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Situācijas analīze novadā

● Diskusija ar bērnu tiesību aizsardzības jomas ekspertiem 

un speciālistiem novadā
● Informatīva tikšanās ar novada deputātiem

● Tikšanās ar NVO

● Fokusgrupas diskusijas ar vecākiem

● 2. klases skolēnu intervēšana, 7. un 11. klašu skolēnu 

anketēšana
● Sociālā dienesta pieejamības izvērtējums

Tika novērtētas pašvaldības stiprās puses un vajadzības

bērnu aizsargāšanai no visa veida vardarbības, kā arī

identificēti pašvaldībā esošie un iespējamie resursi bērniem

drošas vides veidošanā.

Situācijas analīzē tika izmantotas metodes:

Situācijas analīze novadā



Ar situācijas analīzes rezultātiem tika iepazīstināti 

novada speciālisti, kas ikdienā strādā ar bērniem 

un viņu ģimenēm novadā. Šajā seminārā 

speciālisti tika iesaistīti arī rezultātu apspriešanā 

par to, cik bērniem un ģimenei draudzīga ir 

pašvaldība. 

Seminārā piedalījās pārstāvji no sociālā dienesta, 

bāriņtiesas, Valsts policijas, skolas un skolas 

padomes, pirmsskolas izglītības iestādes, 

interešu izglītības iestādes, jaunatnes iniciatīvu 

centra, jauniešu konsultatīvās padomes, NVO, 

bibliotēkas, draudzes, deputāti, novada 

kārtībnieki, ģimenes ārsti. 



●Balstoties uz veikto izpēti, tiek gatavota starpnozaru 

un starp institucionāla stratēģija par bērnu vardarbības 

profilaksi un novēršanu novadā.

●Galvenais uzsvars stratēģijas izstrādē ir bērnu 

interešu un vajadzību novērtēšana, vardarbības risku 

un seku mazināšana.

●Stratēģiju gatavo novada eksperts ar Centra 

Dardedze speciālistu atbalstu, izmantojot Centra 

Dardedze speciālistu ieteikumus.



Lai izvirzītu problēmas, ar kurām strādāt stratēģijas gatavošanas

posmā, tikās novada speciālisti, kas strādā bērnu tiesību

aizsardzības jomā.

Tika izvirzītas trīs problēmas:  

1.Ģimenēm ar bērniem trūkst informācijas par pašvaldībā 

sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, t.sk.

par sociālā pedagoga darbību un Salacgrīvas novada jaunatnes 

iniciatīvu centra (SNJIC) “Bāka” darbību.

2. Vecākiem nav pietiekamas zināšanas par bērnu disciplinēšanu 

un vecumposmu īpatnībām, kā arī vecāki neatzīst problēmas 

(bērnu veselības problēmas, uzvedības problēmas u.c.).

3. Pamatskolā skolēniem ir problemātiska uzvedība, vienaudžu 

savstarpējās cieņas trūkums, kas rada risku vardarbībai.



Lai varētu izveidot stratēģiju un to vēlāk ieviestu, speciālisti 

tikās darba grupās, lai izvirzītu mērķus  un izvēlētos mērķu

sasniegšanai piemērotus uzdevumus, izlemtu kas ko darīs,

kādā laika grafikā un, kādu rezultātu sasniegs.

Lai novērstu pirmo problēmu- ģimenēm ar bērniem trūkst informācijas par 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, t.sk., par 

sociālā pedagoga darbību un SNJIC “Bāka” darbību- tika izvirzīti sekojoši 

mērķi:

● nodrošināt ģimenes ar bērniem ar informāciju par sociālajiem 

pakalpojumiem un sociālo palīdzību Salacgrīvas novadā

● nodrošināt skolu pedagogus, skolēnus un vecākus ar informāciju par 

sociālā pedagoga darbību

● veicināt SNJIC “Bāka” atpazīstamību, ērti un pārskatāmi informēt esošos 

un potenciālos apmeklētājus par iestādes darbību un pieejamajiem 

pakalpojumiem.



Lai novērsu otro problēmu (speciālisti tikās Salacgrīvas pirmsskolas 

izglītības iestādē “Vilnītis”)- vecākiem nav pietiekamas zināšanas 

par bērnu disciplinēšanu un vecumposmu īpatnībām, kā arī

vecāki neatzīst problēmas (bērnu veselības problēmas, 

uzvedības -problēmas u.c.)- tika izvirzīti sekojoši mērķi: 

● paaugstināt vecāku zināšanas par bērnu disciplinēšanu un 

vecumposmu īpatnībām

● nodrošināt vecākus ar informāciju par pazīmēm, kas liecina, 

ka bērnam ir uzvedības un/vai veselības problēmas

● nodrošināt vecākus ar informāciju par iestādes sniegtajiem 

pakalpojumiem un esošajiem speciālistiem, kā arī veicināt 

vecāku sadarbību ar izglītības iestādi



Lai novērstu trešo problēmu (speciālisti tikās Salacgrīvas

vidusskolā)- pamatskolā skolēniem ir problemātika 

uzvedība, vienaudžu savstarpējās cieņas trūkums, 

kas rada risku vardarbībai- tika izvirzīti sekojoši mērķi:

● paaugstināt skolēnu zināšanas par personīgo drošību 

saskarsmē ar citiem

● veicināt drošas un cieņpilnas vides attīstību skolā



Projekta ietvaros sagatavoti programmu vadītāji, kuri jau vada 

nodarbības:

● 6 Džimbas aģenti. No katras skolas viens sākumskolas skolotājs

un no katras pirmsskolas izglītības iestādes viens skolotās. Tiek 

vadītas nodarbības interaktīvā un viegli saprotamā valodā bērniem 

par personisko  drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem. 

● 2 programmas Sargeņģelis vadītāji. Šī programma ir atbalsts 

jaunajām ģimenēm, kuras atrodas augsta riska situācijā un audzina 

mazuli vecumā līdz diviem gadiem.

●Tēva grupas vadītāji. No novada neviens tēvs nepiedalījās apmācībā, taču 

tēviem ir iespēja piedalīties tēva grupā Saulkrastu novadā, kur tiek

organizētas grupas.



Projekta stratēģijas aktivitātes ietvaros notika 

pieredzes apmaiņas seminārs “Labās prakses 

piemēri vardarbībā cietuša bērna interešu 

aizstāvībai Ziemeļvalstu pašvaldībās”.

Semināru vadīja Islandes Bērnu Tiesību 

Aizsardzības Aģentūras direktors Bragi 

Gudbrandssons.

Seminārs tika organizēts ar mērķi iepazīstināt 

speciālistus un deputātus ar citu valstu pieredzi un 

labo praksi.



Projekta ietvaros vēl notiek aktivitātes:

●Ģimenes ārsti iesaistīti vardarbības sākotnējā novēršanā un 

prevences pasākumos.

Ģimenes ārstiem tiek organizēts seminārs, kura ietvaros tiks 

apkopoti ārstu ieteikumi un rezultātā izveidots buklets par to, kā 

ģimenes ārstiem atpazīt vardarbību

● Bērniem daroša pirmsskolas izglītības iestāde. Tiek izstrādāta

bērniem draudzīgas un drošas organizācijas politika un stratēģija 

pirmsskolas izglītības iestādē.



Izaicinājumi:

●Iesaistīšanās projekta aktivitātēs divus gadus

● Iesaistīt projekta aktivitātēs citus speciālistus un institūcijas

●Organizēt seminārus un darba grupas novadā

●Iepazīšanās ar situācijas analīzes rezultātiem

●Darbs pie stratēģijas veidošanas

●Stratēģijas veidošanā iesaistīt citus speciālistus  un institūcijas
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