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Statistika par laika periodu 10.12.2018.-10.12.2019.

• VBTAI saņemtie iesniegumi/sūdzības par iespējamiem bērnu 
tiesību pārkāpumiem – 1373, no kuriem 23 
iesniegumi/sūdzības saistītas ar iespējamiem bērnu tiesību 
pārkāpumiem ar sportu saistītās institūcijās

• VBTAI saņemtie dienesta ziņojumi (telefoniski saņemta 
informācija) par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem –
339, no kuriem 1 dienesta ziņojums saistīts ar iespējamiem 
bērnu tiesību pārkāpumiem ar sportu saistītās institūcijās



Sūdzību/iesniegumu saturs

• Saskarsmē ar bērniem treneri/darbinieki lieto bērnu 
interesēm neatbilstošas disciplinēšanas metodes

• Treneru iespējamā fiziskā un/vai emocionālā vardarbība pret 
bērnu

• Treneru sadarbības, komunikācijas grūtības ar bērniem, viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem

• Necenzētu vārdu lietošana komunikācijā, saskarsmē ar 
bērniem

• Valsts valodas nelietošana komunikācijā, saskarsmē ar 
bērniem

• Bērnu pamatvajadzību nenodrošināšana treniņu, sacensību 
laikā



Sūdzību/iesniegumu saturs

• Personas datu aizsardzības pārkāpumi

• Par treniņu slodzi

• Par bērnu veselības apdraudējumu

• Par noslēgto līgumu neatbilstību bērnu interesēm



Veiktās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

• Laika periodā no 10.12.2018. līdz 10.12.2019. veiktas 163
bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes , no kurām 7
pārbaudes veiktas ar sportu saistītās institūcijās 
• 2 pārbaudes sporta skolās;

• 2 pārbaudes hokeja skolās;

• 1 pārbaude ledus sporta skolā;

• 1 pārbaude deju studijā;

• 1 pārbaude sporta deju pulciņā



Konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi

• Hokeja, šorttreku treneru fiziskā un/vai emocionālā 
vardarbība pret bērnu (sišana ar hokeja nūju, godu un cieņu 
aizskaroši vārdi, izteicieni pret bērniem)

• Deju pulciņa pedagoga fiziskā un/vai emocionālā vardarbība 
pret bērniem

• Hokeja treneris komunikācijā, saskarsmē ar bērniem lieto 
necenzētus vārdus

• Daiļslidošanas trenere darbā ar bērniem pielieto bērna 
interesēm neatbilstošas disciplinēšanas metodes (kliegšana 
uz audzēkņiem, audzēkņu sodīšana, liekot viņiem iet prom 
no ledus laukuma gadījumos, ja viņiem nesanāk kāds no 
vingrinājumiem un liekot audzēkņiem lūgt piedošanu, lai 
atgrieztos atpakaļ ledus laukumā)



Konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi

• Normatīvo aktu neievērošana attiecībā uz iestādes 
dokumentāciju
• nav izstrādāta bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

(BTAL 70.p.otrā daļa)

• nav izstrādāta kārtība par vadītāju un pedagogu rīcību, ja tiek 
konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu (MK 
noteikumi Nr.1338, 6.5.p.)



Paldies!


