
 

 

 

Ko darīt,                 

ja ir pazudis bērns?  

Ieteikumi vecākiem  

un aprūpētājiem  



 

· Zvaniet policijai pa tālruņa numuru 101 vai 999, ja uzskatāt, ka kādai personai 

draud tūlītējas briesmas. Pasakiet, ka vēlaties pieteikt sava bērna pazušanu, 

un sniedziet jebkādu citu jūsu rīcībā esošu informāciju par visiem nesenajiem 

notikumiem. 

· Pārbaudiet savu māju, garāžu un tuvāko apkārtni. Sazinieties ar draugiem vai 

ģimenes locekļiem, lai uzzinātu, vai kāds zina bērna atrašanās vietu. 

· Zvaniet, sūtiet teksta vai cita veida ziņojumus bērnam, izmantojot mobilo tālruni, 

sociālos tīklus vai lietotnes. Saglabājiet mieru un lieciet bērnam saprast, ka 

esat norūpējušies un vēlaties, lai viņš sveiks un vesels atgriežas mājās. 

Jums nav jānogaida 24 stundas!    

Nekavējoties piesakiet sava bērna pazušanu!  

· Policija paziņos jums ierosinātās lietas numuru, un uz jūsu norādīto mājas adresi 

tiks nosūtīts policists, lai sastādītu ziņojumu par personas pazušanu. 

Pierakstiet policista vārdu un dienesta numuru un palūdziet sīkāku informāciju 

par to, kurš izskatīs šo lietu.   

· Pārbaudiet, vai bērns nav paņēmis kaut ko līdzi, piemēram, tālruni, naudu vai 

apģērbu. Pārbaudiet bērna planšetdatoru, sociālos tīklus un portatīvo datoru, 

lai noskaidrotu, vai tajos nav kaut kāda lietderīga informācija un vai bērns 

pēdējā laikā nav sazinājies ar kaut kādiem cilvēkiem. Pārbaudiet, vai nav 

pazudis arī kāds no bērna draugiem. Informējiet policiju par visiem 

jaunumiem. 

· Policijas pārstāvis ieradīsies un sastādīs pilnu ziņojumu, uzdodot papildu 

jautājumus par bērnu, palūdzot kādu nesen uzņemtu bērna fotogrāfiju un citu 

informāciju, piemēram, kur bērns pēdējo reizi redzēts un vai bija kāds 

iemesls, kādēļ bērns būtu varējis doties prom.  

· Turiet mobilo tālruni pa rokai gadījumā, ja bērns ar jums sazināsies, un pārbaudiet, 

vai viņš nav ar jums sazinājies kādā citā veidā, piemēram, izmantojot 

lietotnes vai sociālos tīklus. Nodrošiniet, lai kāds ir mājās gadījumā, ja bērns 

atgriežas.  

  

Ja zināt, kur bērns atrodas, bet joprojām esat noraizējies par viņa drošību, 

piemēram, ja bērns atrodas mājā, kurā, jūsuprāt, var notikt kaut kādas noziedzīgas 

darbības, varat informēt par to policiju, kas var veikt pārbaudi šajā mājā vai vietā.  



 

Ja bērnu atrod ģimenes locekļi vai draugi, viņiem ir pienākums atvest bērnu mājās. 

Vecākiem un aprūpētājiem ir pēc iespējas ātrāk jāinformē policija, ja bērns pats 

atgriežas mājās. 

Policija var iesaistīties, palīdzot atgūt bērnu/jaunieti, ja ar bērna atgūšanu ir saistīts 

ievērojams risks.   

 

 

· Parādiet bērnam, ka esat laimīgi, ka viņš ir atgriezies mājās. Saglabājiet mieru, 

izrādiet atvieglojumu un sakiet bērnam, ka mīlat viņu.   

· Ļaujiet bērnam iejusties. Iespējams, viņš var gribēt ieiet dušā, kaut ko apēst vai 

iedzert, uzvilkt tīras drēbēs vai izgulēties. Piedāvājot bērnam šīs vienkāršās, 

bet svarīgās lietas, jūs liekat bērnam saprast, ka rūpējaties par viņu.   

· Informējiet policiju par to, ka bērns ir atgriezies. Ja jums ir radušās bažas, ka ir 

pastrādāts noziegums, ziņojiet par to.   

· Apzvaniet draugus un ģimenes locekļus, lai pateiktu, ka bērns ir atgriezies mājās.   

· Mierīgi aprunājaties ar bērnu, uzziniet, kur viņš ir bijis un kādēļ bija pazudis. 

Lieciet viņam saprast, ka bijāt noraizējušies un rūpējaties par viņu, un 

vēlaties kopīgi tikt galā ar visām problēmām. Pacentieties radīt atmosfēru, 

kurā bērns jūtas uzklausīts un atbalstīts. Piefiksējiet jebkādu bērna sniegto 

informāciju, lai varētu to nodot policijai.  

· Ja nepieciešams, aizvediet bērnu pie ģimenes ārsta. Ja ir kaut kādas 

neatliekamas medicīniskas problēmas, aizvediet bērnu uz neatliekamās 

medicīniskās palīdzības centru.   

· Pāris dienu laikā pēc bērna atgriešanās mājās kāds ieradīsies viņu vai jūs 

apraudzīt. Jums tiks piedāvāts atbalsts, lai atrisinātu jebkuras ieilgušas 

problēmas, ar kurām jūs un jūsu bērns varat būt saskārušies.  

  

Iepazīstieties ar sava bērna draugiem. Ja bērns apgalvo, ka paliks pa nakti 

mājās pie kāda drauga, sazinieties ar šī bērna vecākiem un pārliecinieties, 

vai viss ir kārtībā. Pārliecinieties, vai mājās, kurās bērns uzturēsies, ir droši.   



 

Lai saņemtu sīkāku informāciju par bērnu drošību, apmeklējiet 

 
http://www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/ 

www.safeguardingpeterborough.org.uk  

 

www.twitter.com/peterboroughscb 

https://twitter.com/CambsLSCB 

 
www.facebook.com/peterboroughlscb 

Ja esat noraizējies par to, ka jūsu bērns tiek izmantots, tad šeit ir 

norādīti vairāki veidi, kā varat sadarboties ar policiju un citiem pa-

kalpojumu sniedzējiem, lai gādātu par sava bērna drošību. 

Pierakstiet šādas lietas. 

1. Visas reizes, kad jūsu bērns pazūd. 

2. To visu cilvēku vārdus, uzvārdus un iesaukas, kuri sagādā jums 

bažas. Norādiet arī šo cilvēku vecumu un sniedziet viņu aprakstu.  

3. Tās automašīnas reģistrācijas numuru, zīmolu, modeli un krāsu, 

kurā ir redzēts iekāpjot vai no kuras ir redzēts izkāpjot jūsu bērns. 

4. To personu tālruņu numurus, profilus un lietotājvārdus, kas ir 

sazinājušās ar jūsu bērnu pa tālruni, lietotnēs, sociālajos tīklos vai 

spēļu konsolēs. 

5. Tās vietas, par došanos uz kurām ir runājis jūsu bērns. 

6. Tos datumus un laikus, kad var būt notikušas augstāk minētās 

lietas. 

Atcerieties, ka ir arī citi cilvēki, kas var palīdzēt! 

Svarīga kontaktinformācija 

Kembridžšīras policija — 101 (vai, ja draud tūlītējas briesmas—zvaniet uz 999) 

Bērnu sociālās aprūpes dienests: 

 Pīterboro: (Pirmd.-piektd., plkst. 9-00-17.00) 01733 864170 vai 864180  

Kembridžšīra (Pirmd.– piektd., plkst. 8.00-18.00) 0345 045 5203 

Ārkārtas palīdzība ārpus parastā darbalaika — 01733 234724  

http://www.twitter.com/peterboroughscb
http://www.facebook.com/peterboroughlscb

