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Labklājības ministrijai 

Par noteikumu projektu “Audžuģimenes 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
noteikumu projektu “Audžuģimenes noteikumi” (turpmāk – noteikumu 
projekts), jo ir šādi iebildumi: 

1. Noteikumu projekts paredz divus specializēto audžuģimeņu veidus – 
krīzes audžuģimeni un specializēto audžuģimeni bērnam ar invaliditāti, 
kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar 
smagiem funkcionāliem traucējumiem. Bāriņtiesas joprojām saskaras ar 
grūtībām atrast audžuģimeni zīdaiņiem un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, kuriem nav izsniegts atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību. Jāpapildina ar vēl vienu veidu – specializētā audžuģimene 
zīdaiņiem –, kā arī jāpārskata ierobežojumi audžuģimenēm bērniem ar 
invaliditāti. 

2. Noteikumu projektā pretruna ar Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumiem nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumiem”: 
2.1.  Noteikumu projekta 24. punkts, 39. punkts (trīs darbadienas) un 

56. punkts (piecas darbdienas). Šobrīd spēkā esošie “Audžuģimeņu 
noteikumi” paredz 5 darbdienas, taču noteikumu nr. 1037 70. punkts 
nosaka, ka bāriņtiesa lēmumu rakstiski noformē un apzīmogo un tā 
norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas. Ir situācijas, kad bāriņtiesas darbinieki 
fiziski nevar sagatavot lēmumu agrāk par 10 darbdienām. 

2.2.  Noteikumu projekta 30. punkts (10 darbdienas). Noteikumu N3.1037 
45. punkts nosaka, ka administratīvā procesa dalībniekiem, tulkam, 
speciālistam un institūcijai, kuras kompetencē ir sniegt atzinumu 
izskatāmajā lietā, vismaz 10 darbdienas pirms bāriņtiesas sēdes nosūta 
uzaicinājumu. Tā kā bāriņtiesu sēdes nenotiek katru darbdienu, tad 
bāriņtiesai nav iespējas ievērot abu šo noteikumu prasības, tātad, ja 
lēmums jāpieņem 10 darbdienu laikā, tad izsūtīt paziņojumu lietas 
dalībniekiem var maksimāli 7 darbdienas iepriekš. 
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3. Tehnisks precizējums: visticamāk, noteikumu projekta 46. punktā ir 
domāts atsaukties uz 28. punktu (ne 29. punktu). 

4. Noteikumu projekta 28. punkts paredz, ka “Audžuģimene nekavējoties, bet 
ne vēlāk kā triju dienu laikā informē atbalsta centru par šķēršļiem ..”, 
29. punkts – ka “Bāriņtiesa mēneša laikā pēc šo noteikumu 28. punktā 
minētās informācijas saņemšanas izvērtē to ..”, bet nav noteikts atbalsta 
centra pienākums un termiņi informācijas nodošanai, lai gan anotācijas 
6. lpp. minēts, ka “atbalsta centrs saņemto informāciju vienas darba dienas 
laikā nodod bāriņtiesai”. 

5. Ņemot vērā, ka atbalsta centru sistēma vēl tikai veidosies, noteikumu 
projekta 50.3. un 50.4. punktam jānosaka pārejas periods, pretējā gadījumā 
nosacījums par nepieciešamo līgumu ar atbalsta centru kavēs un ierobežos 
bērnu ievietošanu audžuģimenēs. 

6. Noteikumu projekta 85.4. punkts paredz mājokļa iekārtošanas izdevumu 
vienreizēju kompensāciju ne vairāk kā 500 euro apmērā.  

Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtais pabalsts mājokļa pielāgošanai 
personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, līdz 24.01.2018. bija 2134,31 
euro. Ņemot vērā, ka ir palielinājušās darbaspēka izmaksas būvniecības 
nozarē un būvmateriālu cenas, no 21.02.2018. ir grozīti pašvaldības 
sasitošie noteikumi, paredzot 4000 EUR atbalstu. (Atbilstoši Centrālās 
statistikas pārvaldes datiem būvniecības nozarē strādājošajiem bruto 
mēneša darba alga ir 876,75 euro (167 darba stundas – vidējais darba 
stundu daudzums mēnesī 2017. gadā x 5,25 euro – vidējā darba stundas 
likme būvniecības nozarē 2017. gadā). Darba devējam, ņemot vērā visus 
obligāti veicamos maksājumus, viens strādājošais izmaksā 1083,94 euro 
mēnesī. Jāņem vērā, ka vienā objektā visbiežāk nodarbinātas 2 personas 
(aptuvenās darba devēja izmaksas 2 strādājošajiem 1083,94 euro x 2 = 
2167,88 euro). Saskaņā ar pēdējiem Rīgas Sociālā dienesta telpu 
kosmētisko remontu iepirkumu datiem viena m2 izmaksas ir 167,66 euro 
(10 m2 izmaksas – vidēji 1677 euro). Jāņem vērā, ka mājokļa pielāgošanā 
vairumā gadījumu nav vis telpu kosmētiskais remonts, bet gan telpu 
kapitālā pārbūve, kur šīs izmaksas ir vēl lielākas. Savukārt mājokļa 
pielāgošanai nepieciešamo dokumentu izstrāde izmaksā vidēji 120–150 
euro. Ņemot vērā Rīgas pašvaldības pieredzi, norādām, ka 500 EUR 
mājokļa pielāgošanai ir neatbilstoša summa. Savukārt Rīgas pilsētas 
pašvaldības finansējums, kas saistīts ar pacēlāju piešķiršanu personām, ir 
līdz 5165 euro par vienu pacēlāju. Pacēlājs pašreizējā redakcijā – 5165 
euro, gatavojamies pacelt uz 6000, jo vismaz tik maksā stacionārais 
pacēlājs. Mobilais pacēlājs maksā ap 2500.  

7. Noteikumu projekta 1. un 3. pielikumā jāiestrādā atsauce par personas datu 
apstrādi. 

8. 2. pielikums. Prasības mācību programmu saturam audžuģimeņu 
apmācībai, 3. apmācības ilgums – vismaz 50 akadēmiskās stundas .. un 
vismaz 16 akadēmiskās stundas (prakse – …). Prakses daļa tiek organizēta 
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individuāli katrai ģimenei. Prakses daļa nav nepieciešama ģimenei, kurai ir 
iepriekšēja pieredze ārpusģimenes bērna aprūpē (aizbildnība, viesģimene, 
mentors, brīvprātīgais darbs vai darbs bērnu ārpusģimenes aprūpes 
institūcijā). 

9. Lūgums skaidrot, kā bāriņtiesa iegūs informāciju par to, ar kuru atbalsta 
centru audžuģimene ir noslēgusi līgumu, un vai minētā informācija tiks 
uzkrāta audžuģimeņu informācijas sistēmā. 

10. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 
nesatur ietekmes uz pašvaldību budžetiem analīzi: III sadaļā “Tiesību akta 
projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” pašvaldību 
budžeta izdevumos norādīta nulle, lai gan noteikumu projekts paredz, ka 
pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 
audžuģimenei un specializētai audžuģimenei izmaksā no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. 

11. Anotācija jāpapildina ar informāciju, kā notiks informācijas apmaiņa starp 
bāriņtiesu un atbalsta centru, vai tā tiks nodrošināta informācijas sistēmā, 
kā arī attiecīgi jāatspoguļo ietekme uz budžetu, ja nepieciešamas izmaiņas 
informācijas sistēmās. 

 

 

Priekšsēdis Gints Kaminskis 
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Ilze Rudzīte, padomniece veselības un sociālajos jautājumos  
67508531, ilze.rudzite@lps.lv 
 
 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


