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identificētas problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts “Audžuģimenes
informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk - noteikumu
projekts) ir izstrādāts, lai izveidotu jaunu informācijas
sistēmu, kurā tiktu vienkopus ievadīta informācija par
audžuģimenēm, t.sk. specializētajām audžuģimenēm, un
tajās ievietotajiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem
bērniem, tādējādi nodrošinot Grozījumos Bāriņtiesu
likumā (Saeimā pieņemti 2017.gada 22.novembrī un
stāsies spēkā 2018.gada 1.septembrī) noteiktā
deleģējuma izpildi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra
noteikumu Nr.898 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas nolikums” 3.9.apakšpunktu Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija)
veic audžuģimeņu uzskaiti. Šobrīd uzskaitei nav
izveidota vienota valsts informācijas sistēma, kas atbilstu
Valsts informācijas sistēmu likuma prasībām.
Līdz šim no Saeimas deputātu un nevalstisko
organizāciju puses vairākkārtīgi ir izskanējis viedoklis,
ka pašreizējā informācijas aprite kavē ātrāku bērna
nokļūšanu audžuģimenē, jo process, kādā veidā un cik
ilgā laikā bāriņtiesas iegūst informāciju par
audžuģimeni, ir smagnējs, laikietilpīgs un aizņem
būtiskus bāriņtiesu un Inspekcijas inspektoru resursus.
Pašlaik bāriņtiesas pašas nevar piekļūt informācijai par
potenciālajām audžuģimenēm uzreiz (audžuģimeņu
profils, iespēja uzņemt bērnu u.c.) un audžuģimenes
meklēšanu pēc bāriņtiesas pieprasījuma veic Inspekcija.
Papildus jāuzsver, ka, jau šķirot bērnu no ģimenes uz
bāriņtiesas locekļa vienpersoniskā lēmuma pamata,
nepieciešams nekavējoties atrast audžuģimeni, kurā var
ievietot bērnu, lai viņš nenonāktu bērnu aprūpes iestādē
(gadījumos, ja uzreiz neizdodas atrast aizbildni). Tomēr,
ņemot vērā, ka Inspekcijas inspektori veic arī citus ar
audžuģimeņu uzraudzību un metodisko vadību saistītus

darba uzdevumus, bāriņtiesām nepieciešamo informāciju
ne vienmēr ir iespējams sniegt nekavējoties.
Audžuģimeņu informācijas sistēmu paredzēts veidot kā
valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu
informācijas sistēma” sastāvdaļu, un tās pārzinis būs
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
Audžuģimeņu informācijas sistēmas mērķis ir veikt
audžuģimeņu un audžuģimenēs esošo bērnu uzskaiti, lai
veicinātu audžuģimenē esošo bērnu personisko un
mantisko interešu aizstāvību. Ar Sistēmu tiks būtiski
veicināta operatīva informācijas apmaiņa un sadarbība
starp iesaistītām institūcijām, kā rezultātā būtiski
uzlabosies ārpusģimenes aprūpē nonākoša bērna
ievietošana ģimeniskā vidē – pie audžuģimenes – pēc
iespējas mazinot ārpusģimenes aprūpē esoša bērna
nonākšanu bērnu aprūpes iestādē. Audžuģimeņu
informācijas sistēma nodrošinās un veicinās iesaistītām
iestādēm iespējas:
- nekavējoties piekļūt to funkciju izpildei
nepieciešamai informācijai;
- veikt ātru savstarpējo informācijas apmaiņu;
- nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un koordinētu
starpinstitucionālās komandas rīcību krīzes
situācijas novēršanai un atbalsta sniegšanai
audžuģimenēm un tajās ievietotam ārpusģimenes
aprūpē esošam bērnam;
- veikt preventīvus pasākumus audžuģimeņu atbalsta
sistēmas pilnveidei un bērna tiesību aizsardzībai.
Noteikumu projektā ir noteikti:
- vispārīgie jautājumi attiecībā uz Audžuģimeņu
informācijas sistēmu;
- sistēmā sniedzamās, iekļaujamās un atspoguļojamās
informācijas saturs (t.sk., audžuģimenes personas
dati, bāriņtiesu pieņemtie lēmumi attiecībā uz
audžuģimeni, audžuģimenēm obligāto apmācību
apjomu un saturu, audžuģimenes dzīvesvietu u.c.);
- informācijas apstrādes kārtība (informācijas
iekļaušanas, aktualizācijas, arhivēšanas un dzēšanas
kārtība, iestādes, kas iesniegs informāciju
Audžuģimeņu informācijas sistēmai un attiecīgās
informācijas apjoms, Audžuģimeņu informācijas
sistēmas informācijas glabāšanas termiņi u.c.);
- informācijas saņemšanas kārtība (iestādes, kurām
tiks nodrošinātas piekļuves tiesības Audžuģimeņu
informācijas sistēmai un saņemamās informācijas
apjoms, Audžuģimeņu informācijas sistēmas

automātisko vai manuālo paziņojumu nodošanas,
saņemšanas un apstrādes kārtība, u.c.);
- noslēguma jautājumi (paredzot noteikumu projekta
spēkā stāšanos un termiņu, līdz kuram institūcijām
ir jāievada informācija sistēmā).
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā
virzība

Dokumentu plānots izsludināt 2018.gada jūlijā valsts
sekretāru sanāksmē.
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Sabiedrības pārstāvju iespējas
līdzdarboties

Sabiedrībai ir tiesības līdzdarboties, izmantojot interneta,
sakaru pakalpojumus vai ierodoties klātienē.

Pieteikšanās līdzdarbībai

Savu viedokli sabiedrības locekļi ir aicināti izteikt līdz
2018.gada 11.jūlijam, rakstot uz e-pastu:
lauris.neikens@lm.gov.lv

Cita informācija
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Atbildīgā amatpersona

Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas
departamenta vecākais eksperts Lauris Neikens, tālr.
67021673

