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nodrošināšana)
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ģimenēm ar bērniem krīzes 
situācijās

Drošība internetā



Deinstitucionalizācija

Deinstitucionalizācija- process, kura ietvaros tiek 
attīstīti sabiedrībā balstīti pakalpojumi, ieskaitot 
preventīvos pasākumus, lai novērstu institucionālās 
aprūpes nepieciešamību



Aizgādības tiesību 
pārtraukšana

Bāriņtiesas veicamās darbības, ierosinot lietu par 
aizgādības tiesību pārtraukšanu:

• novērtē riskus,

• informē vecākus par sekām,

• uzdod vecākam sadarbībā ar sociālo dienestu 
noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai 
nelabvēlīgos apstākļus.

(Grozījumi Bāriņtiesu likuma 22.p.)



Aizgādības tiesību 
pārtraukšana

Bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu 
vecākam, ja:

• vecāks noteiktajā termiņā kavējas novērst bērna 
attīstībai nelabvēlīgos apstākļus.

• bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna 
dzīvībai un veselībai.

(Grozījumi Bāriņtiesu likuma 22.p.)



Tiesiskais regulējums

Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz, ka:

• šķirot no ģimenes, bērnam primāri tiek nodrošināta 
iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē;

• ārpusģimenes aprūpi bērnu aprūpes iestādē 
nodrošina, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē 
nav piemērota konkrētam bērnam;

• iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam tiek 
nodrošināta piemērota aprūpe ģimeniskā vidē.



Tiesiskais regulējums

Atbilstoši Bāriņtiesu likumā noteiktajam:

• bāriņtiesa lemj par bērna ievietošanu institūcijā, ja 
ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt pie 
aizbildņa vai audžuģimenē vai ja šāda aprūpe 
konkrētam bērnam nav piemērota.

• Aprūpes iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam 
tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai 
audžuģimenē



Bērna ārpusģimenes aprūpe

Bērna ārpusģimenes aprūpes veida izvēlē bāriņtiesai 
jāvadās no:

• bērna viedokļa, ja viņš to spēj formulēt;

• bērna tiesībām augt ģimeniskā vidē;

• konkrēta bērna vislabāko interešu prioritātes, kas 
ietver bērna vajadzību individuālu  izvērtējumu;

• no aizbildņa, audžuģimenes vai institūcijas spējām 
nodrošināt bērna individuālās vajadzības



Informācijas apmaiņa

Ārpusģimenes aprūpes iestāde sniedz informāciju 
bāriņtiesai un sociālajam dienestam par:

• bērna saskarsmi ar vecākiem, radiniekiem, citām 
personām un šo personu sadarbību ar iestādi;

• bērna fizisko un psihosociālo attīstību.



Informācijas sniegšanas 
periodiskums

Institūcija šo informāciju bāriņtiesai un sociālajam 
dienestam sniedz:

• ne retāk kā reizi 3 mēnešos par bērniem līdz 

3 g. v.;

• ne retāk kā reizi 6 mēnešos par bērniem , 
vecākiem par 3 g.

(Grozījumu projekts Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā)



Informācijas apmaiņa

Sociālais dienests sniedz informāciju 
bāriņtiesai un aprūpes iestādei par veikto 
sociālo darbu, lai sekmētu bērna atgriešanos 
ģimenē



Informācijas sniegšanas 
periodiskums

Sociālais dienests šo informāciju bāriņtiesai un 
aprūpes iestādei sniedz:

• ne retāk kā reizi 3 mēnešos par bērniem līdz 

3 g. v.;

• ne retāk kā reizi 6 mēnešos par bērniem , 
vecākiem par 3 g.

(Grozījumu projekts Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā)



Aktuālākie bērnu 
apdraudējumi internetā

VBTAI Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 
vairākkārtīgi saņēmis informāciju par krāpnieku 
aktivitātēm

• izmanto viltotus profilus,

• nopietnas sekas - izspiešana, izvarošana, iesaistīšana 
pornobiznesā utt.

Filmiņas darbam audzināšanas stundās, sociālā reklāma





Paldies par uzmanību!

www.bti.gov.lv

Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002

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

