Bērnu un ģimenes politika Latvijā

2018.gada 15.maijs

Latvijas valsts ģimenes politikas virsmērķis ir veicināt ģimeņu nodibināšanu,
stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūciju un
tās vērtību sabiedrībā
Starptautiskās tiesību normas
ANO Vispārējā cilvēku tiesību deklarācija
ANO Bērnu tiesību konvencija
ANO Bērnu tiesību komitejas sniegtās rekomendācijas Latvijai
ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija par Trešās komitejas ziņojumu
"Pamatnostādnes par bērnu alternatīvo aprūpi”

Nacionālie politikas plānošanas dokumenti:
Ģimenes politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam
Koncepcija adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas
pilnveidošanai
Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas
noslēguma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes
plāns 2018. gadam
Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014. –
2020.gadam

Nacionālās tiesību normas
Civillikums, Ģimenes tiesību daļa
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Bāriņtiesu likums
MK
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2018.gadā - pētījums Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam gala
novērtējumam (ex-post), lai iespējami efektīvi novērtētu sasniegtos rezultatīvos rādītājus
un rīcības virzienu mērķus, kā arī ietvertu priekšlikumus turpmākai rīcībpolitikai

2019.gadā - jauna politikas plānošanas dokumenta bērnu tiesību aizsardzības un ģimeņu
atbalsta politikas jomā izstrāde

Atbalsts ģimenēm 2018.gadā (+28 milj. euro)

Bērniem, kuri iegūst izglītbu (no 01.01.2018)
• Ģimenes valsts pabalsta izmaksa līdz bērna 20 gadu vecumam, ja mācās (iepriekš – 19 gadi)
• Ģimenes valsts pabalsta izmaksa bērnam, kurš pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācītes vispārējās
vai profesionālās izglītbas iestādē arī tad, ja saņem stpendiju

Ģimenēm ar vairākiem bērniem (no 01.03.2018.)
• Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par diviem un vairāk bērniem no viena līdz 20 gadu vecumam
• Par 2 bērniem – 10 euro, par trim bērniem – 66 euro mēnesī, par katru nākamo bērnu – par 50 euro vairāk
nekā par iepriekšējo

Bērni ārpusģimenes aprūpē
01.01.2017 - 6 957 bērni
audžuģimenē; 17.1%

01.01.2018 – 6 669 bērni (-288)
aprūpes iestādē; 17.5%

aizbildņa ģimenē; 65.4%

audžuģimenē; 17.6%

aprūpes iestādē; 15.5%

aizbildņa ģimenē; 66.9%

Latvijas Nacionālajā attīstības plāna 2014.2020.gadam mērķa izpilde

Aizbildnībā un audžuģimenēs
(ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu skaits
atecībā pret visiem bērniem, kas ir
ārpusģimenes aprūpē
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Mērķtecīga virzība prom no aprūpes insttūcijās
Aizbildņu un audžuģimeņu (viesģimeņu) kustbas atstba
Adopcijas veicināšana
Bērnu aprūpes iestāžu pārveide (bērnu aprūpe mazā grupā, mazs grupu skaits iestādē)

Atbalsts bez vecāku gādības esošo bērnu aprūpei
2017.gads
Pabalsts
aizbildnim par
bērna
uzturēšanu

• Pabalsts no 45,53 euro līdz minimālo
uzturlīdzekļu apmēram: 95 euro par bērnu
līdz 6 gadiem un 114 euro par bērnu no 7-17
gadiem

Atbalsts
adoptētājiem

• atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi – no
49,80 euro līdz 171 euro
• Apmaksāts 10 dienu atvaļinājums, ja
adoptējamais bērns ir vecumā līdz 3 gadiem
• Lielākas sociālās apdrošināšanas iemaksas
par pirmsadopcijas periodu

Citi atbalsta
pasākumi

• Potenciālo adoptētāju apmācības pirms
statusa piešķiršanas
• Paplašinātas iespējas audžuģimenēm,
adoptētājiem, aizbildņiem un bērniem
saņemt ne tkai psiholoģisko, bet arī citu
speciālistu konsultatvo atbalstu

2018.gads
Pabalsts
aizbildnim par
bērna
uzturēšanu

Atbalsts
adoptētājiem

Atbalsts
audžuģimenēm

• Sakarā ar minimālās algas pieaugumu: par bērnu
līdz 6 gadiem - 107,50 euro , par bērnu no 7-17
gadiem – 129 euro
• Atlīdzība – nodarbinātām personām, kuras aprūpē
bērnu līdz 8 gadu vecumam - 70% no valst
noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas
(2018.g. atlīdzības apmērs ir 489,05 euro). Pārējiem
– 171 euro
• Atlīdzība atkarībā no bērnu skaita: par 1 bērnu –
171 euro, par 2 bērniem – 222,30 euro, par 3 un
vairāk bērniem – 273,60 euro (iepriekš visiem 113,83 euro)
• Uztura pabalsts – 2 x minimālie uzturlīdzekļi
(215/258 euro atkarībā no bērna vecuma)
• Sociālās iemaksas pensiju, bezdarba un
invaliditātes apdrošināšanai
• Specializēto audžuģimeņu ieviešana

LM iniciatva 2019.gadam: uztura pabalsts bērniem aizbildnībā – 2 x minimālie uzturlīdzekļi

Paldies par uzmanību!
www.lm.gov.lv
Twitter:@Lab_min
https://www.facebook.com/labklajibasministrija
Flickr.com:Labklajibas_ministrija
Youtube.com/labklajibasministrija
Draugiem.lv/labklajiba
Izmantotie attēli no: www.godagimene.lv

