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Bērnu antisociālas uzvedības prevencijas 
likumprojekts

Mg.iur, Mg.phil. Anda Smiltēna
Valststiesību departamenta

Administratīvo tiesību nodaļas vadītāja
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Administratīvā procesa likuma spēkā 
stāšanās likums

- 5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.maijam izstrādā un
iesniedz Saeimai likumprojektu, kas regulē kārtību, kādā
izskatāmas administratīvo pārkāpumu lietas un izpildāmi
lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās (šā likuma 2.panta
otrā daļa).
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Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu 
aizsardzības pret 

noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnes 2013.–
2019.gadam

- Atbildīgajām personām/iestādēm trūkst zināšanu likumpārkāpumu
profilakses darba veikšanā, nav valstī pieņemtu vienotu vadlīniju un
metodikas, kas atvieglotu preventīvā darba veikšanu;

- Nenotiek sistemātiska sadarbība starp institūcijām un bērnu
profilaktisko lietu veidošana, iekļaujot sociālās korekcijas
programmā, jo nepietiek zināšanas un prasmes sociālās korekcijas
programmas veidošanai. Pašvaldībām jāpiedāvā konkrēti rīcības
modeļi un mehānismi programmu izstrādē;

- -Nepietiekams kvalitatīvu pasākumu piedāvājums uzvedības
sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmās un
nepietiekoša bērnu motivācija iesaistīties sociālā rehabilitācijā;

- Sabiedrības iesaistīšana nepilngadīgo likumpārkāpēju resocializācijā
ir nepietiekama;
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Sadarbības grupa

• «Bērnu lietas»

• Bērni, kas 
izdarījuši 
likumpārkāpumus

• Bērni, kas atrodas 
sociāli riskantā 
situācijā vai 
apstākļos

• «Pieaugušo lietas»

• Personas, kurām ir 
vardarbīga 
uzvedība un risks 
izdarīt vardarbīgus 
noziedzīgus 
nodarījumus
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• Reakcija uz izdarītu 
likumpārkāpumu

• Izmeklē likumpārkāpuma 
apstākļus

• Piemēro izdarītajam 
pārkāpumam atbilstošu 
piespiedu līdzekli

• NEPILNGADĪGAIS

• Reakcija uz bērna atrašanos 
riska situācijā

• Izmeklē cēloņus bērna 
antisociālais uzvedībai

• Piemēro bērna vajadzībām 
atbilstošu preventīvo līdzekli

• BĒRNS

Audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekļi Preventīvie līdzekļi bērniem
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Agrīnās prevencijas princips

Bērna likumisko pārstāvju līdzdarbības un 
atbildības princips

Institūciju sadarbības princips 

Līdzdarbības princips
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Problemātiskie jautājumi

• Kādam jābūt preventīvo līdzekļu uzskaitījumam 
likumā? 

• Kādai jābūt atbildes reakcijai, ja bērns nesadarbojas 
sociālās korekcijas veikšanai un ja vecāks 
nesadarbojas sociālās korekcijas veikšanai? 

• Kā pārliecināt sabiedrību par bērnu sociālās 
korekcijas priekšrocībām iepretim bērnu sodīšanai?
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Paldies!!

Anda.Smiltena@tm.gov.lv; 67036937


