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No autoriem

ģimenes un bērnu tiesību terminu skaidrojošā vārdnīca ir tapusi, ņemot 
vērā nepieciešamību pēc avota, kurā vienuviet būtu atrodami tādu juridisku 
terminu skaidrojumi, kas attiecas uz ģimenes tiesībām un bērnu tiesību aiz-
sardzības jautājumiem gan sociālajā, gan izglītības, gan psiholoģijas, gan me-
dicīniskajā, gan tiesību aspektā. Vārdnīcā autori ir centušies ietvert aktuālāko 
informāciju par katra termina būtību, nozīmi un to (iespējamu) interpretēju-
mu. Dažiem terminiem ir doti vairāki skaidrojumi, lai interesenti gūtu vispusī-
gu priekšstatu par attiecīgā termina lietojumu.

Terminu skaidrojums dots 1346 terminiem, atsaucoties uz vārdnīcā norā-
dītajiem literatūras, normatīvo aktu un tiesu prakses materiālu avotiem, citē-
jot tos un skaidrojot attiecīgā termina jēgu (būtību). Atsauces uz konkrētiem 
avotiem dod iespēju atrast detalizētāku informāciju par interesējošo terminu 
attiecīgajā normatīvajā aktā vai publikācijā, attiecīgi veicinot pētniecības ie-
spēju izvēlētajā jomā. 

Vārdnīca labākai uztverei un pārskatāmībai ir izkārtota tabulā, jo tādejādi 
terminu skaidrojumi, kas ir pietiekami apjomīgi un izvērsti, ir saprotamāki.

Vairākos gadījumos ir skaidroti vispārēja rakstura termini, kas var iespaidot 
ģimenes tiesību un bērnu tiesību aizsardzības normu analīzi un varbūtējos 
pieņemamos individuālos lēmumus. Vienlaikus vārdnīcā ir atlasīti un ietver-
ti specifiski termini, kas saistīti ar izglītību, veselības aizsardzību, sociālo un 
darba tiesību jautājumiem, nepilngadīgo procesuālo statusu u.c. Autori uz-
skata, ka šo terminu iekļaušana un skaidrojums vārdnīcā ir būtisks izpratnes 
veidošanā par ģimenes tiesībām un bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, 
akcentējot šo  tiesību komplekso raksturu, vēršot uzmanību uz normatīvo 
aktu plašo klāstu. Tāpat vārdnīcā atrodamie atsevišķi termini, kas skar pub-
liskās tiesības vai arī citas tiesību apakšnozares, ir iekļauti apzināti, jo tiem ir 
ievērojama nozīme bērna tiesību aizsardzības izpratnē, vēršot uzmanību uz 
bērnam draudzīgas tiesiskās vides veidošanas nepieciešamību.
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Vārdnīcas uzdevums ir padarīt kompaktāku un labāk pieejamu skaidroju-
mu ģimenes tiesību un bērnu tiesību aizsardzības, kā arī ar šīm tiesībām sais-
tītiem terminiem, kas pašreiz atrodas daudzos un dažādos izdevumos un ne 
vienmēr ir labi pārskatāmi un pieejami, kā arī to ikdienas lietošana ne vienmēr 
ir precīza un pareiza. 

Autori, veidojot vārdnīcu, ir grupējuši terminu tematiku pa blokiem pie 
attiecīgā burta, izvēloties „virsterminu”, attiecīgi skaidrojot tos terminus, kas 
attiecināmi uz konkrēto bloku jeb tēmu. Piemēram, sadaļā, ko veido termini ar 
burtu „B”, ir iekļauti šādi „virstermini”: Bāriņtiesa, Bērns, Bērna vislabākās inte-
reses, Bērna tiesības, Bērna pienākumi, Bērna drošības garantēšana, Bērna uz-
raudzība kā pakalpojums, Bērna mantisko interešu aizsardzība, Bērna perso-
nisko interešu aizsardzība, Bērna nodarbināšana. Izveidotajos blokos termini 
nav sakārtoti alfabētiskā secībā, bet gan saturiski atklājot “virstemina” būtību. 
Dažu terminu skaidrojumā ir ietverti gan materiālo, gan procesuālo tiesību 
aspekti, tādejādi norādot uz termina komplekso raksturu. Atsevišķu terminu 
skaidrojumā ir ietverti piemēri, lai labāk izprastu termina lietošanas specifiku 
un nepieciešamību. Savukārt dažu terminu skaidrojums iekļauts vārdnīcā, lai 
uzsvērtu to, ka bērns līdz 18 gadu sasniegšanai atrodas speciālā tiesiskā sta-
tusā, jo no vienas puses, bērniem nav visu tiesību, kas piemīt pieaugušajiem, 
bet, no otras puses, bērniem ir savas specifiskas tiesības, kas saistītas ar viņu 
vecumu, stāvokli ģimenē un sabiedrībā.  

Vienlaikus šī pieeja ļauj izmantot šo vārdnīcu kā mācību līdzekli ģimenes 
un bērnu tiesību apguves procesā augstākās izglītības iestādē, īpaši ņemot 
vērā mācību grāmatu un studiju materiālu trūkumu šajā jomā.

Uzsverot bērnam draudzīgas tiesiskās vides nozīmi ģimenes tiesību un 
bērna tiesību aizsardzības kontekstā, autori pievienojas uzskatam, ka bērnam 
draudzīga tiesiskā vide veidojas un pastāv, ja bērna tiesības ietekmējošais 
materiālais un procesuālais normatīvais regulējums ir tiesisks, pārskatāms 
un īstenojams nacionālo tiesību kontekstā, ja iestādes, kuras piemēro tiesī-
bu normas, rīkojas bērna vislabākajās interesēs, ja ideoloģija, kas nosaka at-
tiecīgās justīcijas sistēmas attīstību, ir bērnam un sabiedrībai izprotama un 
pieņemama. 

Valstī pastāvošā kompleksā sistēma bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 
(nepilngadīgo justīcija), ko veido: 

1) normatīvais regulējums (administratīvais, kriminālais, civilais); 
2) iestādes, kuras īsteno tiesību normas, tās piemērojot konkrētam 

gadījumam; 
3) vadlīnijas, ko izstrādā valsts pārvalde un kas nosaka ģimenes un bērnu 

4

Vārdnīcas uzdevums ir padarīt kompaktāku un labāk pieejamu skaidroju-
mu ģimenes tiesību un bērnu tiesību aizsardzības, kā arī ar šīm tiesībām sais-
tītiem terminiem, kas pašreiz atrodas daudzos un dažādos izdevumos un ne 
vienmēr ir labi pārskatāmi un pieejami, kā arī to ikdienas lietošana ne vienmēr 
ir precīza un pareiza. 

Autori, veidojot vārdnīcu, ir grupējuši terminu tematiku pa blokiem pie 
attiecīgā burta, izvēloties „virsterminu”, attiecīgi skaidrojot tos terminus, kas 
attiecināmi uz konkrēto bloku jeb tēmu. Piemēram, sadaļā, ko veido termini ar 
burtu „B”, ir iekļauti šādi „virstermini”: Bāriņtiesa, Bērns, Bērna vislabākās inte-
reses, Bērna tiesības, Bērna pienākumi, Bērna drošības garantēšana, Bērna uz-
raudzība kā pakalpojums, Bērna mantisko interešu aizsardzība, Bērna perso-
nisko interešu aizsardzība, Bērna nodarbināšana. Izveidotajos blokos termini 
nav sakārtoti alfabētiskā secībā, bet gan saturiski atklājot “virstemina” būtību. 
Dažu terminu skaidrojumā ir ietverti gan materiālo, gan procesuālo tiesību 
aspekti, tādejādi norādot uz termina komplekso raksturu. Atsevišķu terminu 
skaidrojumā ir ietverti piemēri, lai labāk izprastu termina lietošanas specifiku 
un nepieciešamību. Savukārt dažu terminu skaidrojums iekļauts vārdnīcā, lai 
uzsvērtu to, ka bērns līdz 18 gadu sasniegšanai atrodas speciālā tiesiskā sta-
tusā, jo no vienas puses, bērniem nav visu tiesību, kas piemīt pieaugušajiem, 
bet, no otras puses, bērniem ir savas specifiskas tiesības, kas saistītas ar viņu 
vecumu, stāvokli ģimenē un sabiedrībā.  

Vienlaikus šī pieeja ļauj izmantot šo vārdnīcu kā mācību līdzekli ģimenes 
un bērnu tiesību apguves procesā augstākās izglītības iestādē, īpaši ņemot 
vērā mācību grāmatu un studiju materiālu trūkumu šajā jomā.

Uzsverot bērnam draudzīgas tiesiskās vides nozīmi ģimenes tiesību un 
bērna tiesību aizsardzības kontekstā, autori pievienojas uzskatam, ka bērnam 
draudzīga tiesiskā vide veidojas un pastāv, ja bērna tiesības ietekmējošais 
materiālais un procesuālais normatīvais regulējums ir tiesisks, pārskatāms 
un īstenojams nacionālo tiesību kontekstā, ja iestādes, kuras piemēro tiesī-
bu normas, rīkojas bērna vislabākajās interesēs, ja ideoloģija, kas nosaka at-
tiecīgās justīcijas sistēmas attīstību, ir bērnam un sabiedrībai izprotama un 
pieņemama. 

Valstī pastāvošā kompleksā sistēma bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 
(nepilngadīgo justīcija), ko veido: 

1) normatīvais regulējums (administratīvais, kriminālais, civilais); 
2) iestādes, kuras īsteno tiesību normas, tās piemērojot konkrētam 

gadījumam; 
3) vadlīnijas, ko izstrādā valsts pārvalde un kas nosaka ģimenes un bērnu 

4

Vārdnīcas uzdevums ir padarīt kompaktāku un labāk pieejamu skaidroju-
mu ģimenes tiesību un bērnu tiesību aizsardzības, kā arī ar šīm tiesībām sais-
tītiem terminiem, kas pašreiz atrodas daudzos un dažādos izdevumos un ne 
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ir precīza un pareiza. 
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tiesību aizsardzības vietu citu privāto un publisko tiesību aizsardzības sfērā.
ANO un Eiropas Savienības institūciju ieteikumi un rekomendācijas aici-

na uz vienotas, atbalstošas un preventīvas sistēmas izveidi, lai nepilngadīgo 
justīciju padarītu efektīvāku un tā varētu sasniegt definēto mērķi – bērniem 
draudzīgas tiesiskās vides radīšanu. Tāpēc autori uzskata, ka šāda terminu 
skaidrojošā vārdnīca ir nepieciešama minētās kompleksās sistēmas vienotai 
funkcionēšanai.

Eiropas Padomes apstiprinātās Bērnu tiesību stratēģijas 2012. – 2015. ga-
dam mērķis ir veidot vienotu, nesadrumstalotu un integrētu bērnu tiesību 
aizsardzības sistēmu Eiropā. Mērķa īstenošanai ir izdalītas četras prioritātes:

1) veicināt bērniem draudzīgu pakalpojumu un sistēmu attīstību; 
2) novērst visu veidu vardarbību pret bērniem; 
3) garantēt to bērnu, kuri ir nonākuši riska situācijās, tiesību aizsardzību; 
4) veicināt bērnu līdzdalību sociālajos procesos. 

Šīs prioritātes bērnu drošības kontekstā ir aktuālas arī Latvijā un to reali-
zācija ir atkarīga no valstī pastāvošās tiesiskās vides, kuru kā vienotu sistēmu 
veido tiesību akti, to izpildes kvalitāte, tiesu un valsts pārvaldes iestāžu darbī-
bas efektivitāte, sabiedrības tiesiskā apziņa. 

Autori uzskata, ka situācijā, kad minētie elementi nodrošina bērna tiesību 
aizsardzību, ņemot vērā, ka bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai 
personai vajadzīga īpaša gādība, un bērns spēj uzticēties šai sistēmai, tad var 
uzskatīt, ka tiesiskā vide ir draudzīga un nodrošina bērna vislabākās intereses, 
tostarp – drošību. Šādas situācijas stiprināšanai ir veidota terminu skaidrojo-
šā vārdnīca, kuras strukturējums ir atšķirīgs no tipiskas vārdnīcas, bet izvei-
dots, lai pēc iespējas saprotamāk atklātu vārdnīcā iekļauto terminu būtību un 
savstarpējo sakaru. 

Valsts bērna drošību var garantēt tādejādi, ka tiek atbalstīta stipra un 
stabila ģimene; radīti apstākļi, lai vecākiem būtu stabils darbs, stabils atal-
gojums, pietiekoši ienākumi, sociālās garantijas, pieejama veselības aprūpe, 
iespējas iegūt mājokli; lai bērnam būtu pieejama izglītība. Autori uzskata, 
ka šie faktori savukārt rada cilvēkā pārliecību par draudzīgu tiesisko vidi, 
bet izpratne par problēmas (tiesiskas, sociālas, medicīniskas u.c.) risināšanas 
kārtību un mehānismiem, un paļāvība uz valsts struktūrām, rada pamatu 
veiksmīgai institūciju un sabiedrības sadarbībai, kas ir prevencijas atbalsta 
sistēmas pasākumu pamats. Tādejādi būtiski ir lietot vienotu terminoloģi-
ju šajā institūciju un sabiedrības sadarbībā, procesuālajos un materiālajos 
jautājumos.      
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Noslēgumā autori vēlas uzvērt, ka par vairāku terminu skaidrojumu ir ie-
spējams diskutēt, arvien meklējot labāku un precīzāku skaidrojumu, vai arī 
cenšoties pamatot šī termina ietvarus. Taču, ja vārdnīca spēs kalpot par zinā-
mu pamatu šīm diskusijām, tad tas, nenoliedzami, veicinās juridiskās termi-
noloģijas attīstību Latvijā, par ko vārdnīcas autori būs tikai gandarīti.
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A

Terminu tematika
Virstermins 

A
Adopcija 
Aizgādība
Aizbildnība 
Aizgādnība
Audzināšana izglītības iestādē 
Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi bērnam 
Ārpusģimenes aprūpe 

A

Afekts – īslaicīgs noskaņojums, uzbudinājums, garīgs saviļņo-
jums, ļoti spēcīgs emocionāls stāvoklis, kas var būt fizio-
loģisks un patoloģisks. 
Fizioloģiskā afekta laikā cilvēks saglabā kontroli pār sevi, 
tāpēc rīcība nekļūst aplama. 
Patoloģiskā afekta stāvoklī sašaurinās apziņa, rīcību ne-
ietekmē domas par sekām, valda vienīgi spilgta, emo-
cionāla ideja – dusmas, bailes, pretestības sajūta, kas arī 
nosaka cilvēka darbību. (Sociālā darba terminoloģijas 
vārdnīca 7.lpp.)

Afekta 
regulācijas 
traucējumi

– izpaužas stresa pārvarēšanas, aizsardzības, garastāvokļa 
un emociju regulācijas traucējumos. 
Afekts var norisināties divos līmeņos: 
1) automātiskais līmenis, kas norit neapzināti; 
2) kontrolētais līmenis, iekļaujot apzinātas stratēģijas. 
Afekta regulācijas procesi ietver gan afekta regulāciju, 
gan uzvedības regulāciju afekta ietekmē.
Cilvēkiem, kuriem ir afekta regulācijas traucējumi jeb 
afekta disregulācija, ir tendence sakāpināt jebkuru stresa 
situāciju, viņi strauji uzbudinās, kas izraisa ekstrēmas re-
akcijas, piemēram, sevis ievainošanu, narkotiku lietošanu,
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ēšanas traucējumus un kompulsīvu seksuālu aktivitāti, 
mēģinot valdīt emocijas. Indivīdiem, kuriem ir afekta re-
gulācijas traucējumi, piemīt suicidālas tieksmes. (Valsts 
policijas darbinieku priekšstati par taisnīgumu un agresi-
jas savstarpējās sakarības 6.lpp.)

Adaptācija – pielāgošanās mainīgajiem eksistences apstākļiem, pie-
lāgošanās dažādai sociālai videi  profesionālā un sadzīves 
jomā, ģimenes un ārpusģimenes aprūpē, izglītības un 
sociālās korekcijas iestādē u.c. (Populārā medicīnas en-
ciklopēdija)   

Agresija – dažāda veida darbības, kas vērstas uz fizisku vai psi-
hisku zaudējumu nodarīšanu objektam (dzīvam, nedzī-
vam) vai uz tā iznīcināšanu. (Sociālā darba terminoloģijas 
vārdnīca 8.lpp.) 
Piemēram, vecāku vardarbība, agresija pret bērnu.

Agrīnā prevencija – savlaicīga un plānveidīga kompetentu iestāžu, personu 
iejaukšanās (intervence), kas tiek veikta, cik ātri vien ie-
spējams, lai risinātu problēmas, kas radušās bērniem vai 
ģimenēm, pirms to novēršana kļūst par sarežģītu pro-
cesu. (Kā atbalstīt mazākos 6.lpp.)

Aizliegums – paredz konkrētu darbību aizliegšanu ar juridiskiem ak-
tiem tai skaitā: likumu, citu normatīvo aktu, līgumu, testa-
mentu. (Juridisko terminu vārdnīca 10.lpp.)

Aizsardzība – (saistībā ar ģimenes un bērnu tiesībām) ir valsts pasā-
kumu sistēma, kas nostiprināta ar normatīvo regulējumu 
un vērsta uz iedzīvotāju un sabiedrības interešu aizsar-
dzību pret nevēlamām darbībām ģimenes un bērnu tie-
sību jomā, tai skaitā bērnu tiesību aizsardzību, personu 
ar garīga rakstura traucējumiem aizsardzību, ģimenes 
aizsardzību, partnerattiecību aizsardzību utt. (Juridisko 
terminu vārdnīca 10.lpp.)

Aktivitāte – ir personas, bērna darbīga attieksme pret dzīvi, sabied-
rību, indivīdiem, partneriem, tiesībām un pienākumiem. 
(Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca 11.lpp.)  
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Aktualizācija – informācijas atjaunošana atbilstoši faktiskajai situācijai. 
Faktu, parādību, norišu šā brīža nozīmīguma, darāmā ne-
atliekamības uzsvēršana. (Akreditācijas ekspertu rokas-
grāmata 109.lpp.)

Alimenti – ir uzturlīdzekļi bērniem, vecākiem, vecvecākiem, maz-
bērniem vai citām personām, ja pienākums dot uzturlī-
dzekļus uzlikts ar tiesas spriedumu vai tiesneša lēmumu. 
(Juridisko terminu vārdnīca 13.lpp.) 

Alkoholiķis – ir persona, kas gan fiziski, gan emocionāli ir kļuvusi 
atkarīga no alkohola. (Sociālā darba terminoloģijas vār-
dnīca 13.lpp.) 

Alternatīvais
statuss
(patvēruma 
meklētājs) 

– persona, kurai tās pilsonības valstī vai iepriekšējā mīt-
nes zemē (ja persona ir bezvalstnieks) draud nāves sods 
vai miesas sods, spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemo-
joša izturēšanās pret to vai tās pazemojoša sodīšana, kā 
arī ārējo vai iekšējo bruņoto konfliktu dēļ šai personai 
nepieciešama aizsardzība un tā nevar atgriezties savas 
pilsonības valstī vai iepriekšējā mītnes zemē (ja persona 
ir bezvalstnieks).
Latvijā uz alternatīvo statusu var pretendēt personas, 
kuras: 
1) nav Latvijas pilsoņi, nav Latvijas nepilsoņi un personas, 
kas Latvijā saņēmušas bezvalstnieka statusu;
2) ierodas vai atrodas Latvijas Republikas teritorijā tāpēc, 
ka tām viņu pilsonības valstī vai iepriekšējā mītnes zemē 
(ja persona ir bezvalstnieks) draud nāves sods vai miesas 
sods, spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša izturēša-
nās pret to vai tās pazemojoša sodīšana;
3) nevar atgriezties savas pilsonības valstī vai iepriekšējā 
mītnes zemē (ja persona ir bezvalstnieks), jo ārējo vai iek-
šējo bruņoto konfliktu dēļ tām nepieciešama aizsardzība. 
(Patvēruma likuma 1.pants)

Altruisms – morāles princips, kas prasa, lai indivīds apspiež savu ego-
ismu, ir pašaizliedzīgs, kalpo saviem tuvākajiem (ģimenei), 
pakārto savas intereses citu indivīdu un / vai sabiedrības 
interesēm. (Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca 14.lpp.)
(Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca 14.lpp.)
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Amatpersona – fiziska persona, kura vispārīgi vai konkrētajā gadījumā 
ir pilnvarota pieņemt vai sagatavot pārvaldes lēmumu – 

individuālu tiesību aktu, kas vērsts uz tiesisku seku nodi-
bināšanu, grozīšanu, konstatēšanu vai izbeigšanu valsts 
pārvaldes jomā. (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 
7.; 8.punkts) 
Termina ”valsts amatpersona” skaidrojums dots likuma 
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 4.pantā.

Ambivalence – pretrunīgums, pieķeršanās stils kādai tuvai personai, 
kas bērna uzvedībā izpaužas vienlaicīgi gan dusmās uz 
tuvo personu, gan vēlmē būt tās tuvumā ar mērķi pie-
vērst vienīgi sev šīs personas uzmanību, panākt to, ka par 
viņa drošību rūpējas šī viņa izvēlētā persona, nevis viņš 
pats, paliekot pasīva pētnieka lomā attiecībā pret apkār-
tējo vidi. (Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca 14.lpp.)
Piemēram, ar šādu bērna uzvedību var nākties saskarties 
vecākiem šķiroties un cenšoties vienoties par saskarsmes 
tiesībām. 

Amorālisms – ir garīgās un praktiskās darbības princips, kas noliedz 
sabiedrībā pieņemtās dominējošās morāles normas. Arī 
tikumības princips, kas pamato nihilistisku attieksmi pret 
morāles normām un principiem. Galēja amorālisma forma 
ir cinisms – nievājoša attieksme pret visu sabiedrības kul-
tūru, sociālajām vērtībām, ideāliem un sociālajiem dzīves 
pamatiem. (Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca 15.lpp.)
Piemēram, ģimenes dzīvē piekopjot šādu principu, tiek 
pazemoti šādas ģimenes locekļi, rodas negatīvas mantis-
kas un nemantiskas sekas. 

Analfabēts – ir cilvēks, kurš neprot lasīt un rakstīt vai kam trūkst ele-
mentāru zināšanu. Jēdziena analfabēts saturs mainās at-
karībā no sabiedrības ekonomiskās un politiskās attīstības 
pakāpes. (Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca 15.lpp.)  

Analoģija – ir atšķirīgu parādību, dzīves gadījumu, situāciju vai  
jēdzienu līdzība atsevišķu pazīmju, īpašību ziņā. (Juri-
disko terminu vārdnīca 14.lpp.)
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