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Labklājības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un 
darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā 
esošām personām” 9.2.1.3. pasākuma “Atbalsts 
bērniem ar saskarsmes grūtībām un vardarbības 
mazināšana ģimenē” īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba 
efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām 
personām” 9.2.1.3. pasākuma “Atbalsts bērniem ar saskarsmes grūtībām un 
vardarbības mazināšana ģimenē” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK 
noteikumi) un kopumā atbalsta pasākuma īstenošanu, bet lūdz sniegt šādus 
skaidrojumus un precizējumus: 

1. MK noteikumu anotācijas I daļas 2. punktā minēts, ka Latvijas 
likumdošanā nav definēts, kas tiek uzskatīts par vardarbību pret 
bērnu. Lūdzam precizēt šo izteikumu, ņemot vērā, ka Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 1. panta 9.1, 10., 11., 12. punktā ir vardarbības 
un tās veidu definīcijas. 

2. MK noteikumu anotācijas 2. punktā un MK noteikumu 26. punktā 
teikts, ka uz pasākuma īstenošanas laiku pieņems darbā un apmācīs 
konsultatīvā kabineta speciālistus – psihologu, ergoterapeitu, sociālo 
pedagogu, neirologu, logopēdu, Montesori pedagogu, speciālo 
pedagogu, rehabilitologu un psihiatru. Lūdzam skaidrot, kādā veidā 
ir plānots nodrošināt pakalpojuma uzturēšanu, t.sk. speciālistu 
algošanu, pēc projekta beigām un pakalpojuma pieejamību reģionos. 

3. Ņemot vērā, ka viena no problēmā iesaistītajām pusēm, kuru skar 
bērna uzvedības traucējumi, ir izglītības iestāde, lūdzam skaidrot, 
kādā veidā plānots nodrošināt informācijas apmaiņu par atbalsta 
plāna īstenošanu ar izglītības iestādēm. 
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4. MK noteikumu 4. punktu nepieciešams papildināt ar uzraudzības 
rādītāju “bērnu ar saskarsmes grūtībām un viņu likumīgo aizbildņu 
skaits, kuriem sniegtas konsultācijas”. 
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