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Par bērnu tiesību pārkāpumiem  

XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

 

Tiesībsargs ir saņēmis Latvijas Ārstu biedrības 14.07.2015. vēstuli 

Nr.01.23.2/138 par iespējamu noziedzīgu nolaidību un vardarbību pret bērniem XI 

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ģenerālmēģinājumā. Arī 

plašsaziņas līdzekļos ir izskanējusi virkne informācijas, kas liecina par būtiskiem 

bērnu tiesību pārkāpumiem svētku norises laikā.
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1http://skaties.lv/latvija/dziesmu-un-deju-svetku-laika-slimnica-nogadati-156-berni-parsvara-konstateta-
atudenosanas-un-trauksmes-stavoklis/; 
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/199246/ko-buvinzenieri-saka-par-parbliveto-mezaparka-estradi-foto-video; 
https://www.lsm.lv/lv/raksts/dziesmu-un-deju-svetki/kultura/dziesmu-svetku-gibsana-sasniegumi-nak-ne-bez-

pulem-un-ne-ar-limonadem.a137522/;  

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/198927/psihoterapeite-berni-mezaparka-izjutusi-stresu-redzot-citu-dalibnieku-

gibsanu;  

http://www.delfi.lv/news/national/politics/partikas-uzraugi-parkapumus-dziesmu-un-deju-svetku-dalibnieku-

edinasana-neatklaj.d?id=46205885; 

http://www.diena.lv/latvija/zinas/dziesmu-un-deju-svetku-laika-slimnica-nogadati-156-dalibnieki-nepietiekami-

uznemts-udens-un-miegs-14104531; 

http://www.maminuklubs.lv/mazulis/20120827-rosinas-uzradit-gimenes-arsta-izzinu-pirms-dalibas-dziesmu-

svetkos/print/; 

http://lat.mixnews.lv/lv/eksluzivi/41101_arstu-parstavis-dziesmu-svetku-organizatori-ciniski-izmantoja-bernus; 

 

http://skaties.lv/latvija/dziesmu-un-deju-svetku-laika-slimnica-nogadati-156-berni-parsvara-konstateta-atudenosanas-un-trauksmes-stavoklis/
http://skaties.lv/latvija/dziesmu-un-deju-svetku-laika-slimnica-nogadati-156-berni-parsvara-konstateta-atudenosanas-un-trauksmes-stavoklis/
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/199246/ko-buvinzenieri-saka-par-parbliveto-mezaparka-estradi-foto-video
https://www.lsm.lv/lv/raksts/dziesmu-un-deju-svetki/kultura/dziesmu-svetku-gibsana-sasniegumi-nak-ne-bez-pulem-un-ne-ar-limonadem.a137522/
https://www.lsm.lv/lv/raksts/dziesmu-un-deju-svetki/kultura/dziesmu-svetku-gibsana-sasniegumi-nak-ne-bez-pulem-un-ne-ar-limonadem.a137522/
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/198927/psihoterapeite-berni-mezaparka-izjutusi-stresu-redzot-citu-dalibnieku-gibsanu
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/198927/psihoterapeite-berni-mezaparka-izjutusi-stresu-redzot-citu-dalibnieku-gibsanu
http://www.delfi.lv/news/national/politics/partikas-uzraugi-parkapumus-dziesmu-un-deju-svetku-dalibnieku-edinasana-neatklaj.d?id=46205885
http://www.delfi.lv/news/national/politics/partikas-uzraugi-parkapumus-dziesmu-un-deju-svetku-dalibnieku-edinasana-neatklaj.d?id=46205885
http://www.diena.lv/latvija/zinas/dziesmu-un-deju-svetku-laika-slimnica-nogadati-156-dalibnieki-nepietiekami-uznemts-udens-un-miegs-14104531
http://www.diena.lv/latvija/zinas/dziesmu-un-deju-svetku-laika-slimnica-nogadati-156-dalibnieki-nepietiekami-uznemts-udens-un-miegs-14104531
http://www.maminuklubs.lv/mazulis/20120827-rosinas-uzradit-gimenes-arsta-izzinu-pirms-dalibas-dziesmu-svetkos/print/
http://www.maminuklubs.lv/mazulis/20120827-rosinas-uzradit-gimenes-arsta-izzinu-pirms-dalibas-dziesmu-svetkos/print/
http://lat.mixnews.lv/lv/eksluzivi/41101_arstu-parstavis-dziesmu-svetku-organizatori-ciniski-izmantoja-bernus
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Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.
1
 panta pirmo daļu bērns var 

piedalīties dažādās aktivitātēs (pasākumos), ja tās netraucē viņam iegūt izglītību, 

kā arī neapdraud viņa drošību, veselību, tikumību vai citas būtiskas intereses.  

Savukārt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.
2
 panta pirmā daļa nosaka, ka 

publiskos pasākumos, kuros piedalās bērni, vai bērniem pieejamās publiskās 

izklaides, sporta vai atpūtas vietās nodrošināma bērna drošība. 

Par bērna drošību publiskos pasākumos ir atbildīgas Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 72.pantā minētās personas, proti, bērnu pasākumu un tādu 

pasākumu organizatori, kuros piedalās bērni, personas, kuras pasākumos veic 

brīvprātīgo darbu, ir atbildīgas, lai bērns būtu drošībā un tiktu ievērotas citas viņa 

tiesības. 

Ņemot vērā, ka plašsaziņas līdzekļos pieejamā informācija liecina par 

rupjiem Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumiem atbildīgo amatpersonu 

rīcībā, kas varēja novest pie traģisku seku iestāšanās, un pamatojoties uz Ministru 

kabineta iekārtas likumā noteikto Ministru kabineta kompetenci, lūdzu izvērtēt XI 

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoru rīcību un atbilstību 

ieņemamajiem amatiem. Vienlaikus lūdzu mēneša laikā iesniegt tiesībsargam 

konkrētus priekšlikumus, kā turpmāk tiks nodrošināta bērnu tiesību ievērošana 

masu pasākumu organizēšanas laikā, lai nepieļautu līdzīgu pārkāpumu 

atkārtošanos. 

XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoru pieļauto 

kļūdu un atbildības par drošības noteikumu rupjiem pārkāpumiem objektīva 

neizvērtēšana var tikt vērtēta kā valdības atbalsts turpmākai bērnu tiesību un 

interešu aizsardzības nenodrošināšanai.  

Lūgumu pamatoju ar Tiesībsarga likuma 13.panta 11.punktu, kas paredz 

tiesībsarga tiesības, pamatojoties uz viņa rīcībā esošajiem materiāliem, vērsties pie 

citām kompetentām institūcijām, lai izlemtu jautājumu par lietas ierosināšanu. 

 

          

Ar cieņu, 

       

  tiesībsargs       J.Jansons 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=49096#p72

