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Par speciālo zināšanu apguvi bērnu 

tiesību jomā 

  

 

Valsts policija savas kompetences ietvaros izskatīja Latvijas Republikas 

tiesībsarga 2021. gada 16. augusta vēstuli Nr.1-5/170 “Par speciālo zināšanu 

apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā”. 

Vēršu uzmanību, ka Latvijas Republikas tiesībsarga 2020. gada 13. maija 

vēstulē Nr.1-5/84 sniegtā informācija par konstatētajiem trūkumiem Valsts 

policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī saistībā ar Kārtības policijas 

darbinieku zināšanu apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā un nepieciešamību 

nodrošināt, ka Valsts policijas amatpersonas, kas strādā ar bērniem ir apguvušas 

speciālās zināšanas atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumos 

Nr. 173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” minētājām prasībām, tika 

aktualizēta visās Valsts policijas struktūrvienībās.  

Vienlaikus tika apzināta arī situācija par speciālo zināšanu apguvi bērnu 

tiesību aizsardzības jomā visā Valsts policijā, lai konstatētie trūkumi tiktu 

novērsti. Atkārtoti situācija apzināta 2021. gadā un šobrīd sadarbībā ar Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Eiropas Savienības fonda projekta “Atbalsta 

sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un 

vardarbību ģimenē” Nr. 9.2.1.3/16/I/001 ietvaros tiek organizētas  apmācības 2 

(divām) Valsts policijas amatpersonu grupām (katrā grupā 30 (trīsdesmit) 

amatpersonas) speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību jomā, kurām šogad ir 

nepieciešamība apgūt profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 

akadēmisko stundu apjomā. 

Tāpat tiek organizētas apmācības 7 (septiņām) Valsts policijas amatpersonu 

grupām (katrā grupā 30 (trīsdesmit) amatpersonas) speciālo zināšanu apguvei 

bērnu tiesību jomā, kurām šogad ir nepieciešamība apgūt zināšanu pilnveides 

programmu 24 akadēmisko stundu apjomā. 

Latvijas Republikas tiesībsargam 

tiesibsargs@tiesibsargs.lv 

 



2 

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, 

apmācības organizēs Latvijas Pašvaldību mācību centrs. 

Bez tam, saskaņā ar Valsts policijas 2019. gada 11. marta iekšējiem 

noteikumiem Nr. 3 “Kārtība, kādā organizē amatpersonu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm profesionālās izglītības ieguvi Valsts policijas koledžā, amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un 

dienesta suņu apmācību”, Valsts policija noskaidro un izvērtē pieaugušo 

neformālās izglītības programmu nepieciešamību nākamajam mācību gadam, kā 

rezultātā mācības bērnu tiesību aizsardzības jomā tiek regulāri iekļautas 

pieaugušo neformālās izglītības programmu plānā, ko realizē Valsts policijas 

koledža (turpmāk – Koledža). 

Koledža katru mācību gadu, ievērojot Labklājības ministrijas 2017. gada 

19. septembra rīkojuma Nr. 81 “Par izglītības programmu speciālo zināšanu 

bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei paraugu apstiprināšanu” izstrādāto 

zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu 

tiesību aizsardzības jomā paraugu, kas attiecināms tieši uz Valsts policijas un 

pašvaldības policijas darbiniekiem nosacījumus, organizē pieaugušo neformālās 

izglītības programmas mācības “Bērnu tiesību aizsardzība” (40 akadēmiskās 

stundas) un “Bērnu tiesību aizsardzība – 2” (24 akadēmiskās stundas), kuru laikā 

tiek pilnveidotas Valsts policijas darbinieku profesionālās zināšanas un prasmes, 

lai nodrošinātu, ka visi zināmie vardarbības gadījumi pret bērniem un cilvēku 

tirdzniecības gadījumi, kuros iesaistīti bērni, tiek reģistrēti un izmeklēti un 

vardarbībā cietušie bērni saņem nepieciešamo palīdzību, kā arī, lai nodrošinātu 

nepilngadīgā cietušā, liecinieka, aizdomās turamā, apsūdzētā tiesību un interešu 

ievērošanu, kā arī tiek novērsta cietušo bērnu sekundāra un atkārtota 

viktimizācija. 

Iepriekš minēto programmu mērķauditorija ir Valsts policijas Kārtības 

policijas un Kriminālpolicijas amatpersonas, kuras ikdienā strādā ar bērniem. 

2020. gadā Koledža organizēja pieaugušo neformālās izglītības 

programmas mācības "Bērnu tiesību aizsardzība" 8 reizes, kopumā apmācot 139 

Valsts policijas amatpersonas, savukārt mācības "Bērnu tiesību aizsardzības -2" 7 

reizes, kopumā apmācot 150 Valsts policijas amatpersonas. 

2021. gada 1.pusgadā mācības "Bērnu tiesību aizsardzība" tika organizētas 

3 reizes, kopumā apmācot 75 Valsts policijas amatpersonas,  savukārt mācības 

"Bērnu tiesību aizsardzības -2” 5 reizes, kopumā apmācot 152 Valsts policijas 

amatpersonas. 

Papildus informēju, ka zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā 

tiek īstenota arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā 

“Policijas darbs” studiju kursā “Bērnu tiesība aizsardzība” un profesionālās 

pilnveides izglītības programmā “Policijas darba pamati” mācību priekšmetā 

“Bērnu tiesība aizsardzība”. 2020. gadā šīs zināšanas ieguva 46 Koledžas kadeti, 

bet 2021. gadā 1. pusgadā 26 Koledžas kadeti. 
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Valsts policija arī turpmāk pastiprināti pievērsīs uzmanību Ministru 

kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 173 “Noteikumi par kārtību, kādā 

apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un 

apjomu” noteikto prasību ievērošanai. 

 

 

 

Priekšnieks                               A. Ruks 
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