Bērna atstāšana bez uzraudzības
Bērna atstāšana bez uzraudzības ir viens no galvenajiem iemesliem, kas veicina
nelaimes gadījumus, kuros cieš bērni. Ar bērniem notikušo nelaimes gadījumu skaits
liek domāt, ka tikai izmaiņas likumdošanā un sabiedrības domāšanā var mazināt
vecāku nolaidību un bezatbildību.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma uzdevums ir noteikt bērna tiesības, brīvības un to
aizsardzību, ņemot vērā, ka bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai
vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība.
Īpaša uzmanība ir pievērsta jautājumam par pirmsskolas vecuma bērnu drošību un
aizsardzību tādēļ, ka pirmsskolas vecuma bērns ir mazāk aizsargāts, jo viņš ir fiziski
un intelektuāli nenobriedis un nespēj pats parūpēties par savu drošību, vecāki var būt
aizņemti darbā un bērns bieži paliek viens, bez uzraudzības, tādēļ traumatisma risks
šajā vecuma grupā ir augstāks. Daudz tiek diskutēts par sankcijām, kas ir paredzētas
vecākiem, kuru bērni atstāti bez uzraudzības un cietuši nelaimes gadījumā. Tā ir
administratīva un kriminālā atbildība.
Smagākos gadījumos, kad bez uzraudzības atstātais bērns ir guvis vidēji smagus vai
smagus miesas bojājumus vai gājis bojā, varētu runāt par vecāku kriminālatbildību, ja
tiks pierādīta vecāku nolaidīga vai noziedzīgi pašpaļāvīga rīcība, atstājot bērnu bez
uzraudzības.
Bērna pieskatīšana nav tikai fiziska atbildība. Gadījumos, kad bērnu uztic brālim vai
māsai, vai kaimiņienei, vai auklei, ir jāizsver un jāizdiskutē, kam ir jāuzņemas
atbildība par bērna drošību – bērna vecākiem vai cilvēkam, kam uzticēts bērns. Kad
bērns atrodas skolā, atbildība par bērna drošību jāuzņemas skolas direktoram un
skolotājiem. Bet, ja bērns ir aukles uzraudzībā, un vecāki var pierādīt, ka šāda aukle ir
spējīga bērnu pieskatīt un viņai ir attiecīgās spējas, tad atbildība par bērna drošību
jāuzņemas auklei. Diskutējams ir jautājums par bērna nepilngadīgo brāļu un radinieku
spējām uzņemties atbildību.
Atstājot bērnu brālītim, kurš nav pilngadīgs, vecākus varētu sodīt par bērna atstāšanu
bez uzraudzības, jo nevar taču sodīt nepilngadīgu brālīti, ja viņš nav pratis vai spējis
nodrošināt mazuļa drošību. Savukārt, kas attiecas uz pilngadīgiem radiem vai
kaimiņiem, arī tas ir diskutējams jautājums.
Ja mainīsim savu domāšanu un līdz ar to attieksmi pret bērniem, mazināsies nelaimes
gadījumu skaits, kuros cieš bērni, un nebūs vecākiem jāpiemēro sodi par bērnu
atstāšanu bez uzraudzības.

Pēc notikušā nelaimes gadījuma Mērsragā, vēlos teikt - Cilvēki, attopieties
taču - ne jau valdība vai aizdevēji vai ASV prezidents vainīgi pie tā, ka
BĒRNUS
ATSTĀJ
VIENUS
MĀJĀS
vai
NEPIESKATĪTUS ĀRPUS MĀJAS! Cik reizes pēdējos gados pie mums
TV dzirdēti un redzēti ir šie šaušalīgie notikumi? Kam jānotiek, lai cilvēki
saprastu - ja TEV IR BĒRNS, TU ESI PAR VIŅU ATBILDĪGS!!! Ja
jābrauc - ņem līdzi, atrodi kaimiņieni, sarunā uz tām pāris stundām vīru

mājās ar bērniem, vienalga ko - bet izdomā! Nevar gulēt gultā skatīties TV
pārraides, bet bērni atstāti ārpus mājas bez pieskatīšanas! Nevar atstāt
bērnus pieskatīt nespējīgiem vecvecākiem, kas ir uz gultas, nevar
atstāt piecgadīgu pieskatot trīsgadīgu, nevar atstāt zīdaini visu dienu
kliedzam gultiņā, vai bariņu bērnu, kas nepieskatīti rušinās pie dziļa
dīķa vai jūras, jeb peldas jūrā vai Mērsraga kanāla bez pieaugušo
klātbūtnes.
Tās ir ELEMENTĀRAS lietas, kam nav tik daudz sakara ar nabadzību, kā
ar VIENALDZĪBU.
Es aicinu novērtēt to kas jums ir - visdārgāko, kas jums ir – JŪSU
BĒRNUS!
Mērsraga novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
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