
PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

PIETEIKUMS 

Programmas 

nosaukums  

 

Preventīvais darbs bērnu tiesību aizsardzības jomā 

  

Programmas 

adresāti 
(pedagogu 

mērķgrupas) 

Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra pedagogi 

Programmas  

pieteicējs 
(iestādes pilns 
nosau- 

kums, reģ.Nr., 
pasta  

adrese, tālr., 
,fakss,  

E-pasts, WWW 

lapa) 

 

Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs; reģistrācijas Nr. 4323901692, 

pasta adrese: „Internātpamatskola”, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118, tālrunis: 
67956088, e-pasts: skola@upeslejuskola.lv  

Mājas lapas adrese www.upeslejuskola.lv 

 

Kontakt- 

persona 
(vārds, uzvārds,  
tālr., E-pasts) 

Sandra Bondare, tālrunis 28212900, E-pasts: sandra.bondare@inbox.lv 

Īstenošanas 

laiks 
(dd.mm.gggg) 

2018.gada jūnijs- augusts Īstenošanas 

vieta 

(pilsēta, 
rajons) 

 Upesleju internātpamatskola – 

rehabilitācijās centrs, 
„Internātpamatskola”, Upeslejas, 

Stopiņu novads 

Programmas 

apjoms 
(stundas)  

 

8 
Dalībnieku 

skaits (cilv.) 

 

30 
Mācību 

valoda 

 

Latviešu 

Programmas 

īsa anotācija 
(līdz 250 
simboliem, 

neatkārtojot 
iepriekš minēto) 

Pedagogi pilnveidos savas zināšanas Latvijas likumdošanas jautājumos par bērnu 
tiesību aizsardzības jomu. Nodarbībās aktualizēs un padziļinās Latvijas normatīvo 

aktu izpratni un to piemērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Pedagogi analizēs 
un diskutēs par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem, nepilngadīgo atbildību, 

bērna tiesību garantijām un ierobežojumiem. Pedagogi pievērsīs uzmanību bērnu 
drošībai izglītības iestādēs ievērošanu. 

Programmas 

vadītājs 
(vārds, uzvārds,  
zinātn. grāds, 
amats) 

Jeļena Prišpetjeva, pedagoģijas maģistre, Carnikavas novada Bāriņtiesas locekle 

 

        ___________________  

 (datums) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

mailto:sandra.bondare@inbox.lv
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Pielikums pedagogu profesionālās pilnveides programmas pieteikumam  

Programmas nosaukums: Preventīvais darbs bērnu tiesību aizsardzības jomā 

Programmas mērķis: 

 Padziļināt zināšanas un izpratni, kā arī attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai, pildot darba pienākumus, nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu un 
aizsardzību. Papildināt zināšanas par izmaiņām un aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

 

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):  

- Tiks apgūtas prasmes, pildot darba pienākumus, pasargāt bērnus nedrošā situācijā. 
- Ievērot LV  likumdošanu, tai skaitā Bērnu tiesību aizsardzības likumu. 

 

Programmas anotācija:  

 Pedagogi pilnveidos savas zināšanas Latvijas likumdošanas jautājumos par bērnu tiesību aizsardzības jomu. Nodarbībās aktualizēs un padziļinās 
Latvijas normatīvo aktu izpratni un to piemērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Pedagogi analizēs un diskutēs par bērnu un vecāku tiesībām 
un pienākumiem, nepilngadīgo atbildību, bērna tiesību garantijām un ierobežojumiem. Pedagogi pievērsīs uzmanību bērnu drošībai izglītības 
iestādēs ievērošanu. 

Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saikne, programmas apguves vērtēšana): 

 Tiks sagatavoti testa jautājumi. 

N.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits  
Īstenošanas formas, metodes, 

pārbaudes formas un metodes 
Nodarbību vadītājs ¹ 

1 2 3 4 5 

1. 

 
Latvijas likumdošana bērnu tiesību 4 stundas 

 
Lekcija, diskusija,  J.Prišpetjeva 
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2. 

aizsardzības jomā:  
- Bērnu un vecāku pienākumi, 

ierobežojumi;  
- Audzinoša rakstura piespiedu 

līdzekļi, kā alternatīva 
kriminālatbildībai un 

administratīvajam sodam; 
- Bērnu drošība izglītības iestādēs;  
- Jauninājumi bērnu tiesību 

aizsardzības jomā; 
Sadarbības veicināšana starp  izglītības 
iestādēm un bērnu tiesību aizsardzības 

institūcijām. 
 

- Nepilngadīgo administratīvā 
atbildība; 

- Nepilngadīgo kriminālatbildība; 
Bērns - vardarbības upuris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 stundas 

gadījumu analīze, 

 darbs grupā, 

 labās prakses piemēri u.c. 

 

 

 

 

 

 

Lekcija, diskusija,  

gadījumu analīze, 

 darbs grupā, 

 labās prakses piemēri u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Prišpetjeva 

 

 KOPĀ 8 stundas   

Nepieciešamie mācību materiāli, tehniskais nodrošinājums (tajā skaitā nodarbību vadītājiem un kursu klausītājiem):  

 

Programmas vadītājs ___________________   /_________/                     31.05.2018.   

                     (paraksts)                  (paraksta atšifrējums) 

 

¹Pedagogu profesionālās pilnveides programmas pieteikumam jāpievieno nodarbību vadītāju CV 

 


