Zināšanu pilnveides izglītības programma (24 akadēmiskās stundas)
un apmācību metodoloģija speciālo zināšanu apguvei
bērnu tiesību aizsardzības jomā
Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem
1. modulis
„Atbalsts ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā un gadījumos,
kad bērni iesaistīti cilvēku tirdzniecībā”
Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts
Normatīvie akti
ANO 1989. gada 20. novembra Bērnu tiesību konvencija.
Iegūts no: http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150
Eiropas Padomes 2008.gada 1.februāra Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību.
Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=170681
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 5.aprīļa Direktīva 2011/36/ES Par cilvēku tirdzniecības
novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību ,un ar kuru aizstāj padomes Pamatlēmumus 2002/629/TI.
Iegūts no: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
Eiropas parlamenta un padomes Regula (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula).
Iegūts no: 2016/679 - EUR-Lex - Europa.eu
Bērnu tiesību aizsardzības likums, 2. nodaļa „Bērna pamattiesības”, 11. nodaļa „Atbildība par bērnu
tiesību neievērošanu”.
Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=49096
Krimināllikums, 15. nodaļa „Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu”.
Iegūts no: https://likumi.lv/doc.php?id=88966
Kriminālprocesa likums, 10. nodaļa „Izmeklēšanas darbības”.
Iegūts no: https://likumi.lv/doc.php?id=107820
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Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
Iegūts no: https://likumi.lv/doc.php?id=68488
Fizisko personu datu aizsardzības likums.
Iegūts no: https://likumi.lv/doc.php?id=4042
Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr.889 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku
tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par
cilvēku tirdzniecības upuri” .
Iegūts no: https://m.likumi.lv/doc.php?id=147113
Metodiskie materiāli
Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem bērnu tiesību jomā, 7. nodaļa „ Bērnu aizsardzība pret
vardarbību un ekspluatāciju”, 10.2. nodaļa „Bērni un personas datu aizsardzība”.
Iegūts no: http://fra.europa.eu/en/publication/2015/handbook-european-law-child-rights
Baltijas Jūras valstu Padomes sekretariāts. (2015.) „Starptautiskā bērnu aizsardzība: praktiskās vadlīnijas
speciālistiem, kuri uzrauga bērnus, kas šķērso robežas, un atbildīgajām valsts amatpersonām”.
Iegūts no:
http://www.cilvektirdznieciba.lv/uploads/files/protect_practical_guide_9_nov_2016_final_lv.pdf
Starptautiskā Migrācijas organizācija. Cilvēku tirdzniecības novēršana. Metodiskais materiāls darbam ar
jauniešiem. (2005.)
Iegūts no: http://cilvektirdznieciba.lv/data/Files/macibspekiem/ct_noversana.pdf
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