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Labklājības ministrijai 

Par rīcības plānu Ģimenes valsts politikas 

pamatnostādņu 2011.–2017. gadam īstenošanai 

2015.–2017. gadā 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi rīcības plānu 

Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam īstenošanai 

2015.–2017. gadā un nesaskaņo to, jo ir šādi iebildumi un aicinājumi: 

1. Punktā 1.2.1. redakciju “Nākotnē plāno īstenot apmācības programmu 

personām, kuras gatavojas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā” 

aizstāt ar šādu redakciju: “Attīstīt apmaksātu psihologa pakalpojumu 

laulātiem (pāru terapija), kuram radušās grūtības savstarpējās attiecībās 

laulības laikā”. 

2. Realizējot punktu 1.4., izvērtēt riskus, kas rodas, ja iesniegums par 

laulības noslēgšanu tiek realizēts elektroniski, tas ir, pazūd 

komunikācija starp iesniedzēju un dzimtsarakstu nodaļas darbinieku, 

var būt juridiski nenokārtoti dokumenti, kas skar iepriekšējās attiecības, 

arī bērnu no iepriekšējām attiecībām uzturēšanas maksa. 

3. Paredzot laulību noslēgšanu pie zvērināta notāra, nesamazināt laulību 

noslēgšanas svarīgumu dzimtsarakstu nodaļā, kur dzimtsarakstu 

nodaļas darbinieki bez papildu atlīdzības izskaidro ģimenes tiesību 

normas, juridiskos un tiesiskos aspektus un sniedz konsultācijas. 

4. Punktu 2.1.8.2. lūdzam izteikt šādā redakcijā: “Pilnveidot mazu bērnu 

patronāžas (ārstniecības personu mājas vizītes) sistēmu. Nodrošināt 

ārstniecības personu mājās vizītes divas reizes mēnesī līdz zīdaiņa 

3 mēnešu vecumam”. 

5. Punktu 2.3.7.1. lūdzam izteikt šādā redakcijā: “Ievest apmācības 

programmu un apmaksātas 10 stundas psihologa konsultācijas 

adoptētājiem, lai personu sagatavotu adopcijas procesam.” 

6. Punktu 3.1.1. lūdzam izteikt šādā redakcijā: “Veicināt bērnu dienas 

aprūpes formu daudzveidību, par priekšrocību izvirzot atbalsta 

sniegšanu nepilnām ģimenēm, kur vecākam ir nenormēta darbadiena – 

aukļu dienests, bērnu pieskatīšana darbavietā u.c.” 
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7. Punktā 3.2.12.5. papildināt līdzatbildīgās institūcijas ar “nevalstiskas 

organizācijas”. 

8. Papildināt ar punktu 3.2.17.2. un izteikt to šādā redakcijā: “Atbalstīt 

iespēju pielāgot dzīvesvietu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem 

vajadzībām un vecumam.” 

9. LPS uzskata, ka bērnu interesēs valsts juridiskā palīdzība ir jānodrošina 

ne tikai bērna vecākiem, bet jebkuram bērna likumiskajam pārstāvim 

un nevis tikai bāriņtiesas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanai, bet visu 

valsts un pašvaldību iestāžu pieņemto lēmumu, kas skar bērna tiesības 

un tiesiskās intereses (piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras lēmumi pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas 

piešķiršanas jautājumos, pašvaldības un tās sociālā dienesta lēmumi 

pakalpojumu un pabalstu piešķiršanas jautājumos, pašvaldības un tās 

struktūrvienības lēmumi dzīvokļa piešķiršanas jautājumos utt.), 

apstrīdēšanai un pārsūdzēšanai. 

Piedāvājam 3.3.3.3. punktu izteikt šādā redakcijā: “Nodrošināt bērna 

likumiskajiem pārstāvjiem iespēju saņemt valsts juridisko palīdzību 

valsts un pašvaldību iestāžu pieņemto lēmumu apstrīdēšanai un 

pārsūdzēšanai bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzības lietās.” 

10. Punktu 4.4.1. lūdzam izteikt šādā redakcijā: “Turpināt īstenot dažādu 

jomu speciālistu apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā, t.sk. 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus.” 

11. Punktu 4.9.3. lūdzam izteikt šādā redakcijā: “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. Sociālo 

darbinieku profesionālai pilnveidošanai nodrošināt specializāciju, 

paredzot no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātas 100 stundu 

apmācības noteiktā sociālā darba jomā.” 

12. Papildināt ar punktu 5.2.1.1. un izteikt to šādā redakcijā: “Paplašināt 

sociālo darbu ar ģimenēm, no kurām bērni ir izņemti un saņem 

ārpusģimenes aprūpi, veicinot bērniem atgriešanās iespējas ģimenē.” 

13. Punktu 5.3. lūdzam izteikt šādā redakcijā: “Izglītot potenciālās 

audžuģimenes un esošos aizbildņus” attiecīgi papildinot punktus 5.3.1; 

5.3.; 2.5.3.4.; 5.3.5. un 5.3.6. 

14. Punktu 5.3.1. lūdzam izteikt šādā redakcijā: ”Popularizēt audžuģimeni 

un aizbildniecību kā vienu no ārpusģimenes aprūpes formām, paredzot 

audžuģimenēm un aizbildņiem lielāku atbalstu. Paredzēt “atelpas 

brīdi” – 30 kalendāras dienas, nodrošinot bērniem, kas atrodas 

audžuģimenē vai aizbildniecībā, vasaras nometni, apdrošināšanas stāža 

uzkrāšanu vienam audžuvecākam audžuģimenes pienākumu pildīšanas 

laikā, ja vecāks nestrādā algotu darbu. Nodrošināt obligātu apmaksātu 

psihoterapiju (ne mazāk kā 10 psihologa konsultācijas) pirms 

audžuģimenes vai aizbildņa statusa iegūšanas, lai izprastu personas 

iemeslus kļūt par audžuģimeni vai aizbildni.” 
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15. Punktu 5.3.4. lūdzam izteikt šādā redakcijā: “Izstrādāt jaunu apmācību 

programmu audžuģimenēm un aizbildņiem. Paredzēt audžuģimenēm un 

aizbildņiem pienākumu piedalīties apmācībās reizi divos gados.” 

 

 

 

Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Ināra Dundure, Padomniece 

67508533, inara.dundure@lps.lv 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


