Zināšanu pilnveides izglītības programma (24 akadēmiskās stundas)
un apmācību metodoloģija speciālo zināšanu apguvei
bērnu tiesību aizsardzības jomā
psihologiem
3. modulis
„Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā”
Atbildes uz paškontroles jautājumiem
1. jautājums.
Kādi ir galvenie starpinstitūciju un starpprofesionāļu sadarbības principi komandas darbā,
risinot problēmsituācijas, kurās ir iesaistīti bērni?
Atbilde uz 1. jautājumu
Svarīgākais starpinstitūciju sadarbībā problēmsituācijas risināšanai ir izvirzīt vienotus
mērķus, savlaicīgi, koordinēti un regulāri sadarboties ar citām institūcijām, lai veiksmīgāk un
ātrāk atrisinātu problēmsituācijas, ietaupot institūciju resursus (atšķirībā no gadījumiem, kad kādu
situācijas risināšanu uzņemas tikai viena institūcija); nodrošinātu bērna tūlītējās vajadzības, kā arī
ilgtermiņa vajadzības; saņemtu informāciju, lai savlaicīgi varētu nodrošināt gadījumu risināšanu;
pieņemtu lēmumus, pamatojoties uz objektīvu informāciju.
Starpprofesionāļu komandas darbības principi ir: empātija attiecībās ar klientu, klienta
līdzdarbības princips, multidisciplinārās pieejas princips, sistēmiskā pieeja

darbā ar klientu,

pozitīvi orientēts sadarbības/ rehabilitācijas process, informācijas aizsardzības princips, regulāras
profesionāļu komandas sapulces.
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2. jautājums.
Kādas darbības jāveic sociālā dienesta, bāriņtiesas un policijas darbiniekiem gadījumos, kad
netiek ievērotas bērna tiesības?
Atbilde uz 2. jautājumu
Sociālais dienests organizē un sniedz sociālos pakalpojumus ģimenēm, kurās nav
nodrošināti labvēlīgi apstākļi bērna attīstībai, kā arī nodrošina sociālo palīdzību. Šajā procesā
nepieciešamības gadījumā iesaista citas institūcijas/ speciālistus. Ja, atrodoties ģimenē, apdraudēta
bērna dzīvība vai veselība, sociālais dienests ziņo par to bāriņtiesai un policijai.
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa
sniedz palīdzību bērnam – izskata ziņojumus (iesniegumus, sūdzības), apzina problēmsituāciju
(prioritāti izvērtējot – vai bērns šobrīd atrodas drošā vidē!), pārbauda bērna dzīves apstākļus, pēc
nepieciešamības iesaista problēmsituācijas risināšanā attiecīgās institūcijas/ speciālistus, lemj par
bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam.
Policijas pamatuzdevumi ir garantēt personu un sabiedrības drošību, novērst noziedzīgus
nodarījumus un likumpārkāpumus, kā arī atklāt tos. Policija pieņem iesniegumu/ ziņojumu un veic
neatliekamās darbības vainīgās personas noskaidrošanai un aizturēšanai. Ģimenes situācijā
(izvērtējot draudu risku) policija ir tiesīga pieņemt lēmumu par nošķiršanu, bērnu šķir no ģimenes,
ja bērna vienīgais likumiskais pārstāvis ir persona, kas rada draudus, policija veic izmeklēšanas
darbības (kriminālprocess, ja noticis noziedzīgs nodarījums), iesaista un sadarbojas ar citām
institūcijām/ speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai.
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