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Informācija par bērnu aizsardzības procesu 
 

 
 

VESTLOTIANAS BĒRNU AIZSARDZĪBAS KOMITEJA 
                  
Ievads 

Šī brošūra sniedz informāciju par izmeklēšanas procesiem bērnu aizsardzības kontekstā: 
• kādēļ cilvēki var būt noraizējušies; 
• kas var notikt pārrunu laikā; 
• kas notiek pēc izmeklēšanas; 
• kur ģimenes var saņemt palīdzību. 
 

Aģentūru un citu organizācija atbildība 
Visu personu pienākums ir gādāt, lai bērnu būtu drošībā un labi aprūpēti. Ja rodas raizes par 
bērniem, par to parasti ziņo: 
• sociālā darba nodaļai; 
• policijai; 
• veselības nozares darbiniekiem (piem., patronāžas māsai, ģimenes ārstam); 
• jebkuram citam speciālistam, kas strādāt ar ģimeni, piem., darbiniekam mājokļu jautājumos, 

skolotājam. 
 

Kādēļ cilvēki var būt noraizējušies par bērnu? 
Par bērnu var būt radušās raizes vai bērns var būt ar kādu aprunājies dažādu iemeslu dēļ. 
Iespējams, ka tiek uzskatīts, ka bērns ir ticis pakļauts vai to apdraud: 
• fiziskas traumas riska (sišana, speršana, iedunkāšana); 
• fiziska nevērība (viņu pietiekamā mērā nebaro, neapģērbj, nemazgā, neuzrauga); 
• seksuālās izmantošana (nepiemērota seksuāla uzvedība, valoda, uzbrukums, pakļaušana 

pornogrāfijas ietekmei); 
• emocionālā vardarbība (nepārtraukta kritizēšana, ignorēšana, pazemošana, pakļaušana ģimenes 

vardarbības ietekmei). 
 
 

Kas parasti notiek bērnu aizsardzības izmeklēšanas ietvaros? 
Sociālā darba dienesta darbinieku un policijas likumīgais pienākums ir izmeklēt jebkādas raizes (un 
veselības aprūpes darbinieku pienākums ir palīdzēt), kas liecina, ka bērns ir ticis ļaunprātīgi 
izmantots vai pakļauts ļaunprātīgas izmantošanas riskam.  
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Bērns labklājība visos gadījumos ir pati svarīgākā. Parasti sociālais darbinieks un policija vēlēsies: 
• aprunāties ar bērnu; 
• aprunāties ar vecākiem / aprūpētājiem; 
• aprunāties ar citām iesaistītām personām (piem., ģimenes locekļiem, skolotāju, patronāžas māsu 

utt.); 
• ja nepieciešams, veikt tālāku izmeklēšanu; 
• aprunāties ar veselības nozares darbiniekiem par to, vai nepieciešams medicīniski izmeklēt bērnu. 
 
Šis bērniem un ģimenēm ir stresa pilns laiks. Ir svarīgi, lai: 
• viņi saprastu, kas notiek; 
• vecāku viedokļi un bērnu viedokļi tiktu uzklausīti. 
 
Parasti policija un sociālā darba dienests centīsies saņemt vecāku atļauju, pirms ar bērnu tiks 
veiktas pārrunas. Taču atsevišķos gadījumos tas var nebūt iespējams. Šādos gadījumos iemesls, 
kura dēļ ar bērnu tika veiktas pārrunas vai citas darbības bez vecāku zināšanas vai piekrišanas, tiks 
viņiem izskaidrots vēlāk. Ja vecāki atsakās sniegt piekrišanu, var tikt apsvērti citi juridiski 
pasākumi. Ar bērnu pārrunas veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki un policijas darbinieki. Parasti 
sociālie darbinieki un policija centīsies iegūt bērns piekrišanu pārrunām vai medicīniskai 
izmeklēšanai (tas atkarīgs no bērna vecuma un izpratnes līmeņa).  
 
Ja vien iespējams, vecāki tiks informēti par notiekošo. Ja viņi uzskata, ka pret viņiem nav 
izturējušies taisnīgi, viņus informēs par viņu tiesībām un personas, ar kuru viņi var apspriest savas 
raizes, vārdu. 

 
Kas notiek medicīniskās izmeklēšanas laikā? 

Ja tiek pieņemts lēmums par to, ka nepieciešams veikt medicīnisku izmeklēšanu, bērnu izmeklēs 
bērnu ārsts (pediatrs), lai pārliecinātos, ka nav radušās traumas vai citas problēmas (piem., 
palēnināta augšana, infekcijas), kuras nepieciešams ārstēt. Dažos gadījumos klāt var būt arī 
policijas dienesta ārsts. Ja bērnam ir radušās kādas traumas, policija tās var nofotografēt kā 
pierādījumus. Ārsts izskaidros visu notiekošo, kā arī to, vai nepieciešamas tālākas pārbaudes vai 
ārstēšana. 
 

Kas notiks pēc izmeklēšanas? 
Kad izmeklēšana būs pabeigta, var notikt kāds no tālāk aprakstītajiem pasākumiem: 
• tālāka rīcība nebūs nepieciešama; 
• ģimenei tiks piedāvāts atbalsts un konsultācijas; 
• tiks noorganizēta sākotnējā Bērnu aizsardzības lietas konference, lai izvērtētu riskus, kuram 

bērns ir pakļauts, un sastādītu bērna aizsardzības plānu. 
• var tikt veikti brīvprātīgi pasākumi, kuru ietvaros bērns var dzīvot pie ģimenes locekļiem, drauga 

vai audžuvecākiem; 
• lai pasargātu bērnu, var tikt veikti tālāki juridiski pasākumi; 
• par izmeklēšanu var tikt informēts bērnu referents un viņš var vēlēties veikt sīkāku izmeklēšanu 

vai vienoties par bērniem paredzētu tiesas sēdi. 
 
Lielākajā daļā gadījumu bērni netiek atrauti no mājām un turpina dzīvot ar savu ģimeni, saņemot 
nepieciešamo palīdzību un atbalstu. 

 
Juridiska konsultācija 

Ģimenes var saņemt juridisku palīdzību no: 
• jurista; 
• Bērnu tiesību centra (Child Law Centre), bezmaksas tālrunis 0800 328 8970; 
• Vecāku palīdzības līnijas, 0808 800 2222 
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Kas notiek Bērnu aizsardzības lietas konferencē? 
Bērnu aizsardzības lietas konference tiek rīkota pēc tam, kad izmeklēšanu ir veicis sociālais 
darbinieks. Tikšanos Vestlotianas Bērnu aizsardzības komitejas vārdā vada neatkarīgs 
priekšsēdētājs. Cilvēki, kuri pazīst ģimeni un bērnu vai kuri ir saistīti ar izmeklēšanu un tiek ielūgti 
ierasties uz lietas izskatīšanas konferenci, piem. patronāžas māsa, skolotājs, ārsts, policijas 
darbinieks, sociālais darbinieks utt. 
 
Vecākus ielūgs apmeklēt lietas konferenci un dažos gadījumos to var apmeklēt arī bērns. 
Iespējams, ka ģimenes nevarēs apmeklēt zināmu lietas konferences daļu, ja speciālistiem ir 
jāapspriež jautājumi, kuros viņi nevar dalīties ar ģimenēm, piem., policijai var būt informācija par 
kādu citu personu, kuru viņi nevar izpaust ģimenēm. Pirms lietas konferences tās priekšsēdētājs 
tiekas ar ģimeni. Ģimeņu uzskati tiks uzklausīti. 
 
Ja ģimenes neierodas, priekšsēdētājam jāpārliecinās, ka lietas konferenci pārzina viņu uzskatus. 
Ģimenes var nosūtīt rakstisku informāciju vai lūgt, lai viņu sociālais darbinieks informē par saviem 
uzskatiem. Sociālais darbinieks tiksies ar ģimenēm pēc iespējas ātrāk pēc tikšanās, lai izskaidrotu 
pieņemtos lēmumus. Ģimenes arī saņem konferences protokolu/    
 
Cilvēki lietas konferencē: 
• dalās informācijā par jautājumiem, kas rada raizes; 
• pārskata līdz šim pieņemtos lēmumus vai veikto rīcību; 
• nolemj, vai bērns ir pakļauts riskam un vai viņš jāpiereģistrē Bērnu aizsardzības reģistrā; 
• jāvienojas par bērna aizsardzības plānu; 
• jāvienojas ar pamatgrupu (cilvēkiem, kas atbalstīs ģimeni un bērnu); 
• jāvienojas par datumu, kurā notiks lietas pārskata konference (3 mēnešu laikā). Šīs tikšanās laikā 

tiks apsvērts, vai bērns joprojām ir pakļauts riskam un vai reģistrēšanai jāturpinās; 
• jāizlemj, vai bērnam jāsniedz norīkojums pie bērnu referenta. 

 
Pēc lietas konferences 

Pēc lietas konferences galvenā grupa regulāri tiksies, lai pārliecinātos, ka visi strādā kopā, lai 
samazinātu risku, kuram pakļauts bērns. Parasti pamatgrupas sastāvā ir iekļauti vecāki. Ja 
nepieciešams papildu atbalsts, tas tiks apspriests šajās tikšanās reizēs. 
 
Noderīgi tālruņa numuri: 
 
Bāsgeitas Sociālā darba centr – 01506 284000 
Broksmērnas Sociālā darba centr – 01506 284440 (option 2) 
Livingstonas Sociālā darba centrs – 01506 282252 
Ja jums steidzami jārunā ar kādu ārpus darba laika, lūdzu, zvaniet uz Sociālās aprūpes ārkārtas 
nodaļu (sociālais darbs) pa tālruni 01506 281028. 
Policija – 101 (Emergency – 999) 
Bērnu referents – 0131 244 3130 
Vardarbības ģimenē dienests – 01506 281055 
 
 
 

tel:0131%20244%203130

	Informācija par bērnu aizsardzības procesu

