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Vai bērniem radītas organizācijas vienmēr ir 
bērniem drošas un draudzīgas? 
Organizācijas, kuru mērķis ir īstenot bērnu tiesības: 

1.Izglītības iestādes

2.Veselības aprūpes iestādes

3. Sociālās aprūpes iestādes

4. Sporta, mūzikas, mākslas (u.c. brīvā laika pavadīšanas)  organizācijas

5. Tiesībsargājošās iestādes

Ko iestādes dara, lai vardarbība pret bērnu nenotiktu un kā rīkojas tad, ja 
vardarbība ir notikusi?



Bērnu drošība un tiesību aizsardzība 
pirmsskolās

 Bērns – bērns attiecībās

 Vecāks – bērns attiecībās

 Darbinieks bērns attiecībās



Bērnu 
aizsardzības 
standarts 
organizācijā

Visi zina – pie mums 
rīkojas šādi, bet tā –
nekādā gadījumā! 



Starptautiskie kritēriji, kas nosaka, vai 
organizācija sasniedz standartu 
1. Iestāde ir izstrādājusi un ieviesusi «dokumentu» Bērnu 
aizsardzībai no bērnu tiesību pārkāpumiem un cieņpilnas vides 
veicināšanai

2. Iestāde uzrauga savu darbinieku rīcību, lai novērstu vardarbību 
pret bērniem un veicinātu bērnu tiesību īstenošanu.

3. Iestāde izglīto savus darbiniekus par bērnu aizsardzību no 
vardarbības un iespējām palīdzēt viņiem riska situācijās.

4. Iestāde izglīto vecākus par bērnu audzināšanu bez vardarbības 
un bērnu tiesību īstenošanu.

5. Iestāde izglīto bērnus par viņu tiesībām un drošību attiecībās.

6.Iestāde kontrolē un periodiski pārskata savu darbību, lai 
nodrošinātu atbilstību bērnu aizsardzības standartiem.



Kritēriji bērniem drošai organizācijai

Protokols

Uzrauga un 
izglīto 
darbiniekus

Izglīto 
vecākus

Izglīto 
bērnus

Uzrauga un 
pārskata 
savu 
darbību



Bērnu tiesību 
aizsardzības 
protokols
Vadlīnijas, pamatnostādnes, noteikumi



Bērna tiesību aizsardzības protokols

Neaizstāj normatīvos regulējumus- balstīts ANO Konvencijā par bērna 
tiesībām LR Bērnu tiesību aizsardzības likumā, MK Noteikumos 
Nr.1338, u.c.

Tā ir visu darbinieku vienošanās, kas pauž apņemšanos organizācijā 
darboties tā, lai nekaitētu bērnam un darītu visu, lai bērns tiktu 
pasargāts no jebkāda veida interešu un tiesību aizskāruma.

Tas nevar aizstāt ar likumu noteiktās drošības prasības iestādei, bet 
tas var būt praktisks un ērts rīks, kas palīdz efektīvi rīkoties.



Kas ir ietverts protokolā? 

• Uzvedības noteikumi iestādē; (bērniem un pieaugušajiem)

• Vadlīnijas komunikācijā/attieksmē pret bērniem; (piem., kādas 
metodes ir pieļaujamas bērnu disciplinēšanai iestādē) 

• Bērnu tiesību pārkāpuma atpazīšana un ziņošanas kārtība;

• Reaģēšanas mehānismi pārkāpumu gadījumos; (skaidri – kam, kas ir 
jādara; vienotas prasības; sadarbība)

• Vardarbības prevenciju- ko iestāde dara, lai novērstu vardarbības 
pret bērnu riskus

• Izveidota atbalsta komanda protokola īstenošanai un uzraudzībai



Bērniem 
droša 
pirmsskolas 
iestāde



Tas ir process, kas palīdz
1. Aizsargāt bērnus

2. Aizsargāt darbiniekus

3. Aizsargāt organizāciju 
(tās reputāciju) 

4. Veidot sadarbību, 
centrā liekot bērna 
labākās intereses un 
vajadzības



Pirmsskolas iestāde veicina bērnu tiesību 
ievērošanu un drošību, ja: (1)

 Iestādē ir izstrādāta kārtība (vadlīnijas), kādā nodrošināma izglītojamo drošība un 
aizsardzība. 

 Šī kārtība ir skaidra (vizuāla), labi uztverama ikvienam iestādes darbiniekam. 

 Kārtība iekļauj rīcības shēmu, kā rīkoties gadījumos, ja drošība tiek apdraudēta.  Iestādē 
ir viena (visiem labi zināma) persona vai personu grupa, kas ir atbildīga par to gadījumu 
izskatīšanu, kuros tiek pārkāpta bērnu drošība (tiesības). 

 Ir konkrēti izstrādāts veids, kā visi darbinieki, vecāki un bērni tiek iepazīstināti ar šo  
kārtību. 



Pirmsskolas iestāde veicina bērnu tiesību 
ievērošanu un drošību, ja: (2)

Vismaz reizi gadā tiek izvērtēts, kādas ir darbinieku zināšanas par bērnu drošības (t.sk. 
vardarbības pret bērnu novēršanas) jautājumiem. Iestādes vadītājs ir pārliecināts, ka 
ikviens darbinieks ir zinošs, kā rīkoties gadījumos, kad tiek apdraudēta bērna drošība. 

 Atbilstoši izvērtējumam, tiek rīkoti apmācību semināri darbiniekiem, lai uzlabotu izpratni 
un zināšanas. 

 Stājoties darbā jaunam darbiniekam, tas nekavējoties tiek iepazīstināts ar šo kārtību.  

Bērni, atbilstoši viņu vecumam un attīstībai, tiek  izglītoti par drošības un 
tiesību/pienākumu jautājumiem. Tiek veicināta bērnu iesaiste un līdzdalība 

Bērnu personiskās drošības tēma tiek iekļauta vecāku sapulcēs, vecākiem pieejamos 
informatīvajos materiālos, iestādes rīkotajos semināros. 



Paldies par uzmanību! Lai mums kopā veicas! 


