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Rīgā 
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Latvijas pašvaldībām pēc pievienotā saraksta 

 

 

Par preventīvo darbu  

un izglītības iestāžu monitoringu 

  

Latvijas Republikas tiesībsargs 2011.gada nogalē veica visu Latvijas 

pašvaldību aptauju par preventīvā darba ar bērniem organizāciju. Apkopojot 

rezultātus, tika secināts, ka liela daļa pašvaldību pienācīgi nepilda Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 58.pantā noteikto pienākumu - nesniedz palīdzību bērnam 

tad, kad viņa uzvedība rada bažas, ka nākotnē tā „var novest pie prettiesiskas 

rīcības”. Bērnu sociālās uzvedības korekcija tiek uzsākta novēloti, kad bērns jau 

ir izdarījis likumpārkāpumu un nonācis Valsts policijas redzeslokā
1
. 

Šogad Tiesībsarga ikgadējā konferencē, kas notiks 10.-12.decembrī, 

plānots aktualizēt preventīvā darba ar bērniem jautājumu, konferences darba 

kārtībā iekļaujot tēmu „Individuālā preventīvā darba (uzvedības sociālās 

korekcijas) nozīme bērnu tiesību aizsardzībā”. 

Lai noskaidrotu pašreizējo situāciju pašvaldībās attiecībā uz Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 58.panta pirmās un otrās daļas, īpaši otrās daļas 7.punkta 

izpildi, lūdzu līdz 2013.gada 15.novembrim sniegt informāciju, atbildot uz 

šādiem jautājumiem: 

1. Kura pašvaldības institūcija ir atbildīga par preventīvo darbu ar bērniem? 

2. Cik bērniem 2012.gadā bija izstrādātas uzvedības sociālās korekcijas 

programmas? 

3. Cik bērniem uzvedības sociālās korekcijas programmas ir izstrādātas 

šogad? Cik bērniem pašlaik ir aktīvas programmas? 

4. Kura persona vai iestāde informē par preventīvo darbu atbildīgo 

institūciju, ka konkrētam bērnam ir nepieciešama uzvedības korekcija? 

(Pēc kā iniciatīvas programma tiek izstrādāta?) 

                                                           
1
 Plašāk Tiesībsarga 2011.gada ziņojumā bērnu tiesību jomā, pieejams: http://www.tiesibsargs.lv/petijumi-un-

publikacijas/relizes/latvijas-republikas-tiesibsarga-2011gada-zinojums-bernu-tiesibu-joma, 42.lpp. 
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5. No kāda vecuma bērniem tiek izstrādātas uzvedības sociālās korekcijas 

programmas? 

6. Kas Jūsu ieskatā ietekmē preventīvā darba efektivitāti? (Kādas problēmas 

būtu jānovērš, lai preventīvais darbs būtu efektīvāks?)  

7.  Vai pašvaldībā ir kāds bērns vai jaunietis, kurš Tiesībsarga 2013.gada 

konferencē vēlētos publiski pastāstīt par savu pozitīvo pieredzi, kas gūta 

uzvedības sociālās korekcijas programmas īstenošanas rezultātā? 

 

Vienlaikus informēju, ka, sākot no 2013.gada 4.novembra, Tiesībsarga biroja 

darbinieki veiks monitoringa vizītes izglītības iestādēs, pievēršot uzmanību 

plašam jautājumu lokam, piemēram, izglītojamo un pedagogu rīcības regulējums 

vardarbības gadījumā, trešo personu uzturēšanās kārtība izglītības iestādē, 

nodrošinājums ar mācību līdzekļiem, īstenotās izglītības programmas u.tml.  

Lūdzu informēt izglītības iestādes par plānotajām tiesībsarga monitoringa 

vizītēm. 

Lūdzu apkopot un līdz 2013.gada 15.novembrim nosūtīt Tiesībsarga 

birojam informāciju par Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 23. punkta izpildi 

– „Republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība finansē no sava budžeta 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, valsts pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartiem 

atbilstošu mācību līdzekļu — papildu literatūras, uzskates līdzekļu, didaktisko 

spēļu, digitālo mācību līdzekļu un resursu, izdales materiālu, mācību tehnisko 

līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma — iegādi tās padotībā esošām 

izglītības iestādēm”. 

Lūgumu sniegt informāciju pamatoju ar Tiesībsarga likuma 13.panta 

1.punktu un 27.panta pirmo daļu, kas nosaka tiesībsarga tiesības, pieprasot 

informāciju, noteikt šīs informācijas apjomu un norādīt saprātīgu tās sniegšanas 

termiņu. 

 

 

 Ar cieņu, 

  

       tiesībsargs       J.Jansons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


