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Izvērtēt iespēju stiprināt 
Ārpusģimenes aprūpes 
atbalsta centru lomu un 
atbildību bērnu tiesību 
aizsardzības sistēmā
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Pārskatīt 
aizgādnības 
uzraudzības 

aspektu, izvērtējot 
iespējas vienkāršot 

procedūras 
aizgādņu iecelšanā 

un atcelšanā 

Sadarbībā ar 
pašvaldībām 

meklēt risinājumus 
materiālai 

stimulācijai 
aizgādņa funkcijas 

nodrošināšanā. 
Izvērtējama iespēja 

valstī attīstīt 
profesionālu 
aizgādnības 

pakalpojumu
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Izvērtēt un vienkāršot 
procedūru vienota 
parauga apliecību sociālo 
garantiju nodrošināšanā 
bērniem vecumā no 
7 gadiem, kā arī 
pilngadību 
sasniegušajiem bērniem 
pieprasīšanā un 
izsniegšanā, izskatot arī 
procesa digitalizācijas
iespējas un bāriņtiesas 
kā starpniekposma
izslēgšanu
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Apliecības bāreņiem



Vienotas 
Bāriņtiesu IT lietvedības 
sistēmas izveide

Turpināt attīstīt ideju 
rast iespējas izveidot 
vienotu bāriņtiesu 
informācijas sistēmu, kas 
būtu ērti lietojama un 
sekmētu visaptverošu datu 
apriti un salāgotību ar citu 
institūciju informācijas 
sistēmām
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Vecāki ar GRT

• Sadarbībā ar TM un bāriņtiesu pārstāvjiem
izvērtēt tiesisko regulējumu gadījumos, kad
vecāki, kuriem ir garīga rakstura traucējumi,
objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt
bērniem veselībai un drošībai piemēroto
aprūpi (t.sk. arī pēc asistējošā pakalpojuma
un atbalsta saņemšanas), izstrādāt
priekšlikumus tiesiskajā regulējumā,
nodrošinot bērniem juridisku brīvību (tiesā
izskatīt jautājumu par iespējamo aizgādības
tiesību atņemšanu), lai neliegtu iespēju
bērniem uzaugt ģimeniskā vidē (adopcija).
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sadarbībā ar VBTAI strādāt
pie papildus metodiskajiem 
materiāliem apmācībām un 

izglītojošiem materiāliem 
veicinot vienotu izpratni BT 

un SD par kompleksa 
gadījuma identificēšanas 
kritērijiem, koordinētas 
vadības aspektiem un uz 

rezultātu vērstas 
sadarbības ietvaru

Metodiskais 
atbalsts

8



Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības 
inspekcija



pārskatīt informācijas plūsmas 
pamatotību un lietderību starp 

bāriņtiesām un Valsts probācijas 
dienestu
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Metodiskais atbalsts

• turpināt attīstīt metodiskos 
materiālus (tostarp 
lēmumu izstrādē) un pēc 
nepieciešamības īstenot 
metodiskos seminārus un 
apmācības, kā arī 
nodrošinās izpratnes 
veicināšanas pasākumus 
par to, kas ir uzskatāma par 
aktīvu un neaktīvu lietu
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Centrālās bērnu 
tiesību aizsardzības 

iestādes izveide 
atbilstoši izvirzītajai 

bērnu tiesību 
aizsardzības sistēmas 

attīstības un 
pilnveides stratēģijai
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Paldies par uzmanību!

www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min
https://www.facebook.com/labklajibasministrija

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba
Izmantotie attēli no: www.godagimene.lv

http://www.lm.gov.lv/

