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BĒRNU SEKSUĀLA IZMANTOŠANA 

Vai spējat saskatīt pazīmes? 
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 Ja jūs kaut ko redzat, neklusējiet  

Ja jums ir aizdomas par bērna seksuālu izmantošanu, jums var 

rasties šaubas, vai ir pamats satraukumam, bet ir svarīgi, lai jūs par 

šīm aizdomām runātu. 

Ko darīt aizdomu gadījumā  

Policija 

Zvaniet uz numuru 101, ja gadījums nav ārkārtas, vai uz numuru 

999, ja jums šķiet, ka bērnam draud tūlītējas briesmas. 

Sabiedrība “Crimestoppers” 

Ja vēlaties palikt anonīms, sazinieties ar sabiedrību 

“Crimestoppers”, zvanot uz numuru 0800 555 111, vai ziņojiet 

tiešsaistē 

www.crimestoppers-uk.org/give-information/give-

information-online/ 

Bērnu aizsardzības padome (Safeguarding Children Boards) 

Lai uzzinātu vairāk par bērnu seksuālu izmantošanu, zvaniet pa 

tālruni 01733 963744 vai apmeklējiet Pīterboro Bērnu aizsardzības 

pārvaldes (Peterborough Safeguarding Children Board) vietni 

www.peterboroughlscb.org.uk/home/professionals/child-

sexual-exploitation/ 

vai Kembridžšīras Bērnu aizsardzības pārvaldi (Cambridgeshire 

Safeguarding Children Board), tālrunis 01480 373522, vietne: 

www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/  

Licencēšanas iestādes  

Lai uzzinātu vairāk ar saviem pienākumiem vai saņemtu atbalstu, 

lūdzu, sazinieties ar savu licencēšanas iestādi, zvanot pa tālruni 

01733 747474 Pīterboro vai vēršoties sava apgabala padomē  

Kembridžšīrā 
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Bērnu seksuāla izmantošana ir seksuālās vardarbības 
forma. Ar upuri, kuram vēl nav 18 gadu, tiek 
manipulēts, vai arī viņu piespiež iesaistīties seksuālā 
aktā, kas var izpausties kā daļa no šķietami saskanīgām 
attiecībām vai kā pateicība par uzmanību, pieķeršanos, 
naudu, alkoholu, narkotikām vai pajumti. 

  Kāda tam ir saistība ar licencētiem uzņēmumiem?  

Kā uzņēmuma pārstāvis, iespējams, pamanīsiet pret 
bērniem vērstu uzmanību, kas šķiet neparasta. 
Diemžēl uzņēmuma telpas var tikt izmantotas arī 
dažādiem socializēšanās mērķiem vai lai pret 
jauniešiem izturētos draudzīgi 

seksuālās izmantošanas nolūkā. Arī taksometrus var 
izmantot, lai transportētu jauniešus uz/no vietām, 
kurās viņus seksuāli izmanto. 

Jums ir jābūt ir izstrādātai sistēma un apmācībām, lai 
aizsargātu bērnus un jauniešus. 

   Kāpēc tas ir tik svarīgi?  

Atbilstoši 2003. gada Licencēšanas likumam (Licensing 
Act) licencēšanas mērķis ir pasargāt bērnus no 
kaitējuma. Tas ir pamatprincips, un ir jārīkojas, lai šo 
mērķi uzturētu un veicinātu tā īstenošanu. 

Ir būtiski atcerēties, ka taksometru vadītājus var sodīt 
par cilvēku pārvadāšanu, ja viņi apzināti rīko vai veicina 
personas transportēšanu seksuālās izmantošanas 
nolūkā. 

  Kas jāzina uzņēmumam un tā darbiniekiem 

Šajā brošūrā ir norādīti seši aizsardzības pasākumi, kas 

palīdzēs pasargāt jauniešus, jūsu darbiniekus un 

uzņēmumu. Tajos ir minēti jūsu pienākumi. 

Katrs ieteikums ir arī darbinieku apmācību tēma. 
Runājiet ar saviem darbiniekiem par to, kā saskatīt 
bērnu seksuālās izmantošanas pazīmes, kā arī par 
ierakstu glabāšanas un informācijas sniegšanas 
procedūrām. 

 

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 
 

 
1.  Saskatiet pazīmes  

Bērnu seksuālās izmantošanas pazīmes jūsu uzņēmuma telpās vai transportlīdzeklī var būt 

dažādas, piemēram, jaunieši, kuriem ir gados vecākas “otrās pusītes”; jauniešu apģērbs un 

uzvedība, kas ir raksturīga vecāku cilvēku apģērbam un uzvedībai; tas, ka jaunietim tiek dots 

alkohols, narkotikas. Dārglietas, nauda un modernas ierīces, kā arī taksometra izmantošana. 

3. Patruļu ieraksti 

  Ir jāveic videonovērošana un patruļu ierakstīšana, kā arī 

  šie ieraksti ir regulāri jāpārbauda. 

2. Vecuma pārbaude  

Jums un jūsu darbiniekiem ir jāzina pieņemtie vecuma identificēšanas 

(ID) veidi, pazīmes par to, ka alkohols vai cigaretes tiek pirktas jau-

niešiem, kā arī jāpārzina, ar ko nepieciešams sazināties, ja ir vajadzīgs 

padoms vai ja ir jāziņo par aizdomām. 

4.  Incidentu žurnāli 

Ieviesiet incidentu žurnālus un tajos atvēliet vietu, lai ierakstītu vārdus, aprakstus, 

transportlīdzekļa reģistrācijas datus un informāciju par to, ar ko sazināties, ja ir ne-

pieciešams padoms un atbalsts. 

5.  Neaizsargātas personas uzraudzība  

Nodrošiniet informāciju par to, kur meklēt padomu vai ar ko sazināties, ja ir nepieciešams 

parūpēties par neaizsargātu personu, kā arī lai ziņotu par aizdomām. 

6.  Darbinieku apmācību ieraksti  

Ierakstiet savās telpās notiekošās darbinieku apmācības un tajās ietveriet tēmas saistībā ar šiem 

“aizsardzības” pasākumiem. 




