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Bērna tiesību aizsardzības 
mērķi

Bērna tiesības tiek aizsargātas, lai:

• bērnā veidotos sabiedrības interesēm atbilstoša vērtību orientācija;

• bērna orientētos uz darbu kā vienīgo morāli atbalstāmo eksistences 
līdzekļu iegūšanas un labklājības avotu;

• bērns orientētos uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību;

• bērns orientētos uz veselīgu dzīvesveidu;

• bērns būtu drošībā, arī viņa veselībai un dzīvībai tiktu nodrošināta 
maksimāla aizsardzība.



Bērna tiesību aizsardzības 
subjekti

Bērna tiesību aizsardzību valstī nodrošina:

• bērna vecāki (adoptētāji), audžuģimene un aizbildņi;

• izglītības, kultūras, veselības aprūpes un bērnu aprūpes 
iestādes;

• valsts un pašvaldību institūcijas;

• sabiedriskās organizācijas;

• citas fiziskās vai juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar 
atbalsta un palīdzības sniegšanu bērniem;

• darba devēji.



Nepilngadīgo personu 
atbalsta informācijas 
sistēma (NPAIS)NPAIS iekļauta informācija, integrējot valsts un pašvaldību institūciju, kā 

arī ārstniecības personu informāciju par nepilngadīgajiem, kuriem 
vajadzīgs atbalsts, un gadījumiem, kad veicami preventīvi pasākumi bērnu 
tiesību aizsardzībai;

NPAIS mērķis ir veicināt bērnu tiesību un interešu aizsardzību, nodrošinot 
nepieciešamās informācijas apstrādi un sekmējot starpinstitūciju 
sadarbību;



Nepilngadīgo personu 
atbalsta informācijas 
sistēma (NPAIS)• NPAIS pārzinis ir IeM Informācijas centrs

• Par NPAIS lietošanu tiešsaistē noslēgtas vienošanās ar 106 
pašvaldībām, Valsts policiju, Valsts robežsardzi, VBTAI, LM, 
Tiesībsarga biroju un Valsts probācijas dienestu

• 2013. gadā tika veikti 4459 meklēšanas pieprasījumi,

• 2014. gadā – 30 489 pieprasījumi, 

• 2015. gada 1. pusē – 22 244 pieprasījumi



Bērnu tiesību pārkāpumi

Bērnu un pusaudžu uzticības 116111 tālruņa dati



Bērnu tiesību pārkāpumi

Bērnu un pusaudžu uzticības 116111 tālruņa dati
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Zvanītāju minētie vardarbības gadījumi 2013. un 2014. gadā

savstarpējās attiecības ģimene aprūpes iestāde izglītības iestāde



Aptauja par izglītības iestāžu 
darbībām vienaudžu vardarbības 
risku apzināšanā un mazināšanā, 
2014. gads

Kādas ir biežāk sastopamās vardarbības izpausmes, par 
kurām sūdz skolēni, viņu vecāki, pedagogi?
- izsmiešana, apsaukāšana – 221
- grūstīšana – 144
- sišana – 41
- ignorēšana, vienaldzība – 32
- spārdīšana - 7



Aptauja par izglītības iestāžu 
darbībām vienaudžu vardarbības 
risku apzināšanā un mazināšanā, 
2014. gads

Kas par vardarbības izpausmēm biežāk ziņo?

- skolēni – 223
- pedagogi – 149

- vecāki - 56



Aptauja par izglītības iestāžu 
darbībām vienaudžu vardarbības 
risku apzināšanā un mazināšanā, 
2014. gadsKam visbiežāk ziņo par vardarbību skolēnu vidū?

- Klases audzinātājam – 231
- Sociālajam pedagogam – 116
- Pedagogam – 91
- Administrācijai – 62
- Psihologam – 51
- Cits variants (policija, bāriņtiesa, vecāki) – 28



Aptauja par izglītības iestāžu 
darbībām vienaudžu vardarbības 
risku apzināšanā un mazināšanā, 
2014. gadsPedagogu rīcība, saskatot potenciālus vardarbības 

draudus skolēnu vidū

- Saskaņā ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem 
(150)

- nekavējoties iesaistās (114)
- informē klases audzinātāju (84)

- veic individuālas pārrunas ar skolēnu (56)

- informē vecākus (56)
- informē atbalsta personālu (52) u.c.



Aptauja par izglītības iestāžu 
darbībām vienaudžu vardarbības 
risku apzināšanā un mazināšanā, 
2014. gadsReakcija gadījumā, ja skolēns tiek vardarbīgi 

ietekmēts ģimenē, ārpus skolas teritorijas

- Ziņo bāriņtiesai – 221

- Ziņo sociālajam dienestam – 213
- Ziņo policijai – 192

- Informē un veic pārrunas ar vecākiem – 155

- Individuāla saruna ar skolēnu – 85
- At balsta personāls noskaidro situāciju – 43

- Ziņo VBTAI - 23



Konsultatīvā nodaļa

• Pēdējo gadu laikā nemitīgi pieaug bērnu ar izteikti agresīvu uzvedību un 
sociālās integrēšanās prasmju trūkumu skaits

• Arvien biežāk izglītības iestādēs veidojas situācijas, kad izglītojamo 
agresīvā uzvedība rada pamatotus draudus citu izglītojamo un izglītības 
iestādes darbinieku veselībai, dzīvībai vai drošībai

• VBTAI saskaras ar komplicētiem gadījumiem, kuros iestādes vai bērnu 
vecāki lūdz iesaistīties inspekciju, izvērtējot bērnu tiesību ievērošanu, 
bērnu drošību skolā, psihoemocionālo labsajūtu bērnam ar uzvedības 
traucējumiem, viņa klases kolektīvam un pedagogam



Konsultatīvā nodaļa

• Lai risinātu šo problēmu sistēmiski, VBTAI 2016. gadā paredzējusi 
izveidot Konsultatīvo nodaļu bērniem ar uzvedības traucējumiem
• tas ļaus kompleksi risināt sarežģītākos un smagākos gadījumus, 

tādējādi būtiski mazinot sociālās atstumtības riskus
• problēmsituāciju risināšanā tiks izmantots dažādu speciālistu 

komandas darbs, kas ļaus precīzi diagnosticēt un sagatavot 
rekomendācijas izglītības iestāžu, kā arī citu institūciju speciālistiem 
un vecākiem tālākam darbam

• Viens no svarīgākajiem Konsultatīvā centra izveides mērķiem ir 
vecāku aktīvas līdzdalības problēmas risināšanā panākšana



Metodiskā palīdzība

VBTAI mājaslapā, sadaļā «Metodiskā palīdzība»,  var 
lejuplādēt metodiskās palīdzības materiālus, tostarp:

- «Vadlīnijas valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem 
darbam ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības 
traucējumiem», 
http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/vadlinijas_/

- «Vadlīnijas nepilngadīgo uzvedības sociālās korekcijas un 
sociālās palīdzības programmas izveidei» 
http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/vadlinijas_ne
pilngadigo_/



Paldies par uzmanību!

www.bti.gov.lv
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