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VIII Ikgadējā konference vardarbības pret bērnu novēršanai
“Kāds dārzs ir bērnudārzs?”

2017. gada 10. oktobrī
Slokas ielā 1, Rīgā 

PROGRAMMA

9:00 - 9:30 Rīta kafija, reģistrācija

9:30 - 11:40 I Sesija 

9:30 - 9:50 Konferences atklāšana. 
Agnese Sladzevska (Centrs Dardedze) 

9:50 - 10:30 Vai viegli būt bērnam? Aktualitātes mūsdienu bērnības pētījumos. 
Zanda Rubene (Latvijas Universitāte) 

Prezentācija: Bērnības pētījumi ir starpdisciplināra izpētes joma mūsdienu sociālajās zinātnēs. 
Postmodernajā sabiedrībā iezīmējas jauna bērnības teorētiskā izpratne, kas liek pētniekiem 
pārskatīt «bērna» fenomena uztveri, audzināšanas mērķus un uzdevumus, mainot izpētes fokusu 
no pedagoģiskās jābūtības uz bērna vajadzību analīzi ikdienas pieredzes konstruēšanai. Bērnības 
pētījumu kontekstā tiek izvirzīti jautājumi: Kādēļ mazinās pieaugušo autoritāte audzināšanā? Kādēļ 
pieaugušajiem šķiet, ka mūsdienās bērniem ir pārāk daudz tiesību? Kā audzināt bērnu, kura rotaļas, 
sarunas (t.i., kultūra) pieaugušajiem bieži nav saprotama?

Zanda Rubene: LU profesore vispārīgajā pedagoģijā kopš 2010. gada. Kopš 2016. gada LU PPMF 
Pedagoģijas nodaļas vadītāja. Pētnieciskās intereses: bērnības pētījumi, digitālā bērnība, kritiskā 
domāšana kā pedagoģisks fenomens.

10:30 - 10:50 Pedagoga loma maza bērna dzīvē un drošas vides veidošanā pirmsskolas izglītības 
iestādē. 
Iveta Nagla (Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments) 

Prezentācija: Pirmsskolas izglītības pedagogs laikā, kamēr bērna vecāki strādā, aizvieto māti un tēvu. 
Svarīgi ir veidot un stiprināt sadarbību starp pedagogu un bērna ģimeni, bet, ko darīt un kā rīkoties 
situācijās, kad skolotājs pamana bērna uzvedībā izmaiņas? Kā par to runāt ar vecākiem, lai kopīgi 
problēmas risinātu? Kā veidot savstarpējo uzticēšanos? Šādi jautājumi pēdējā laikā kļūst aizvien 
aktuālāki, tādēļ ir vērts un nepieciešams stiprināt pedagoga pratību.

Iveta Nagla: Vairāk kā 20 gadu pieredze Rīgas pilsētas pašvaldības Pirmsskolas izglītības nodaļas 
vadītājas amatā. Karjeru iesāka pirmsskolas izglītības iestādē. 

10:50 - 11:10 Skolotāju kompetence bērnu labklājības veicināšanā. 
Kristīne Jozauska (Izglītības kvalitātes dienests)

Prezentācija: Ikvienam bērnam ir tiesības uz pilnvērtīgu un veselīgu dzīvi. Un tā ir mūsu - pieaugušo 
atbildība nodrošināt vidi, kas veicina uzticēšanos, draudzību, drošību un laimi. Mūsdienu neierobežoto 
iespēju un risku sabiedrībā bērnu tiesību aizsardzība sastopas ar jauniem izaicinājumiem un garantiju 
trūkumu. Efektīvai tiesību aizsardzības mehānismu izmantošanai, ir nepieciešama vienota izpratne par 
problēmām. Izglītības iestādes kļūst par aizvien nozīmīgākām bērnu identitātes, labklājības un garīgās 
veselības veicinātājām. Pētījumi apliecina, ka skolotāju kompetence vistiešākajā veidā vai nu pozitīvi, 
vai negatīvi ietekmē problēmu risināšanu.

Kristīne Jozauska: Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” nacionālā 
koordinatore. Psiholoģijas un izglītības zinātņu maģistre, šobrīd studē pedagoģijas doktorantūrā. 
Līdzšinējā darba pieredze galvenokārt saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības jomu, konsultēšanu, 
psihosociālās palīdzības sniegšanu gan bērniem, gan viņu vecākiem. Pēdējos gados darbojas izglītības 
jomā, pētot skolotāju kompetenci izglītības sistēmas dinamiskajā mainībā. 

“From policy to reality - shifting attitudes and practices from corporal punishment 
to safeguarding children”( “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa 
no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību”, Nr. JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175)
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11:10 - 11:30 Vecāki bērnudārzā - vēlmes un realitāte. Ko mēs varam darīt, lai šī pieredze būtu 
pozitīva? 
Zane Johansone (Latvijas vecāku kustība) 

Prezentācija:  Kādas ir vecāku gaidas un vēlmes, raizes un pat bailes, gatavojot un palaižot bērnu 
pirmsskolas izglītības iestādē? Veiksmīga sadarbība – ko tas nozīmē, kādas ir iespējamās sadarbības 
formas un kādi no tām ieguvumi visām iesaistītajām pusēm.

Zane Johansone: 2 dēlu mamma. Viena no biedrības “Latvijas Vecāku kustība” dibinātājām un 
tās valdes locekle, projekta “Pozitīvs skolas sākums” (2013-2016) idejas autore un koordinatore, 
līdzautore pētījumam “Skolu un pirmskolu pašpārvalžu izvērtējums un ieteikumi efektivitātes 
uzlabošanai” (2012). Kamēr bērni apmeklēja pirmskolu, aktīvi iesaistījās iestādes padomē, vairākus 
gadus bija arī tās vadītāja. Savukārt šobrīd darbojas skolas vecāku padomē. 

11:30 - 12:00 Paneļdiskusija 

12:00 - 13:00 PUSDIENAS 

13:00 - 14:50 II Sesija 

13:00 - 13:15 Atbalsts vecākiem audzināšanā bez vardarbības – Polijas pieredze. 
Renate Szredzinska (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Dosim bērniem spēku) 

Prezentācija: Par labās prakses pieredze fondā “Dosim bērniem spēku”, atbalstot mazu bērnu vecākus. 
Tiks apskatīta, gan sistemātiska, gan praktiska pieeja vecāku atbalstam. 

Renata Szredzinska: Maģistra grādu ieguvusi mūsdienu valodās un socioloģijā, kā arī sabiedriskajās 
attiecībās un mediju zinātnē. Fondā “Dosim bērniem spēku” strādā kopš 2008.gada, koordinējot 
programmu “Labs vecāks – labs sākums”, kuras mērķis ir pasargāt mazus bērnus no vardarbības. 
Pieredze darba grupās ģimenes atbalstam gan lokālā, gan starptautiskā līmenī. Autore zinātniskiem 
rakstiem saistītiem ar bērnu tiesībām un mazu bērnu vardarbības prevencijas jautājumiem. 

13:15 - 13:40 Drošāka bērnība Baltijas jūras reģionā. 
Turida Heiberga (Turid Heiberg) un Daja Venke (Daja Wenke) 

Prezentācija: Turida un Daja sadarbojas ar vairākām Baltijas jūras reģiona valstīm, lai ieviestu projektu 
“Bērnība bez vardarbības” un pasargātu bērnus no fiziskas sodīšanas. Baltijas jūras reģiona valstis 
gandrīz visas ir noteikušas fiziska soda aizliegumu (10 no 11 reģiona valstīm). Sadarbības rezultātā top 
starptautiskas vadlīnijas.

Turida Heiberga un Daja Venke: Turida ir Baltijas jūras reģiona Riska bērnu nodaļas vadītāja.  
Cilvēktiesības un bērnu tiesību jautājumi Baltijas jūras reģiona valstīs ir viņas darba sastāvdaļa jau 
vairāk kā 30 gadus. Daja ir pētījumu koordinatore “Bērnība bez vardarbības” projektos. Viņai ir daudzu 
gadu pieredze kā pētniecei un konsultantei ANO konvencijas par bērna tiesībām ieviešanā. 

13:40 - 14:00 Darbs ar vecākiem un bērniem – Hrabri Telefon Horvātijā pieredze. 
Sāra Milaveca (Sara Milavec) un Anamarija Vuiča (Anamarija Vuić). 

Prezentācija: “Hrabri Telefon” Horvātijā dibināts 1997.gadā kā uzticības tālrunis bērniem, kas cieš no 
vardarbības. 20 gadu pastāvēšanas laikā tas ir kļuvis par resursu bērniem, vecākiem un profesionāļiem 
visplašākajā nozīmē, caur dažādām kopienas programmām. Šajā prezentācijā par dažiem no labās 
prakses piemēriem no prevencijas un intervences programmām, kurās iesaistīti pirmsskolas vecuma 
bērni un viņu vecāki. 

Sāra Milaveca un Anamarija Vuiča: Sāra ir psiholoģe, programmas un projektu koordinatore. Viņai ir 
pieredze prevencijas grupu vadīšanā un konsultāciju darbā. Organizācijā Sāra ir daļa no komandas, kas 
strādā ar bērniem, profesionāļiem un brīvprātīgajiem, lai mazinātu vardarbību pret bērniem un bērnu 
starpā, - gan izmantojot radošu pieeju, gan strādājot grupās. Anamarija ir psiholoģe, psihoterapeite. 
Strādā kā bērnu uzticības tālruņa koordinatore. Viņai ir liela pieredze bērnu tiesību aizsardzībā un 
interešu pārstāvniecībā, kā arī brīvprātīgo darba koordinēšanā. Pašreiz darbojas arī Starptautiskajā 
bērnu uzticības tālrunī kā reģiona pārstāve. 
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14:00 - 14:20 Bērns centrā?! 
Dana Narvaiša (Cēsu Jaunā sākumskola) 

Prezentācija: Pirmais un patiesībā vieglākais solis ir gribēt, lai bērns ir centrā. Otrais solis ir saprast un 
kopā vienoties, ko nozīmē “bērns centrā”. Taču visgrūtākais ir trešais solis - lai īstenotu “bērncentrētu 
pieeju” tieši mums, pedagogiem un vecākiem, ir jāmainās. Padalīšos Cēsu Jaunās sākumskolas četru 
gadu pieredzē un ceļā uz pieeju “bērns centrā”. 

Dana Narvaiša: Divu gadu pedagoģijas pieredze vidusskolas klasēs, piecu gadu pieredze kopā ar 
vecākiem veidojot skolu - tas nozīmē darbu gan ar vecākiem, gan pedagogiem, gan bērniem.

14:20 - 14:50 Paneļdiskusija 

14:50 - 15:20 KAFIJAS PAUZE 

15:20 -  17:30 III Sesija 

15:20 - 15:40 Vai bērni ir pasargāti no fiziska soda? Starptautiska pētījuma prezentācija. 
Renata Szredzinska (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Dosim bērniem spēku)

Prezentācija: Cik izplatīts ir fizisks sods mūsu valstīs? Ko sabiedrība redz kā pieņemamu metodi bērnu 
disciplinēšanai ģimenē un bērnudārzā? Kur vecāki rod atbalstu, kad piedzīvo izaicinājumus bērna 
audzināšanā? Šos un citus jautājumus apskatīsim balstoties uz pētījuma datiem. Pētījums veikts Latvijā, 
Horvātijā un Polijā 2017.gadā ES atbalstītā projekta “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses 
maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību” ietvaros.
Renata Szredzinska: Maģistra grādu ieguvusi mūsdienu valodās un socioloģijā, kā arī sabiedriskajās 
attiecībās un mediju zinātnē. Fondā “Dosim bērniem spēku” strādā kopš 2008.gada, koordinējot 
programmu “Labs vecāks – labs sākums”, kuras mērķis ir pasargāt mazus bērnus no vardarbības. 
Pieredze darba grupās ģimenes atbalstam gan lokālā, gan starptautiskā līmenī. Autore zinātniskiem 
rakstiem saistītiem ar bērnu tiesībām un mazu bērnu vardarbības prevencijas jautājumiem. 

15:40 - 16:00 Kas ir disciplinēšana un vai tā var kļūt bīstama? 
Laila Balode (Centrs Dardedze)

Prezentācija: Ko mēs katrs saprotam ar jēdzienu disciplinēšana? Vai 21. gadsimta Latvijā visi varam 
runāt par šo tēmu “vienā valodā”? Kāpēc dažreiz pedagogi izjūt nepamatotu pietāti pret šo jēdzienu? 
Vai mūsu rīcībā ir pietiekams disciplinēšanas metožu arsenāls, un vai vienmēr esam droši tās lietojot? 
Savā uzrunā meklēšu atbildes uz šiem jautājumiem. Lai mums izdodas!

Laila Balode: Nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes locekle, konsultāciju daļas vadītāja. Sociālā 
darba maģistre, lektore, vecmāmiņa.

16:00 - 16:30 Pirmsskolas vecuma bērni un disciplinēšana. 
Līga Redliha (Centrs Dardedze) 

Prezentācija: Prezentācijā tiks pārrunāti bērna un pieaugušā ieguvumi, ja bērnam tiek nodrošināta 
vecumam piemērota, pozitīva disciplinēšana. Tiks pārrunāti disciplinēšanas pamatprincipi un 
konkrētas disciplinēšanas metodes.  

Līga Redliha: Ikdienas darbs saistīts ar bērnu un pieaugušo konsultēšanu, psiholoģisko izvērtēšanu, 
atzinumu par izpētes rezultātiem sastādīšanu. Vairāku gadu pieredze, vadot apmācību grupas 
speciālistiem, atbalsta un izglītojošas grupas vecākiem par bērnu audzināšanas, disciplinēšanas un 
citām tēmām. 

16:30 - 16:50 Programma “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”. 
Ilze Žagare (Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija)

Prezentācija: Kas ir “programma BDDB”, un kāda ir mūsu iecere sadarbībai ar pašvaldībām šīs 
programmas tālākai ieviešanai Rīgā un Latvijā.

Ilze Žagare: Programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” veidotāju komandas pārstāve, 
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Resursu un kompetences centra vadītāja.

16:50 - 17:20 Paneļdiskusija 

17:20 - 17:30 Noslēgums
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