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Labklājības ministrija 
 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija 
 

Inga Krastiņa 

Galvenā inspektore 

Pārbaužu veidi ārpusģimenes 

aprūpes institūcijās 

 Plānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes 

 Plānotās bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaudes 

 Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, pamatojoties uz 

sūdzībām 

 Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas 

pārbaudes 

 Tematiskās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes 

(plānotas) 

 Padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes 

 

 

  

  

Veikto bērnu tiesību ievērošanas 

pārbaužu skaits  

 2013. gadā veiktas 79 pārbaudes: 

 30 plānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes; 

 8 plānotās pēcpārbaudes; 

 2 padziļinātās pārbaudes; 

 14 tematiskās pārbaudes; 

 25 pārbaudes, pamatojoties uz sūdzībām. 
 

 2014.gada 9 mēnešos veiktas 45 pārbaudes: 

 24 plānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes; 

 3 plānotās pēcpārbaudes; 

 1 padziļinātā pārbaude; 

 7 tematiskās pārbaudes; 

 10 pārbaudes, pamatojoties uz sūdzībām. 

 

 

  

  

Konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/trūkumi 

bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs 

 2013. gadā: 

 11 – darbinieku bezdarbība, ilgstoši neiesaistās problēmu risināšanā, 

nesadarbojas ar vecākiem; 

 10 – nelabvēlīga sociālā vide; 

 9 – fiziskā vardarbība (6 vienaudžu vard. gad., 3 – darbinieku) 

 7 – bērniem trūkst informācijas par palīdzības saņemšanas iespējām; 

 5 – emocionālā vardarbība (4 vienaudžu vard. gad., 1 – darbinieku) 

 2014.gada 9 mēnešos: 

 13 – darbinieku bezdarbība, ilgstoši neiesaistās problēmu risināšanā, 

nesadarbojas ar vecākiem; 

 4 – bērniem trūkst informācijas par palīdzības saņemšanas iespējām; 

 2 – vardarbības gadījumi (1darbinieka emocionālās vard.gad., 1 vienaudžu 

seksuālās vard.gad.). 

 

Veiktās bērnu personisko un mantisko 

interešu ievērošanas pārbaudes 

 

 2013. gadā veiktas 50 bērnu personisko un mantisko interešu 

ievērošanas pārbaudes 

 - izskatītas 1067 lietas 
 

 2014.gada 9 mēnešos veiktas 45 bērnu personisko un mantisko 

interešu ievērošanas pārbaudes 

 - izskatītas 1265 lietas 

 

 

 

  

  

Konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/trūkumi 

bērnu mantisko un personisko interešu 

ievērošanas pārbaudēs 

 2013. gadā: 

 53 – bērnu personas lietās nav visi nepieciešamie dokumenti; 

 45 – nav izstrādāti vai ir nepilnīgi sociālās rehabilitācijas /aprūpes plāni; 

 29 – nav pieprasīta informācija no PMLP par bērnu ģimenes locekļiem; 

 37 – nav sniegta informācija Labklājības ministrijai par adoptējamiem 

bērniem 
 

 2014.gada 9 mēnešos: 

 87 - bērnu personas lietās nav visi nepieciešamie dokumenti; 

 19 – netiek risināts jautājums par bērna juridisko statusu; 

 17 - nav sniegta informācija Labklājības ministrijai par adoptējamiem 

bērniem. 
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Administratīvā atbildība 

Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu 

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu — 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

septiņdesmit eiro. 

 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti 

gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai tās 

izdarījušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas 

vai darbinieki, - uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem 

līdz divsimt desmit eiro. 

 

 

Sniegtie uzdevumi/ieteikumi 

 Konstatējot normatīvo aktu prasību neievērošanu, tiek uzdots 

nekavējoties veikt nepieciešamās darbības pārkāpuma 

novēršanā; 

 Veikt pārrunas ar darbiniekiem/bērniem; 

 Piesaistīt atbalsta personālu darbam ar bērnu; 

 Konsultēt bērnu pie attiecīga speciālista; 

 Izstrādāt iekšēju dokumentāciju. 

 

 

Apmācības/semināri 

 Reizi gadā inspekcija organizē semināru 

ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem par 

aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā; 

 Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācības 

ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu 

speciālistiem; 

 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

 Darbs ar bērniem ar atkarības problēmām un 

uzvedības traucējumiem. 

Paldies! 
 

www.bti.gov.lv 
 

 

http://www.bti.gov.lv/

