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Labklājības ministrijai 
 

Par koncepcijas projektu “Par 
adopcijas un ārpusģimenes 
aprūpes sistēmu pilnveidošanu” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un atkārtoti nesaskaņo 
koncepcijas projektu “Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu 
pilnveidošanu”, un uztur spēkā iebildumus, kas izteikti LPS 18.07.2014. 
atzinumā nr. 0720141974/A1483. 

 Arī vēršam uzmanību, ka koncepcijas par adopcijas un ārpusģimenes 
aprūpes sistēmu pilnveidošanu ievada pirmie teikumi sākas ar vārdiem: 
“Priekšnosacījums ikviena bērna pilnvērtīgai attīstībai ir aprūpe ģimenē, kur 
bērnam ir iespēja saņemt nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu. ANO 
1989. gada 20. novembra Konvencija par bērnu tiesībām paredz, ka bērnam, 
lai viņš varētu pilnīgi un harmoniski attīstīties kā personība, jāaug ģimenes 
vidē, laimes, mīlestības un izpratnes atmosfērā. 

 ANO pamatnostādnēs par bērnu alternatīvo aprūpi teikts, ka ģimene ir 
dabīgā vide bērna augšanai, labklājībai un aizsardzībai, vispirms jācenšas 
panākt to, lai bērns paliktu vai atgrieztos savu vecāku vai tuvu ģimenes 
locekļu aizgādībā. 

ANO Konvencijas par bērnu tiesībām 20. panta pirmajā daļā teikts, ka 
bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi nav savas ģimenes vides vai kuru, lai 
vislabāk ievērotu viņa paša intereses, nedrīkst atstāt šajā vidē, ir tiesības uz 
īpašu valsts aizsardzību un palīdzību. 

 Rokasgrāmatā “Konvencijas par bērna tiesībām ieviešana praksē” 
minēts, ka bērnam, kas uz laiku vai pastāvīgi šķirts no ģimenes, ir 
nepieciešams nodrošināt ārpusģimenes aprūpi hierarhijā – vispirms ģimenes 
radinieki, tad aizvietojošā ģimene ar audžuvecākiem vai adopcijas kārtā, un 
tikai treškārt pieļaujama bērna kopšana iestādē.” 

Taču koncepcijas projekta sadaļā “Problēmas risinājuma varianti un ar 
koncepcijas ieviešanu saistītās izmaksas” II nodaļā “Atlīdzība par aizbildņa 
pienākumu pildīšanu” netiek ņemti vērā augstāk minētie argumenti, kā arī 
netiek ņemts vērā Civillikuma 307. pants, kurš noteic, ka aizbildnim 



 

 

2 

nosakāma taisnīga atlīdzība, un Civillikuma 258. panta trešā daļa, kas pasaka, 
ka Civillikums neuzliek pienākumu aizbildnim bērnu uzturēt par saviem 
līdzekļiem. 

Lūdzam jautājumu par atlīdzības noteikšanu par aizbildņa pienākumu 
pildīšanu skatīt, ņemot vērā tiesību normas būtību.  
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