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Ievads 

 Latvijas Zēģelētāju savienības, turpmāk tekstā LZS, Bērnu 

drošības un aizsardzības vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar ANO Bērnu 

fonda UNICEF prasībām un principiem, kas publicētas 2015.gadā izdo-

tajā starptautiskajā bērnu sporta drošības vadlīniju apkopojumā. 

Aprakstītā labā prakse atbilst Latvijas Republikas Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma prasībām. 

 LZS uzņemas atbildību par bērnu tiesību un interešu 

aizsardzību burāšanas sportā. Sadarbībā ar citām attiecīgajām orga-

nizācijām šajā jomā, LZS īsteno atbilstošus pasākumus tās klubu/

treniņu vietu un burāšanas klašu asociāciju rīkotajās sacensībās, 

treniņos vai citos pasākumos, lai gādātu par bērnu drošību un tiesību 

ievērošanu. 

1. Bērnu drošības un aizsardzības vadlīniju mērķis  

 LZS Bērnu drošības un aizsardzības vadlīniju mērķis ir palīdzēt 

burāšanas sporta klubiem/treniņu vietu, sacensību norises vietu 

vadībai un laivu klašu asociācijām izstrādāt procedūras un apgūt labu 

burāšanas praksi, organizējot ūdens sporta aktivitātes bērniem līdz 18 

gadu vecumam. Treneriem un burāšanas sporta organizācijām tas ļaus 

izprast un praktiski veicināt bērnu aizsardzību un tiesību ievērošanu, kā 

arī novērst potenciālos aizskārumus. 

 Lai šo mērķi sasniegtu, ir svarīgi panākt, lai: 
•  bērni, nodarbojoties ar burāšanu, būtu drošībā un pasargāti no je-

bkāda veida vardarbības vai cita bērnu tiesību un interešu aizskāru-

ma; 
•  būtu ieviesti nepieciešamie nodrošinājuma priekšnosacījumi un 

noteikta burāšanas sporta kluba/treniņu vietas darbības kārtība, kas 

ļautu bērniem justies  droši un treneri varētu piemērot darbā labo 

praksi bērnu drošībai un aizsardzībai;  
•  treneri, instruktori, bērni un viņu likumīgie pārstāvji (tai skaitā 

vecāki), burāšanas sporta nodarbību un sacensību apmeklētāji, 



brīvprātīgie, burāšanas sporta klubu/treniņu vietu un sacensību 

norises vietu darbinieki ir iepazīstināti ar kārtības noteikumiem at-

tiecīgajā burāšanas sporta klubā/treniņu vai sacensību norises vietā 

un tos ievēro. 

2. Burāšanas sporta klubu un laivu klašu asociāciju atbildība 

 Burāšanas apmācību vai sacensību rīkotāja - burāšanas sporta 

klubu vai laivu klases asociācijas pienākums ir ieviest un nodrošināt  

efektīvus visu sportistu drošības un aizsardzības pasākumus, sekojot 

līdz, lai treneri, nepilngadīgo likumiskie pārstāvji (tai skaitā, vecāki), 

burāšanas apmācības vai sacensību apkalpojošais personāls un 

brīvprātīgie ievērotu noteikto kārtību.  

 Ja bērns ir cietis vai pastāv risks, ka varētu ciest jebkādu var-

darbību un noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret 

bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī 

tad, ja personai ir aizdomas, ka bērnam ir priekšmeti, vielas vai mater-

iāli, kas var apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai veselību 

ir jāveic darbības, lai šo bērnu pasargātu saskaņā ar šajos noteikumos 

aprakstīto darbību kārtību.  

 Klubam vai laivu klases asociācijai ir jāieceļ bērnu drošības un 

aizsardzības vadītājs (turpmāk - BDAV), kurš uzņemtos atbildību par 

visām darbībām saistībā ar bērnu tiesību aizsardzības pasākumiem un 

nepieciešamības gadījumos, kad būtu aizskartas bērnu tiesības un in-

tereses, nekavējoties iesaistītos to risināšanā. 

3. Burāšanas sporta klubu un laivu klašu asociāciju 

pienākumi 

 Lai burāšanas sporta klubu un laivu klašu asociāciju  darbība 

atbilstu Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk - BTAL) prasībām, 

ir svarīgi, lai to darbinieki, treneri, brīvprātīgie un nepilngadīgo sportis-

tu likumīgie pārstāvji (tai skaitā vecāki) izprastu, ko nozīmē bērnu 

aizsardzība un to, ka bērnu aizsardzības pasākumu veikšana ir 



ikvienas personas atbildība. Tāpēc jānodrošina, lai burāšanas sporta 

klubu/treniņu vietu darbiniekiem, treneriem, brīvprātīgajiem un nepil-

ngadīgo sportistu likumīgajiem pārstāvjiem (tai skaitā vecākiem) būtu 

pieejama informācija par bērnu tiesību aizsardzības noteikumiem un 

darbībām, kas veicamas bērnu, jauniešu un pieaugušo savstarpējā 

drošā sadarbībā; kā arī informācija, kur iegūstami papildu ieteikumi, 

atbalsts un pakalpojumi šajā jomā. 

 Burāšanas sporta klubi/treniņu vietas un laivu klašu asociācijas 

apzinās, ka drošības un aizsardzības pasākumi nenozīmē tikai bērnu 

pasargāšanu no tīša kaitējuma. Tie ir saistīti ar visiem bērnu tiesību 

aizsardzības mērķiem un principiem, aptverot arī burāšanas apmācību, 

treneru un darbinieku uzvedības kontroli, gādību par burātāju veselību, 

pirmās palīdzības un citu medicīnas pakalpojumu sniegšanu, higiēnas 

prasību apmierināšanu, interneta pieejamību un e-drošību. Papildus 

tam, burāšanas sporta kluba/treniņu vietas darbības kārtības noteiku-

mu bērnu tiesību aizsardzības pasākumos var paredzēt rīcību kārtību, 

kas veicama saskaroties ar dažādiem iespējamiem bērnu tiesību 

pārkāpumiem, piemēram: iebiedēšana, kiberterorizēšana (izmantojot 

īsziņas, sociālo tīklu vietnes u.tml.), uz aizspriedumiem balstīta ietek-

mēšana, rasistiska un homofobiska rakstura vardarbība, ekstrēmistu 

rīcība, bērnu seksuālu izmantošana, sekstings, psihotropo vielu izman-

tošana, konkrētam apvidum vai iedzīvotājiem raksturīga problēma – 

dažādu ielas grupējumu aktivitātes/jauniešu vardarbība, kā arī citas 

specifiskas situācijas, kas var ietekmēt bērnus, tostarp vardarbība ģi-

menē. 

4. Pamatterminu definīcijas 

 Pamatterminu definīcijas ir sagatavotas balstoties uz definīciju 

skaidrojumiem ANO Bērnu fonda UNICEF norādījumos 2015.gadā izdo-

tajā starptautiskajā bērnu sporta drošības vadlīniju apkopojumā 

„Rokasgrāmata organizācijām, kas darbojas sporta nozarē” un Latvijas 

Bērnu tiesību aizsardzības likumu. 

•  vardarbīgi izturēties pret bērnu var tieši (nodarot bērnam kaitēju-

mu) vai netieši (nenovēršot kaitējumu); 



•  bērns — jebkura persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu; 
•  kaitējums — negatīvas psiholoģiskas, fiziskas vai sociālas ietekmes 

rezultātā bērnam izraisītās sekas; 
•vardarbība — visu veidu fiziska vai emocionāla cietsirdība, seksuāla 

vardarbība vai cita veida izturēšanās, kas apdraud vai var apdraudēt 

bērna veselību, dzīvību, attīstību vai pašcieņu. 

Vardarbības veidi var būt šādi: 

•  seksuālā vardarbība  ir jebkāda veida seksuālās darbības, kurām 

bērns nav piekritis vai kurām bērns nevar dot piekrišanu, arī 

piespiešana vai uzspiešana iesaistīties seksuāla rakstura darbībās. 

Šādas darbības var būt fizisks kontakts vai darbības, kas nav tieši 

saistītas ar fizisku kontaktu (piemēram, bērnu iesaistīšana seksuāla 

rakstura darbību vērošanā vai seksuāla rakstura attēlu apskatē vai 

radīšanā), nepiedienīgas uzvedības izpaušana sociālo mediju vidē 

(piemēram, sekstings), bērnu pamudināšana rīkoties seksuāli nepie-

dienīgos veidos. 
• fiziskā vardarbība ir bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts 

spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu vai apzināta bērna pakļaušana 

kaitīgu faktoru, tai skaitā tabakas dūmu, iedarbībai. Fizisku kaitējumu 

iespējams izraisīt arī tad, ja bērnu iekļauj nepiemērotā apmācību pro-

grammā vai piespiež piedalīties nodarbībās, kamēr nav sadzijusi kāda 

agrāk iegūta trauma. 
•  emocionālā vardarbība ir bērna pašcieņas aizskaršana vai psi-

holoģiska ietekmēšana (draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu, 

bērna klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret viņa tuvinieku vai citādi 

kaitējot viņa emocionālajai attīstībai). 
•  nolaidība ir bērna fizisko vai psiholoģisko pamatvajadzību nen-

odrošināšana, kas var izraisīt bērna fiziskās, garīgās, morālās un 

emocionālās attīstības traucējumus; kā arī bērna nepienācīga 

uzraudzīšana un nepietiekama pasargāšana no kaitējuma. 

 Jāparedz iespēja, ka visi darbinieki, treneri un brīvprātīgie, kas 

strādā ar bērniem, vismaz reizi gadā piedalās atbilstošās apmācībās, 

lai uzlabotu zināšanas un izpratni par iespējamas vardarbības pazīmēm 

un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem. 



 Burāšanas sporta klubu/treniņu vietu darbības kārtības noteiku-

mos ir precīzi jāatrunā vadības, BDAV, darbinieku, treneru, brīvprātīgo 

rīcība konstatētās vardarbības gadījumos, vai gadījumos, ja ir aizdo-

mas par iespējamu vardarbību pret bērnu vai citu bērnu tiesību 

pārkāpumu vai interešu aizskārumu. Tāpat būtu konkrēti jānosaka 

nepilngadīgo rīcība, ja nepilngadīgais kādas personas darbībā saskata 

draudus savai vai citu personu drošībai. Ir svarīgi zināt arī kā pareizi 

atbildēt bērnam, kurš ir informējis par vardarbību vai citu bērnu tiesību 

pārkāpumu, kā arī jāzin, kāda ir darbinieka, trenera un brīvprātīgā 

turpmākā rīcība, saņemot informāciju par iespējamo bērnu tiesību 

pārkāpumu, tai skaitā vardarbību. 

 Visiem burāšanas sporta klubu/treniņu vietu darbiniekiem, 

treneriem un brīvprātīgajiem ir jābūt informētiem par  burāšanas 

sporta klubu/treniņu vietu un laivu klašu asociāciju atbildību par bērnu 

drošības un aizsardzības veikšanas kārtību un šādai informācijai ir 

jābūt publicētai gan LZS mājas lapā, gan klubu/treniņu vietu mājas 

lapās. 

5. Darbinieku  pieņemšana darbā 

 Burāšanas sporta klubiem/treniņu vietām un laivu klašu asociā-

cijām vajadzētu ieviest drošāku darbā pieņemšanas kārtību, pārlie-

cinoties, ka:  

•  izpildīta normatīvajos aktos noteiktā prasība atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 72.panta noteikumiem; pārbaudīt darbiniekus un 

trenerus, kuri strādā ar bērniem; 
•  brīvprātīgie darbojas statūtos vai nolikumos noteiktās kompetences 

ietvaros; 
•  brīvprātīgo nodarbināšanas, darbinieku un treneru darbā 

pieņemšanas procesa laikā tiek nodrošināts darba /veicamo pienāku-

mu apraksts, ievāktas atsauksmes un pārbaudīta kvalifikācija.  



 Par gadījumiem, kad no amata tiek atstādināts vai atlaists kāds 

darbinieks par kaitējuma nodarīšanu bērnam vai pastāv risks, ka šis 

darbinieks nodarīs kaitējumu bērnam, vai būtu nodarījis kaitējumu, ja 

nebūtu atstādināts vai atlaists, ir nepieciešams ziņot LZS Valdei vai ne-

pieciešamības gadījumā Valsts vai pašvaldības policijai vai citai institū-

cijai atbilstoši tās kompetencei. 

 Šajos noteikumos aprakstītā bērnu drošības un aizsardzības 

kārtība tiks pārskatīta un atjaunināta reizi gadā. 

6. Bērnu drošības un aizsardzības vadītāja (BDAV) atbildība 

 Saskaņā ar labas prakses ieteikumiem, kas minēti ANO Bērnu 

fonda UNICEF norādījumos 2015.gadā izdotajā starptautiskajā bērnu 

sporta drošības vadlīniju apkopojumā „Rokasgrāmata organizācijām, 

kas darbojas sporta nozarē” un atbilstoši nacionālo likumu prasībām, 

bērnu drošības un aizsardzības  vadītājs (turpmāk - BDAV) ir konrētā 

burāšanas sporta kluba biedrs, ar atbilstošām zināšanām bērnu 

drošības un aizsardzības jomā, ir attiecīgas pilnvaras, laiks, resursi un 

atbalsts, lai efektīvi veiktu šī amata pienākumus.  

 BDAV ir šādi pienākumi:  
•  Jāsniedz konsultācijas par bērnu drošības un aizsardzības pasāku-

miem attiecīgā kluba vadībai; 
•  jāuzklausa treneru,  bērnu un brīvprātīgo ziņojumi par iespējamo 

vardarbību vai citu bērnu tiesību pārkāpumu, kā arī par aizdomām par 

vardarbību vai bērnu tiesību pārkāpumu; 
•  nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekciju vai citu kompetento valsts vai pašvaldības in-

stitūciju, lai izrunātu ar konkrēto bērnu saistītus jautājumus par šī 

bērna tiesību aizsardzību no iespējamās vardarbības vai vai cita bērnu 

tiesību pārkāpuma par ko ir radušās aizdomas; jābūt gatavam sniegt 

informāciju par šo bērnu, kā arī atbilstoši Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas vai citas kompetentās institūcijas norādīju-

miem, jāsniedz bērnam nepieciešamie padomi un atbalsts. 



• ja vien burāšanas sporta kluba darbinieks nav saņēmis informāciju 

par bērna vecāka, vai cita likumiskā pārstāvja vardarbību pret bērnu, 

tad par iespējamu bērna tiesību aizskārumu saskaņā ar Civillikuma 

177.pantu būtu jāinformē bērna vecāks (ja vien nav pamats uzskatīt, 

ka bērna vecāka informēšana varētu kaitēt bērnam). Savukārt, ja 

burāšanas sporta klubā saņemta informācija par bērna vecāka var-

darbību pret bērnu (piemēram, bērns izstāsta trenerim), tad šī infor-

mācija obligāti nododama arī bērna dzīvesvietas bāriņtiesai; 
•  ziņot tiesībsargājošām institūcijām par vardarbības gadījumiem; bez 

tam, jāreģistrē rakstiski jebkurš oficiāls ziņojums par bērnu tiesību 

pārkāpumu, kas iesniegts policijai, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijai vai citai kompetentai institūcijai; 
•  ja nav pamata nekavējoties nodot ziņojumu attiecīgajām institūci-

jām, jāpārliecinās, ka ieraksti par bažām saistībā ar konkrēto bērnu 

tiek reģistrēti; 
•  jānodrošina ka visi šādi ieraksti, ir sakārtoti atsevišķā reģistrā ar 

hronoloģiskā secībā norādītiem datumiem un īsu ziņojuma izklāstu, 

tiek uzglabāti drošā veidā kā konfidenciāla informācija un atrodas at-

sevišķi no citiem oficiālajiem burāšanas sporta kluba/treniņu vietas 

dokumentiem; 
•  jāuzņemas informācijas koordinatora un starpnieka pienākumi, lai 

uzklausītu treneru viedokli un bažas; un vajadzības gadījumā sazinā-

tos ar nepieciešamajām bērnu tiesību aizsardzības iestādēm un 

speciālistiem. 
•  jāapmeklē valsts un starptautiska mēroga konferences par bērnu 

drošības un aizsardzības jautājumiem, kā arī  citi pēc burāšanas 

sporta kluba vadības ieskatiem izglītojoša rakstura pasākumi, kas 

varētu veicināt darba pienākumu efektīvu pildīšanu, piemēram, 40 

stundu mācību kursi bērnu tiesību aizsardzības jomā; 
•  jārūpējas par to, lai visi konkrētā burāšanas sporta kluba treneri, 

nepilngadīgo sportistu likumiskie pārstāvji, tai skaitā vecāki, citi 

burātāji un brīvprātīgie ir informēti par bērnu drošības un aizsardzības 

noteikumiem, prot atpazīt bērnu tiesību pārkāpumus un bez je-

bkādām bažām var informēt par tiem; 
•  sadarbībā ar citu klubu un laivu klašu asociāciju vadītājiem veic ik-

gadējo pašnovērtējuma auditu, kurā norāda jebkādas izmaiņas ievies-



tajā konkrētā burāšanas sporta kluba bērnu drošības un aizsardzības 

kārtībā; apmācības un kursus, kurus ir apmeklējis konkrētā 

burāšanas sporta kluba BDAV, treneri un citi darbinieki; kā arī kon-

statētos starpgadījumus un to veidus.  
• izstrādāt turpmākās rīcības plānu, lai veiktu nepieciešamos uzlaboju-

mus, kas konstatēti ar šī pašnovērtējuma  audita palīdzību. Šo doku-

mentu paraksta un pārrauga burāšanas sporta klubu un laivu klašu 

asociāciju vadītāji un seko, lai iecerētais tiktu īstenots;  
•  jāsniedz ieteikumi un norādes burāšanas sporta kluba/treniņu vietu 

darbiniekiem, treneriem, nepilngadīgo sportistu likumuskajiem 

pārstāvjiem, yai skaitā vecākiem un brīvprātīgajiem apmeklēt bērnu 

drošības un aizsardzības pasākumu apmācības un seminārus. 

7. Rīcība bērnu tiesību aizskāruma gadījumos 

 Bērnam pašam un citām personām ir tiesības vērsties pēc 

palīdzības bērna tiesību aizsardzības institūcijās un citās valsts un paš-

valdību 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 uz-

turas bērni, ir pienākums noteikt bērnu sūdzību iesniegšanas un 

izskatīšanas kārtību un padarīt to bērniem zināmu un pieejamu (Bērnu 

tiesību aizsardzības likums, 70.pants). 

 Ja bērns vai darbinieks izvirza apvainojumu vai atklāj informāci-

ju par iespējamu bērnu tiesību pārkāpumu, tai skaitā vardarbību, ko 

veicis pieaugušais, cits bērns vai jaunietis, darbinieks:  
•  saglabās mieru un uzmanīgi klausīsies; 
•  nomierinās bērnu, ka, ziņojot par vardarbību vai citu bērnu tiesību 

pārkāpumu, viņš ir rīkojies pareizi; 
•  neveiks tālāku izmeklēšanu vai neuzdos papildu jautājumus; 
•  informēs, ka viņam būs par to jāpaziņo arī BDAVun sazināsies ar 

BDAV cik ātri vien iespējams; 
•  neapsolīs dzirdēto paturēt noslēpumā; 



•  izdarīs ierakstu par saņemto informāciju par iespējamu bērnu tiesību 

pārkāpumu, tai skaitā atklātu vardarbību vai citu starpgadījumu; šāds 

ieraksts tiks datēts un parakstīts saskaņā ar klubā noteikto  bērnu 

aizsardzības pasākumu ierakstu reģistrēšanas kārtību. 

7.1. Konfidencialitāte 

 Visām  bērnu drošības un aizsardzības lietām ir konfidenciāls 

raksturs. 
•  BDAV izpaudīs personas datus tikai nepieciešamības gadījumā, kas ir 

saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu. 
•  Visiem darbiniekiem ir jābūt informētiem, ka viņiem ir profesionāla 

atbildība par informācijas sniegšanu kompetentajām institūcijām, lai 

rūpētos par bērnu aizsardzību un drošību.  
•  Visiem darbiniekiem jābūt informētiem par to, ka viņi nedrīkst apsolīt 

bērnam turēt noslēpumā informāciju, kas varētu negatīvi ietekmēt 

bērna vai kāda cita drošību vai tiesību pārkāpumu.  
 

7.2. Rīcība treneru, darbinieku vai brīvprātīgo apsūdzību 

gadījumā 

 Jāapzinās, ka pastāv apsūdzību celšanas iespējamība  pret 

treneriem, darbiniekiem vai brīvprātīgajiem, kas strādā ar bērniem un 

jauniešiem burāšanas klubu/treniņu vietu un laivu klašu asociāciju 

rīkoto sporta aktivitāšu laikā. Apvainojumus vai apsūdzības var  izvirzīt 

bērni, jaunieši vai pieaugušie.   

1. Darbinieks, kurš uzklausa apvainojumu/apsūdzību, par to 

nekavējoties informē konkrēta kluba BDAV. 

2. BDAV šādos gadījumos meklēs atbalstu un norādes pie LZS 

BDAV vai nepieciešamības gadījumā informēs valsts un paš-

valdības policiju vai citu kompetento institūciju. 

3. Ja apvainojums/apsūdzība skar BDAV, personas, kuras uzklausa 

attiecīgo apvainojumu/apsūdzību nekavējoties informē augstāk 

stāvošu personu attiecīgā kluba vai laivu klašu asociācijā, kas 

savukārt informēs LZS BDAV vai nepieciešamības gadījumā in-



formēs valsts un pašvaldības policiju vai citu kompetento in-

stitūciju.  

8. Ieteikumi darbiniekiem  

 

 Darbiniekiem dažkārt ir nepieciešamas konsultācijas bērnu  

tiesību un aizsardzības jautājumiem. Šie ir ieteikumi, kas būtu jāņem 

vērā dažādos apstākļos, lai mazinātu pret darbiniekiem celto apsūdzību 

un apvainojumu iespējamību un  skaitu par uzticības ļaunprātīgu iz-

mantošanu vai seksuālu uzmākšanos.  

•  gadījumu pieļaušana, kad par novērojumiem, bažām vai apvainoju-

miem netiek ziņots;  
•  nevajadzīgu risku uzņemšanās;  
•  smēķēšana, alkohola vai neatļautu vielu lietošana; 
•  nepiedienīgu attiecību veidošana ar nepilngadīgajiem;   
•  nepiedienīgu solījumu izteikšana nepilngadīgajiem;  
•  darbības, kas jebkādā veidā ir aizskarošas, tostarp, jebkāda veida 

seksuāla kontakta dibināšana ar nepilngadīgajiem. 
•  savas personīgās kontaktinformācijas (mobilā tālruņa numura, e-pas-

ta vai mājas adreses) nevajadzīga nodošana nepilngadīgajiem vai 

sazināšanās ar viņiem, izmantojot savu personīgo sociālo mediju kon-

tu;   
•  izturēšanās veidā, kas var tikt uztverts kā apdraudošs vai uzbāzīgs;  
•  jebkuras personas noniecināšana vai nicinoša izturēšanās; 
•  sarkastisku, neiejūtīgu, pazemojošu vai nepiedienīgu piezīmju 

izteikšana vai žestu rādīšana nepilngadīgajiem;  
•  ieteicams izvairīties no situācijām (ģērbtuves, izbraucieni ar au-

tomašīnu, privāta rakstura tikšanās ārpus treniņu vides), kurās, 

nevienam citam nezinot (neviens cits nav informēts), ir divatā ar 

nepilngadīgo;   
•  burāšanas sporta klubu/treniņu vietu vadībai ir jāatrunā attiecīgajos 

darbības kārtības noteikumos, ka treneriem un nepilngadīgajiem ir 

pieejamas nodalītas ģērbtuves; 



•  nepieņemamas uzvedības, izmantojot internetu, e-pastā vai sociālo 

mediju platformās atpazīšana; 
•  tiešsaistes drošības noteikumu ievērošana, tai skaitā nav pieļaujama 

nelikumīga datu izmantošana, materiālu lejupielāde vai nepiedienīgu 

attēlu izmantošana, kiberterorizēšana un citu personu iesaistīšana 

tiešsaistē ar bērniem, kā arī iedrošināt vai atļaut nepilngadīgajiem 

pašiem veikt minētās darbības; 
•  nodrošināt, ka attēli ar bērniem un ģimenēm tiek lietoti tikai pēc 

tam, kad rakstveidā saņemta attēlos redzamo cilvēku piekrišana, un 

tikai tādam nolūkam, par ko piekrišana ir dota saskaņā ar Fizisko per-

sonu datu apstrādes likumu; 

 

LZS atbalsta šiem ieteikumiem atbilstošu rīcību un vienmēr ir gatava 

uzklausīt darbinieku ieteikumus šajos jautājumos .  

8.1. Profilakse 

 Ir svarīgi apzināties, ka svarīgi ir nodrošināt bērniem burāšanas 

apmācībās drošu vidi, tomēr tikpat būtiski ir to pastāvīgi pilnveidot 

visos LZS pārraudzībā esošajos burāšanas sporta klubos/treniņu vi-

etās un laivu klašu asociācijās, balstoties uz sekojošiem principiem: 
• izveidojot un uzturot visiem saprotamu burāšanas apmācību dar-

bības vidi, kas ļauj bērniem justies droši un iedrošina runāt un ziņot 

par bērnu tiesību pārkāpumiem, nodrošinot, ka bērni tiks uzklausīti; 
• iemācot bērniem tādas sporta aktivitātēs nepieciešamās prasmes, 

kas palīdz izsargāties no kaitējuma un zināt, pie kā vērsties pēc 

palīdzības;  
• veicinot pašnovērtējuma iemaņu attīstību un noturības veidošanos 

burāšanas apmācību procesā;  
• pilnveidojot sadarbību ar organizācijām bērnu drošības un 

aizsardzības atbalsta jomā; 
• atbalstot un izprotot atšķirības dažādās kultūras vidēs un reliģiskajos 

uzskatos, mācot bērnus nešķirot cilvēkus pēc etniskās piederības, 

dzimuma vai seksuālās orientācijas. 

 



Šie principi ir pamatā burāšanas sporta klubu un laivu klašu asociā-

ciju darbībā un ir publiski pieejami attiecīgo organizāciju tīmekļa 

vietnēs. 

8.2. Drošas vides veidošana 

 

 Visiem burāšanas kluba/treniņu vietas un laivu klašu asociāciju 

darbiniekiem, treneriem un brīvprātīgajiem vismaz reizi divos gados 

jāapmeklē mācību nodarbības par bērnu drošības un aizsardzības 

jautājumiem.  Ievadapmācību laikā jaunajiem darbiniekiem, treneriem 

un brīvprātīgajiem ir jāsniedz informācija par LZS bērnu drošības un 

aizsardzības noteikumiem. 

 Attiecīgā kluba BDAV vismaz reizi divos gados ir jāapmeklē kvali-

fikācijas paaugstināsanas nodarbības, lai atjaunotu zināšanas un gūtu 

izpratni par bērnu drošības un aizsardzības problēmām plašākā kontek-

stā.  

 LZS izstrādātās  bērnu drošības un aizsardzības vadlīnijas un 

apmācības šajā jomā palīdzēs attiecīgo klubu BDAV labāk pildīt savus 

pienākumus; kā arī burāšanas sporta klubu un laivu klašu asociāciju 

veiktie bērnu drošības un aizsardzības pasākumi radīs bērniem drošu 

vidi, kas sekmēs LZS burāšanas apmācību programmas ilgtspējību. 

 

9. Noteikumu pārskatīšana 

LZS Valde ir atbildīga par to, ka šīs bērnu drošības un aizsardzības 

vadlīnijas katru gadu tiek  pārskatītas un pilnveidotas. 

10. Saistītie normatīvie akti un norādes 

•  ANO Bērnu fonds UNICEF un 2015. gadā izdotās starptautiskās 

drošības vadlīnijas bērniem sportā  

https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/In-



ternational-Safeguards-for-Children-in-Sport-version-to-view-on-

line.pdf 

•  Latvijas Republikas Bērnu aizsardzības likums  

https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums 
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