
enerģiju, lai 
nepazaudētu vecos 
draugus

 Mēs varam būt laimīgi, 
galvenais sev netraucēt



 Dažādas bēru 
tradīcijas



 Noliegums un izolācija: 

«Nē tā nevar būt taisnība»

 Dusmas: 

«Kāpēc tieši es? Par ko? Tas nav 
godīgi!»

 Kaulēšanās: 

«Ir jābūt iespējai izglābties vai 
vismaz uzlabot manu stāvokli!  Es 
darīšu visu pareizi un visu, kas 
vajadzīgs!»

 Depresija:

«Izejas nav! Vienaldzība.»

 Pieņemšana: 

«Kaut kā jāsadzīvo ar to.... un 
jāgatavojas pēdējam ceļam»



 Zinātnieki par dzīves beigu procesu



Vai atradās  atbildes uz 
jautājumiem, kuri bija 
nosaukti pirms 
nodarbībām „Gatavs 
aiziet, lai dzīvotu!” :

 Vai iespējams laicīgi 
sagatavoties aiziešanai?

 - Vai es vēlos to darīt? 

 Kādas pārdomas pēc 
piedalīšanās  nodarbībās:

 Kādas tēmas vajadzēja 
apskatīt izvērstāk?

 Kādas tēmas bija pārāk 
plaši izvērstas

 Ko vajadzētu mainīt, 
uzlabot?

 Kas jums noderēja, 
patika visvairāk?




