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Par likumdošanas iniciatīvu bērnu tiesību jautājumos 

 

Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija) 2017.gada 27.jūnijā no 

Juridiskās palīdzības administrācijas saņēma Jūsu vēstuli, kurā izteikti priekšlikumi 

veikt grozījumus likumos par bērna interešu pārstāvību. 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otrajā daļā noteikto 

visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai 

pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās 

personas, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina 

bērna tiesības un intereses.  

Vienlaikus ANO Bērnu tiesību konvencijas preambula paredz, ka bērni ir 

fiziski un garīgi vēl nenobriedušas būtnes un tāpēc viņiem vajadzīga īpaša 

aizsardzība un gādība. Turklāt arī Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 

izstrādātajā materiālā „Bērniem draudzīga tiesu sistēma – speciālistu viedokļi un 

pieredze” ir uzsvērts, ka dalībvalstīm jāgādā, lai pret tiesvedībā iesaistītiem 

bērniem izturētos kā pret personām, kurām vajadzīga īpaša aizsardzība, ņemot vērā 

viņu vecumu, briedumu, spriestspējas pakāpi un iespējamās komunikācijas 

grūtības. ES dalībvalstīm ir bez nosacījumiem jānodrošina juridiskā palīdzība 

visiem bērniem. Tajā jāietver bezmaksas juridiskās pārstāvības pieejamība visā 

tiesvedības laikā un birokrātisku šķēršļu, piemēram, garu procedūru un materiālā 
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stāvokļa pārbaužu, likvidēšana. ES dalībvalstīm jāgādā, lai visiem bērniem un viņu 

vecākiem/aizbildņiem tiktu nodrošinātas skaidras vadlīnijas par juridiskās 

palīdzības pieejamību un būtu pieejami bērnu lietās specializējušies advokāti, kuri 

varētu pārstāvēt bērnus tiklab civilprocesā, kā kriminālprocesā.
1
 

Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde 

bērnu un ģimenes tiesību jomā un tā veicina bērniem un ģimenei labvēlīgas vides 

veidošanos valstī, ministrija atbalsta iniciatīvas, kas vērstas uz bērna vislabāko 

interešu nodrošināšanu, tajā skaitā par juridiskās palīdzības sniegšanu. 

Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa 

noteikumu Nr.243 „Tieslietu ministrijas nolikums” 4.1.14.apakšpunktu Tieslietu 

ministrijas funkcija ir izstrādāt politiku valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 

jomā. 

Jautājumā par juridiskās palīdzības un atbalsta sniegšanas pilnveidi 

informējam, ka ministrija patlaban ir iesaistīta Tieslietu ministrijas izveidotajā 

darba grupā Latvijas Republikas valstspiederīgo bērnu aizsardzībai ārvalstīs. 

Ministrija arī turpmāk iesaistīsies dažādu priekšlikumu izvērtēšanā, lai sekmētu 

bērnu tiesību un likumisko interešu sekmīgu nodrošināšanu. 

Atzinīgi novērtējam Jūsu iniciatīvu un ieinteresētību bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumu risināšanā. 

 

 

Valsts sekretāra p.i. 

valsts sekretāra vietniece    (*paraksts)    I.Kārkliņa 

 

 

 

 
*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
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1  Bērniem draudzīga tiesu sistēma – speciālistu viedokļi un pieredze, pieejams 
http://at.gov.lv/files/uploads/files/7_Resursi/Rokasgramatas/fra-2015-
berniem%20draudziga%20tiesu%20sistema_lv_1.pdf 
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