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Labklājības ministrijai 
 
 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi 
Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra 
noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas nolikums""  

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo  Ministru 

kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 
29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
nolikums"" (VSS-1051) (turpmāk – noteikumu projekts) un tā sākotnējās 
ietekmes novērtējuma  ziņojumu (anotāciju), jo ir sekojoši iebildumi. 

Noteikumu projekta izstrādes mērķis ir noteikt Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekciju (VBTAI) kā atbildīgo institūciju, kura nodrošina 
ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram noteikto prasību izpildes pārraudzību, 
metodisko palīdzību, uzraudzību un saskaņot audžuģimeņu, specializēto 
audžuģimeņu un adoptētāju mācību programmas.  

Noteikumu projekta anotācijā nav veikta VBTAI kapacitātes analīze 
(kādi speciālisti u.c. resursi nepieciešami), lai šo funkciju kvalitatīvi veiktu. 
Anotācijā teikts: “Noteikumu projekti paredz, ka ar 2020.gada 1.aprīli VBTAI 
pārņem atbalsta centram noteikto prasību izpildes pārraudzību, tai skaitā 
piešķirs pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai paredzētos  valsts 
budžeta līdzekļus (7.lpp.). Lai VBTAI nodrošinātu atbalsta centriem noteikto 
prasību izpildes pārraudzību, metodisko palīdzību un uzraudzību, nepieciešams 
izveidot finansista amata vietu, kas tiks nodrošināta labklājības nozarei noteikto 
amata vietu ietvaros (5.lpp.).” Apšaubāmi, ka finansists varētu būt tas 
speciālists, kura kompetencē būtu sniegt atbalsta centriem, piemēram, 
metodisko palīdzību. Nepieciešams vērtēt, vai VBTAI šī brīža kapacitāte ir 
atbilstoša paredzēto funkciju kvalitatīvai izpildei. Anotācijas VII. sadaļas 
“Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām” 
2.punktā ietvertais teikums “Noteikumu projektos paredzētā funkcija tiks 
nodrošināta esošo finanšu līdzekļu ietvaros” ir tikai viena daļa informācijas, 
kās jāatspoguļo. Šajā punktā ir jāatspoguļo arī noteikumu projekta ietekme uz 
institūcijas cilvēkresursiem. Ņemot vērā minēto, lūdzam aizpildīt anotācijas 
VII. sadaļas 2.punktu, tajā ietverot šajā iebildumā prasīto informāciju. 
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 Papildus ierosinām svītrot noteikumu projekta 1.5. punktu, bet 
noteikumu projekta 1.4 .punktu izteikt šādā redakcijā, jo sistēmiski šis punkts 
jau ir saistīts ar audžuģimeņu apmācībām : 

“1.4. izteikt noteikumu ar 3.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„3.9. saskaņot audžuģimeņu, specializēto audžuģimeņu un adoptētāju 

mācību programmas;”;”. 
 
 
 
Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 
 
Kristīne Kinča 26818781   
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ilze.rudzite@lps.lv  
 
 
*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 


