Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2011.gada budžets.
I. Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot ES politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanu)
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izdevumi tiek finansēti no valsts
pamatbudžeta apakšprogrammas "22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
un bērnu uzticības tālrunis”.
Apakšprogrammas mērķis ir īstenot bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības
politiku, nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli
(izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
1.Rezultāts: Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība
- sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību
aizsardzības uzlabošanai
Rezultatīvie rādītāji 2011.gadam:
1.1. Pārbaudītās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes/to īpatsvars bērnu
ārpusģimenes aprūpes iestāžu kopskaitā

52/100 %

1.2. Pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas
pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars bērnu ārpusģimenes
aprūpes iestāžu pārbaužu kopskaitā

10/17,5%

1.3. Pārbaudītās bērnu personas lietas ārpusģimenes aprūpes iestādēs/to
īpatsvars bērnu personas lietu kopskaitā ārpusģimenes aprūpes iestādēs

1000/53%

1.4. Pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās
korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs,
u.c.)/to īpatsvars visu pārbaužu kopskaitā

74/32 %

1.5. Pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un
iesniegumiem/to īpatsvars citu iestāžu pārbaužu kopskaitā

90/32 %

1.6. Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars
saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā

66/66 %

1.7. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem

5 000

1.8. Audžuģimenes, kuru aprūpē nodoti bērni/to īpatsvars audžuģimeņu
kopskaitā

357/70 %

1.9. Audžuģimenēs esošie bērni/to īpatsvars ārpusģimenes aprūpes iestādēs
ievietoto bērnu kopskaitā

758/40 %

1.10. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem,
fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

2500

1.11. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās)

680

2

2. Rezultāts: Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem
un saņemt atbalstu krīzes situācijās
Rezultatīvie rādītāji 2011.gadam:
2.1. Bērnu uzticības tālruņa saņemtie zvani
2.2. Bērnu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes
situācijās/to īpatsvars saņemto zvanu kopskaitā
2.3. Gadījumi, kad saņemtā informācija nodota inspektoriem pārbaudes
ierosināšanai/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām
kopskaitā

120 000
10 000/8,3 %

40/0,4 %

3. Rezultāts: Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts
Rezultatīvie rādītāji 2011.gadam:
3.1. Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā

90/60 %

3.2. Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas

2 000

3.3. Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu
darbības jautājumos

2 000

3.4. Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.)

26

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
Apakšprogramma finansē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbību. Inspekcija:

• uzrauga un kontrolē Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību

•
•
•
•
•

regulējošo normatīvo aktu ievērošanu; sniedz ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un
citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai; organizē
bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācību,
regulāri analizē situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā,
nodrošina uzticības tālruņa darbību (bērnu tiesību aizsardzības jomā), sniedz konsultācijas
un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās,
uzrauga bāriņtiesu darbu un sniedz tām metodisko palīdzību,
uzskaita audžuģimenes, sniedz tām psiholoģisko palīdzību un informatīvo atbalstu, kā arī
nodrošina to obligāto apmācību,
izgatavo apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas
dokumentu nosaukumi):
•
•
•
•

Koncepcija „Valsts ģimenes politika” (MK 28.05.2002. sēdes protokollēmums Nr.22
50.§)
Rīcības plāns koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. - 2013.gadam
(MK 30.11.2004. rīk. Nr.949)
Pamatnostādnes „Bērniem piemērota Latvija” (MK 31.03.2004. rīk. Nr.185)
Plāns „Bērniem piemērota Latvija 2010. - 2012.gadam” (MK 09.06.2010. rīk. Nr.324)
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lati
Finansiālie rādītāji

2010. gada plāns

Izmaiņas

2011. gada plāns

436 304
436 304
436 304
363 612
290 604
43
698

-5 819
-5 819
-5 189
181
146
0
6

430 485
430 485
430 485
363 793
290 750
43
704

2 978

-2 978

0

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Atlīdzība
t. sk. Atalgojums
Vidējais amatu vietu skaits gadā
Vidējā atlīdzība amata vietām (mēnesī)
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku
pakalpojumiem

2011.gadā izdevumi plānoti 430 485 latu apmērā, kas ir par 5 891 latiem vai 1,3%
mazāk, kā 2010.gadā.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izdevumi
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Būtiskākās izmaiņas 2011.gada budžetā, samazinājums 5 891 latu apmērā:
samazināti kārtējie izdevumi (preces un pakalpojumi), lai nodrošinātu fiskālās konsolidācijas
pasākumus 2011.gadam, atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 19.novembra sēdes protokola
Nr.65 2.§ „Par 2011. gada valsts budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem”
noteikto izdevumu samazinājumu, samazinot administratīvos izdevumus (t.sk., izdevumus
sakaru pakalpojumiem, biroja preču iegādei un inventāra izdevumiem);

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai
Apakšprogrammas mērķis ir īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa
uzlabošanai 2011.gadam.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
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Rezultāts: Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti
pasākumi, kuri veicina arī vardarbības ģimenē prevenciju un mazināšanos
Rezultatīvie rādītāji 2011.gadam:
1. Psihologa konsultācijas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem,
viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās (ja ir bāriņtiesas vai
sociālā dienesta atzinums par nepieciešamību), bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem (arī pēc pilngadības sasniegšanas)

1800

2. Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm

10

3. Apmācītās jaunās audžuģimenes

120

4. Apmācītie audžuģimeņu pašpalīdzības grupu vadītāji

20

5. Audžuģimeņu salidojuma dalībnieki

700

6. Atbilstoši MK noteikumiem par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu
tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu apmācītie valsts un pašvaldību
speciālisti

1 000

7. Bērnu aprūpes iestāžu speciālisti/bērni, kuri apmācīti INTEX programmas
izmantošanai darbā ar bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

135/45

8. Speciālisti, kuri apmācīti mediācijas kā konfliktu risināšanas metodes
izmantošanai skolā

50

10. Nodrošināta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komandas apmācība un
darbība
Galvenās aktivitātes:
Apakšprogramma finansē gadskārtējo Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa
uzlabošanai (turpmāk – Valsts programma), ko apstiprina labklājības ministrs, un kura satur
šādus pasākumus:
informatīvs un izglītojošs atbalsts bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai,
psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm,
ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
• potenciālo audžuģimeņu apmācība,
• bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošo speciālistu izglītošana,
• pasākumi vardarbības mazināšanai.
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas
dokumentu nosaukumi):
•
•

•
•
•
•
•

Koncepcija „Valsts ģimenes politika” (MK 28.05.2002. sēdes protokollēmums Nr.22
50.§)
Rīcības plāns koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. - 2013.gadam
(MK 30.11.2004. rīk. Nr.949)
Pamatnostādnes „Bērniem piemērota Latvija” (MK 31.03.2004. rīk. Nr.185)
Plāns „Bērniem piemērota Latvija 2010. - 2012.gadam” (MK 09.06.2010. rīk. Nr.324)
Programma vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam (MK 18.06.2008. rīk.
Nr.343)
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lati
Finansiālie rādītāji
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā

2010. gada plāns

Izmaiņas

2011. gada plāns

68 000
68 000
68 000

39 000
39 000
39 000

107 000
107 000
107 000

Būtiskākās izmaiņas 2011.gada budžetā, palielinājums 39 000 latu apmērā:
palielinājums atbilstoši apstiprinātajā Valsts programmā bērnu un ģimeņu stāvokļa
uzlabošanai 2011.gadam noteikto pasākumu īstenošanai.

II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2011.gadā turpinās ES struktūrfondu 2007.2013.gada plānošanas perioda īstenošanu, tajā skaitā:

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē
Apakšprogrammas mērķis ir ar Eiropas Komisijas finansējuma palīdzību uzlabot bērnu
drošību internetā.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
Apakšprogramma finansē Eiropas Komisijas programmas „Safer Internet plus” projektu
„NetSafe Latvia”, ko īsteno Latvijas Interneta asociācija sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekciju (pamatojoties uz līgumu Nr.SI-2009-SIC-123912 starp Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekciju un Latvijas Interneta asociāciju, kura, savukārt, ir noslēgusi
sadarbības līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta NetSafe Latvia īstenošanu).
Projekta rezultāts un rādītāji
Rezultāts: Bērniem un jauniešiem sniegta viegli saprotama, atraktīva un vienlaikus praktiski
izmantojama informāciju par apdraudējumiem internetā un iespējām pasargāt sevi
Rezultatīvie rādītāji
1. Konsultācijas par interneta drošības jautājumiem (Bērnu uzticības tālrunis)
2. Reģionālās konferences bērniem un jauniešiem par interneta drošību

120
3

3. Noorganizēts konkurss bērniem „Droša interneta zelta likumi”
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas
dokumentu nosaukumi):
Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu programma
2009.-2011.gadam (MK 03.09.2009. rīk. Nr.605).
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lati
Finansiālie rādītāji
Resursi izdevumu segšanai
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Atlīdzība
t. sk. Atalgojums

2010. gada
plāns
47 087
27 472
19 615
47 087
15 325
12 350

Izmaiņas

2011. gada plāns

-24 943
-13 573
-11 370
-24 943
-4 901
-3 950

22 144
13 899
8 245
22 144
10 424
8 400

Izdevumi 2011.gadā plānoti 22 144 latu apmērā (10 424 lati atlīdzībai un 11 720 lati
precēm un pakalpojumiem) Eiropas komisijas programmas „Safer Internet plus” līdzfinansētā
projekta „Net-Safe Latvia” (SIP-2008-CNH-143810) īstenošanai.
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