
Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības 
jautājumos

Liene Masļeņikova

Bērnu tiesību aizsardzības 
departamenta direktores vietniece

2017.gada septembris



Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 70.panta otrā daļa

Bērnam pašam un citām personām ir tiesības vērsties pēc
palīdzības bērna tiesību aizsardzības institūcijās un citās valsts un 
pašvaldību institūcijās, un šīs institūcijas ikvienā gadījumā veic
likumā paredzētās darbības pārkāpuma, ja tāds tiek konstatēts, 
novēršanai, kā arī atbalsta un palīdzības sniegšanai bērnam. 

Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un 
citu tādu iestāžu vadītājiem, kurās uzturas bērni, 
ir pienākums noteikt bērnu sūdzību
iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un 
padarīt to bērniem zināmu un pieejamu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2017. likumu, kas stājās spēkā 28.03.2017.)

https://likumi.lv/ta/id/289399-grozijumi-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums/redakcijas-datums/2017/03/28


Apvienoto Nāciju organizācijas 
Bērnu tiesību konvencijas 
12.pants

Dalībvalstis nodrošina, lai ikvienam bērnam, kas 
ir spējīgs formulēt savu viedokli, būtu tiesības 
brīvi to paust visos jautājumos, kas viņu skar, 
turklāt bērna viedoklim jāpievērš pienācīga 
uzmanība atbilstoši bērna vecumam un 
brieduma pakāpei.



Principi, nosakot bērnu sūdzību 
iesniegšanas un izskatīšanas 
kārtību

• pielāgota bērnu vajadzībām (ņemot vērā bērnu 
vecumu, veselības stāvokli, brieduma pakāpi);

• pielāgota iestādes īpatnībām;

• kādā veidā bērns var iesniegt iesniegumu 
(mutiski, elektroniski, rakstveidā);

• kādā veidā bērns var iesniegt iesniegumu 
anonīmi;



Principi, nosakot bērnu sūdzību 
iesniegšanas un izskatīšanas 
kārtību

• kam (kuram darbiniekam) un/vai kur 
(piemēram, iemetot pasta kastītē) bērns var 
iesniegt iesniegumu;

• kas notiek ar bērna iesniegto iesniegumu tālāk 
(kas un kur reģistrē, kas un kā izskata);

• kā un cik ilgā laikā bērns saņems atbildi.



Principi, kā padarīt kārtību 
bērniem zināmu un pieejamu

• pielāgot bērnu vajadzībām (informēšanas 
kanāli; informēšanas veids), ņemot vērā:

 bērnu vecumu

 veselības stāvokli

 brieduma pakāpi



Lietvedības administratīvo 
pārkāpumu lietās

Lietvedības (t.sk. pret 
izglītības iestāžu 
darbiniekiem)

Darbinieku emocionālā un/vai fiziskā 
vardarbība

2015 20 (18)

2016 26 (21)

2017 

9 mēneši

32 (27)



Darbinieka emocionāla un/ vai 
fiziska vardarbība pret bērnu

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.2 pants:

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu —izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit
euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti
gada laikā vai tās izdarījušas valsts vai pašvaldību
institūciju amatpersonas vai darbinieki, - uzliek naudas
sodu no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro.



Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
72.pants

(1) Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās
tādās iestādēs, kurās uzturas bērni, šo iestāžu vadītāji
un darbinieki, bērnu pasākumu un tādu pasākumu
organizatori, kuros piedalās bērni, personas, kuras
minētajās iestādēs un pasākumos veic brīvprātīgo darbu
vai saskaņā ar šīm iestādēm noslēgto vienošanos sniedz
pakalpojumu, ir atbildīgas par bērna veselības un
dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā,
lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un
ievērotas citas viņa tiesības.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas par
izdarītajiem pārkāpumiem saucamas pie disciplinārās
vai citas likumā noteiktās atbildības.



Drošība izglītības iestādēs

• Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra
noteikumi Nr.1338 «Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos»

• 6. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka:

• 6.4. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais
kādas personas darbībā saskata draudus
savai vai citu personu drošībai;

• 6.5. vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek
konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret izglītojamo.



Paldies!


