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Akreditētā profesionālās pilnveides izglītības programma
“Bāriņtiesas vadība un organizācija”

„Vardarbība pret bērnu. Vardarbība bērna ģimenē”
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 2007. gada 25. oktobra Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un
seksuālu vardarbību. Iegūts no: http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1038
Bērnu tiesību aizsardzības likums, 1. nodaļa „Vispārīgie noteikumi”; – terminu skaidrojums attiecībā uz
vardarbību, 7. nodaļa „Bērns un viņa dzīves vide”. Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=49096
Bāriņtiesu likums, 4. nodaļa „Bāriņtiesas kompetence”.
Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=139369
Civilprocesa likums, 30.5 nodaļa „Pagaidu aizsardzība pret vardarbību”.
Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=50500
Kriminālprocesa likums, 13. nodaļa „Piespiedu līdzekļu piemērošanas vispārīgie noteikumi”.
Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=107820
Administratīvo pārkāpumu kodekss, 13. nodaļa „Administratīvie pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko
kārtību” – administratīvie pārkāpumi, kas apdraud bērna tiesības.
Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=89648
Likums “Par policiju”, 2.nodaļa „Policijas darbinieka pienākumi”,
3. nodaļa „Policijas darbinieka tiesības”. Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=67957
2014. gada 25. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 161 „Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un
nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”. Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=265314
2009. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību
sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”. Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=202912
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Metodiskie materiāli
ES tiesību piemērošanas rokasgrāmata bērnu tiesībās, 7. nodaļa „Bērnu aizsardzība pret vardarbību un
ekspluatāciju”. Iegūts no http://fra.europa.eu/en/publication/2015/handbook-european-law-child-rights
Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem bērnu tiesību jomā. 7. nodaļa „Bērnu aizsardzība pret
vardarbību un ekspluatāciju” (109.-132.lpp),
Iegūts no: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-lawrights-of-the-child_lv.pdf
Vardarbības veidi.
Iegūts no: http://www.bernskacietusais.lv/lv/vardarbiba_pret_bernu_teorija/definesana/
Pazīmes, kas varētu liecināt par vardarbību pret bērnu.
Iegūts no: http://www.bernskacietusais.lv/lv/vardarbiba_pret_bernu_teorija/pazimes/pazimes-kas-varetuliecinat-par-vardarbibi-pret-bernu-94/
Vardarbības pret bērnu sekas. Iegūts no:
http://www.bernskacietusais.lv/lv/vardarbiba_pret_bernu_teorija/sekas/vardarbibas-pret-bernu-sekas-88/
Riska faktori. Iegūts no: http://www.bernskacietusais.lv/lv/vardarbiba_pret_bernu_teorija/riska_faktori/
Pētījumi
UNICEF Innocenti Research Centre. (1997). Children and Violence. Innocenti Diggest No.2.
Iegūts no: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest2e.pdf
European Court of |Human Rights. (2016). Protection of minors. [Fact sheet].
Iegūts no: http://www.echr.coe.int/documents/fs_minors_eng.pdf

