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Lūk, te ir Kiko.
Blakus Kiko ir Kiko draudzene Roka.
“Kāds labums draudzēties ar vienu pašu roku?” jautā Kiko.
“Drīz tu sapratīsi,” atbild Roka.



“ Čiu-riu, Roka! Es gribu lidot,  
bet man nav spārnu,” saka Kiko.



“Oki-doki, Kiko,” atbild Roka.
“ Es tev būšu lidmašīna. Tu vari kāpt iekšā,  

es tūlīt lidošu projām.”

“ĪUUUUUU”, paceļas lidmašīna.



“Čiu-riu, Roka! Es gribu dejot, bet nav mūzikas!” saka Kiko.

“Oki-doki, Kiko,” atbild Roka. 
“ Es tev būšu muzikants. Man ir klavieres,  

un mani pirksti māk spēlēt.”  

“PLINKŠ, PLANKŠ, PLINKŠ, PLANKŠ”, dzied klavieres.





“ Čiu-riu, Roka! Man gribas kaut ko garšīgu,  
es tikai nezinu, ko,” saka Kiko.



“Oki-doki, Kiko. Es tev būšu pavārs,” atbild Roka.  
“ Vai tu gribi ābolkūku vai šokolādes kūku,  

vai lakricas kūku, vai banānu kūku?”

“ Es gribu ābolu-šokolādes-lakricas-banānu kūku!”  
sauc Kiko.

“ŅAM, ŅAM, ŅAM.”



“ Čiu-riu, Roka! Es gribu spēlēt sunīšus,  
bet man nav, ar ko!” saka Kiko.

“ Oki-doki, Kiko. Es ar tevi spēlēšu sunīšus,” 
atbild Roka.

“ Vai drīkst pieskarties taviem matiem?” 
jautā Roka.

“Jā, protams, drīkst,” saka Kiko.



“ Vai drīkst pieskarties tavam degunam?”  
jautā Roka.

“Jā, drīkst,” saka Kiko.

“ Vai drīkst pieskarties tavai rokai?”  
jautā Roka.

“ Jā, drīkst”, saka Kiko.



“ Vai drīkstu tev pieskarties zem biksītēm?”  
jautā Roka.

“NĒ!” kliedz Kiko. “NEDRĪKST!”  



“Pareizi, Kiko,” saka Roka. 
“ Neviens nedrīkst tev pieskarties zem biksītēm.  

Tas ir Biksīšu likums.

Un tev ir jāizstāsta, ja kāds tev tur ir pieskāries.  
Tas nedrīkst būt noslēpums.”



“ Čiu-riu, Roka! Man gribas uz sapņu zemi, bet es nezinu,  
kā tur nokļūt,” saka Kiko.

“Oki-doki, Kiko. Es tev parādīšu ceļu,” atbild Roka. 
“ Apgulies gultiņā un aizver acis,  
un tā tu tur drīz vien nonāksi.”



ZZZZZZZZZ, Kiko guļ.



www.coe.int/oneinfive

Vidēji katrs piektais bērns cieš no seksuālās vardarbības, tostarp no seksuālas izmantošanas.
Šī grāmata ir daļa no Eiropas Padomes kampaņas “Viens no pieciem”,  
kuras mērķis ir pārtraukt seksuālo vardarbību pret bērniem. 
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IEMĀCI SAVAM BĒRNAM BIKSĪŠU LIKUMU 
www.dzimba.lv

Šajā grāmatā ir vakara pasaciņa, kas iemāca bērniem Biksīšu likumu. Jūs 
varat to nolasīt priekšā saviem bērniem, lai viņiem iemācītu,  
kā atšķiras labi pieskārieni no sliktiem pieskārieniem.  
Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo tēmu, apmeklējiet  
www.dzimba.lv
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