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Ievads 
 

Pētījums “Antisociālas uzvedības agrīnās prevencijas metodes darbam ar pirmsskolas un 

sākumskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem”1 tika veikts NVO projektu programmas 

finansējuma ietvaros, ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu 

atbalstu.2 

 

Pētījumā atspoguļoti rezultāti projektam, kura mērķis bija attīstīt inovatīvas darba metodes, lai 

mazinātu riska situācijas, kas izraisa bērnu antisociālu uzvedību. Mērķa grupā tika iekļauti 48 

sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni un viņu ģimenes. Faktiski projekta aktivitātēs tika 

iesaistīti vairāk nekā 200 cilvēku, iekļaujot projekta netiešajā mērķa grupā arī projektā iekļauto 

ģimeņu citus ģimenes locekļus (māsas, brāļus, vecvecākus), pašvaldību sociālā darba speciālistus 

(pedagogus, izglītības iestāžu vadītājus), kā arī projektā iesaistītās NVO un citus ieinteresētos 

sabiedrības pārstāvjus. Projekts tika īstenots, iesaistot vairāku ES valstu speciālistus, proti: 

pilotprojekti norisinājās Latvijā - Kuldīgā, Saldū un Cēsīs, bet ārvalstu pieredze tika gūta Bulgārijā, 

Lietuvā, Igaunijā, Norvēģijā un Beļģijā.3 

 

Projekta mērķa sasniegšanai tika īstenoti šādi uzdevumi:  

 

 organizēts iekļaujošs preventīvais darbs ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem un viņu 

vecākiem trīs Latvijas novados;  

 izveidotas Starpinstitūciju sadarbības grupas trīs Latvijas novados, lai nodrošinātu 

efektīvu lēmumu pieņemšanu bērna labākajās interesēs un intensīvu informācijas 

apmaiņu starp prevencijas procesā iesaistītajām institūcijām un organizācijām. Darba 

grupu uzdevums bija plānot un īstenot sociāli iekļaujošus pasākumus bērniem un 

ģimenēm, regulāri izskatīt aktuālas problēmas projektā iesaistītajās izglītības iestādēs, 

izstrādājot tām piemērotus risinājumus un nodrošinot preventīvā darba koordināciju 

multidisciplinārā vidē;  

 regulāri organizēti pasākumi, lai paaugstinātu projektā iesaistīto speciālistu 

profesionalitāti;4  

 identificēti veiksmīgākie ārvalstu prakses gadījumi, kas regulāri tika apspriesti ar 

pilotprojektu speciālistiem.5 

 

                                                 
1
 Plašāka informācija par projektu “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi” pieejama šeit 

(interneta resursi te un turpmāk skatīti 2015.gada septembrī). 
2
 Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO projektu programmas ietvaros. Informācija par 

projektu konkursu pieejama šeit. 
3
 Divi projekta ietvarā organizēto konferenču materiāli: 2013.gada konference pieejama šeit; 2015.gada konference 

pieejama šeit. 
4
 Lai vairotu projektā iesaistīto speciālistu profesionalitāti, tika organizētas 6 kolēģu konsultācijas par dažādām aktuālām 

tēmām prevencijas jomā un bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī izstrādāts NNI (neveiksmju novēršanas instruments) 
pieejams šeit.  
5
 Autoru piezīme: viens no lielāko atsaucību guvušajiem ārvalstu piemēriem pieejami šeit. 

http://providus.lv/article/bernu-antisocialas-uzvedibas-mazinasana-agrinas-prevencijas-modeli-1
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=162&lang=lv
http://providus.lv/article/bernu-antisocialas-uzvedibas-mazinasana-agrinas-prevencijas-modeli-1
http://providus.lv/article/bernu-sociala-ieklausana-ka-antisocialas-uzvedibas-noversanas-metode
http://providus.lv/article/bernu-antisocialas-uzvedibas-mazinasana-agrinas-prevencijas-modeli-1
http://providus.lv/article_files/3051/original/SPIN.pdf?1443609259
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Projekta rezultātā tika veicināta pārmaiņu filozofija darbā ar bērniem un ģimenē: 

 

 veidota bērniem draudzīga un iekļaujoša sabiedrība; 

 izstrādāts multidisciplinārās sadarbības modelis prevencijas pasākumu īstenošanai atbilstoši 

Latvijas novadu attīstāmās prakses specifikai un vajadzībām; 

 metodika bērnu sociālās uzvedības risku agrīnai noteikšanai;  

 neveiksmju novēršanas instruments darba kvalitātes uzlabošanai. 

 

Šī pētījuma ietvaros analizēti monitoringā iegūtie dati no pilotprojektiem, kā arī statistikas dati par 

prevencijas darbu Latvijā kopumā. Pētījuma mērķis ir sniegt lasītājam pierādījumos balstītu un 

koncentrētu informāciju par efektīvām un praksē pārbaudītām, iekļaujošām agrīnās prevencijas 

metodēm darbam ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem un viņu vecākiem (ģimenēm), lai 

mazinātu antisociālas uzvedības radītos riskus bērniem pirmsskolas un sākumskolas periodā. 

Pētījumā ietverta informācija par antisociālas uzvedības risku identificēšanas metodēm, 

starpinstitucionālās sadarbības veidiem bērnu tiesību pārkāpumu novēršanas jomā, kā arī agrīnās 

prevencijas darba un papildus resursu identificēšanas metodēm. Pētījums papildināts ar prevencijas 

darba attīstāmās prakses apkopojumu Bulgārijā. 

 

Pētījumā ietvertie secinājumi un projekta kopējie rezultāti apspriesti starptautiskajā konferencē 

“Bērnu sociāla iekļaušana kā antisociālas uzvedības novēršanas metode”, kas notika 2015.gada 

29.septembrī, Rīgā.6 

 
 

Projekta “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi” 
būtība 
 
Kāpēc nepieciešams pasargāt bērnus no jebkāda veida saskarsmes ar likuma pārkāpumiem? 

 

Lielākā daļa jauniešu, kuri pauž uzvedības problēmas pusaudža gados, tai skaitā pārkāpjot likumu 

vai kļūst par noziedzīgu nodarījumu upuriem, ir palikuši ārpus nepieciešamās pieaugušo ievērības 

jau daudz agrākā savas dzīves posmā. Iemesli, kuru dēļ bērns uzvedas citiem sabiedrības 

dalībniekiem nepieņemamā veidā vai viegli kļūst par upuri no savu vienaudžu vai pieaugušo 

kaitīgām darbībām, rodas agrīnos bērna attīstības posmos.  

 

Bērna antisociālas uzvedības vai likumpārkāpuma fakts bieži vien ir sekas ilgstošai kādas bērna 

vajadzības ignorēšanai no pieaugušo puses jau agrā bērnībā.7 Minētā dēļ ir ļoti būtiski, lai vecākiem, 

pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pedagogiem būtu:  

 

 prasmes atpazīt riskus bērna uzvedībā un riska situācijas, kurās bērns ir nonācis;  

                                                 
6
 Vairāk par konferenci šeit.  

7
 Pētījums “Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā: fokusā – likumpārkāpumu prevencija”. PROVIDUS, 2012.gads. 

http://providus.lv/article/bernu-sociala-ieklausana-ka-antisocialas-uzvedibas-noversanas-metode
http://providus.foo.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Berniem_draudziga_tiesiska_vide_LV_1.pdf
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 prasmes pielietot savstarpējās sadarbības metodes, lai rīkotos bērna labākajās interesēs. 

 

Tieši bērna ģimene, vecāki, ģimenes ārsts, sociālo dienestu darbinieki un pedagogi ir tie speciālisti, 

no kuru profesionalitātes ir atkarīgs, kas ar bērnu notiek ikdienā, pie tam - no bērna piedzimšanas 

brīža. Bērnu tiesību aizsardzības likums8 paredz, ka bērna tiesību aizsardzība īstenojama, 

sadarbojoties ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām 

fiziskajām un juridiskajām personām. Tomēr faktiski šī tiesību norma Latvijas praksē nedarbojas, jo: 

 

 tai nav formulēts skaidrs īstenošanas mehānisms;9 

 līdz ar to starp institūcijām nepastāv koordinācija un nav tieši noteikta atbildīgā institūcija 

par prevencijas darbu; 

 prevencijas pasākumiem nav skaidri noteikts finansējuma avots, līdz ar to šī brīža praksē šis 

darbs nosacīti sadalās starp daudzu institūciju budžetiem. 

 
Bērniem draudzīgas justīcijas izpratne un tās saistība ar prevenciju 
 

Bērna saskarsme ar formālās justīcijas sistēmu10 vai institūcijām kopumā ir uzskatāma par ļoti 

sensitīvu procesu, jo sevišķi, ja bērns tiek iesaistīts kriminālprocesā kā liecinieks, cietušais, aizdomās 

turētais, apsūdzētais vai tiesājamais. Bērns nav “mazs pieaugušais”, bet cilvēks, kas ir viegli 

ievainojams sava vecuma, brieduma un attīstības īpatnību dēļ. Tāpēc jebkuri formāli procesi, kas 

nav bērniem saprotami, draudzīgi vai nenotiek bērna labākajās interesēs, ir uzskatāmi par bērna 

turpmākai dzīvei potenciāli riskantiem un pat bīstamiem. Minēto iespējams attiecināt jo sevišķi uz 

kriminālprocesā pieņemtiem lēmumiem, kuru tālākā īstenošana (ieslodzījums, apcietinājums, 

uzturēšanās slēgtās vai daļēji slēgtās iestādēs) var nelabvēlīgi ietekmēt bērna dzīves kvalitāti: kaut 

vai īslaicīga izslēgšana no izglītības procesa, nelabvēlīgas emocionālas vai fiziskas ietekmes sekas, 

šķirtība no ģimenes un ierastās vides, sociālo saišu zaudēšana. Kvalitatīvi organizēts, profesionāls un 

savlaicīgi īstenots preventīvais darbs pasargā bērnu no uzskaitītajām riska situācijām un iesaistes 

formālajās procedūrās, kā arī rada priekšnoteikumus veiksmīgai bērna attīstībai un sociālai 

iekļaušanai. Tāpat tas dod sabiedrībai cilvēku, kas ir spējīgs sniegt savu pienesumu, nevis, iznākot no 

ieslodzījuma un sastopoties ar savas “kriminālās karjeras” sekām, dzīvo no pabalstiem vai izglītības 

trūkuma dēļ nespēj atrast darbu. Vienlīdz negatīvu attieksmi uz bērna tālāko attīstību un turpmākās 

dzīves kvalitāti var atstāt arī bērna nokļūšana nozieguma upura (cietušā) statusā – ar to saistītā 

pieredze arī ir uzskatāma par riska faktoru. 

  

                                                 
8
 Bērnu tiesību aizsardzības likums (1998), 6.panta trešā daļa. 

9
 “Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā: fokusā – likumpārkāpumu prevencija”. PROVIDUS, 2012.gads. 

10
 Autoru piezīme: Formālā bērnu justīcija ir bērna saskarsme ar jebkāda veida formalitātēm un institūcijām, tai skaitā ar 

procesiem, kas saistīti ar bērna tiesiskā statusa izmaiņām (piemēram, cietušais, liecinieks, aizdomās turētais, 
civilprocesa dalībnieks saistībā ar mantojuma lietām u.tml.). Bieži vien bērni nonāk saskarsmē ar likumā ietvertu tiesību 
normu realizāciju, savstarpēji kombinējoties minētajām lomām.. Tāpēc jebkurām formālajām (ar likumu paredzētajām) 
procedūrām, kurās tiek iesaistīts bērns, neatkarīgi no bērna statusa procesā, ir jābūt bērniem draudzīgām un īstenotām 
bērnu labākajās interesēs. Vairāk par šo jēdzienu: “Justice for children”. International Bureau for Children’s Rights, 
2015.gads. 

http://likumi.lv/doc.php?id=49096
http://providus.foo.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Berniem_draudziga_tiesiska_vide_LV_1.pdf
http://www.ibcr.org/images/contenu/publications/Justice-for-children-review.pdf
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Noziedzības kaitējums sociāli ekonomiskajai valsts attīstībai un prevencijas loma tā novēršanā 
                         
Šobrīd, kad Latvijā iedzīvotāju mirstība pārsniedz dzimstību,11 blakus kvantitatīviem rādītājiem 

(bērnu skaitam) vienlīdz būtiskas ir Latvijas sabiedrības atjaunošanās kvalitatīvās vajadzības. Šīs 

vajadzības lielākoties saistītas ar bērniem un ģimenēm draudzīgas, labvēlīgas un iekļaujošas vides 

radīšanu. Bērni ir ģimenes un visas sabiedrības sastāvdaļa - no tā, cik veiksmīga ir viņu attīstība 

šodien, pilnā mērā ir atkarīga mūsu rītdienas sabiedrības kvalitāte. Tāpēc svarīgi atpazīt un novērst 

antisociālas uzvedības attīstību bērniem, kas nākotnē var novest pie konflikta ar likumu un tā 

kaitīgajām sekām. Svarīgi ir arī savlaicīgi atpazīt un novērst riska situācijas bērna dzīvē, kuru 

rezultātā bērns var kļūt par citu personu antisociālas vai prettiesiskas darbības upuri, tai skaitā ciest 

no emocionālas vai fiziskas vardarbības. 

 

Noziedzības un tās iespējamo kaitīgo seku novēršanas nozīmīgums, kā arī prevencijas sistēmas 

efektivitāte, saistāma ne vien ar to, kā mēs ieviešam un izpildām starptautisko tiesību aktu normas 

un citas starptautiskās saistības, bet arī ar to, kāds ir mūsu valstī dzīvojošo cilvēku emocionālais 

stāvoklis. Noziedzības kaitīgajām sekām ir ne vien smagas sociālās, bet arī ekonomiskās sekas. Tā, 

piemēram, Lielbritānijas Statistikas pārvaldes pārskatā par noziedzības izmaksām Anglijā un Velsā12 

konstatēts, ka viena gada laikā (periods no 1999.-2000.gadam) noziedzība Lielbritānijai radījusi 

zaudējumus un papildus izdevumus 60 biljonus mārciņu apmērā. Turklāt atzīmēts, ka, jo agrāk 

cilvēks nonāk saskarsmē ar noziedzību, jo lielāku kaitējumu tas viņam nodara, vai arī viņš savas 

noziedzīgās karjeras laikā nodara citiem.13 Proporcionāli sev vai citiem nodarītajam kaitējumam 

pieaug arī valsts izdevumi šī kaitējuma novēršanai, turklāt, jo agrāk “noziedzīgā karjera” sākta, jo ar 

lielākām izmaksām jārēķinās valstij.  

 

Agrīnās prevencijas14 un iekļaujošu intervenču lielākais ieguvums, kā norādīts ASV veiktajā 

pētījumā,15 ir kvalitatīva jaunā paaudze, kas nav saistīta ar sociālajiem un  ekonomiskajiem riskiem, 

piemēram, neiegūta vai nekvalitatīva izglītība, emocionāls un fizisks kaitējums, agrīna grūtniecība, 

atkarību izraisošu vielu lietošanu u.c. Pētījumā tiek norādīts, ka tā sauktās vēlīnās prevencijas16 

programmas, kas jau izpaužas kā plānveidīgas, ilglaicīgas un padziļinātas intervences, jo pastāv 

konkrēti uzvedības riski vai likuma pārkāpumi, izmaksā par 40% vairāk nekā savlaicīgi veikti agrīnās 

prevencijas pasākumi. Noziedzība ir sociāla parādība, kas kaitē sabiedrības un ekonomikas attīstībai 

visās jomās un ikvienai valstij kopumā. Daudzu likuma pārkāpumu un noziegumu radītās izmaksas 

                                                 
11

 2015. gada sākumā Latvijā par 15,4 tūkstošiem iedzīvotāju mazāk. Centrālās statistikas pārvalde, 2015.gads. 
12

 Sam Brand, Richard Price. Home Office Research Study 217: The economic and social costs of crime, 2000.gads, 7.lpp.  
13

 Office of the State Comptroller. Thomas P. DiNapoli, State Comptroller. Cost-Effective Investments in Children at Risk, 
2011. gada februāris.  
14

 Agrīnā prevencija (angļu val.: early prevention/intervention) – ir savlaicīga un plānveidīga iejaukšanās (intervence), kas 
tiek veikta, cik ātri vien iespējams, lai risinātu problēmas, kas radušās bērniem vai ģimenēm, pirms to novēršana kļūst 
par sarežģītu procesu.  
15

 Office of the State Comptroller. Thomas P. DiNapoli, State Comptroller. Cost-Effective Investments in Children at Risk, 
2011. gada februārī.  
16

 Autoru piezīme: šajā nozīmē jēdziens vēlīnā prevencija jāizprot kā sekundārā prevencija (mērķa grupa: likuma 
pārkāpējs un cietušais kriminālprocesā un sodu izpildes laikā) un terciārā (mērķa grupa: likuma pārkāpēji pēc 
kriminālsoda izpildes beigām un ilgtermiņa atbalsts noziegumos cietušajiem) prevencija.  

http://www.csb.gov.lv/notikumi/2015-gada-sakuma-latvija-par-154-tukstosiem-iedzivotaju-mazak-41755.html
http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/eeuu/documents/BrandandPrice.pdf
http://www.osc.state.ny.us/press/releases/feb11/Invest_In_Kids.pdf
http://www.eif.org.uk/what-is-early-intervention/
http://www.osc.state.ny.us/press/releases/feb11/Invest_In_Kids.pdf
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visaptveroši nemaz nav iespējams aprēķināt, jo līdz ar cietušajam nodarīto materiālo vai 

emocionālo kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju izmaksām, ir jāpieskaita arī kaitējums 

sabiedrībai kopumā. Saskaņā ar šiem apsvērumiem tika formulēts projekta galvenais uzdevums, 

proti, attīstīt Latvijas lauku pašvaldībās sociāli iekļaujošas agrīnās prevencijas metodes darbam tieši 

ar maziem bērniem, sniedzot jaunu starpinstitucionālu profesionālo pieredzi pedagogiem, 

sociālajiem darbiniekiem un tiesību aizsardzības institūciju speciālistiem, lai rīkotos savlaicīgi un 

bērna labākajās interesēs. 

 

Daži aspekti, kas tika ņemti vērā projekta īstenošanas gaitā 
 
Cilvēkresursi 
 

Projekta īstenošanai tika piesaistīti speciālisti17, ar jau vairāku gadu pieredzi līdzīgu projektu 

īstenošanā.18 Šo projektu rezultāti liecina, ka pusaudžu un jauniešu uzvedības problēmas ir sekas, 

kas radušās bērnu agrākos attīstības posmos. Tāpat šo darbu rezultāti rāda, ka sadarbība starp 

vecākiem, pedagogiem, valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju speciālistiem ir efektīvākā 

forma bērnu agrīnai antisociālas uzvedības prevencijai.  

 

Projekta atbilstība ES un Latvijas valsts bērnu tiesību aizsardzības politikas prioritātēm 
 
Sasaiste ar starptautiskajiem (Eiropas Savienības un Eiropas Padomes izdotajiem tiesību aktiem un 

dokumentiem), kā arī Latvijas politikas dokumentu prioritātēm bija viens no veiksmīgas projekta 

realizācijas priekšnoteikumiem.  

 

Projekta filozofija balstās mērķī radīt bērniem labvēlīgu tiesisko vidi, kuras pamata principi formulēti 

Eiropas Padomes Ministru Komitejas vadlīnijās “Par bērniem draudzīgu tieslietu sistēmu”.19 Minētās 

vadlīnijas noteic virkni būtisku standartu bērniem draudzīgas tiesiskās vides nodrošināšanā un 

bērnu justīcijas20 attīstībā. Šo vadlīniju mērķis ir uzlabot justīcijas sistēmu un adaptēt to, atbilstoši 

bērnu specifiskajām vajadzībām. Vadlīnijas satur pamata noteikumus Eiropas valstīm, kuri 

jāpiemēro visos apstākļos, kad bērns, balstoties uz jebkādu pamatojumu, tiek iesaistīts vai nonāk 

kontaktā ar kriminālo, civilo vai administratīvo justīciju.21 Jāatzīst, ka, mainoties sabiedrības 

prioritātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā gan Eiropā, gan citur pasaulē, par bērniem labvēlīgas 

tiesiskās vides apdraudējuma faktoriem tiek uzskatītas ne tikai situācijas, kurās bērns saskaras ar 

                                                 
17

 Autoru piezīme: Ar projektā ieskatītajām pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām, speciālistiem iespējams iepazīties 
lietojot projekta brošūru “Kā radīt bērna attīstībai labvēlīgu vidi?”. 
18

 Skatīt rezultātus šādiem projektiem: “Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” (2013.-
2015.gads), “Keeping Youth Away from Crime. Searching for Best European Practices” (2013.-2015.gads). 
19

 Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice, Eiropas Padomes ministru 
komiteja, 2010.gada 17.novembris. 
20

 Minimums Standarts for Child protection in humanitarian action. Standard 14 - Justice for children, 2012.gads. 128.- 
131.lpp. 
21

 Autoru piezīme: Jēdziens “justīcija” jeb justīcija sistēmiskā nozīmē (justīcijas sistēma) nozīmē trīs nozares 
komponentes, kas vērstas uz kopīgu mērķu sasniegšanu a) tiesisko regulējumu (normatīvos aktus, kas regulē tiesiskās 
attiecības); b) institūciju sistēmu un c) nozares resursus (tai skaitā cilvēkresursu kvalitāti un kvantitāti). 

http://providus.lv/article_files/3066/original/Buklets.pdf?1445507479
http://providus.lv/article/meklejot-labako-eiropas-praksi-jauniesu-noziedzibas-noversanai
http://providus.lv/en/article/research-paper-keeping-youth-away-from-crime-searching-for-best-european-practices
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282010%291098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf
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justīcijas sistēmu, jo ir pārkāpis likumu, bet arī gadījumi, kad bērns ir kļuvis par cietušo vai 

noziedzīga nodarījuma liecinieku.  

 

Tiek uzskatīts, ka riska situācijā22 ir arī šādos gadījumos iesaistīti bērni:  

 

 bēgļi un patvēruma meklētāji; 

 kuri ir spiesti dabas katastrofu dēļ pamest savas mājvietas un doties meklēt patvērumu 

savas valsts citā daļā23 vai tā paša reģiona citā valstī; 

 kuriem nav pastāvīgas mājvietas; 

 kuri iesaistīti algota darba veikšanā neatbilstoši savam vecumam, spējām un briedumam;  

 kuru dzīves vietās notiek bruņoti konflikti; 

 kuri ir iesaistīti vai asociēti ar kādas karojošās puses militārajiem cilvēkresursiem vai tiek 

speciāli apmācīti militāra rakstura darbību veikšanai (bērni karavīri). 24 

 

Lai gan Latvijā iepriekš norādītās riska situācijas faktiski uz bērniem nav attiecināmas,25 tās noteikti 

jāņem vērā un jāzina speciālistiem.26 

 

Projektā īstenotās aktivitātes balstītas uz principiem un rekomendācijām, kas ietverti sekojošos 

normatīvajos aktos. 

 

Eiropas Padomes 

dokumenti: 

Ministru komitejas Ieteikums dalībvalstīm par bērnu un jauniešu līdz 18 gadu 

vecumam līdzdalību;27 

 Ministru Komitejas ieteikums dalībvalstīm par bērnu tiesībām un bērniem un 

ģimenēm piemērotiem pakalpojumiem;28 

 Ministru Komitejas ieteikums dalībvalstīm par agrīnās psiholoģiskās intervences 

lomu noziedzības prevencijā;29 

 Bērniem draudzīga Juvenālā justīcija: no vārdiem pie realitātes, Eiropas “Padomes 

Parlamentārās asamblejas rezolūcija”30 un citos dokumentos;31 

                                                 
22

 Autoru piezīme: riska situācija – situācija, kurā bērns ir nonācis apstākļu sakritības vai pieaugušo lēmumu rezultātā, 
kas nav atkarīgi no paša bērna izvēles. Šī ir situācija, kuru bērns pats nav radījis un nevar bez pieaugušo palīdzības izkļūt 
no šīs situācijas piemēram, dabas katastrofas, karš, sadzīves negadījumi, vecāku laulības šķiršana, sliktas attiecības starp 
pieaugušajiem ģimenes locekļiem. 
23

 Internally Displaced Persons. Educate a child, 2015.gads. 
24

 Interagency review of justice for children in a humanitarian context (CPMS 14). International Bureau for Children’s 
Rights, 2015. 
25

 Autoru piezīme: ir attiecināmas retos gadījumos, piemēram, bēgļu bērni vai bērni bez noteiktas dzīves vietas. Taču 
šajās kategorijās sastopamais bērnu skaits ir niecīgs. Tā, piemēram, bērni bez pastāvīgas dzīves vietas ir tikai uz īsu laiku, 
bet bēgļu vai patvēruma meklētāju skaits Latvijā pagaidām ir neliels. 
26

  “Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2014.gadā”. Labklājības ministrija, 2015.gads. 
27

 Recommendation CM/Rec(2012)2 of the Committee of Ministers to member States on the participation of children 
and young people under the age of 18. Eiropas Padome, 2012.gads. 
28

 Recommendation CM/Rec(2011)12 of the Committee of Ministers to member states on children’s rights and social 
services friendly to children and families. Eiropas Padome, 2012.gads. 
29

 Recommendation Rec (2000)20 on the role of the early psihosocial intervention in the prevention of criminality. 
Eiropas Padome, 2000.gads. 
30

 Child-friendly juvenile justice: from rhetoric to reality. Eiropas Padome, 2014.gads. 

http://educateachild.org/explore/barriers-to-education/fragile-and-conflict-affected-situations/internally-displaced-persons
http://www.ibcr.org/images/contenu/publications/Justice-for-children-review.pdf
http://tap.mk.gov.lv/doc/2015_12/LMZino_031215_bernu_parskats_.2509.doc
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1927229
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1927229
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1872121
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1872121
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/PCCP%20documents%202013/Rec%282000%2920_E.pdf
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ANO dokumenti: Bērnu tiesību konvencija;32 

 Bērna tiesību deklarācija;33 

 ANO pieeja bērnu justīcijas īstenošanai;34 

 Atjaunojošās justīcijas pamata principi krimināllietās;35 

 Vadlīnijas nepilngadīgo noziedzības novēršanai;36 

 Pusaudžu tieslietu administrēšanas Minimālā standarta noteikumi37, u.c. 

Tāpat projektā īstenotās aktivitātes balstītas uz principiem un rekomendācijām, kas ietvertas 
Latvijas attīstības plānošanas dokumentos: 

 

 Pamatnostādnēs “Bērniem piemērota Latvija 2004.- 2015.gadam” 38 (īpaši A, C un D sadaļās) 

iezīmēta virkne problēmu, kas kavē bērnu psiho emocionālo attīstību Latvijā, tai skaitā 

nabadzība, atsvešinātība, nevienlīdzīgas iespējas izglītības ieguvei, kā arī noziedzības riski. Šo 

un citu pamatnostādnēs konstatēto problēmu risināšanai konkrētajā projektā tika izvirzīti 

multisektorālas sadarbības principi39 starp pašvaldības, valsts iestāžu un nevalstisko 

organizāciju speciālistiem; 

 Ģimenes valsts politikas nostādnēs 2011.-2017.gadam40 norādīts, ka būt vecākiem ir 

sarežģīts uzdevums, tāpēc vecākiem ir nepieciešams atbalsts savu pienākumu īstenošanā. 

Dokumentā uzsvērts, ka pirmajos dzīves gados bērnam ir nepieciešama jo īpaši liela vecāku 

uzmanība un gādība, kas ir priekšnosacījums labvēlīgai bērna attīstībai vēlākos gados. 

Vecumā no 4 līdz 7 gadiem norit tālāka cilvēcisko attiecību apgūšana, kur bērns uzvedības 

normas apgūst no savu vecāku parauga. Pirmsskolas un sākumskolas periodā norit bērna 

adaptācija ārpus ģimenes vides - pirmsskolas izglītības iestādē skolā, interešu izglītības 

pulciņā, vienlaikus mātei vai tēvam pēc bērna kopšanas atvaļinājuma beigām ir jāspēj 

atgriezties darba tirgū – apvienot savu profesionālo karjeru ar rūpēm par bērnu 

audzināšanu. Bieži vien šī sarežģītā uzdevuma izpildei vecākiem nepietiek prasmju, tāpēc ir 

                                                                                                                                                                    
31

 Vairāk par Eiropas Padomes dokumentiem ir iespējams uzzināt Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras mājas lapā, 
un Eiropas Padomes mājas lapā par bērniem draudzīgu justīciju. 
32

 Convention on the Rights of the Child, spēkā no 1990.gada 2.septembra.   
33

 Bērna tiesību deklarācija, pieņemta 1959.gada 20.novembrī, spēkā no 1992.gada marta.  
34

 Guidance Note of the Secretary-General: UN Approach to Justice for Children. ANO Ģenerālā sekretāra vadlīnijas, 
2008.gada septembris. 
35

 ECOSOC Resolution 2002/12: Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters. 
2002.gads.  
36

 United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, A/RES/45/112, Riādas vadlīnijas, 1990.gada 
14.decembrī. 
37

 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, A/RES/40/33, Beižinas noteikumi, 
1985.gada 29.novembrī. 
38

 Autoru piezīme: Pamatnostādnes “Bērniem piemērota Latvija” noteic, ka Labklājības ministrijai ir uzdevums sagatavot 
un labklājības ministram katru gadu līdz 10.novembrim (laikā no 2014.gada līdz 2016.gadam) iesniegt noteiktā kārtībā 
Ministru kabinetā ikgadējo pārskatu par bērnu stāvokli Latvijā, iekļaujot tajā informāciju par pamatnostādņu "Bērniem 
piemērota Latvija" īstenošanu iepriekšējā gadā. 
39

 Autoru piezīme: Multisektorāla sadarbība ir starpinstitūciju sadarbība, proti: sadarbība starp dažādām institūcijām, 
kas iesaistītas bērnu tiesību aizsardzībā balstoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.anta trešo daļu. 
40

 Ģimenes valsts politikas nostādnes 2011.-2017.gadam. Ministru kabinets, 2011.gads. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-professionals-childrens
http://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/akti/bernu_tiesibu_deklaracija.pdf
http://www.unicef.org/protection/RoL_Guidance_Note_UN_Approach_Justice_for_Children_FINAL.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm
http://polsis.mk.gov.lv/documents/1232
http://polsis.mk.gov.lv/documents/1232
http://likumi.lv/doc.php?id=226107
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svarīgi atbalstīt bērnu vecākus un vienlaikus stiprināt sadarbību ar skolu pedagogiem un 

pozitīvās attiecības ar bērnu.41 

 
Projektam izvirzītie uzdevumi un rezultāti 
 

Lai sniegtu atbalstu vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem veidot tiesību normu 

piemērošanas praksi bērnu labākajās interesēs, projekta ietvaros trīs Latvijas pašvaldībās – Saldū, 

Kuldīgā un Cēsīs - tika izstrādāts multidisciplinārs sadarbības modelis starp pirmsskolas un 

sākumskolas, pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju speciālistiem. Šīs sadarbības mērķis bija 

ieviest praksē vietējām vajadzībām atbilstošu metodiku bērnu sociālās uzvedības risku agrīnai 

noteikšanai un novēršanai. Tika noteikts, ka izstrādātajam sadarbības modelim un metodikai jābūt 

tādai, lai šie dokumenti un projekta rezultāti būtu balstīti attīstāmajā praksē42 un pierādījumos, un 

tāpēc ieviešami citos Latvijas novados.  

 

Metodika bērnu sociālās uzvedības risku agrīnai noteikšanai un sadarbībai ar vecākiem tika 

izstrādāta praktiska darba īstenošanas un analīzes gaitā - 2 gadu laikā īstenojot ne mazāk kā 15 

nodarbību ciklu ar projektā iesaistītiem bērniem un vecākiem pirmsskolas izglītības iestādēs un 

sākumskolā.43 Lai veicinātu sadarbību starp institūcijām, kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu ģimeņu ar 

bērniem atbalstam, tika paredzētas starpinstitūciju darba grupas (turpmāk - SDG). Tika plānots, ka 

šajās darba grupās katrā novadā kodolu veidos divi projekta speciālisti, kā arī pirmsskolas, 

sākumskolas izglītības iestāžu pedagogi, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu speciālisti. Viens no SDG 

galvenajiem uzdevumiem bija sniegt savstarpēju kolēģu atbalstu profesionālo jautājumu risināšanā, 

tāpēc svarīgi, ka par novados identificētajām problēmām tika diskutēts arī starp novadiem.  

 

Lai dažādu nozaru speciālistiem sniegtu profesionālo atbalstu uzdevumu veikšanas laikā, tika 

paredzēts Neveiksmju novēršanas instruments (turpmāk - NNI), kas būtībā ir mērķtiecīgi plānoti 

kolēģu konsultāciju pasākumi. NNI mērķis – sniegt speciālistiem iespēju risināt profesionālās 

problēmas sadarbībā ar kolēģiem no citiem projektā iesaistītajiem novadiem un novērst neveiksmes 

profesionālajā darbībā, kā arī novērst kļūdu atkārtošanos un sniegt savstarpēju profesionālo 

atbalstu.  

 

  

                                                 
41

 Autoru piezīme: ar projektā īstenoto trīspusējo sadarbības modeli “bērns – vecāki – skola/bērnudārzs – bērns” ir 
iespējams iepazīties I.Kronbergas un S.Sīles publikācijā “Kā radīt bērna attīstībai labvēlīgu vidi?”. 
42

 Autoru piebilde: jēdziens attīstāmā prakse ir fiksēta (rakstveida vai digitālā formātā) pieredze, metode, metožu 
kopums vai normatīvo aktu piemērošanas prakse, kas atbilst konkrētas nozares vai apakšnozares mērķu sasniegšanai 
(starptautisko un nacionālo tiesību principiem, normatīvo aktu mērķiem, un sniedz pozitīvu rezultātu sabiedrībai un 
indivīdiem. 
43

 Autoru piezīme: kopumā projektā tika iesaistītas: trīs pirmsskolas izglītības iestādes un trīs sākumskolas. 6 izglītības 
iestādes. 

http://providus.lv/article_files/3066/original/Buklets.pdf?1445507479
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Projektā īstenotie publicitātes pasākumi 
 

Projektā tika īstenoti vairāku veidu publicitātes pasākumi: 

 

 projekta uzsākšanas konference.44 Tās mērķis bija sniegt projektā iesaistītajiem 

speciālistiem iespēju iegūt plašāku informāciju par agrīnām intervencēm un 

prevencijas darbu ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, vecākiem un 

uzvedības risku vadību. Konferencē piedalījās ārvalstu eksperti no Norvēģijas, 

Bulgārijas, Lietuvas, Igaunijas un Beļģijas, kuri iepazīstināja klātesošos ar sociālā 

darba inovatīvām metodēm šajās valstīs. 

 Publikācijas45 par bērnu tiesību aizsardzības un agrīnās prevencijas tēmu. 

 Noslēguma konference46, kurā tika skaidroti projekta rezultāti un rezultātu ilgtspējas 

iespējas. Noslēguma pasākumā tika apkopota labākā ārvalstu prakse (Lietuva, 

Norvēģija, Igaunija, Beļģija, Bulgārija) un publiskoti projekta monitoringa 

secinājumi.47 

 
Projekta mērķa grupa 

 

Projekta tiešā mērķa grupa bija abu dzimumu bērni pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolā, 

kā arī viņu ģimenes trīs Latvijas novados: Kuldīgā, Cēsīs un Saldū. Konsultējoties ar sociālajiem 

darbiniekiem un pedagogiem Latvijas novados, konstatēts, ka visspilgtāk uzvedības problēmas 

izpaužas pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem četru un piecu gadu vecumā, bet sākumskolas 

bērniem - apmeklējot 2. un 3.klasi. Šis ir periods, kurā bērni jau ir iejutušies gan pirmsskolas 

izglītības iestādē, gan sākumskolā, un tāpēc kļūst redzamas bērna rakstura iezīmes, vajadzības un 

attieksmes pret notikumiem, veidojas komunikācija ar līdzcilvēkiem48 un sevis apzināšanās. 

Piemēram, bērniem četru un piecu gadu vecumā parādās lepnums par labi izdarītu darbu, kā arī 

attīstās spēja risināt problēmas un vajadzība identificēties ar pieaugušajiem, tāpēc šo vajadzību 

apmierināšanai bērniem ir būtiski veidot jau cita līmeņa kontaktus ar vecākiem un pirmsskolas 

izglītības iestādes audzinātājiem. Bērniem sākumskolas periodā turpinās adaptācijas process skolas 

vidē – ja skolas pirmajā klasē tas vairāk saistīts ar jaunās vides apguvi un iepazīšanu, tad 2. un 

3.klasē bērni nonāk personības individualizācijas fāzē, kur bērns cenšas izcelties, pierādīt sevi un 

parādīt savas prasmes. Ja šī iekļaušanās fāze norisinājusies veiksmīgi, bērns veiksmīgi ir integrējies 

grupā. Tādēļ tieši šajā vecumā ir ļoti svarīgi, lai vecāki, pedagogi un bērni spētu rast savstarpēju 

sapratni, kas sniegtu bērna attīstībai drošu, uz viņam saprotamiem noteikumiem balstītu vidi.49 

                                                 
44

 1.konference "Bērnu sociāla iekļaušana kā antisociālas uzvedības novēršanas metode", (2013.gads). 
45

 I.Kronberga “Eiropas Savienības tiesības Latvijas bērnu tiesību aizsardzības sistēmā: Bērnu tiesību pārkāpumu 
prevencija vs bērnu likumpārkāpumu prevencija”. 
46

  2.konference "Bērnu sociāla iekļaušana kā antisociālas uzvedības novēršanas metode", (2015.gads). 
47

 I.Kronbergas prezentācija “Samazinot riskam pakļauto bērnu skaitu: agrīnās iejaukšanās pieeju modelēšana”. 
48

 Palīgs vecākiem. Nodibinājums „Centrs Dardedze”, 2015.gads. 
49

 Vecumposmu attīstības īpatnības bērniem. 

http://providus.lv/article/bernu-antisocialas-uzvedibas-mazinasana-agrinas-prevencijas-modeli-1
http://providus.lv/article_files/2915/original/Publikacija_nr_7.pdf?1428501440
http://providus.lv/article_files/2915/original/Publikacija_nr_7.pdf?1428501440
http://providus.lv/article/bernu-sociala-ieklausana-ka-antisocialas-uzvedibas-noversanas-metode
http://providus.lv/article_files/3054/original/PROVIDUS.pdf?1443609326
http://paligsvecakiem.lv/category/bernu-uzvediba/
http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/metodiskie_ieteikumi_darba_ar_berniem/?doc=818
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Iepriekš īstenotajos projektos50 ir secināts, ka bērnu audzināšanas māka vecākiem nerodas līdz ar 

bērna piedzimšanu – tās ir konkrētas iemaņas, kuras vecākiem ir jāapgūst. Tāpēc šo iemaņu 

apgūšana ir jāorganizē savlaicīgi, pirms ir iestājušās riska situācijas ģimenē, vai bērniem parādījušies 

“uzvedības riski”. Tāpēc iepriekšējos darbos arī atzīmēts, ka jāievieš tādi instrumenti, lai ietekmētu 

vecāku attieksmi līdz brīdim, kad viņi saprot un pieņem uzvedības veidu, kas ir lietderīgs viņu 

bērniem un viņiem pašiem. Tāpēc jāizveido atbalstoša rakstura programmas bērniem kopā ar viņu 

vecākiem.  

 

Lai projekta ideja būtu reāli īstenojama praksē, katrā no trīs novadiem bija plānots izvēlēties vienu 

pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu, kuru, uzsākot projektu, apmeklē četrus gadus veci bērni un 

viņu vecāki, un vienu sākumskolas 2.klasi. Veicot pārrunas ar izglītības iestādes vadību un 

pedagogiem, ņemot vērā viņu ieteikumus, katrā izglītības iestādē (grupiņā un klasē) tika atlasīti 

astoņi bērni un astoņi viņu vecāki, kuri tālākā projekta gaitā tika iesaistīti divu mācību gadu garumā, 

22 nodarbību ciklā (vienā mācību gadā - 11 nodarbības), lai veicinātu vecāku, bērnu un pedagogu 

savstarpējo komunikāciju bērna drošas attīstības interesēs. Projekta gaitā, īstenojot plānoto darbu 

ar iekļaujošām metodēm, tika secināts, ka ir lietderīgi nodarbībās iesaistīt arī citus bērnus un 

vecākus, kuri paši to vēlas. Tādējādi projekta speciālisti sadarbībā ar izglītības iestāžu pedagogiem 

izvērtēja un iekļāva grupās plašāku bērnu un vecāku loku, kas faktiski padarīja projekta darba 

metodes vēl iekļaujošākas. Tomēr, sākotnēji priekšlikumus iesaistīties projekta nodarbībās 

speciālisti izteica tām ģimenēm, kurās pastāv vismaz viens savstarpējās komunikācijas vai bērna 

uzvedības risks. 

 

Šī projekta ietvaros veicot atlasi, par riskiem bērnu un vecāku attiecībās tika uzskaitīta šādu pazīmju 

konstatēšana:51  

 

 ģimenes vērtējumā - izjukusi ģimene, vecāku šķiršanās, vecāku nevērīga izturēšanās, 

emocionāli siltu attiecību trūkums starp vecākiem un bērniem u.c. 

 bērnu vērtējumā – dusmu uzliesmojumi, noslēgtība, raudulība, melošana, vardarbīga 

uzvedība pret citiem (sišana, košana, skrāpēšana) un citi. 

 
Pētījuma metodoloģija 

 

Projekta mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei, bet, jo sevišķi, projekta rezultātu nostiprināšanai 

un tālākai izplatībai, visa projekta laikā tika veikta sasniegto rezultātu fiksēšana un nostiprināšana, 

proti, monitoringa process. Monitoringa process notika saskaņā ar iepriekš noteiktu pētniecības 

metodoloģiju.52 

                                                 
50

 Projekts “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai” un projekts “Atjaunojošs taisnīgums un 
nepilngadīgo noziedzība: Baltijas valstis Eiropas dimensijā”.  
51

 Protecting children’s rights in criminal justice systems: A training manual and reference point  
for professionals and policymakers, 2013.gads, 20-21.lpp.  
52

 Autoru piezīme: plānojamās pētniecības metodes un metodoloģija tika apzināta, plānojot projektu, un ietverta 
projekta pieteikumā, kas tika iesniegts finansētājam. 

http://providus.lv/article/atbalsta-sistema-nepilngadigo-likumparkapumu-prevencijai
http://providus.lv/article/atjaunojoss-taisnigums-un-nepilngadigo-noziedziba-baltijas-valstis-eiropas-dimensija
http://providus.lv/article/atjaunojoss-taisnigums-un-nepilngadigo-noziedziba-baltijas-valstis-eiropas-dimensija
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/Childrens-rights-training-manual-Final%C2%ADHR.pdf
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/Childrens-rights-training-manual-Final%C2%ADHR.pdf
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Sekmīga projekta monitoringa nodrošināšanai tika īstenoti šādi pasākumi: 

 organizēti 3 ievada semināri Saldus, Cēsu un Kuldīgas novados. Plānoto uzdevumu veiksmīga 

izpilde lielā mērā ir atkarīga no tā, cik precīzi speciālisti izprot tiem dotos uzdevumus un, vai 

projekta idejai ir atbalsts starp pašvaldības speciālistiem un mērķa grupā. Minēto iemeslu 

dēļ katrā no aktivitāšu īstenošanas vietām tika plānots un veikts īpašs izskaidrošanas darbs, 

kā rezultātā tika gūts plašākas sabiedrības atbalsts un izpratne; 

 

 organizētas kolēģu konsultācijas un izveidots Neveiksmju novēršanas instruments (NII). 

Kolēģu konsultācijas tika plānotas kā pasākumi, kuros periodiski satiekās visu novadu 

projekta speciālisti. Šajās tikšanās reizēs dažādu novadu speciālisti apmainījās ar informāciju 

par veiksmīgākajām darba metodēm un ieguva jaunas zināšanas par prevencijas jomā 

esošajām aktualitātēm. Kopumā projektā noritēja 6 šādas tikšanās, kuru ietvaros projekta 

speciālisti tikās ar Valsts bērnu tiesību inspekcijas, Valsts probācijas dienesta, Tieslietu 

ministrijas, pedagoģiskā un sociālā darba vadošajiem speciālistiem.53 Kolēģu konsultāciju 

laikā savstarpēji apmainoties ar zināšanām un daloties ar informāciju tiek risinātas arī 

dažāda rakstura problēmas, kuras radās, veicot noteiktos uzdevumus,. Visi risinājumi un 

problēmas, kas tika apspriestas starp speciālistiem, tika ietvertas speciālā dokumentā – 

Neveiksmju mazināšanas instrumentā. Šāda pieeja ļāva projektā iesaistītajiem un citiem 

speciālistiem, negaidot projekta noslēguma monitoringa ziņojumu, atrast atbildes uz 

visbiežāk sastopamajām problēmām prevencijas darbā, kā arī pašiem piedalīties labās 

prakses veidošanā; 

 

 sadarbībā ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem un atbildīgo institūciju pārstāvjiem tika 

izstrādātas metodoloģiskās rekomendācijas projekta aktivitāšu organizēšanai. Projekta 

darba organizācija tika balstīta uz vienotiem principiem un organizatoriskām metodēm, 

tādēļ ievada semināru laikā diskusiju formā projekta speciālisti novados tika iepazīstināti ar 

metodoloģiskajām rekomendācijām. Darba organizācija, balstoties uz vienotu metožu 

sistēmu, atvieglo ja monitoringa veikšanu un uzlabo ja pētnieciskā darba kvalitāti un 

rezultātu ilgtspēju. Vienlaikus bija būtiski, lai paši projekta īstenotāji iesaistītos projekta 

organizatoriskās metodoloģijas izstrādē – lai uzdevumi būtu balstīti līdz šim esošajā, pozitīvi 

vērtējamā praksē, nevis būtu uzspiesti „no augšas”; 

 

 sniegts vērtējums īstenotajām aktivitātēm - vērtējot to sekmes un nepilnības. Visa projekta 

norises laikā tika vērtētas projektā īstenotās aktivitātes un fiksēti rezultāti, izmantojot 

interviju, aptaujas un fokusa grupu diskusiju metodes (piemēram, NII gadījumā); 

 

 apkopota informācija par projekta gaitu un salīdzināti projekta rezultāti trijos novados. 

Projekta rezultāti tika fiksēti gan kopā visos trijos novados (novadu speciālistu un SDG 

                                                 
53

 Skatīt sadaļu „Kolēģu konsultācijas”.  

http://providus.lv/article/bernu-antisocialas-uzvedibas-mazinasana-agrinas-prevencijas-modeli-1
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iesaistīto speciālistu aptauja), gan katrā novadā atsevišķi (bērnu vecāku un ģimenes locekļu 

aptauja); 

 

 izstrādāta metodoloģija un rekomendācijas par multidisciplinārās sadarbības modeli starp 

pirmsskolas un sākumskolas, pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju speciālistiem un 

vietējām vajadzībām atbilstošai metodikai bērnu sociālās uzvedības risku agrīnai noteikšanai 

un novēršanai, un inovatīvu sociālo pakalpojumu ieviešanai:  

 
o metodoloģijas izveide lielā mērā tika balstīta uz novados pieejamo speciālistu 

resursiem. Katra novada darba grupas apzināja novadā esošos cilvēku un citus 

resursus, piesaistot tos prevencijas pasākumu veikšanai. Lai radītu pierādījumos 

balstītu metožu apkopojumu agrīnās prevencijas darba veikšanai, tika plānots un 

realizēts 22 nodarbību cikls bērniem un viņu vecākiem pirmsskolas izglītības iestādēs 

un skolās trīs novados. Šo nodarbību analīzes rezultātā tika identificētas 15 

vērtīgākās nodarbības, uz kuru pamata tika izveidota metodoloģija agrīnās 

prevencijas darba organizācijai sākumskolā un pirmsskolā. Tādējādi tika iegūts praksē 

pārbaudīts 15 nodarbību cikls bērnu, vecāku, izglītības iestāžu sadarbības 

uzlabošanai primārās (jeb agrīnās) prevencijas pasākumu īstenošanai ar mērķa 

grupu.  

 
o rekomendācijas par starpinstitūciju sadarbības modeli tika izstrādātas, balstoties uz 

starptautiskās darba grupas (SDG) pieredzi projekta laikā, neveiksmju novēršanas 

instrumentā(NII) ietvertajiem risinājumiem un primārās prevencijas pasākumu 

kompleksu izvērtējumu. 

 
o Multidiscilpinārās sadarbības modelis tika īstenots Starpinstitūciju darba grupas 

veidā, kurā tika iekļauti speciālisti no izglītības iestādēm, pašvaldību sociālajiem 

dienestiem un vietējām nevalstiskajām organizācijām. SDG uzdevums bija analizēt 

notikušās nodarbības un izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai, lai uz šīs pieredzes 

pamata būtu iespējams izveidot preventīvā darba metodoloģiju pirmsskolas un 

sākumskolas izglītības iestādēs; 

 

 projektā iegūtās zināšanas un prakses apkopojumi tika aprobēti divās projekta 

konferencēs.54 Diskusiju formā tika analizēta attīstāmā prakse Latvijā, Bulgārijā, Lietuvā, 

Norvēģijā, Igaunijā un Beļģijā. 

                                                 
54

 1.konference "Bērnu sociāla iekļaušana kā antisociālas uzvedības novēršanas metode", (2013.gads), 2.konference 
"Bērnu sociāla iekļaušana kā antisociālas uzvedības novēršanas metode", (2015.gads). 
 
 

http://providus.lv/article/bernu-antisocialas-uzvedibas-mazinasana-agrinas-prevencijas-modeli-1
http://providus.lv/article/bernu-sociala-ieklausana-ka-antisocialas-uzvedibas-noversanas-metode
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Monitoringa procesa rezultāti tika nostiprināti pētījumā jeb monitoringa noslēguma ziņojumā. 

Monitoringa ziņojuma mērķis – iepazīstināt Latvijas un ārvalstu speciālistus ar projekta rezultātā 

konstatēto attīstāmo praksi un secinājumiem. 

 

Projekta monitoringa ziņojumā iekļauti šādi projekta rezultāti: 

 analizētas novados izveidojušās prakses, strādājot ar mērķa grupām (starpinstitūciju darba 

grupas aptauja); 

 analizēti fiksētie rezultāti darbā ar vecākiem un bērniem (novadu projekta speciālistu 

aptauja);  

 apkopotas NVO un novadu izglītības speciālistu izveidotās metodikas (trīs primārās (agrīnās) 

prevencijas darba metodikas darbam ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, viņu 

vecākiem un ģimenēm);  

 analizētas NNI sanāksmēs notikušās diskusijas un speciālistu viedokļi (Neveiksmju 

novēršanas instruments); 

 monitoringa ziņojums papildināts ar Bulgārijas pieredzi, strādājot ar bērniem primārās 

prevencijas jomā. 

 
 

Projekta dalībnieku aptauju rezultāti 
 

Lai noskaidrotu projekta dalībnieku viedokli par projektā īstenotajām aktivitātēm, to rezultātiem – 

ilgtspēju, lietderību, noderīgumu mērķa grupām, - tika veiktas trīs projekta dalībnieku aptaujas. 

Projekta dalībnieki, saskaņā ar metodoloģiju, tika iedalīti trīs grupās, atbilstoši viņu lomai projekta 

aktivitātēs. Tādējādi aptaujās piedalījās novadu (Saldus, Kuldīga, Cēsis) Starpinstitūciju darba grupu 

speciālisti; projektā iesaistīto pašvaldību izglītības darbinieki (pedagogi, sociālā darba un citi 

speciālisti), kā arī projekta aktivitātēs iesaistīto bērnu vecāki un viņu ģimenes locekļi.  

Starpinstitūciju darba grupu speciālistu viedoklis par preventīvo darbu 

Katrā novadā, kurā norisinājās projekta aktivitātes, tika izveidotas Starpinstitūciju darba grupa 

(SDG), kuras sastāvā tika iekļauti sociālā dienesta, izglītības iestāžu (sākumskolas un pirmsskolas 

izglītības iestāžu), nevalstisko organizāciju un pašvaldību institūciju pārstāvji. Vadoties no attēlā 

atspoguļotās situācijas, SDG sastāvā lielāko tiesu bija pārstāvētas izglītības iestādes un pašvaldību 

institūciju pārstāvji, kā arī sociālā darba speciālisti. Šajā gadījumā jāņem vērā projekta specifika – 

lielākā daļa aktivitāšu bija saistīta ar sākumskolām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Speciālisti 

SDG iesaistījās labprātīgi, aptaujā atzīstot, ka aktīva sadarbība ar kolēģiem, risinot ikdienā būtiskas 

situācijas, kas saistītas ar bērniem un ģimenēm, sniedza iespēju rīkoties profesionālāk, efektīvāk un 

bērna labākajās interesēs. 
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Lūdzu, norādiet Jūsu pašreizējo/pastāvīgo darbavietu! 

 
Ņemot vērā, ka SDG speciālistu uzdevums bija meklēt un aprobēt metodes darbā ar bērniem un 

viņu ģimenēm, kas pakļauti sociālās atstumtības riskiem dažādu iemeslu dēļ, monitoringa uzdevums 

bija noskaidrot, kādas pazīmes liecina par labklājību ģimenē, bet kādos liecina par pretējo – ka 

bērnam būtu pievēršama pedagogu un sociālā darba speciālistu īpaša uzmanība. Speciālisti 

norādīja, ka par labklājību ģimenē visvairāk liecina tas, ka ģimenē, kurā aug bērns, valda cieņas 

pilnas attiecības un bērns tiek saprasts un atbalstīts (95% aptaujāto piekrita šim apgalvojumam). Kā 

vienlīdz būtiski ģimenes labklājības rādītāji tika atzīti stabila finansiālā situācija, un vecāku 

nodarbinātība (63%). Kā arī bērna fiziskā, emocionālā attīstība un veiksmīgs sniegums izglītības 

iestādē (58%). 

 

Kas galvenokārt liecina par bērna labklājību ģimenē?55 

 
 

Speciālisti norādīja, ka pirmsskolas un sākumskolas vecumā bērniem visvairāk ir sastopama virkne 

šai vecuma grupai raksturīgu uzvedības risku, tai skaitā dusmu uzliesmojumi (74%), vardarbība pret 

citiem bērniem. Tajā pat laikā 42% aptaujāto norādīja, ka būtisku uzvedības problēmu šajā vecumā 

bērniem praktiski nav. 

                                                 
55

 Aptaujā respondenti varēja izvēlēties ne vairāk kā 3 atbilžu variantus. 
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Kādi uzvedības riski visbiežāk ir sastopami bērniem pirmsskolas un sākumskolas vecumā? 

 
 

 

Ar kādām grūtībām, Jūsuprāt, sastopas vecāki, audzinot bērnus? 

 
 

 

Speciālisti norādīja, ka vislielākās grūtības vecākiem, audzinot bērnus, rodas, ja starp pašiem 

vecākiem ir vājas attiecības (74%) un ja vecāki neprot organizēt paši savu un savu bērnu ikdienu, lai 

lietderīgi pavadītu brīvo laiku (74%). 
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Kāds atbalsts vecākiem visvairāk nepieciešams? 

 
 

Audzinot bērnus, vecākiem visvairāk ir nepieciešamas zināšanas par savstarpējo attiecību veidošanu 

ģimenē, kurā aug bērns (68%) un spējas atpazīt un prast praktiski risināt ģimenē radušās problēmas 

(63%). 

 

Kādas pazīmes norāda, ka bērnam nākotnē var būt uzvedības problēmas? 
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Bērna vecāki neinteresējas par bērna sniegumu izglītības 
iestādē 

Bērna vecāki ir vērsušies pēc padoma pie pedagoga/cita 
speciālista 

Cits 
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Plānojot un veicot prevencijas darbu, būtiski ir prast atpazīt pazīmes, kas norāda, ka bērnam 

nākotnē varētu būt jebkādas uzvedības problēmas. Tikai atpazīstot šīs pazīmes, ir iespējams sniegt 

atbalstu, lai savlaicīgi novērstu riskus gan bērna uzvedībā, gan ģimenē. Speciālisti norādīja, ka 

praksē sastopamas vairākas pazīmes, kas var norādīt uz riskiem nākotnē, tostarp: 

 

 ja bērna vecākiem ir neadekvāti augstas prasības attiecībā uz bērna sniegumu izglītības 

iestādē (58%), 

 ja bērnam ir grūtības komunicēt ar pieaugušajiem vai citiem bērniem (58%).  

 

Vienlaikus speciālisti norādīja, ka būtu jāreaģē arī situācijās, kad ir vērojama neadekvāti augsta 

bērna aktivitāte vai pasivitāte (53%), kā arī situācijā ja bērnam ir ļoti zems pašvērtējums (53%). 

 

 

Kādas problēmas, Jūsuprāt, bērnu uzvedībā ir visbiežāk sastopamas vecumā no 3 – 6 gadiem? 

 

 
 

 

  

58% 

37% 

26% 

74% 

5% 

42% 

0% 

Bērns nav emocionāli gatavs uzturēties ārpus ģimenes 
(bērnu dārzā), satraukts, bieži raud, nav pārliecināts par 

sevi utt. 

Bērns nesaprot izvirzītās ikdienas kopdzīves prasības 
pirmsskolas izglītības iestādē – dienas režīmu, prasmju 

apguves nepieciešamību utt. 

Bērnam nav nepieciešamo pamata iemaņu; nav gatavs 
iesaistīties nodarbībās, rotaļās utt. 

Bērns uzvedas agresīvi un cenšas dominēt, domājot, ka 
šāds uzvedības stils ir vienīgais veids, kā sevi apliecināt 

vai panākt savu 

Bērns ir pasīvs, gaida „rīkojumus” vai citu cilvēku rīcību 

Bērns ir noslēgts, nepauž emocijas, jo ikdienā ir vāja 
komunikācija ar vecākiem 

Cits 
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Kādas problēmas, Jūsuprāt, bērnu uzvedībā ir visbiežāk sastopamas vecumā no 7 – 10 gadiem? 

 
 

SDG speciālisti atzīmēja, ka vecumā no 3-6 gadiem, bērnu uzvedībā visbiežāk sastopamas divu veidu 

problēmas:  

 

 pastāv agresīva bērna uzvedība un cenšanās dominēt, uzskatot, ka šāds uzvedības modelis ir 

vienīgais veids, kā sevi apliecināt un panākt savu (74%);  

 bērns nav emocionāli gatavs uzturēties ārpus ģimenes, bieži raud, nav pārliecināts par sevi 

(58%).  

 

Turpretī, sniedzot atbildi uz šo jautājumu par bērniem vecumā no 7-10 gadiem, speciālisti norādīja, 

ka:  

 

 bērns nav pārliecināts par savām paša spējām, tāpēc ir bailīgs, nepārtraukti gaida 

novērtējumu no malas (68%);  

 ka bērnam ir destruktīvs vai citādi agresīvs uzvedības stils, kā vienīgais veids sevis 

apliecināšanai, t.sk. nesamērīgi augsts pašvērtējums (58%).  

 

Minētais liecina par to, ka ļoti būtiski ir bērnu gatavot dzīvei sociālajā vidē arī emocionālā ziņā 

(pirmsskolas izglītības iestādē), ne tikai sadzīvisku prasmju līmenī (piemēram, pašam prast paēst vai 

apģērbties), bet arī mācīt izprast dažādus uzvedības modeļus, to sekas, cieņu attiecībā uz sevi un 

citiem. Bērnam nepietiek tikai ar stāstiem par nepieciešamo uzvedību – vienlīdz svarīgi izprast šos 

rīcības modeļus konkrētu darbību (algoritmu) līmenī. Vienlaikus būtiski, lai šādā praktisku prasmju 

līmenī bērns saprastu arī, kā darbojas skola, ar ko tā atšķiras no pirmsskolas izglītības iestādes, kas 

konkrēti atšķirsies, kas tieši tiek sagaidīts no bērna. Ja bērns apzināsies sevi, savu rīcību, būs drošs 

par savām prasmēm un pieaugušo gaidām, bērna uzvedība būs prognozējama gan vecākiem, gan 

26% 

68% 

26% 

26% 

58% 

37% 

16% 

0% 

Bērns nav gatavs skolai – nav pamata iemaņu un prasmju 

Bērns nav pārliecināts par savām paša spējām, tāpēc ir bailīgs, 
nepārtraukti gaida novērtējumu no malas 

Bērnam ir vājas sadarbības iemaņas ar saviem vienaudžiem 

Bērnam ir vājas sadarbības iemaņas ar pedagogiem un citiem 
pieaugušajiem, kas nav viņa ģimenes locekļi 

Destruktīvs vai citādi agresīvs uzvedības stils, kā vienīgais veids 
sevis apliecināšanai (t.sk. nesamērīgi augsts pašvērtējums) 

Bērni un vecāki neprot sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai 

Bērnam ir slikts sniegums izglītības iestādē (sliktas sekmes mācību 
programmas apguvē) 

Cits 
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pedagogiem. Šādā situācijā daudz vienkāršāk būs prognozēt riskus bērna uzvedībā, notiekošo 

ģimenē, sniegt preventīvu atbalstu, pirms problēmas ir samilzušas.56 

 

63% no visiem aptaujātajiem speciālistiem norādīja, ka, veicot profesionālos pienākumus izglītības 

iestādēs, viņiem ir bijušas pamatotas aizdomas, ka vecāki ar bērniem konfliktus risina emocionāli 

vardarbīgā veidā; 58% norādīja, ka ir bijuši gadījumi, kad pedagogs skaidri zināja, ka bērni “dabū 

pērienu”, kamēr 47% aptaujāto speciālistu norādīja, ka viņu praksē ir bijuši gadījumi, kuros vecāki 

pie viņiem vērsušies (izglītības iestādē vai pašvaldības iestādē), lai risinātu konfliktus, kuros iesaistīti 

viņu pašu (šo vecāku) un citi bērni. 

 

Kādām prioritātēm vajadzētu būt, veidojot pirmsskolas izglītības iestāžu un vecāku sadarbību 

bērna interesēs? 
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 I.Kronberga “Skolas iekšējās kārtības noteikumi: bērnam tie nav jāmācās no galvas, bet jāizprot”, 2015.gads.  
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Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam būtu jāizveido 
vispār saprotams modelis, saskaņā ar kuru pedagogi 

sadarbojas ar vecākiem visa mācību gada ietvarā 
(pasākumi, sadarbības formas utt.) 

Sadarbība ar bērnu vecākiem nav pirmsskolas izglītības 
iestādes uzdevums 

Sadarbība ar bērnu vecākiem ir jāatstāj katra pedagoga 
pārziņā, tai skaitā sadarbības formas un biežums 

Šobrīd esošās sadarbības formas ir pietiekamas, 
uzlabojumi nav nepieciešami 

Katram pirmsskolas izglītības iestādes grupas vadītājam 
(pedagogam) ir jābūt pazīstamam ar katra bērna 

vecākiem, jāorganizē gan individuālās, gan grupas vecāku 
tikšanās (t.i. ne tikai svētkus pasākumos) 

Katram pirmsskolas izglītības iestādes grupas vadītājam 
(pedagogam) ir regulāri jāvērtē bērna 

veiksmes/neveiksmes izglītības procesā, un regulāri 
jāinformē par to vecāki, lai rastu kopīgus risinājumus 

Cits 
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Kādām prioritātēm vajadzētu būt, veidojot sākumskolas un vecāku sadarbību bērna interesēs? 

 
 

Ļoti būtiski, lai cieša sadarbība starp vecākiem un izglītības iestādi sāktos jau pirmsskolas izglītības 

iestādē, kļūstot par ierastu ikdienas praksi. Rīcība nav vērtējama bērna labākajās interesēs, ja 

pedagogi un vecāki sāk sadarboties tikai tad, kad bērns jau pauž noteiktus uzvedības riskus, vai 

uzvedas veidā, kas apkārtējiem nav pieņemams.57 SDG speciālisti trijos Latvijas novados norādīja, 

kādām prioritātēm vajadzētu būt, veidojot vecāku un izglītības iestāžu sadarbību: 

 

 pirmsskolas izglītības iestādē - pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam būtu jāizveido vispār 

saprotams modelis, saskaņā ar kuru pedagogi sadarbojas ar vecākiem visa mācību gada 

ietvarā, pasākumi, sadarbības formas (74%); 

 sākumskolas izglītības periodā - klases audzinātājam ir regulāri jāvērtē bērna 

veiksmes/neveiksmes izglītības procesā, savlaicīgi un regulāri jāinformē par to vecāki, lai 

rastu kopīgus risinājumus, gadījumos, ja ir problēmas (84%) un skolā ir jābūt apstiprinātam 

plānam uz mācību gadu, kā tiek veidota sadarbība ar vecākiem. Šajā plānā paredzēti gan 

skolas, gan klases, gan individuālā sadarbības kārtība ar vecākiem (79%).  

 

Tādējādi speciālisti norāda, ka sadarbībai ar vecākiem ir jābūt plānveidīgai, nevis kampaņveidīgai; 

sistēmiskai un regulārai; tai jābūt prognozējamai un atbalstošai gan no izglītības iestādes, gan no 

vecāku puses. 
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 M.Luksa “Agrīnā prevencija – lai no maza riska neizaugtu bērna likumpārkāpums”, 2014.gads.  
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Skolā ir jābūt apstiprinātam plānam uz mācību gadu, kā tiek 
veidota sadarbība ar vecākiem. Šajā plānā paredzēti gan skolas, 

gan klases, gan individuālā sadarbības kārtība ar vecākiem 

Sadarbība ar bērnu vecākiem nav izglītības iestādes uzdevums 

Sadarbība ar bērnu vecākiem ir jāatstāj katra pedagoga (klases 
audzinātāja) pārziņā, tai skaitā sadarbības formas un biežums 

Šobrīd esošās sadarbības formas ir pilnīgi pietiekamas tiem 
pedagogiem, kas grib strādāt kopā ar vecākiem 

Katram klases audzinātājam ir jābūt pazīstamam ar katra bērna 
vecākiem pirms mācību gada sākuma, jāorganizē gan 

individuālās, gan grupas vecāku tikšanās (t.i. ne tikai skolas vai 
klases svētkus pasākumos) 

Klases audzinātājam ir regulāri jāvērtē bērna 
veiksmes/neveiksmes izglītības procesā, savlaicīgi un regulāri 

jāinformē par to vecāki, lai rastu kopīgus risinājumus, gadījumos, 
ja ir problēmas 
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Novadu SDG speciālisti norādīja, ka, organizējot un vadot emocionālās saskarsmes nodarbības 

vecākiem un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās, būtiski ir, lai vecāki iesaistītos 

nodarbībās kopā ar bērnu, bet nodarbības var organizēt dalot, lai, piemēram, daļu nodarbības 

vecāki un bērni saņem atsevišķus uzdevumus, bet otrajā daļā darbojas kopīgi (74%).  

 

Lai sniegtu profesionālu atbalstu vecāku un bērnu saskarsmē, kas ir patiess preventīvs efekts, 

pedagogiem ir rūpīgi jāanalizē, kādas saskarsmes problēmas starp vecākiem un bērniem pastāv un 

tikai tad jāplāno nodarbības tēma un jāizvēlas metode (68%).  

 

Kādi ir ieguvumi no starpinstitucionālās sadarbības, organizējot darbu pirmsskolas izglītības 

iestādēs un sākumskolā? 

 
 

Prevencijas darbam ir multidisciplinārs un starpinstitucionāls raksturs, proti, lai šo darbu veiktu 

efektīvi un kvalitatīvi, un tas nestu plānotos rezultātus, ir jārada vide, kurā var sadarboties dažādu 

nozaru speciālisti un speciālisti, kuri savus pienākumus ikdienā veic dažādās institūcijās. Aptaujātie 

speciālisti norādīja, ka projekta īstenošanas laikā strādājot starpinstitucionālā vidē viņiem ir bijusi 

iespēja piesaistīt vairāk resursu ikdienas pienākumu veikšanai (58%); uzlabojusies sadarbība starp 

izglītības iestādēm un pašvaldību (53%); veicināta vecāku iesaiste pirmsskolas izglītības un 

sākumskolas atsevišķos pasākumos (42%).  

 

74% no aptaujātajiem norādīja, ka SDG ir labs risinājums, jo sniedz iespējas speciālistiem diskutēt 

par problēmām plašākā kolēģu lokā un rast kopīgus risinājumus; bet 47% uzsvēra, ka SDG ir jauna 

58% 

53% 

42% 

37% 

21% 

21% 

0% 

Iespēja piesaistīt vairāk resursu ikdienas profesionālo 
pienākumu veikšanai 

Uzlabojusies sadarbība starp izglītības iestādēm un 
pašvaldību 

Veicināta vecāku iesaiste pirmsskolas izglītības iestādes 
un sākumskolas atsevišķos pasākumos 

Uzlabota sabiedrības attieksme pret pasākumiem, kuros 
tiek iesaistīti vecāki kopā ar bērniem 

Plašāka sabiedrība ir informēta par iespējām pavadīt 
laiku kopā ģimenēm ar bērniem 

Intensīvāka sadarbība starp pirmsskolas izglītības 
iestādēm, skolām un vecākiem 

Cits 
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sadarbības forma izglītības iestāžu darbības jomā, kas būtu jāpilnveido nākotnē. Tai skaitā jānoteic 

tās tiesiskais regulējums. 

 

Aptaujātie speciālisti no dažādiem Latvijas novadiem atzina, ka starpinstitūciju darba grupas sastāvā 

būtu iekļaujami izglītības iestāžu un pašvaldību speciālisti (74%), un pašvaldību sociālā darba 

speciālisti (63%). 

 

Pašvaldību vadošo izglītības darbinieku, pedagogu un sociālā darba speciālistu aptauja par 
preventīvā darba iespējām un ieguvumiem 

Papildus Starpinstitūciju darba grupai projektā tika iesaistīta virkne speciālistu, kas tieši darba 

grupas sastāvā netika iekļauti, taču ar savu profesionālo pieredzi un zināšanām atbalstīja darba 

grupas centienus, atsevišķas projekta aktivitātes, tā piemēram: izglītības iestāžu vadītāji un viņu 

vietnieki, sociālā dienesta dažādu jomu speciālisti, pedagogi, psihologi, citi pašvaldības speciālisti, 

nevalstisko organizāciju speciālisti un citi.  

 

Lūdzu, norādiet Jūsu pašreizējo/pastāvīgo darbavietu! 

 

 
 

Kopumā katrā novadā tika pārstāvēta viena nevalstiskā organizācija, viena pirmsskolas izglītības 

iestāde un viena skola (sākumskola), proti: Cēsīs - biedrības "Mazās pēdas" partneri bija: Cēsu 

pilsētas Pastariņa sākumskola un Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde; Kuldīgā – 

nodibinājuma “Mamma mammai fonds” partneri projekta laikā bija divas pirmsskolas izglītības 

iestādes "Bitīte-attīstības centrs" un "Cīrulītis", kā arī Kuldīgas Alternatīvā sākumskola; Saldū - 

nodibinājums Bērnu attīstības centrs "Saulīte", Saldus pamatskola un speciālā pirmsskolas izglītības 

iestāde "Cerībiņa". Minēto organizāciju un iestāžu speciālisti bija pārstāvēti gan SDG, gan piedalījās 

projekta īstenošanā ar savām profesionālajām zināšanām. 
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Sociālais dienests 

Pirmsskolas izglītības iestāde 

Izglītības iestāde 

Pašvaldība 

Nevalstiskais sektors 
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Speciālisti58 norādīja, ka īstenotās nodarbības bērniem un vecākiem sadarbībā ar pašvaldību un 

izglītības iestādēm bija ļoti nozīmīgas, jo: 

 

Uzlabojās attiecības bērnu, vecāku un skolas personāla starpā; 

Vecākiem bija iespēja saņemt daudzpusīgu informāciju no dažādiem speciālistiem, un bērniem tika 

nodrošināta saturīga un izglītojoša brīvā laika pavadīšana; 

Tika veicināta savstarpējā sadarbība starp vecākiem, bērniem un skolotājiem, gūta prasme rast 

palīdzību nepieciešamības gadījumos; izzināt savus bērnus un sevi pašu; 

Bērniem un vecākiem bija iespēja neitrālā vidē satikties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kas 

nostiprināja savstarpējās attiecības;  

Vecākiem bija iespēja ne vien uzzināt, bet arī praktiski izmēģināt vairākas metodes, kā sadarboties 

ar saviem bērniem, lai novērstu dusmu uzliesmojumus un nepaklausību, niknumu un kaprīzes;  

Parādīja vecākiem, cik svarīgi ir pamanīt un darboties ar savu bērnu. Palīdzēja saprast, ka ar bērnu 

pavadītais laiks ir patīkams un nozīmīgs gan bērniem, gan vecākiem. Vecāki no “nelabvēlīgām 

ģimenēm” varēja nepiespiesti vērot, kā citas ģimenes izturas pret bērniem un netieši mācīties; 

Ikvienā nodarbībā gan vecāki, gan bērni guva teorētisku un praktisku pieredzi dažādās radošajās un 

interaktīvajās aktivitātēs, kā arī aktīvi diskutēja par iegūtās informācijas pielietojumu praksē; 

Nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes veicināja vecāku un bērnu personības pilnveidi, kas 

savukārt rada priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē; 

Kopīga darbošanās, zināšanu, prasmju apguve, dalīšanās pieredzē, iespēja saņemt individuālas 

konsultācijas, palīdzību; 

Viss piedzīvotais bija labs pamats piesaistes veidošanai pie ģimenes, kas vēlāk var kalpot kā būtisks 

arguments, lai atturētos no noziedzīgām darbībām. 

 

Kādi uzvedības riski, Jūsuprāt, visbiežāk bija bērniem (ģimenēm) pirmsskolas izglītības iestādē un 

sākumskolā? 
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Atbildot uz aptaujas jautājumiem ar piedāvātu atbilžu kopumu, speciālisti norādīja, ka bērniem 

pirmsskolas izglītības vecumā visizteiktākais un praksē plašāk sastopamais uzvedības risks bija 

dusmu uzliesmojumi (93%), raudulība (64%) un vardarbīga izturēšanās pret citiem – sišana, košana, 

skrāpēšana (57%). Tikai 29% aptaujāto novadu speciālistu atzina, ka bērniem nebija acīmredzamu 

problēmu. 

 

Vērtējot savu pieredzi darbā ar sākumskolas vecuma bērniem, aptaujātie speciālisti atzina, ka 

visbiežāk sastopamie uzvedības riski bija – dusmu uzliesmojumi (86%), noslēgtība (64%) un 

vardarbīga uzvedība pret citiem (57%).  

 

Salīdzinot abus speciālistu vērtējumus, par pirmsskolas izglītības un sākumskolas izglītības vecuma 

bērniem ir iespējams secināt, ka bērna galēja uzvedība (dusmu uzliesmojumi/raudulība) 

sākumskolas periodā mainās un dominanci iegūst noslēgtība. No prevencijas viedokļa tas ir 

uzskatāms par riska faktoru, kas, paliekot neievērots, vēlākos gados var izpausties gan augstākas 

pakāpes agresijā pret citiem vai sevi. Līdz ar to īpaša uzmanība ir jāpievērš bērnu uzvedības 

problēmām pirmsskolas izglītības vecumā, jo šajā periodā nākotnes iespējamās problēmas vēl ir 

iespējams novērst ar mazākiem resursiem (cilvēki, laiks, finanses). 

 

Ar kādām grūtībām, Jūsuprāt, sastapās vecāki bērnu audzināšanā? 

 
 

64% no aptaujātajiem novadu speciālistiem norādīja, ka lielākā problēma, ar kuru sastopas vecāki 

bērnu audzināšanā, ir neprasme organizēt brīvo laiku. Tas nozīmē, ka tieši šīs prasmes ir vecākiem 

visnepieciešamākās. Nodrošinot tās, ieguldot kaut vai pedagoga laiku vecāku prasmju attīstīšanā, 

paši pedagogi atrisina savā nākotnē iespējamas problēmas ar konkrētā bērna uzvedību. Šī ir iespēja 

novērst potenciālu antisociālas uzvedības risku pirms tā iestāšanās. Kā parādīja projektā iegūtā 

informācija no pedagogiem, ne vienmēr ir tā, ka brīvā laika organizēšana ir tieši saistīta ar 

materiāliem ieguldījumiem un īpaši dārgiem pulciņiem, daudzas problēmas ir atrisināmas ar laika 

plānošanu un papildus resursu apzināšanu, kas ikdienas rutīnā paliek nepamanīti. Piemēram, kopīgu 

vakara rituālu ieviešana ģimenē, turklāt nav nozīmes, vai ģimene ir tikai bērns un tētis, vai tikai 

māte, vai kāds no vecvecākiem. Svarīgi ir, lai bērns var paļauties, uzticēties ikdienas iepriekš 

24% 

36% 

36% 

64% 

7% 

29% 

Nesastapās ar grūtībām, viss bija kārtībā 

Vecākiem bija vāja savstarpējā cilvēciskā saikne ar bērnu 

Vecāki neprata organizēt bērna ikdienu 

Vecāki neprata organizēt bērna brīvo laiku 

Vecāki neprata bērnu pieskatīt (vāja uzraudzība) 

Cits 
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plānotām un saprotamām norisēm vismaz dažām, kas nemainās. Tādējādi viņš var panākt drošības 

sajūtu notiekošajā, saprotot, ka ikdienas rutīna ir prognozējama un plānojama – tātad to vadīt ir 

bērna paša spējās. Tādējādi bērns tiek pasargāts no neprognozējamas uzvedības un tās kaitīgajām 

sekām, piemēram, “draugu” aicinājumi kaut kur doties, nesaskaņojot ar vecākiem; mācību 

pamešana un došanās ārpus mājas/skolas, nevienam nezinot, u.c. Ja vecāki neplāno laiku, to nevar 

iemācīties bērns; ja pedagogi netur doto vārdu bērnam, bērns neturēs savu doto vārdu, un situācija 

šādos apstākļos var novest pie abpusējas vilšanās un neprognozējamas uzvedības nākotnē no bērna 

puses. 

 

Kā/pēc kādām pazīmēm Jūs atpazināt uzvedības riskus bērniem? Kas par tiem liecināja? 

 
 

Speciālisti atzina, ka par bērnu uzvedības riskiem ir liecinājis tas, ka bērns neprot sadarboties ar 

klases/grupas biedriem (64%); bērns traucējis citiem bērniem izglītības iestādē (57%) vai arī vecāki 

vērsušies pēc padoma izglītības iestādē (50%). 
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abpusēji sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai 

Nejutās iederīgs izglītības iestādē – bērns labāk sāka saprast, 
ko no viņa gaida izglītības iestādē, iemācījās paļauties uz 
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Cits 

 
Kādas uzvedības problēmas bērniem pirmsskolas izglītības iestādē izdevās risināt (atrisināt) 
projekta aktivitāšu rezultātā? 
 

 

 

 

 

 

 

Projekta aktivitāšu rezultātā pirmsskolas izglītības iestādē radušās problēmas tika risinātas, veicinot 

bērna sadarbības spējas ar saviem vienaudžiem (86%), veicinot bērna sadarbības spējas ar vecākiem 

pedagogiem un citiem pieaugušajiem (64%), kā arī uzlabojot sliktās attiecības ar vecākiem, iemācot 

bērniem un vecākiem sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai (50%). 
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savām paša spējām 

Bērna sadarbības spējas – bērns iemācījās labāk 
sadarboties ar saviem vienaudžiem 

Bērna sadarbības spējas – bērns iemācījās labāk 
sadarboties ar vecākiem, pedagogiem un citiem … 

Pārliecības trūkumu par savām spējām – bērns 
iemācījās sasniegt mērķi 

Destruktīvs uzvedības veids – bērns iemācījās, ka 
agresīvs un dominējošs uzvedības stils nav vienīgais … 

Noslēgtību un pasivitāti – bērns iemācījās, ka viņam ir 
jārīkojas pašam, nevis jāgaida uz citu rīcības … 
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Slikti rezultāti mācību procesā – bērns uzlaboja savu 
sniegumu izglītības iestādē 

Nejutās iederīgs izglītības iestādē – bērns labāk sāka 
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Cits 

Kādas uzvedības problēmas bērniem sākumskolā izdevās risināt (atrisināt) projekta aktivitāšu 

rezultātā? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attiecībā uz sākumskolu speciālisti norādīja, ka uzvedības problēmas bērniem sākumskolā izdevās 

risināt, veicinot sadarbību ar vienaudžiem (86%); veicinot bērna sadarbības spējas ar pieaugušajiem 

(71%); bet 36% aptaujāto apliecināja, ka tika paaugstināts bērnu zemais pašnovērtējums. Analizējot 

esošo situāciju, ir iespējams izvirzīt hipotēzi, ka bērniem, kam ir zema pašvērtība, visbiežāk rodas 

dažāda rakstura problēmas komunikācijā ar citiem cilvēkiem – gan vienaudžiem, gan pieaugušajiem. 

Zema pašvērtība var izpausties kā noslēgtība vai arī kā hiperaktīva uzvedība, - abās situācijās ir 

iespējams konflikts vai nu ar pedagogiem, vai vienaudžiem. Abos gadījumos konflikta situācijas rada 

kaitējumu bērnam, tāpēc ir svarīgi tās laikus pamanīt un profesionāli novērst. 
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Prasmes sadarboties ar bērnu kopīgu aktivitāšu 
plānošanā un īstenošanā 
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Spējas atpazīt un risināt problēmas ģimenē 

Idejas sadarbībai ar izglītības iestāžu pedagogiem un 
citiem speciālistiem, lai uzlabotu sava (-u) bērna (-u) 

dzīves kvalitāti 

Kādu atbalstu vecākiem sniedza Jūsu organizētās projekta aktivitātes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īstenotās nodarbības vecākiem sniedza zināšanas par savstarpējo attiecību veidošanu ģimenē, kurā 

aug bērns (79%); prasmes sadarboties ar bērnu kopīgu aktivitāšu īstenošanā (71%) un izpratni par 

attiecību veidošanas pamatiem ar bērnu pirmsskolas/sākumskolas vecumā (43%). 

 

Kādi ir ieguvumi no starpinstitucionālās sadarbības, organizējot darbu pirmsskolas izglītības 

iestādēs un sākumskolā? 
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Cits 
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Novadu vadošie speciālisti atzīmēja, ka starpinstitūciju sadarbības modelis starp izglītības iestādēm, 

pašvaldību un vietējām nevalstiskajām organizācijām ir sniedzis iespēju ikdienas profesionālo 

pienākumu veikšanai piesaistīt vairāk resursu nekā pierasts (64%); veicinājis vecāku iesaisti izglītības 

iestāžu organizētajos pasākumos (57%) un padarījis intensīvāku sadarbību starp pirmsskolas 

izglītības iestādi, sākumskolu un bērnu vecākiem (57%). 

 

Kādas institūcijas/speciālisti vislabprātāk iesaistījās starpinstitūciju sadarbībā? 

 
 

Visaktīvāk starpinstitūciju sadarbībā, pēc aptaujāto speciālistu domām, iesaistījās pirmsskolas 

izglītības iestāžu speciālisti un vadība (79%), pašvaldības sociālā dienesta speciālisti (50%) un 

sākumskolu vadība, speciālisti un pedagogi (43%), kā arī atsevišķi pedagogi no izglītības iestādēm 

(43%). Turklāt aptaujātie speciālisti norādīja, ka Starpinstitūciju darba grupā būtu iekļaujami: 

pirmsskolas, skolas speciālisti, sociālie pedagogi, pašvaldības darbinieki, kas saistīti ar izglītības 

jomu; izglītības iestāžu vadība un bāriņtiesu pārstāvji; speciālisti, kuri pašvaldībā atbildīgi par 

resursu piesaisti; bērnu psihiatrs, neirologs vai ģimenes ārsts. 

 

Projekta iesaistīto bērnu vecāku un viņu ģimeņu aptauja 

Lai uzzinātu, cik lietderīgas bija projektā īstenotās nodarbības ar bērniem un vecākiem, kā arī citas 

aktivitātes, tika aptaujāti vairāk nekā 200 vecāki un projektā iesaistīto ģimeņu locekļi.  

 

Vai Jums bija iespēja piedalīties nodarbībās visā to norises laikā? (Cēsis) 
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Vai Jums bija iespēja piedalīties nodarbībās visā to norises laikā? (Kuldīga) 

 
 

Vai Jums bija iespēja piedalīties nodarbībās visā to norises laikā? (Saldus) 

 
 

Kā redzams augstāk attēlotajos grafikos, lielāka daļa ģimenes locekļu novados norādīja, ka bija 

iespēja iesaistīties projektā. Jāatzīmē, ka vislielākā atsaucība no vecākiem un vēlme iesaistīties 

izglītības iestādēs organizētajos pasākumos vecākiem kopā ar bērniem ir tieši pirmsskolas izglītības 

iestādēs. Minētais liecina par to, ka visefektīvāk bērnu vecāki faktiski ir sasniedzami nevis skolas, 

bet pirmsskolas laikā. Identificēt potenciālus uzvedības riskus, sniegt zināšanas vecākiem par 

veiksmīgu sadarbību ar bērnu, veidot attiecības, visefektīvāk ir tieši pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Laika posmā no 3 – 6 gadiem bērnu uzvedības problēmas ir risināmas ar samērā vienkāršām 

metodēm59. Vienlaikus jāatzīmē, ka šajā laikā arī vecāki ir atvērtāki sadarbībai – visos 3 novados bija 

vērojama aktīva iesaiste no pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu vecāku puses. 

 

Kāds ir Jūsu kopējais vērtējums tām nodarbībām, kurās piedalījāties? (Cēsis) 

 
  

                                                 
59

 Projektā īstenoto nodarbību apraksti.  
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http://providus.lv/article/bernu-antisocialas-uzvedibas-mazinasana-agrinas-prevencijas-modeli-1
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Kāds ir Jūsu kopējais vērtējums tām nodarbībām, kurās piedalījāties? (Kuldīga) 

 
 

Kāds ir Jūsu kopējais vērtējums tām nodarbībām, kurās piedalījāties? (Saldus) 

 
 

Kā norāda augstāk minētie dati, izvērtējot nodarbību atbilstību savām vajadzībām novados, 

pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas audzēkņu vecāki norādīja atzinīgus novērtējumus. 

Protams, ka šādu nodarbību kvalitāte ir atkarīga arī no to speciālistu attieksmes, zināšanām, 

prasmēm un motivācijas, kas vada šīs nodarbības. Tomēr, ņemot vērā, ka šo nodarbību ietvarā tika 

risinātas kompleksa rakstura problēmas, šo nodarbību veiksmīgā plānošanā liela loma ir 

multidisciplinārai un starpinstitūciju sadarbībai.  

  

Jautāti, vai piedalītos līdzīgās nodarbībās, ja būtu iespējams turpināt mācību ciklu bērniem un viņu 

vecākiem, aptaujātie vecāki atzīmēja, ka šādās nodarbībās labprāt piedalītos arī turpmāk (Saldū un  

Cēsīs 100% aptaujāto, Kuldīgā 100% bērnudārzos, 78% skolā aptaujāto). 

 

Kas būtu jāuzlabo, lai nodarbības būtu vēl veiksmīgākas un interesantākas? (Cēsis) 
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 Kas būtu jāuzlabo, lai nodarbības būtu vēl veiksmīgākas un interesantākas? (Kuldīga) 

 
 

Kas būtu jāuzlabo, lai nodarbības būtu vēl veiksmīgākas un interesantākas? (Saldus) 

 
 

Vecāki norādīja, ka īstenotajos nodarbību ciklos būtu jāuzlabo atsevišķas komponentes, proti:  

 

 Cēsīs vairāk kā puse (55%) pirmsskolas izglītības iestādes un 43% sākumskolas bērnu vecāku 

pauda, ka notikušajos nodarbību ciklos nav nepieciešami uzlabojumi, bet 17% pirmsskolas 

izglītības iestādes un 12% sākumskolas bērnu vecāki norādīja, ka nodarbībās bērniem un 

vecākiem bija jābūt vairāk kopā. 15% sākumskolas vecāku norādīja, ka nodarbības bija pārāk 
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bieži un bija grūti izbrīvēt laiku divas reizes mēnesī. 10% vecāku norādīja, ka uz nodarbībām 

bija grūti tikt, jo tās notika darba laikā;  

 Kuldīgā 70% no pirmsskolas izglītības iestādes bērnu vecākiem un 55% sākumskolas bērnu 

vecākiem norādīja, ka bija apmierināti ar nodarbību organizāciju. 20% pirmsskolas izglītības 

iestādes bērnu vecāki un 9% sākumskolas vecāki norādīja, ka uz nodarbībām bija grūti tikt, jo 

tās notika darba laikā, bet 27% sākumskolas bērnu vecāku uzskatīja, ka vairāk nodarbību bija 

nepieciešams organizēt tieši bērniem kopā ar vecākiem.  

 Saldū sākumskolas bērnu vecāki bija vairāk apmierināti ar nodarbībām (79%), bet 

pirmsskolas izglītības iestādes nodarbības pilnībā apmierināja 67% aptaujāto. Saldus 

pilotprojektā iesaistītie vecāki vienlaikus norādīja, ka nodarbības bija par biežu un bija grūti 

izbrīvēt tām laiku (25% pirmsskolas izglītības iestādes vecāki), bet 5% sākumskolas vecāku 

norādīja, ka tēmu izvēlē vairāk bija jāņem vērā bērnu un vecāku intereses. 

 

Kādi, Jūsuprāt, ir Jūsu ģimenes galvenie ieguvumi no piedalīšanās nodarbībās?(Cēsis) 
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mācību procesā 

Nevaru nosaukt nevienu ieguvumu 
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Kādi, Jūsuprāt, ir Jūsu ģimenes galvenie ieguvumi no piedalīšanās nodarbībās? (Kuldīga) 

 
 

Kādi, Jūsuprāt, ir Jūsu ģimenes galvenie ieguvumi no piedalīšanās nodarbībās? (Saldus) 
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Vecāki pauda uzskatus arī par galvenajiem ieguvumiem no piedalīšanās nodarbībās, uzsverot, ka 

vislielākie ieguvumi bija: 

 

 Cēsīs, vairāk zināšanu par komunikāciju ar bērnu bez dusmošanās, izveidojušās labas 

attiecības ar citiem vecākiem, kas piedalījās nodarbībās;  

 Kuldīgā, vairāk zināšanu par komunikāciju ar bērnu bez dusmošanās, vairāk ideju, kā 

interesanti pavadīt kopā brīvo laiku ar ģimeni un bērniem;  

 Saldū, vecāki norādīja, ka ir izveidojušās labākas attiecības ar bērna audzinātāju vai 

skolotāju, izveidojušās labas attiecības ar citiem vecākiem, kas piedalījušies nodarbībās, ka 

arī gūta informācija par interesantiem veidiem, kā pavadīt kopā laiku ar bērniem un ģimeni. 

 

Tādējādi ir iespējams secināt, ka nodarbību saturs kopumā ir bijis vērsts un attiecību nostabilizēšanu 

starp ģimenes locekļiem, kurās aug bērns un ģimenes zināšanu un prasmju pilnveidi par savstarpējo 

sadarbību. Abi minētie faktori ir īpaši nozīmīgi drošas emocionālās attīstības vides nodrošināšanā 

bērnam, pozitīvas pašpārliecības radīšanai par saviem spēkiem un savstarpējai uzticībai. Minētie 

faktori stiprina bērna pozitīvo piesaisti vecākiem, ģimenei, kas nākotnē noteikti nostrādās kā 

aizsardzības faktors no jebkādas kaitīgas ietekmes, kas varētu rasties. Ciešas, uzticības pilnas un 

pozitīvas attiecības starp vecākiem un bērniem kalpo ne vien par pamatu bērna personības 

veidošanās procesā, bet arī par savdabīgu “antivīrusa sistēmu”, kas sargā bērnu visas dzīves laikā.60 

 
 

Secinājumi un kopsavilkums 
 

Iemesli, kuru dēļ bērns uzvedas citiem sabiedrības dalībniekiem nepieņemamā veidā, vai viegli kļūst 

par upuri no savu vienaudžu vai pieaugušo kaitīgām darbībām, rodas agrīnos bērna attīstības 

posmos. Būtiski, lai vecākiem, pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pedagogiem būtu prasmes 

atpazīt riskus bērna uzvedībā un riska situācijas, kurās bērns ir nonācis. Tāpat svarīgi viņiem prast 

pielietot savstarpējās sadarbības metodes, lai rīkotos bērna labākajās interesēs. 

 

Bērnu tiesību aizsardzības likums61 paredz, ka bērna tiesību aizsardzība īstenojama, sadarbojoties ar 

ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un 

juridiskajām personām. Tomēr faktiski šī tiesību norma Latvijas praksē nedarbojas, jo tai nav 

formulēts skaidrs realizācijas mehānisms,62 līdz ar to starp institūcijām nepastāv koordinācija, nav 

tieši noteikta atbildīgā institūcija par prevencijas darbu, un prevencijas pasākumiem nav skaidri 

noteikts finansējuma avots, kas šī brīža praksē nosacīti sadalās starp daudzu institūciju budžetiem. 
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 I.Kronberga, S.Sīle “Kā radīt bērna attīstībai labvēlīgu vidi?”, 2015.gads  
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 Bērnu tiesību aizsardzības likums (1998), 6.panta trešā daļa.  
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 “Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā: fokusā – likumpārkāpumu prevencija”, 2012.gads.  

http://providus.lv/article/ka-radit-berna-attistibai-labveligu-vidi
http://likumi.lv/doc.php?id=49096
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Prevencijas pasākumu un savlaicīgas profesionālās reakcijas (intervences) trūkums no pieaugušo 

puses noved pie tā, ka bērns agri vai vēlu sastopas ar formālās justīcijas sistēmu63 vai institūcijām. 

Saskarsme ar šo procesu vienmēr uzskatāma par ļoti jutīgu, jo sevišķi, ja bērns tiek iesaistīts 

kriminālprocesā kā liecinieks, cietušais, aizdomās turētais, apsūdzētais vai tiesājamais. Bērns nav 

“mazs pieaugušais”, bet cilvēks, kas ir viegli ievainojams sava vecuma, brieduma un attīstības 

īpatnību dēļ, tāpēc jebkuri formāli procesi, kas nav bērniem saprotami, draudzīgi vai nenotiek bērna 

labākajās interesēs ir uzskatāmi par bērna turpmākai dzīvei potenciāli riskantiem un pat bīstamiem. 

 

Noziedzībai ir ne vien smagas sociālās, bet arī ekonomiskās sekas. Piemēram, Lielbritānijas 

Statistikas pārvaldes pārskatā par noziedzības izmaksām Anglijā un Velsā64 konstatēts, ka viena gada 

laikā noziedzība Lielbritānijai radījusi zaudējumus un papildus izdevumus £60 biljonus mārciņu 

apmērā. Noziedzība ir sociāla parādība, kas kaitē sabiedrības un ekonomikas attīstībai visās jomās 

un ikvienai valstij kopumā. 

 

Vislielākā loma bērnu sociālajā integrācijā un aizsardzībā ir vecākiem un citiem ģimenes locekļiem. 

Jāņem vērā, ka bērnu audzināšanas māka vecākiem nerodas līdz ar bērna piedzimšanu – tās ir 

konkrētas iemaņas, kas vecākiem ir jāapgūst. Šo iemaņu apgūšana ir jāorganizē savlaicīgi, pirms ir 

iestājušās riska situācijas ģimenē vai bērniem parādījušies uzvedības riski. Tāpēc jāievieš tādi 

instrumenti, lai ietekmētu vecāku attieksmi līdz brīdim, kad viņi saprot un pieņem uzvedības veidu, 

kas ir lietderīgs viņu bērniem un viņiem pašiem. Jāizveido atbalstoša rakstura programmas bērniem 

kopā ar viņu vecākiem. 

 

Par labklājību ģimenē visvairāk liecina tas, ka ģimenē, kurā aug bērns, valda cieņas pilnas attiecības, 

un bērns tiek saprasts un atbalstīts, ģimenē ir arī stabila finansiālā situācija: vecākiem ir darbs, bet 

bērniem veiksmīga fiziskā un emocionālā attīstība, kā arī sniegums izglītības iestādē. Vislielākās 

grūtības vecākiem audzinot bērnus rodas, ja starp pašiem vecākiem ir vājas attiecības un ja vecāki 

neprot organizēt paši savu un savu bērnu ikdienu, lai lietderīgi pavadītu brīvo laiku. 

 

Sastopamas vairākas pazīmes bērna uzvedībā, kas var norādīt uz nepieciešamību celt trauksmi un 

reaģēt - ja bērna vecākiem ir neadekvāti augstas prasības attiecībā uz bērna sniegumu izglītības 

iestādē un bērnam ir grūtības komunicēt ar pieaugušajiem vai citiem bērniem, neadekvāti augsta 

bērna aktivitāte vai pasivitāte, un bērnam ir ļoti zems pašvērtējums. Vecumā no 3-6 gadiem, bērnu 

uzvedībā visbiežāk sastopamas divu veidu problēmas:  

 

                                                 
63

 Autoru piezīme: Formālā bērnu justīcija ir bērna saskarsme ar jebkāda veida formalitātēm un institūcijām, tai skaitā ar 
procesiem, kas saistīti ar bērna tiesiskā statusa izmaiņām (piemēram, cietušais, liecinieks, aizdomās turētais, 
civilprocesa dalībnieks saistībā ar mantojuma lietām u.tml.). Bieži vien bērni nonāk saskarsmē ar likumā ietvertu tiesību 
normu realizāciju, savstarpēji kombinējoties minētajām lomām. Tāpēc jebkurām formālajām (ar likumu paredzētajām) 
procedūrām, kurās tiek iesaistīts bērns, neatkarīgi no bērna statusa procesā, ir jābūt bērniem draudzīgām un īstenotām 
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 pastāv agresīva bērna uzvedība un cenšanās dominēt, uzskatot, ka šāds uzvedības modelis ir 

vienīgais veids, kā sevi apliecināt, lai panāktu savu. 

 bērns nav emocionāli gatavs uzturēties ārpus ģimenes, bieži raud, nav pārliecināts par sevi.  

 

Turpretī bērniem vecumā no 7-10 gadiem, speciālisti norādīja sekojošas divas problēmas: 

 bērns nav pārliecināts par savām paša spējām, tāpēc ir bailīgs, nepārtraukti gaida 

novērtējumu no malas,  

 bērnam ir destruktīvs vai citādi agresīvs uzvedības stils, kā vienīgais veids sevis 

apliecināšanai, t.sk. nesamērīgi augsts pašvērtējums. 

 

Lai novērstu riska situācijas ir būtiski, lai praktisku prasmju līmenī bērns saprastu, kā darbojas 

izglītības iestāde, kādi ir noteikumi, piemēram - skola, ar ko tā atšķiras no pirmsskolas izglītības 

iestādes, kas konkrēti atšķirsies, kas tieši tiek sagaidīts no bērna. Ja bērns apzināsies sevi, savu 

rīcību, būs drošs par savām prasmēm un pieaugušo gaidām, bērna uzvedība būs prognozējama gan 

vecākiem, gan pedagogiem. Šādā situācijā daudz vienkāršāk būs prognozēt riskus bērna uzvedībā, 

notiekošo ģimenē un sniegt preventīvu atbalstu pirms problēmas ir samilzušas. Būtiski, lai cieša 

sadarbība starp vecākiem un izglītības iestādi sāktos jau pirmsskolas izglītības iestādē, kļūstot par 

ierastu ikdienas praksi. Rīcība nav vērtējama bērna labākajās interesēs, ja pedagogi un vecāki sāk 

sadarboties tikai tad, kad bērns jau pauž noteiktus uzvedības riskus, vai uzvedas veidā, kas 

apkārtējiem nav pieņemams. Īpaša uzmanība ir jāpievērš bērnu uzvedības problēmām pirmsskolas 

izglītības vecumā, jo šajā periodā nākotnes iespējamās problēmas, vēl ir iespējams novērst ar 

mazākiem resursiem (cilvēki, laiks, finanses). 

 

Prevencijas darbam ir multidisciplinārs un starpinstitucionāls raksturs. Proti, lai šo darbu veiktu 

efektīvi un kvalitatīvi, un tas nestu plānotos rezultātus, ir jārada vide, kurā var sadarboties dažādu 

nozaru speciālisti, kuri savus pienākumus ikdienā veic dažādās institūcijās. 

 

Starpinstitūciju sadarbības modelis starp izglītības iestādēm, pašvaldību un vietējām nevalstiskajām 

organizācijām sniedz iespēju ikdienas profesionālo pienākumu veikšanai piesaistīt vairāk resursu 

nekā pierasts. Tāpat veicina vecāku iesaisti izglītības iestāžu organizētajos pasākumos un sniedz 

iespēju attīstīt intensīvāku sadarbību starp pirmsskolas izglītības iestādi, sākumskolu un bērnu 

vecākiem bērna labākajās interesēs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


