
Audita „Bāriņtiesu un sociālo dienestu 

funkciju izvērtējums” rezultāti



Audita apjoms
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20 pašvaldības

Četros Latvijas vēsturiskajos novados.

40 sarunas ar pašvaldību sociālo dienestu un

bāriņtiesu pārstāvjiem;

3 sarunas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas pārstāvjiem;

1 saruna ar Rīgas bāriņtiesas pārstāvi;

1 saruna ar Labklājības ministrijas

Metodiskās vadības un kontroles

departamenta pārstāvjiem;

3 sarunas ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku

asociācijas pārstāvjiem.

Substantīvajām pārbaudēm audita izlasē

iekļauti kopumā 64 bērnu ārpusģimenes

aprūpē nodošanas gadījumi, kas atbilst

89 bērniem (no 244 (36%) 2020. gadā)

20 pašvaldībās (no 117 (17%), izskatot

kopā 214 lietas:

- 56 aizgādības tiesību pārtraukšanas

lietas;

- 48 aizbildņa iecelšanas lietas;

- 26 audžuģimenē (tai skaitā krīzes vai

specializētajā audžuģimenē) ievietošanas

lietas;

- 18 sociālās aprūpes institūcijā

ievietošanas lietas;

- 66 sociālā darba lietas.



1. Pašvaldību SD un BT funkciju un uzdevumu 

apjoms normatīvo aktu definējumos nedublējas, 

taču pastāv nepieciešamība:
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• Risku noteikšana

• Uzdevumu došana ģimenēm (BT 
likuma 22.p.)

• Apsekošanas/uzraudzības vizītes

Vienkāršot un 
optimizēt uzdevumu 

īstenošanas 
pasākumus kopējos 
saskarsmes punktos

• Turpināma diskusija par notariālās 
funkcijas piekritību

• Nošķirt BT lemjošo daļu no 
uzturošās/preventīvās daļas

• Turpināma diskusija par aizgādnības 
jautājumu

Pārskatīt BT lomu



2. Nav vērojama koordinēta, kompleksa, uz 

vienotu mērķi un rezultātu vērsta gadījuma vadība
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Komandas darbs

• Profesionālā

pieredze

• Komunicēšanas

prasmes

• Personīgā

ieinteresētība

• Vienota izpratne

• «Sarkano līniju»

neesamība

Resursu ieguldījums 
un iespējas

• Pakalpojumu

attīstība (t.sk.

ģimenes asistenta

pakalpojums!!)

• Materiāli

tehniskais

nodrošinājums

• IT sistēmu un

digitalizācijas

attīstība

Metodiskā vadība

• Vienotas vadlīnijas

• Vienots atbalsta

mehānisms



3. Sadarbības modelis starp BT un SD, kā arī 

citām bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītajām 

institūcijām ir pilnveidojams
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Stiprināt ĀAAC  
lomu un 

kompetenci

Bērnu tiesību 
aizsardzības grupas 
darbības attīstība 
un pilnveidošana

Aktīva atbildīgo 
iestāžu un 

speciālistu iesaiste



4. Ir nepieciešams pārskatīt un stiprināt 

BT un SD pārraudzības ietvaru

Pārraudzības modeļa 
pārskatīšana

• Bremzējošais 
faktors: 
decentralizēta 
uzraudzība un  
metodiskā vadība

• VBTAI lomas un 
kompetences 
paplašināšana

Resursu 
pietiekamība

• Akūti nepietiekami 
cilvēkresursi

Uzraudzības pieejas 
pārskatīšana

• No kontrolējošām 
pārbaudēm uz 
uzraudzības 
vizītēm

• No atbilstības 
pārbaudēm «uz 
rezultātu» vērstām 
modelējošām 
pārbaudēm
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Paldies par uzmanību!


