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1. Vardarbības veidi: 

 Emocionālā vardarbība no pieaugušo puses; 

 Vienaudžu vardarbība ( mobings) 

 Virtuālais mobings; 

 Vardarbība ģimenē; 

 Fiziska vardarbība; 

 Seksuāla vardarbība; 

 Novārtā pamešana. 

2. Emocionālā vardarbība pret bērnu tiek uzskatīta par vissmagāko vardarbības 

veidu, jo bieži vien tā paliek neatklāta, un tāpēc bērnam un vecākiem nav 

iespējams sniegt nepieciešamo profesionālo palīdzību. 

3. Citus vardarbības veidus var atpazīt dēļ tā fiziskajām pēdām vai 

pierādījumiem ( zilumiem, plīsumiem, nobrāzumiem), bet emocionālo 

vardarbību ir ļoti grūti diagnosticēt. 

4. Fiziska sodīšana ir fiziska spēka pielietošana pret cilvēku.  

5. Fiziska soda veidi – pēršana, sišana, raušana aiz matiem vai ausīm, likšana 

stāvēt kaktā, grūstīšana, sišana pa seju, turēšana aizslēgtā istabā, sišana ar 

dūrēm vai speršana, bērnam piederošu lietu iznīcināšana. 

6. Dažreiz pieaugušie saka, ka viņi izmanto fizisku sodu, jo viņi vēlas bērnam 

iemācīt pareizi uzvesties. 

7. Tāpat pieaugušie mēdz apgalvot, ka viņi lieto vardarbību, jo mīlot savu 

bērnu. 

8. Disciplīna nozīmē mācīt bērnam pieņemamu uzvedību, kas  noteiks to, kā 

bērns jūtas un izturas šodien un to, kā bērns jutīsies un izturēsies rīt. 

9. Disciplīna palīdz bērnam, jo ļauj sevī attīstīt paškontroli, cieņu pret citiem 

un sevi, attīsta zināmu kārtību, prasmi izpaust emocijas, paļāvību uz sevi. 

10. Vardarbība emocionāli traumē bērnu un negatīvi ietekmē viņa attīstību. 

11. Bērns jādisciplinē mīlošā, taisnīgā un pieņemamā veidā. 

12. Fizisks sods liek bērnam saprast vienīgi to, ka Jums nav paticis tas, ko bērns 

darījis, bet nedod iespēju viņam pašam mainīt savu uzvedību. 

13. Mobings var būt verbāls ( ķircināšana, apsaukāšana, draudēšana) 

14. Sociāls vai psiholoģisks mobings – ignorēšana, baumošana, zemiski 

skatieni, ļaunprātīgas īsziņas un e-pasta vēstules. 

15. Fizisks mobings – sišana, spļaušana, grūstīšana. 

16. Mobings ir ar nodomu izdarīta atkārtota uzvedība, ko veic viens vai vairāki 

cilvēki, kas rada ciešanas, sāpes. 

17. Mobings ir saistīts ar ļaunprātīgu varas izmantošanu attiecībās. 

18. Šāda rīcība atkārtojas attiecībā pret vienu cilvēku. 

19. Virtuālais mobings ir tad, kad kāda persona vai personu grupa izmanto 

modernās tehnoloģijas, t. i. internetu, e- -pastu, sociālos tīklus, mobilos 

tālruņus, foto vai video  kameras, lai kādu iebaidītu, pavedinātu vai izturētos 

pret viņu nepatīkamā veidā. 

20. Vardarbība vienmēr atstāj uz bērnu ietekmi uz bērnu un pusaudžu attīstību, 

vienalga kādā vecumā viņi ir. 

21. Vardarbības sekas nav vienādas pat ļoti līdzīgos traumatiskos gadījumos. 

22. Vardarbības sekas ietekmē; 



 Vardarbības raksturs ( ilgums, epizožu skaits, veids) 

 Bērna īpašības 

 Vecāku atbildes reakcija 

 Sociāli legālās sistēmas darbība 

23. Seksuālās vardarbības veidi 

 Dzimumkontakts 

 Bērna ķermeņa aizskaršana 

 Bērna piespiešana aizskart pieaugušā intīmās ķermeņa daļas 

 Bērna privātuma pārkāpšana 

 Bērna pakļaušana pieaugušo seksualitātei 

 Bērna seksuālā ekspluatācija. 

24. Faktori, kas ietekmē vardarbības seku smagumu 

 Vardarbības raksturs – cik ilgā laika posmā notiek, ir notikusi vardarbība 

 Cik bieži notiek, ir notikusi 

 Cik smaga vardarbība pieredzēta 

25. Vardarbības sekas 

 Sekas, kas saistītas ar noteiktām personības sfērām un prasmēm – 

sekas kognitīvajā sfērā, sekas psiholoģiskajā sfērā, sekas sociālajā 

sfērā. 

 Sekas, ņemot vērā vardarbības izpausmes ilgumu – īslaicīgās, 

ilgstošās. 

 Sekas, ņemot vērā vardarbības ilgumu – sekas pēc vienreizēja 

traumatizējoša notikuma, sekas pēc laikā ilgstošas, atkārtotas 

vardarbības. 

 

 

 


