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Kāpēc antisociālas uzvedības 
novēršana ir nozīmīgs jautājums?

ANO Bērnu tiesību konvencija
6.pants 
2. Dalībvalstis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu ikviena 
bērna izdzīvošanu un attīstību.

Bērnu tiesību aizsardzības likums
7.pants
Katram bērnam ir neatņemamas tiesības uz dzīvības un 
attīstības aizsardzību.

2



2015.09.30.

3

Individuālā preventīvā darba ar 
bērniem regulējums (1)

Preventīvā darba regulējuma attīstība:
līdz 2000.gadam: 
Profilakses darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem 
veic policija sadarbībā ar (..)”

“Ja bērns klaiņo, ubago vai veic citas darbības, kas var 
novest pie noziedzīgas rīcības, (..) viņa uzvedības sociālās 
korekcijas un palīdzības programmu izstrādā pašvaldības 
sociālais dienests sadarbībā ar (..)”
(BTAL 58.pants)
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Individuālā preventīvā darba ar 
bērniem regulējums (2)

Pēc 2000.gada 9.marta:
“Likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic 
pašvaldība sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības 
iestādēm, valsts policiju, Valsts probācijas dienestu, ja bērns 
ir probācijas klients, sabiedriskajām organizācijām un citām 
iestādēm.”
Pašvaldība uzvedības sociālās korekcijas programmu 
izstrādā katram bērnam, kurš:
- izdarījis Krimināllikumā paredzētās darbības;
- vairāk nekā divas reizes izdarījis LAPK paredzētās 

darbības;
- ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie 

prettiesiskas rīcības. 4
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Kuram būtu  jāinformē par 
nepieciešamību izstrādāt programmu?

Valts policija – bērns izdarījis Krimināllikumā paredzētās 
darbības 

Pašvaldības policija un  AK – bērns vairāk nekā divas 
reizes izdarījis LAPK paredzētās darbības 

Izglītības iestāde, tostarp PII, vai ikviena persona – bērns 
ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie 
prettiesiskas rīcības
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Kuram būtu jāinformē par 
nepieciešamību izstrādāt programmu?

Izglītības iestāde, tostarp PII, 
- ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki 
nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas 

risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo 
informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai 

(MK 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to  organizētajos 
pasākumos” 5.2 punkts)
Ikviena persona – Katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt 

savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā 
ziņot par jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu 
vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa tiesību 
pārkāpumu vai citādu apdraudējumu (BTAL 73.p.)
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Latvijas pašvaldību aptaujas rezultāti
Kas izstrādā uzvedības korekcijas programmas
2011. 2013. 2015. 
92        – sociālais dienests - 103 98
8          – starpinstitūciju komisija - 6  1
7          – neviens - 4 2
3 - pašvaldības policija    - 2  2
3 - izglītības iestādes 1
2        – bāriņtiesa - 2 1
2 – bērnu un jauniešu centri  - 1 1
1 – bērnu/jaunatnes lietu speciālists – 1 3
1 - pašvaldības priekšsēdētāja vietniece
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Latvijas pašvaldību aptaujas rezultāti
Pēc kā iniciatīvas izstrādā uzvedības korekcijas programmas

2011. 2013. 2015. 
2        – izglītības iestādes - 50 68
0         – vecāki                  - 8                     6
0        - ikviena persona   - 9                    6
0        - bāriņtiesa             - 13                 18
0       - sociālais dienests - 18                 15

117    - tikai policija, VPD, AK  - 45                 37
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Latvijas pašvaldību aptaujas rezultāti
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Latvijas pašvaldību aptaujas rezultāti
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Secinājumi

1. Pašvaldību vadītājiem un lielākajai daļai speciālistu trūkst 
izpratnes par preventīvā darba ar bērniem nozīmīgumu, un tā 
efektivitāte ir tieši atkarīga no speciālistu kompetences un vēlmes 
strādāt. 
2. Preventīvajam darbam ar bērniem netiek piešķirts adekvāts 
finansējums. Ir pašvaldības, kurās vienīgais speciālists ir sociālais 
darbinieks, kurš preventīvo darbu ar bērniem veic paralēli citiem 
amata pienākumiem.
3. Liela daļa pašvaldību pienācīgi nepilda likumā noteikto 
pienākumu - nesniedz palīdzību bērnam tad, kad viņa uzvedība rada 
bažas, ka nākotnē tā „var novest pie prettiesiskas rīcības”. Bērnu 
sociālās uzvedības korekcija tiek uzsākta novēloti, kad bērns jau ir 
izdarījis likumpārkāpumu un nonācis Valsts policijas redzeslokā.
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Bažas 
1. Darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem veic X novada 

sociālais dienests.
2. Nepieciešams izveidot policijai pakļautu institūciju, kas strādātu ar 

jauniešiem, kuri izdarījuši noziedzīgu nodarījumu.
3. Nepieciešami uzvedības korekcijas centri reģionos, slēgta tipa 

korekcijas iestādes, kurās ievietotu ar AK lēmumu.
4. Jānosaka pašvaldības tiesības ievietot bērnu sociālās korekcijas 

iestādē.
5. Pašvaldības policijas trūkums.
6. Jāievieš stingrāka sodu sistēma un darba terapija gan bērniem, gan 

vecākiem.
7. Iestādes, kurās bez tiesas sprieduma īslaicīgi ievietotu bērnu kopā ar 

likumisko pārstāvi koncentrētas palīdzības un rekomendāciju 
saņemšanai.

8. Nepieciešams noteikt sodu gan bērnam, gan vecākiem par 
nesadarbošanos. 12
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Labas ziņas
1. Efektīvs starpinstitūciju sadarbības rezultātā (Konsultatīvā 

padome, Starpprofesionāļu komanda, Starpinstitucionālā komisija, 
Nepilngadīgo lietu komisija, Starpinstitucionālā sadarbības grupa).

2. Jo agrāk uzsāk preventīvo darbu, jo labāki rezultāti.
3. Efektīvs, ja vecākiem tiek sniegta palīdzība bērna audzināšanā 

(vecāku atbalsta grupas prasmju paaugstināšanai, BEA, CAP) 
4. Efektīvs, ja ir pilnvērtīgas, bērniem interesējošas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas (mūzika, māksla, sports u.c. pulciņi, vasaras 
nometnes ) bērna dzīvesvietā.

5. Sabiedrības izpratnes veicināšana par preventīvo darbu un aktīvāka 
iesaistīšana.

6. Preventīvajam darbam jābūt intensīvam, nepārtrauktam, regulāram, 
daudz jāstrādā ar vecākiem.

7. Speciālistu profesionalitāte un autoritāte jauniešu vidū13
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Paldies! 


