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Izmantotie saīsinājumi
EM
ERAF
ES
ESF
FM
IEM
IEM IC
IZM
KM
LDDK
LIAA
LM
LPS
LTRK
MK
NEPLP

-

NRC
NVA
NVO
PMLP
TM
VARAM

-

VBTAI
VID

Ekonomikas ministrija
VK
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
VM
Eiropas Savienība
Eiropas Sociālais fonds
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Latvijas darba devēju konfederācija
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Labklājības ministrija
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Ministru kabinets
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padome
Nacionālais rehabilitācijas centrs
Nodarbinātības valsts aģentūra
Nevalstiskās organizācijas
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

- Valsts kanceleja
- Veselības ministrija

- Tieslietu ministrija
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
- Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
- Valsts ieņēmumu dienests
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VISC

- Valsts izglītības satura centrs

Pamatnostādnēs noteiktais
politikas virsmērķis
Rīcības virziens virsmērķa
sasniegšanai
Rīcības virziena mērķis
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
1.1.1. Sekmēt mācību priekšmeta
Sociālās zinības pedagogu izpratni
par profesionālās pilnveides kursu
saturā iekļautajām tēmām par
ģimeni
(t.sk.
par
laulības
institūcijas pozitīvo devumu uz
ģimenes funkcionalitāti, atbildību
un cieņas nesošas uzvedības
mācīšanu
un
reproduktīvo
veselību) – tās lomu un
nozīmīgumu
1.1.2. Pilnveidot klašu audzinātāju
izpratni par ,,Klases stundu
programmas parauga” saturā
iekļautajām tēmām par ģimeni
(t.sk. . par laulības institūcijas
pozitīvo devumu uz ģimenes
funkcionalitāti,
atbildību
un
cieņas
nesošas
uzvedības
mācīšanu
un
reproduktīvo
veselību),
sekmējot
tēmu
īstenošanu klases audzinātāja
stundās

Veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības
institūtu un tās vērtības sabiedrībā
1.Ģimenes dibināšana un laulība
Veicināt atbalstu uzskatam, ka laulībā balstīta ģimene ir vērtība
1.1. Sekmēt, lai bērni apgūtu un spētu pielietot praksē izglītības standartos paredzētās zināšanas, kas ir
saistītas ar jautājumiem par ģimeni, laulību, tās lomu un nozīmīgumu
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
2013.gada
VISC
NVO
Sociālo
zinību
ESF
4.ceturksnis
pedagogi
apguvuši 1.2.1.2.3.apakšaktivitātes
pedagogu
„Vispārējās izglītības
profesionālās
pedagogu kompetences
pilnveides programmu
paaugstināšana un
,,Sociālo
zinību
prasmju atjaunošana”
skolotāju profesionālo
pieejamā finansējuma
un
pedagoģisko
ietvaros
kompetenču pilnveide
un
prasmju
atjaunošana”.
2013.gada
VISC
NVO
Pedagogi (t. sk. klašu
ESF
4.ceturksnis
audzinātāji) apguvuši 1.2.1.2.3.apakšaktivitātes
pedagogu
„Vispārējās izglītības
profesionālās
pedagogu kompetences
pilnveides
paaugstināšana un
programmas:
prasmju atjaunošana”
– Metodiskais atbalsts
pieejamā finansējuma
klašu audzinātājiem
ietvaros
vērtībizglītībā
un
pedagoģiskās
sadarbības
veicināšanā izglītības
iestādē;
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Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
1.2.1. Projekta „Draudzīga skola”
ietvaros aptaujāt jauniešus par
tēmām, kas saistītas ar laulību un
ģimenes vērtībām, t.sk. par
riskiem, dzīvojot kopdzīvi bez
laulības reģistrēšanas

–
Koordinēts
audzināšanas
darbs
skolā;
–
Atbalsts
riska
grupas bērniem;
– Klases audzinātāja
un ģimenes veiksmīga
sadarbība;
– „Veselības mācības
skolotāju profesionālo
un
pedagoģisko
kompetenču
pilnveide”.
1.2. Izveidot informatīvus materiālus un apmācību programmu personām, kuras gatavojas reģistrēt
laulību dzimtsarakstu nodaļā
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2013.gada
VBTAI
IZM, LM
1. Veikta
Valsts budžeta līdzekļu
ikgadēji,
vidusskolnieku
ietvaros
1.ceturksnis
aptauja
2. Apzinātas
jauniešiem svarīgās
tēmas
3. Nepieciešamības
gadījumā pilnveidots
mācību programmu
saturs – MK iesniegti
grozījumi
MK
noteikumos,
kas
regulē
mācību
programmu saturu.
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1.2.2. Apzināt personu no 18
gadiem viedokli par laulību
reģistrēšanas
šķēršļiem
un
iespējamiem
risinājumiem,
vienlaikus noskaidrojot, kāds ir
respondentu vecāku vai citu
aprūpes personu (piemēram,
aizbildnis, audžuģimene) ģimenes
modelis (vecāki vai aprūpes
personas dzīvo laulībā, kopdzīvē
bez laulības reģistrēšanas, ir
šķīrušies, vientuļie vecāki u.c.)
1.2.3. Nodrošināt iespēju pirms
laulības noslēgšanas gūt ieskatu
laulības
institūcijas
civiltiesiskajos, psiholoģiskajos,
sadzīves, u.c. aspektos

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
1.3.1. Apzināt personu no 18 līdz
25 gadiem informētību par
riskiem, dzīvojot kopdzīvi bez

No 2013.gada
ikgadēji,
1.ceturksnis

LM

Augstskolas

1. 2013.gada
2.ceturksnis

TM
Pašvaldības

LM, VM, LPS,
NVO

Veikta sabiedrības un
ekspertu aptauja

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

1. Izstrādāta
Valsts budžeta līdzekļu
pirmslaulību
ietvaros
apmācības
2. 2014.gada
programma
4.ceturksnis
personām,
kuras
gatavojas
reģistrēt
laulību dzimtsarakstu
nodaļā, kas pieejama
arī
elektroniskā
formātā
2. 2014.gadā īstenots
pilotprojekts
apmācības
programmas
aprobēšanai
1.3. Izveidot informatīvus materiālus un apmācību programmu par iespējamām tiesiskajām sekām
ģimenē, kura nedzīvo laulībā, it īpaši attiecībā uz bērniem
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2013.gada
LM
Augstskolas
Veikta sabiedrības un Valsts budžeta līdzekļu
ikgadēji,
ekspertu aptauja
ietvaros
1.ceturksnis
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laulības reģistrēšanas, vienlaikus
noskaidrojot, kāds ir respondentu
vecāku vai citu aprūpes personu
(piemēram,
aizbildnis,
audžuģimene) ģimenes modelis
(vecāki vai aprūpes personas
dzīvo laulībā, kopdzīvē bez
laulības reģistrēšanas, ir šķīrušies,
vientuļie vecāki u.c.)
1.3.2. Nodrošināt informatīvu
materiālu
par
iespējamām
civiltiesiskajām sekām personām,
kuras nedzīvo laulībā, it īpaši
attiecībā uz bērniem
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
1.4.1. Izvērtēt iespēju ieviest
laulības
reģistrēšanas
dzimtsarakstu nodaļās pieteikšanu
arī elektroniski
1.4.2. Gadījumā, ja tiek atzīts par
lietderīgu
un
ekonomisku,
izstrādāt mehānismu elektroniskās
pieteikšanās
nodrošināšanai,
izveidota sistēma tās ieviešanai

2013.gada
4.ceturksnis

LM

TM, VBTAI

Informatīvs materiāls
elektroniskā formātā

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

1.4. Ieviest iespēju laulības reģistrēšanas pieteikšanu dzimtsarakstu nodaļās veikt elektroniski
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
2012.gada
TM
VARAM, LPS MK
iesniegts Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturksnis
informatīvais
ietvaros
ziņojums
2014.gada
2.ceturksnis

TM

VARAM, LPS

1. MK
iesniegti
grozījumi
Elektronisko
dokumentu
likumā
u.c.
dokumentu
elektronisko
apriti
reglamentējošos
normatīvajos aktos.

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

2. Sagatavots rīcības
plāns
elektroniskās
pieteikšanās
nodrošināšanai.
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3. Nepieciešamības
gadījumā
veikti
grozījumi
normatīvajos aktos.

Uzdevums mērķa sasniegšanai

Pasākumi
1.5.1. Nodrošināt iespēju personai
uzvārda maiņas gadījumā (pēc
laulībām) valsts un pašvaldības
pirms uzvārda maiņas piešķirto
palīdzību
un
pakalpojumus
turpināt saņemt bez jauna
iesnieguma noformēšanas

1.5.2. Samazināt valsts nodevas
apmēru uzvārda maiņas pēc
laulībām noformēšanai

4. Veikti sabiedrības
informēšanas
pasākumi par iespējām
pieteikties
reģistrēt
laulību elektroniski
1.5. Ieviest atvieglojumus personām, pēc laulības noslēgšanas, uzvārda maiņas gadījumā valsts un
pašvaldību iestāžu izsniedzamo dokumentu nomaiņai un pārreģistrācijai valsts un pašvaldību
informācijas sistēmās (piemēram, nodrošināt elektroniskas pieteikšanās iespēju attiecīgā pakalpojuma
(dokumenta) saņemšanai, samazināt maksu vai valsts nodevu)
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
1. 2013.gada
LM
FM, TM, PMLP, MK iesniegti:
Valsts budžeta līdzekļu
1.ceturksnis
VARAM, LPS 1.
grozījumi
ietvaros
Civilstāvokļa
aktu
2. nekavējoties pēc
reģistrācijas likumā.
likuma
pieņemšanas
2. grozījumi MK
Saeimā
28.06.2005.
noteikumos
Nr.457
„Noteikumi par valsts
nodevas
par
civilstāvokļa
aktu
reģistrāciju apmēru un
maksāšanas kārtību”
2013.gada
LM
FM, TM,
MK
iesniegts Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturksnis
VARAM, LPS, informatīvais
ietvaros – informatīvā
PLMP
ziņojums
ziņojuma izstrāde nerada
ietekmi uz valsts budžeta
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līdzekļiem
Ietekme uz valsts budžetu
pasākuma īstenošanā tiks
norādīta izstrādātajā
informatīvā ziņojuma
projektā
Rīcības virziens virsmērķa
sasniegšanai
Rīcības virziena mērķis
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
2.1.1.1. Paaugstināt iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atvieglojuma
par
apgādībā
esošām
nepilngadīgām personām apmēru
atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju
ienākuma
nodokli”
13.panta
pirmās daļas 1.punktam (izņemot
c) un d) apakšpunktus), paredzot,
ka šis atvieglojums sastāda
vismaz 50% no minimālās mēneša
darba algas vai ieviest diferencētu
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
īstenošanas politiku.
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
2.1.2.1. Izstrādāt priekšlikumus

2. Ģimenes dzīves plānošana un bērna ienākšana ģimenē
2.1. Palielināt materiālo atbalstu ekonomiski aktīvām ģimenēm
2.1.1. Paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu likmi,
paredzot, ka tās apmērs veido 50% no minimālās mēneša darba algas vai ieviest diferencētu iedzīvotāju
ienākuma nodokļa īstenošanas politiku
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
1. 2012.gada
FM
LM
1.
MK
iesniegts Valsts budžeta līdzekļu
3.ceturksnis
Informatīvais
ietvaros – normatīvo aktu
ziņojums
par
ar izstrāde nerada ietekmi uz
2. 2013.gada
iedzīvotāju ienākuma
valsts vai pašvaldību
2.ceturksnis
nodokli neapliekamā
budžetu līdzekļiem
minimuma
un
atvieglojuma
par
Ietekme uz valsts un
apgādībā
esošu
pašvaldību budžetiem
personu
pasākuma īstenošanā tiks
paaugstināšanas
norādīta izstrādāto
modeli
normatīvo aktu projektos
2.
MK
iesniegti
grozījumi
normatīvajos aktos
2.1.2. Noteikt un īstenot risinājumus, lai sekmētu mājokļa pieejamību vai atbalstu mājokļa renovācijai
ekonomiski aktīvām ģimenēm
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
2014.gada
EM
LM, VARAM, MK
iesniegts Valsts budžeta līdzekļu
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par
iespējamiem
atbalsta
risinājumiem ģimenēm mājokļu
jomā, ietverot citu valstu praksi
ģimenes
mājokļu
problēmas
risināšanā.

2.1.2.2. Sniegt atbalstu dzīvokļu
īpašniekiem daudzdzīvokļu māju
renovācijai darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi”
aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi” ietvaros

Uzdevums mērķa sasniegšanai

Pasākumi
2.1.3.1. Veikt situācijas analīzi

2.ceturksnis

FM, LPS,
Latvijas
Komercbanku
asociācija

informatīvais
ziņojums

ietvaros – informatīvā
ziņojuma izstrāde nerada
ietekmi uz valsts vai
pašvaldību budžetu
līdzekļiem

Ietekme uz valsts un
pašvaldību budžetiem
pasākuma īstenošanā tiks
norādīta izstrādātajā
informatīvā ziņojuma
projektā
Visā periodā
EM
LIAA
Daudzdzīvokļu māju
ERAF darbības
skaits, kurās veikti
programmas
siltumnoturības
„Infrastruktūra un
uzlabošanas pasākumi
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.4.1.aktivitātes
„„Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi”
pieejamā finansējuma
ietvaros 1
2.1.3. Izvērtēt iespēju ieviest ārstniecības iestāžu vai ārstniecības personu sniegtās informācijas par
bērna dzimšanu, kas apliecina dzimšanas faktu un kurā norādīts bērna dzimums, dzimšanas vieta un
laiks, mātes vārds un uzvārds, automātisku reģistrēšanu no ārstniecības iestādēm dzimtsarakstu
nodaļās, neiesaistot bērna vecākus2
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
2013.gada
TM
VM, LM, LPS MK
iesniegts Valsts budžeta līdzekļu

1

Pēc EM sniegtajiem datiem uz 2012.gada 13.jūniju ERAF līdzekļi daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem bija pieejami 9,2 miljonu latu apmērā.
Tomēr tuvākajā laikā plānots lemt par finansējuma palielināšanu vēl par 15 miljoniem latu.
2
Rīcības plāns pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2012. – 2014.gadam starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas
laikā panākta vienošanās, par uzdevuma redakcijas nosaukuma maiņu, lai uzdevums būtu skaidrāk saprotams.
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1.ceturksnis
2.1.3.2.
Ja
MK
atbalsta
automātisku datu apmaiņu par
bērna
dzimšanu,
noteikt
informācijas aprites kārtību

1. 2013.gada
3.ceturksnis

TM, VM

LM, LPS

TM, VM

LM, VARAM,
LPS

2. Nekavējoties
pēc likumprojekta
pieņemšanas
Saeimā

2.1.3.3.
Ja
MK
atbalsta
automātisku datu apmaiņu par
bērna
dzimšanu,
veikt
nepieciešamās
darbības
informācijas
sistēmu
savietojamībai
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
2.1.8.1. Pievērst esošo un topošo
vecāku, bērnu un jauniešu
uzmanību
potenciālajiem
traumatisma iemesliem, ņemot
vērā
traumu
sezonalitāti
(specifiski vasarā un ziemā),
īpatnības saistībā ar vecumu u.c.

2014.gada
4.ceturksnis

informatīvais
ziņojums
MK iesniegti:
1. grozījumi
Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas
likumā,
2. grozījumi
MK
04.04.2006.
noteikumos Nr.265
„Medicīnisko
dokumentu
lietvedības kārtība”
Sagatavota tehniskā
specifikācija
izmaiņām
Jaundzimušo reģistrā
un Dzimšanas reģistrā

ietvaros
Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

2.1.8. Informēt topošos un jaunos vecākus par bērnu traumatisma profilakses jautājumiem
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2013.gada
VM, VBTAI
NEPLP,
1. Vismaz
divas Valsts budžeta līdzekļu
ikgadēji 2. un
Pašvaldības,
informatīvās
ietvaros
4.ceturknis
NVO, SIA
kampaņas (VBTAI)
„Mammām un gadā
tētiem”
2. Bērnu
drošības
kampaņa „Sargā savu
bērnu!”.
3. Budžeta
iespēju
robežos izdota un/vai
aktualizēta:
3.1. praktisku padomu
grāmata par bērnu
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2.1.8.2. Veicināt, lai ģimenes
ārsts, veicot bērna apskati,
informē jaunos vecākus par bērnu
traumatismu, novērtē traumatisma
riskus
ģimenē
un,
ja
nepieciešams, ziņo par tiem citām
kompetentajām institūcijām –
sociālajam dienestam, bāriņtiesai
u.c.
2.1.8.3.
Ieviest
stingrākus
drošības
noteikumus
bērnu
uzraudzībai un drošas vides
nodrošināšanai,
vienlaicīgi
izvērtējot iespēju paaugstināt
bērna vecumu, līdz kuram viņam
jānodrošina uzraudzība

2013.gada
4.ceturksnis

VM

Ģimenes ārstu
asociācija,
Latvijas Lauku
ģimenes ārstu
asociācija

2014.gada
4.ceturksnis

LM

VM, TM,
VBTAI

drošību „Kā nosargāt
sava bērna dzīvību”,
ko vecāki var saņemt
bez maksas (grāmatas
dalītas tematiski – par
pirmsskolas vecuma
bērniem un par skolas
vecuma bērniem);
3.2. atraktīva un
izglītojoša
grāmata
par bērnu drošību, ko
bez maksas saņem
bērni visā Latvijā.
4.
Vismaz
2
izglītojoši pasākumi
gadā
Vadlīnijas
ģimenes
ārstam, veicot bērna
apskati,
t.sk.,
novērtējot
traumu
risku.

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
grozījumi
Bērnu ietvaros – normatīvo aktu
tiesību aizsardzības izstrāde nerada ietekmi uz
likumā,
Latvijas
valsts vai pašvaldību
Administratīvo
budžetu līdzekļiem
pārkāpumu kodeksā
u.c.
normatīvajos
Iespējamā ietekme uz
aktos
valsts un pašvaldību
budžetiem pasākuma
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Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
2.1.4.1. Informēt sabiedrību par
pieejamiem fiskālajiem atbalsta
pasākumiem ekonomiski aktīvām
ģimenēm

2.1.4.2. Periodiski apkopot un
izplatīt informāciju par pašvaldību
atbalsta pasākumiem daudzbērnu
ģimenēm, vienlaikus atgādinot
pašvaldībām par Bērnu tiesību
aizsardzības likumā noteikto
pienākumu šādus pasākumus
nodrošināt

2.1.4.3. Izvērtēt iespēju ieviest
„bērna uzkrājuma fondu”

3

īstenošanā tiks norādīta
izstrādāto normatīvo aktu
anotācijās
3
2.1.4 . Īstenot citus atbalsta pasākumus ekonomiski aktīvām ģimenēm
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
Visā periodā
VID
LPS, NEPLP,
Preses
relīzes,
Valsts un pašvaldību
NVO
informācija VID un budžeta līdzekļu ietvaros
FM mājas lapās,
raidījumi
Latvijas
Televīzijā un Latvijas
Radio
No 2013.gada
LM
NVO
1. LM
vēstule
Valsts un pašvaldību
ikgadēji,
pašvaldībām
budžeta līdzekļu ietvaros
2.ceturksnī
2. Informācija LM
mājas
lapā
par
atbalsta pasākumiem
daudzbērnu ģimenēm
pašvaldībās
(atmaksātas vasaras
nometnes daudzbērnu
ģimeņu
bērniem,
atbalsta
pasākumi
bērniem no trūcīgām
ģimenēm,
atlaides
sabiedriskajā
transportā,
brīvpusdienas skolās
utt.)
2014.gada
LM
NVO
MK
iesniegta Valsts budžeta līdzekļu
3.ceturksnis
koncepcija
ietvaros - koncepcijas
izstrāde nerada ietekmi uz

Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumus, kurus nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem
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valsts budžetu
Iespējamā ietekme uz
valsts un pašvaldību
budžetiem tiks norādīta
izstrādātajā koncepcijas
projektā
Rīcības virziena mērķis
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
2.2.3.1. Izvērtēt iespēju ieviest
konsultācijas sievietēm, kuras
nolēmušas veikt abortu, ko sniedz
speciāli sagatavota persona

2.2.3.2. Izvērtēt iespēju ieviest
pasākumu kompleksu vecākiem,
kuri ir saskārušies ar negatīvu
grūtniecības un dzemdību pieredzi
vai pāragru bērna zaudējumu
(piemēram,
atbalsta
grupas,
atbalsta personas grūtniecības
laikā un dzemdībās).
2.2.3.3. Nodrošināt sievietēm,
kuras nolēmušas veikt abortu vai
ir to izdarījušas vai kuras ir
saskārušās
ar
negatīvu
grūtniecības
vai
dzemdību

2.2. Mazināt reproduktīvās veselības riskus
2.2.3. Izvērtēt un ieviest atbalsta pasākumus neplānotas grūtniecības, grūtniecības pārtraukšanas,
negatīvas dzemdību pieredzes, pāragra bērna zaudējuma un neauglības problēmu gadījumos
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
2014.gada
LM
VM, NVO
1.
Izstrādāts
un
LM pamatbudžeta
4.ceturksnis
realizēts pilotprojekts
(programmas kods
2.
Sagatavots
22.00.00 Bērnu tiesību
pilotprojekta rezultātu
aizsardzības
izvērtējums
un nodrošināšana) ietvaros
priekšlikumi
labklājības ministram
turpmākai rīcībai
2013.gada
VM
LM, NVO
1.
Izstrādāts Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturksnis
pilotprojekts
ietvaros
2.
Priekšlikumi
turpmākai
rīcībai
iesniegti
veselības
ministram

1. 2014.gada
2.ceturksnis

VM

LM, NVO

1. 2.2.3.1.pasākuma
īstenotā pilotprojekta
pozitīvā
rezultāta
gadījumā,
MK
iesniegti
grozījumi

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros
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pieredzi vai pāragru bērna
zaudējumu,
informāciju
par
atbalsta iespējām

MK
28.10.2003.
noteikumos
Nr.590
„Grūtniecības
pārtraukšanas
organizatoriskā
kārtība”,
nosakot
ārstiem
pienākumu
izsniegt
pacientei
rakstisku informāciju
par atbalsta iespējām
2. Nākošajā
ceturksnī pēc
noteikumu
pieņemšanas

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
2.2.4.1. Informēt sabiedrību par
reproduktīvās
veselības
apdraudējumiem un riskiem, kas
palielina neauglību un bērna
iedzimtu
anomāliju
risku,
sekmējot veselīgu dzīvesveidu un
ievērojot riska mazināšanas un
novēršanas pasākumus.

2.
Izglītojoši
pasākumi
ginekologiem,
ģimenes ārstiem un
pašvaldības sociāliem
darbiniekiem.
2.2.4. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Informēt sabiedrību par reproduktīvās veselības
apdraudējumiem un riskiem, kas palielina neauglību un bērna iedzimtu anomāliju risku (vecāku uzturs,
vide, vecums, nepareiza kontracepcijas līdzekļu lietošana u.c.)4
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2012.gada
VM
NVO, Latvijas Informatīvo veselības Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturkšņa,
Ģimenes
veicināšanas
ietvaros
ikgadēji
plānošanas un
pasākumu sieviešu un
seksuālās
vīriešu
auditorijai
veselības
skaits gadā
asociāciju
„Papardes
zieds”, SIA
„Mammām un

4

Pamatnostādnēs iekļautā 2.2.5. uzdevuma „Izvērtēt iespēju ieviest valsts atbalsta pasākumus neauglības ārstēšanai” un 2.2.9. uzdevuma „Izvērtēt atbalsta mehānismus, lai
veicinātu grūtnieču stāšanos uzskaitē līdz 12.grūtniecības nedēļai” izpilde notiks Veselības ministrijas izstrādātā plāna „Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.2014.gadam” (apstiprināts MK 12.06.2012. sēdē, prot.Nr. 33. 42.§) ietvaros
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Rīcības virziena mērķis
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
2.3.6.1. Popularizēt adopciju,
t.sk., adoptētāju labo pieredzi
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
2.3.7.1.
Ieviest
apmācību
programmu adoptētājiem, lai
personu sagatavotu adopcijas
procesam
2.3.7.2. Izvērtēt iespēju noteikt
tiesības adoptētājiem saņemt
valsts
sociālos
pabalstus
līdzvērtīgi
bioloģiskajām
ģimenēm
Rīcības virziens virsmērķa
sasniegšanai
Rīcības virziena mērķis
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
5

tētiem”, SIA
„Lietišķās
kreativitātes
grupa” Māmiņu
klubs
2.3. Veicināt adopciju
2.3.6. Informēt sabiedrību par adopcijas procesu, popularizēt adoptētāju labo pieredzi
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
Visā periodā
LM
SIA „Mammām Informēšanas
Valsts budžeta līdzekļu
un tētiem”
kampaņa
„Palīdzi
ietvaros
bērnam izaugt!”
5
2.3.7 . Īstenot citus pasākumus adopcijas veicināšanai
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
2013.gada
LM
MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
3.ceturksnis
grozījumi
MK
ietvaros
11.03.2003.
noteikumos
Nr.111
„Adopcijas kārtība”
2013.gada
LM
MK
iesniegts Valsts budžeta līdzekļu
1.ceturksnis
informatīvais
ietvaros
ziņojums

3. Atbalsts vecāku pienākumu īstenošanai
3.1. Dažādot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas
3.1.1. Veicināt bērnu dienas aprūpes formu daudzveidību – pašvaldību un privātie bērnudārzi, iestādes,
kurās bērni var uzturēties neilgu laiku, aukļu dienests, bērnu pieskatīšana darba vietā u.c. alternatīvas
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti

Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumus, kurus nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem
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3.1.1.1. Ieviest principu „nauda
seko bērnam” attiecībā uz
pirmsskolas izglītības iestādēm no
bērna pusotra gada vecuma un
tiem bērniem, kuriem nav
nodrošināta vieta pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs

2013. gada
4.ceturksnis

IZM
VARAM

FM, LM, LPS,
NVO

MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
grozījumi:
ietvaros – normatīvo aktu
Izglītības
likumā, izstrāde nerada ietekmi uz
Vispārējās izglītības
valsts vai pašvaldību
likumā,
budžetu līdzekļiem
MK
2009.gada
22.decembra
Ietekme uz valsts un
noteikumos Nr.1616 pašvaldību budžetu tiks
„Kārtība,
kādā norādīta izstrādāto tiesību
aprēķina un sadala
aktu anotācijās
valsts
budžeta
mērķdotāciju
pašvaldību
un
privātajām izglītības
iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma
izglītošanā
nodarbināto
pirmsskolas izglītības
pedagogu
darba
samaksai
un
pašvaldību vispārējās
pamatizglītības
un
vispārējās
vidējās
izglītības
iestāžu
pedagogu
darba
samaksai”,
MK
2009.gada
28.jūlija noteikumos
Nr.836
„Pedagogu
darba
samaksas
noteikumi” un MK
2011.gada
27.decembra
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3.1.1.2.
Veicināt
pašvaldību
atbalsta
politikas
ģimenēm
plānošanu
un
iekļaušanu
pašvaldību attīstības programmās,
tajā
skaitā
pašvaldību
priekšlikumu
izstrādi
bērnu
pieskatīšanas
pakalpojumu
nodrošināšanai
un
to
daudzveidības attīstīšanai, un
sniegt
metodisku
atbalstu
pašvaldībām attīstības programmu
izstrādē.

1. Visā periodā

3.1.1.3. Izvērtēt ģimenes atbalsta
centru efektivitāti un tālāku
attīstību pašvaldībās

2013.gada
4.ceturksnis

LM

2. 2013.gada
4.ceturksnis

1. VARAM,
LPS, NVO,
pašvaldības
2. VARAM,
FM, LPS

LM

VARAM, LPS,
NVO

noteikumos Nr.1037
„Kārtība, kādā valsts
finansē pirmsskolas
izglītības programmas
bērniem no piecu
gadu vecuma līdz
pamatizglītības
ieguves uzsākšanai un
pamatizglītības
un
vidējās
izglītības
programmas,
kuras
īsteno
privātās
izglītības iestādes”.
1.
Pašvaldību
izstrādātās attīstības
programmas,
kurās
ietverta
atbalsta
politika ģimenēm un
tās
īstenošanas
pasākumi.
2.
Izstrādātas
vadlīnijas pašvaldību
rīcībai situācijās, kad
pašvaldības
nevar
apmierināt
pieprasījumu
pēc
vietām
pašvaldību
bērnudārzos.
MK
iesniegts
informatīvais
ziņojums par esošo
situāciju pašvaldībās,
nepieciešamību
turpmāk
atbalstīt

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros – pasākuma
ietvaros paredzēto
dokumentu izstrāde
nerada ietekmi uz valsts
vai pašvaldību budžetu
līdzekļiem
Iespējamā ietekme uz
pašvaldību budžetu tiks
norādīta izstrādātajos
dokumentos

Valsts un pašvaldību
budžeta līdzekļu ietvaros
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3.1.1.4. Informēt pašvaldības un
darba devējus par bērnu dienas
aprūpes formām un to izveidei
nepieciešamo rīcību

2014.gada
4.ceturksnis

LM

-

ģimenes
atbalsta
centru izveidošanu, kā
arī centros pieejamo
pakalpojumu klāstu:
iespējām
piedāvāt
centros
vienuviet
bērniem un ģimenēm
nepieciešamos
sociālos un veselības
pakalpojumus,
izglītības
programmas, bērnu
pieskatīšanas
pakalpojumus
(piemēram,
pirmsskolas
un
sākumskolas vecuma
bērnu
pieskatīšana
vasaras
mēnešos),
kultūras un sporta
aktivitātes u.c.
1.
Ieteikumi
pašvaldībām
ar
aprakstu
par
iespējamiem
bērnu
pieskatīšanas
pakalpojumu veidiem
un
regulējošiem
normatīvajiem aktiem
2. Informācija LM
mājas lapā
3. Vēstule LDDK

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros
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Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
3.1.2.1. Līdz brīdim, kamēr
pilnībā būs atrisināts jautājums
par pirmsskolas izglītības iestāžu
pieejamību, ieteikt pašvaldībām
ieviest prioritāras kategorijas
bērnu uzņemšanai pirmsskolas
izglītības iestādēs (piemēram,
nodarbināto
vecāku
bērni,
daudzbērnu ģimeņu bērni, sociālā
riska ģimeņu bērni, adoptētie
bērni, aizbildnībā un audžuģimenē
esošie bērni)
3.1.2.2.
Attīstīt
atbalsta
programmas
pašvaldībām
pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras pilnveidei

Uzdevums mērķa sasniegšanai
6

3.1.2. Uzlabot pirmsskolas vecuma bērniem pieejamos pakalpojumus6
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
2012.gada
IZM
LM, VARAM, Ieteikumi
Valsts budžeta līdzekļu
3.ceturksnis
LPS
pašvaldībām saistošo
ietvaros
noteikumu,
kas
nosaka pirmsskolas
vecuma
bērnu
reģistrācijas
un
uzņemšanas kārtību
pašvaldību izglītības
iestādēs, izstrādei

2014.gada
3.ceturksnis

VARAM

IZM, LM, LPS,
Plānošanas
reģioni,
Pašvaldības

ES
struktūrfondu
ERAF darbības
plānošanas
perioda
programmas
7
2007. – 2013.gadam
„Infrastruktūra un
un
2014.
–
pakalpojumi”
2020.gadam
papildinājuma
dokumentācijā
3.1.4.3.aktivitātes
iekļautas aktivitātes
„Pirmsskolas izglītības
pašvaldību
iestāžu infrastruktūras
pirmsskolas izglītības
attīstība nacionālās un
iestāžu infrastruktūras
reģionālas nozīmes
pilnveidei, ja šāds
attīstības centros”
pasākums
tiks
pieejamā finansējuma
atbalstīts Nacionālajā
ietvaros
attīstības plānā 2014.
– 2020.gadam.
3.1.7. Veicināt valsts un pašvaldību iestāžu darba laika elastību

Pamatnostādnēs noteiktā uzdevuma nosaukums precizēts atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem

7

Pasākums īstenots ES fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”: 3.1.4.3.aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros
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Pasākumi

Izpildes termiņi

3.1.7.1. Attīstīt vienotu pieeju
valsts un pašvaldību iestāžu darba
laika
organizēšanai,
lai
nodrošinātu
publisko
pakalpojumu
pieejamību
iedzīvotājiem

2013.gada
4.ceturksnis

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
3.1.9.1. Nodrošināt informāciju
par
darba
tirgus
attīstības
tendencēm,
prognozēm
un
īstermiņa
darba
tirgus
pieprasījumu, kas izmantojama
bezdarbnieku
apmācību
un
pārkvalificēšanās nodrošināšanai

3.1.9.2. Izstrādāt individuālu
pieeju
NVA
pakalpojumu
sniegšanā

Atbildīgā
institūcija
VK

Iesaistītās
institūcijas
VARAM, LM

Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
rezultāti
un tā avoti
MK iesniegti MK Valsts budžeta līdzekļu
ieteikumi valsts un
ietvaros
pašvaldību
iestāžu
darba
laika
noteikšanai

3.1.9. Veicināt atbalstu nodarbinātības uzlabošanai pēc bērna kopšanas atvaļinājuma – papildu
profesionālo orientāciju, nepieciešamības gadījumā pārkvalifikāciju un atbalstu darbā iekārtošanā
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
Katru gadu līdz
LM
NVA, EM
MK
iesniegts Valsts budžeta līdzekļu
1.martam
informatīvais
ietvaros
ziņojums par darba
tirgus
īstermiņa
prognozēm kārtējam
gadam
un
bezdarbnieku
un
darba
meklētāju
prioritārajiem
apmācību virzieniem,
nodrošinot sabiedrībai
informāciju
par
profesijām, kurās ir
darba
tirgus
pieprasījums
2013.gada
LM
NVA
Izstrādātas metodikas, Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturksnis
instrukcijas un veiktas
ietvaros
NVA
karjeras
konsultantu
apmācības
turpmākam darbam ar
personām, piemēram,
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Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
3.1.16.1. Izplatīt informāciju par
bērniem
ar
funkcionāliem
traucējumiem
pieejamajiem
sociālo pakalpojumu un valsts
sociālo
pabalstu
veidiem,
ārstniecības un rehabilitācijas
pakalpojumiem,
izglītības
iespējām
3.1.16.2. Izvērtēt iespēju atbalstīt
strādājošos vecākus, kuriem ir
bērns
ar
funkcionāliem
traucējumiem, nodrošinot tiem
kvalificētas atbalsta personas
(īpaši apmācītas aukles, asistenti,
aprūpes personas u.c.)

Rīcības virziena mērķis
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi

8

bezdarbniekiem pēc
bērna
kopšanas
atvaļinājuma,
personām,
kurām
ikdienas aprūpē ir
bērni
3.1.16. Atbalstīt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un ilgstoši slimojošu bērnu aprūpi mājās
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2013.gada
LM
VM, IZM,
Izstrādāts informatīvs Valsts budžeta līdzekļu
1.ceturkšņa,
NEPLP,
materiāls,
kas
ietvaros
ikgadēji
Pašvaldības
pieejams
arī
elektroniskā formātā

2014.gada
2.ceturksnis

LM

VM, IZM

MK
koncepcija

iesniegta

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros – koncepcijas
izstrāde nerada ietekmi uz
valsts vai pašvaldību
budžetu līdzekļiem

Iespējamā ietekme uz
valsts un pašvaldību
budžetu tiks norādīta
izstrādātajā koncepcijas
projektā
3.2. Mazināt šķēršļus preču, pakalpojumu un vides pieejamībai ģimenēm
3.2.4. Veicināt ārpusskolas pasākumu pieejamību8
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti

Pamatnostādnēs noteiktā uzdevuma nosaukums precizēts atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem
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3.2.4.1. Aicināt pašvaldības un
privātpersonas
piedāvāt
atvieglotas iespējas piedalīties
ārpusskolas
pasākumos
daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm,
kur bērnus audzina viens vecāks,
ģimenēm, kurās ir bērns ar
invaliditāti, trūcīgām ģimenēm,
aizbildnībā, audžuģimenē vai
aprūpes iestādēs dzīvojošiem
bērniem
(piemēram, bērniem
ārpusskolas pasākumi pieejami
par brīvu vai ar atlaidēm) veicināt, ka ārpusskolas pasākumi
ir pieejami ikvienas ģimenes
bērniem
3.2.4.2. Popularizēt informāciju
par pašvaldībās organizētajiem
interešu izglītības pasākumiem

No 2013.gada
2.ceturkš, ikgadēji

LM

KM, VARAM
IZM

1. No 2013.gada
2.ceturkšņa,
ikgadēji

LM

VISC, KM,
LPS, NEPLP

2. No 2013.gada 2.
un 3. ceturkšņa,
ikgadēji
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi

Izpildes termiņi

3.2.5.1. Attīstīt un popularizēt
ģimenei draudzīga komersanta
kustību

Visā periodā

Vēstule pašvaldībām
un LDDK

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

1.
Vēstule Valsts budžeta līdzekļu
pašvaldībām, aicinot
ietvaros
dažādot informēšanas
kanālus
2.
Informācija
pieejama pašvaldībās,
skolās,
bibliotēkās,
Latvijas
Televīzijā,
Latvijas Radio u.c.
3.2.5. Attīstīt ģimenei draudzīga komersanta kustību
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
LM
NVO
1. Vēstule LDDK ar Valsts budžeta līdzekļu
aicinājumu
vērst
ietvaros
pārstāvētos
uzņēmumus
uz
ģimenei
draudzīga
komersanta lomu un
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3.2.5.2. Informēt sabiedrību par
ģimenei draudzīga komersanta
statusu ikgadēji ieguvušajiem
3.2.5.3. Ģimenei draudzīgajiem
komersantiem noteikt nodokļa
atlaides

Visā periodā

LM

–

2014.gada
3.ceturksnis

FM

LM, EM, NVO

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi

Izpildes termiņi

3.2.6.1.
Popularizēt
iespēju
iesaistīties ģimenei draudzīgas
atpūtas vietas noteikšanā

No 2012.gada
3.ceturkšņa,
ikgadēji

3.2.6.2. Noskaidrot sabiedrības

No 2013.gada

nozīmīgumu
demogrāfiskajā
situācijā valstī un
ģimeņu ar bērniem
labklājības
nodrošināšanai
2.
Lielāks
(pret
iepriekšējo
gadu)
statusam pieteikušos
komersantu skaits
3. Lielāks piešķirtā
statusa
saņēmēju
skaits pret iepriekšējo
gadu
Informācija
LM
mājas lapā un citos
plašsaziņas līdzekļos
MK
iesniegta
koncepcija

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros
Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros – koncepcijas
izstrāde nerada ietekmi uz
valsts budžeta līdzekļiem

Ietekme uz valsts budžetu
tiks norādīta izstrādātajā
tiesību aktā
3.2.6. Attīstīt ģimenei draudzīgas atpūtas vietas iniciatīvu
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
LM
NEPLP, SIA
Informācija Latvijas Valsts budžeta līdzekļu
„Mammām un Radio,
Latvijas
ietvaros
tētiem”
Televīzijā, LM mājas
lapā,
portālā
mammam.lv/tetiem.lv
LM
–
1. Aptauja
Valsts budžeta līdzekļu
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vērtējumu
par
ģimenei
draudzīgām atpūtas vietām
3.2.6.3. Veicināt ģimenēm ar
bērniem, īpaši ģimenēm ar
bērniem
ar
funkcionāliem
traucējumiem, draudzīgu vietu
izveidi

3.2.6.4. Informēt sabiedrību par
ģimenei draudzīgu atpūtas vietas
statusu ieguvušajiem objektiem
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
3.2.12.1. Pašvaldībām, izstrādājot
attīstības programmas, ņemt vērā,
ka viena no prioritātēm ir atbalsta
politika ģimenēm, īpaši ar
bērniem, izstrāde un īstenošana

3.2.12.2.
Aicināt
uzņēmējus
izvērtēt iespēju ieviest īpašas
autostāvvietas, kas paredzētas
ģimenēm ar bērniem līdz 3 gadu
vecumam
3.2.12.3. Uzlabot ārstniecības
iestāžu pieejamību personām ar
funkcionāliem traucējumiem un

3.ceturkšņa,
ikgadēji

2. Noteiktas ģimenei
ietvaros
draudzīgākās atpūtas
vietas katrā reģionā
No 2013.gada
LM
–
Vēstule pašvaldībām Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturkšņa,
un
LDDK
par
ietvaros
ikgadēji
ģimenei
draudzīgu
atpūtas
vietu
izveidošanu ģimenēm
ar
bērniem
ar
funkcionāliem
traucējumiem
No 2012.gada
LM
–
Informācija
LM Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturkšņa,
mājas lapā un citos
ietvaros
ikgadēji
plašsaziņas līdzekļos
3.2.12. Sekmēt ģimenei draudzīgas infrastruktūras un vides iekārtošanu (ieskaitot sabiedrisko
transportu, iepirkšanās vietas, veselības aprūpes iestādes, citas publisko pakalpojumu institūcijas, bērnu
rotaļlaukumu izveidi u.c.)
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
Visā periodā
Pašvaldības
LM, VARAM, Pašvaldību izstrādātās
Pašvaldību budžeta
LPS, NVO
attīstības
līdzekļu ietvaros –
programmas,
kurās
attīstības programmu
ietverta
atbalsta izstrāde nerada ietekmi uz
politikas ģimenēm un
pašvaldību budžeta
tās
īstenošanas
līdzekļiem
pasākumi
2013.gada
LM
NVO
Vēstule LDDK un Valsts budžeta līdzekļu
2.ceturksnis
LTRK
ietvaros

Visā periodā

VM

-

Ārstniecības iestāžu
ar
uzlabotu
infrastruktūru skaits
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ERAF darbības
programmas
„Infrastruktūra un

25
ģimenēm ar bērniem līdz 3 gadu
vecumam

pakalpojumi”
papildinājuma
3.1.5.1.1.apakašaktivitātei
„Ģimenes ārstu tīkla
attīstība” (saņēmēji:
ģimenes ārstu prakses),
3.1.5.1.2.apakšaktivitātei
„Veselības aprūpes centru
attīstība” (saņēmēji:
slimnīcas, kurām noslēgts
līgums tikai par
ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu
sniegšanu) un
3.1.5.3.1.apakšaktivitātei
„Stacionārās veselības
aprūpes attīstība”
(saņēmēji: slimnīcas)
pieejamā finansējuma
ietvaros

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi

Izpildes termiņi

3.2.13.1. Informēt par ģimenēm
domātajiem atpūtas un izklaides
pasākumiem nacionālā mērogā
atzīmējamās dienās

Katru gadu,
2. un 3. ceturksnis

3.2.13. Veicināt vecāku atpūtu kopā ar bērniem
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
LM, LPS
VBTAI, VM,
LM un pašvaldību Valsts budžeta līdzekļu
NVO, SIA
mājas lapās, citos
ietvaros
„Mammām un plašsaziņas līdzekļos,
tētiem”
portālā
mammam.lv/tetiem.lv
pieejama informācija
par Latvijas pilsētās
un
novados
organizētajiem
pasākumiem,
kas
veltīti Starptautiskajai
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3.2.13.2. Veicināt ģimeņu aktīvās
atpūtas pasākumu organizēšanu
pašvaldībās

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
3.2.17.1. Palielināt bērnu ar
funkcionāliem
traucējumiem
aprūpei piemērotu un dažādotu
tehnisko palīglīdzekļu piegādi
kvantitatīvi un kvalitatīvi

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi

9

Ģimenes
dienai
(15.maijs),
Starptautiskajai bērnu
aizsardzības
dienai
(1.jūnijs),
Mātes
dienai (maija otrā
svētdiena) un Tēva
dienai (septembra otrā
svētdiena)
Visā periodā
VM
LM, IZM,
Pašvaldībām
Valsts budžeta līdzekļu
NVO, LPS
nodrošināta
ietvaros
informācija
par
veselīgu,
fiziskās
aktivitātes veicinošu
pasākumu
visai
ģimenei organizēšanu
3.2.17.9 Palielināt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpei piemērotu un dažādotu tehnisko
palīglīdzekļu piegādi kvantitatīvi un kvalitatīvi
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2012.gada
LM
NRC „Vaivari” Bērnu
ar
LM pamatbudžeta
ikgadēji
funkcionāliem
(programmas kods
traucējumiem aprūpei 05.00.00 Valsts sociālie
piemērotu
un
pakalpojumi) ietvaros
dažādotu
un
kvalitatīvu tehnisko
palīglīdzekļu skaits
(attiecībā
pret
pieprasījumu)
3.2.18. Sekmēt bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem iekļaušanu vispārizglītojošās izglītības iestādēs
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti

14.uzdevuma „Nodrošināt skolēnu no 1. līdz 4.klasei valsts pilnībā apmaksātu ēdināšanu” izpildei nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi
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3.2.18.1.
Turpināt
izglītības
iestāžu pielāgošanu bērnu ar
funkcionāliem
traucējumiem
vajadzībām

2014.gada
4.ceturknis

VARAM

IZM, LM, LPS,
Plānošanas
reģioni,
Pašvaldības

3.2.18.2. Nodrošināt metodiskos
materiālus
vispārizglītojošo
izglītības iestāžu darbiniekiem
darbam
ar
bērniem
ar
funkcionāliem traucējumiem

2013.gada
4.ceturksnis

VISC

LM

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
3.2.21.1. Ieviest iespēju bērnu
pieteikt pirmsskolas izglītības
iestādē un pie bērnu aprūpes
pakalpojumu
sniedzēja
arī
elektroniski

Pielāgoti 17 objekti
gadā
ES
fondu
darbības programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
3.1.4.3.aktivitātes
„Pirmsskolas
izglītības
iestāžu
infrastruktūras
attīstība nacionālās un
reģionālas
nozīmes
attīstības
centros”
ietvaros
Metodiskie ieteikumi

ERAF darbības
programmas
„Infrastruktūra un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.1.4.3.aktivitāte
„Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras
attīstība nacionālās un
reģionālas nozīmes
attīstības centros”
pieejamā finansējuma
ietvaros
Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

3.2.21.10 Ieviest iespēju elektroniski pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
2014.gada
VARAM
IZM, LPS, NVO MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturksnis
grozījumi Vispārējās ietvaros – normatīvā akta
izglītības likumā
izstrāde nerada ietekmi uz
valsts vai pašvaldību
budžetu līdzekļiem
Iespējamā ietekme uz
pašvaldību budžetu tiks
norādīta izstrādātā tiesību

10

19.uzdevums „Nodrošināt valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas kursu ģimenei dzīvesvietā pirmreizēji bērnam noteiktas invaliditātes gadījumā” izpildīts – MK
28.12.2010. noteikumi Nr.1208 „Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī
tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību”
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aktu anotācijā
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
3.2.22.1. Izvērtēt iespēju uzlabot
personas apliecību funkcionalitāti,
pēc pieprasījuma tajās iekļaujot
informāciju par to, vai personai ir
daudzbērnu
ģimenes,
audžuģimenes, aizbildņa u.c.
statuss

3.2.22.2.
Optimizēt
mācību
līdzekļu
uzskaitījumu
un
pilnveidot kārtību, kādā valsts
organizē un finansē mācību
līdzekļu izdošanu un iegādi
vienam izglītojamajam valsts
izglītības standarta īstenošanai,
veidojot sasaisti ar iedzīvotāju
ienākuma nodokļa attaisnotajiem
izdevumiem par izglītību
3.2.22.3. Izvērtēt pašvaldības
kārtējā gada budžeta līdzekļu
sadalījumu, kā arī izmaiņas tajā,
un pēc iespējas nodrošināt pilnībā
apmaksātas pusdienas daudzbērnu
un sociālā riska ģimeņu bērniem
pirmsskolas izglītības iestādēs

11

11

3.2.22. Īstenot citus atbalsta pasākumus preču, pakalpojumu un vides pieejamībai ģimenēm
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
2013.gada
IEM
PMLP, LM
MK
iesniegts Valsts budžeta līdzekļu
1.ceturksnis
informatīvais
ietvaros – informatīvā
ziņojums
ziņojuma izstrāde nerada
ietekmi uz valsts budžeta
līdzekļiem

2013.gada
2.ceturksnis

IZM, FM

LM, LPS

MK
koncepcija

Iespējamā ietekme uz
valsts budžetu tiks
norādīta izstrādātā
informatīvajā ziņojumā
iesniegta Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros – koncepcijas
izstrāde nerada ietekmi uz
valsts budžeta līdzekļiem
Iespējamā ietekme uz
valsts budžetu tiks
norādīta izstrādātā tiesību
akta anotācijā

1. Visā periodā

1. Pašvaldības

2. 2014.gada
4.ceturksnis

2. LM

1. LM,
VARAM, LPS,
NVO
2. IZM,
VARAM, LPS,
NVO

1.
Pašvaldību Valsts budžeta līdzekļu
saistošie
noteikumi
ietvaros – dokumentu
par izglītojamajiem, izstrāde nerada ietekmi uz
kuru
ēdināšanas
valsts un pašvaldību
izmaksas
sedz
budžetu līdzekļiem
pašvaldība
2.
Izstrādātas
Ietekme uz valsts un
vadlīnijas
pašvaldību budžetiem tiks

Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumu, kuru nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem
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3.2.22.4. Saglabāt daudzbērnu
ģimenes statusu tikmēr, kamēr
vecāku apgādībā ir vismaz trīs
bērni, (tai skaitā arī bērni vecumā
no 18 - 24 gadiem, ja tie turpina
mācīties)

2013.gada
2.ceturksnis

3.2.22.5.
Ieviest
atbalsta
pasākumus bērniem, kuru vecāki
nenodrošina viņiem nepieciešamo
aprūpi (vecāki atrodas darbā
ārzemēs,
trūcīgas
un
maznodrošinātas ģimenes, sociālā
riska
ģimenes,
ilgstošas
prombūtnes darba noslogojuma
dēļ (ja vecāks strādā Latvijā) u.c.)

2013.gada
4.ceturksnis

3.2.22.6.
Ieviest
nekustamā
īpašuma
nodokļa
atlaides
daudzbērnu ģimenēm

2013.gada
1.cetruksnis

LM

LM

FM

-

pašvaldībām pilnībā
norādīta izstrādātajos
apmaksātu pusdienu
dokumentos
daudzbērnu un sociālā
riska ģimeņu bērniem
nodrošināšanai
MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
grozījumi
Bērnu ietvaros – normatīvā akta
tiesību aizsardzības izstrāde nerada ietekmi uz
likumā
valsts budžeta līdzekļiem

IZM, LPS, NVO MK
koncepcija

LM

Iespējamā ietekme uz
valsts budžetu tiks
norādīta izstrādātā
normatīvā akta anotācijā
iesniegta Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros – koncepcijas
izstrāde nerada ietekmi uz
valsts un pašvaldību
budžetu līdzekļiem

Iespējamā ietekme uz
valsts un pašvaldību
budžetu tiks norādīta
izstrādātajā koncepcijas
projektā
MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
grozījumi likumā „Par ietvaros – normatīvā akta
nekustamā īpašuma izstrāde nerada ietekmi uz
nodokli”
valsts budžeta līdzekļiem
Iespējamā ietekme uz
valsts budžetu tiks
norādīta izstrādātā
normatīvā akta anotācijā

LMpl_261012_ GVPP; Rīcības plāns pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2012. – 2014.gadam

30
Rīcības virziena mērķis
Uzdevums mērķa sasniegšanai

3.3. Mazināt apdraudējumu riskus bērna fiziskai un emocionālai integritātei
3.3.3. Pilnveidot ģimenēm, bērniem un pedagogiem pieejamo konsultatīvo atbalstu
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Pasākumi
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
3.3.3.1. Informēt sabiedrību par Katru gadu vismaz
VBTAI
Informācija LM un Valsts budžeta līdzekļu
ģimenēm ar bērniem pieejamiem
1.reizi ceturksnī
VBTAI mājas lapā
ietvaros
atbalsta
pakalpojumiem,
piemēram,
Uzticības
tālruņa
tematiskajām
dienām,
konsultatīvajām dienām reģionos
u.c.
3.3.3.2.
Nodrošināt
iespēju
No 2012.gada
VBTAI
Psihologa
Valsts budžeta līdzekļu
saņemt psiholoģisko palīdzību
ikgadēji
konsultācijas
ietvaros
gadījumos, kad bāriņtiesām jālemj
adoptētājiem,
par bērnu tiesību un interešu
audžuģimenēm,
ievērošanu
aizbildņiem,
viesģimenēm,
ģimenēm ar bērniem
krīzes situācijā, bez
vecāku
gādības
palikušiem bērniem
(arī pēc pilngadības
sasniegšanas)
3.3.3.3.
Izglītot
sociālos
No 2013.gada
LM
Semināri pašvaldību Valsts budžeta līdzekļu
darbiniekus, t.sk., par sociālā riska
1.ceturkšņa,
sociālajiem
ietvaros
novērtēšanu ģimenēm ar bērniem
ikgadēji
darbiniekiem
(pa
reģioniem)
3.3.8. Popularizēt Darba likumā paredzētās tiesības (maternitātes un paternitātes atvaļinājums, bērna
Uzdevums mērķa sasniegšanai
kopšanas atvaļinājums, papildus brīvdienas daudzbērnu ģimenēm, nepilns darba laiks u.c.)
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Pasākumi
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
3.3.8.1. Popularizēt sabiedrībā
Visā periodā
LM
NEPLP,
Informācija
LM Valsts budžeta līdzekļu
Darba likumā paredzētās tiesības,
pašvaldības,
mājas
lapā
un
ietvaros
popularizēt
attālināta
darba
LBAS
pašvaldību
mājas
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iespējas un aicināt pašvaldības
radīt labās prakses piemēru
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
3.3.10.1. Nodrošināt specifisku
pieeju
darbu
zaudējušam
apgādniekam, kuram ir bērni

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
3.3.15.1.
Skolās
popularizēt
ģimeni, tās nozīmi un lomu.
3.3.15.2. Ārpusģimenes aprūpes
iestādēs mācīt bērniem prasmes
veidot pozitīvas attiecības ar
apkārtējiem un veicināt atbildību
un patstāvību.
3.3.15.3. Izvērtēt psihologa un
sociālā pedagoga pakalpojumu
pieejamību pirmsskolas izglītības
iestādēs un vispārējās izglītības
iestādēs

lapās,
Latvijas
Televīzijā un Latvijas
Radio
3.3.10. Nodrošināt atbalstu ģimenēm, kur apgādnieki zaudējuši darbu (psiholoģiskais atbalsts un
palīdzību pēc iespējas ātrāk atrast jaunu darbu) - pārskatīt prioritārās mērķa grupas valsts
pakalpojumos bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2012.gada
NVA
Individuālas
Valsts budžeta līdzekļa
4.ceturkšņa,
psihologa
ietvaros
ikgadēji
konsultācijas
bezdarbniekiem
un
darba
meklētājiem
konkurētspējas
paaugstināšanas
pasākumu ietvaros
3.3.15. Sekmēt skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbību ar vecākiem izglītības ieguves procesā
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
Katru mācību gadu
VBTAI
Īstenots
projekts Valsts budžeta līdzekļa
„Draudzīga skola”
ietvaros
Katru mācību gadu
VBTAI
Īstenots
projekts Valsts budžeta līdzekļa
„Draudzīga māja”
ietvaros

2012.gada
4.ceturksnis

IZM

VARAM,
VBTAI, LPS,
NVO

1. Diskusija ar bērnu
tiesību aizsardzības
un izglītības jomas
ekspertiem
un
psihologu pārstāvjiem
2. MK
iesniegti
priekšlikumi
turpmākai rīcībai

Valsts budžeta līdzekļa
ietvaros
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Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
3.3.20.1. Sagatavot ieteikumus
apspriežamām tēmām ģimenes un
bērna tiesību aizsardzības jomā

3.3.20.2. Veicināt plašsaziņas
līdzekļos esošās informācijas
pieejamību
bērniem
ar
funkcionāliem traucējumiem

3.3.20.3.
Izglītības
iestādēm
informēt jauniešus par izglītības
un nodarbinātības iespējām
3.3.20.4.
Palielināt
NEPLP
sabiedriskajā pasūtījumā iekļauto
raidījumu, kas vērsti uz ģimenes
lomas stiprināšanu sabiedrībā, kā
arī bērniem un ģimenēm veidoto
attīstošo,
vērtīborientēto,
izglītojošo raidījumu īpatsvaru.

3.3.20. Sekmēt informācijas pielāgošanu plašsaziņas līdzekļos ģimenes, bērnu un pusaudžu attīstības
vajadzībām
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2012.gada
LM
VBTAI
1. Vēstule NEPLP ar
Valsts budžeta līdzekļa
4.ceturkšņa,
ieteikumiem
ietvaros
ikgadēji
raidījumiem Latvijas
Televīzijā un Latvijas
Radio
2.
Vēstule
elektroniskajiem
medijiem
un
sociālajiem tīkliem
No 2012.gada
LM
1. Vēstule NEPLP ar
Valsts budžeta līdzekļa
4.ceturksņa,
ieteikumiem
ietvaros
ikgadēji
raidījumiem Latvijas
Televīzijā un Latvijas
Radio
2.
Vēstule
elektroniskajiem
medijiem
un
sociālajiem tīkliem
No 2012.gada
Pašvaldības,
LM, KM, NVO, Organizēti semināri Valsts budžeta līdzekļa
4.ceturksņa,
IZM (tās
LPS
izglītības iestādēs
ietvaros
ikgadēji
padotībā esošās
iestādes)
No 2012.gada
NEPLP
Raidījumu īpatsvaru.
Valsts budžeta līdzekļa
ikgadēji
ietvaros
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Rīcības virziena mērķis
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
4.2.1. Veikt ikgadēju vardarbības
ģimenē izplatības un dinamikas
analīzi, apkopojot statistikas datus

4. Mazināt ģimeni destabilizējošos faktorus
4.212. Izvērtēt, kādi dati raksturo vardarbības ģimenē izplatību, veikt to ikgadējo apkopošanu, kā arī
izvērtēt iespēju veikt regulārus pētījumus vardarbības jomā
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2013.gada
LM
IEM IC, VM,
MK iesniegts Pārskats Valsts budžeta līdzekļu
2.ceturkšņa,
TM, valsts un
par
vardarbības
ietvaros
ikgadēji
pašvaldības
ģimenē gadījumiem,
policija, NVO to
izplatību
un
dinamiku,
t.sk.
iekļaujot tajā:
1. datus no integrētās
iekšlietu informācijas
sistēmas apakšsistēmā
„Elektroniskais
notikumu
žurnāls”
reģistrētās
informācijas
par
notikumiem
(cietsirdība
un
vardarbība
pret
nepilngadīgo,
tīši
miesas
bojājumi,
izvarošana, ģimenes
konflikts, noziedzīgi
nodarījumi
pret
ģimeni);
2.
pie
kriminālatbildības
saukto personu skaitu

12

1.uzdevums „Definēt vardarbību ģimenē” tiks iekļauts rīcības plānā 2014.-2017.gadam. Izpildes iespējamība atkarīga no Sabiedrības drošības līdzekļu koncepcijas izstrādes un virzības
(atbildīgā TM)
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Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
4.3.1. Sekmēt policijas darbinieku
situācijai adekvātu, vienveidīgu
(standartizētu) rīcību gadījumos,
kad
izsaukums
saistīts
ar
vardarbību ģimenē

4.3.2. Popularizēt Civilprocesa
likumā noteikto iespēju no
vardarbības cietušām personām
saņemt personisko tiesību pagaidu
aizsardzību

par nodarījumiem, kas
saistīti ar vardarbību
ģimenē;
3. no vardarbības
ģimenē
cietušo
personu
skaitu,
kuriem tikusi sniegta
medicīniskā palīdzība
ārstniecības iestādē;
4. no vardarbības
ģimenē cietušo skaitu,
kuriem sniegta sociālā
rehabilitācija;
5.
NVO
sniegto
palīdzību cietušajiem.
4.3. Mazināt vardarbības tolerances līmeni sabiedrībā, uzlabot izpratni par vardarbību ģimenē un tās
atpazīšanas iespējas
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
2013.gada
IEM
LM, TM, LPS Izstrādāta metodika Valsts budžeta līdzekļu
2.ceturksnis
izmantošanai policijas
ietvaros
darbā,
ietverot
kritērijus
riska
novērtēšanai
vardarbības ģimenē
gadījumos
Pēc grozījumu
LM
TM
Informācija
krīzes Valsts budžeta līdzekļu
Civilprocesa
centros,
sociālajos
ietvaros
likumā
dienestos,
tiesās,
pieņemšanas
bāriņtiesās, valsts un
(skatīt pasākumu
pašvaldību policijā,
4.5.2.)
Juridiskās palīdzības
administrācijā,
Zvērinātu advokātu
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Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
4.4.1.
Turpināt
ārstniecības
personu apmācību darbam ar
pacientiem, kuri cietuši no
vardarbības
4.4.2. Precizēt prasības speciālistu
apmācībām par bērnu tiesību
aizsardzību
un
vardarbības
ģimenē aspektiem. Paplašināt
speciālistu loku, kuriem jāapgūst
šīs zināšanas, iekļaujot tajā arī
tiesnešus, pedagogus un sociālos
darbiniekus

4.4.3. Aicināt augstskolas iekļaut
savā
izglītības
programmu
piedāvājumā mācību programmu
par bērnu tiesību aizsardzību un
vardarbības ģimenē aspektiem
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
4.5.1. Izstrādāt priekšlikumus
psihisko traucējumu gradācijai
likuma „Par Krimināllikuma
spēkā stāšanās un piemērošanas
kārtība” 3. pielikumā

padomē, NVO
4.4. Paplašināt speciālistu zināšanas darbam ar cietušajiem no vardarbības ģimenē
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2013.gada
VM
Izglītojoši pasākumi Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturkšņa,
ģimenes
ārstiem,
ietvaros
ikgadēji
primārās
aprūpes
māsām, ginekologiem
2012.gada
LM
VBTAI
MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturksnis
noteikumi,
kas
ietvaros
aizvietos
MK
2005.gada
27.septembra
noteikumus
Nr.729
„Noteikumi
par
speciālu
zināšanu
apguves kārtību bērnu
tiesību aizsardzības
jomā un šo zināšanu
saturu”
Pēc 4.4.2.
LM
Vēstule augstskolām
Valsts budžeta līdzekļu
pasākumā
ietvaros
paredzēto
noteikumu
pieņemšanas
4.5. Pilnveidot normatīvo regulējumu, lai aizsargātu no vardarbības ģimenē cietušos un rehabilitētu
vardarbības veicējus
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
2013.gada
VM
TM, LM
Izstrādāti
Valsts budžeta līdzekļu
2.ceturksnis
priekšlikumi psihisko
ietvaros
traucējumu gradācijai
likuma
„Par
Krimināllikuma spēkā
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4.5.2
Noteikt
pienākumu
varmākam atstāt mājokli, kurā
viņš dzīvo kopā ar no vardarbības
cietušo personu, un aizliegumu
tuvoties cietušajai personai
4.5.3.
Noteikt
kritērijus
psiholoģiskās
ietekmes
seku
izvērtēšanai

2013.gada
4.ceturksnis

TM

LM, NVO

2014.gada
2.ceturksnis

TM

VM, LM

stāšanās
un
piemērošanas kārtība”
3. pielikumā
un
iesniegti
TM
izvērtēšanai.
MK
iesniegti
grozījumi
Civilprocesa likumā.

1. Izvērtēti
VM
iesniegtie
priekšlikumi psihisko
traucējumu gradācijai
likuma
„Par
Krimināllikuma spēkā
stāšanās
un
piemērošanas kārtība”
3. pielikumā
2. MK
iesniegti
grozījumi likumā „Par
Krimināllikuma spēkā
stāšanās
un
piemērošanas
kārtību”,
tā
3.pielikumu „Kritēriji
miesas
bojājumu
smaguma
pakāpes
noteikšanai,
veicot
medicīnisko
ekspertīzi” papildinot
ar
kritērijiem
noziedzīgā
nodarījuma rezultātā

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros
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4.5.4.
Ieviest
sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus no
vardarbības cietušām pilngadīgām
personām (t.sk., no vardarbības
cietušo bērnu, kuriem tiek sniegta
rehabilitācija
institūcijā,
pilngadīgajiem pavadoņiem un no
seksuālās vardarbības cietušajiem)
un
vardarbību
veikušām
personām, kuras nav Probācijas
dienesta klienti
4.5.5. Noskaidrot esošā normatīvā
regulējuma
saistībā
ar
administratīvā
procesa
un
kriminālprocesa uzsākšanu un
vardarbības veicēju sodīšanu
vardarbības ģimenē gadījumos
efektivitāti

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi

2014.gada
4.ceturksnis

2014.gada
3.ceturksnis

LM

LM

TM

IEM, TM

gūto
psiholoģisko
seku izvērtēšanai
MK
iesniegti
noteikumi
par
jauniem sociālajiem
pakalpojumiem

Valsts budžets līdzekļu
ietvaros – normatīvo aktu
izstrāde nerada papildus
ietekmi valsts budžeta
līdzekļiem
Iespējamā ietekme uz
valsts un pašvaldību
budžetu līdzekļiem tiks
norādīta izstrādātā tiesību
akta anotācijā
Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

Veikts
Kriminālprocesa
likuma
7.panta,
Krimināllikuma
48.panta un Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu kodeksa
167.2panta (spēkā ar
2011.gada 1.janvāri)
ex-post
ietekmes
izvērtējums.
Ja
konstatēta
nepieciešamība pēc
izmaiņām,
MK
iesniegts
attiecīgs
informatīvais
ziņojums
4.6. Nodrošināt cietušajiem valsts apmaksātas rehabilitējošās programmas, psiholoģisko un juridisko
palīdzību. Nodrošināt vardarbības veicējiem sociālās rehabilitācijas programmas
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
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4.6.1.
Nodrošināt
sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
4.8.1. Pārskatīt kritērijus, lai
nodrošinātu filmu ar vardarbības
ainām demonstrēšanas pirms
22:00
televīzijā
aizlieguma
ievērošanu

2014.gada
4.ceturksnis

LM

NVO

Sociālo rehabilitāciju
gadā saņēmušas:
200 no vardarbības
cietušas pilngadīgas
personas institūcijā un
300 dzīvesvietā;
50
vardarbību
veikušas personas

Varmāku rehabilitācija
2012.gadā (pilotprojekts)
notiks LM pamatbudžeta
(programmas kods
22.00.00 Bērnu tiesību
aizsardzības
nodrošināšana) ietvaros

ESF programmas
„Cilvēkresursi un
nodarbinātība”
1.4.1.2.4.apakšaktivitātes
„Sociālās rehabilitācijas
un institūcijām
alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojuma
attīstība reģionos”
pieejamā finansējuma
ietvaros
4.813. Nodrošināt filmu ar vardarbības ainām demonstrēšanas pirms 22:00 televīzijā aizlieguma
ievērošanu
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
Visā periodā
NEPLP
IZM, KM, LM, Priekšlikumi iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
NVO
komisijai „Par bērnu
ietvaros
un
pusaudžu
aizsardzību
pret
vardarbības
kaitīgo
ietekmi
televīzijas
raidījumos”

13

7.uzdevums „Noteikt institucionālo mehānismu informācijas apmaiņai un sadarbībai vardarbības ģimenē gadījumos” tiks iekļauts Rīcības plānā 2014.-2017.gadam, jo atkarīgs no Sabiedrības
drošības līdzekļu koncepcijas izstrādes un virzības (atbildīgā TM)
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Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi

Izpildes termiņi

4.9.1. Noteikt kārtību, kādā
izpildāmi tiesas nolēmumi lietās,
kas izriet no aizgādības un
saskarsmes tiesībām
4.9.2. Informēt vecākus par tiesas
nolēmumu lietās, kas izriet no
aizgādības
un
saskarsmes
tiesībām, neizpildes sekām
Rīcības virziens virsmērķa
sasniegšanai

2013.gada
2.ceturksnis

Rīcības virziena mērķis
Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
5.1.1. Radīt iespēju vidusskolas
vecuma jauniešiem, kuri uzturas
pašvaldību bērnu ārpusģimenes
aprūpes
iestādēs,
praktizēt
patstāvīgās
dzīves
iemaņas,
dzīvojot atsevišķi no citu vecuma
grupu bērniem

14

No 2013.gada,
ikgadēji

4.914. Īstenot citus pasākumus ģimenes stabilitātes nodrošināšanai
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
TM
LM , Zvērinātu MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
tiesu izpildītāju grozījumi
ietvaros
padome
Civilprocesa likumā
LM, VBTAI

TM, Zvērinātu
tiesu izpildītāju
padome

Dažādi
informatīvi
pasākumi

Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

5. Ārpusģimenes aprūpe
Panākt, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas bērns ir apguvis sociālās prasmes un ir
spējīgs kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli ar neizkropļotu izpratni par ģimeni, tās dibināšanu,
vecāku lomu tajā un bērnu audzināšanu
5.1. Sekmēt jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
1. Visā periodā
Pašvaldības,
LM
1. Katru
gadu
1. LM pamatbudžeta
NVO
izveidotas
vismaz
(programmas kods
2. 2014.gada
divas „jauniešu māja”
22.00.00 Bērnu tiesību
2.ceturksnis
aizsardzības
2. MK
iesniegti nodrošināšana) ietvaros
grozījumi:
2.1. Sociālo
2. Valsts budžeta līdzekļu
pakalpojumu
un ietvaros – normatīvo aktu
sociālās
palīdzības izstrāde nerada ietekmi uz
likumā
valsts vai pašvaldību
2.2. MK 03.06.2003.
budžetu līdzekļiem
noteikumos Nr.291
„Prasības
sociālo

Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumus, kurus nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem
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5.1.2. Uzlabot pašvaldību bērnu
ārpusģimenes aprūpes iestāžu
darbinieku zināšanas un prasmes
sagatavot bērnus dzīvei pēc
ārpusģimenes aprūpes beigām

1. Vismaz reizi
gadā

1.VBTAI
2. LM

Pašvaldības,
NVO
-

5.1.3. Radīt iespēju ārpusģimenes
aprūpē esošam bērnam saņemt
psiholoģisku
atbalstu
ārpus
iestādes

No 2012.gada
ikgadēji

VBTAI

-

5.1.4. Liegt iespēju pēc bērna
nāves vecākiem, kuriem ir
atņemtas aprūpes vai aizgādības
tiesības, pretendēt uz bērna mantu
(saņemt mantojumu), ja bērns
bijis ārpusģimenes aprūpē

2013.gada
3.ceturksnis

TM

LM

5.1.5. Nodrošināt pašvaldību
sociālo
dienestu
regulāru
pilngadību
sasnieguša
bērna
uzraudzību
vai
vajadzību
apzināšanu un attiecīgi nodrošināt
nepieciešamos atbalsta pasākumus
vismaz 2 gadus pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās

2013.gada
4.ceturksnis

LM

-

2. 2013.gada
1.ceturksnis

pakalpojumu
sniedzējiem”
1. Semināri
2.
Metodiskie
ieteikumi
jauniešu
līdzdarbības
veicināšanai ikdienas
sadzīvei nepieciešamo
vajadzību
nodrošināšanā
Sniegto
psihologa
konsultāciju
skaits
gadā

MK
iesniegti
grozījumi Civillikumā

Valsts un pašvaldību
budžetu līdzekļu ietvaros

LM pamatbudžeta
(programmas kods
22.00.00 Bērnu tiesību
aizsardzības
nodrošināšana) ietvaros
Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
grozījumi
ietvaros – normatīvo aktu
1. Sociālo
izstrāde nerada ietekmi uz
pakalpojumu
un
valsts vai pašvaldību
sociālās
palīdzības
budžetu līdzekļiem
likumā
2. MK 15.11.2005.
Iespējamā ietekme uz
noteikumos
Nr.857
valsts un pašvaldību
„Noteikumi
par
budžetu tiks norādīta
sociālajām garantijām
izstrādāto tiesību aktu
bārenim
un
bez
anotācijās
vecāku
gādības
palikušajam bērnam,
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Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
5.2.1. Uzlabot lēmumu par
ārpusģimenes aprūpes formas
izvēles kvalitāti, pēc iespējas
mazinot iespēju bērnam nonākt
bērnu aprūpes iestādē

5.2.2. Attīstīt prasmi veicināt
ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu
līdzdalību lēmumu attiecībā uz
sevi pieņemšanā

5.2.3. Veicināt proaktīvu rīcību ,
t.sk., attīstot atbalsta ģimenes un
uzticības personas pakalpojumu,
sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanā
ģimenēm ar bērniem preventīvi
novēršot krīzes situācijas ģimenē.
5.2.4. Uzlabot izpratni par
audžuģimeni kā ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu sniedzēju,
tai nepieciešamajiem atbalsta
pakalpojumiem un sadarbības ar

kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes
beigšanās”
5.2. Izglītot personas, kuras ikdienas darbā saskaras ar ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2012.gada,
VBTAI
LM,
Semināri valsts un
Valsts un pašvaldību
ikgadēji, vismaz
pašvaldības,
pašvaldību
iestāžu budžeta līdzekļu ietvaros
reizi gadā
NVO
(Valsts un pašvaldību
policija,
sociālie
dienesti, bāriņtiesas,
u.c.)
darbiniekiem,
kuri pieņem lēmumus
saistībā
ar
ārpusģimenes aprūpi
No 2012.gada,
VBTAI
LM,
Semināri
bērnu
Valsts un pašvaldību
ikgadēji, vismaz
pašvaldības,
aprūpes
iestāžu budžeta līdzekļu ietvaros
reizi gadā
NVO
vadītājiem
un
darbiniekiem
un
bāriņtiesu
darbiniekiem
1. 2013.gada
1. LM, VBTAI
Pašvaldības,
1.
Metodiskie
Valsts un pašvaldību
4.ceturksnis
NVO
ieteikumi
budžetu līdzekļu ietvaros
2.VBTAI
pašvaldību
sociālo
2. No 2013.gada,
dienestu darbiniekiem
ikgadēji, vismaz
darbam ar ģimenēm
reizi gadā
ar bērniem
2. Semināri
No 2012.gada,
VBTAI
Pašvaldības,
Semināri bāriņtiesu
Valsts un pašvaldību
ikgadēji, vismaz
NVO
un pašvaldību sociālo budžeta līdzekļu ietvaros
reizi gadā
dienestu darbiniekiem
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to veidiem
5.2.5.
Izstrādāt
ieteikumus
ģimeniskai videi pietuvinātu
aprūpes pakalpojumu attīstībai

2013.gada
2.ceturksnis

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi

Izpildes termiņi

5.3.1. Popularizēt audžuģimeni kā
vienu no ārpusģimenes aprūpes
formām

Visā periodā

5.3.2. Potenciālās audžuģimenes
iepazīstināt ar bērnu tiesību
jautājumiem

Visā periodā

5.3.3. Izvērtēt iespēju ieviest
audžuģimeņu statusa izvērtēšanas
kritērijus

2013.gada
4.ceturksnis

5.3.4. Izglītot audžuģimenes par
bērnu vecumā līdz 3 gadiem
aprūpi

2013.gada
4.ceturksnis

LM, VBTAI

Pašvaldības
NVO

1. Veikta aptauja Valsts budžeta līdzekļu
pašvaldībās
par
ietvaros
plānotajiem
pasākumiem
ģimeniskai
videi
pietuvinātu aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšanai
2. Izstrādāti ieteikumi
pašvaldībām
5.3. Izglītot potenciālās audžuģimenes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
LM
SIA „Mammām Informēšanas
LM pamatbudžeta
un tētiem”,
kampaņa
„Palīdzi
(programmas kods
NVO
bērnam izaugt!”
22.00.00 Bērnu tiesību
aizsardzības
nodrošināšana) ietvaros
VBTAI
Personu skaits gadā,
LM pamatbudžeta
kuri
noklausījušies
(programmas kods
obligāto mācību kursu
22.00.00 Bērnu tiesību
audžuģimenēm (pirms
aizsardzības
statusa iegūšanas)
nodrošināšana) ietvaros
LM
VBTAI,
MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
pašvaldības
grozījumi
MK
ietvaros
19.12.2006.
noteikumos Nr.1036
„Audžuģimenes
noteikumi”
LM
VBTAI,
MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
pašvaldības
grozījumi
MK
ietvaros
19.12.2006.
noteikumos Nr.1036
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Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
5.4.1. Turpināt bērna aprūpes
iestāžu reorganizāciju, veidojot
iestādes
atvērtākas
un
atbilstošākas
sabiedrības
vajadzību nodrošināšanai

5.4.2. Ieviest „Quality4Children”
(Standarti bērnu ārpusģimenes
aprūpei
Eiropā)
standartu,
nosakot, ka bērnu aprūpes
iestādēs bērnu skaits grupā
nepārsniedz 8 bērnus

5.4.3. Izvērtēt iespēju ieviest citus
„Quality4Children”
(Standarti
bērnu ārpusģimenes aprūpei
Eiropā) standartus
5.4.4. Nodrošināt bērnu līdz 3
gadu vecumam aprūpi ģimeniskā
vidē

„Audžuģimenes
noteikumi”
5.4. Sekmēt ģimenisku vidi ārpusģimenes aprūpes iestādēs, optimizējot iestāžu un bērnu grupu lielumu
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
Visā periodā
Pašvaldības
LM
Bērnu
aprūpes
Pašvaldību budžeta
iestādes gadā, kuras
līdzekļu ietvaros
piedāvā
papildus
pakalpojumus, piem.,
ģimenes
atbalsta
centru,
„jauniešu
mājas”, krīzes centru,
„bēbīšu skolu” u.tml.
2014.gada
LM
NVO
MK
iesniegti Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturksnis
grozījumi
MK ietvaros – normatīvo aktu
04.04.2000.
izstrāde nerada ietekmi uz
noteikumos
Nr.135 valsts budžeta līdzekļiem
„Noteikumi
par
kvalificētā personāla
Ietekme uz valsts un
skaitu
un
pašvaldību budžetu
nepieciešamo
līdzekļiem tiks norādīta
aprīkojumu vispārējās izstrādātajā tiesību akta
bērnu aprūpes un
anotācijā
audzināšanas
iestādēs”
2014.gada
LM
Apkārtraksts
bērnu Valsts budžeta līdzekļu
4.ceturksnis
aprūpes iestādēm un
ietvaros
pašvaldībām
1. 2012.gada
4.cetrusknis
2. 2014.gada
2.ceturksnis

LM

Pašvaldības
NVO

1.
MK
iesniegta 1. Valsts budžeta līdzekļu
koncepcija.
ietvaros – koncepcijas
izstrāde nerada ietekmi uz
2.
Īstenots valsts budžeta līdzekļiem
pilotprojekts
bērnu
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ārpusinstitucionālas
aprūpes sekmēšanai
vienā bērnu aprūpes
iestādē.

Uzdevums mērķa sasniegšanai
Pasākumi
5.5.1. Nodrošināt psiholoģisko
atbalstu
aizbildņiem,
audžuģimenēm un adoptētājiem

5.5.2.
Palielināt
pabalsta
aizbildnim par bērna uzturēšanu
apmēru

5.5.3.
Palielināt
aizbildnim
par
pildīšanu apmēru

atlīdzības
pienākumu

5.5.4. Veikt analīzi bērnu
alternatīvās aprūpes pakalpojumu
15

2. Pilotprojekts tiks
īstenots, ja aktivitāte tiks
atstiprināta ES
Struktūrfonda 2014. –
2020.gadam programmas
ietvaros.
5.515. Īstenot citus atbalsta pasākumus ārpusģimenes aprūpes jomā
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Paredzētais finansējums
Izpildes termiņi
institūcija
institūcijas
rezultāti
un tā avoti
No 2012.gada,
VBTAI
Atbalsta grupu skaits
LM pamatbudžeta
ikgadēji
gadā
(programmas kods
22.00.00 Bērnu tiesību
aizsardzības
nodrošināšana) ietvaros
2013.gada
LM
NVO
MK
iesniegta Valsts budžeta līdzekļu
1.ceturksnis
koncepcija
ietvaros – koncepcijas
izstrāde nerada ietekmi uz
valsts budžeta līdzekļiem

2013.gada
3.ceturksnis

2014.gada
3.ceturksnis

LM

LM

NVO

Pašvaldības,
NVO

MK
koncepcija

Ietekme uz valsts budžetu
tiks norādīta izstrādātajā
koncepcijas projektā
iesniegta Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros – koncepcijas
izstrāde nerada ietekmi uz
valsts budžeta līdzekļiem

1.Veikta situācijas

Ietekme uz valsts budžetu
tiks norādīta izstrādātajā
koncepcijas projektā
Valsts budžeta līdzekļu
ietvaros

Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumu, kuru nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem
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izmaksu sistēmai.
Izvērtēt nepieciešamību noteikt
vienotu paraugu izmaksām par
bērna aprūpei nepieciešamo, lai
novērstu situāciju, ka pašvaldības
izvēlas lētāko risinājumu

analīze
2.Izstrādāti
priekšlikumi sistēmas
uzlabošanai

Labklājības ministre

26.10.2012. 11:56
7663
Baiba Abersone
67021590
Baiba.Abersone@lm.gov.lv
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