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JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLAS PIRMSSKOLAS GRUPU BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS PROTOKOLS 

 

— Protokols attiecināms uz visiem darbiniekiem - gan tiem, kas strādā tiešā saskarē ar bērniem, gan tehniskais personāls);  

— Protokols attiecināms arī uz vecākiem un citiem bērna aprūpētājiem;  

— Ar protokolu un iespējām ziņot jāiepazīstina visi bērni – viņiem saprotamā valodā. 

 

— Protokols skaidro, ko iestāde dara, lai novērstu vardarbību pret bērnu: bērnu savstarpējās attiecībās, vecāka – bērna attiecībās, darbinieka – bērna attiecībās.  

— Protokols nosaka, kā iestādē atpazīst bērnu tiesību pārkāpumus.  

— Protokols nosaka, kāda ir ikviena rīcība, atpazīstot bērnu tiesību pārkāpumus. (Rīcības shēma)  

Protokols izstrādāts: 2020.g. 

 Rediģēts 2021.g. 
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1.pielikums 

VĀRDNĪCA 
BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS (turpmāk BTA) PROTOKOLS  -BTA komandas izveidots dokuments, kas attiecas  uz darbiniekiem, vecākiem un bērniem, un tas ir saprotams 

visiem vienādi; 

PAMANĪT – esi vērīgs, saskati izmaiņas; 

SADZIRDĒT – ieklausies sevī un apkārtējos;  

SASKATĪT – skaties kopumā, saskati labo, ne tikai slikto, redzi, nenovērsies; 

ATPAZĪT – vēro izmaiņas, zini, ko redzi, pārliecinies 

INFORMĒT – pastāsti par novēroto, redzēto;  

RISINĀT – domā, ko darīsim kopā, lai novērstu problēmas; rīkojies 

IESAISTĪT – aicinājums darboties kopīgi (vecāki, bērni, skolotāji); meklēt palīdzību 

ATZIŅA – ko es varu darīt citādāk vai tā, lai būtu labāk; 

ATBILDĪBA - Atbildība ir tas, ko jūs sagaidāt no sevis vai no citiem, ja esat vienojušies par rezultātu. Atbildība rada lielāku uzticēšanos un brīvību, jo cilvēki zina, ka var paļauties 

uz jums, lai izdarītu lietas, kas jums tiek gaidītas. Būt atbildīgam var būt arī liela daļa no tā, lai jūs būtu drošībā. 

SASKARSME –  cilvēku savstarpējās attiecības un mijiedarbība, tas, kā runājam, izturamies, sadarbojamies; 

FIZISKĀ VESELĪBA – ja es esmu un arī  jūtos vesels un stiprs 

EMOCIONĀLĀ VESELĪBA – es jūtos mierīgs un atpazīstu savas emocijas (dusmas, prieks, bēdas, kauns, bailes, .utt.) un pārvaldu tās; 

MANS ĶERMENIS UN IZJŪTAS – mans ķermenis pieder tikai man un es jūtu kas ar mani notiek; 

VĀJA EMOCIJU KONTROLE – ja es nepamanu, ka nodaru pāri citiem ar savu uzvedību vai pateiktu vārdu; 

NETIPISKS GARASTĀVOKLIS – ja kaut kas mani ir ietekmējis tik ļoti, ka nejūtos vairs “savā ādā”, neuzvedos un nejūtos kā es pats.  

GRUPAS PERSONĀLS – pedagogs, pedagoga palīgs; 

VECĀKI – mamma, tētis, vecmāmiņa, vectētiņš, audžuvecāki vai likumiskie pārstāvji; 

ATBALSTA PERSONĀLS – sociālais pedagogs, psihologs, speciālais pedagogs, medmāsa, logopēds; 

ADMINISTRĀCIJA – metodiķis, direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā, direktors; 

INSTITŪCIJAS – bāriņtiesa, sociālais dienests, bērnu tiesību aizsardzības institūcija, policija, slimnīca, u.c; 

ANONĪMI – es varu uzrakstīt un atstāt vēstuli, tā lai to neredz citi; 

ATKLĀTI – es varu iet un pastāstīt to, ko vēlos teikt; 

BTA (bērnu tiesību aizsardzības) KOMANDA – Komanda izstrādā Bērnu tiesību aizsardzības protokolu, uzrauga protokola ieviešanu, sadarbojas ar darbiniekiem un vecākiem, 

regulāri tiekas, lai izskatītu ziņojumus, izstrādātu stratēģijas, rīcības plānu problēmsituāciju risināšanai. 
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2.pielikums  

Protokola MISIJA, MĒRĶIS un TIESISKUMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mēs kopā palīdzam izaugt bērnam, 

kurš: 

 jūtas vērtīgs un apmierināts; 

 saskarsmē ir drošs un 

pārliecināts; 

 apzinās savas emocijas un 

vajadzības; 

 spēj lūgt un saņemt atbalstu; 

 ir ieinteresēts izzināt un 

mācīties. 

Protokols ir balstīts ANO 

Konvencijā par bērna tiesībām, 

LR Bērnu tiesību aizsardzības 

likumā, MK Noteikumos Nr.1338. 

AIZSARGĀT bērnu, vecākus, darbiniekus un organizāciju. 

VEIDOT sadarbību, kā galveno liekot bērna intereses un 

vajadzības. 

Laicīgi NOTEIKT un RISINĀT sociāli psiholoģiskās 

problēmas. 

NODROŠINĀT vienotu iestādes darbinieku un bērnu 

vecāku izpratni par bērnu tiesību īstenošanu. 

SASKAŅOT rīcību problēmsituāciju risināšanā. 

SNIEGT darbiniekiem/bērnu vecākiem savlaicīgu un 

kvalitatīvu atbalstu. 
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3.pielikums 

Ko iestādē darām, lai mērķi sasniegtu 
  

 

 darbinieki, vecāki un bērni IEVĒRO Bērnu tiesību 

aizsardzības protokolu un principus; 

 iestādē ĪSTENO Džimbas 11 soļu programmu (bērna 

izglītošana personiskās drošības jomā); 

 PRAKTIZĒ pozitīvās disciplinēšanas metodes; 

 LIETO bērnu novērojuma un riska izvērtējuma metodiku (E-

vidē); 

 IZGLĪTO darbiniekus un vecākus bērnu tiesību aizsardzības 

jomā. 
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DARĀM KOPĀ! 
 

 

 

 

 

  

Bērns-

Bērns

Bērns -
Vecāks

Bērns -
Darbinieks

Emociju kontrole 

Rūpes par 

drošību (vārti, 

logi, durvis) 

Stāstīt par 

riskiem 

Dusmu kontrole 

un pārvaldīšana 

Vienlīdzība un cieņa 

Saki labus vārdus 

Es runāju- 

mani dzird 

Esi ieinteresēts 

Es domāju ko un kā 

saku (tonis un saturs) 

Rādi 

pozitīvu 

piemēru 

Pozitīvā 

disciplinēšana 

Nemeklē 

vainīgos – 

MEKLĒ 

risinājumu 

Drīkst un vajag 

lūgt atbalstu no 

citiem 

Droši RUNĀ Jautā, atbild, atrisina, 

KOMPROMISS 

4.pielikums 
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• Disciplinēšana nozīmē bērnam mācīt pieņemamu uzvedību, kas noteiks
to, kā bērns jūtas un izturas šodien un to, kā bērns jutīsies un izturēsies
rīt. Disciplīna māca bērniem ievērot noteikumus.

Pozitīvā 
disciplinēšana

• Palīdzēt bērnam izvairīties no problēmām, kad viņš izaugs lielāks;

• Iemācīt bērnam pašdisciplīnas un morāles principus, sociālās prasmes, 
kas viņam nepieciešami visa mūža garumā;

• Palīdzēt bērnam iemācīties atšķirt labo no ļaunā, pieņemamo no 
nepieņemamā.

Disciplinēšanas 
mērķi ir:

• Paškontroli;

• Cieņu pret citiem;

• Prasmi pieņemami izpaust savas emocijas;

• Pašcieņu;

• Paļāvību uz sevi;

• Attīsta zināmu kārtību.

Disciplīna palīdz 
bērnam, jo ļauj 

sevī attīstīt:

5.pielikums 
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Iespēja pieņemt lēmumu 

 

Atbildība 

par 

uzticēto 

pienākumu 

Smaids, laipns 

acu skatiens, 

apmierinātības 

izrādīšana 

Pārsteiguma momentu 

izmantošana 

Kopīga darbošanās, 

stāstu stāstīšana, 

rotaļas, 

eksperimentēšana, 

utt. 

 

Nodarbināt ar ilglaicīgu darbību 

atbilstoši bērna interesēm 

 

Pārtraukuma metode -"STOP" krēsls 

Uzvedības 

kalendārs (5-6 

gadu vecumā) 

 

Nedalīta 

klausīšanās un 

runāšanās 

 

Balvas (spiedogi, žetoni), īpašu 

lietu vai priekšmetu lietošana 

 

Skaidri un saprotami 

uzvedības noteikumi grupā 

un mājā 

 

Robežu noteikšana 

 

Attīstošas un drošas 

vides iekārtošana/ 

nodrošināšana 

 

POZITĪVĀS 

DISCIPLINĒŠANAS 

METODES 

 

Atbalsta sniegšana 

(praktisks un 

emocionāls 

atbalsts) 

 

Uzslavas un atzinības izteikšana 
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6.pielikums 

Mans bērns dosies uz pirmsskolas iestādi… 
Ieteikumi vecākiem 

Bērna došanās uz bērnudārzu parasti ir saistīta ar pārmaiņām ģimenē — vai nu māmiņa vēlas atsākt strādāt, vai arī piedzimis jauns 

mazulis. Katrā ziņā — tas ir ģimenes interešu un labklājības vārdā pieņemts lēmums, un tas noteikti ir pamatots un realizējams. 

Lai visi ģimenes locekļi varētu justies labi, realizējot savus lēmumus, jāatceras, kas notiek ar bērnu, kad viņš dodas uz bērnudārzu. 

Balstoties uz psiholoģes Ivetas Aunītes atzinumiem -  

Katrs bērns gatavībai doties uz dārziņu nobriest savā laikā un tam nav saistības ar bērnam kalendāro vecumu. Pirmām kārtām veidojas 

iekšējā drošība sajūta, kas nosaka, ka mazulis spēj apgūt jaunas iemaņas un interesēties par citiem bērniem. Piecas nepieciešamās 

iemaņas ir pazīmes, kas rāda bērna drošības pakāpi un īsteno gatavību šķirties no jums uz laiku, lai sāktu jaunu pieredzi — dzīvi un 

darbošanos kolektīvā. 

Šīs iemaņas ir: 

 spēja šķirties no māmiņas uz laiku un palikt ar citu aprūpētāju; 
 spēja pievērsties citiem bērniem un kādu laiku rotaļāties ar viņiem; 
 spēja prasīties uz podiņa; 
 spēja patstāvīgi ēst; 
 spēja patstāvīgi saģērbties. 
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Pirmais noteikums/ieteikums — bērnam  būt vismaz 2,5 gadus vecam, lai dotos uz bērnudārzu. 
Kāpēc?  

Līdz šim vecumam nedz nervu sistēma, nedz galvas smadzenes nespēj apstrādāt noteiktas pakāpes informāciju, kura nepieciešama, lai šķirtos 
no mātes. Tieši šķiršanās spēja ir galvenais, kas jāattīsta bērnā, lai viņa vai viņš varētu sekmīgi uzsākt bērnudārza gaitas un neciestu psiholoģiski. 
Jāatceras, ka bērnam līdz 6 -7 gadu vecumam NAV LAIKA IZJŪTAS, tādēļ katra šķiršanās rada sajūtu, ka mazulis ir pamests uz mūžu. 
Atceries! Atstāt bērnu vecumā līdz 2,5 gadiem vienu bez sagatavošanas mazulim nozīmē īstus draudus, jo nav galvenā drošības garanta — 
māmiņas vai tēta, vai vecmāmiņas, kura var paglābt brīdī, kad ir ļoti bail no visa svešā — lietām un būtnēm. Arī sveši bērni ir būtnes šajā 
vecumā, pieauguši cilvēki ir tikai tie, kurus pazīst bērns pats, tātad savējie. Tādēļ šajā vecumā bērni kaujas viens ar otru, kož un skrāpē, jo cits 
mazs cilvēciņš nav nozīmīgs, nav interesants, svarīgi ir tikai pieaugušie. 
Ko darīt, ja tomēr jau šajā vecumā bērns jāved uz bērnudārzu? 
Ideāli, ja varat ar savu bērnu paspēlēties grupiņā kopā vairākas dienas pēc kārtas, nekur neejot prom, tādējādi pastiprināti veidojot 
pārliecību, ka jūs esat atrodama šajā vietā. Citiem vārdiem sakot, bērnam jāizveido ticība, ka šī vieta ir saistīta ar māmiņas klātbūtni, tātad tā 
ir droša un viņš te ir pasargāts. 

 
Otrs noteikums — sākumā pēc iepazīšanās ar dārziņu un kopīgiem apmeklējumiem, atstājiet mazuli pēc iespējas ĪSĀKU LAIKU, tādējādi 
pastiprināti trenējot laika izjūtu. Kāpēc? 
 

Es ieteiktu veltīt tam laiku, jo pārciestās skumjas bērnudārzā vēlāk dzīvē atgriežas un traucē dzīvot partnerattiecībās, strādāt un būt precīziem. 
Tātad, ja varat, atstājiet bērnu uz 30 minūtēm, sākotnēji paliekot kaut kur tuvumā. Ja audzinātāja to pieļauj, palūdziet, lai tad, kad bērns aptver, 
ka jūs esat aizgājusi un pēc meklēšanas sāk raudāt, jums piezvana. Ātri atgriezieties un palieciet brīdi pie bērna, tad atkal atvadieties, aizejiet 
burtiski uz piecām minūtēm un nāciet atpakaļ, pēc tam vedot bērnu sev līdzi. Šādu laika treniņu vajadzēs atkārtot vairākas dienas. Katram 
bērnam ir individuāla šķiršanās izjūta. Iespējams, ka jūsu mazulis uzreiz spēs palikt 30 minūtes un nekas nenotiks, viņa vai viņš būs aizrāvies ar 
spēli un jūsu atnākšana būs priecīga atkalredzēšanās un vēlme doties ar jums prom. Tad tā arī dariet. Drīz vien bērns paliks dārziņā ar prieku. 
Diemžēl tas nenozīmē, ka nebūs raudāšanas ēdienreižu laikā vai ejot gulēt. Vēlreiz — ja iespējams, izņemiet bērnu no dārziņa, cik ātri varat, 
NERADOT SAJŪTU, KA ŠĶIRŠANĀS IR BEZGALĪGA. 
 
 

Trešais noteikums — bērnam jāprot pašam ēst, kas nav tikai mehāniska iemaņa. Kāpēc?  
 

Ēst prasme nav tikai mehāniska iemaņa, bet gan objektīvs iekšējās stabilitātes rādītājs, zināma neatkarība no mammas. Ja bērns neprot ēst, 
būtu labi viņu vēl uz dārziņu nevest, bet attīstīt šo prasmi. Paturiet prātā — tas ir pašpietiekamības signāls jeb šo iemaņu iztrūkums ir signāls, 
ka bērns nav gatavs kolektīvam. 
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Ceturtais noteikums — jāprot prasīties uz podiņa. Kāpēc? 
 

Prasīšanās uz podiņa nav saistīta tikai ar higiēnu, bet gan ar attiecībām ar savu ķermeni. Ja šis prasmes nav, bērns neprot izvērtēt savas 
elementārās vajadzības un tās kontrolēt. Pats podiņa process vēl ir nedrošību izraisošs un neļaus pievērsties apkārtējai pasaulei. Apgūstiet šo 
māku! Tas sekmēs bērna pašcieņu, apzinātu sevis kontrolēšanu , tādēļ  trenējiet savu atvasi jau paši, neatstājot vien pirmsskolas ziņā 
 

Piektais noteikums — spēja elementāri apģērbties. Kāpēc? 
 

Ģērbšanās prasme ir sākums rūpēm par sevi, bez kurām kolektīvā nevar pastāvēt un aizstāvēt savas intereses. Bērnudārzā šī prasme ir svarīga 
laika taupības dēļ, bet jūsu bērnam tā ir svarīga sevis apzināšanās dēļ — tātad ļoti svarīga, lai varētu par sevi pastāvēt un lieki nekrist panikā, 
nejusties apkaunots vai vainīgs, kad atpaliek šai jomā no citiem. 
 

Papildinājums no iestādes prakses 
 

 Vecākiem rūpīgi jāiepazīstas  ar pirmsskolas prioritātēm un noteikumiem, jāuzticas pirmsskolas personālam, jāvēlas sadarboties,  
izrunāt un risināt dažāda veida situācijas. 

 Ģimenē jāveic sagatavošanas sarunas par pirmsskolas iestādi – pirmsskolā vai bērnudārzā Tu pavadīsi savu laiku interesanti un 
aizraujoši (atradināti no mobilā telefona), Tu sastapsi ļoti labas audzinātājas, kurām varēsi uzticēties, lūgt palīdzību un parunāties. 

 Ēdiens iestādē būs atšķirīgs no mājas ēdienkartes, bet veselīgs un Tev vajadzīgs. 

 Pirmsskolā būs savs dienas režīms.(ar to bērns jāiepazīstina un daļēji  jāpieradina jau iepriekš) 

 Katram rītam jābūt laicīgam, mundram, bez uztraukuma. 

 Bērna naktsmiers ir priekšnosacījums labai dienai. 
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7.pielikums 

Atbalsta komanda 
Atbalsta komanda iestādē organizēta, lai: 

 veiksmīgāk   plānotu un organizētu pedagoģisko darbu ar bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība; 

 realizētu izglītības mērķus -  katram bērnam saņemt kvalitatīvu izglītību; 

 atbalsta komandas speciālisti savas kompetences ietvaros  veiktu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu 

izglītojamajiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, skolas darbiniekus. 

Atbalsta komandas speciālisti ir atvērti sadarbībai un atsevišķu jautājumu risināšanā var uzaicināt skolotājus, skolas darbiniekus, audzināšanas darba speciālistus, 

bāriņtiesas darbiniekus vai citus konsultantus. 

Atbalsta komandas darba mērķi: 

 Izveidot vispusīgu, koordinētu pedagoģisku, psiholoģisku, sociāla atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem; 
 Sekmēt bērnu iekļaušanu izglītības procesā, palīdzēt veidot skolā iekļaujošu vidi; 
 Veicināt skolotāju tālākizglītību, skolas darbinieku un vecāku informētību iekļaujošās izglītības jautājumos. 

Atbalsta komandas darba uzdevumi: 

 Koordinēt bērnu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu skolā; 
 Izstrādāt, īstenot un izvērtēt skolēnu individuālos izglītības plānus; 
 Organizēt nepieciešamo palīdzību bērniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem; 
 Regulāri informēt vecākus par viņu bērnu mācību sasniegumiem, uzvedību; 
 Sadarboties ar skolas administrāciju skolas darbības un tālākizglītības plānošanā, iekļaujošas vides veidošanā; 
 Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām; 
 Apkopot informāciju, veidot statistikas datu bāzi, analizēt komandas darba pieredzi; 

Atbalsta komandas darbības mērķgrupas: 

 Bērni ar speciālām vajadzībām; 
 Bērni, kuriem pedagogs konstatējis atbalsta pasākumu nepieciešamību; 
 Otrgadnieki; 
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 Bērni, kuri neattaisnoti kavē skolu; 
 Jaunatnākušie bērni, kuriem ir adaptācijas grūtības jaunajā skolā vai klasē; 
 Bērni bāreņi/bez vecāku gādības palikušie bērni; 
 Bērni un/vai vecāki, kuri paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas speciālistiem; 
 Bērni, kuri ir policijas, Bāriņtiesas, Sociālā dienesta redzeslokā; 
 Bērni, kuri cietuši no vardarbības. 

Speciālistu kompetences atbalsta komandā 

Administrācijas pārstāvis: 
 Koordinē komandas darbu; 
 Apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība (nepietiekami mācību sasniegumi, neattaisnoti stundu kavējumi, uzvedības 

problēmas, cita informācija no skolotājiem). 

Psihologa asistents 
 Veic nepieciešamo diagnostiku. 
 Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti); 
 Palīdz bērnam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumu situācijas uzlabošanai; 
 Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību 

atbalsta sniegšanā bērnam; 
 Veic individuālu darbu ar bērnu, skolotāju vai vecākiem; 
 Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts 

pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām; 

Speciālais pedagogs: 
 Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus; 
 Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā; 
 Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanas traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem. 

Logopēds : 
 Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju; 
 Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi; 
 Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts 

pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām; 
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Sociālais pedagogs : 
 Apzina ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz bērna sociālās dzīves kvalitāti. Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē 

nelabvēlīgu sociālu apstākļu gadījumā, veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai; 
 Sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām bērnu sociālo vajadzību nodrošināšanā; 
 Konsultē skolotājus, bērnus un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; 
 Sniedz palīdzību skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

 Skolotājs (pirmsskolas skolotājs, klases audzinātājs, mācību priekšmeta skolotājs): 
 Informē (mutiski un rakstiski) atbalsta komandas speciālistus par radušos problēmu vai jautājumu, kurā viņam nepieciešama palīdzība; 
 Analizē situāciju kopā ar atbalsta komandas speciālistiem, piedāvā savus problēmas risināšanas veidus, aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā, rekomendāciju 

izstrādāšanā; 
 Vienojas par turpmāko sadarbību, izstrādāto rekomendāciju izpildi noteiktajā termiņā. 

Medicīnas darbinieks : 
 Informē atbalsta komandas speciālistus par bērnu veselības stāvokli (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti);  
 Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus; 
 Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu. 

Visi atbalsta komandas dalībnieki: 
 Sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un rekomendācijas bērnu izglītības procesa organizēšanā. Nepieciešamības gadījumos iesaka 

ārsta konsultācijas vai papildus nodarbības;  
 Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajām rekomendācijām; 
 Sadarbojas ar pedagoģiski medicīnisko komisiju, ģimenes ārstiem, Bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, policiju un citām organizācijām; 
 Piedalās individuālo izglītības plānu sastādīšanā un rezultātu izvērtēšanā bērniem ar speciālām vajadzībām; 
 Izpilda skolas administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, kārto dokumentāciju vai sniedz ziņas institūcijām, ja tas nepieciešams bērna izglītībai. 

Sadarbība ar vecākiem : 
 Uzklausīt vecākus, korekti atbildēt uz viņus interesējošiem jautājumiem. Noskaidrot vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumā; 
 Pārrunāt ar vecākiem bērna attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaistīt vecākus lēmumu pieņemšanas procesā; 
 Ieteikt iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildus nodarbības skolā,    speciālistu konsultāciju; 
 Vienoties, kā vecāki atbalstīs bērnu mācību procesā, kādi būs vecāku pienākumi un atbildība, kā arī kāds būs turpmākais saziņas veids. 
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8.pielikums  

Veidlapas 
 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas 

 Bērna uzvedības problēmu novērošanas veidlapa  
 

Lūdzam aprakstīt bērna uzvedības problēmu izpausmes (piemēram, bērns sit citam bērnam - 

cik bieži, kuram bērnam, kādos gadījumos, ko panāk ar savu rīcību, kā reaģē uz aizrādījumu).  

 

Bērna vārds, uzvārds 

Dzimšanas datums 

Novērošanas datums, nedēļas diena 

 

Laiks, kad tika novērotas bērna uzvedības problēmas:  

 Rīta cēliens 

 Pusdienas laiks 

 Pēcpusdiena 

 Visa diena 

Bērna uzvedības problēmas apraksts (konkrēta epizode, bērna rīcība):  

 

 

 

 

 

 

Kāpēc, Jūsuprāt, bērnam ir šādas uzvedības problēmas? 

 

 

 

 

 

Kā Jūs rīkojāties šajā situācijā: 
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Kā bērns reaģēja uz Jūsu rīcību: 

 

 

 

 

Kādu rezultātu bērns panāca ar savu uzvedību: 

 

 

 

 

Bērna uzvedības problēmu novērtējums (no 1 līdz 4, kur ar „1” apzīmē –minimāli, ar „4” - 

pilnīgi neizturami, absolūti neciešami).  

Lūdzam atzīmējiet, Jūsuprāt, atbilstošo vērtējumu: 1, 2, 3, 4. 

 

Papildus informācija  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novērotāja saistība ar bērnu (piem., māte, skolotājs, aizbildnis 

u.tml.):______________________ 
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JAUNPIEBALGAS vidusskolas pirmsskola 
Priežu iela - 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV – 4125 

_____________________________________________________________________ 

Sarunas apraksts (paredzēts izmantot rīcības shēmas 1.un 2.solī) 

(vecāks – pedagogs, pedagogs – bērns, pedagogs – pedagogs) 

 ___________(datums) 

Sarunas dalībnieki: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sarunas mērķis: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sarunas apraksts: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sarunas dalībnieku paraksti: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Secinājumi un komentāri, tālākās iespējamās rīcības soļi un plāns: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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BTA komandas gadījuma izskatīšanas forma 

Genogramma Fakti par izskatāmo gadījumu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BTA komandas vīzija par notiekošā 
iemesliem 

Kas līdz šim ir darīts, lai risinātu esošo 
situāciju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piedāvātie risinājumi turpmākam darbam 
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Piezīmes par bērna uzvedību 

Agresija pret sevi, citu bērnu, grupas personālu, pieaugušo… 

 

 
Datums 

Iesaistītā bērna 
vārds, uzvārds, 

vecums 

 
Situācijas apraksts 
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9.pielikums 

KAS IR VARDARBĪBA? (informācija no www.bernskacietusais.lv) 
Emocionāla vardarbība 

Emocionālā vardarbība pret bērnu ir tāda rīcība, kas liek bērnam izjust emocionālu spriedzi, apdraudot vai ietekmējot vecumam 

atbilstošu emocionālo attīstību. 

Emocionālā vardarbība pret bērnu ir visgrūtāk definējamais un izmērāmais vardarbības veids. Visbiežāk pret bērnu vienlaikus 

tiek izmantoti vairāki emocionālās vardarbības veidi, un katrs no tiem bērnam spēj radīt nozīmīgas ilgtermiņa emocionālās sekas. Ja 

bērns cieš no fiziskas un/vai seksuālās vardarbības, tad parasti vienlaikus arī piedzīvo emocionālu vardarbību.  

Emocionālas vardarbības veidi: 

 Bērna ignorēšana – bērns tiek atraidīs, viņa svarīgās problēmas netiek pamanītas un attiecīgi apspriestas. 

 Bērna apvainošana – bērns tiek apsaukāts un vainots par lietām, ar kurām viņam nav nekāda sakara. 

 Bērna terorizēšana – regulāra bērna apvainošana un apsaukāšana, iedvešot bērnam bailes. 

 Bērns tiek turēts emocionālās spriedzes apstākļos – regulāra bērna iebaidīšana un draudēšana bērnam. 

 Ņirgāšanās par bērnu – no pieaugušo puses tiek radīti apstākļi, lai bērns bieži atrastos situācijās, kurās bērnu pazemo un kurās 

viņš kļūst par apsmieklu citiem. 

 Draudēšana ar fizisku pāridarījumu – bērnam tiek izteikti draudi, kas ne vienmēr bērnam ir tiešā veidā saprotami. 

 Apzināta bērna morālo vērtību degradēšana – bērna iesaistīšana zagšanā, ubagošanā u.c. prettiesiskos darījumos.  

 Kliegšana, lamāšanās uz bērnu. 

 

Novārtā pamešana 
Novārtā pamešana jeb vecāku nolaidība ir vardarbības veids, kad bērns tiek atstāts tādā psiholoģiskā un fiziskā situācijā, kad 

netiek nodrošinātas viņa attīstībai un izdzīvošanai svarīgas vajadzības. 
Vecāku nolaidība jeb bērna novārtā pamešana ir nopietna vardarbības pret bērnu forma, kas var radīt daudzveidīgas un 

nopietnas sekas. Vecāku nolaidība izpaužas kā bērna pamatvajadzību neapmierināšana. Tai ir vairākas formas: fiziska, emocionāla 
nerūpēšanās, kā arī nerūpēšanās par bērna izglītību, medicīnisko aprūpi utt., kas nozīmē, ka bērnam netiek nodrošinātas atbilstošs 
apģērbs, ēdiens, pajumte, emocionālo vajadzību apmierināšana, bērns nesaņem atbilstošu medicīnisko aprūpi, izglītību, bērns netiek 
uzraudzīts atbilstoši vecumam. 
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Vecāku nolaidības jeb bērna novārtā pamešanas veidi: 

 Fiziskā nerūpēšanās par bērnu – bērnam nav pieejama vecumam un veselībai atbilstoša pārtika; bērnam laikus netiek mainītas 
autiņbiksītes; uz bērna raudāšanu nereaģē; izlaiž bērna barošanas reizes, ja bērns raud, viņš netiek ņemts rokās un attiecīgi 
mierināts; bērna apģērbs nav atbilstošs laika apstākļiem. Bērnam netiek nodrošināta vajadzībām atbilstoša dzīves vide – gulta, 
galds, sadzīves priekšmeti. 

 Emocionāla nerūpēšanās par bērnu – bērns ilgstoši tiek atstāts bez pieskatīšanas; vienaldzīga attieksme pret bērna emocionālajām 
vajadzībām, to ignorēšana. Vecāku apzināta izvairīšanās no emocionālas tuvības ar bērnu. 

 Nerūpēšanās par bērna veselību – bērnam nav ģimenes ārsta; netiek veiktas profilaktiskās potes; vecāki paši lemj par bērna 
ārstēšanu slimības gadījumā (izvēlas zāles un to devas); bērnam laikus netiek nodrošināta medicīniskā palīdzība.  

 Nerūpēšanās par bērna izglītību – bērns bieži kavē skolu; bērns bieži neapmeklē skolu; vecāki bērnu no rītiem nemodina, lai dotos 
uz skolu; vecāki atsakās sadarboties ar skolas pārstāvjiem; vecāki lielākajiem bērniem skolas laikā liek pieskatīt jaunākos bērnus; 
vecāki nerūpējas par bērna spēju attīstību; vecāki neinteresējas par bērna sekmēm un skolas gaitām. 

 Nerūpēšanās par bērna sociālajām vajadzībām – bērna izolēšana no normāliem, vecumam atbilstošiem sociālajiem kontaktiem. 

  Fiziska vardarbība 

Fiziski vardarbīga izturēšanās pret bērnu ir saistīta ar situācijām, kuru rezultātā bērnam apzināti tiek nodarītas fiziskas ciešanas 
un rodas miesas bojājumi. 

Visbiežāk tiek ziņots tieši par fizisku vardarbību pret bērnu, jo tā, salīdzinot ar citiem vardarbības veidiem, ir vieglāk definējama 
un pamanāma. Fiziska vardarbība pret bērnu var izpausties dažādi, bet visi tās veidi vērsti uz fizisku ciešanu un sāpju radīšanu bērnam. 
Fiziska vardarbība pret bērnu rada dažādas pakāpes traumas un savainojumus, kas var nopietni ietekmēt bērna attīstību un veselību. 
Ekstrēmi fiziskās vardarbības veidi, kas saistīti ar ļoti smagiem veselības traucējumiem, ir sastopami samērā reti, taču daudz biežāk 
sastopama ikdienā lietotā fiziskā vardarbība pret bērnu, kas tiek izmantota kā bērna sodīšana vai disciplinēšana, un visbiežāk ir saistīta 
ar bērna pēršanu vai sišanu. Arī šāda fiziska vardarbība var radīt nopietnas sekas. 

Fiziskas vardarbības veidi: 

 sišana ar rokām vai priekšmetiem; 
 grūšana, grūstīšana; 
 mešana, sviešana; 
 purināšana; 



22 
 

 knaibīšana; 
 žņaugšana; 
 slīcināšana; 
 saldēšana; 
 griešana;  
 dedzināšana, apdegumu radīšana; 
 ieslēgšana, ieslodzīšana; 
 neļaušana gulēt, aizmigt. 

Seksuāla vardarbība 

Par seksuālu vardarbību pret bērnu ir uzskatāmas jebkādas seksuālas darbības starp bērnu un pieaugušo. Tā var izpausties gan 
netiešos, gan tiešos seksuālos kontaktos. Tiek uzskatīts, ka seksuālā vardarbība pret bērnu ir visretāk atklātais vardarbības veids. Parasti 
bērni nestāsta par seksuālu vardarbību pret sevi. Tam ir vairāki iemesli: bērni baidās, ka viņiem neticēs, ka viņiem atriebsies, viņi nezina, 
kas notiks pēc tam, kā uz to reaģēs viņam emocionāli tuvi cilvēki. Visbiežāk mazi bērni par seksuālu vardarbību neziņo, jo neizprot, kas 
ar viņiem notiek, bet lielāki bērni visbiežāk vardarbību slēpj, jo izjūt spēcīgu kaunu, vainu un/vai bailes. Bieži vien vardarbības faktu 
nevēlas atklāt arī nevardarbīgais vecāks, tādēļ situācijā, kad bērns sāk stāstīt par vardarbību, viņš to noliedz, demonstrē, ka bērns melo, 
vai arī nesniedz bērnam atbalstu.  

Seksuālas vardarbības veidi: 

 dzimumkontakts – vagināla vai anāla aizskaršana, izmantojot jebkādus objektus, arī orālais sekss; 
 bērna ķermeņa aizskaršana – bērna intīmo un citu ķermeņa daļu aizskaršana, glāstot vai skūpstot, arī bērna piespiešana aizskart, glāstīt 

vai skūpstīt pieaugušā intīmās ķermeņa daļas; 
 bērna privātuma pārkāpšana – bērna izsekošana un novērošana, viņam izģērbjoties, vai arī bērna piespiešana atkailināties; 
 bērna pakļaušana pieaugušo seksualitātei – dzimumakta veikšana, pieaugušā atkailināšanās bērna priekšā, seksuālu piedzīvojumu 

stāstīšana un pornogrāfisku filmu un žurnālu rādīšana bērnam; 
 bērna seksuālā ekspluatācija – bērna pārdošana vai iesaistīšana seksuālu pakalpojumu sniegšanā vai pornogrāfiska materiāla ražošanā.  
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10.pielikums 

Rīcības shēma konstatētas smagas vardarbības gadījumos. 

Bērns -Bērns 

 

 

 

  

Piemēram, ja Jānīts iespēra 
Pēterītim pa dibenu ar kāju. 

Uz ko Pēterīts sadeva 
Jānītim pa galvu un nogrūda 

viņu zemē. Bērns guvis 
acīmredzamu traumu.

Grupas personāls 
nekavējoties pārtrauc 

situāciju,nodrošina drošu 
vidi, ja nepieciešams, 
iesaista skolas mediķi, 

informē administrāciju.

Grupas personāls 
nekavējoties zvana 

vecākiem, informē par 
situāciju un vienojās ar  

vecākiem par  Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 

izsaukšanu.

Vecāki lemj par ziņojuma 
iesniegšanu policijai.

Vecāki informē grupas 
personālu par notikuma 

attīstību.
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Bērns - Vecāks 

 

 

  

Piemēram, grupas personāls  redz, ka 
Kārļa mamma nenoturas un iešauj 

Kārlim pļauku. Vai arī, kad uzzinām no 
Anniņas, ka  vecmāmiņa viņu soda ar 
siksnu, ir redzami miesas bojājumi.

Grupas personāls informē atbalsta 
personālu un administrāciju par 

uzzināto faktu.

Gadījumā iesaistītais  tiek aicināts uz 
sarunu.

Ja konstatē, ka vardarbība notikusi, 
sadarbībā ar administrāciju 

informācija tiek nodota Bāriņtiesai un 
pašvaldības sociālajam dienestam. 

Papildus institūciju informēšanai tiek 
organizēta BTA komandas iesaiste, lai 

risinātu esošo situāciju.

BTA komanda sadarbībā ar 
institūcijām seko situācijas 
risināšanai, par labu bērna 

emocionālai un fiziskai veselībai,  
aizsardzībai.
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Bērns – Pieaugušais  

 

 
  

Piemēram, bērns grupā 
tiek grūstīts, raustīts, 

vilkts pa zemi vai pērts.

Grupas personāls vai 
bērns,vecāki vai 
administrācija 
nekavējoties ziņo BTA 
komandai par iestādes 
darbinieka rīcību. Notiek 
saruna ar iestādes  
darbinieku, tiek prasīts 
rakstisks paskaidrojums 
par notikušo.

Administrācija vai 
iesaistītais darbinieks ziņo 
par atgadījumu vecākiem. 

BTA komanda kopā ar 
administrāciju organizē 

sarunu ar abām 
iesaistītajām pusēm un 

izvērtē konfliktu.

Ja tiek konstatēts 
pārkāpums, 

administrācija piemēro 
disciplinārsodus 

(piezīme, rājiens...). 
Atstādina darbinieku vai 
izsaka darba uzteikumu.

Ja tiek konstatēts sevišķi 
smags vai atkārtoti 
veikts vardarbības 

gadījums - tajā pašā 
dienā administrācija 

ziņo policijai vai 
Bāriņtiesai



26 
 

11.pielikums 

Rīcības shēma par vardarbības gadījumu risināšanas gaitu (bērniem, vecākiem, pedagogiem) 

 

 

 

  

PAMANA PĀRTRAUC RUNĀ ANALIZĒ
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12.pielikums 

  

Bērna pienākumi mājās. Bērnam ir 

pienākums atbilstoši savam 

vecumam apkopt sevi un piedalīties 

mājas darbos. Bērnam jāizturas ar 

cieņu pret saviem vecākiem 

(adoptētājiem) un citiem ģimenes 

locekļiem,  pret aizbildņiem un 

audžuģimenes locekļiem. 

Bērna pienākumi pret sabiedrību. Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības 

loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši 

vecumam. Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai 

fiziskajai un garīgajai attīstībai. Mācību laikā viņam jāievēro 

izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi. Bērnam atkarībā 

no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu 

veselību. Bērnam jāizturas ar cieņu pret valsti, tās simboliem un 

jāievēro likumi. Bērnam jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības 

noteikumi. Bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu 

bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses. Bērnam ir 

pienākums saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. 

Bērna pienākums - klausīt vecākus. Bērna tiesības var tikt ierobežotas, ja tas nepieciešams sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanai, citu personu tiesību un brīvības aizsardzībai. Bērna tiesības uz privāto dzīvi, 

biedrošanās un vārda brīvību vecāki var ierobežot atkarībā no viņa brieduma pakāpes, lai: 

- nodrošinātu bērna attīstību un aizsargātu viņa veselību un dzīvību; 

- aizsargātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju tikumību un veselību; 

- aizsargātu citu personu tiesības un brīvības. 

Bērns var griezties pēc palīdzības bāriņtiesā (pagasttiesā), ja vecāki, viņaprāt, noteikuši nepamatotus 

ierobežojumus vai radušās citas domstarpības viņu attiecībās. 

Bērna 
pienākumi 

mājās

Bērna 
pienākums 

- klausīt 
vecākus

Bērna 
pienākumi 

pret 
sabiedrību

BĒRNA 
PIENĀKUMI

Vai zināji?  Bērnam 

pildīt savus 

pienākumus ir tikpat 

svarīgi, kā uzmanīt, 

lai tiek ievērotas viņa 

tiesības? 
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Bērna 

tiesības uz 

dzīvību un 

attīstību. 

Bērnam ir tiesības uz privāto dzīvi, 

dzīvojamās telpas un korespondences 

noslēpumu, personas neaizskaramību 

un brīvību. Pret bērnu nedrīkst 

izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu 

mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa 

cieņu un godu. 

Bērna tiesības uz 

individualitāti. Kopš 

dzimšanas brīža bērnam ir 

tiesības uz vārdu, uzvārdu 

un pilsonības iegūšanu. 

Bērnu reģistrē atbilstoši 

likumam. Bērnam ir 

tiesības uz savas 

identitātes saglabāšanu. 

Bērna tiesības uz izglītību un jaunradi.  

 

Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves 

apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, 

kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un 

intelektuālo attīstību. Katram bērnam 

ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs 

un pajumte. Bērnam ar fiziskiem un 

garīgiem traucējumiem ir tiesības arī 

uz visu, kas nepieciešams viņa 

speciālo vajadzību apmierināšanai. 

Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu 

dzīvesvietu. 

Bērnam ir tiesības būt pasargātam no 

ekonomiskas ekspluatācijas, no nodarbināšanas 

bīstamos vai viņa veselībai, fiziskajai, psihiskajai 

vai tikumiskajai attīstībai kaitīgos apstākļos, 

nakts darbā vai tādā darba laikā, kas kavē viņa 

izglītošanos. Bērnam ir tiesības būt pasargātam 

no fiziskas un garīgas ekspluatācijas, no 

seksuālas ekspluatācijas un pavedināšanas, kā 

arī no citiem ekspluatācijas veidiem, kas varētu 

viņam kaitēt. 

Bērnam ir tiesības atbilstoši 

savam vecumam un fiziskajai un 

garīgajai attīstībai uz atpūtu un 

brīvo laiku, tiesības piedalīties 

spēlēs un kultūras dzīvē un 

nodarboties ar mākslu. 

Bērnam ir tiesības brīvi izteikt savas 

domas, šajā nolūkā saņemt un sniegt 

jebkāda veida informāciju, tiesības tikt 

uzklausītam, kā arī tiesības uz apziņas 

un ticības brīvību. Bērna reliģisko 

piederību nosaka vecāki. Jebkurās 

citās jomās, kas skar bērna intereses, 

bērna viedoklim veltāma pienācīga 

vērība atbilstoši viņa vecumam un 

briedumam. 

Bērna sociālās tiesības. Bērnam ir tiesības 

apgūt profesiju. Bērnam ir tiesības uz 

bezmaksas veselības aprūpi, ko nosaka 

valsts programma. Bērnam, kurš nesaņem 

pietiekamu vecāku aprūpi, ir tiesības uz 

valsts un pašvaldības sociālo palīdzību un 

sociālajiem pakalpojumiem. 

BĒRNA TIESĪBAS 
Vai zināji? Izmantojot savas tiesības, 

nedrīkst aizskart citu bērnu un 

pieaugušo tiesības un likumīgās 

intereses. 
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12.pielikums 
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14.pielikums 

 

 

 

BTA komandas kontaktinformācija 
 

N.p.k. Vārds, uzvārds Veicamie darba pienākumi e-pasts Telefons saziņai 

1. Inese Žagariņa Pirmsskolas izglītības skolotāja inese.zagarina@jv.edu.lv 26105021 

2. Zinta Arahovska Pirmsskolas izglītības skolotāja zinta.arahovska@jv.edu.lv 26362786 

3.  Evija Šāvēja Metodiķe pirmsskolā, speciālais pedagogs evija.saveja@jv.edu.lv 29898928 

4. Alda Ozere Sociālais pedagogs alda.ozere@jv.edu.lv 29475333 

5.  Liene Rozenova Psihologa asistente liene.rozenova@jv.edu.lv 26213156 

 

 


