
Bērnu tiesību aizsardzība Rīgas pašvaldībā 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 8.punktu, pašvaldību 

autonomā funkcija ir gādāt par aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un 

mantisko tiesību un interešu aizsardzību. Bērnu tiesību aizsardzības likumā definēti 

jau konkrēti pašvaldību pienākumi bērnu tiesību aizsardzības jomā, un  Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma 66. panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteikts, ka 

pašvaldība sniedz palīdzību un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot 

ikvienam pašvaldības teritorijā dzīvojošam bērnam pajumti, siltumu, apģērbu un 

vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu uzturu, kā arī nodrošina ārpusģimenes 

aprūpi tiem bērniem, kuriem uz laiku vai patstāvīgi nav savas ģimenes vai kurus viņu 

pašu interesēs nedrīkst atstāt šajā ģimenē. Tāpat pašvaldības atbildībā ir nodrošināt 

bērna tiesības iegūt vispārējo vidējo izglītību un sniegt bērniem palīdzību 

arodapmācībā, organizēt mātes un bērna primāro veselības aprūpi, kā arī organizēt 

vecāku izglītošanu un saturīgu bērnu brīvā laika pavadīšanu, kā arī veikt citas 

darbības bērna tiesību nodrošināšanai.  

Atbilstoši LR Tiesībsarga definējumam, bērnu tiesības ir pamattiesību un 

pamatbrīvību kopums, kuram ir jābūt nodrošinātam katram bērnam (bērns ir 

persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu), bez jebkādiem izņēmumiem un 

neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas 

pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai 

citiem ar bērnu vai viņa ģimeni saistītiem apstākļiem. Bērnu tiesību izdalīšana 

atsevišķā grupā pamatota galvenokārt ar to, ka no vienas puses bērniem atbilstoši 

valstu tiesiskajam regulējumam nav visu tiesību, kas piemīt pilngadīgajiem, bet no 

otras puses, bērniem ir arī savas specifiskās tiesības, kas saistītas ar viņu vecumu, 

stāvokli ģimenē u.t.t. 

Lai īstenotu pašvaldību kompetenci, pašvaldībām ir tiesības veidot institūcijas un 

iestādes, ar kuru starpniecību nodrošināt likumos noteikto funkciju izpildi, ievērojot 

pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju, t.sk., bērnu intereses un tiesības. 

To paredz arī Bērnu tiesību aizsardzības likums, kurš nosaka, ka bērna tiesību 

aizsardzība īstenojama, sadarbojoties ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, 

sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām. Tas 

nozīmē, ka bērnu tiesību aizsardzības process organizējams starpinstitucionālās un 



multidisciplinārās sadarbības veidā. Lai veicinātu šādu pieeju, tika izstrādāti un 

2017. gada 12. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 

“Noteikumi par institūciju sadarbību  bērnu  tiesību  aizsardzībā”, kas noteic 

starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumos Nr. 545 “Noteikumi par institūciju 

sadarbību  bērnu  tiesību  aizsardzībā” noteikto, Rīgas dome 2018. gada 24. janvārī 

izveidoja Rīgas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu - 

konsultatīvu koleģiālu iestādi, kas atbilstoši attiecīgo institūciju kompetencei un 

darbības mērķiem sadarbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Sadarbības grupas 

sastāvā ir:  

• Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, 

direktora vietnieks;  

• Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības atbalsta 

nodaļas vadītājs;  

• Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas 

priekšnieks;  

• Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs;  

• Rīgas Sociālā dienesta vadītājs;  

• Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktors.  

 

Sadarbības grupas galvenais mērķis ir veicināt efektīvu institūciju sadarbību bērnu 

tiesību aizsardzības jomā, nodrošinot visu iesaistīto institūciju mērķtiecīgu rīcību, 

lai, maksimāli izmantojot institūciju rīcībā esošos resursus, nodrošinātu bērnu 

tiesību un interešu vislabāko aizsardzību Rīgas pilsētas pašvaldībā. Sadarbības 

grupas darbību regulē Rīgas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības 

sadarbības grupas Nolikums. 


