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Izmantotie saīsinājumi
EM
ERAF
ES
ESF
FM
IEM
IEM IC
IZM
KM
LDDK
LIAA
LM
LPS
LTRK
MK
NEPLP

-

NRC
NVA
NVO
PMLP
TM
VARAM

-

VBTAI
VID
VISC

-

Ekonomikas ministrija
VK
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
VM
Eiropas Savienība
Eiropas Sociālais fonds
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Latvijas darba devēju konfederācija
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Labklājības ministrija
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Ministru kabinets
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padome
Nacionālais rehabilitācijas centrs
Nodarbinātības valsts aģentūra
Nevalstiskās organizācijas
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Tieslietu ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts izglītības satura centrs

- Valsts kanceleja
- Veselības ministrija
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Pamatnostādnēs
noteiktais
politikas
virsmērķis
Rīcības virziens
virsmērķa
sasniegšanai
Rīcības virziena
mērķis
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
1.1.1.
Sekmēt
mācību
priekšmeta
Sociālās zinības
pedagogu izpratni
par profesionālās
pilnveides kursu
saturā
iekļautajām
tēmām
par
ģimeni (t.sk. par
laulības
institūcijas
pozitīvo devumu
uz
ģimenes
funkcionalitāti,
atbildību
un
cieņas
nesošas
uzvedības
mācīšanu
un

Veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās
vērtības sabiedrībā
1.Ģimenes dibināšana un laulība
Veicināt atbalstu uzskatam, ka laulībā balstīta ģimene ir vērtība
1.1. Sekmēt, lai bērni apgūtu un spētu pielietot praksē izglītības standartos paredzētās zināšanas, kas ir saistītas ar
jautājumiem par ģimeni, laulību, tās lomu un nozīmīgumu
Izpildes
termiņi
2013.gada
4.ceturksnis

Atbildīgā
institūcija
VISC

Iesaistītās
Tiešie darbības
institūcijas
rezultāti
NVO
Sociālo zinību pedagogi
apguvuši
pedagogu
profesionālās pilnveides
programmu
„Sociālo
zinību
skolotāju
profesionālo
un
pedagoģisko
kompetenču pilnveide
un
prasmju
atjaunošana”.

Izpilde
Izpildīts.
343 pedagogi ir apguvuši profesionālās pilnveides
programmu „Sociālo zinību skolotāju profesionālo
un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju
atjaunošana”.
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reproduktīvo
veselību) – tās
lomu
un
nozīmīgumu
1.1.2. Pilnveidot
klašu audzinātāju
izpratni
par
„Klases stundu
programmas
parauga” saturā
iekļautajām
tēmām
par
ģimeni (t.sk., par
laulības
institūcijas
pozitīvo devumu
uz
ģimenes
funkcionalitāti,
atbildību
un
cieņas
nesošas
uzvedības
mācīšanu
un
reproduktīvo
veselību),
sekmējot
tēmu
īstenošanu klases
audzinātāja
stundās
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

VISC

NVO

Pedagogi (t. sk. klašu
audzinātāji) apguvuši
pedagogu profesionālās
pilnveides programmas:
– Metodiskais atbalsts
klašu
audzinātājiem
vērtībizglītībā
un
pedagoģiskās
sadarbības veicināšanā
izglītības iestādē;
–
Koordinēts
audzināšanas
darbs
skolā;
– Atbalsts riska grupas
bērniem;
– Klases audzinātāja un
ģimenes
veiksmīga
sadarbība;
– „Veselības mācības
skolotāju profesionālo
un
pedagoģisko
kompetenču pilnveide”.

Izpildīts.
899 pedagogi ir apguvuši profesionālās pilnveides
programmu Klasvadības process, tā organizēšana
un vadīšana. Individuālais darbs ar vecākiem.

1.2. Izveidot informatīvus materiālus un apmācību programmu personām, kuras gatavojas reģistrēt laulību
dzimtsarakstu nodaļā

Izpildes
termiņi
Projekta No 2013.gada

Pasākumi
1.2.1.

2013.gada
4.ceturksnis

Atbildīgā
institūcija
VBTAI

Iesaistītās
institūcijas
IZM, LM

Tiešie darbības
rezultāti
1. Veikta

Izpilde
Izpildīts
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„Draudzīga
skola” ietvaros
aptaujāt jauniešus
par tēmām, kas
saistītas
ar
laulību
un
ģimenes
vērtībām,
t.sk.
par
riskiem,
dzīvojot kopdzīvi
bez
laulības
reģistrēšanas

ikgadēji,
1.ceturksnis

1.2.2.
Apzināt No 2013.gada
personu no 18
ikgadēji,
gadiem viedokli 1.ceturksnis
par
laulību
reģistrēšanas
šķēršļiem
un
iespējamiem
risinājumiem,
vienlaikus
noskaidrojot,
kāds
ir
respondentu
vecāku vai citu
aprūpes personu

Pašlaik kustībā iesaistījušās 168 skolas no visas
Latvijas. Aprīlī notika kustības “Draudzīga skola”
konference, kurā piedalījās 500 dalībnieki.
Notikuši izglītojošie semināri pedagogiem un skolu
atbalsta personālam.
Turpinās vairāki konkursi un aktivitātes - skolu vai
klašu kolektīvu „Labo darbu krātuvīte”, skolēnu
filmu konkurss, “Labo darbu krātuves” konkurss
par labāko darbu, kas apraksta skolas iniciatīvu
cieņpilnas un drošas vides veidošanā, nupat
noslēdzies konkurss pedagogiem par labāko klases
audzināšanas stundu (51 darbs). Notiek darbs pie
jaunām iniciatīvām - skolas vienojošiem
pasākumiem, kur vienu nedēļu visās skolās notiek
dažādas iniciatīvas un katrai dienai ir sava,
vienojoša
tēma.
Kā
arī
tiek
veidoti
reģionālie skolēnu forumi, kuros skolēniem būs
iespēja izteikt savu viedokli par aktualitātēm skolā
un kustības “Draudzīga skola” tālāko virzību, kā arī
pašiem aktīvi piedalīties šo forumu organizēšanā.
Augstskolas Veikta sabiedrības un Izpildīts
ekspertu aptauja
1. Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai 2013.gadam ietvaros Labklājības
ministrija no 10.līdz 27.jūnijam veikta aptauja
portālā „draugiem.lv” par jauniešu attieksmi pret
laulību. Kopumā aptaujāti 3 155 jaunieši vecumā
no 18 – 25 gadiem, no kuriem 2 066 dzīvo Latvijā,
savukārt 1 089 atrodas ārzemēs.
2. 2013.gada 12.aprīlī Labklājības ministrija
apzināja lielākās Latvijas augstskolas, lai
noskaidrotu informāciju par iespēju augstākajās
izglītības iestādēs studiju programmu pārbaudes
darbu tēmās (referāti, kursa darbi, studiju darbi utt.)
iekļaut problēmjautājumus un tēmas, kas saistītas
vidusskolnieku
aptauja
2. Apzinātas
jauniešiem svarīgās
tēmas
3. Nepieciešamības
gadījumā pilnveidots
mācību programmu
saturs – MK iesniegti
grozījumi
MK
noteikumos,
kas
regulē
mācību
programmu saturu.

LM
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(piemēram,
aizbildnis,
audžuģimene)
ģimenes modelis
(vecāki
vai
aprūpes personas
dzīvo
laulībā,
kopdzīvē
bez
laulības
reģistrēšanas, ir
šķīrušies,
vientuļie vecāki
u.c.)
1.2.3. Nodrošināt
iespēju
pirms
laulības
noslēgšanas gūt
ieskatu laulības
institūcijas
civiltiesiskajos,
psiholoģiskajos,
sadzīves,
u.c.
aspektos

ar ģimenes dibināšanu un laulību.
3. 2013.gada 15.oktobrī Labklājības ministrija
apzināja lielākās Latvijas augstskolas, lai
noskaidrotu izglītības iestāžu viedokli par tēmām
(saturu), ko būtu svarīgi iekļaut pirmslaulību
apmācību programmā.
4. Labklājības ministrija Valsts programmas bērna
un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2014.gadam
2.7.aktivitātes ietvaros plāno līdz šī gada otrajam
ceturksnim veikt jauniešu aptauju.

1. 2013.gada
2.ceturksnis
2. 2014.gada
4.ceturksnis

TM
Pašvaldības

LM, VM,
LPS, NVO

1. Izstrādāta
pirmslaulību
apmācības
programma
personām,
kuras
gatavojas
reģistrēt
laulību dzimtsarakstu
nodaļā, kas pieejama
arī
elektroniskā
formātā
2. 2014.gadā īstenots
pilotprojekts
apmācības
programmas
aprobēšanai

Daļēji izpildīts.
2013.gada 10.decembrī veikta tirgus aptauja par
sabiedrības viedokļa apzināšanu, pirmslaulību
programmas izstrādi un aprobēšanu personām,
kuras gatavojas reģistrēt laulību dzimtsarakstu
nodaļā. Līdz 2013.gada 13.decembrim nepieteicās
neviens pretendents.
Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai 2014.gadam 2.7.sadaļas „Informatīvs
atbalsts personām, kuras gatavojas reģistrēt laulību
dzimtsarakstu nodaļā” ietvaros plānots izstrādāt
apmācību programmu personām, kuras gatavojas
reģistrēt laulību un veikt šīs programmas
apbrobāciju. Tādēļ, lai izstrādātu apmācību
programmu 2014.gada 6.februārī tika izsūtīta
preses relīze ar aicinājumu pieteikties ekspertiem,
nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem
pirmslaulību apmācību programmas izstrādē.
28.februārī nosūtīts visiem pretendentiem, kuri
izteica tādu vēlmi, aicinājums piedalīties tirgus
aptaujā. Pieteikšanās termiņš 13.marts. Patlaban
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notiek pretendentu izvērtēšana.
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

1.3. Izveidot informatīvus materiālus un apmācību programmu par iespējamām tiesiskajām sekām ģimenē, kura
nedzīvo laulībā, it īpaši attiecībā uz bērniem

Izpildes
termiņi
1.3.1.
Apzināt No 2013.gada
personu no 18
ikgadēji,
līdz 25 gadiem 1.ceturksnis
informētību par
riskiem, dzīvojot
kopdzīvi
bez
laulības
reģistrēšanas,
vienlaikus
noskaidrojot,
kāds
ir
respondentu
vecāku vai citu
aprūpes personu
(piemēram,
aizbildnis,
audžuģimene)
ģimenes modelis
(vecāki
vai
aprūpes personas
dzīvo
laulībā,
kopdzīvē
bez
laulības
reģistrēšanas, ir
šķīrušies,
vientuļie vecāki
u.c.)
1.3.2. Nodrošināt
2013.gada
Pasākumi

Atbildīgā
institūcija
LM

LM

Iesaistītās
Tiešie darbības
Izpilde
institūcijas
rezultāti
Augstskolas Veikta sabiedrības un Izpildīts
ekspertu aptauja
1. Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai 2013.gadam ietvaros Labklājības
ministrija no 10.līdz 27.jūnijam veikta aptauja
portālā „draugiem.lv” par jauniešu attieksmi pret
laulību. Kopumā aptaujāti 3 155 jaunieši vecumā
no 18 – 25 gadiem, no kuriem 2 066 dzīvo Latvijā,
savukārt 1 089 atrodas ārzemēs.
2. 2013.gada 12.aprīlī Labklājības ministrija
apzināja lielākās Latvijas augstskolas, lai
noskaidrotu informāciju par iespēju augstākajās
izglītības iestādēs studiju programmu pārbaudes
darbu tēmās (referāti, kursa darbi, studiju darbi utt.)
iekļaut problēmjautājumus un tēmas, kas saistītas
ar ģimenes dibināšanu un laulību.
3. 2013.gada 15.oktobrī Labklājības ministrija
apzināja lielākās Latvijas augstskolas, lai
noskaidrotu izglītības iestāžu viedokli par tēmām
(saturu), ko būtu svarīgi iekļaut pirmslaulību
apmācību programmā.
4. Labklājības ministrija Valsts programmas bērna
un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2014.gadam
2.7.aktivitātes ietvaros plāno līdz šī gada otrajam
ceturksnim veikt jauniešu aptauju.

TM,

Informatīvs materiāls Daļēji izpildīts.
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informatīvu
materiālu
par
iespējamām
civiltiesiskajām
sekām personām,
kuras
nedzīvo
laulībā, it īpaši
attiecībā
uz
bērniem
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

4.ceturksnis

Pasākumi

Izpildes
termiņi
2012.gada
4.ceturksnis

1.4.1.
Izvērtēt
iespēju
ieviest
laulības
reģistrēšanas
dzimtsarakstu
nodaļās
pieteikšanu
arī
elektroniski

VBTAI

elektroniskā formātā

Informatīvais materiāls ir sagatavots un patlaban
tiek saskaņots ar iesaistītajām institūcijām.
Tuvākajā laikā tiks publicēts ministrijas mājas lapā
un citos masu saziņas līdzekļos.

1.4. Ieviest iespēju laulības reģistrēšanas pieteikšanu dzimtsarakstu nodaļās veikt elektroniski
Atbildīgā
institūcija
TM

Iesaistītās
institūcijas
VARAM,
LPS

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
MK
iesniegts Nav izpildīts.
informatīvais
Elektronisko dokumentu likuma 3.panta sestajā
ziņojums
daļā ir minēti ierobežojumi attiecībā uz noteikta
veida dokumentu parakstīšanu ar elektronisko
parakstu, tai skaitā, attiecībā uz darījumiem
ģimenes tiesību un mantojuma tiesību jomā.
Tādēļ, lai varētu ieviest iesnieguma par laulības
noslēgšanu
iesniegšanu
elektroniski,
ir
nepieciešams veikt grozījumus Elektronisko
dokumentu likumā (patlaban atbalstīti Saeimā
pirmajā
lasījumā),
kas
paredzētu
atcelt
ierobežojumus elektronisko dokumentu lietošanai.
Tieslietu ministrija informējusi, ka līdz ko attiecīgi
grozījumi Elektronisko dokumentu likumā stāsies
spēkā, Tieslietu ministrija virzīs nepieciešamos
grozījumus Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā
un tam pakārtotajos Ministru kabineta noteikumos
(tādēļ tiešais darbības rezultāts mainās – nebūs
MK iesniegts informatīvais ziņojums, bet gan
grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā).
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Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
1.5.1. Nodrošināt
iespēju personai
uzvārda maiņas
gadījumā
(pēc
laulībām) valsts
un pašvaldības
pirms
uzvārda
maiņas piešķirto
palīdzību
un
pakalpojumus
turpināt saņemt
bez
jauna
iesnieguma
noformēšanas
1.5.2. Samazināt
valsts
nodevas
apmēru uzvārda
maiņas
pēc
laulībām
noformēšanai

1.5. Ieviest atvieglojumus personām, pēc laulības noslēgšanas, uzvārda maiņas gadījumā valsts un pašvaldību
iestāžu izsniedzamo dokumentu nomaiņai un pārreģistrācijai valsts un pašvaldību informācijas sistēmās
(piemēram, nodrošināt elektroniskas pieteikšanās iespēju attiecīgā pakalpojuma (dokumenta) saņemšanai,
samazināt maksu vai valsts nodevu)
Izpildes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Izpilde
termiņi
institūcija institūcijas
rezultāti
1. 2013.gada
LM
FM, TM, MK iesniegti:
Izpildīts.
1.ceturksnis
PMLP,
1.
grozījumi 2013.gada 20.martā Labklājības ministrija nosūtīja
VARAM, Civilstāvokļa
aktu vēstuli iesaistītajām institūcijām. Pēc viedokļu
2.
LPS
reģistrācijas likumā.
saņemšanas secināts, ka grozījumi normatīvajos
nekavējoties
aktos nav nepieciešami un personām jau patlaban
pēc likuma
2. grozījumi MK uzvārda maiņas gadījumā ir iespēja turpināt saņemt
pieņemšanas
28.06.2005.
piešķirto palīdzību un pakalpojumus.
Saeimā
noteikumos
Nr.457 Tādejādi pasākums zaudējis aktualitāti un
„Noteikumi par valsts grozījumi netiks izstrādāti.
nodevas
par
civilstāvokļa
aktu
reģistrāciju apmēru un
maksāšanas kārtību”
2013.gada
4.ceturksnis

LM

FM, TM,
MK
iesniegts Izpildīts.
VARAM, informatīvais
Informatīvais ziņojums nav izstrādāts, jo pasākums
LPS, PLMP ziņojums
ir zaudējis aktualitāti pēc būtības.
Tieslietu ministrija 2013.gada 7.martā izsludināja
Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi
par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”
(VSS – 221). Labklājības ministrija 2013.gada
22.martā sniedza atzinumu par Noteikumu
projektu, lūdzot izvērtēt iespēju samazināt valsts
nodevas apmēru laulību gadījumā atbilstoši Rīcības
plānā iekļautajam uzdevumam (tā mērķim).
Vienlaikus atzinumā tika lūgts izvērtēt iespēju
Noteikumu projektā paredzēt iespēju no valsts
nodevas pilnīgi vai daļēji atbrīvot daudzbērnu
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ģimenes un bāreņus vai bez vecāku gādības
palikušus bērnus pēc pilngadības sasniegšanas.
Lūgums attiecībā uz valsts nodevas samazinājumu
personām, kuras gatavojas reģistrēt laulību netika
ņemts vērā un patlaban atbilstoši Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr. 906
„Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas
valsts nodevu” valsts nodeva par laulības
reģistrāciju ir 14 euro. Tanī pat laikā, Labklājības
ministrijas
aicinājums
paredzēt
nodevas
atvieglojumus bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem ir ņemts vērā un spēkā esošie
noteikumi paredz no valsts nodevas par
civilstāvokļa aktu reģistrāciju pilnībā atbrīvot,
piemēram, bāreni vai bez vecāku gādības palikušu
bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai, kā arī daudzbērnu ģimeni, ja
tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai
skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā
esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai
papildu adrese.
Vienlaikus
Ministru
kabineta
2012.gada
21.februāra noteikumu Nr.133 „Noteikumi par
valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu
izsniegšanu” 9.4.apakšpunkts paredz, ka ir noteikti
valsts nodevas atvieglojumi gadījumā, ja persona,
noslēdzot laulību, mainījusi uzvārdu un 30 dienu
laikā pēc laulības noslēgšanas iesniegusi
dokumentus personu apliecinoša dokumenta
izsniegšanai. Jaunie personu apliecinošiem
dokumentiem (pase un/vai identifikācijas karte)
paātrinātā izgatavošanas (divas darbdienas) laikā
tiek piemērota samazināta valsts nodevas maksa
(kas nozīmē, ka pēc būtības atvieglojumi jau
LMpl_161213_ GVPP; Informācija par Rīcības plāna pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2012. – 2014.gadam izpildi
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patlaban ir spēkā un ir noteikti) – par pasi valsts
nodevas apmērs ir 28.46 euro (vispārējā kārtībā, ja
dokuments tiek izgatavots paātrināti valsts nodeva
ir noteikta 56.91 euro apmērā), savukārt par
identifikācijas karti valsts nodeva ir noteikta 14.23
euro (vispārējā kārtībā, ja dokuments tiek
izgatavots paātrināti valsts nodeva ir noteikta 28.46
euro apmērā). Savukārt, ja persona izvēlas
izgatavot pasi un identifikācijas karti, tad valsts
nodeva pēc laulību noslēgšanas un uzvārda maiņas
ir noteikta 21.34 euro (vispārējā kārtībā, ja
dokumenti tiek izgatavoti paātrināti valsts nodeva
ir noteikta 42.69 euro apmērā). Vienlaikus arī
minēto Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra
noteikumu Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa
aktu reģistrācijas valsts nodevu” anotācijā ir
norādīta informācija, kas paskaidro patreizējo
valsts nodevu apmēru.
Rīcības virziens
virsmērķa
sasniegšanai
Rīcības virziena
mērķis
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi

2. Ģimenes dzīves plānošana un bērna ienākšana ģimenē
2.1. Palielināt materiālo atbalstu ekonomiski aktīvām ģimenēm
2.1.1. Paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu likmi, paredzot, ka tās
apmērs veido 50% no minimālās mēneša darba algas vai ieviest diferencētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa
īstenošanas politiku
Izpildes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Izpilde
termiņi
institūcija institūcijas
rezultāti
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2.1.1.1.
1. 2012.gada
FM
LM
1.
MK
iesniegts Izpildīts.
Paaugstināt
3.ceturksnis
Informatīvais
1) 2011.gada 12.jūlijā Ministru kabinetā pieņemts
iedzīvotāju
ziņojums
par
ar informatīvais ziņojums „Par Pasākumu plāna ēnu
ienākuma
2. 2013.gada
iedzīvotāju ienākuma ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences
nodokļa
2.ceturksnis
nodokli neapliekamā nodrošināšanai 2010.-2013.gadam 3.pasākuma –
atvieglojuma par
minimuma
un izvērtēt pastāvošos iedzīvotāju ienākuma nodokļa
apgādībā esošām
atvieglojuma
par atvieglojumus no to efektivitātes un nodokļu
nepilngadīgām
apgādībā
esošu administrēšanas viedokļa – izpildi”
personām apmēru
personu
2) 2012.gada 6.novembrī pieņēma Ministru
atbilstoši likuma
paaugstināšanas
kabineta noteikumus Nr. 744 „Noteikumi par
„Par iedzīvotāju
modeli
mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa
ienākuma
2.
MK
iesniegti atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma
nodokli” 13.panta
grozījumi
nodokļa aprēķināšanai” (stājās spēkā 01.07.2013.).
pirmās
daļas
normatīvajos aktos
3) 2013.gada 29.oktorbī pieņēma MK noteikumus
1.punktam
Nr.1210 „Noteikumi par mēneša neapliekamā
(izņemot c) un d)
minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru
apakšpunktus),
iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”
paredzot, ka šis
(stāsies spēkā no 01.01.2014.), kurā atviegloju
atvieglojums
apmērs par apgādībā esošu personu noteikts 165
sastāda vismaz
euro (aptuveni 116 LVL).
50%
no
minimālās
mēneša
darba
algas vai ieviest
diferencētu
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
īstenošanas
politiku.
Uzdevums
2.1.2. Noteikt un īstenot risinājumus, lai sekmētu mājokļa pieejamību vai atbalstu mājokļa renovācijai ekonomiski
mērķa
aktīvām ģimenēm
sasniegšanai
Pasākumi
Izpildes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Izpilde
LMpl_161213_ GVPP; Informācija par Rīcības plāna pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2012. – 2014.gadam izpildi
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2.1.2.2.
Sniegt
atbalstu dzīvokļu
īpašniekiem
daudzdzīvokļu
māju renovācijai
darbības
programmas
„Infrastruktūra
un pakalpojumi”
aktivitātes
„Daudzdzīvokļu
māju
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi”
ietvaros
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
2.1.3.1.
Veikt
situācijas analīzi

termiņi
Visā periodā

institūcija
EM

institūcijas
LIAA

rezultāti
Daudzdzīvokļu māju
skaits, kurās veikti
siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi

Līdz
16.12.2013.
3.4.4.1. aktivitātes
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi” ietvaros ir pabeigta 307 daudzdzīvokļu
māju renovācija par Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (turpmāk - ERAF) finansējumu 15,35 milj.
LVL apmērā, vēl par 603 projektu īstenošanu par
ERAF finansējumu 41,32 milj. LVL ir noslēgti
līgumi. 18 projekti par ERAF finansējumu 1,06
milj. latu apmērā ir apstiprināti. 31.07.2013.
projektu iesniegumu pieņemšana tik pārtraukta, jo
viss 3.4.4.1. aktivitātei pieejamais publiskais
finansējums 62,75 milj. LVL apmērā (ERAF
finansējumus 42,75 milj. LVL, virssaistību
finansējums 15 milj. LVL) tika rezervēts.

2.1.3. Izvērtēt iespēju ieviest ārstniecības iestāžu vai ārstniecības personu sniegtās informācijas par bērna
dzimšanu, kas apliecina dzimšanas faktu un kurā norādīts bērna dzimums, dzimšanas vieta un laiks, mātes vārds
un uzvārds, automātisku reģistrēšanu no ārstniecības iestādēm dzimtsarakstu nodaļās, neiesaistot bērna vecākus 1
Izpildes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Izpilde
termiņi
institūcija institūcijas
rezultāti
2013.gada
TM
VM, LM, MK
iesniegts Nav izpildīts.
1.ceturksnis
LPS
informatīvais
Ņemot vērā, ka atbildīgajām institūcijām pilnībā
ziņojums
nav izprotama uzdevuma būtība, Tieslietu
ministrija 2013. gada 4.novembra vēstulē Nr.113.8/4124 informēja Labklājības ministriju, ka
nepieciešams sasaukt starpministriju sanāksmi, lai
pārrunātu konkrētus veicamos pasākumus minētā
pasākuma izpildei.
Sanāksme notika 2014.gada 21.februārī, kurā
nolemts ka Slimību profilakses un kontroles centrs

1

Rīcības plāns pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2012. – 2014.gadam starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas
laikā panākta vienošanās, par uzdevuma redakcijas nosaukuma maiņu, lai uzdevums būtu skaidrāk saprotams.
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2.1.3.2. Ja MK
atbalsta

1. 2013.gada
3.ceturksnis

TM, VM

LM, LPS

MK iesniegti:
1. grozījumi

apskatīs informāciju pieejamos reģistros (bērnu
reģistrā/datu bāzē) un sagatavos skaitlisku
informāciju par to, cik bērniem nav personas kodu,
kā arī citus svarīgos rādītājus, ko var iegūt no
reģistros pieejamiem datiem, lai varētu apjaust
reālo situāciju bērnu reģistrēšanai.
Tāpat Veselības ministrijai lūgts sagatavot
informāciju par informācijas apmaiņu e-veselības
ietvaros (patlaban un nākotnē), iespējām eveselības ietvaros apmainīties ar informāciju par
bērnu pirmuzskaites datiem (lai informācija no
ārstniecības iestādēm, arī no privātajām
ārstniecības iestādēm par jaundzimušajiem, arī
dzimušiem
mājdzemdībās,
būtu
pieejama
dzimtsarakstu nodaļām).
Visiem sanāksmes dalībniekiem, lūgts līdz š.g.
26.martam sniegt viedokli par to, kā varētu notikt
informācijas apmaiņa starp iestāžu rīcībā esošajiem
medicīniskajiem reģistriem un civilstāvokļa aktu
reģistriem par jaundzimušo bērnu, atvieglojot
administratīvo slogu vecākiem, nodrošinot, ka visi
bērni savlaicīgi tiek reģistrēti, tiem tiek piešķirts
personas kods, kā arī tiek sniegta nepieciešamā
medicīniskā un cita palīdzība (savlaicīgi tiek
konstatētas tās ģimenes, kurām zīdaiņa aprūpē
nepieciešams īpašs atbalsts), tiek nodrošināta
precīza bērnu (jaundzimušo) uzskaite; vai starp
reģistriem veidojama īpaša saskarne (par izmaksām
informācija tiks apkopota vēlāk, patlaban
jāvienojas
konceptuāli
par
iespējamiem
risinājumiem).
Nav izpildīts.
Skatīt informāciju par 2.1.3.1.pasākuma izpildi.
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automātisku datu
apmaiņu
par
bērna dzimšanu,
2.
noteikt
Nekavējoties
informācijas
pēc
aprites kārtību
likumprojekta
pieņemšanas
Saeimā
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

2.1.8. Informēt topošos un jaunos vecākus par bērnu traumatisma profilakses jautājumiem

Izpildes
termiņi
2.1.8.1. Pievērst No 2013.gada
esošo un topošo ikgadēji 2. un
vecāku, bērnu un 4.ceturknis
jauniešu
uzmanību
potenciālajiem
traumatisma
iemesliem, ņemot
vērā
traumu
sezonalitāti
(specifiski vasarā
un
ziemā),
īpatnības saistībā
ar vecumu u.c.
Pasākumi

Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas
likumā,
2. grozījumi
MK
04.04.2006.
noteikumos Nr.265
„Medicīnisko
dokumentu
lietvedības kārtība”

Atbildīgā
institūcija
VM,
VBTAI

Iesaistītās
institūcijas
NEPLP,
Pašvaldības,
NVO, SIA
„Mammām
un tētiem”

Tiešie darbības
rezultāti
1. Vismaz
divas
informatīvās
kampaņas (VBTAI)
gadā
2. Bērnu
drošības
kampaņa „Sargā savu
bērnu!”.
3. Budžeta
iespēju
robežos izdota un/vai
aktualizēta:
3.1.
praktisku
padomu grāmata par
bērnu drošību „Kā
nosargāt sava bērna
dzīvību”, ko vecāki
var
saņemt
bez
maksas
(grāmatas
dalītas tematiski – par
pirmsskolas vecuma
bērniem un par skolas

Izpilde
Izpildīts.
Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai kārtējam gadam ietvaros Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcija ir īstenojusi vairākas
informatīvās kampaņas:
2012.gadā īstenojusi Bērnu un pusaudžu uzticības
tālruņa 116111 akciju „Redzi, dzirdi? Nepaliec
vienaldzīgs!”, kā 2012.gada jūnijā sadarbībā ar
raidījumu „Māmiņu klubs” tika sagatavota un
nodota plašākai sabiedrībai informatīva īsfilma par
drošības līdzekļu nelietošanas riskiem un iespējām
izvairīties no traumām (veloķiveres, locītavu sargi
u.tml.). Filmu veidoja "Māmiņu klubs", izmantojot
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu
padomus. Tāpat 2012.gada decembrī, divas nedēļas
pirms Ziemassvētkiem un svētku laikā, sadarbībā ar
LNT raidījumu „Degpunktā” tika demonstrēts
sociālās reklāmas klips par apdedzināšanās un
applaucēšanās riskiem un iespējām no tiem
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vecuma bērniem);
3.2. atraktīva un
izglītojoša
grāmata
par bērnu drošību, ko
bez maksas saņem
bērni visā Latvijā.
4.
Vismaz
2
izglītojoši pasākumi
gadā

2.1.8.2. Veicināt,
lai ģimenes ārsts,
veicot
bērna
apskati, informē
jaunos vecākus
par
bērnu
traumatismu,
novērtē
traumatisma
riskus ģimenē un,
ja nepieciešams,
ziņo par tiem
citām
kompetentajām
institūcijām
–
sociālajam
dienestam,
bāriņtiesai u.c.
Uzdevums
mērķa
2

2013.gada
4.ceturksnis

VM

Ģimenes
ārstu
asociācija,
Latvijas
Lauku
ģimenes
ārstu
asociācija

Vadlīnijas ģimenes
ārstam, veicot bērna
apskati,
t.sk.,
novērtējot
traumu
risku.

izvairīties.
2013.gadā īstenojusi Bērnu un pusaudžu uzticības
tālruņa 116111 trīs akciju ciklu „Vardarbība nav
mazs noslēpums! Runā par TO!”, kā arī
„Sabiedrības informēšanas kampaņas bērnu
drošības jautājumos” ietvaros izgatavots 30
sekunžu video klips par drošības līdzekļu lietošanas
nepieciešamību bērniem aktīvās atpūtas laikā.
Klipa demonstrēšana nodrošināta 2013.gada maija
mēnesī AS „Latvija Neatkarīgā Televīzija” 75
reizes kā sociāla reklāma un 1 reizi raidījumā
„Degpunkts”.
Daļēji izpildīts.
Veselības ministrija 2013.gada 1.novembrī vēstulē
Nr.01-13/4155 informēja Labklājības ministriju, ka
Slimību profilakses un kontroles centrs ir
sagatavojusi rekomendāciju projektu ģimenes
ārstiem par jauno vecāku informēšanu par bērnu
traumatisma profilakses jautājumiem. Informēja, ka
notiek darbs pie rekomendāciju apspriešanas ar
nozares ekspertiem un plānots un līdz 2013.gada
beigām rekomendācijas tās tiks izplatītas ģimenes
ārstu praksēm.

2.1.42. Īstenot citus atbalsta pasākumus ekonomiski aktīvām ģimenēm

Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumus, kurus nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem
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sasniegšanai
Pasākumi

Izpildes
termiņi
Visā periodā

Atbildīgā
institūcija
VID

Iesaistītās
Tiešie darbības
institūcijas
rezultāti
LPS,
Preses
relīzes,
NEPLP,
informācija VID un
NVO
FM mājas lapās,
raidījumi
Latvijas
Televīzijā un Latvijas
Radio

Izpilde

2.1.4.1. Informēt
Izpildīts.
sabiedrību
par
VID
mājas
lapā
sadaļā
„Aktualitātes”
pieejamiem
(http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&hl=1)
fiskālajiem
regulāri tiek sniegta informācija par izmaiņām
atbalsta
nodokļu politikas jomā un iespējām vecākiem
pasākumiem
saņemt atbalsta pasākumus.
ekonomiski
aktīvām
ģimenēm
2.1.4.2.
No 2013.gada
LM
NVO
1. LM
vēstule 1. Labklājības ministrija 2013.gada 2.maijā
Periodiski
ikgadēji,
pašvaldībām
nosūtījusi vēstuli pašvaldībām ar lūgumu sniegt
apkopot
un 2.ceturksnī
2. Informācija LM
informāciju par to administratīvajās teritorijās
izplatīt
mājas
lapā
par
pieejamiem atbalsta pasākumiem daudzbērnu
informāciju par
atbalsta pasākumiem
ģimenēm.
pašvaldību
daudzbērnu ģimenēm 2. Saņemtā informācija no pašvaldībām ir apkopota
atbalsta
pašvaldībās
un ievietota Labklājības ministrijas mājas lapā
pasākumiem
(atmaksātas vasaras
http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/tabat
daudzbērnu
nometnes
bdaudzgim.pdf/
ģimenēm,
daudzbērnu ģimeņu
vienlaikus
bērniem,
atbalsta
atgādinot
pasākumi bērniem no
pašvaldībām par
trūcīgām ģimenēm,
Bērnu
tiesību
atlaides sabiedriskajā
aizsardzības
transportā,
likumā noteikto
brīvpusdienas skolās
pienākumu šādus
utt.)
pasākumus
nodrošināt
Rīcības virziena
2.2. Mazināt reproduktīvās veselības riskus
mērķis
Uzdevums
2.2.3. Izvērtēt un ieviest atbalsta pasākumus neplānotas grūtniecības, grūtniecības pārtraukšanas, negatīvas
LMpl_161213_ GVPP; Informācija par Rīcības plāna pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2012. – 2014.gadam izpildi
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mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
2.2.3.2. Izvērtēt
iespēju
ieviest
pasākumu
kompleksu
vecākiem, kuri ir
saskārušies
ar
negatīvu
grūtniecības un
dzemdību
pieredzi
vai
pāragru
bērna
zaudējumu
(piemēram,
atbalsta grupas,
atbalsta personas
grūtniecības laikā
un dzemdībās).
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

dzemdību pieredzes, pāragra bērna zaudējuma un neauglības problēmu gadījumos
Izpildes
termiņi
2013.gada
4.ceturksnis

Atbildīgā
institūcija
VM

Iesaistītās
institūcijas
LM, NVO

Tiešie darbības
rezultāti
1.
Izstrādāts
pilotprojekts
2.
Priekšlikumi
turpmākai
rīcībai
iesniegti
veselības
ministram

Izpilde
Nav izpildīts.
Veselības 2013.gada 1.novembrī vēstulē Nr.0113/4155 informēja Labklājības ministriju, ka
pasākumu iekļāvusi ministrijas 2013.gada darba
plānā un līdz gada beigām ir paredzējusi sasaukt
darba grupu un sagatavot priekšlikumus jautājumu
risināšanai.
Jaunākas informācijas par pasākuma izpildi nav.

2.2.4. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Informēt sabiedrību par reproduktīvās veselības apdraudējumiem un
riskiem, kas palielina neauglību un bērna iedzimtu anomāliju risku (vecāku uzturs, vide, vecums, nepareiza
kontracepcijas līdzekļu lietošana u.c.)3
Izpildes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Pasākumi
Izpilde
termiņi
institūcija institūcijas
rezultāti
2.2.4.1. Informēt No 2012.gada
VM
NVO,
Informatīvo veselības Daļēji izpildīts.
sabiedrību
par 4.ceturkšņa,
Latvijas
veicināšanas
Veselības ministrija katru gadu informē sabiedrību
reproduktīvās
ikgadēji
Ģimenes
pasākumu sieviešu un saistībā reproduktīvās veselības jautājumiem.
veselības
plānošanas vīriešu
auditorijai Informācija pieejama Veselības ministrijas mājas
apdraudējumiem
un
skaits gadā
lapā.
3

Pamatnostādnēs iekļautā 2.2.5. uzdevuma „Izvērtēt iespēju ieviest valsts atbalsta pasākumus neauglības ārstēšanai” un 2.2.9. uzdevuma „Izvērtēt atbalsta mehānismus, lai
veicinātu grūtnieču stāšanos uzskaitē līdz 12.grūtniecības nedēļai” izpilde notiks Veselības ministrijas izstrādātā plāna „Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.2014.gadam” (apstiprināts MK 12.06.2012. sēdē, prot.Nr. 33. 42.§) ietvaros
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seksuālās
veselības
asociāciju
„Papardes
zieds”, SIA
„Mammām
un tētiem”,
SIA
„Lietišķās
kreativitātes
grupa”
Māmiņu
klubs

un riskiem, kas
palielina
neauglību
un
bērna iedzimtu
anomāliju risku,
sekmējot
veselīgu
dzīvesveidu un
ievērojot
riska
mazināšanas un
novēršanas
pasākumus.
Rīcības virziena
mērķis
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
2.3.6.1.
Popularizēt
adopciju,
t.sk.,
adoptētāju labo
pieredzi
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
2.3.7.1.
Ieviest
apmācību
4

Pasākuma aktivitātes iekļautas arī Mātes un bērna
veselības uzlabošanas plānā 2012.-2014.gadam.
Veselības ministrijas mājas lapā pieejama
informācijas par plāna ietvaros 2012.gadā
paveiktajiem
un
2013.gadā
plānotajiem
pasākumiem
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/mates_un_ber
na_veselibas_gads_2012/

2.3. Veicināt adopciju
2.3.6. Informēt sabiedrību par adopcijas procesu, popularizēt adoptētāju labo pieredzi
Izpildes
termiņi
Visā periodā

Atbildīgā
institūcija
LM

Iesaistītās
institūcijas
SIA
„Mammām
un tētiem”

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
Informēšanas
Izpildīts.
kampaņa
„Palīdzi Labklājības ministrija Valsts programmas bērna un
bērnam izaugt!”
ģimenes stāvokļa uzlabošanai kārtējam gadam
ietvaros īsteno vairākus informatīvos pasākumus
adopcijas popularizēšanai.

2.3.74. Īstenot citus pasākumus adopcijas veicināšanai
Izpildes
termiņi
2013.gada
3.ceturksnis

Atbildīgā
institūcija
LM

Iesaistītās
institūcijas
-

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
MK
iesniegti Daļēji izpildīts.
grozījumi
MK Ņemot vērā grozījumu apjomu un nozīmīgumu,

Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumus, kurus nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem
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11.03.2003.
2013.gadā notiek darbs ar iesaistītajām institūcijām
noteikumos Nr.111 un sadarbības NVO, lai apzinātu grozījumu
„Adopcijas kārtība”
apjomu.
2014.gada sākumā notika vairākas sanāksmes ar
iesaistītajām
iestādēm
un
nevalstiskajām
organizācijām par iespējamiem grozījumiem.
Patlaban noris darbs pie redakciju izstrādes.
MK
iesniegts Daļēji izpildīts.
informatīvais
Informatīvā ziņojuma projekts izstrādāts, tomēr tā
ziņojums
saturs paplašināts, vērtējot adoptētāju tiesības ne
tikai uz valsts sociālajiem pabalstiem, bet arī uz
sociālās apdrošināšanas pabalstiem, kā arī
piedāvājot vairākus risinājuma variantus.
Tāpat nolemts, ka informatīvā ziņojuma saturs tiks
papildināts ar informāciju par iespēju veicināt
ārpusģimenes aprūpi, palielinot materiālo atbalstu
aizbildnim, kā arī pilnveidot audžuģimeņu attīstību
un tām sniedzamo atbalstu.
Tādēļ informatīvais ziņojums tiks iesniegts
Ministru kabinetā 2014.gada I ceturksnī.

programmu
adoptētājiem, lai
personu
sagatavotu
adopcijas
procesam
2.3.7.2. Izvērtēt
iespēju
noteikt
tiesības
adoptētājiem
saņemt
valsts
sociālos
pabalstus
līdzvērtīgi
bioloģiskajām
ģimenēm

Rīcības virziens
virsmērķa
sasniegšanai
Rīcības virziena
mērķis
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
3.1.1.1.
Ieviest
principu „nauda
seko
bērnam”
attiecībā
uz

2013.gada
1.ceturksnis

LM

-

3. Atbalsts vecāku pienākumu īstenošanai
3.1. Dažādot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas
3.1.1. Veicināt bērnu dienas aprūpes formu daudzveidību – pašvaldību un privātie bērnudārzi, iestādes, kurās
bērni var uzturēties neilgu laiku, aukļu dienests, bērnu pieskatīšana darba vietā u.c. alternatīvas
Izpildes
termiņi
2013. gada
4.ceturksnis

Atbildīgā
institūcija
IZM
VARAM

Iesaistītās
institūcijas
FM, LM,
LPS, NVO

Tiešie darbības
rezultāti
MK
iesniegti
grozījumi:
Izglītības
likumā,
Vispārējās izglītības

Izpilde
Izpildīts.
2013.gada 16.jūlijā pieņemti Ministru kabineta
noteikumi Nr.403 „Kārtība, kādā tiek aprēķināts un
piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra
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pirmsskolas
izglītības
iestādēm
no
bērna
pusotra
gada vecuma un
tiem
bērniem,
kuriem
nav
nodrošināta vieta
pašvaldības
pirmsskolas
izglītības iestādēs

likumā,
MK
2009.gada
22.decembra
noteikumos Nr.1616
„Kārtība,
kādā
aprēķina un sadala
valsts
budžeta
mērķdotāciju
pašvaldību
un
privātajām izglītības
iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma
izglītošanā
nodarbināto
pirmsskolas izglītības
pedagogu
darba
samaksai
un
pašvaldību vispārējās
pamatizglītības
un
vispārējās
vidējās
izglītības
iestāžu
pedagogu
darba
samaksai”,
MK
2009.gada
28.jūlija noteikumos
Nr.836
„Pedagogu
darba
samaksas
noteikumi” un MK
2011.gada
27.decembra
noteikumos Nr.1037
„Kārtība, kādā valsts
finansē pirmsskolas
izglītības programmas

gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā
bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja
bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu
sniedzēja”, lai sekmētu pirmsskolas vecuma
bērniem piedāvāto aprūpes un izglītības
pakalpojumu daudzveidību, no 01.09.2013. ieviešot
bērnu uzraudzības pakalpojumu, kā arī nodrošinot
valsts atbalsta līdz 100 LVL izmaksu par bērniem
no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek
uzsākta
obligātā
bērna
sagatavošana
pamatizglītības ieguvei, ja bērnam nav iespējams
nodrošināt vietu pašvaldības pirmskolas izglītības
iestādē un tā vietā viņš saņem pakalpojumu pie
privātā pakalpojumu sniedzēja (privātā bērnudārza
vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja).
Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdē
iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie
Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei”, kas noteiks
kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām
vienam izglītojamajam nepieciešamajām vidējām
izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs
sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra
gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves
uzsākšanai) izmaksas privātajai izglītības iestādei
Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļā minētajā
gadījumā (turpmāk tekstā – pašvaldības atbalsts).
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3.1.1.2. Veicināt
pašvaldību
atbalsta politikas
ģimenēm
plānošanu
un
iekļaušanu
pašvaldību
attīstības
programmās, tajā
skaitā pašvaldību
priekšlikumu
izstrādi
bērnu
pieskatīšanas
pakalpojumu
nodrošināšanai
un
to
daudzveidības
attīstīšanai,
un
sniegt metodisku
atbalstu
pašvaldībām
attīstības
programmu
izstrādē.
3.1.1.3. Izvērtēt

1. Visā
periodā

LM

2. 2013.gada
4.ceturksnis

2013.gada

LM

bērniem no piecu
gadu vecuma līdz
pamatizglītības
ieguves uzsākšanai un
pamatizglītības
un
vidējās
izglītības
programmas,
kuras
īsteno
privātās
izglītības iestādes”.
1. VARAM, 1.
Pašvaldību
LPS, NVO, izstrādātās attīstības
pašvaldības programmas,
kurās
ietverta
atbalsta
2. VARAM, politika ģimenēm un
FM, LPS
tās
īstenošanas
pasākumi.
2.
Izstrādātas
vadlīnijas pašvaldību
rīcībai situācijās, kad
pašvaldības
nevar
apmierināt
pieprasījumu
pēc
vietām
pašvaldību
bērnudārzos.

VARAM,

MK

Izpildīts.
10.04.2013. nosūtīta vēstule VARAM Nr.33-108/838, kurā lūgts sniegt viedokli par iespējami
ērtāko sadarbības modeli pašvaldību attīstību
programmu saskaņošanā un atzinumu sniegšanā par
tajās ietverto ģimenes atbalsta politiku.
03.07. saņemta informācija no VARAM par
turpmākās līdzdalības iespējām.
15.07. nosūtīta elektroniska informācija VARAM,
ka LM ir gatavs līdzdarboties pašvaldību
izglītošanas semināros, kā arī tiks izvērtētas
vadlīnijas
pašvaldību
programmu izstrādei
atbilstoši MK lemtajam
28.08. dalība LPS Izglītības komitejas konferencē pašvaldību informēšana par bērna uzraudzības
pakalpojumu un sadarbību starp pašvaldību PII un
alternatīvo pakalpojumu sniedzēju.
20.09. - 25.10. pārstāvis piedalās VARAM
organizētajos reģionālajos semināros pašvaldībām
"Open Days".
31.10.2013. nosūtīta vēstule VARAM Nr.33-108/2474, kurā lūgts iekļaut pašvaldību attīstības
programmās arī politikas plānošanu orientētu īpaši
uz atbalstu daudzbērnu ģimenēm.
iesniegts Izpildīts.
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ģimenes atbalsta
centru efektivitāti
un tālāku attīstību
pašvaldībās

4.ceturksnis

Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi

5

LPS, NVO

informatīvais
Jautājums
ietverts
Pamatnostādnēs
sociālo
ziņojums par esošo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam (rīcības
situāciju pašvaldībās, virziens "Deinstitucionalizācija")
nepieciešamību
turpmāk
atbalstīt
ģimenes
atbalsta
centru izveidošanu,
kā
arī
centros
pieejamo
pakalpojumu klāstu:
iespējām
piedāvāt
centros
vienuviet
bērniem un ģimenēm
nepieciešamos
sociālos un veselības
pakalpojumus,
izglītības
programmas, bērnu
pieskatīšanas
pakalpojumus
(piemēram,
pirmsskolas
un
sākumskolas vecuma
bērnu
pieskatīšana
vasaras
mēnešos),
kultūras un sporta
aktivitātes u.c.

3.1.2. Uzlabot pirmsskolas vecuma bērniem pieejamos pakalpojumus5
Izpildes
termiņi

Atbildīgā
institūcija

Iesaistītās
institūcijas

Tiešie darbības
rezultāti

Izpilde

Pamatnostādnēs noteiktā uzdevuma nosaukums precizēts atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem
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3.1.2.1.
Līdz
brīdim,
kamēr
pilnībā
būs
atrisināts
jautājums
par
pirmsskolas
izglītības iestāžu
pieejamību,
ieteikt
pašvaldībām
ieviest prioritāras
kategorijas bērnu
uzņemšanai
pirmsskolas
izglītības iestādēs
(piemēram,
nodarbināto
vecāku
bērni,
daudzbērnu
ģimeņu
bērni,
sociālā
riska
ģimeņu
bērni,
adoptētie bērni,
aizbildnībā
un
audžuģimenē
esošie bērni)
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

2012.gada
3.ceturksnis

Pasākumi

Izpildes
termiņi
2013.gada
4.ceturksnis

3.1.7.1.
vienotu
valsts

Attīstīt
pieeju
un

IZM

LM,
VARAM,
LPS

Ieteikumi
Daļēji izpildīts.
pašvaldībām saistošo Skatīt informāciju par 3.1.1.1.pasākuma izpildi.
noteikumu,
kas Atsevišķas mērķgrupas netiek īpaši izdalītas.
nosaka pirmsskolas
vecuma
bērnu
reģistrācijas
un
uzņemšanas kārtību
pašvaldību izglītības
iestādēs, izstrādei

3.1.7. Veicināt valsts un pašvaldību iestāžu darba laika elastību
Atbildīgā
institūcija
VK

Iesaistītās
institūcijas
VARAM,
LM

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
MK iesniegti MK Daļēji izpildīts.
ieteikumi valsts un 2013.gadā valsts tiešās pārvaldes iestādēs ir plānots
pašvaldību
iestāžu ieviest elastīgo darba laiku, lai rastu iespēju
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pašvaldību
iestāžu
darba
laika
organizēšanai, lai
nodrošinātu
publisko
pakalpojumu
pieejamību
iedzīvotājiem

Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
3.1.9.1.
Nodrošināt
informāciju par
darba
tirgus
attīstības
tendencēm,
prognozēm
un
īstermiņa darba

darba
noteikšanai

laika veicināt darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Jau
Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–
2017.gadam tika konstatēts, ka valsts ģimenes
atbalsta sistēma nepietiekami veicina darba un
ģimenes dzīves saskaņošanu un elastīgais darba
laiks nav pietiekami populārs salīdzinājumā ar tā
piemērošanu citās ES valstīs, tāpēc ir izstrādātas
vadlīnijas elastīgā darba laika piemērošanai valsts
pārvaldē. Vienlaikus, Valsts kanceleja, izstrādājot
Cilvēkresursu attīstības koncepciju, secināja, ka
elastīgais darba laiks ir viens no efektīvas valsts
pārvaldes darba komponentiem, jo jaunākie
pētījumi rāda, ka nodarbinātais, kas izmanto
elastīgo darba laiku spēj sasniegt labākus darba
rezultātus.
Valsts kanceleja izstrādājusi vadlīnijas elastīga
darba laika piemērošanai. Ieteikumu projekts par
valsts pārvaldes iestāžu darba laika organizēšanu
2013.gada 2.maijā izsludināts Valsts sekretāru
sanāksmē, tomēr 28.11.2013. izsludināto projektu
atsauca.

3.1.9. Veicināt atbalstu nodarbinātības uzlabošanai pēc bērna kopšanas atvaļinājuma – papildu profesionālo
orientāciju, nepieciešamības gadījumā pārkvalifikāciju un atbalstu darbā iekārtošanā
Izpildes
termiņi
Katru gadu
līdz 1.martam

Atbildīgā
institūcija
LM

Iesaistītās
institūcijas
NVA, EM

Tiešie darbības
rezultāti
MK
iesniegts
informatīvais
ziņojums par darba
tirgus
īstermiņa
prognozēm kārtējam
gadam
un
bezdarbnieku
un
darba
meklētāju

Izpilde
Izpildīts.
Labklājības ministrijas mājas lapā ievietota
informācija
darba
meklētājiem
http://www.lm.gov.lv/text/664.
Tāpat LM ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu „Par
darba tirgus īstermiņa prognozēm 2013.gadam un
bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem
apmācību
virzieniem”
-
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tirgus
pieprasījumu, kas
izmantojama
bezdarbnieku
apmācību
un
pārkvalificēšanās
nodrošināšanai
3.1.9.2. Izstrādāt
individuālu
pieeju
NVA
pakalpojumu
sniegšanā

Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

2013.gada
4.ceturksnis

NVA

http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_ti
rgus/lmzino_1504131.pdf
Vienlaikus arī Ekonomikas ministrija 2012.gadā ir
izstrādājusi informatīvo ziņojumu par darba tirgus
vidēja
un
ilgtermiņa
prognozēm
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/
darba_tirgus/EMZino_260612_full.pdf
Nav izpildīts.
Finansējuma trūkuma dēļ pasākumu plānots pārlikt
uz 2014.gadu.

3.1.16. Atbalstīt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un ilgstoši slimojošu bērnu aprūpi mājās

Izpildes
termiņi
3.1.16.1. Izplatīt No 2013.gada
informāciju par 1.ceturkšņa,
bērniem
ar
ikgadēji
funkcionāliem
traucējumiem
pieejamajiem
sociālo
pakalpojumu un
valsts
sociālo
Pasākumi

LM

prioritārajiem
apmācību virzieniem,
nodrošinot sabiedrībai
informāciju
par
profesijām, kurās ir
darba
tirgus
pieprasījums
Izstrādātas metodikas,
instrukcijas
un
veiktas NVA karjeras
konsultantu
apmācības
turpmākam darbam ar
personām, piemēram,
bezdarbniekiem pēc
bērna
kopšanas
atvaļinājuma,
personām,
kurām
ikdienas aprūpē ir
bērni

Atbildīgā
institūcija
LM

Iesaistītās
institūcijas
VM, IZM,
NEPLP,
Pašvaldības

Tiešie darbības
rezultāti
Izstrādāts informatīvs
materiāls,
kas
pieejams
arī
elektroniskā formātā

Izpilde
Nav izpildīts.
Resursu un kapacitātes trūkuma dēļ pasākums nav
ticis īstenots.
Plānots to īstenot sākot ar 2014.gadu.
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pabalstu veidiem,
ārstniecības un
rehabilitācijas
pakalpojumiem,
izglītības
iespējām
Rīcības virziena
mērķis
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Izpildes
termiņi
3.2.4.1. Aicināt No 2013.gada
pašvaldības un
2.ceturkš,
privātpersonas
ikgadēji
piedāvāt
atvieglotas
iespējas
piedalīties
ārpusskolas
pasākumos
daudzbērnu
ģimenēm,
ģimenēm,
kur
bērnus audzina
viens
vecāks,
ģimenēm, kurās
ir
bērns
ar
invaliditāti,
trūcīgām
ģimenēm,
Pasākumi

6

3.2. Mazināt šķēršļus preču, pakalpojumu un vides pieejamībai ģimenēm
3.2.4. Veicināt ārpusskolas pasākumu pieejamību6
Atbildīgā
institūcija
LM

Iesaistītās
institūcijas
KM,
VARAM
IZM

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
Vēstule pašvaldībām Izpildīts.
un LDDK
Labklājības ministrija 2013.gada 3.maijā nosūtījusi
vēstuli Latvijas Darba devēju konfederācijai un
pašvaldībām ar lūgumu sniegt informāciju par
visiem ārpusskolas pasākumiem, tostarp arī
informāciju par atvieglojumiem, ja tādi ir paredzēti
pašvaldībā. Apkopotā informācija ievietota arī
ministrijas
mājas
lapā
http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/arpuss
kolas_pas2.pdf.

Pamatnostādnēs noteiktā uzdevuma nosaukums precizēts atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem
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aizbildnībā,
audžuģimenē vai
aprūpes iestādēs
dzīvojošiem
bērniem
(piemēram,
bērniem
ārpusskolas
pasākumi
pieejami
par
brīvu
vai
ar
atlaidēm)
veicināt,
ka
ārpusskolas
pasākumi
ir
pieejami ikvienas
ģimenes bērniem
3.2.4.2.
Popularizēt
informāciju par
pašvaldībās
organizētajiem
interešu izglītības
pasākumiem

1. No
2013.gada
2.ceturkšņa,
ikgadēji

LM

2. No
2013.gada 2.
un 3.
ceturkšņa,
ikgadēji

Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi

VISC, KM,
LPS,
NEPLP

1.
Vēstule
pašvaldībām, aicinot
dažādot informēšanas
kanālus
2.
Informācija
pieejama pašvaldībās,
skolās,
bibliotēkās,
Latvijas Televīzijā,
Latvijas Radio u.c.

Izpildīts.
Skatīt informāciju par 3.2.4.1.pasākuma izpildi.
Lai atvieglotu informācijas pieejamību jebkuram
interesentam, ministrija vēstulē aicināja apsvērt
iespēju izveidot vienotu informācijas vietni
internetā, kurā ir apkopota un regulāri tiek
aktualizēta
informācija
par
pašvaldības
organizētajiem interešu izglītības pasākumiem,
vienlaikus dažādojot informēšanas kanālus
(informācija ir pieejama, piemēram, izglītības
iestādēs, bibliotēkās, tā tiek publicēta vietējos
laikrakstos u.tml.).

3.2.5. Attīstīt ģimenei draudzīga komersanta kustību
Izpildes
termiņi

Atbildīgā
institūcija

Iesaistītās
institūcijas

Tiešie darbības
rezultāti

Izpilde
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3.2.5.1. Attīstīt
un
popularizēt
ģimenei
draudzīga
komersanta
kustību

Visā periodā

LM

NVO

3.2.5.2. Informēt
sabiedrību
par
ģimenei
draudzīga
komersanta
statusu ikgadēji
ieguvušajiem
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

Visā periodā

LM

–

Pasākumi

Izpildes
termiņi
No 2012.gada
3.ceturkšņa,

3.2.6.1.
Popularizēt

1. Vēstule LDDK ar
aicinājumu
vērst
pārstāvētos
uzņēmumus
uz
ģimenei
draudzīga
komersanta lomu un
nozīmīgumu
demogrāfiskajā
situācijā valstī un
ģimeņu ar bērniem
labklājības
nodrošināšanai
2.
Lielāks
(pret
iepriekšējo
gadu)
statusam pieteikušos
komersantu skaits
3. Lielāks piešķirtā
statusa
saņēmēju
skaits pret iepriekšējo
gadu
Informācija
LM
mājas lapā un citos
plašsaziņas līdzekļos

Izpildīts.
1. Labklājības ministrija 2013.gada 10.oktobrī
nosūtījusi vēstuli LDDK Nr.33-1-08/2317 aicinot
Latvijas Darba devēju konfederāciju veicināt ĢDK
izplatību un informēt uzņēmumus par dalību
Ilgtspējas indeksā un iespēju saņemt arī ĢDK
statusu, tādejādi veicinot arī pašu uzņēmumu
attīstību un pilnveidi.
2. 2012.gadā ĢDK statusu ieguva 12 komersanti,
savukārt 2013.gadā 15 komersanti.
3. Patlaban ir uzsākts jaunā pieteikšanās Ilgtspējas
indeksam – maija sākumā būs zināmi statusa
saņēmēji par 2013.gadu.

Izpildīts.
Mājas lapā un plašsaziņas līdzekļos iekļauta
informācija
par
statusa
ieguvušajiem
komersantiem.

3.2.6. Attīstīt ģimenei draudzīgas atpūtas vietas iniciatīvu
Atbildīgā
institūcija
LM

Iesaistītās
institūcijas
NEPLP,
SIA

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
Informācija Latvijas Izpildīts.
Radio,
Latvijas 2013.gada II ceturksnī Labklājības ministrija
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iespēju
ikgadēji
iesaistīties
ģimenei
draudzīgas
atpūtas
vietas
noteikšanā
3.2.6.2.
No 2013.gada
Noskaidrot
3.ceturkšņa,
sabiedrības
ikgadēji
vērtējumu
par
ģimenei
draudzīgām
atpūtas vietām

3.2.6.3. Veicināt No 2013.gada
ģimenēm
ar 4.ceturkšņa,
bērniem,
īpaši
ikgadēji
ģimenēm
ar
bērniem
ar

„Mammām
un tētiem”

Televīzijā, LM mājas sagatavotas un izsūtītas preses relīzes par "Ģimenei
lapā,
portālā draudzīga atpūtas vieta"
mammam.lv/tetiem.lv

LM

–

1. Aptauja
2. Noteiktas ģimenei
draudzīgākās atpūtas
vietas katrā reģionā

LM

–

Vēstule pašvaldībām
un
LDDK
par
ģimenei
draudzīgu
atpūtas
vietu
izveidošanu ģimenēm

Izpildīts.
š.g. maijā rīkoja publisku aptauju, lai pirms vasaras
sezonas izzinātu sabiedrības viedokli par
labākajiem atpūtas piedāvājumiem un ļautu
ģimenēm ar bērniem dalīties pieredzē par atpūtas
vietām, kurās ar ģimeni un bērniem, ir jutušies
patiesi labi.
Aptauja atklāj, ka par ģimenēm ar bērniem
draudzīgām vietām balsotāji lielākoties uzskata tās
vietas, kur laiku var pavadīt brīvā dabā (parkos,
kempingos, viesu mājas, zemnieku saimniecībās
u.tml.). Atzinīgi vērtēti arī tie muzeji, kuros var
uzturēties svaigā gaisā – gan Etnogrāfiskais
brīvdabas muzejs, gan Daugavas muzejs Doles
salā, gan Minhauzena muzejs, gan Turaidas
muzejrezervāts, gan Cēsu pils muzejs, gan Aglonas
maizes muzejs. Populāras atpūtas vietas ģimenēm
ar bērniem ir arī dažādas ēdināšanas vietas, kurās ir
rotaļu laukumi vai rotaļu istabas.
Detalizētāk ar aptaujas rezultātiem var iepazīties
ministrijas mājas lapā:
http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/zaljaa_
tabula03.pdf
Izpildīts.
Labklājības ministrija 2013.gada 19.decembrī
nosūtīja vēstuli Nr. 33-1-08/2854 iesaistītajām
institūcijām.
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funkcionāliem
ar
bērniem
ar
traucējumiem,
funkcionāliem
draudzīgu vietu
traucējumiem
izveidi
3.2.6.4. Informēt No 2012.gada
LM
–
Informācija
LM Izpildīts.
sabiedrību
par 4.ceturkšņa,
mājas lapā un citos 2013.gada II ceturksnī Labklājības ministrija
ģimenei
ikgadēji
plašsaziņas līdzekļos sagatavotas un izsūtītas preses relīzes par „Ģimenei
draudzīgu atpūtas
draudzīga atpūtas vieta”
vietas
statusu
ieguvušajiem
objektiem
Uzdevums
3.2.12. Sekmēt ģimenei draudzīgas infrastruktūras un vides iekārtošanu (ieskaitot sabiedrisko transportu,
mērķa
iepirkšanās vietas, veselības aprūpes iestādes, citas publisko pakalpojumu institūcijas, bērnu rotaļlaukumu izveidi
sasniegšanai
u.c.)
Izpildes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Pasākumi
Izpilde
termiņi
institūcija institūcijas
rezultāti
3.2.12.1.
Visā periodā Pašvaldības
LM,
Pašvaldību izstrādātās Nav pieejama informācija.
Pašvaldībām,
VARAM, attīstības
Tā tiks apkopota pēc 2014.gada.
izstrādājot
LPS, NVO programmas,
kurās
attīstības
ietverta
atbalsta
programmas,
politikas ģimenēm un
ņemt vērā, ka
tās
īstenošanas
viena
no
pasākumi
prioritātēm
ir
atbalsta politika
ģimenēm, īpaši ar
bērniem, izstrāde
un īstenošana
3.2.12.2. Aicināt
2013.gada
LM
NVO
Vēstule LDDK un Izpildīts.
uzņēmējus
2.ceturksnis
LTRK
Labklājības
ministrija
2013.gada
20.jūnijā
izvērtēt iespēju
nosūtījusi vēstuli Nr.33-1-07/1501.
ieviest
īpašas
autostāvvietas,
kas
paredzētas
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ģimenēm
ar
bērniem līdz 3
gadu vecumam
3.2.12.3. Uzlabot
ārstniecības
iestāžu
pieejamību
personām
ar
funkcionāliem
traucējumiem un
ģimenēm
ar
bērniem līdz 3
gadu vecumam
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
3.2.13.1.
Informēt
par
ģimenēm
domātajiem
atpūtas
un
izklaides
pasākumiem
nacionālā mērogā
atzīmējamās
dienās

Visā periodā

VM

-

Ārstniecības iestāžu Nav pieejama informācija.
ar
uzlabotu
infrastruktūru skaits

3.2.13. Veicināt vecāku atpūtu kopā ar bērniem
Izpildes
termiņi
Katru gadu,
2. un 3.
ceturksnis

Atbildīgā
institūcija
LM, LPS

Iesaistītās
institūcijas
VBTAI,
VM, NVO,
SIA
„Mammām
un tētiem”

Tiešie darbības
rezultāti
LM un pašvaldību
mājas lapās, citos
plašsaziņas līdzekļos,
portālā
mammam.lv/tetiem.lv
pieejama informācija
par Latvijas pilsētās
un
novados
organizētajiem
pasākumiem,
kas
veltīti Starptautiskajai
Ģimenes
dienai
(15.maijs),
Starptautiskajai bērnu
aizsardzības
dienai
(1.jūnijs),
Mātes

Izpilde
Izpildīts.
Apzinot iesaistīto institūciju viedokļus, secināms,
ka šāda pasākuma aktualitāte ir zudusi, jo vecākiem
nepieciešamā informācija lielākoties ir pieejama
elektroniskajos masu medijos.
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3.2.13.2. Veicināt
ģimeņu aktīvās
atpūtas pasākumu
organizēšanu
pašvaldībās

Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

Visā periodā

VM

LM, IZM,
NVO, LPS

dienai (maija otrā
svētdiena) un Tēva
dienai
(septembra
otrā svētdiena)
Pašvaldībām
Nav pieejama informācija.
nodrošināta
informācija
par
veselīgu,
fiziskās
aktivitātes veicinošu
pasākumu
visai
ģimenei organizēšanu

3.2.17.7 Palielināt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpei piemērotu un dažādotu tehnisko palīglīdzekļu
piegādi kvantitatīvi un kvalitatīvi

Izpildes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Izpilde
termiņi
institūcija institūcijas
rezultāti
3.2.17.1.
No 2012.gada
LM
NRC
Bērnu
ar Izpildīts.
Palielināt bērnu
ikgadēji
„Vaivari” funkcionāliem
2013.gada deviņos mēnešos nodrošināta 1 455
ar funkcionāliem
traucējumiem aprūpei tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana bērniem ar
traucējumiem
piemērotu
un funkcionāliem traucējumiem.
aprūpei
dažādotu
un
piemērotu
un
kvalitatīvu tehnisko
dažādotu
palīglīdzekļu skaits
tehnisko
(attiecībā
pret
palīglīdzekļu
pieprasījumu)
piegādi
kvantitatīvi
un
kvalitatīvi
Uzdevums
mērķa
3.2.18. Sekmēt bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem iekļaušanu vispārizglītojošās izglītības iestādēs
sasniegšanai
Pasākumi
Izpildes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Izpilde
Pasākumi

7

14.uzdevuma „Nodrošināt skolēnu no 1. līdz 4.klasei valsts pilnībā apmaksātu ēdināšanu” izpildei nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi
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3.2.18.2.
Nodrošināt
metodiskos
materiālus
vispārizglītojošo
izglītības iestāžu
darbiniekiem
darbam
ar
bērniem
ar
funkcionāliem
traucējumiem
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
3.2.22.1. Izvērtēt
iespēju uzlabot
personas
apliecību
funkcionalitāti,
pēc pieprasījuma
tajās
iekļaujot
informāciju par
to, vai personai ir
daudzbērnu
ģimenes,
audžuģimenes,
aizbildņa
u.c.
statuss
3.2.22.2.
8

termiņi
2013.gada
4.ceturksnis

institūcija
VISC

institūcijas
LM

rezultāti
Metodiskie ieteikumi

Nav pieejama informācija.

3.2.22.8 Īstenot citus atbalsta pasākumus preču, pakalpojumu un vides pieejamībai ģimenēm
Izpildes
termiņi
2013.gada
1.ceturksnis

Atbildīgā
institūcija
IEM

Iesaistītās
institūcijas
PMLP, LM

2013.gada

IZM, FM

LM, LPS

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
MK
iesniegts Nav izpildīts.
informatīvais
Iekšlietu ministrija 2013.gada 31.oktobra vēstulē
ziņojums
Nr.1-38/2896 informēja, ka patlaban tiek izstrādāts
informatīvais ziņojums, kuru plānots iesniegt
Ministru kabinetā līdz 2013.gada 20.decembrim.

MK

iesniegta Izpildīts.

Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumu, kuru nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem
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Optimizēt
mācību līdzekļu
uzskaitījumu un
pilnveidot
kārtību,
kādā
valsts organizē
un
finansē
mācību līdzekļu
izdošanu
un
iegādi
vienam
izglītojamajam
valsts izglītības
standarta
īstenošanai,
veidojot sasaisti
ar
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
attaisnotajiem
izdevumiem par
izglītību
3.2.22.3. Izvērtēt
pašvaldības
kārtējā
gada
budžeta līdzekļu
sadalījumu, kā arī
izmaiņas tajā, un
pēc
iespējas
nodrošināt
pilnībā
apmaksātas
pusdienas
daudzbērnu un
sociālā
riska

2.ceturksnis

1. Visā
periodā

koncepcija

1.
Pašvaldības

1. LM,
VARAM,
LPS, NVO

Izglītības un zinātnes ministrija 2013.gada
4.oktobra vēstulē Nr.01-10/4408 informējusi, ka
koncepcijas izstrādes nepieciešamība ir zaudējusi
aktualitāti, jo minētais jautājums steidzamības
kārtībā i risināts ar ministrijas iesniegtajiem
priekšlikumiem un Saeimas 2013.gada 7.jūlijā
pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā.
Ministru kabinets 2013.gada 7.jūlijā pieņēma
noteikumus Nr.893 „Kārtība, kādā valsts un
pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu
izdošanu un iegādi izglītības iestādēm.” Mācību
līdzekļu iegādei nepieciešamā finansējuma apjoms
tiek noteikts ikgadējā likuma par valsts budžetu
ietvaros.

1.
Pašvaldību Patlaban minētā informācija nav apkopota.
saistošie noteikumi
par izglītojamajiem,
kuru
ēdināšanas
izmaksas
sedz
pašvaldība
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ģimeņu bērniem
pirmsskolas
izglītības iestādēs
3.2.22.4.
Saglabāt
daudzbērnu
ģimenes statusu
tikmēr,
kamēr
vecāku apgādībā
ir vismaz trīs
bērni, (tai skaitā
arī bērni vecumā
no 18 - 24
gadiem, ja tie
turpina mācīties)
3.2.22.5. Ieviest
atbalsta
pasākumus
bērniem,
kuru
vecāki
nenodrošina
viņiem
nepieciešamo
aprūpi
(vecāki
atrodas
darbā
ārzemēs, trūcīgas
un
maznodrošinātas
ģimenes, sociālā
riska
ģimenes,
ilgstošas
prombūtnes
darba
noslogojuma dēļ

2013.gada
2.ceturksnis

LM

-

2013.gada
4.ceturksnis

LM

IZM, LPS,
NVO

MK
iesniegti
grozījumi
Bērnu
tiesību aizsardzības
likumā

MK
koncepcija

Daļēji izpildīts.
Labklājības ministrija ir izstrādājusi likumprojektu
par daudzbērnu ģimenes definīcijas paplašināšanu,
ko saskaņojusi ar Latvijas Daudzbērnu ģimeņu
biedrību apvienību un Latvijas Darba devēju
konfederāciju.
Patlaban turpinās diskusijas par veidu, kādā
ģimenes varēs apliecināt statusu (nav vienota pieeja
statusa apliecināšanai) un saņemt attiecīgus
pakalpojumus, tādēļ likumprojekts nav vēl
izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

iesniegta Nav izpildīts.
Bāzes informācija darbam ar bērniem, kuru vecāki
nenodrošina viņiem nepieciešamo aprūpi (vecāki
atrodas
darbā
ārzemēs,
trūcīgas
un
maznodrošinātas ģimenes, sociālā riska ģimenes,
ilgstošas prombūtnes darba noslogojuma dēļ (ja
vecāks strādā Latvijā) u.c.) iekļauta Profesionāla
sociālā darba
attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.
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(ja vecāks strādā
Latvijā) u.c.)
3.2.22.6. Ieviest
nekustamā
īpašuma nodokļa
atlaides
daudzbērnu
ģimenēm

2013.gada
1.cetruksnis

Rīcības virziena
mērķis
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Izpildes
termiņi
3.3.3.1. Informēt Katru gadu
sabiedrību
par vismaz 1.reizi
ģimenēm
ar
ceturksnī
bērniem
pieejamiem
atbalsta
pakalpojumiem,
piemēram,
Uzticības tālruņa
Pasākumi

FM

LM

MK
iesniegti
grozījumi
likumā
„Par
nekustamā
īpašuma nodokli”

Izpildīts.
Saeima 15.11.2012. pieņēma grozījumus likumā
„Par nekustamā īpašuma nodokli”, papildinot
5.pantu ar 12.daļu, kas paredz nekustamā īpašuma
nodokļa summu samazināt par 50 procentiem no
aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 300
latiem, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai
tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai
vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā
esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja
personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā
dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem
bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī
gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā
minētajiem bērniem.

3.3. Mazināt apdraudējumu riskus bērna fiziskai un emocionālai integritātei
3.3.3. Pilnveidot ģimenēm, bērniem un pedagogiem pieejamo konsultatīvo atbalstu
Atbildīgā
institūcija
VBTAI

Iesaistītās
institūcijas
-

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
Informācija LM un Izpildīts.
VBTAI mājas lapā
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas
lapā
pieejama
informācija
http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/,
http://www.bti.gov.lv/lat/uzticibas_talrunis/
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tematiskajām
dienām,
konsultatīvajām
dienām reģionos
u.c.
3.3.3.2.
No 2012.gada
Nodrošināt
ikgadēji
iespēju
saņemt
psiholoģisko
palīdzību
gadījumos, kad
bāriņtiesām
jālemj par bērnu
tiesību
un
interešu
ievērošanu

VBTAI

-

Psihologa
konsultācijas
adoptētājiem,
audžuģimenēm,
aizbildņiem,
viesģimenēm,
ģimenēm ar bērniem
krīzes situācijā, bez
vecāku
gādības
palikušiem bērniem
(arī pēc pilngadības
sasniegšanas)
Semināri pašvaldību
sociālajiem
darbiniekiem
(pa
reģioniem)

Izpildīts.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Valsts
programmas bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai kārtējam gadam ietvaros nodrošina
individuālas psihologa konsultācijas adoptētājiem,
audžuģimenēm,
aizbildņiem,
viesģimenēm,
ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku
gādības palikušiem bērniem (arī pēc pilngadības
sasniegšanas).

3.3.3.3. Izglītot No 2013.gada
LM
Izpildīts.
sociālos
1.ceturkšņa,
Katru gadu Labklājības ministrija veic sociālo
darbiniekus, t.sk.,
ikgadēji
darbinieku izglītojošus seminārus.
par sociālā riska
Tāpat Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
novērtēšanu
ir īstenojusi sociālo darbinieku apmācību par
ģimenēm
ar
sociālo risku novērtēšanu.
bērniem
Uzdevums
3.3.8. Popularizēt Darba likumā paredzētās tiesības (maternitātes un paternitātes atvaļinājums, bērna kopšanas
mērķa
atvaļinājums, papildus brīvdienas daudzbērnu ģimenēm, nepilns darba laiks u.c.)
sasniegšanai
Izpildes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Pasākumi
Izpilde
termiņi
institūcija institūcijas
rezultāti
3.3.8.1.
Visā periodā
LM
NEPLP,
Informācija
LM Patlaban minētā informācija nav apkopota.
Popularizēt
pašvaldības, mājas
lapā
un
sabiedrībā Darba
LBAS
pašvaldību
mājas
likumā
lapās,
Latvijas
paredzētās
Televīzijā un Latvijas
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tiesības,
popularizēt
attālināta darba
iespējas
un
aicināt
pašvaldības radīt
labās
prakses
piemēru
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

Radio

3.3.10. Nodrošināt atbalstu ģimenēm, kur apgādnieki zaudējuši darbu (psiholoģiskais atbalsts un palīdzību pēc
iespējas ātrāk atrast jaunu darbu) - pārskatīt prioritārās mērķa grupas valsts pakalpojumos bezdarbniekiem un
darba meklētājiem
Izpildes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Pasākumi
Izpilde
termiņi
institūcija institūcijas
rezultāti
3.3.10.1.
No 2012.gada
NVA
Individuālas
Nav izpildīts.
Nodrošināt
4.ceturkšņa,
psihologa
specifisku pieeju
ikgadēji
konsultācijas
darbu
bezdarbniekiem
un
zaudējušam
darba
meklētājiem
apgādniekam,
konkurētspējas
kuram ir bērni
paaugstināšanas
pasākumu ietvaros
Uzdevums
mērķa
3.3.15. Sekmēt skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbību ar vecākiem izglītības ieguves procesā
sasniegšanai
Izpildes
Atbildīgā
Iesaistītās
Tiešie darbības
Pasākumi
Izpilde
termiņi
institūcija institūcijas
rezultāti
3.3.15.1. Skolās Katru mācību
VBTAI
Īstenots
projekts Daļēji izpildīts.
popularizēt
gadu
„Draudzīga skola”
Pašlaik kustībā iesaistījušās 168 skolas no visas
ģimeni,
tās
Latvijas. Aprīlī notika kustības “Draudzīga skola”
nozīmi un lomu.
konference, kurā piedalījās 500 dalībnieki.
Notikuši izglītojošie semināri pedagogiem un skolu
atbalsta personālam.
Turpinās vairāki konkursi un aktivitātes - skolu vai
klašu kolektīvu „Labo darbu krātuvīte”, skolēnu
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filmu konkurss, “Labo darbu krātuves” konkurss
par labāko darbu, kas apraksta skolas iniciatīvu
cieņpilnas un drošas vides veidošanā, nupat
noslēdzies konkurss pedagogiem par labāko klases
audzināšanas stundu (51 darbs). Notiek darbs pie
jaunām
iniciatīvām
skolas vienojošiem pasākumiem, kur vienu nedēļu
visās skolās notiek dažādas iniciatīvas un katrai
dienai ir sava, vienojoša tēma. Kā arī tiek veidoti
reģionālie skolēnu forumi, kuros skolēniem būs
iespēja izteikt savu viedokli par aktualitātēm skolā
un kustības “Draudzīga skola” tālāko virzību, kā arī
pašiem aktīvi piedalīties šo forumu organizēšanā.
Īstenots
projekts Daļēji izpildīts.
„Draudzīga māja”
Notikuši izglītojošie semināri iestāžu audzinātājiem
un
atbalsta
personālam.
Turpinās vairāki konkursi un aktivitātes - skolu vai
klašu kolektīvu „Labo darbu krātuvīte”, kā arī
aktivitāte bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu
kolektīviem - saliedēšanas konkurss „Iepazīsti – te
ir mana māja un vide, kurā es dzīvoju”.

3.3.15.2.
Katru mācību
VBTAI
Ārpusģimenes
gadu
aprūpes iestādēs
mācīt
bērniem
prasmes veidot
pozitīvas
attiecības
ar
apkārtējiem un
veicināt atbildību
un patstāvību.
3.3.15.3. Izvērtēt
2012.gada
IZM
VARAM, 1. Diskusija ar bērnu Nav izpildīts.
psihologa
un 4.ceturksnis
VBTAI,
tiesību aizsardzības
sociālā pedagoga
LPS, NVO un izglītības jomas
pakalpojumu
ekspertiem
un
pieejamību
psihologu pārstāvjiem
pirmsskolas
2. MK
iesniegti
izglītības iestādēs
priekšlikumi
un
vispārējās
turpmākai rīcībai
izglītības iestādēs
Uzdevums
3.3.20. Sekmēt informācijas pielāgošanu plašsaziņas līdzekļos ģimenes, bērnu un pusaudžu attīstības vajadzībām
mērķa
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sasniegšanai
Pasākumi
3.3.20.1.
Sagatavot
ieteikumus
apspriežamām
tēmām ģimenes
un bērna tiesību
aizsardzības jomā

Izpildes
termiņi
No 2012.gada
4.ceturkšņa,
ikgadēji

3.3.20.2. Veicināt No 2012.gada
plašsaziņas
4.ceturksņa,
līdzekļos esošās
ikgadēji
informācijas
pieejamību
bērniem
ar
funkcionāliem
traucējumiem

Atbildīgā
institūcija
LM

Iesaistītās
institūcijas
VBTAI

LM

-

3.3.20.3.
No 2012.gada Pašvaldības,
Izglītības
4.ceturksņa,
IZM (tās
iestādēm
ikgadēji
padotībā
informēt
esošās
jauniešus
par
iestādes)
izglītības
un
nodarbinātības
iespējām
3.3.20.4.
No 2012.gada
NEPLP
Palielināt NEPLP
ikgadēji
sabiedriskajā
pasūtījumā
iekļauto

LM, KM,
NVO, LPS

Tiešie darbības
rezultāti
1. Vēstule NEPLP ar
ieteikumiem
raidījumiem Latvijas
Televīzijā un Latvijas
Radio
2.
Vēstule
elektroniskajiem
medijiem
un
sociālajiem tīkliem
1. Vēstule NEPLP ar
ieteikumiem
raidījumiem Latvijas
Televīzijā un Latvijas
Radio
2.
Vēstule
elektroniskajiem
medijiem
un
sociālajiem tīkliem
Organizēti semināri
izglītības iestādēs

-

Raidījumu īpatsvaru.

Izpilde
Izpildīs.
NEPLP elektroniski sniegta informācija par
apspriežamām tēmām ģimenes un bērna tiesību
aizsardzības jomā

Izpildīs.
NEPLP elektroniski sniegta informācija par
nepieciešamību plašsaziņas līdzekļos esošo
informāciju atspoguļot tā, lai tā saprotama arī
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Patlaban nav apkopota informācija.

Patlaban nav apkopota informācija.
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raidījumu,
kas
vērsti uz ģimenes
lomas
stiprināšanu
sabiedrībā, kā arī
bērniem
un
ģimenēm veidoto
attīstošo,
vērtīborientēto,
izglītojošo
raidījumu
īpatsvaru.
Rīcības virziena
mērķis
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

4. Mazināt ģimeni destabilizējošos faktorus
4.29. Izvērtēt, kādi dati raksturo vardarbības ģimenē izplatību, veikt to ikgadējo apkopošanu, kā arī izvērtēt
iespēju veikt regulārus pētījumus vardarbības jomā

Izpildes
termiņi
4.2.1.
Veikt No 2013.gada
ikgadēju
2.ceturkšņa,
vardarbības
ikgadēji
ģimenē izplatības
un
dinamikas
analīzi, apkopojot
statistikas datus
Pasākumi

Atbildīgā
institūcija
LM

Iesaistītās
institūcijas
IEM IC,
VM, TM,
valsts un
pašvaldības
policija,
NVO

Tiešie darbības
rezultāti
MK
iesniegts
Pārskats
par
vardarbības ģimenē
gadījumiem,
to
izplatību
un
dinamiku,
t.sk.
iekļaujot tajā:
1. datus no integrētās
iekšlietu informācijas
sistēmas apakšsistēmā
„Elektroniskais

Izpilde
Izpildīts.
26.11.2013. MK apstiprināts informatīvais
ziņojums „Par vardarbības ģimenē gadījumiem, to
izplatību un dinamiku 2012.gadā”.

9

1.uzdevums „Definēt vardarbību ģimenē” tiks iekļauts rīcības plānā 2014.-2017.gadam. Izpildes iespējamība atkarīga no Sabiedrības drošības līdzekļu koncepcijas izstrādes un virzības
(atbildīgā TM)
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notikumu
žurnāls”
reģistrētās
informācijas
par
notikumiem
(cietsirdība
un
vardarbība
pret
nepilngadīgo,
tīši
miesas
bojājumi,
izvarošana, ģimenes
konflikts, noziedzīgi
nodarījumi
pret
ģimeni);
2.
pie
kriminālatbildības
saukto personu skaitu
par
nodarījumiem,
kas
saistīti
ar
vardarbību ģimenē;
3. no vardarbības
ģimenē
cietušo
personu
skaitu,
kuriem tikusi sniegta
medicīniskā palīdzība
ārstniecības iestādē;
4. no vardarbības
ģimenē cietušo skaitu,
kuriem
sniegta
sociālā rehabilitācija;
5.
NVO
sniegto
palīdzību cietušajiem.
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi

4.3. Mazināt vardarbības tolerances līmeni sabiedrībā, uzlabot izpratni par vardarbību ģimenē un tās atpazīšanas
iespējas
Izpildes

Atbildīgā

Iesaistītās

Tiešie darbības

Izpilde
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4.3.1.
Sekmēt
policijas
darbinieku
situācijai
adekvātu,
vienveidīgu
(standartizētu)
rīcību gadījumos,
kad izsaukums
saistīts
ar
vardarbību
ģimenē

4.3.2. Popularizēt
Civilprocesa
likumā noteikto
iespēju
no
vardarbības
cietušām
personām saņemt
personisko
tiesību pagaidu
aizsardzību
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

institūcija
IEM

institūcijas
LM, TM,
LPS

Pēc
grozījumu
Civilprocesa
likumā
pieņemšanas
(skatīt
pasākumu
4.5.2.)

LM

TM

Izpildes
termiņi
Turpināt No 2013.gada

Pasākumi
4.4.1.

termiņi
2013.gada
2.ceturksnis

rezultāti
Izstrādāta metodika
izmantošanai policijas
darbā,
ietverot
kritērijus
riska
novērtēšanai
vardarbības ģimenē
gadījumos

Izpildīts.
Iekšlietu ministrija 2013.gada 31.oktobra vēstulē
nr.1-38/2896 informēja Labklājības ministriju, ka
Valsts policija sadarbībā ar nodibinājumu „Centrs
Dardedze” ir izveidojusi informatīvu materiālu
(kopiju) policijas darbiniekiem ar praktiskiem
padomiem, kuri būtu jāņem vērā, izmeklējot
noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar vardarbību
ģimenē. Kartiņā ir ietverta informācija par
pazīmēm, kas varētu liecināt, ka notikusi
vardarbība, par darbu notikuma vietā, ziņojuma
sastādīšanu, kā arī procesa virzītāja rīcību
nepilngadīgā cietušā vai liecinieka nopratināšanā.
Tāpat 26.09.2013. VSS ir izsaukts Ministru
kabineta noteikumu projekts „Vardarbības draudu
novēršanas un personisko tiesību aizsardzības
nodrošināšanas kārtība” (VSS-1795).
Informācija
krīzes Daļēji izpildīts.
centros,
sociālajos Grozījumu Civilprocesa likumā patlaban atrodas
dienestos,
tiesās, Saeimā – pieņemti otrajā lasījumā.
bāriņtiesās, valsts un
pašvaldību policijā,
Juridiskās palīdzības
administrācijā,
Zvērinātu advokātu
padomē, NVO

4.4. Paplašināt speciālistu zināšanas darbam ar cietušajiem no vardarbības ģimenē
Atbildīgā
institūcija
VM

Iesaistītās
institūcijas
-

Tiešie darbības
rezultāti
Izglītojoši pasākumi Nav izpildīts.

Izpilde
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ārstniecības
personu
apmācību darbam
ar
pacientiem,
kuri cietuši no
vardarbības
4.4.2.
Precizēt
prasības
speciālistu
apmācībām par
bērnu
tiesību
aizsardzību
un
vardarbības
ģimenē
aspektiem.
Paplašināt
speciālistu loku,
kuriem jāapgūst
šīs
zināšanas,
iekļaujot tajā arī
tiesnešus,
pedagogus
un
sociālos
darbiniekus
4.4.3.
Aicināt
augstskolas
iekļaut
savā
izglītības
programmu
piedāvājumā
mācību
programmu par
bērnu
tiesību
aizsardzību
un

4.ceturkšņa,
ikgadēji

ģimenes
ārstiem, VM nav sniegusi informāciju par pasākuma izpildi.
primārās
aprūpes
māsām, ginekologiem

2012.gada
4.ceturksnis

LM

VBTAI

Pēc 4.4.2.
pasākumā
paredzēto
noteikumu
pieņemšanas

LM

-

MK
iesniegti
noteikumi,
kas
aizvietos
MK
2005.gada
27.septembra
noteikumus Nr.729
„Noteikumi
par
speciālu
zināšanu
apguves kārtību bērnu
tiesību aizsardzības
jomā un šo zināšanu
saturu”

Daļēji izpildīts.
Bērnu tiesību aizsardzības likumā 2013.gada
4.jūlijā stājās spēkā grozījumi, kas noteica personu
loku, kurām nepieciešamas apgūt speciālās
zināšanas.
Ministru kabineta noteiktumi par zināšanu saturu ir
izstrādāti un izskatīti MKK 14.10.2013. sēdē.
Nepieciešams saskaņojums ar IZM.

Vēstule augstskolām

Nav izpildīts.
Skatīt informāciju par 4.4.2.pasākuma izpildi.
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vardarbības
ģimenē
aspektiem
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
4.5.1. Izstrādāt
priekšlikumus
psihisko
traucējumu
gradācijai likuma
„Par
Krimināllikuma
spēkā stāšanās un
piemērošanas
kārtība”
3. pielikumā
4.5.2
Noteikt
pienākumu
varmākam atstāt
mājokli,
kurā
viņš dzīvo kopā
ar no vardarbības
cietušo personu,
un
aizliegumu
tuvoties
cietušajai
personai
Uzdevums
mērķa

4.5. Pilnveidot normatīvo regulējumu, lai aizsargātu no vardarbības ģimenē cietušos un rehabilitētu vardarbības
veicējus
Izpildes
termiņi
2013.gada
2.ceturksnis

Atbildīgā
institūcija
VM

Iesaistītās
institūcijas
TM, LM

2013.gada
4.ceturksnis

TM

LM, NVO

Tiešie darbības
rezultāti
Izstrādāti
priekšlikumi psihisko
traucējumu gradācijai
likuma
„Par
Krimināllikuma spēkā
stāšanās
un
piemērošanas kārtība”
3. pielikumā
un
iesniegti
TM
izvērtēšanai.

Izpilde

Daļēji izpildīts.
Veselības ministrija 2013.gada 1.novembra vēstulē
Nr.01-13/4155 informēja Labklājības ministriju, ka
ministrija ir uzsākusi darbu pie priekšlikumu
izstrādes psihiskās vardarbības ietekmes uz
veselību novērtēšanai. Ņemot vērā to, ka ir
nepiecienāms iegūt papildu7s informāciju par citu
valstu pieredzi, kā arī iegūt vienotu nozaru ekspertu
viedokli par psiholoģiskās ietekmes seku
izvērtēšanas kritērijiem, pasākuma izpilde ir
paredzēta 2014.gadā.
MK
iesniegti Daļēji izpildīts.
grozījumi
Grozījumu Civilprocesa likumā patlaban atrodas
Civilprocesa likumā.
Saeimā – pieņemti otrajā lasījumā.

4.810. Nodrošināt filmu ar vardarbības ainām demonstrēšanas pirms 22:00 televīzijā aizlieguma ievērošanu

10

7.uzdevums „Noteikt institucionālo mehānismu informācijas apmaiņai un sadarbībai vardarbības ģimenē gadījumos” tiks iekļauts Rīcības plānā 2014.-2017.gadam, jo atkarīgs no Sabiedrības
drošības līdzekļu koncepcijas izstrādes un virzības (atbildīgā TM)
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sasniegšanai
Pasākumi
4.8.1. Pārskatīt
kritērijus,
lai
nodrošinātu filmu
ar
vardarbības
ainām
demonstrēšanas
pirms
22:00
televīzijā
aizlieguma
ievērošanu
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
4.9.1.
Noteikt
kārtību,
kādā
izpildāmi tiesas
nolēmumi lietās,
kas izriet no
aizgādības
un
saskarsmes
tiesībām
4.9.2. Informēt
vecākus
par
tiesas nolēmumu
lietās, kas izriet
no aizgādības un
saskarsmes
11

Izpildes
termiņi
Visā periodā

Atbildīgā
institūcija
NEPLP

Iesaistītās
institūcijas
IZM, KM,
LM, NVO

Tiešie darbības
rezultāti
Priekšlikumi iesniegti
komisijai „Par bērnu
un
pusaudžu
aizsardzību
pret
vardarbības kaitīgo
ietekmi
televīzijas
raidījumos”

Izpilde
Izpildīs.
NEPLP elektroniski sniegta informācija par
apspriežamām tēmām ģimenes un bērna tiesību
aizsardzības jomā

4.911. Īstenot citus pasākumus ģimenes stabilitātes nodrošināšanai
Izpildes
termiņi
2013.gada
2.ceturksnis

Atbildīgā
institūcija
TM

Iesaistītās
institūcijas
LM ,
Zvērinātu
tiesu
izpildītāju
padome

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
MK
iesniegti Izpildīts.
grozījumi
Grozījumu Civilprocesa likumā patlaban tiek
Civilprocesa likumā
izskatīti Saeimā.

No
2013.gada,
ikgadēji

LM, VBTAI

TM,
Zvērinātu
tiesu
izpildītāju
padome

Dažādi
informatīvi Nav izpildīts.
pasākumi
Nav pieņemti likuma grozījumi. Pēc likumprojekta
pieņemšanas, notiks informatīvie pasākumi.

Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumus, kurus nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem
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tiesībām,
neizpildes sekām
Rīcības virziens
virsmērķa
sasniegšanai

5. Ārpusģimenes aprūpe

Rīcības virziena
mērķis

Panākt, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas bērns ir apguvis sociālās prasmes un ir spējīgs
kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli ar neizkropļotu izpratni par ģimeni, tās dibināšanu, vecāku lomu tajā un
bērnu audzināšanu

Uzdevums
mērķa
sasniegšanai

5.1. Sekmēt jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes

Pasākumi
5.1.1.
Radīt
iespēju
vidusskolas
vecuma
jauniešiem, kuri
uzturas
pašvaldību bērnu
ārpusģimenes
aprūpes iestādēs,
praktizēt
patstāvīgās
dzīves iemaņas,
dzīvojot atsevišķi
no citu vecuma
grupu bērniem
5.1.2.
Uzlabot
pašvaldību bērnu
ārpusģimenes
aprūpes iestāžu
darbinieku
zināšanas
un

Izpildes
termiņi
1. Visā
periodā

Atbildīgā
institūcija
Pašvaldības,
NVO

1. Vismaz
reizi gadā

1.VBTAI
2. LM

2. 2013.gada
1.ceturksnis

Iesaistītās
institūcijas
LM

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
1. Katru
gadu Izpildīts.
izveidotas
vismaz Finansiālu apsvērumu dēļ katru gadu bija iespējams
divas „jauniešu māja” izveidot tikai vienu „jauniešu māju”:
2012.gada „jauniešu māja” atklāta Krāslavas
novada bērnu sociālās rehabilitācijas centrā
„Mūsmājas”.
2013.gadā „jauniešu māja” atklāta Smiltenes
novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā.

Pašvaldības, 1. Semināri
NVO
2.
Metodiskie
ieteikumi
jauniešu
līdzdarbības
veicināšanai ikdienas
sadzīvei

Daļēji izpildīts.
Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija izglīto bērnu sociālās aprūpes iestāžu
speciālistus darbam ar ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem.

LMpl_161213_ GVPP; Informācija par Rīcības plāna pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2012. – 2014.gadam izpildi

49
prasmes
sagatavot bērnus
dzīvei
pēc
ārpusģimenes
aprūpes beigām
5.1.3.
Radīt No 2012.gada
iespēju
ikgadēji
ārpusģimenes
aprūpē
esošam
bērnam saņemt
psiholoģisku
atbalstu
ārpus
iestādes
5.1.4.
Liegt
iespēju pēc bērna
nāves vecākiem,
kuriem
ir
atņemtas aprūpes
vai
aizgādības
tiesības,
pretendēt
uz
bērna
mantu
(saņemt
mantojumu), ja
bērns
bijis
ārpusģimenes
aprūpē
5.1.5. Nodrošināt
pašvaldību
sociālo dienestu
regulāru
pilngadību
sasnieguša bērna

nepieciešamo
vajadzību
nodrošināšanā

VBTAI

-

2013.gada
3.ceturksnis

TM

LM

2013.gada
4.ceturksnis

LM

-

Metodiskie ieteikumi nav izveidoti.

Sniegto
psihologa Izpildīs.
konsultāciju
skaits Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Valsts
gadā
programmas bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai kārtējam gadam ietvaros nodrošina
individuālas psihologa konsultācijas adoptētājiem,
audžuģimenēm,
aizbildņiem,
viesģimenēm,
ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku
gādības palikušiem bērniem (arī pēc pilngadības
sasniegšanas).
MK
iesniegti Izpildīts.
grozījumi Civillikumā Tieslietu ministrija 2013.gada 4.novembra vēstulē
nr.1-13.8/4124 informēja Labklājības ministriju, ka
minētais regulējums ir ietverts likumprojektā
„Grozījumi Civillikumā” (Saeimas reģ. Nr.
411/Lp11), kas ir izskatīts Saeimā 1.lasījumā un
patlaban atrodas izskatīšanai pirms otrā lasījuma.

MK
iesniegti
grozījumi
1. Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības
likumā

Daļēji izpildīts.
1. Pasākums iekļauts Pamatnostādņu sociālo
pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam.
2. Ņemot vērā, ka grozījumu veikšana radīs
finansiālu ietekmi, tādēļ patlaban grozījumu
veikšana ir atlikta.

LMpl_161213_ GVPP; Informācija par Rīcības plāna pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2012. – 2014.gadam izpildi

50
uzraudzību
vai
vajadzību
apzināšanu
un
attiecīgi
nodrošināt
nepieciešamos
atbalsta
pasākumus
vismaz 2 gadus
pēc ārpusģimenes
aprūpes
beigšanās
Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
5.2.1.
Uzlabot
lēmumu
par
ārpusģimenes
aprūpes formas
izvēles kvalitāti,
pēc
iespējas
mazinot iespēju
bērnam nonākt
bērnu
aprūpes
iestādē
5.2.2.
Attīstīt
prasmi veicināt
ārpusģimenes
aprūpē
esošu
bērnu līdzdalību
lēmumu attiecībā
uz
sevi

2. MK 15.11.2005.
noteikumos Nr.857
„Noteikumi
par
sociālajām garantijām
bārenim
un
bez
vecāku
gādības
palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes
beigšanās”
5.2. Izglītot personas, kuras ikdienas darbā saskaras ar ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem
Izpildes
termiņi
No
2012.gada,
ikgadēji,
vismaz reizi
gadā

Atbildīgā
institūcija
VBTAI

No
2012.gada,
ikgadēji,
vismaz reizi
gadā

VBTAI

Iesaistītās
Tiešie darbības
institūcijas
rezultāti
LM,
Semināri valsts un
pašvaldības, pašvaldību
iestāžu
NVO
(Valsts un pašvaldību
policija,
sociālie
dienesti, bāriņtiesas,
u.c.)
darbiniekiem,
kuri pieņem lēmumus
saistībā
ar
ārpusģimenes aprūpi

Izpilde
Izpildīts.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Valsts
programmas bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai kārtējam gadam katru gadu organizē
dažāda veida izglītojošus pasākumus valsts un
pašvaldības darbiniekiem.

LM,
Semināri
bērnu Izpildīts.
pašvaldības, aprūpes
iestāžu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Valsts
NVO
vadītājiem
un programmas bērna un ģimenes stāvokļa
darbiniekiem
un uzlabošanai kārtējam gadam katru gadu organizē
bāriņtiesu
dažāda veida izglītojošus pasākumus valsts un
darbiniekiem
pašvaldības darbiniekiem.
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pieņemšanā
5.2.3.
Veicināt
proaktīvu rīcību,
t.sk.,
attīstot
atbalsta ģimenes
un
uzticības
personas
pakalpojumu,
sociālās
palīdzības
un
sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanā
ģimenēm
ar
bērniem
preventīvi
novēršot krīzes
situācijas ģimenē.
5.2.4.
Uzlabot
izpratni
par
audžuģimeni kā
ārpusģimenes
aprūpes
pakalpojumu
sniedzēju,
tai
nepieciešamajiem
atbalsta
pakalpojumiem
un sadarbības ar
to veidiem
5.2.5. Izstrādāt
ieteikumus
ģimeniskai videi
pietuvinātu

1. 2013.gada
4.ceturksnis

1. LM,
VBTAI

2. No
2013.gada,
ikgadēji,
vismaz reizi
gadā

2.VBTAI

No
2012.gada,
ikgadēji,
vismaz reizi
gadā

VBTAI

2013.gada
2.ceturksnis

LM, VBTAI

Pašvaldības, 1.
Metodiskie Nav izpildīts.
NVO
ieteikumi
Pasākumu plānots veikt 2014.gadā.
pašvaldību
sociālo
dienestu darbiniekiem
darbam ar ģimenēm
ar bērniem
2. Semināri

Pašvaldības, Semināri bāriņtiesu
Izpildīts.
NVO
un pašvaldību sociālo Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Valsts
dienestu darbiniekiem programmas bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai kārtējam gadam katru gadu organizē
dažāda veida izglītojošus pasākumus valsts un
pašvaldības darbiniekiem.

Pašvaldības
NVO

1. Veikta aptauja Izpildīts.
pašvaldībās
par 1. Labklājības ministrija 2013.gada 15.jūlijā
plānotajiem
nosūtīja vēstuli visām pašvaldībām ar lūgumu
pasākumiem
sniegt
informāciju
ministrijai
par
to
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aprūpes
pakalpojumu
attīstībai

ģimeniskai
videi
pietuvinātu aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšanai
2. Izstrādāti ieteikumi
pašvaldībām

Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
5.3.1. Popularizēt
audžuģimeni kā
vienu
no
ārpusģimenes
aprūpes formām

5.3.2. Potenciālās
audžuģimenes
iepazīstināt
ar
bērnu
tiesību
jautājumiem

administratīvajā
teritorijā
pieejamiem
pakalpojumiem ārpusģimenes aprūpē esošiem
bērniem un iespēju nodrošināt ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu.
2. Ņemot vērā, ka Pamatnostādņu sociālo
pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam ietvaros
plānots veikt plašus pasākumus attiecībā uz bērnu
sociālās aprūpes centru deinstitucionalizāciju, kā
ietvaros arī tiks izstrādāti un īstenoti kritēriji
ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu
attīstībai, atsevišķi ieteikumu pašvaldībām netiks
izstrādāti.

5.3. Izglītot potenciālās audžuģimenes
Izpildes
termiņi
Visā periodā

Atbildīgā
institūcija
LM

Iesaistītās
institūcijas
SIA
„Mammām
un tētiem”,
NVO

Visā periodā

VBTAI

-

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
Informēšanas
Izpildīts.
kampaņa
„Palīdzi Katru gadu Valsts programmas bērna un ģimenes
bērnam izaugt!”
stāvokļa uzlabošanai Labklājības ministrija īsteno
Informēšanas kampaņu „Palīdzi bērnam izaugt!”,
kā ietvaros tiek popularizēta adopcija, t.sk.,
adoptētāju labā pieredze, kā arī audžuģimeņu
kustība: piemēram, 2013.gadā izveidoti 4
videopadomi par adopciju, audžuģimenēm un
adopcijas noslēpumu un izvietoti interneta portālā
www.mammamuntetiem.lv; LTV1 demonstrēti
videoklipi par audžuģimenēm.
Personu skaits gadā, Izpildīts.
kuri
noklausījušies 2012.gadā apmācītas 78 potenciālās audžuģimenes,
obligāto
mācību savukārt 2013.gada deviņos mēnešos 43
kursu audžuģimenēm potenciālās audžuģimenes.
(pirms
statusa
iegūšanas)
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5.3.3.
Izvērtēt
iespēju
ieviest
audžuģimeņu
statusa
izvērtēšanas
kritērijus

2013.gada
4.ceturksnis

LM

VBTAI,
pašvaldības

MK
iesniegti
grozījumi
MK
19.12.2006.
noteikumos Nr.1036
„Audžuģimenes
noteikumi”

5.3.4.
Izglītot
audžuģimenes
par bērnu vecumā
līdz 3 gadiem
aprūpi

2013.gada
4.ceturksnis

LM

VBTAI,
pašvaldības

MK
grozījumi
19.12.2006.
noteikumos Nr.1036
„Audžuģimenes
noteikumi”

Uzdevums
mērķa
sasniegšanai
Pasākumi
5.4.1. Turpināt
bērna
aprūpes
iestāžu
reorganizāciju,
veidojot iestādes
atvērtākas
un
atbilstošākas
sabiedrības
vajadzību
nodrošināšanai
5.4.4. Nodrošināt
bērnu līdz 3 gadu
vecumam aprūpi
ģimeniskā vidē

Nav izpildīts.
Ņemot vērā, ka Labklājības ministrija patlaban
strādā pie koncepcijas izstrādes, kur viens no
jautājumiem būs par audžuģimeņu attīstības
pilnveidi un tām sniedzamo atbalstu, arī grozījumi
MK noteikumos kavējas, jo ir cieši saistīti ar
koncepciju un tālāk MK pieņemto lēmumu.
iesniegti Nav izpildīts.
MK Skatīt informāciju par 5.3.3.pasākuma izpildi.

5.4. Sekmēt ģimenisku vidi ārpusģimenes aprūpes iestādēs, optimizējot iestāžu un bērnu grupu lielumu
Izpildes
termiņi
Visā periodā

Atbildīgā
institūcija
Pašvaldības

Iesaistītās
institūcijas
LM

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
Bērnu
aprūpes Procesā.
iestādes gadā, kuras Pasākums iekļauts Pamatnostādnēs sociālo
piedāvā
papildus pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam.
pakalpojumus, piem.,
ģimenes
atbalsta
centru,
„jauniešu
mājas”, krīzes centru,
„bēbīšu skolu” u.tml.

2012.gada
4.cetrusknis

LM

Pašvaldības
NVO

1.
MK
koncepcija

iesniegta Nav izpildīts.
Pasākums iekļauts Pamatnostādnēs sociālo
pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam.
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5.512. Īstenot citus atbalsta pasākumus ārpusģimenes aprūpes jomā
Izpildes
termiņi
No
2012.gada,
ikgadēji

Atbildīgā
institūcija
VBTAI

Iesaistītās
institūcijas
-

5.5.2. Palielināt
pabalsta
aizbildnim
par
bērna uzturēšanu
apmēru

2013.gada
1.ceturksnis

LM

NVO

5.5.3. Palielināt
atlīdzības
aizbildnim
par
pienākumu
pildīšanu apmēru

2013.gada
3.ceturksnis

LM

NVO

Pasākumi
5.5.1. Nodrošināt
psiholoģisko
atbalstu
aizbildņiem,
audžuģimenēm
un adoptētājiem

Tiešie darbības
Izpilde
rezultāti
Atbalsta grupu skaits Izpildīts.
gadā
Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai ietvaros 2012.gadā nodrošinātas 14
atbalsta grupas (aptuveni 140 cilvēkiem), savukārt
2013.gadā 134 aizbildņiem, audžuģimenēm,
adoptētājiem un viesģimenēm nodrošinātas atbalsta
grupas.
MK
iesniegta Nav izpildīts.
koncepcija
Plānots, ka koncepcija tiks izstrādāta apvienojot trīs
jautājumus:
1) veicināt ārpusģimenes aprūpi, palielinot
materiālo atbalstu aizbildnim;
2) veicināt adoptētāju līdzvērtību bioloģiskajām
ģimenēm valsts finansiālā atbalsta kontekstā;
3) pilnveidot audžuģimeņu attīstību un tām
sniedzamo atbalstu.
Plānots, ka koncepcija MK tiks iesniegta 2014.gada
I ceturksnī.
MK
iesniegta Nav izpildīts.
koncepcija
Skatīt informāciju par 5.5.2.pasākuma izpildi.

Informāciju sagatavoja: Baiba Abersone
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Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumu, kuru nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem
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