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Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.

Komisijas sēdes atklāšana.
Komisijas nolikuma izskatīšana un apstiprināšana.
Nacionālā ziņojuma par ANO Konvencijas par bērna tiesībām virzība.
Labklājības ministrijas priekšlikumi informatīvajā ziņojumā “Pārskats par bērnu
stāvokli Latvijā 2011.gadā” minēto problēmu iespējamiem risinājumiem un tam
plānotie valsts budžeta līdzekļi:
4.1. Ārpusģimenes aprūpe – deinstucionalizācija;
4.2. Bērnu nabadzība un sociālā atstumtība.

1. Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdes atklāšana.
(I.Viņķele)
____________________________________________________
I.Viņķele atklāj 2013.gada pirmo atjaunotās Bērnu tiesību aizsardzības komisijas (turpmākKomisija) sēdi, kas tiek sasaukta pēc ilgāka pārtraukuma. Proti, tas nav darīts kopš 2009.gada,
iemesli tam ir vairāki, bet galvenā problēma ir tā, ka bērnu tiesību aizsardzība jautājumu
risināšana tiek uzlūkota kā šaura Labklājības ministrijas atbildība, nevis kā horizontāla
politika/ ar starpsektoriālu pieeju, kas attiecīgi nesekmē efektīvu problēmu apzināšanu un
risināšanu.
Pie šāda secinājuma nonācām arī tad, kad gatavojām kārtējo informatīvo ziņojumu “Pārskats
par bērnu stāvokli Latvijā 2011.gadā”.
Ņemot vērā minēto, aicina šoreiz Komisijas darbu organizēt, jomas aplūkojot integrēti, ar
risinājuma piedāvājumiem. Taču gadījumā, ja tas neizdosies, ierosina Komisijai atzīt, ka tā,
tomēr darbu neturpinās.

2. Komisijas nolikuma izskatīšana un apstiprināšana, turpmākā Komisijas darba
organizēšana.
(I.Viņķele)
____________________________________________________
(I.Alliks, K.Līce, L.Liepiņa, S.Līviņa, I.Ielīte, E.Papule, A.Kļaviņa)
I.Viņķele informē, ka ir atjaunots un papildināts Komisijas nolikums, kas mums šajā sēdē ir
jāapstiprina. Jautā, vai ir kādi komentāri par Komisijas nolikumu.
K.Līce atzīmē, ka ministre jau ir uzsvērusi svarīgāko – atšķirību starp šauri sektoriālo un
„jumta” pieeju un tas arī Ārlietu ministrijai ļoti traucēja, gatavojot Ziņojumu par ANO Bērna
tiesību konvencijas izpildi Latvijā laika posmā no 2004.gada līdz 2012.gadam. ĀM speciālists
bija ziņojuma izstrādes darba grupas vadītājs. Taču, tā kā ĀM darbinieki nav speciālisti tieši
bērnu tiesību aizsardzības un citu iesaistīto ministriju kompetenču jomā un sadarbībā ar šo
jomu NVO, tas radīja grūtības kvalitatīva un savlaicīga ziņojuma sagatavošanā.
Līdz ar to izsaka priekšlikumu par to, ka Komisija ne tikai izskata nacionālo ziņojumu, bet to
arī sagatavo, papildinot Nolikuma 4.1.punktu ar vārdu „sagatavo”.
Saturiskā informācija nacionālā ziņojumā ir tieši tāda pati, kāda tā ir ikgadējā pārskatā par
bērna stāvokli valstī.
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ĀM ir ļoti grūti sagatavot objektīvu informāciju šim ziņojumam. Birojs ikdienā nestrādā ar
šiem jautājumiem pēc būtības un biroja darbiniekam katru reizi jāpārliecinās, vai informācija
atbilst patiesībai.
L.Liepiņa uzskata, ka Komisija noteikti nevarētu būt nacionālā ziņojuma sagatavotājs.
Ierosina, ka Labklājības ministrija varētu gatavot ikgadējo pārskatu par bērnu stāvokli valstī
pēc tādas formas, kāds ir nacionālais ziņojums ANO un tad to visu apkopo reizi piecos gados
iesniegšanai ANO.
Vienlaikus aicina Komisijas locekļus sniegt viedokļus, tostarp sniegt Pārresoru koordinācijas
centra vīziju par to, kā mēs šos horizontālās politikas jautājumus varam labāk risināt, vadīt.
I.Alliks norāda, ka šis jautājums, tomēr ir jāskata plašāk, proti, kā vispār Latvijā tiek gatavoti
ziņojumi iesniegšanai ANO. Piemēram, Labklājības ministrija sagatavo Nacionālo ziņojumu
par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām izpildi Latvijā. Savukārt dažādu
iemeslu dēļ ANO Konvencijas par bērna tiesībām izpildi sagatavotājs un koordinētājs ir Ārlietu
ministrijas Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs.
Jautājums ir, vai mēs par atbildīgo uzliekam to, kam tas ir vairāk piekritīgs atbilstoši ziņojuma
saturam vai formai.
I.Ielīte uzskata, ka jāņem ir vērā tā pieredze, kas bija 90-tajos un 2000 gadu sākumā šajā
komisijā. Proti, Komisija vienojās par procesu, kā tas tiks veikts, tika apzinātas un iesaistītas
ieinteresētās puses. Ziņojums tika izskatīts Komisijā un tikai tad tika virzīts iesniegšanai
valdībā u.tml.
Komisija ziņojumu nesagatavoja.
I.Viņķele ierosina, ka šī varētu būt sava veida redakcijas kolēģija. ĀM varētu šeit klātienē
uzdot jautājumus, atbildīgajām institūcijām, par visiem neskaidriem jautājumiem. Proti,
Komisija nevis sagatavotu Ziņojumu, bet izvērtētu tā saturu un palīdzētu ĀM sagatavot
nepieciešamo objektīvo informāciju nacionālajam ziņojumam.
E.Papule piekrīt I.Viņķeles teiktajam, ka šādas Komisijas nesagatavo ziņojumus.
Sēdes dalībnieki apstiprina Komisijas nolikumu (nepapildinot 4.1.punktu ar vārdu
„sagatavo”)
I.Viņķele iepazīstina Komisiju ar tās mērķiem, uzdevumiem, ministriju kompetencēm
informatīvajā ziņojumā “Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2011.gadā” minēto problēmu
risināšanai (prezentācija pievienota pielikumā).
Vērš uzmanību, ka Komisijas mērķis ir panākt horizontālās politikas „jumta” izpratni problēmas, kurās ir pieminēts vārds „bērns” nav tikai Labklājības ministrijas, vai dažkārt arī
Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence, bet tā ir kopīgā integrētā politika. Līdz ar to
bērnu situācijas uzlabojums ir iespējams tikai pie šāda ietvara.
Attiecībā uz laika grafiku problēmu izskatīšanai, informē, ka piedāvātais nav strikti noteikts un
aicina priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām grafikā nosūtīt Komisijas sekretārei.
L.Liepiņa vērš uzmanību, ka problēmas ir daudz, tādēļ ir plānots diezgan intensīvs Komisijas
sēžu grafiks, proti, uz sēdi plānots sanākt reizi mēnesī. Indikatīvi ir plānots, ka Veselības
ministrijas kompetences jautājumus varētu skatīt novembrī. Jautā, vai Veselības ministrija tam
piekrīt.
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S.Līviņa norāda, ka ir divi komentāri par prezentāciju. Pirmais, par kompetencēm. Ministre
pašā sākumā minēja, ka Komisijas mērķis ir nodrošināt starpsektoriālu pieeju.
Ja tagad tā strikti sarakstām kompetences katrai ministrijai, tad nesasniedzam integrēto pieeju.
Piemēram, Veselības ministrijai ir ierakstīts, ka tā ir galvenā atbildīgā par bērnu traumatismu,
bet tajā pašā laikā zināms, ka ļoti liela nozīme ir arī Satiksmes ministrijai un viņu veiktajām
aktivitātēm.
Ierosina paņemt tikai indikatoru un pretī sarakstīt visas atbildīgās ministrijas, institūcijas.
Attiecībā uz indikatīvo laika grafiku, norāda, ka Veselības ministrija novembrī nevarēs ziņot,
bet varētu 2014.gada janvārī.
A.Kļaviņa jautā, vai ir iespējams, papildināt kompetences. Piemēram, jautājums par interešu
izglītību bērniem ar invaliditāti vispār nav minēts, tas parādījās tikai problēmu aprakstos.
I.Alliks atbild, ka noteikti var papildināt, it īpaši par tiem jautājumiem, kur ir nepieciešamas
kādas rīcības/intervences.
A.Kļaviņa sola elektroniski atsūtīt priekšlikumus.
E.Papule norāda, ka, zinot to, ka visi papildinās IZM kompetenci, lūdz to darīt apdomīgi, lai
varētu uzrakstīt saprātīgu ziņojumu.
Vienlaikus informē, ka attiecībā uz interešu izglītību papildus finansējums būs 2017.gadā.
L.Liepiņa piekrīt, ka visu uzreiz nevarēsim atrisināt, tāpēc Komisijā ir jāvienojas par
prioritātēm.
I.Alliks vērš uzmanību, ka prezentācijā ministriju kompetences nav saliktas prioritārā secībā.
Piemēram, IZM nav galvenā problēma – smēķēt pamēģinājušo jauniešu īpatsvars.
I.Ielīte ierosina tagad uz vietas konkrēti jau saskaņot, kurās mēneša nedēļās mēs turpmāk
tiekamies.
I.Viņķele aicina netērēt laiku šādām tehniskām lietām un ierosina to darīt elektroniski.
Nolēma:
- Labklājības ministrijai pārskatīt kompetences un izskatāmos jautājumus strukturēt atbilstoši
starpsektoriālajai pieejai – norādīt problēmu un attiecīgi pretī atzīmēt visas atbildīgās
ministrijas, institūcijas.
Nosūtīt to Komisijas locekļiem izvērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai.
- Komisijas locekļi rakstveidā iesniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām laika
grafikā, nosūtot tos uz e-pastu: kristine.venta-kittele@lm.gov.lv.

3. Nacionālā ziņojuma par ANO Konvencijas par bērna tiesībām virzība
(K.Līce )
____________________________________________________
( I.Viņķele, I.Ielīte)
K.Līce informē, ka š.ģ. 9.jūlijā Nacionālais ziņojums tika apstiprināts Ministru kabinetā. Visu
augustu, septembri, oktobri ziņojums tika tulkots, rediģēts un terminoloģiski saskaņots.
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22.oktobrī tas tika iesniegts ANO un tagad ir jāgaida informācija, kad tas varētu tikt izskatīts
Bērnu tiesību komitejā. Tas varētu orientējoši būt pēc pusotra gada, bet informāciju par
izskatīšanas laiku dalībvalsts saņem apmēram 5-6 mēn. iepriekš. Tradicionāli ANO Bērnu
tiesību komiteja uzdod kādu jautājumu precizēt.
I.Ielīte jautā, vai varētu saņemt šo Ziņojumu.
K.Līce atbild apstiprinoši.
Nolēma:
- K.Līce elektroniski nosūtīs Labklājības ministrijai Nacionālo ziņojumu, kas pēc tam tiks
pārsūtīts visiem Komisijas locekļiem.

4. Labklājības ministrijas priekšlikumi informatīvajā ziņojumā “Pārskats par bērnu
stāvokli Latvijā 2011.gadā” minēto problēmu iespējamiem risinājumiem un tam
plānotie valsts budžeta līdzekļi.
4.1. Ārpusģimenes aprūpe – deinstucionalizācija
(L.Liepiņa)
____________________________________________________
(I.Viņķele, I.Alliks, J.Jansons, K.Dūdiņa, E.Papule, L.Rieksta-Riekstiņa, I.Dundure, I.Ielīte)

L.Liepiņa informē par ārpusģimenes aprūpi – deinstucionalizāciju (prezentācija pievienota
pielikumā).
Informē, ka ārpusģimenes aprūpē uz 2013.gada 1.janvāri ir 8.1 tūkst. bērnu, kas īpatsvarā pret
bērnu skaitu valstī ir salīdzinoši liels. No kopējā bērnu skaita, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē
23% ir iestādēs. Pieaug audžuģimeņu skaits, savukārt samazinās aizbildnībā esošo bērnu skats.
Būtiski ir aplūkot arī to, cik lielas ir iestādes, lai varētu runāt par to, vai tiek nodrošināts
ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (piemēram, kā SOS ciematā). Kā redzams
prezentācijā, 12 iestādes ir tādas, kurās ir līdz 24 bērniem, kas varētu būt viens no mērķiem,
kuru gribētu sasniegt nākamajā Eiropas struktūrfondu plānošanas periodā. 11 iestādēs – no 25
līdz 50 bērni un 14 iestādes, kurās ir 51 un vairāk, kas ir ļoti daudz un šeit nevaram runāt par
kaut ko ģimenisku.
Vienlaikus informē, ka Labklājības ministrija nosūtīja apjomīgu anketu visām ES dalībvalstīm,
lūdzot sniegt informāciju par alternatīvās aprūpes formām. Atbilde tika saņemta tikai no 9
valstīm. Turklāt sniegtā informācijā nebija pilnīga (nebija precīzi atbildēts uz visiem anketas
jautājumiem). Redzam, ka Vācijā 42% bērni ir institūcijās, protams, šeit vienlaikus jāskatās arī
tas, cik daudz bērnu var iestādē atrasties, Bulgārijā – tie ir 39% pat ar visu lielo finansiālo
intervenci. Interesants piemērs ir Polija, kurā patreizējā perioda Eiropas struktūrfondu līdzekļus
ieguldīja ārpusģimenes aprūpes reformā un līdz ar to viņiem iestādēs ir 25 % bērnu; savukārt
no nākamajā plānošanas periodā Polija ir paredzējusi ieguldīt līdzekļus, lai vienā iestādē
nebūtu vairāk kā 10 bērni.
Nākotnes solis - turpināt darbu pie audžuģimeņu kustības attīstīšanas, neaizmirstot arī par
aizbildņu izglītošanu, atbalsta sistēmas pilnveidošanu. Labklājības ministrijas nākamā gada
plānā ir paredzēts izstrādāt koncepciju par atbalsta iespējām audžuģimenēm un aizbildņiem,
t.sk., par sociālajām garantijām un par to specializāciju, kas vairākkārtīgi izskanējusi kā aktuāla
nepieciešamība.
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Savukārt otrs bloks par ko jādomā, tās ir institūcijas. Tuvāko piecu gadu laikā, mēs nevaram
cerēt, ka Latvijā bērnu aprūpes iestādes vispār nebūs.
J.Jansons komentē, ka izvirzītais mērķis ir labs, vienīgi akcentu vajadzētu likt uz prevenciju,
proti, vajadzētu strādāt ar cēloņiem.
Ideālais variants, ka bērns var augt savā bioloģiskajā ģimenē, protams, neizslēdzot gadījumos,
kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams. Nācies secināt, ka pašvaldībās ļoti retos
gadījumos ir sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm ar bērniem
Jautā, vai ministre piekrīt, ka vajadzētu attīstīt prevenciju.
I.Viņķele piekrīt J.Jansona teiktajam par prevenciju un vienlaikus informē, ka Labklājības
ministrija ir izstrādājusi Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.2020.gadam, kurās ir akcentēta sociālo dienestu kā galveno sadarbības partneru ar valsts
iestādēm loma. Vērš uzmanību, ka šeit atkal ir jārunā par integrēto pieeju un jāskatās plašāk,
un vienlaikus norāda, ka cerētu uz tiesībsarga atbalstu saistībā ar demogrāfijas veicināšanas
paketi.
L.Liepiņa, atbildot uz tiesībsarga minēto, informē, ka ar deinstucionalizāciju ir jāsaprot arī
pasākumi, kas ir pirms un arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. Labklājības ministrija
reformētās aprūpes iestādes redz kā daudzfunkcionālus centrus, kuri strādā divos virzienos: 1)
sniedz nepieciešamos atbalsta pakalpojumus ģimenēm ar bērniem ( preventīvi darbojoties, lai
nebūtu bērni jāizņem no ģimenēm, kā arī ģimenēm, kas bērnus vēl tikai plāno), 2) resursa
centrs audžuģimenēm, aizbildņiem.
Taču tad, ja, strādājot preventīvi, diemžēl nav izdevies bērnu atstāt bioloģiskajā ģimenē un viņš
ir nonācis aprūpes iestādē, jo nav izdevies atrast atbilstošu audžuģimeni vai aizbildni, mums ir
jāpilnveido iestāžu infrastruktūra, lai tā būtu pietuvināta ģimeniskajai videi, kā arī jāturpina
darbs pie „Jauniešu mājās” modeļa izveides, lai nodrošinātu, ka bērns ir apguvis nepieciešamās
sociālās prasmes un ir spējīgs turpmāk darboties patstāvīgi.
Iestādi redzam kā Krīzes centru, kur bērns uzturas līdz brīdim, kad krīzes situācija tiek
atrisināta vai arī bērnam, tiek atrasts viņa intereses apmierināt spējīgs aprūpētājs
(aizbildnis/audžuģimene). Vienlaikus neizslēdzam arī iespēju, ka Krīzes centra vietā varētu būt
profesionālā audžuģimene, kas strādā 24 stundas diennaktī. Tas viss ir atkarīgs no iespējām
konkrētā pašvaldībā.
Finansējumu sadale tiks administrēta caur plānošanas reģioniem, tomēr tiešais finansējuma
saņēmējs būs pašvaldības un NVO. Savukārt ministrija sagatavos metodiku aktivitāšu
plānošanai , un finansējuma izlietojumam, kā arī līdzdarbosies projektu aktivitāšu īstenošanas
uzraudzībā.
E.Papule informē, ka arī IZM plāno paredzēt pašvaldībām struktūrfondu finansējumu,
piemēram, dienesta viesnīcu izveidei. Jautā, kā Labklājības ministrija raugās uz to, ka šādā ēkā
varētu būt arī dienesta viesnīca, lai pašvaldībā nebūtu jāceļ vēl viena jauna ēka.
L.Liepiņa atbild, ka katrs gadījums jāvērtē individuāli, tomēr vienlaikus norāda, ka iespējams
tas nebūtu labākais risinājums, ja vēlamies nodrošināt ģimenisku vidi.
K.Dūdiņa norāda, ka ir ļoti liela robeža starp riska ģimenēm un to, ko mēs uzskatām par
vidusslāni. Izsaka priekšlikumu attīstīt atbalsta ģimenes, kā tas ir piemēram, Norvēģijā. Ir
daudz cilvēki kas ir gatavi palīdzē, sniegt atbalstu , bet traucē tas, ka nav izstrādāts „rāmis”, kā
šie cilvēki varētu darboties.
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L.Liepiņa atbild, ka Labklājības ministrijas nākamā gada darba plānā ir pasākums par atbalsta
ģimenes institūta attīstīšanu, izstrādājot metodisko materiālu sociālajiem dienestiem.
Regulējums par atbalsta ģimeni/uzticības personu Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir jau
noteikts kopš 2006.gada. Mēģināsim aktivizēt sociālos dienestus šo resursu izmantot.
K.Dūdiņa vērš uzmanību, ka vecākiem nav izpratnes par bērnu tiesību aizsardzības
jautājumiem, proti, tiek uzskatīts, ka atņem ģimenei bērnus. Ieteikums uzlabot komunikāciju
šajā ziņā, iestādes vairāk distancējas un to sniegtā informācija nav skaidrojoša.
L.Rieksta-Riekstiņa atbild, ka diemžēl situācijās, kad bērna vecāki žurnālistiem pasniedz savu
versiju par notikušo, vienmēr iesaistītās iestādes nostāda neizdevīgākā pozīcijā un tam nav
risinājuma. Neviena iestāde nav tiesīga apspriest ģimenes situāciju ar žurnālistiem, kaut arī
iestāde zina, kāda ir patiesā situācija. Žurnālistiem pamatā interesē tikai sensācijas. Žurnālistus
neinteresē, piemēram, tas, ka konkrētās lietās bāriņtiesas lēmums ir pārsūdzēts, bet trīs tiesu
instancēs tas ir atstāts spēkā.
K.Dūdiņa norāda, ka piekrīt minētajiem argumentiem, tomēr vienlaikus uzsver, ka ir jādomā,
kā komunikāciju uzlabot.
L.Liepiņa atbild, gadījumā, ja notiek kāds forums, kur tiek diskutēts par šo jautājumu,
speciālisti varētu tajā piedalīties, lai šo jautājumu skaidrotu sistēmiski, neizskatot konkrētus
gadījumus.
Informē, ka Komisijas dalībniekiem tiks nosūtīta Labklājības ministrijas apkopotā informācija
par bāriņtiesu vienpersoniskajiem lēmumiem, kurā var redzēt, ka pēc bāriņtiesas iniciatīvas
bērni no ģimenes tiek izņemti tikai 5% no visiem gadījumiem. Pārējos gadījumos pirms
vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas, informācija par konkrēto ģimeni tiek saņemta no
policijas, sociālā dienesta, kaimiņiem, veselības aprūpes darbiniekiem u.c.
J.Jansons piekrīt, ka informācija par konkrētām ģimenēm, kas izskan plašsaziņas līdzekļos
bieži vien ir sabiezināta. Šis ir jautājums par plašsaziņas līdzekļu ētikas principiem. Esam
runājuši ar žurnālistiem, ka viņiem ir jābūt profesionāļiem, lai spētu izvērtēt, vai katrā konkrētā
gadījumā, vecāku sniegtā informācija ir objektīva.
Jāturpina dialogs ar žurnālistiem un tā latiņa, kas skar bērnu intereses, ir jāceļ arvien augstāk. Ir
jau jūtamas kaut kādas izpratnes indikācijas, bet vēl ir tāls ceļš ejams.
I.Alliks norāda, ja vēršas pēc palīdzības kādā NVO, jo uzskata, ka viņa tiesības ir nepamatoti
aizskartas, tad pirmkārt, lai šo jautājumu risinātu, viņam ir visas tiesības bāriņtiesas lēmumu
pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
I.Ielīte lūdz visiem Komisijas locekļiem nosūtīt ANO Konvenciju par bērna tiesībām, lai
varētu pilnvērtīgi darboties.
Lai nodrošinātu Struktūrfondu finansēto projektu ilgtspēju, nepieciešams iesaistīt darba
devējus un citas kompetentās organizācijas, NVO, kas strādā ar šādas grupas bērniem, risinot
sociālās integrācijas jautājumus u.tml.
Ļoti būtiska ir arī speciālistu apmācība.
I.Viņķele norāda, ka ilgtspēja ir viena no galvenajām prasībām finansējuma piesaistei.
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I.Dundure informē, ka pilnībā atbalsta Eiropas struktūrfondu finansējuma plānojumu 2015.2020.periodam. Taču vienlaikus norāda, ka sākumā vajadzētu veidot infrastruktūru. Ierosina,
ka ERAF līdzekļiem būtu jābūt pieejamiem jau no 2016.gada?
L.Liepiņa informē, šo jautājumu varētu izvērtēt. Patlaban plānots, ka ERAF finanšu līdzekļi
tiks piesaistīti jau no 2017.gada, jo sākotnēji ir nepieciešams apzināt vajadzības pašvaldībās
pakalpojumu nodrošināšanai. Minēto informāciju var iegūt pēc deinstucionalizācijas plāna
izstrādes, tādēļ ERAF finansējums tiek piesaistīts jau aktīvajā plāna īstenošanas/ieviešanas
posmā. šādu pēctecības nodrošināšanu uzsver arī Eiropas Komisija.

4.2. Bērnu nabadzība un sociālā atstumtība
(I.Skrodele-Dubrovska)
____________________________________________________
(I.Viņķele, J.Jansons, I.Alliks, K.Dūdiņa, A.Kļaviņa, N.Mironova)

I.Skrodele-Dubrovska informē par bērnu nabadzību un sociālā atstumtība (prezentācija
pievienota pielikumā).
Informē, ka visaugstākais nabadzības riska indekss Latvijā pēc mājsaimniecību veida
2011.gadā ir nepilnās ģimenēs (ar vismaz vienu apgādībā esošu bērnu). Nabadzības riska
indekss bērniem Latvijā ES kontekstā ir 24.7 %, Lietuvai - 24.5%.
Vēl viens no rādītājiem, kas raksturo bērnu nabadzību ir dziļa materiālā nenodrošinātība un
Latvijai tā ir 33%, savukārt Lietuvai- 16.1%.
Attiecībā uz Eiropas Komisijas rekomendācijām norāda, ka 2012.gadā un 2013.gadā tika
ieteikts reformēt sociālās palīdzības sistēmu, lai tā kļūtu efektīvāka un vienlaikus aizsargātu
trūcīgākos iedzīvotājus, uzlabot pabalstu adekvātumu un stiprināt pabalstu saņēmēju
aktivizēšanas pasākumus, lai tādējādi efektīvi samazinātu bērnu nabadzību. Informē par
paveikto rekomendāciju ieviešanai un par plānotajiem pasākumiem 2014.gadā – tiks
paaugstināts vecāku pabalsta minimālais apmērs un bērna kopšanas pabalsta apmērs par bērna
vecumā līdz 1,5 gadiem kopšanu, palielināts valsts uzturlīdzekļu apmērs, valsts apmaksās
brīvpusdienas arī 3.klases skolēniem + palielināta valsts dotācija brīvpusdienām, kā arī vecāku
pabalsta saņēmējam, kurš izvēlēsies atgriezties darbā (līdz bērna 1,5 gada vecumam), būs
tiesības saņemt 30% no izmaksājamā vecāku pabalsta apmēra, saglabājot bērna kopšanas
pabalstu 171 eiro (120 latu) apmērā.
Informē, ka Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komiteja ir izstrādājusi Ziņojumu par
bērnu nabadzības novēršanu un bērnu labklājības veicināšanu ES. Akcentē, ka ziņojumā viens
no galvenajiem uzdevumiem ir minēts tas, ka bērni kā horizontālais jautājums jāintegrē
attiecīgajās nozares politikās. Tāpat būtiski ir nodrošināt pieeju adekvātiem resursiem un
atbalstam, kvalitatīviem pasākumiem, kā arī jāsekmē bērnu līdzdalība sociālās, kultūras,
atpūtas, sporta un sabiedriskajās aktivitātēs.
K.Dūdiņa jautā, vai ir plānoti kādi īpaši mērķēti pasākumi vientuļajiem vecākiem.
I.Viņķele atbild, ka nākamajā gadā straujāk tiek palielināts valsts uzturlīdzekļu apmērs, un šis
atbalsts tiešā veidā aptver tikai vienu daļu no viena vecāka ģimenēm, proti tās, kurām ir
tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Vienlaikus norāda, ka attiecībā
uz īpašu rīcībpolitiku, virzienu par atbalstu viena vecāka ģimenēm, izdalot to kā īpašu
mērķgrupu ar noteiktām privilēģijām, īsti nav idejas kā to izdarīt.
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I.Alliks informē, ka, ja viens vecāks ir miris, tad tiek izmaksāta apgādnieka zaudējuma pensija
Nākamajā gadā tiks precizēts likums „Par Iedzīvotāju ienākuma nodokli”, lai pie noteikta
līmeņa netiktu atcelti atvieglojumus, gadījumā, ja bērns saņem apgādnieka zaudējuma pensiju.
Vienlaikus vērš uzmanību, ka daudzās šādās ģimenēs bērnam ir abi vecāki (viens no vecākiem
nav miris) un galvenā problēma kā panākt, lai abi vecāki uzņemas rūpes atbilstoši Civillikumā
noteiktajam.
I.Skrodele-Dubrovska norāda, ka tas ir sociālais darbs, kas būtu jāveic ar ģimeni.
I.Viņķele norāda, ka nevarēsim ilgstoši izlikties un ignorēt nereģistrēto
attiecību
problemātisko jautājumu, jo 50 % bērni dzimuši nereģistrētās attiecībās. Tas ir sarežģīts
gadījums gan no sociālās palīdzības sniegšanas, jo nav skaidrs, kam šo palīdzību sniegt, kā arī
krīzēs un attiecību sarežģījumos pamatā vismazāk aizsargāti ir bērni un sievietes. Cerams, ka
šo sarežģīto jautājumu ar Komisijas palīdzību varēsim kaut kā mēģināt risināt.
J.Jansons informē, ka par partnerattiecību reģistrāciju 2011.gadā tika sniegtas rekomendācijas
Parlamentam, ierosinot grozīt kādus 12 tiesību aktus. Diemžēl aktīva rīcība no likumdevēja
puses šajā jomā nav.
Lūdz sniegt komentāru par nākamā gada trīs galvenajiem soļiem, lai uzlabotu bērnu situāciju
valstī. Redzam, ka situācija daudzu gadu garumā strauji neuzlabojas.
I.Viņķele atbild, būtiski ir tas, ka no nākamā gada tiks palielināts neapliekamais minimums par
apgādībā esošu
personu, palielināta minimālā alga, tāpat arī asistenta pakalpojuma
nodrošinājums personām ar invaliditāti, tiks palielināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
personām ar invaliditāti, kā arī straujāk palielināts valsts uzturlīdzekļu apmērs.
J.Jansons piekrīt, ka tie ir uzlabojumi, bet vienlaikus ir jāņem vērā tas, cik reāli izmaksā
ikdiena un vai šie palielinājumi, kas ir plānoti tiešām uzlabos situāciju.
I.Viņķele atbild, ka izdevumus var plānot atbilstoši ieņēmumiem un diemžēl valsts budžetā
nav vairāk līdzekļu šiem mērķiem.
A.Kļaviņa jautā, vai nabadzības indeksa rādītāju sarakstā ir arī atsevišķs rādītājs par ģimenēm,
kurās ir bērs ar invaliditāti.
I.Skrodele-Dubrovska atbild, ka nav.
A.Kļaviņa attiecībā pie EK rekomendāciju īstenošanu, vērš uzmanību, ka ir problēmas, kas
saistītas ar izglītības procesā nepieciešamo mācību līdzekļu nodrošināšanu bērniem ar
invaliditāti.
L.Liepiņa ierosina, ka šis varētu būt viens no starpsektoriālajiem jautājumiem, kuru varētu
kādā no sēdēm izskatīt.
N.Mironova lūdz rūpīgi izvērtēt kompetences, atbildības.
I.Viņķele aicina visus elektroniski iesūtīt savus priekšlikumus Komisijas sekretāram uz
e-pastu: kristine.venta-kittele@lm.gov.lv.
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Nākamās sēdes laiks tiks izziņots.

Sēdi slēdz plkst. 11.50

Pielikumā:
1. Prezentācija „Bērnu tiesību aizsardzības komisijas mērķis, uzdevumi, darbības
plāns”.
2. Prezentācija „Ārpusģimenes aprūpe – deinstucionalizācija”.
3. Prezentācija „Bērnu nabadzība un sociālā atstumtība Latvijā”.

Komisijas priekšsēdētāja

Protokolēja

I. Viņķele

K.Venta-Kittele

