
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 
un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunu 

Protokols 
Rīgā 

2005.gada 10.februāris       Nr.1 
 
 

Sarunas vada:  
Bērnu un ģimenes lietu ministrs     A.Baštiks 
LPS priekšsēdis       A.Jaunsleinis 
 
Protokolē:  
LPS padomniece       I.Peipiņa 
Piedalās: No Latvijas Pašvaldību savienības puses: 
 
Jelgavas rajona padomes bērnu tiesību 
aizsardzības speciāliste     Olga Rudaka 
Jaunpils pagasta padomes priekšsēdētāja  
LPS Izglītības un kultūras komitejas  
priekšsēdētāja      Ligita Gintere 
Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas  
vadītāja       Lolita Kokina 
Limbažu pilsētas dome     Ineta Zariņa 
Liepājas pilsētas dome     Brigita Dreiže 
Daugavpils pilsētas dome     Ligita Strazda 
Saldus rajona padome     Ina Behmane 
LPS padomniece      Olga Kokāne 
LPS Izglītības un kultūras padomniece  Ivita Peipiņa 
 
 
No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas: 
 
Bērnu un ģimenes lietu ministrs    Ainars Baštiks 
Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Laila Rieksta – Riekstiņa 
Ģimenes lietu departamenta direktore   Inga Liepa 
Projektu departamenta direktore   Gunta Vīksne 
Valsts sekretāra vietnieks     Andrejs Cinis 

 
 
 
 



Darba kārtība:  
1. Grozījumi „Bērnu tiesību aizsardzības likumā”. 
2. „Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2005.gadā” 

uzdevumi pašvaldībām. 
3. Jaunatnes politikas departamenta darbības virzieni un aktualitātes 

2005.gadā. 
4. Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem. 
5. Pašvaldību loma bērnu ārpusģimenes alternatīvo aprūpes formu 

attīstīšanā. 
 
 

1. 
Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore L.Rieksta – Riekstiņa 
informē par grozījumiem „Bērnu tiesību aizsardzības likumā” kas ir Saeimā un 
tiek gatavoti jau 3.lasījumam.  
 Šis likumprojekts ievieš jaunumu – apmācību aizbildņiem, par kuras 
veikšanu rūpe jāuzņemas pašvaldībām, kā arī akcentē ne tikai bērnu tiesības, bet 
arī pienākumus un citas aktualitātes. Diemžēl neizdevās paplašināt IZM 
kompetenci un paredzēt sociālo pedagogu darba samaksu no šīs ministrijas 
budžeta.  
 
Puses vienojas:  

1. LPS kopā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrija (BĢLM) turpinās 
aktualizēt MK svītroto normu likumprojektā “Grozījumi „Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā”” par valsts finansētu sociālo pedagogu katrā 
pamatskolā, arī sarunās ar IZM. 

2. BĢLM apsvērs iespēju veidot Nacionālo programmu, aizbildņu, audžu 
vecāku, bērnu tiesības aizsardzības speciālistu, jaunatnes lietu speciālistu 
apmacībai no Eiropas savienības Sociālā fonda līdzekļiem.  



2. 
Projektu departamenta direktore G.Vīksne  iepazīstināja klātesošos ar „Valsts 
programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2005.gadā” aktivitātēm un 
pašvaldību iespējām piedalīties projektos. 
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (BĢLM) pārstāvji informēja LPS, ka šīs valsts 
programmas prioritātes 2005.gadā ir atbalsta pasākumi ģimenēm (kopējais finansējums – Ls 
480 620), kā arī bērnu un jaunatnes līdzdalība politikas un draudzīgas vides veidošanā 
(kopējais finansējums – Ls 191 200).  
 
Puses vienojās: 

1. BĢLM iepazīstinās LPS ar ikgadējo  programmas projektu līdz katra gada 
novembrim, lai LPS varētu izteikt savu viedokli un  priekšlikumus nākamā gada 
programmas projektam. 

2. Projektu konkursi tiks publicēti BĢLM mājas lapā www.bm.gov.lv , kur iespējams 
iepazīties arī ar šo valsts programmu, kā arī lps mājas lapā un savatavota informācija 
LPS žurnālam “Logs 

 
 

3. 
Valsts sekretāra vietnieks A.Cinis Informāja par uzdevumiem jaunatnes 
politikas veidošanā 2005.gadā prioritātes – “Jaunatnes likums”, valsts 
programma un jaunatnes lietu koordinatori. 
 

4. 
Puses vienojas: 

1. Sarunās neizskatītos jautājumus izskatīt sarunās š.g. jūnijā: 
 1.Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem. 
 2.Pašvaldību loma bērnu ārpusģimenes alternatīvo aprūpes formu 

attīstīšanā. 
2. Par „Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 

2006.gadā” projektu tikties š.g. novembrī. 
3. LPS priekšsēdis un BĢLM vienojās, ka jāinformē MK un jāmeklē 

risinājums problēmai, kura radīsies šī gada pavasarī ar skolēnu 
pārvadājumiem pašvaldībās, ja to īpašumā esošie autobusi neatbildīs ES 
noteikumiem un savukārt pašvaldības nevarēs izpildīt Valsts pārvaldes 
likuma 88.pantu.  

 
 
 
Bērnu un ģimenes lietu ministrs              A.Baštiks 
 
LPS priekšsēdis        A.Jaunsleinis 


