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 Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12. 

septembra noteikumiem Nr. 545 «Noteikumi par 

institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā» 

4.punktu, 2017.gada 21.decembrī, ar Viesītes 

novada domes lēmumu Nr.19, tika izveidota 

Viesītes novada Bērnu tiesību aizsardzības 

sadarbības grupa (turpmāk- Sadarbības grupa) un 

apstiprināts  tās Nolikums.  

 Sadarbības grupas sastāvs: Viesītes novada 

pašvaldības policijas inspektors, Sociālā dienesta 

vadītāja, Sociālā  dienesta darbiniece darbā ar 

ģimenēm un bērniem, Bāriņtiesas priekšsēdētāja, 

Viesītes vidusskolas sociālais pedagogs, 

Sadarbības grupas sekretāre.  

 

 

 

 



► Sadarbības grupas galvenais uzdevums ir  

institūcijām atbilstoši to kompetencē esošajiem bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumiem un darbības mērķiem 

īstenot bērnu tiesību aizsardzību bērnu tiesību 

aizsardzības sadarbības grupas ietvaros.  

                       /MK Noteikumu Nr. 545.2. punkts/ 

 

Pēc Sadarbības grupas locekļu iniciatīvas gadījumu 

risināšanā tiek pieaicināti pārstāvji no izglītības 

iestādēm, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, 

nevalstiskajām organizācijām, bērnu ģimenes ārsti. 

 

Izskatot individuālos gadījumus bija nepieciešams 

iesaistīt arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

Konsultatīvo nodaļu, Bāriņtiesas psihologu, bērnu 

psihiatru. 



► Sadarbības grupa individuālu gadījumu izskatīšanai  

var pieaicināt arī citus speciālistus vai pieprasīt no 

viņiem nepieciešamo informāciju saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem fizisko personu datu 

aizsardzības jomā, ja attiecīgā informācija varētu būt 

būtiska Sadarbības grupas darbā. 

 

Bērna tiesību aizsardzība īstenojama, sadarbojoties 

ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, 

sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām 

un juridiskajām personām. Institūciju sadarbības 

organizēšanu un kārtību, kādā īstenojama bērnu 

tiesību aizsardzība, nosaka Ministru kabinets. 

                                       /BTAL 6. panta trešā daļa/ 

 



► Sadarbības grupa  izskata individuālus gadījumus 

saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, 

ja ir nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju 

sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav iespējams 

atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai nav to 

izdevies atrisināt ilgstošā laika posmā. 

► 2018. gadā tika izskatīti 7 individuālie gadījumi un 

atrasta pieeja problēmu atrisināšanai. 

► 2019. gadā tika izskatīti 13 individuālie gadījumi un 

tika meklēts risinājums, lai problēmas ģimenē, 

skolā, sabiedrībā tiktu atrisinātas. 

 



►      Sadarbības grupas ietvaros izskatot individuālo 

gadījumu, sadarbības grupas pārstāvji sniedz un analizē 

viņu rīcībā esošo informāciju un saskaņo turpmāko rīcību, 

vienojoties par katras pārstāvētās institūcijas veicamajiem 

pasākumiem atbilstoši kompetencei. Panāktā vienošanās 

tiek ierakstīta sadarbības grupas sanāksmes protokolā. 

► Ja Sadarbības grupas ietvaros nav iespējams individuālo 

gadījumu atrisināt, vai nevar vienoties par saskaņotu un 

koordinētu sadarbību problēmas atrisināšanai, tad tiek 

informēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 

(turpmāk- VBTAI) lai saņemtu konsultatīvu vai metodisku 

atbalstu, un tiktu ievērotas bērna intereses. 

► VBTAI Konsultatīvās nodaļas komanda sniedz atbalstu 

vecākiem, speciālistiem bērna uzvedības grūtību 

pārvarēšanā. 

 



►  Atskatoties uz paveikto un analizējot savu darbu 
nonācām pie secinājumiem, ka biežāk ir jārunā 
ar bērniem par preventīviem pasākumiem, lai 
bērni zinātu ne tikai savas tiesības bet arī 
uzņemtos atbildību par pienākumiem. 

 
 Latvijas Republikas Tiesībsargs ir izstrādājis 

Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem 
draudzīgā valodā. Materiāls ir pieejams  
elektroniskā formātā  

  

 Latvijas Republikas tiesībsarga 

 interneta vietnē  

www.tiesibsargs.lv 

 



►  Lai izvērtētu institūciju sadarbību un pamācītos, 

kā Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas 

darbība efektīgi tiek ieviesta dažādas pašvaldības, 

kā arī identificētu nepieciešamos uzlabojumus 

praksē un tiesiskajā regulējumā, 2019.gada 

25.septembrī Sadarbības grupas vadītāja un 

pašvaldības policists piedalījās Domnīcā, kura tika 

organizēta Ikšķiles pašvaldībā. 

 

► Mēs prezentējām sava darba veikumu un  mums 

bija iespēja sniegt būtisku pienesumu bērnu 

tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidē. 

 



► Sadarbības grupā biežāk risināmie jautājumi ir 

saistībā ar skolu, skolas iekšējo kārtības noteikumu 

neievērošanu. Ģimenes pienākums ir sagatavot 

bērnu skolas gaitu uzsākšanai un atbalstīt viņu. 

► Izglītības iestādēs. Pozitīvas skolotāja – bērna 

attiecības var sniegt bērnam drošības izjūtu un 

stiprina pašvērtības izjūtu. 

► Iecietīgs, mierinošs vai laipns vārds bērnam, kurš 

piedzīvo grūtu brīdi, var dot ziņu par pieņemšanu un 

sapratni, kas veicina uzticēšanos. Tas var kļūt par 

pirmo soli konstruktīvai problēmu risināšanai. 

 



      Skolotāji bieži nevar atrisināt bērna problēmu, bet 

viņi var palīdzēt bērnam tikt galā ar situāciju. 

 

       Pārmaiņu laikā vai krīzes situācijā bērni  bieži 

piedzīvo izjūtu, ka neko nekontrolē. Viņu pasaule ir 

apgriezusies kājām gaisā un izmaiņas notiek ātri. 

 

 Līdzcilvēki var palīdzēt  bērnam, saglabājot 

pastāvību, īpaši robežu noteikšanā un ievērošanā.  

 

 Izslēdzam vienaldzību, jo mēs dzīvojam šajā 

sabiedrībā, šeit un tagad. 

 



     

 

  Atslēgas vārds – cieņa.  Ir svarīgi ieaudzināt cieņu 

vienam pret otru. Sākums ir meklējams ģimenē. 

Ģimene kā vērtība. 

 

  Sagatavojot bērnu apzinīgai dzīvei brīvā sabiedrībā 

saprašanās, miera un iecietības garā.  

 

  Dialogu uzturēšanu bērnu un pieaugušo starpā, 

kura pamatā  ir abpusēja cieņa. 

 



Paldies par 

uzmanību! 

 

 
Viesītes novada 

Bērnu tiesību aizsardzības 

 sadarbības grupas vadītāja     

Sandra Grigorjeva 

t. 65207296 vai 25400493 


