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1.	 Izmantotie	jēdzieni

Bērns	–	cilvēks, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

Bērna	tiesības – bērna tiesības ir cilvēktiesību apakšnozare, kas noteic 
īpašas pamata tiesības un pienākumus cilvēkam, vadoties pēc viņa vecuma 
un brieduma pakāpes.

Jauniešu	 un	 bērnu	 justīcija	 – speciāli bērniem un jauniešiem 
paredzētu tiesību normu, institūciju, speciālistu un procedūru kopums, lai 
rīkotos bērna labākajās interesēs.

Antisociāla	uzvedība	-	uzvedība, kas ir pretrunā ar vispārpieņemtām 
sociālām normām un vērtībām (tai skaitā, likumu normu pārkāpumi, 
vardarbība, agresija). Antisociāla uzvedība cilvēku noved pie izolācijas gan 
attiecībās ar sabiedrību, gan pie pašizolācijas. 

Prevencija	 – savstarpēji saistītu mērķtiecīgu metožu sistēma, kas 
veidota no tādiem savstarpēji saistītiem instrumentiem, kas dod iespēju 
novērst likuma pārkāpumu vai iejaukties, pirms šis pārkāpums noticis.

Bērnu	tiesību pārkāpumu prevencijas mērķis – lai nodrošinātu bērnu 
attīstībai labvēlīgu un drošu vidi, kurā bērns nekļūst par pretlikumīgu 
darbību veicēju vai upuri.

Bērnam	 labvēlīga	 tiesiskā	 vide	 – ir bērniem draudzīga justīcijas 
sistēma, kas ir labi saprotama gan pašiem bērniem, gan viņu vecākiem un 
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speciālistiem, kuri strādā ar un priekš bērniem, kā arī kalpo bērna labākajās 
interesēs, vienlaikus arī saturot efektīvu aizsardzības (preventīvo) sistēmu 
visām bērnu vecuma grupām.

Prevencijas	 pasākumu	 plāns – sociālās korekcijas pasākumu 
apkopojums, kas paredz pasākumus, gan bērna, gan vecākiem, gan arī 
valsts un pašvaldību institūcijām, ja tām ir jāveic kāda darbība bērna 
interešu vārdā.

Prevencijas	pasākums - likumā noteikts pasākums, kuru var piemērot 
kā sociālās korekcijas līdzekli.

Starpinstitucionālās	sadarbības	mehānisms	– ir līdzekļu kopums 
- starpinstitūciju darba grupa, riska un vajadzību novērtēšanas sistēma, 
aktivitāšu katalogs, kolēģu konsultācijas, attīstāmās prakses, - problēmu 
identificēšanai, risināšanai, resursu piesaistei, pieredzes apmaiņai un 
rezultātu izvērtēšanai.

2.	 Kāpēc	pasargāt	bērnus	ir	svarīgi?

Laikā, kad Latvijā iedzīvotāju mirstība pārsniedz dzimstību, blakus 
kvantitatīviem rādītājiem vienlīdz būtiskas ir Latvijas sabiedrības 
atjaunošanās kvalitatīvās vajadzības: nepietiek vien panākt, ka dzimst 
vairāk bērnu, vienlīdz svarīgi ir gādāt un rūpēties, lai bērniem būtu 
stabili un droši vecāki, mīloša vide, kur augt, droša attīstība bērnu dārzā 
un viņi būtu gaidīti, motivēti skolai, kā arī tālākai izglītības ieguvei un 
profesionālajai izaugsmei visas dzīves garumā.

Šīs vajadzības lielāko tiesu saistītas ar bērniem un ģimenēm draudzīgas, 
labvēlīgas un iekļaujošas vides pastāvēšanu. Bērni ir ģimenes un visas 
sabiedrības sastāvdaļa - no tā, cik veiksmīga ir viņu attīstība šodien, 
pilnā mērā ir atkarīga mūsu rītdiena – tas, kādā sabiedrībā mēs dzīvosim. 
Tāpēc svarīgi atpazīt un novērst antisociālas uzvedības attīstību bērniem 
un tās rašanās cēloņus, jo tas nākotnē var novest pie konflikta ar likumu 
un tā kaitīgajām sekām – zaudētas veselības, atkarībām, izglītības 
iespēju zaudēšanas, represīvas saskarsmes ar tiesību aizsardzības 
iestādēm, sabojātas biogrāfijas, izstumtības no sabiedrības un labākajā 
gadījumā dzīves no pabalstiem, nespējot sevi nodrošināt.

Līdz šim Latvijas sabiedrībā ir valdījis uzskats, ka jēdziens „prevencija” ir 
vairāk saistīts ar jēdzienu „cīņa pret noziedzību”, taču pēdējos gados šis 
stereotips ir sācis mainīties. Ir svarīgi prevencijas darbu orientēt abpusēji 
– lai bērni nekļūtu nedz par likuma pārkāpējiem, nedz par cietušajiem 
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no citu personu kaitīgās rīcības. Tādēļ ir svarīgi bērnu pasargāt no 
antisociālas uzvedības ietekmes kopumā, visās tās izpausmes formās, 
un to spēj tikai pieaugušie. Cilvēki ir sapratuši, cik būtiski ir rīkoties, 
pirms kādam ir nodarīts pāri, kā arī to, ka pastāv praktiskas metodes, kā 
panākt, lai bērni nekļūtu par noziedzības upuriem vai likuma pārkāpumu 
izdarītājiem. 

Mūsu, pieaugušo, kopīgais uzdevums ir iemācīties atpazīt un risināt 
problēmas jau no agras bērnības, lai bērni būtu pasargāti – gan no 
apstākļiem, kas noved pie likuma pārkāpšana, gan apstākļiem, kas 
padara par cietušajiem.

3.	 Kāpēc	bērni	pārkāpj	likumu?

Iemesli tam, ka bērni pārkāpj likumu vai kļūst par noziegumu upuriem, 
rodas daudz agrāk, nekā to acīmredzamās sekas. Ja pieņemam, ka 
pieaugušajiem ir jārūpējas par bērna attīstību un labklājību, sākot 
no dzimšanas, un jārada šai attīstībai labvēlīga vide, tad deformēta, 
antisociāla uzvedība ir vērtējama kā sekas šo patiesu rūpju trūkumam. 

Tieši uz pieaugušo pleciem gulst atbildība par bērnu īpašo, attīstībai 
nepieciešamo, vajadzību piepildīšanu. Būtiski ir apzināties, ka nepilngadīgā 
izdarītais likuma pārkāpums kā sociāli deformēta uzvedība norāda, ka 
konkrētā bērna tiesības jau iepriekš tikušas pārkāptas, un viņa intereses 
kādā brīdī nav ievērotas vai palikušas novārtā. Aprūpes trūkums, vecāku 
un citu pieaugušo vienaldzība, nevēlēšanās saprast un apmierināt bērna 
vajadzības, noved viņu līdz likumpārkāpuma izdarīšanai vai upura lomai. 
Tādēļ ir svarīgi attīstīt tādas prevencijas un justīcijas sistēmas, kuru ietvaros 
ir iespējams agrīnos bērna attīstības posmos atklāt, atpazīt un novērst 
situācijas, kurās bērns kļūst par likuma pārkāpēju vai cietušo nākamajos 
savas dzīves gados, vai arī tikai sāk uzvesties veidā, ko ir iespējams dēvēt 
par antisociālu – pretēju sabiedrības kopdzīves ētiskiem un normatīviem 
nosacījumiem. 

Bērniem draudzīgai tiesiskajai videi ir liela loma bērna pasargāšanā 
no viņa paša un citu personu pretlikumīgās uzvedības sekām, tāpēc 
bērniem draudzīga justīcijas sistēma:

a) ir labi saprotama gan pašiem bērniem, viņu vecākiem un speciālistiem, 
kuri strādā ar un priekš bērniem;

b) kalpo bērna labākajā interesēs;
c) satur efektīvu preventīvo komponenti visām bērnu vecuma grupām. 
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Jāņem vērā, ka gan gadījumā, ja likuma pārkāpumu izdarījusi nepilngadīga 
persona, gan gadījumā, kad mazam bērnam ir novērojama antisociāla 
uzvedība, vainīgais pats ir vienlaikus arī cietušais. 

4.	 Par	projektu	„Bērnu	antisociālās	uzvedības	 
mazināšana:	agrīnās	prevencijas	modeļi”.

Inovatīvas lietas cilvēki uztver ar bažām un neuzticību, jo tās bieži tiek 
„pasniegtas no augšas” vai uzspiestas pavēles formā. Bērnu tiesību 
pārkāpumu prevencija sevī ietver tādus pasākumus, kuros nepieciešama 
aktīva visu iesaistīto pušu līdzdalība, izpratne un pārliecība par veicamo 
darbu. Liela nozīme ir pašu speciālistu izveidotajai labajai praksei un tās 
ieviešanai.

Sadarbības	modelis:	 
Skola-vecāki-bērns-skola
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Tāpēc, lai attīstītu radošas pieejas prevencijas pasākumu organizēšanai, 
trijās Latvijas pašvaldībās – Saldū, Cēsīs un Kuldīgā - tika uzsākts inovatīvs 
projekts, kura uzdevums bija, izveidojot un īstenojot starpinstitucionālās 
sadarbības mehānismu radīt metodiku, ar kuras starpniecību būtu iespējams 
sniegt atbalsta pasākumus pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un 
viņu vecākiem, ar mērķi pasargāt bērnus un ģimenes no saskarsmes ar 
antisociālas uzvedības kaitīgajām sekām.

Projekta laikā katrā novadā bija iesaistīta viena pirmsskolas izglītības iestāde 
un viena sākumskola. Divu gadu laikā tika organizētas nodarbības vecākiem 
un bērniem, kas vērstas uz vecāku un bērnu kopīgu mācīšanos; savstarpējās 
saskarsmes pilnveidošanu ģimenē un skolas vidē; sevis iepazīšanu; darbu 
komandā; vērtību, pašcieņas un cieņas izpratni. Katrai nodarbībai tika veidots 
apraksts un izvērtējums, līdz projekta noslēgumā katrā pašvaldībā no pašu 
pieredzes izveidojās metodika (kas sastāv no 15 nodarbību apraksta), kas 
vērsta uz bērnu, vecāku un pedagogu savstarpējās sadarbības stiprināšanu1 
un bērnu tiesību pārkāpumu prevenciju.

5.	 Kāpēc	vajadzīga	prevencija?

Tāpēc, lai nodrošinātu bērnu attīstībai labvēlīgu vidi, kurā bērni nekļūst 
par likuma pārkāpējiem un likuma pārkāpumu upuriem. Prevencija nozīmē 
tādas vides veidošanu ap bērnu, kas aizsargā viņu no konflikta ar likumu. 
Tāda vide nodrošina bērnam jēgpilnu dzīvi sabiedrībā un veicina personības 
attīstības procesus, izglītību un ir norobežota no ar noziedzību saistītām 
parādībām cik vien tas ir iespējams.

6.	 Kādi	prevencijas	veidi	pastāv?

•	 Primārā	 prevencija - vispārējie pasākumi, lai sekmētu sociālo 
taisnīgumu un vienlīdzīgas iespējas, kas identificētu un novērstu 
iespējamos noziedzības cēloņu un mazinātu sociālo atstumtību. 
Pasākumi vardarbības novēršanai, pirms tā ir notikusi.

•	 Sekundārā	 prevencija - pasākumi, lai palīdzētu bērniem, kam 
identificēti sociālie riski, piemēram, tiem, kuru vecāki paši ir nonākuši 
grūtībās vai arī bērns nesaņem pienācīgu aprūpi (a); pasākumi, kas 
vērsti uz tūlītēju atbildi vardarbībai, piemēram, droša vieta, medicīniskā 
aprūpe, neatliekamā palīdzība vai fiziskas vai emocionālas palīdzības 
sniegšana tūlīt pēc kaitējuma nodarīšanas (b).

1 Vairāk par projektu ir iespējams uzzināt sekojot šai saitei: http://providus.lv/article/bernu-
antisocialas-uzvedibas-mazinasana-agrinas-prevencijas-modeli-1 (skatīts 12.10.2015).
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•	 Terciārā	 prevencija - Pasākumu kompleksi, lai novērstu bērnu 
saskarsmi ar formālo justīcijas sistēmu (sodiem), un pasākumi recidīva 
novēršanai (a). Metodes, kas vērstas uz ilgtermiņa aprūpi, novēršot 
notikušas vardarbības sekas, tādas kā rehabilitācija un reintegrācija, 
mēģinājumi mazināt traumu un vardarbības sekas (b).

7.	 Kāpēc	prevencija	ir	svarīga	tieši	darbā	ar	bērniem?

Bērni kļūst par vardarbības upuriem un pārkāpj likumu atšķirīgu iemeslu 
dēļ, nekā pieaugušie. Bieži vien bērna nonākšana nelaimē, vai kaitējuma 
nodarīšana sev vai citiem ir saistīta ar neapzinātu reakciju uz to, kas notiek 
bērna dzīvē – skolā, ģimenē, domās. Bērns nav mazs pieaugušais. Tas ir cilvēks, 
kas aug; cilvēks kura ķermenī notiek straujas un nepārtrauktas izmaiņas, kas 
ietekmē bērna emocionālo stāvokli, uzvedību, impulsu vadības spējas. Laimīgi 
un mīlēti bērni nekļūst par noziegumu upuriem un cietušajiem. Ja bērna 
uzvedība nav tāda, kādu mēs vēlētos redzēt, tas nozīmē, ka bērna dzīvē kaut 
kas nav kārtībā. Bērna dzīvi veido pieaugušie, kas pieņem lēmumus un, bieži 
vien, neprasot bērna viedokli, nostāda bērnu tādos fiziskos vai psiholoģiski 
emocionālos apstākļos, ar kuriem bērns, brieduma un pieredzes trūkuma dēļ, 
nespēj tikt galā bez pieaugušo palīdzības. Rodas trauma, bezspēks, dusmas, 
izmisums, atsvešinātība un neadekvāta rīcība. Tāpēc iemesli, dēļ kuriem bērni 
izdara likuma pārkāpumus vai kļūst par noziedzīgu darbību upuriem, būtiski 
atšķiras no tiem iemesliem, kuru dēļ pieaugušie pārkāpj likumu, vai tiem tiek 
nodarīts pāri. Tāpēc ir svarīgi prevencijas pasākumi – spēja savlaicīgi pazīt 
riskus bērna uzvedībā un novērst tos ar metodēm, kas bērnu stiprina un 
veicina tā attīstību, iekļauj un atbalsta, nevis notiesā, soda un atstumj.

8.	 Kāda	vecuma	bērni	iekļaujami	prevencijas	sistēmā?

Prevencija īstenojama katrā bērna dzīves posmā – sākot no piedzimšanas 
brīža, līdz pilngadības sasniegšanai un pat arī pēc tās. Katrā bērna dzīves 
un attīstības posmā prevencijai ir atšķirīgi uzdevumi. Ir atzīts, ka bērna 
tiesību pārkāpumu prevencija sākas no bērna piedzimšanas brīža, kad 
prevencijai vairāk jāsargā bērna fiziskā attīstība un drošība, bet bērnam 
pieaugot aizvien vairāk prevencijas darbā jāpievērš uzmanība bērna 
uzvedībai sociālajā vidē – sākot no ģimenes, pirmsskolas izglītības iestādes 
un turpinot to sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Katrā šajā dzīves 
posmā mainās bērna dzīves vide un personu loks, kas to var ietekmēt – 
ģimene, tad izglītības iestāde, vēlāk plašāka sabiedrība.

9.	 Kāda	ir	vecāku	un	ģimenes	loma	prevencijā?

Bērna vecāki ir gan pirmie bērna sargi, kas nodrošina fizisko drošību, gan pirmā 
bērna sabiedrība, kurā bērnam jāiemācās dzīvot saskaņā ar pārējiem. Tieši 
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pozitīvu vērtību sistēma un ciešu attiecību pieredze ģimenē ir bērna spēcīgākie 
aizsardzības faktori, kad bērns sāk integrēties sabiedrībā caur pirmsskolas 
izglītības iestādi, vēlāk skolu. Mēdz salīdzināt, ka bērns bez vērtībām un pozitīvas 
saiknes ar ģimeni ir „kā globālajam tīmeklim pieslēgts dators bez pretvīrusu 
aizsardzības programmas” – to bez grūtībām var sasniegt viss negatīvais, kas ir 
apkārt un arī izpostīt. Pozitīvas vērtības un mīlošas attiecības ģimenē ir visdrošākā 
bērna aizsardzības sistēma, ko vien ģimene var sniegt.

10.	Kāda	ir	izglītības	iestādes	loma	prevencijā?

Izglītības iestādes – bērnu dārza un skolas loma bērna dzīvē ir neatsverama. 
Ļoti būtiska loma izglītības iestādei ir arī bērna vecāku kļūšanā par 
VECĀKIEM. Vecāki nepiedzimst par vecākiem ar bērna piedzimšanas brīdi, 
tie par tādiem izaug kopā ar bērnu, un šajā izaugsmē izglītības iestādei ir 
daudz darāmā. Lai bērns sekmīgi apgūtu zināšanas un prasmes, vienlaikus 
veidojoties par pilnvērtīgu sabiedrības dalībnieku, ir jābūt ciešai sadarbībai 
trijstūrī: izglītības iestāde – bērns – vecāki – izglītības iestāde. Izglītības 
iestādēm ir liela loma arī starpinstitucionālā sadarbībā un milzīgs sociālais 
potenciāls prevencijas jomā, tai skaitā neskaitāmas metodes, kā kļūt par 
pārmaiņu nesēju, ja bērna uzvedībā radušās jebkādas problēmas2.

11.	Kas	ir	starpinstitūciju	sadarbība	un	kā	to	organizēt3?

Starpinstitūciju sadarbība ir bērnu tiesību aizsardzības (tai skaitā bērnu 
likumpārkāpumu prevencijas) metode, kas piemērota lietošanai bērna 
dzīves vietā. Šī prevencijas metode ir vērsta uz dažādu institūciju speciālistu 
sadarbību konkrēta bērna dzīves vides uzlabošanai. 

Starpinstitūciju sadarbībai tiek nodibināta Darba grupa, kuras sastāvā var 
būt dažādu institūciju un organizāciju speciālisti, kuri darba grupā piedalās 
savas esošās profesionālās kompetences ietvaros. Starpinstitūciju darba 
grupa var darboties trīs līmeņos:

1) Organizēt periodiskas tikšanās, lai pieņemtu koleģiālus lēmumus 
bērnu likumpārkāpumu vai bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumu 
prevencijas jomā un sniegtu strukturētu atbalstu konkrētam 
bērnam (tai skaitā veiktu risku un vajadzību novērtējumu bērnam 
un/vai ģimenei);

2 Vairāk skatīt publikāciju kopā „Bērnu sociāla iekļaušana kā antisociālas uzvedības novēršanas 
metode”. Pieejams: http://providus.foo.lv/upload_file/Publikacijas/Kriminalt/2014/Visi.raksti_
LV.pdf (skatīts 12.10.2015).
3 Par starpinstitūciju sadarbību skatīt arī projekta „Atbalsta sistēma napilngadīgo 
likumpārkāpumu prevencijai” materiālus. Pieejams: http://providus.lv/article/atbalsta-sistema-
nepilngadigo-likumparkapumu-prevencijai (skatīts 12.10.2015).
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2) Risināt horizontāla rakstura jautājumus, kas skar institūciju 
savstarpējo sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā, vai kādu 
konkrētu problēmjautājumu (piemēram, veidot aktivitāšu katalogu 
bērniem ar uzvedības riskiem);

3) Veidot kopēju atbalsta tīklu (kolēģu konsultācijas) un/vai organizēt 
kopīgas mācības par likumpārkāpumu prevencijas jautājumiem un 
bērnu tiesību pārkāpumu novēršanu.

Starpinstitūciju	sadarbības	grupas	sastāvs.

BērnsSociālais 
dienests

Probācija

Skola

Ģimenes 
ārsts

Policija
BJC

Bāriņtiesa

Bērnu 
tiesību 

speciālists

Pirmsskolas 
izglītības 

iest.



Saldus

Projekta	komanda	novados

Dzintra	Kozaka
Cēsu novada 
pasvaldiba, Izglītības 
nodala metodiķe; 
biedrība “Mazās 
pēdas”, biedrs

Vaira	Meijere
Speciālās pirmsskolas 
izglītības iestādes 
“Cerībiņa” vadītāja/ 
Nodibinājuma Bērnu 
attīstības centrs 
“Saulīte” valdes 
locekle

Iveta	Daiga
Cēsu pilsētas 
Pastariņa 
sākumskolas, 
skolotāja

Arvita	Romanovska
(projekta laikā bija 
Saldus pamatskolas 
skolotāja, šobrīd 
Druvas vidusskolas 
skolotāja)

Sarmīte	Gaiķe
Cēsu pilsetas 3. 
Pirmsskolas izglītības 
iestādes, skolotāja

Elvira	Mihejeva
Speciālās pirmsskolas 
izglītības iestādes 
“Cerībiņa” psihologs / 
Nodibinājuma Bērnu 
attīstības centrs 
“Saulīte” biedre

Ivita	Puķīte
Rīgas SOS ģimeņu 
atbalsta centra 
vadītāja, b-ba Mazās 
pēdas, valdes locekle

Sindija	Timoščuka
(Saldus novada 
pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests) 
direktores vietniece / 
Nodibinājuma Bērnu 
attīstības centrs 
“Saulīte” biedre

Cēsis



Kuldīga

Bonija	Lasmane
Mamma mammai 
fonds, projekta 
saturiskā 
koordinatore

Sangrita	Upeniece
Kuldīgas Alternatīvā 
sākumskola, atbildīgā 
mērķgrupas lektore 
un Mamma mammai 
fonda pārstāve šajā 
projektā

Inga	Mālniece
Mamma mammai 
fonds, projekta 
saturiskā asistente

Iveta	Rubene
PII „Cīrulītis” 
atbildīgā 
mērķgrupas lektore 
un Mamma mammai 
fonda pārstāve šajā 
projektā

Laine	Vārpiņa
PII „Cīrulītis” 
atbildīgā 
mērķgrupas lektore 
un Mamma mammai 
fonda pārstāve šajā 
projektā

Sandra	Blumberga
Kuldīgas Alternatīvā 
sākumskola, sociālais 
pedagogs, atbildīgā 
mērķgrupas lektore 
un Mamma mammai 
fonda pārstāve šajā 
projektā


