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   Par Tiesībsarga rekomendāciju izpildi 

 

Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā (turpmāk tekstā – centrs) ir saņemta 

Tiesībsarga biroja vēstule par monitoringa vizīti  Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā 

(turpmāk – Centrs). 

Monitoringa vizītes laikā norādīti sekojoši pasākumi trūkumi novēršanai: 

1) izstrādāt sociālās rehabilitācijas plānus bērniem, kā arī izpildīt citas Noteikumos Nr.338 

noteiktās prasības, kas jāievēro bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes 

iestādēm; 

2) iekārtot virtuves zonu blakus bērnu istabām, kā arī atteikties no centralizētas ēdināšanas 

un gatavot ēdienu uz vietas kopā ar bērniem. Tāpat aicinu nodrošināt bērniem pastāvīgu 

piekļuvi ēdienam arī ārpus noteiktajām ēdienreizēm; 

3) aicinu veikt visa personāla apmācību atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 

panta pirmās daļas 20. punktā noteiktajām prasībām un Ministru kabineta 2014. gada 

1.aprīļa noteikumu Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” noteiktajā kārtībā un apjomā; 

4) pārskatīt un aktualizēt Centra iekšējos normatīvos aktus.   

Centrs ir veicis šādus pasākumus trūkumu novēršanai: 

1) Centrā ievietotiem bērniem ir izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni pamatojoties uz 

Labklājības ministrijas Bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna attīstības vērtēšanas 

kritēriju un individuālā izvērtējuma izstrādāto metodiku; 

2) Ēdienreizes tiek gatavotas kopā ar bērniem (ņemot vērā bērnu vēlmi un mācību grafikus)  un  

bērniem tiek nodrošināts ēdiens viņiem brīvi pieejamā laikā, ārpus ēdienreizēm. Tiek 

izmantota virtuve, kas iekārtota Jauniešu mājā.  Tāpat bērniem tiek nodrošināti pārtikas 

produkti (saldumi, našķi, tēja un sula)  tajos brīžos, kad viņi to vēlas, tie ir brīvi pieejami 

bērniem.  

3) Informējam, ka visi centra darbinieki 02.11.2021. piedalījās "Centra Dardedze" vadītajās 

apmācībās bērnu sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem "Pusaudža vecumposma īpatnības un 



bērnu tiesību pamatprincipi", Vidzemes plānošanas reģiona projekta "Vidzeme iekļauj", Nr. 

9..2.2.1/15/I/003 ietvaros. 

4) Informējam, ka aktualizēts Centra nolikums ir iesniegts Smiltenes novada pašvaldībā un tiks 

izskatīts 24.11.2021. Smiltenes novada pašvaldības sēdē.  

 

Vadītāja:                                                                                    A. Zīvere 
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