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RĪKOJUMS 
Rīga 

07.02.2018.  Nr. 11 

 

 

Grozījumi Valsts programmā bērna 

un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2017.gadam 

 
Izdots saskaņā ar Bērnu  

tiesību aizsardzības likuma 

 62.panta otro daļu 

 

1. Izdarīt ar labklājības ministra 2017.gada 18.janvāra rīkojumu Nr.9 

apstiprinātajā Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 

2017.gadam šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt 1.1.apakšnodaļā rindkopā “Finansējums” skaitli “631 857” ar 

skaitli “344 250”; 

1.2. aizstāt 1.3.apakšnodaļā rindkopā “Finansējums” skaitli “5 618” ar 

skaitli “6 742”; 

1.3. aizstāt 1.4.apakšnodaļā rindkopā “Finansējums” skaitli “5 930” ar 

skaitli “7 116”; 

1.4.  1.5.apakšnodaļā:  

1.4.1. papildināt apakšnodaļu ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 

“Ņemot vērā Inspekcijas veikto padziļināto pārbaužu rezultātus, ir 

nepieciešams paplašināt zināšanas speciālistiem, kas veic ikdienas aprūpi 

ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri uzturas valsts sociālās aprūpes 

centros. Lai veicinātu vienotu izpratni par bērnu tiesību ievērošanu un atbilstoša 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu bērniem 

valsts sociālās aprūpes centros, plānots nodrošināt praktiska atbalsta sniegšanu 

centru valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāļu „Rīga”, „Pļavnieki” un 

„Baldone”, valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Kalkūni” un valsts 

sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Liepāja”. darbiniekiem, kuri 

iesaistīti bērnu aprūpē un sociālajā rehabilitācijā. Tā kā  iepirkuma rezultātā 
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padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes centros sadarbībā ar Inspekciju 

veica biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, kas veica individuālu 

bērna izvērtēšanu un rekomendāciju sagatavošanu, plānoto atbalstu zināšanu 

pilnveidē nodrošinās minētā biedrība.”; 

1.4.2. aizstāt rindkopā “Finansējums” skaitli “4 567” ar skaitli “6 167”. 

1.4.3. papildināt rindkopu “Rezultāti” ar 3. punktu šādā redakcijā: 

“3. Sniegts praktisks atbalsts darbiniekiem, kuri iesaistīti bērnu aprūpē un 

sociālajā rehabilitācijā valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālēs „Rīga”, 

„Pļavnieki”, „Baldone”, valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālē 

„Kalkūni”, valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Liepāja”.”; 

1.5.  1.6.apakšnodaļā:  

1.5.1. papildināt apakšnodaļu ar devīto un desmito rindkopu šādā 

redakcijā: 

“Vienlaikus, lai nodrošinātu vienotu informāciju bāriņtiesu darbiniekiem, 

t.sk. ar deinstitucionalizāciju saistītām tēmām, kas noderētu darbiniekiem 

ikdienas praksē, tika organizēts bāriņtiesu seminārs, kā laikā tās dalībnieki tika 

informēti par bērniem ar uzvedības traucējumiem, t.sk., problēmu risināšanas 

iespējām; plānoto valsts atbalstu audžuģimenēm, īpaši uzsverot plānotos 

pasākumus saistībā ar specializēto audžuģimeņu izveidi; normatīvo aktu prasību 

ievērošanu ģimeniskas vides nodrošināšanā bērnu aprūpes iestādēs; kā arī labās 

prakses piemērs Daugavpils pilsētā, īpaši deinstitucionalizācijas kontekstā. 

Tāpat, ņemot vērā izveidojušos tiesu praksi par Latvijas Administratīvo 

pārkākumu kodeksa 172.2 panta otro daļu (par valsts un pašvaldības institūciju 

amatpersonu un darbinieku emocionālo un fizisko vardarbību pret bērnu), kurā 

tiek pārsūdzēti Inspekcijas pieņemtie lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās, 

nodrošinātas Inspekcijas darbinieku apmācības administratīvā pārkāpumu 

procesā, nodrošinot kvalitātes uzlabošanu administratīvajās pārkāpuma lietās.”  

1.5.2. aizstāt rindkopā “Finansējums” skaitli “14 209” ar skaitli “15 118”; 

1.5.3. papildināt rindkopu “Rezultāti” ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 

“3. Apmācīti 50 Inspekcijas darbinieki seminārā par administratīvā 

pārkāpumu procesu; 

4. Organizēts zināšanu pilnveides seminārs 200 bāriņtiesu darbiniekiem 

par bērnu emocionālo audzināšanu un deinstitucionalizācijas 

aktualitātēm.”; 

1.6. aizstāt 1.7.apakšnodaļā rindkopā “Finansējums” skaitli “4 977” ar 

skaitli “3 456”; 

1.7. papildināt valsts programmu ar 1.8.apakšnodaļu šādā redakcijā: 

“1.8. Audžuģimeņu informācijas sistēmas izveide 
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Saskaņā ar 2017.gada 22.novembra grozījumiem Bāriņtiesu likumā , kas 

stāsies spēkā  2018.gada 1.septembrī, Latvijā paredzēts izveidot Audžuģimeņu 

informācijas sistēmu. Šo informācijas sistēmu paredzēts veidot kā valsts 

informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” sastāvdaļu, un 

tās pārzinis būs Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.  Audžuģimeņu 

informācijas sistēmas mērķis ir veikt audžuģimeņu un audžuģimenēs esošo 

bērnu uzskaiti, lai veicinātu audžuģimenē esošo bērnu personisko un mantisko 

interešu aizstāvību. 

Vienlaikus atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes 

protokollēmuma Nr.44 1.§ “Informatīvais ziņojums par fiskālās telpas 

pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 

2018.gadam un ietvaram 2018.-2020.gadam” (turpmāk –  MK 08.09.17. sēdes 

protokollēmums Nr.44 1.§)  atbalstīts priekšlikums papildu finansējumu 

Labklājības ministrijas prioritārā pasākuma „Alternatīvo ģimenes aprūpes formu 

attīstība” finansēšanai 2018.gadā novirzīt Audžuģimeņu informācijas sistēmas 

izveidei.” 

 

Finansējums – 77 500 EUR  

 

Rezultāti: 

Uzsākta Audžuģimeņu informācijas sistēmas izveide.” 

 

1.8. 2.1.apakšnodaļā: 

1.8.1.  papildināt apakšnodaļu ar vienpadsmito, divpadsmito un 

trīspadsmito rindkopu šādā redakcijā: 

“Lai veicinātu ārpusģimenes aprūpē nonākušu bērnu augšanu ģimeniskā 

vidē (aizbildņa ģimenē vai audžuģimenē, kā arī adopciju), Ministrija 2017.gadā, 

sadarbojoties ar fondu “Ziedot.lv” un Latvijas Radio 5, līdzdarbosies labdarības 

maratona projektā „Dod Pieci”. Ministrija darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti 

un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija” ietvaros realizēs 

sabiedrības informēšanas kampaņu, kuras mērķis ir radīt dažāda veida 

informatīvos materiālus (video, bukletus/brošūras, vides reklāmu u.c.), kas būtu 

vērsti uz deinstitucionalizācijas mērķi kopumā un skartu arī ārpusģimenes 

aprūpes jautājumus, lai nodrošinātu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 

iespēju augt ģimenē vai ģimenei pietuvinātā vidē. Lai īstenotu 

deinstitucionalizāciju, būtiska loma ir sabiedrības izpratnei, atbalstam un 

iesaistei šajos procesos. “Deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas 

pasākumu plāna izpilde - integrēta komunikācijas kampaņa” ietvaros plānots 

nodrošināt vienotu informācijas sniegšanu par deinstitucionalizācijas procesu, 

celt informācijas sniedzēju kapacitāti organizējot dažāda veida mācības un 
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informatīvos seminārus, nodrošināt mērķgrupas līdzdalību un praktisko 

izglītošanu par dzīvi sabiedrībā, kā arī īstenot dažāda veida sociālās kampaņas.   

Sabiedrības informēšanas kampaņas labdarības maratona “Dod Pieci” 

ietvaros iegūto finansējumu plānots novirzīt tieši atbalsta pakalpojuma 

sniegšanai iedzīvotājiem, organizējot dažādas tematiskās lekcijas, seminārus, 

individuālas konsultācijas ar speciālistiem. Sadarbības ietvaros plānots izveidot 

un uzturēt jaunu pakalpojumu “Plecs”, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu 

un konsultatīva atbalsta sniegšanu par ārpusģimenes aprūpes formām, ar mērķi 

palielināt to personu skaitu, kas motivētas iegūt adoptētāja, aizbildņa, 

audžuģimenes vai viesģimenes statusu un uzņemt savā ģimenē bērnus, kuri 

nonāk ārpusģimenes aprūpē, īpaši no bērnu aprūpes iestādēm. 

Ministrijas sadarbība ar nevalstiskām organizācijām atbalstīta arī ar 

Ministru kabineta 2017.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.631 “Par apropriācijas 

pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē” 

1.6.2.apakšpunktu un likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, lai nodrošinātu 

sadarbības pēctecību.”;  

1.8.2. aizstāt rindkopā “Finansējums” skaitli “55 458” ar skaitli “269 

908”; 

1.8.3. papildināt rindkopu “Rezultāti” ar 8., 9. un 10. punktu šādā 

redakcijā: 

“8. Dalība Latvijas Radio un fonda “Ziedot.lv” labdarības maratonā “Dod 

Pieci”. 

9. Īstenota informatīvā kampaņa par bērnu tiesību prioritāšu 

nodrošināšanu, t.sk. ārpusģimenes aprūpi. 

10. Īstenota informatīvā kampaņa “Bērnam droša bērnība”; 

1.9. Aizstāt 2.2.apakšnodaļā rindkopā “Finansējums” skaitli “15 000” ar 

skaitli “7 250”. 

 

2. Rīkojums piemērojams ar 2017.gada 1.oktobri. 

 

 

Ministrs  J.Reirs  
 

 

 

 

 

 
B.Stankēviča 67021590, baiba.stankevica@lm.gov.lv  

961, I/1491 

 

mailto:baiba.stankevica@lm.gov.lv
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Vīzēts: 

 

 

Valsts sekretārs I.Alliks 

 

 

Valsts sekretāra vietniece I.Kārkliņa 

 

 

Juridiskā departamenta direktore J.Peinberga 

 

 

Finanšu vadības departamenta direktore A.Grīnberga 

 

 

Komunikācijas nodaļas vadītāja A.Ozoliņa 

 

 

Bērnu un ģimenes politikas departamenta 

direktore L.Liepa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


