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Iekšlietu ministrijai 

 

Par likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo likumprojektu 

“Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, jo ir šādas iebildes. 

 

Minētais likumprojekts paredz, ka turpmāk bērnus Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 59.pantā noteiktajos gadījumos vairs nevarēs nogādāt 

profilakses iestādē. Sākotnēji likumprojekta mērķis ir šķietami atbalstāms, jo 

vispārējos gadījumos, nav noliedzams, ka likumā noteiktajos gadījumos bērna 

interesēs ir tikt nogādātam audžuģimenē, krīzes centrā vai bērnu aprūpes 

iestādē, nevis profilakses iestādē. Īpaši situācijās, ja bērnam ir nepieciešama 

palīdzība (bērns ir cietušais, bērns apmaldījies vai citi apstākļi), tad bērna 

ievietošana profilakses iestādē nav pieļaujama. 

Tomēr ir vairākas situācijas, kad būtu nepieciešams izvērtēt jautājumu 

par bērna nogādāšanu profilakses iestādē. 

1. Likuma “Par policiju”12. panta pirmās daļas 8.punkts paredz tiesības 

policijas darbiniekam aizturēt bērnu vecumā līdz 16 gadiem, kuras patvaļīgi 

pametušas dzīvesvietu vai bērnu iestādi, un turēt tās policijas iestādē līdz 

nodošanai vecākiem vai viņu aizstājējiem, vai bērnu iestādēm. Ja bērns ir 

patvaļīgi pametis bērnu iestādi, kas neatrodas Rīgā, tad ievietojot krīzes centrā 

vai audžuģimenē, bērns var atkārtoti patvaļīgi pamest audžuģimeni vai krīzes 

centru. Tāpēc ir jāsaglabā iespēja bērnus ar problemātisku uzvedību, kuri ir 

atkārtoti patvaļīgi  pametuši dzīvesvietu, ja nav iespējams nodot vecākiem vai 

bērnu iestādēm, ievietot profilakses iestādē. 

2. Pašvaldības policija, kā, piemēram, Rīgas un citas, regulāri saņem 

izsaukumus uz dzīvesvietām, skolām, ielām, kur pusaudži ir palikuši agresīvi, 

apdraud sevi vai citas personas. Ja bērns kļuvis agresīvs garīgas saslimšanas 

saasinājuma rezultātā, tad neatliekamā medicīniskā palīdzība hospitalizē bērnu. 

Pārējos gadījumus atkarībā no situācijas, ir iespējams bērnu nogādāt profilakses 

iestādē, jo krīzes centrā vai audžuģimenē klajas agresijas gadījumā nogādāt 

nevar – tas apdraudēs citus bērnus.  

3. Ja bērns jau krīzes centrā atrodas (ierodas) apreibinošu vielu ietekmē, 

bet hospitalizācija tam nav nepieciešama (to nosaka Neatliekamās 
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medicīniskās palīdzības dienests-turpmāk NMP), tad krīzes centrs izsauc 

policiju, jo pēc krīzes centra iekšējiem noteikumiem bērns nevar uzturēties 

centrā reibuma stāvoklī, un minētajās situācijās bērns tiek nogādās profilakses 

iestādē.  Krīzes centra pārstāvji ir konsultējušies ar policiju, ko darīt ar 

pusaudzi, ja tas ir iereibis un agresīvs, bet NMP atsakās hospitalizēt, kā arī 

gadījumos, kad paši vecāki atsakās no bērna. Krīzes centram jānodrošina arī 

pārējo bērnu drošība. 

4. Aicinām precizēt anotāciju attiecībā par situāciju Rīgā. Rīgas 

pašvaldībā ir izveidotas septiņas Rīgas pilsētas Bērnu un Jauniešu centra 

(turpmāk – RPBJC) struktūrvienības (saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumu – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcija bērniem), kuras ir specializētas dažādām 

mērķgrupām, piemēram, RPBJC  struktūrvienībā  ,,Pārdaugava”  ir  paredzēts  

vietu  nodrošinājums  24  jaunietēm,  trīs dzīvokļos.  Jauniešu  māja  darbojas  

pēc  ģimenes  modeļa  principa,  pašiem  rūpējoties  par  ikdienas sadzīvi un 

kopā veidojot grupas emocionālo mikroklimatu. Savukārt krīzes centrs, kurā 

var nogādāt bērnus Rīgā, ir tikai viens (paredzēts  vietu  nodrošinājums  30  

bērniem). Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 26.06.2018. 

noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 9.1.apakšpunktu krīzes 

audžuģimene ir  audžuģimene, kura jebkurā diennakts laikā uzņem bērnu, kas 

šķirts no ģimenes, aizbildņa vai audžuģimenes, savukārt Ministru kabineta 

04.09.2018. noteikumu Nr. 355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra 

noteikumi” 12.17.apakšpunkts nosaka, ka ārpusģimenes atbalsta centrs jebkurā 

diennakts laikā bāriņtiesai vai policijai sniedz informāciju par krīzes 

audžuģimenēm, kuras nekavējoties var uzņemt bērnu savā aprūpē. Pēc Rīgas 

bāriņtiesas sniegtās informācijas, Rīgas pašvaldībā ir tikai viena krīzes 

audžuģimene, kura var uzņemt bērnus, bet šobrīd šajā audžuģimenē jau ir 

ievietoti bērni.  
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