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Bērni un pusaudži ar kaitējošu
seksuālu uzvedību (KSU)
22 gadījumu analīze

5 Upuri

17
Pāridarītāji



Pāridarītāja raksturojums
17 pāridarītāji seksuālās darbībās bija iesaistījuši 31 upuri

Upuru vecuma no 3-15 gadi

Pāridarītāju dzimums – visi zēni

Pāridarītāju vecums no 3-17 (vidējais vecums 12 gadi)

Pāridarītāji un upuri visos gadījumos bija pazīstami

6 gadījumos KSU notika brāļu un māsu starpā



Vieta, kur pāridarījums noticis
Vasarā laukos 1 gadījumā

Bērnudārzā 1 gadījumā

Pagalmā 2 gadījumos

Bērnunamā 3 gadījumos

Audžuģimenē 4 gadījumos

Mājās 6 gadījumos



KSU veids
1)Intīmo ķermeņa daļu aizskaršana 2 gadījumi

2)Orāla, anāla, vagināla penitrācija 15 gadījumi



Informācija par pāridarītāja ģimeni

1. Nestabila, mainīga vide. Bērns dzīvo vairākās institūcijās (bērnunami, krīžu
centri, audžuģimenes)  - 7 gadījumi, vai vecāku aizgādība 50%/50% - 1 
gadījums

2.Ģimenē pret bērnu novārtā pamešana, fiziska vai emocionāla vardarbība – 5 
gadījumi

3. Kādam no vecākiem alkohola vai narkotiku atkarība – 4 gadījumi

4.Kādam no vecākiem psihiska saslimšana – 3 gadījumi

5.Bērns piedzīvojis seksuālu vardabību – 3 gadījumi

6.Vecāki pamana, meklē palīdzību, sadarbojas – 2 gadījumi.



Upuru raksturojums
1) 5 bērni

2) Vecums no 7-15 gadi

3) Dzimums 3 meitenes, 2 zēni



Vieta
Mājas - 3 gadījumi

Skolas wc – 1 gadījums

Audžuģimene – 1 gadījums



KSU veids
1)Orāls, anāls sekss

2)Orāls anāls sekss

3)Orāls sekss. Sekstings.

4)Anāls dzimumakts

5)Vagināls dzimumakts



Informācija par upura ģimeni
1)Tēvam alkohola atkarība, māte daudz strādā, arī pa naktīm. 
KSU notika brāļu starpā. Jaunākajam brālim mācīšanās
traucējumi.
2)Meitene audžuģimenē. Tur dzīvo tikai 6 mēnešus. 
Izmantoja zēni, kas arī bija ievietoti šajā ģimenē.
3)Ģimenē seksualizēta vide. Tēvs skatās un pats veido
pornogrāfiskus materiālus bērnu klātbūtnē. Mammai
psihiska saslimšana. Vecāki savstarpēji konflilktē. Bērni
novārtā pamesti.
4)Ģimenē vecāki konfliktē savā starpā, bērni ar mammu.
5)Meitene adoptēta. Pirms adopcijas seksuāli izmantota
bioloģiskajā ģimenē.



Aizsargājošie faktori



IZGLĀB VIENU DZĪVI
un tu esi

VARONIS

IZGLĀB 100 DZĪVES 
un tu esi
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