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Vecākiem: 

 Iepazīšanās sapulce ar BDDB idejām, ar BTA komandu (2021.gada augusts) 

 Vecāku sapulces (informējoši par BTA komandas darbu, izglītojoši) 

 Lekcijas ar speciālistiem 

 Individuālās tikšanās ar pedagogiem (ne retāk kā 2 x mācību gadā) 

 Bukleti, informācijas aprite par aktuālām tēmām  
Bērniem: 

 Džimbas 11 soļu programma 

 Tikšanās ar speciālistiem (skolas psihologs, policists, Bāriņtiesa, ciemošanās pie 
Džimbas) 

 
 
Rīcības shēma: 

1. 2. 3. 

Pamanīt-Atpazīt Informēt Risināt  

 
Darbinieks-bērns 

1. Pamanīt-
Atpazīt 

2. Informēt Kuru informē? 3.Risināt 

 Kurš 
pamanījis? 

- Darbinieks 
vai bērna 
vecāki 
 

Aptur novēroto 
vardarbību, mierīgi 
iejaucoties vai izsakot 
aizdomas. 
Ziņo mutiski vai 
rakstiski par novēroto 
vardarbību vai 
aizdomām par to 

Vecpiebalgas 
vidusskolas 
direktora 
vietniecei 
(turpmāk tekstā 
VVDV) 

1. Protokolēta tikšanās ar 
darbinieku, kurš iespējams 
izdarījis bērnu tiesību 
pārkāpumu, analizējot 
situāciju. 

2. Ja situācija atkārtojas vai 
neuzlabojas, tad pastiprināta 
darbinieka kontrole. 

3. VVDV iesniedz ziņojumu, lai 
piesaistītu Bāriņtiesu, Sociālo 
dienestu vai policiju, atkarībā 
no situācijas. 

- Bērns Stāsta par vardarbību 
pret sevi vai citu bērnu 
vecākiem vai iestādes 
darbiniekiem, kuri 
balstoties uz bērnu 
tiesībām, izvērtē 
situāciju 

Bērna mutisku 
sūdzību 
noformē 
rakstiski un 
iesniedz VVDV 

1. Protokolēta tikšanās ar 
darbinieku, kurš iespējams 
izdarījis bērnu tiesību 
pārkāpumu, analizējot situāciju. 

2. Ja situācija atkārtojas vai 
neuzlabojas, tad pastiprināta 
darbinieka kontrole. 

3. VVDV iesniedz ziņojumu, lai 
piesaistītu Bāriņtiesu, Sociālo 
dienestu vai policiju, atkarībā 
no situācijas. 

 
Bērns-bērns  

1. Pamanīt-
Atpazīt 

2. Informēt Kuru informē? 3.Risināt 

 Kurš 
pamanījis? 

- Darbinieks 

Ziņo mutiski vai 
rakstiski par 

VVDV un abu 
konfliktā 

1. Konflikta analizēšana ar 
konfliktā iesaistīto bērnu grupas 
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vardarbības faktu 
(ziņojums) 

iesaistīto bērnu 
vecākus 

pedagogiem un protokolēta 
tikšanās ar vecākiem; 

2. Nepieciešamības gadījumā 
piedāvāt konsultācijas pie skolas 
psihologa vai tikšanos ar BTA 
komandu; 

3. Ja situācija atkārtojas, institūciju 
iesaistīšana, sniedzot rakstisku 
un mutisku informāciju par 
situāciju un veiktajām darbībām.  

 Bērns Stāsta par vardarbību 
pret kādu bērnu 
vecākiem vai iestādes 
darbiniekiem, kuri 
balstoties uz bērnu 
tiesībām, izvērtē 
situāciju 

VVDV, kura 
bērna mutisku 
sūdzību 
noformē 
rakstiski 
(ziņojums) 

1. Konflikta analizēšana ar 
konfliktā iesaistīto bērnu grupas 
pedagogiem un protokolēta 
tikšanās ar vecākiem; 

2. Nepieciešamības gadījumā 
piedāvāt konsultācijas pie skolas 
psihologa vai tikšanos ar BTA 
komandu; 

3. Ja situācija atkārtojas, institūciju 
iesaistīšana, sniedzot rakstisku 
un mutisku informāciju par 
situāciju un veiktajām darbībām. 

 Vecāks Ziņo mutiski vai 
rakstiski par iespējamo 
vardarbības faktu 
(ziņojums) 

Pirmsskolas 
pedagogiem vai 
VVDV, vai BTA 
komandas 
pārstāvjus 

1. Konflikta analizēšana ar 
konfliktā iesaistīto bērnu grupas 
pedagogiem un protokolēta 
tikšanās ar vecākiem; 

2. Nepieciešamības gadījumā 
piedāvāt konsultācijas pie skolas 
psihologa vai tikšanos ar BTA 
komandu; 

3. Ja situācija atkārtojas, institūciju 
iesaistīšana, sniedzot rakstisku 
un mutisku informāciju par 
situāciju un veiktajām darbībām. 

 
Vecāks- bērns 

1. Pamanīt-
Atpazīt 

2. Informēt Kuru informē? 3.Risināt 

Kurš 
pamanījis? 

 Darbinieks 

Ziņo mutiski vai rakstiski 
par iespējamo 
vardarbības faktu 
(ziņojums) 

VVDV 1. Izvērtējot situāciju, tikšanās ar 
bērna vecākiem un situācijas 
noskaidrošana; 

2. nepieciešamības gadījumā 
piesaista BTA komandu vai 
medmāsu, vai skolas psihologu, 
dokumentējot rakstiski 
(ziņojums); 

3. ja situācija nav uzlabojusies, 
mutiski un rakstiski informē 
institūcijas. 
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Pielikumi: 

1. Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi (IIC izstrādāts materiāls “Bērnu un vecāku tiesības un 
pienākumi”; http://online.pubhtml5.com/wjwi/vyvh/#p=1) 

2. Bērns neklausa? Ieteikumi bērna disciplinēšanai.  http://www.dzimba.lv/wp-
content/uploads/2017/10/Berns_neklausa_web.pdf 

3. Mazi padomi lielajiem. Disciplinēšanas kartītes. 
http://drosaberniba.lv/emacibas/kursi/10_Disciplinesanas_kartites.pdf 

4. BTA protokolā izmantotās likuma normas un iestādes iekšējie normatīvie dokumenti 
5. BTA protokola izpilde (darba plāns) 
6. Vardarbības pazīmju atpazīšana 
7. BTA komandas kontaktinformācija 
8. Sarunu protokola veidlapas 
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4.pielikums 
 
BTA protokola izmantotās likuma normas un iestādes iekšējie normatīvie dokumenti 

 Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Bērnu tiesību konvencija 

 Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likums  

 Ministru kabineta noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, 
kurš cietis no prettiesiskām darbībām” 

 Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas iekšējās kārtības noteikumi 
 

 

- Bērna individuālais portfolio (uzglabā jebkurus oficiālus dokumentus, kuri attiecās uz 
izglītojamo) 
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5.pielikums 
 

BTA protokola izpilde 
 

 Plānots Kad  

1.  BTA komandas tikšanās mēneša 2.pirmdiena plkst.14.00 vai 
pēc nepieciešamības 

2.  Džimbas 9 vai 11 soļu programma 1 nodarbība nedēļā “Pūces skolas” 
grupā  

3.  Bērnu tikšanās ar speciālistiem  Drošības nedēļā (aprīlī) 
Ciemošanās pie Džimbas 

4.  Pedagoģiskās padomes sēdes BTA protokola pieņemšana pirms 
mācību gada sākuma; labojumi un 
precizējumi pēc nepieciešamības 

5.  Izglītojošas darbinieku sapulces 3 x mācību gadā vai pēc 
nepieciešamības 

6.  Izglītojošie semināri/lekcijas 
darbiniekiem ar speciālistu piesaistīšanu 

2 x gadā 

7.  Vecāku padomes tikšanās 3 x gadā vai pēc nepieciešamības 

8.  Izglītojošas vecāku kopsapulces 2 x gadā 

9.  Grupas vecāku sapulces 2 x gadā vai pēc nepieciešamības 

10.  Darbinieku un vecāku anketēšana (par 
BTA) 

2 x gadā 

11.  “Bērnu labsajūtas mērījums” 2 x gadā 
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6.pielikums 
 

Vardarbības pazīmju atpazīšana  
 

Fiziskās vardarbības pazīmes: 

 Pušumi, zilumi, skrāpējumi, lūzumi, apdegumi, galvas traumas 

 Atkārtotas traumas vai savainojumi 

 Sūdzības par veselību, nogurums 

 Vietām trūkst matu 

 Bērns izskatās iebaidīts, izturas izteikti nedroši 

 Bērns izvairās no kontakta ar pieaugušajiem 

 

Emocionālās vardarbības pazīmes: 

 Bērnam tiek izvirzītas vecumam un spējām neatbilstošas prasības 

 Disciplinēšanas nolūkos pret bērnu tiek izmantoti neadekvāti, pārāk bargi sodi 

 Izturēšanās pret bērnu ir pārāk kritiska 

 Vecāki vai aprūpētāji bieži uz bērnu ir dusmīgi 

 Vecāki vai aprūpētāji bērnam draud 

 Bērns ir emocionāli vēss, vienaldzīgs 

 Bērns bieži ir skumjš, depresīvs 

 Sūkā pirkstus, monotoni šūpojas 

 Izteikti pasīvs un domīgs vai aktīvs un agresīvs 

Vecāku nolaidība: 

 Nevēlēšanās kontaktēties 

 Ātra attiecību veidošana ar svešiniekiem, un izteikta tieksme pēc pieaugušo uzmanības 

 Ķermeņa robežu neievērošana 

 Stereotipiskas ķermeņa kustības (šūpošanās u.c.) 

 Nesātīga ēšana un pastāvīga bada sajūta 

 Vecumam nepietiekams ķermeņa svars 

 Redzams nogurums, pasivitāte, var iemigt jebkura laikā 
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7.pielikums 
 

BTA komandas kontaktinformācija 
 

Vārds, uzvārds Amats Telefons  e-pasts 

Agita Šulca Vecpiebalgas 
vidusskolas direktora 
vietniece pirmsskolā 

26413004 agita.sulca@inbox.lv 

Agita Brauere  Vecpiebalgas 
vidusskolas 
pirmsskolas muzikālā 
audzinātāja 

26325263 stupeni@inbox.lv 

Svetlana 
Kociņa 

Vecpiebalgas 
vidusskolas 
pirmsskolas skolotāja 

26419450 sveta.kocina@inbox.lv 

Ilze Pizāne Vecpiebalgas 
vidusskolas 
pirmsskolas skolotāja 

26575901 ilzep9@inbox.lv 

Solvita Uljāne Vecpiebalgas 
vidusskolas 
pirmsskolas skolotāja 
palīgs 

28376053 Lincuks10@inbox.lv 
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8.pielikums 
 

Saruna ar Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolēna vecākiem 
 
 
 

Pirmsskolēna vārds.......................................... 
Saruna notiek ar............................................... 
 
Sarunā piedalās.............................................................................................................. 
 
Sarunas mērķis:.............................................................................................................. 
 
 
Ieteikumi vecākiem: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Datums:.................................  

............................................   ....................................... 

............................................   ....................................... 

............................................   ....................................... 

............................................   ....................................... 

............................................   ....................................... 
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Saruna ar ……………………………………. 
 
 
 

 
Sarunā piedalās.............................................................................................................. 
 
Sarunas mērķis:.............................................................................................................. 
 
 
Ieteikumi vecākiem: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Datums:.................................  

............................................   ....................................... 

............................................   ....................................... 

............................................   ....................................... 

............................................   ....................................... 

............................................   ....................................... 
 


