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• Vecāku tiesības un pienākumi - to izpildes
nodrošināšana

• Bērnu tiesības un pienākumi - to izpildes
nodrošināšana

• Skolotāju tiesības un pienākumi

• VBTAI īstenotais un Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansētais projekts “Atbalsta sistēmas
pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām,
uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”



VECĀKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

• 1. Aizgādība - vecāku tiesību un pienākumu 
kopums attiecībās ar bērniem

• 2. Aizgādība = Rūpes (par bērnu, viņa mantu) + 
Pārstāvība



VECĀKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

• 3. Rūpes = Aprūpe + Uzraudzība + Dzīvesvietas  
noteikšana

• 4. Aprūpe = Uzturēšana (ēdiens, apģērbs, mājoklis, 
veselības aprūpe) + Kopšana + Izglītošana + 
Audzināšana



VECĀKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

• 5. Uzraudzība = Bērna drošība + Apdraudējuma 
novēršana

• 6. Dzīvesvietas noteikšana = Ģeogrāfiskā izvēle + 
Mājokļa izvēle



VECĀKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

• 7. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums
uzturēt, kopt, izglītot un audzināt bērnu, rūpēties
par bērna drošību un novērst trešās personas
apdraudējumu, noteikt bērna dzīvesvietu, rūpēties
par bērna mantu un pārstāvēt viņu personiskajās
un mantiskajās attiecībās.



AIZGĀDĪBA

• 8. Kopīga aizgādība - visus lēmumus, kas būtiski 
ietekmē bērna dzīvi, pieņem abi vecāki kopīgi.

• 9.  Atsevišķa aizgādība:

• vecāki vienojušies par atsevišķu aizgādību,

• tiesa nodibinājusi atsevišķu aizgādību,

• vienam no vecākiem atņemtas aizgādības 
tiesības.



VECĀKU PIENĀKUMI

• Vecāku pienākums ir sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei 
sabiedrībā, pēc iespējas respektējot viņa individualitāti, ievērojot 
spējas un tieksmes.

• Vecāki ir bērna dabiskie aizbildņi (likumiskie pārstāvji). Viņu 
pienākums ir aizstāvēt bērna tiesības un ar likumu aizsargātās 
intereses.

• Vecāku gribas izpausmēm attiecībā uz bērnu var noteikt 
ierobežojumus neatkarīgi no viņu uzskatiem un reliģiskās 
pārliecības, ja ir konstatēts, ka tās fiziski vai garīgi varētu kaitēt 
bērna turpmākajai attīstībai.

• Par vecāku pienākumu nepildīšanu vai aizgādības tiesību 
ļaunprātīgu izmantošanu, bērna fizisku sodīšanu, kā arī cietsirdīgu 
izturēšanos pret viņu vecāki saucami pie likumā noteiktās 
atbildības.



VECĀKU ATBILDĪBA

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 173.pants «Bērna 
aprūpes pienākumu nepildīšana»

• Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu —

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt 
četrdesmit euro.

• Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā bērns izdarījis sīko huligānismu 
vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārsta nozīmējuma, vai 
atradies alkoholisko dzērienu ietekmē, vai nodarbojies ar ubagošanu, —

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 
septiņdesmit līdz divsimt desmit euro.

• Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro.



VECĀKU ATBILDĪBA

Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam,
ja:

• ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;

• bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos
apstākļos;

• vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna
aprūpi un uzraudzību;

• vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai;

• konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas
aizdomas par vardarbību pret bērnu.



BĒRNA PAMATTIESĪBAS

• Tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību

• Tiesības uz individualitāti, t.sk. identitātes 
saglabāšanu

• Tiesības uz privāto dzīvi, personas neaizskaramību 
un brīvību

• Tiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem

• Tiesības uz īpašumu



BĒRNA PAMATTIESĪBAS

• Tiesības uz izglītību un jaunradi

• Tiesības uz bezmaksas veselības aprūpi, ko nosaka valsts 
programma

• Tiesības apgūt profesiju

• Tiesības uz valsts un pašvaldības sociālo palīdzību un 
sociālajiem pakalpojumiem, ja bērns nesaņem pietiekamu 
vecāku aprūpi

• Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir 
tiesības uz MK noteiktajām sociālajām garantijām



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 ATBILDĪBA

• Pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz 
administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas 14 
gadu vecumu.

• Pie kriminālās atbildības saucama fiziskā persona, kas līdz
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi 14 gadu
vecumu.

• Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus var piemērot
bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem.



PEDAGOGU TIESĪBAS

Pedagogam ir tiesības:

• prasīt, lai bērns ar cieņu izturētos pret pedagogiem, citiem 
skolēniem un sabiedrības locekļiem kopumā,

• prasīt atbildību no skolēna par viņa izteikumiem vai rīcību, ja tie 
vērsti pret pedagogu, skolas darbinieku vai citiem skolēniem,

• iesaistīt skolēnu skolas vides sakopšanā,

• piemērot skolas iekšējās kārtības noteikumos paredzētos sodus 
par pārkāpumiem,

• vērsties pēc palīdzības pie skolas administrācijas,

• prasīt, lai vecāki būtu informēti par bērna sekmēm un uzvedību, 
kā arī sadarbotos ar skolu.



PEDAGOGU PIENĀKUMI

• cienīt bērna personību un individualitāti, veicināt pilnvērtīgu 
attīstību,

• ievērot ētikas normas,

• pilnveidot savas profesionālās prasmes,

• ja skolēns ir apdraudēts, vērsties pēc palīdzības valsts vai 
pašvaldības institūcijās,

• Bērnu izglītības iestāžu vadītāji un darbinieki ir atbildīgi par 
bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns 
būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi 
un ievērotas citas viņa tiesības.



IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU 
ATBILDĪBA

• Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu —

• izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit
eiro.

• Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā vai tās izdarījušas valsts vai pašvaldību institūciju
amatpersonas vai darbinieki, - uzliek naudas sodu no
trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit eiro.



ESF projekts 
«Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar 

saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un 
vardarbību ģimenē»

Konsultatīvā nodaļa 



Konsultatīvās nodaļas 

mērķa grupa

• Bērni ar saskarsmes grūtībām 

un uzvedības traucējumiem.

• Bērnu likumiskie 

pārstāvji/aprūpētāji.

• Valsts un pašvaldību speciālisti 

darbam ar ģimenēm ar bērniem. 
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Konsultatīvās nodaļas kritēriji 
bērnu uzvedības problēmu 

izvērtēšanai
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1. Bērna uzvedība ir neatbilstoša vecumposmam un sociāli

nepieņemama.

2. Bērna uzvedības problēmas ir noturīgas.

3. Bērna uzvedības problēmas negatīvi ietekmē bērna

attīstību vai iekļaušanos sabiedrībā.

4. Bērna uzvedību neizdodas koriģēt (ar nevardarbīgām

disciplinēšanas metodēm).



Konsultatīvās nodaļas sasniedzamie rezultatīvie 

rādītāji projekta 

realizācijas periodā

Sākot ar 2016. gada 1.novembri līdz projekta 
beigām: 

• 1000 bērniem tiks izstrādātas atbalsta 
programmas; 

• 2 250 bērnu likumiskajiem 
pārstāvjiem/aprūpētājiem un speciālistiem 
tiks sniegtas konsultācijas un 
rekomendācijas bērnu uzvedības korekcijai.
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Konsultatīvās nodaļas 

speciālisti

Konsultatīvās nodaļas darbību nodrošinās 
speciālistu komanda:

• Nodaļas vadītājs

• 2 Sociālie darbinieki

• 2 Klīniskie psihologi

• 1 Speciālais pedagogs

• 1 Bērnu psihiatrs

• 0.5 Atkarību profilakses speciālists
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Kā pieteikt bērnu konsultēšanai un  
individuālās atbalsta programmas 

izstrādei

Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu ar 
aizpildītu anketu var iesniegt: 

• Personīgi;

• Nosūtot pa pastu; 

• Elektroniska dokumenta formā (uz e-
pastu: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv).

Konsultatīvās nodaļas 

kontakttālrunis Nr.

67359129
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Konsultatīvās nodaļas sadarbība ar 

izglītības iestādēm

Konsultatīvā nodaļa: 

• sazināsies ar izglītības iestādi un lūgs 
sniegt informāciju par bērnu, kā arī 
aizpildīt anketas saistībā ar bērna uzvedības 
novērošanu;

• pēc bērna individuālās atbalsta programmas 
izstrādes, nosūtīs rekomendācijas izglītības 
iestādei bērna uzvedības korekcijai;

• regulāri sadarbosies ar izglītības iestādi 
bērna individuālās atbalsta programmas 
realizācijas periodā (12 mēneši);

• nepieciešamības gadījumā sniegs 
konsultācijas izglītības iestādei.
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