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Par atzinumu pārbaudes lietā Nr. 2021-25-5G 

 

 Labklājības ministrijā (turpmāk – Ministrija) 2021. gada 29. jūlijā ir saņemta 

Tieslietu ministrijas vēstule par atbildes sniegšanu par atzinumu pārbaudes lietā 

Nr.2021-25-5G, kurā pausts Tieslietu ministrijas viedoklis, ka nepieciešams izvērtēt 

grozījumu izdarīšanu Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1613 

"Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 

darbībām", nosakot, ka tiesas lēmums var būt pamats sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma sniegšanai bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām. 

Informējam, ka Ministrija ir uzsākusi darbu pie sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma pilnveidošanas vardarbībā cietušiem bērniem. Darba grupā, kurā piedalās 

gan pašvaldību sociālo dienestu, gan nevalstisko organizāciju, kas sniedz pakalpojumus 

vardarbībā cietušam personām, pārstāvji, tiek izdiskutēti dažādi jautājumi, kas saistīti ar 

pakalpojumu nodrošināšanu vardarbībā cietušiem bērniem un pilngadīgām personām.  

Ievērojot Tiesībsarga pārbaudes lietā Nr. 2021-25-5G atzinumā sniegtās 

rekomendācijas, izveidot tādu valsts apmaksātu sociālo pakalpojumu ar noteiktu saturu 

un speciālistu nodrošinājumu, kura mērķis ir izveidot, atjaunot vai uzlabot bērna un 

šķirti dzīvojoša vecāka attiecības un nodrošinātu bērna tiesību aizsardzību vecāku 

strīdos, Ministrija plāno darba grupas darbā iekļaut arī jautājumu par atsevišķa 

pakalpojuma izveidi saskarsmes tiesību ar bērnu īstenošanai un bērnu tiesību 

aizsardzību vecāku strīdos. Paredzams, ka darba grupas darba rezultātā tiks izstrādāti 

grozījumi normatīvajā regulējumā vardarbību cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas 
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pakalpojuma pilnveidošanai, to sagatavošanas procesā, izvērtējot jauna pakalpojuma 

izveidi bērna tiesību efektīvai nodrošināšanai vecāku strīdu gadījumos vai esošo 

pakalpojumu pilnveidi, lai tie atbilstu minētās mērķgrupas vajadzībām, kā arī, ņemot 

vērā Tieslietu ministrijas pausto viedokli, izvērtēs nepieciešamību veikt grozījumus 

Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1613 "Kārtība, kādā 

nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām", lai arī 

tiesas lēmums varētu būt pamats sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai 

bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām. 

 

 

Valsts sekretārs Dokuments parakstīts ar  

drošu elektronisko parakstu  

un satur laika zīmogu 
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