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konvencija 
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ANO Apvienoto Nāciju Organizācija  
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KOPSAVILKUMS 
Latvija ratificēja ANO Bērna tiesību konvenciju (BTK) 1992. gadā un ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām (KPIT) 2010. gadā. Abas minētās konvencijas ir tieši 
piemērojamas, un to noteikumi ir ieviesti Latvijas normatīvajos aktos. Kopumā Latvijas 
tiesiskajā regulējumā ir atspoguļotas abās konvencijās ietvertās tiesības un principi. 
 
KPIT un BTK ietverto tiesību un principu ieviešana ir apmierinoša, bet ir trūkumi to 
praktiskajā īstenošanā. Pastāv prasība, ka visos lēmumos, kuri skar bērnus, ir jāņem vērā 
bērna intereses, un ir pilnībā atzītas bērna tiesības brīvi paust savu viedokli. Tomēr, lai gan 
nediskriminācijas princips ir atzīts ar likumu, attiecībā uz bērniem ar invaliditāti Latvijā tas 
nav pilnībā īstenots, jo trūkst efektīvu sabiedrisko pakalpojumu bērniem ar invaliditāti. 
Tāpat tiesiskajā regulējumā nav nepārprotami atzīta cieņa pret spēju attīstību — trūkst 
atbilstošas informācijas un skaidrojuma bērniem viegli uztveramā veidā vai vienkāršā 
valodā, kas ir īpaši svarīgi bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, un tas vēl vairāk 
kavē praktisko īstenošanu. Vispārējās izglītības procesā piedalās samērā maz bērnu ar 
īpašām vajadzībām — lielākā daļa bērnu ar īpašām vajadzībām mācās speciālās skolās. 
 
Ir konstatētas šādas problēmas: process bērnu ar invaliditāti integrēšanai sabiedriskajā 
dzīvē Latvijā ir lēns — būtu jāveic vairāk sabiedrības informēšanas pasākumu, lai novērstu 
diskriminējošu un pazemojošu sabiedrības attieksmi; trūkst pienācīgu sociālo un veselības 
aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, turklāt, bērnam sasniedzot pilngadību, šo 
pakalpojumu kļūst mazāk; dažādās Latvijas pašvaldībās bērniem ar invaliditāti un viņu 
vecākiem nav nodrošināta vienlīdzīga piekļuve sociālajiem pakalpojumiem, jo attiecīgie 
finanšu resursi ir ierobežoti vai netiek efektīvi izmantoti. 
 
Īstenošanas novērtējums liecina, ka galvenie trūkumi vērojami tādās jomās kā piekļuve 
sociālajiem pakalpojumiem un iekļaujošas izglītības īstenošana. Tas ir saistīts ar 
institucionalizācijas problēmu, ko radījis pienācīgu sabiedrisko atbalsta sistēmu trūkums. 
Speciālajās internātskolās bērni ar garīgās attīstības vai psihosociāliem traucējumiem ir 
pakļauti vardarbībai vairāk nekā pārējie bērni. Lai gan statistika nav veikta, dati liecina, ka 
bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem varētu būt visneaizsargātākie pret 
seksuālu vardarbību, jo daudzos gadījumos viņi nespēj verbāli izteikt savas domas. Policija 
var sākt kriminālprocesu, tikai pamatojoties uz cietušā mutisku paziņojumu, kuru ir grūti 
iegūt no bērniem ar invaliditāti. Turklāt ir atzīts, ka Latvijā policijas darbinieku spēja un 
vēlme vākt citus pierādījumus arī rada problēmas. 
 
Šajā ziņojumā ierosinātie divi galvenie ieteikumi ir šādi: vairāk jāuzsver vispārējās 
izglītības iestāžu pienākums iekļaut tajās bērnus ar invaliditāti, kā arī jāizstrādā un 
jānodrošina īpašas mācību programmas policijas darbiniekiem, kas izmeklē krimināllietas, 
kurās iesaistīti bērni ar garīgās attīstības un psihosociāliem traucējumiem. 
 
Kopumā Latvijas tiesiskais regulējums ir pietiekams, ja tas tiek pienācīgi īstenots, bet, 
kamēr netiks ieviestas obligātas prasības pašvaldībām par atbalsta pasākumu izstrādi un 
nodrošināšanu, bērni ar invaliditāti nebūs pilnībā integrēti sabiedrībā un nevarēs pilnā mērā 
izmantot savas tiesības. 
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IEVADS 
Eiropas Savienība (ES) 2010. gada decembrī kļuva par Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (KPIT) dalībnieci. Tādējādi ES atzina 
problēmas, ar kādām saskaras personas ar invaliditāti, cenšoties panākt savu tiesību 
ievērošanu, un uzsvēra, ka Eiropas Savienības un dalībvalstu darba kārtībā noteikti jābūt 
ES mēroga pasākumiem. 
 
Bērni ar invaliditāti ir neaizsargāti jau tāpēc vien, ka viņi ir bērni. Viņu invaliditāte padara 
viņus īpaši neaizsargātus, tādēļ ES un tās dalībvalstīm ir jānodrošina īpaši drošības 
pasākumi un aizsardzība šiem bērniem.  
 
Galvenais tiesiskais pamats ES rīcībai šajā jomā ir ES lēmums par KPIT ratifikāciju, LESD 
10. pants, kurā noteikts, ka ES apkaro diskrimināciju invaliditātes dēļ, kā arī ES mērķis 
veicināt bērna tiesības, kā noteikts LES 3. pantā. Iepriekš minētais regulējums sniedz ES 
vienreizēju iespēju sekmēt bērnu ar invaliditāti turpmāku aizsardzību un izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus vai politikas iniciatīvas. ANO Bērna tiesību konvencija (BTK) ir vēl viens 
pamatojums rīcībai šajā jomā1. 
 
Valsts ziņojums par Latviju ir daļa no plašāka pētījuma, kura mērķis ir sniegt Eiropas 
Parlamentam pārskatu par bērnu ar invaliditāti stāvokli visās ES dalībvalstīs, lai novērtētu, 
vai Eiropas tiesību aktos ir jāveic uzlabojumi attiecībā uz bērnu ar invaliditāti tiesībām 
Eiropas Savienībā. Projektā sniegts pārskats par dalībvalstīs spēkā esošajām juridiskajām, 
politikas un institucionālajām sistēmām. Katrā valsts ziņojumā analizēta no KPIT un BTK 
izrietošo starptautisko principu un tiesību īstenošana, lai noteiktu konkrētas problēmas, 
kuru risināšanai vajadzīgi turpmāki politikas un normatīvie pasākumi valsts un ES līmenī. 
Pirmajā posmā tika analizētas 18 izraudzītās valstis, un iegūtie rezultāti veidoja pamatu 
salīdzinošai analīzei, kura ietverta 2013. gadā publicētajā vispārējā pārskatā „Dalībvalstu 
politika attiecībā uz bērniem ar invaliditāti”. Otrajā posmā — 2014. gadā — bērnu ar 
invaliditāti stāvoklis pārējās desmit valstīs un Skotijā ir analizēts atsevišķos valsts 
ziņojumos, tostarp šajā ziņojumā. 
 
Galvenie elementi, kas izriet no BTK un KPIT attiecībā uz bērniem ar invaliditāti, ir šādi: 

 prasība rīkoties bērna interesēs; 
 tiesības uz nediskrimināciju; 
 cieņa pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību; 
 tiesības tikt uzklausītam / tiesības uz līdzdalību; 
 tiesības netikt pakļautam vardarbībai; 
 tiesības uz ģimenes dzīvi; 
 tiesības uz palīdzību; 
 tiesības uz izglītību, tostarp iekļaujošu izglītību. 

Saistībā ar abu minēto ANO konvenciju ratifikāciju2 dalībvalstu pienākums ir veikt 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu visas šajās konvencijās paredzētās tiesības 
katram bērnam vai personai ar invaliditāti, uz kuru attiecas to jurisdikcija. Dalībvalstīm ir 
jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu bērnu aizsardzību pret jebkādu diskrimināciju vai 
vardarbību, tostarp jāpieņem visi vajadzīgie normatīvie, administratīvie un citi pasākumi 
                                          
1 Bērna tiesību konvenciju ir ratificējušas visas 28 dalībvalstis, un Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām ir 
parakstījušas visas 28 dalībvalstis (Somija, Īrija un Nīderlande to ir parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas). 
2 Tas neattiecas uz Somiju, Īriju un Nīderlandi, kuras ir parakstījušas KPIT, bet nav to ratificējušas. 
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minēto tiesību īstenošanai. Turklāt bērnu ar invaliditāti tiesību aizsardzība ir jāietver visās 
politikas nostādnēs un programmās saskaņā ar KPIT 4. panta 3. punktu par personu ar 
invaliditāti iesaistīšanu visos lēmumu pieņemšanas procesos.  
 
Ņemot vērā jautājuma mērogu un pieejamo materiālu nepietiekamību, šajā pētījumā nav 
sīkāk aplūkots plašs jautājumu loks saistībā ar bērnu ar invaliditāti stāvokli. Pētījuma 
mērķis ir sniegt nevis padziļinātu izpēti, bet tikai pārskatu par stāvokli Latvijā saistībā ar 
bērnu ar invaliditāti tiesībām. Pētījumā sniegts ieskats dažās galvenajās problēmās un 
šķēršļos, ar kādiem saskaras bērni ar invaliditāti un viņu vecāki, no juridiskā aspekta 
analizēta to galveno tiesību un principu īstenošana, kuri atzīti KPIT un BTK un citos 
dokumentos par bērnu ar invaliditāti stāvokli, un norādīti daži iespējamie valsts un ES 
līmeņa risinājumi bērnu ar invaliditāti stāvokļa uzlabošanai.  
 
Katras valsts ziņojums ir strukturēts šādi: tajā vispirms aplūkots bērnu ar invaliditāti 
stāvoklis valstī, aprakstīta valsts tiesiskā un institucionālā sistēma bērnu ar invaliditāti 
aizsardzībai un analizēta ANO konvencijās (BTK un KPIT) izstrādāto principu un tiesību 
īstenošana valstī, apskatīti konkrēti jautājumi attiecībā uz bērnu ar invaliditāti, tostarp 
bērnu kā aizdomās turamo, stāvokli, kā arī dzimuma un izglītības jautājumi. Visbeidzot, 
ziņojumā atspoguļoti mehānismi, kas ieviesti tiesiskā regulējuma īstenošanai, uzsvērtas 
nepilnības, problēmas, paraugprakse un ieteikumi, kas rasti atsauces materiālos vai veicot 
pārrunas ar ieinteresētajām personām. 
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1. PĀRSKATS PAR BĒRNU AR INVALIDITĀTI STĀVOKLI UN 
PROBLĒMĀM LATVIJĀ 

GALVENIE KONSTATĒJUMI 

 Valsts politikā galvenā uzmanība ir veltīta šādām jomām: iekļaujoša izglītība (radot 
iespēju visiem bērniem mācīties un piedalīties pētījumos un iekļaujošā skolas dzīvē); 
vardarbība pret bērniem; tiesības uz ģimenes dzīvi. 

 Ir konstatētas šādas nepilnības, problēmas un izaicinājumi: deinstitucionalizācijas 
process Latvijā ir nepietiekams; bērnu ar invaliditāti integrācijas process Latvijā 
notiek ļoti lēni un ir pārāk maz apspriests; nav pietiekami labi attīstīta iekļaujošā 
izglītība; būtu jāveic vairāk sabiedrības informēšanas pasākumu, lai novērstu 
diskriminējošu un pazemojošu sabiedrības attieksmi; trūkst atbalsta sistēmu 
bērniem ar invaliditāti; ierobežotu vai neefektīvi izmantotu finanšu resursu dēļ 
bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem nav nodrošināta vienlīdzīga piekļuve 
sociālajiem pakalpojumiem dažādās Latvijas pašvaldībās. 

1.1. Īsumā par bērnu ar invaliditāti stāvokli Latvijā 
Iedzīvotāju skaits Latvijā 2014. gadā sasniedza aptuveni divus miljonus3, no kuriem 
aptuveni 161 094 ir personas ar invaliditāti, tostarp aptuveni 7605 bērni ar invaliditāti4. 
Ievērojams skaits bērnu ar invaliditāti ir ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs.  
 
Ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs 2012. gadā uzturējās 1952 bērni, no kuriem 967 bērni 
bija atzīti par pilnīgi veseliem un bez invaliditātes, 524 bērniem bija garīgās attīstības 
traucējumi, 209 bērniem bija mācīšanās iemaņu traucējumi, 91 bērns sirga ar garīgu 
slimību un 161 bērns statistikas ziņojumā bija norādīts sadaļā „pārējie bērni”5.  
 
Saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem 2012. gada nogalē Latvijā reģistrēti 2,2 % jeb — 
absolūtos skaitļos — 7351 bērns ar invaliditāti. Ministrija ziņoja, ka 2012. gadā tikai 75 % 
pašvaldību, proti, 89, piedāvāja aprūpes pakalpojumus mājās ģimenēm, kurās ir persona ar 
invaliditāti. Aprūpes pakalpojumus mājās 2012. gadā saņēma 84 bērni ar smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem, bet 544 bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem saņēma 
ilgtermiņa aprūpi iestādēs. Latvijā 2012. gadā darbojās tikai septiņi dienas aprūpes centri 
bērniem ar invaliditāti, kuros pakalpojumus varēja saņemt bērni no 31 pašvaldības6. 
Pienācīgu atbalsta sistēmu trūkums daudzos gadījumos var būt galvenais iemesls, kādēļ 
vecāki nolemj ievietot savu bērnu ar garīgās attīstības vai psihosociāliem traucējumiem 
aprūpes iestādēs. 
 
Latvijā 2012. gada nogalē bija reģistrēti 8095 bērni, kuri dažādu iemeslu, tostarp minētā 
atbalsta sistēmu trūkuma, vecāku nāves, alkoholisma un vardarbības dēļ nedzīvo pie 
saviem bioloģiskajiem vecākiem vai ir vecāku pamesti. No kopumā 8095 bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem 5050 bērni dzīvoja pie aizbildņiem, 1890 bērni — 
bērnunamos un 1155 bērni — audžuģimenēs.  

                                          
3 Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2014. gada janvāri, http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-
galvenie-raditaji-30260.html. 
4 Dati uz 2013. gada septembri no Latvijas Republikas ziņojuma par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām ieviešanu, 9. lpp., latviešu valodā pieejami šeit: 
http://www.lm.gov.lv/upload/adopcija_rus/lmzino_271213_konv.pdf. 
5 Dati no Labklājības ministrijas tīmekļa vietnes, pieejami šeit: http://www.lm.gov.lv/text/2486. 
6 Labklājības ministrija, „Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020. gadam”, 26. lpp., pieejams 
šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40294031. 
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Ieteikumos, ko 2006. gadā ANO Bērnu tiesību komiteja iesniedza Latvijas valdībai, tika 
atzīts, ka ir veikti pasākumi, lai palielinātu to bērnu skaitu, kuri tiek aprūpēti ģimenes tipa 
aprūpes iestādēs. Tomēr Komiteja pauda satraukumu par to, ka ļoti daudz bērnu joprojām 
uzturas ilgstošas aprūpes iestādēs, tostarp bērni, kurus pametuši vecāki, kas devušies 
darba meklējumos uz ārvalstīm. Komiteja pauda bažas, ka netiek regulāri pārskatīts 
jautājums par to, cik nepieciešama un piemērota ir aprūpe iestādēs, un ka tādēļ bērni, kuri 
varētu atgriezties savā ģimenē, paliek šajās iestādēs7.  
 
Attiecībā uz piekļuvi izglītībai bērni ar īpašām vajadzībām var apmeklēt gan vispārējās 
izglītības iestādes, kurās viņus var iesaistīt speciālās izglītības programmās, gan speciālās 
skolas, tostarp internātskolas, sanatorijas tipa internātskolas, attīstības un rehabilitācijas 
centrus, un saņemt izglītību mājās. 
 
Latvijā galvenās problēmas saistībā ar bērniem ar invaliditāti ir šādas: 

1) liels skaits bērnu (tostarp bērni ar invaliditāti) joprojām tiek ievietoti ārpusģimenes 
aprūpes iestādēs, jo trūkst efektīvu sabiedrisko pakalpojumu bērniem ar invaliditāti; 

2) bērni ar smagu invaliditāti netiek iekļauti izglītības sistēmā, un tikai salīdzinoši maz 
bērnu ar īpašām vajadzībām tiek iekļauti vispārējās izglītības sistēmā, proti, lielākā 
daļa šādu bērnu apmeklē speciālās skolas; 

informācijas trūkums — daudzos gadījumos nav pieejama atbilstīga informācija un 
skaidrojums bērniem viegli uztveramā veidā vai vienkāršā valodā, kas ir īpaši svarīgi 
bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Ir veikti daži pasākumi situācijas uzlabošanas 
jomā, kurus parasti ierosinājušas atsevišķas struktūras/organizācijas, bet ne sistemātiski 
organizētā veidā.  

1.2. Pārskats par problēmām un iespējamo regulējuma nepilnību noteikšana 
Latvijā bērnus aizsargā Satversmes 110. pants, kurā noteikts, ka valsts īpaši palīdz 
bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. 
 
Kopumā Latvijas likumdošana atbilst BTK un KPIT, tomēr nav ieviests īpašs tiesiskais 
regulējums attiecībā uz bērniem ar invaliditāti. Īpaši noteikumi par bērniem ar invaliditāti ir 
iekļauti valsts tiesību aktos attiecībā uz dažādām jomām, piemēram, izglītību, sociālo 
nodrošinājumu, veselības aprūpi un tiesu pieejamību. 
 
Viens no galvenajiem bērna tiesību aizsardzības mērķiem ir bērna orientācija uz ģimeni 
kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību un vienu no sabiedrības un indivīda 
galvenajām vērtībām8.  
 
Lai gan katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērnam iespēju iegūt pirmsskolas 
izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē, ne visas izglītības 
iestādes nodrošina īpašas mācību programmas bērniem ar invaliditāti. Tādējādi ar 
„dzīvesvietai tuvāko” izglītības iestādi saprot tuvāko izglītības iestādi, kas īsteno īpašu 
izglītības programmu9. Speciālās internātskolas bieži vien atrodas tālu no bērna 
dzīvesvietas un ģimenes, un tādējādi bērna invaliditātes dēļ var būt pārkāptas viņa/viņas 
tiesības uz ģimenes dzīvi. 

                                          
7 Bērnu tiesības visiem — ANO Bērna tiesību konvencijas īstenošanas attiecībā uz bērniem ar garīgās attīstības 
traucējumiem uzraudzība, valsts ziņojums, ko iesniegusi Latvija 2011. gada janvārī. 
8Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 199/200 (1260/1261), 1998. gada 8. jūlijs. 
9Izglītības likuma 17. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 343/344 (1404/1405), 1998. gada 17. novembris. 
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Nav izveidota īpaša datu vākšanas sistēma attiecībā uz bērniem ar invaliditāti, un viņu 
vajadzību novērtējums liecina, ka joprojām trūkst nepieciešamo informatīvo datu, lai 
pieņemtu stratēģijas un politiku, ar ko pamatot vajadzību izstrādāt sabiedriskos sociālos 
pakalpojumus, kas atbilstu bērna īpašajām vajadzībām. 
 
Eiropas Padomes ministru vietnieku 2011. gada 30. marta sanāksmē tika pieņemta Ministru 
komitejas rezolūcija par Eiropas Padomes vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu 
aizsardzību īstenošanu Latvijā; šī rezolūcija attiecas uz jautājumiem, kuri skar galvenokārt 
krievu minoritātes bērnus ar invaliditāti. Ministru komiteja atzinīgi novērtēja Latvijas 
sasniegumus sociālās integrācijas un nacionālo minoritāšu tiesību aizsardzības jomā, 
tostarp nacionālo minoritāšu etniskā atšķirīguma un kultūras identitātes apzināšanā; valsts 
finansētas bilingvālās izglītības nodrošināšanu astoņās valodās; Minoritāšu konvencijā 
minēto tiesību piemērošanu nepilsoņiem. Lai gan 16 % Latvijas iedzīvotāju dzimtā valoda ir 
krievu valoda, Ministru komiteja ir paziņojusi, ka latviešu valodas kā valsts valodas 
nostiprināšana un tās apguves veicināšana ir likumīgs sociālās integrācijas instruments. 
Vienlaikus Ministru komiteja aicināja Latviju veikt turpmākus pasākumus dažādās jomās, lai 
minoritātes varētu efektīvi izmantot savas tiesības10. 
 
Saskaņā ar Īpašā ziņotāja ziņojumu par rasisma izpausmēm mūsdienās, rasu 
diskrimināciju, ksenofobiju un ar to saistīto neiecietību „daudzi” etniskie krievi Latvijā 
„dzīvo nepilsoņa statusā” (ANO, 2008. gada 5. marts, 2.)11. Latvijas Ārlietu ministrija 
ziņoja, ka 50 % Latvijas etnisko krievu ir pilsoņi. Eiropas Komisija pret rasismu un 
neiecietību (ECRI) ziņo, ka „nepilsoņi” veido 14–16 % no visiem iedzīvotājiem12. ECRI arī 
norāda, ka saskaņā ar Latvijas tiesībsarga 2008. gadā veikto izmeklēšanu saistībā ar 
nepilsoņu tiesībām nepilsoņi nevar strādāt municipālajā policijā, par juristiem, patentu 
konsultantiem vai būt detektīvu aģentūru valdes locekļi13. Turklāt nepilsoņiem nav tiesību 
balsot pašvaldību vai valsts vēlēšanās. Tomēr viņiem ir tiesības saņemt tādus pašus 
sociālās labklājības pabalstus, kādus saņem pilsoņi14. Tādējādi tiesiskais regulējums, 
kas skar krievu tautības bērnus ar invaliditāti, nav atzīstams par diskriminējošu attiecībā uz 
sociālās labklājības pabalstu pieejamību šiem bērniem. 
 

                                          
10 Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija, Eiropas Padomes Vispārējās Konvencijas par nacionālo minoritāšu 
aizsardzību ratifikācija (2011. gads), pieejams šeit: 
http://www.mfa.gov.lv/en/policy/4641/4642/4649/framework/, (jaunākās izmaiņas veiktas 2014. gada 
18. septembrī). 
11 Kanāda: Kanādas Imigrācijas un bēgļu padome, „Latvia: Situation and treatment of Russian minority; state 
protection and support services”, 2012. gada 17. septembris, LVA104174.E, pieejams šeit: 
http://www.refworld.org/docid/507556122.html.  
12 Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību 2012. gada 21. februāra Ziņojuma par Latviju (ceturtais posms) 
121. punkts, pieejams šeit: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-
country/Latvia/Latvia_CBC_en.asp. 
13 Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību 2012. gada 21. februāra Ziņojuma par Latviju (ceturtais posms) 
124. punkts, pieejams šeit: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-
country/Latvia/Latvia_CBC_en.asp. 
14 Kanāda: Kanādas Imigrācijas un bēgļu padome, „Latvia: Situation and treatment of Russian minority; state 
protection and support services”, 2012. gada 17. septembris, LVA104174.E, pieejams šeit: 
http://www.refworld.org/docid/507556122.html. 
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2. PĀRSKATS PAR VALSTS TIESISKO REGULĒJUMU 
GALVENIE KONSTATĒJUMI 

 Latvija ratificēja BTK 1992. gada 14. aprīlī un KPIT 2010. gada 1. martā. 

 BTK Fakultatīvais protokols par bērnu tirdzniecību, bērnu prostitūciju un bērnu 
pornogrāfiju tika ratificēts 2006. gadā. KPIT Fakultatīvais protokols tika ratificēts 
2010. gadā. 

 Abas minētās konvencijas ir tieši piemērojamas, un to noteikumi ir ieviesti Latvijas 
tiesību aktos. 

2.1. Vispārīgs pārskats par valsts tiesisko regulējumu un iestāžu sistēmu 
Latvijas Republika ir parlamentāra valsts Ziemeļeiropas Baltijas jūras reģionā. Tās 
kaimiņvalstis ir Igaunija, Lietuva, Baltkrievija un Krievija. Latvija ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts kopš 2004. gada 1. maija; Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsts kopš 
1991. gada 17. septembra; Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas dalībniece kopš 
1991. gada 10. septembra; Eiropas Padomes dalībvalsts kopš 1995. gada 10. februāra; 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībniece kopš 1999. gada 10. februāra un 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībniece kopš 2004.gada 29. marta.  
 
Kad Latviju pēc Otrā pasaules kara okupēja Padomju Savienība, Latvijā vairākus gadu 
desmitus tika īstenoti padomju likumi. Latvija 1990. gada 4. maijā atguva nosaukumu 
Latvijas Republika un sāka īstenot pilnīgas suverenitātes atjaunošanu un atgriešanos pie 
kontinentālās tiesību sistēmas. Pārejas posmā Latvijā tika atjaunota 1922. gada Satversme 
un 1938. gada Civillikums, un padomju likumi tika pakāpeniski aizstāti ar jauniem 
likumiem, kā arī tika reformēta valsts pārvalde. Īsi pēc neatkarības atgūšanas Latvija 
izvirzīja mērķi par iestāšanos Eiropas Savienībā. Lai izpildītu pievienošanās kritērijus, 
Latvija, sākot no 1996. gada, saskaņoja savus normatīvos aktus ar acquis communautaire 
un veicināja demokrātiju un tiesiskumu. Šis process tika sekmīgi pabeigts ar Latvijas 
iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā. 
 
Latvijā ir šāda normatīvo aktu hierarhija: 

1) Satversme;  
2) likumi;  
3) Ministru kabineta noteikumi; 
4) pašvaldību saistošie noteikumi. 

Starptautisko tiesību normas neatkarīgi no to avota piemēro atbilstoši to vietai ārējo 
normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijā. Ja konstatē pretrunu starp starptautisko tiesību 
normu un tāda paša juridiskā spēka Latvijas tiesību normu, piemēro starptautisko tiesību 
normu (Administratīvā procesa likuma 15. pants)15.  
 
Praksē svarīgākais tiesību avots Latvijā ir normatīvie tiesību akti, kurus var iedalīt divās 
kategorijās: ārējie normatīvie akti un iekšējie normatīvie akti. Ārējie normatīvie akti ir 
vispārēji saistoši — likums (likumi), Ministru kabineta noteikumi, pašvaldību saistošie 
noteikumi. Turpretī iekšējie normatīvie akti ir saistoši tikai valsts iestādei, kura tos izdevusi. 
Iekšējie normatīvie akti ir, piemēram, statūti, instrukcijas un ieteikumi. 
 

                                          
15 Administratīvā procesa likuma 15. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 164 (2551), 2001. gada 14. novembris. 
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Latvijas tiesību teorijā izšķir divējādus tiesību avotus — primāros un sekundāros. Primārie 
tiesību avoti (normatīvie akti, tiesību principi, paražu tiesību normas) ietver saistošas 
tiesību normas, savukārt sekundārie avoti (judikatūra, tiesību doktrīna) neietver tiesību 
normas, un tos izmanto interpretācijai, tiesību aktu izstrādei, īstenošanai un 
argumentācijai. 
 
Saeima ir augstākais likumdevējs, un tā pieņem valsts budžetu. Latvijā likumdošanas vara 
ir saistīta ar tiesu varu, jo tiesnešus apstiprina Saeima16. Augstāko izpildvaru Latvijā 
pārstāv Ministru kabinets. Valsts iestādes ir Ministru kabineta pakļautībā. Ministru 
kabinetam ir likumdošanas iniciatīvas tiesības, un tas var iesniegt likumprojektus Saeimai. 
Ministru kabinets var arī izdot noteikumus (Ministru kabineta noteikumi), ja šādas tiesības 
ir noteiktas ar konkrētu likumu.  
 
Saeima ievēlē Latvijas Valsts prezidentu uz četriem gadiem. Latvijas Valsts prezidenta 
funkcijas salīdzinājumā ar dažu citu valstu prezidentu funkcijām ir samērā ierobežotas. 
Prezidents drīzāk ir reprezentatīva persona, nevis lēmumu pieņēmējs. Tomēr Valsts 
prezidentam ir likuma ierosināšanas tiesības. Prezidents izsludina Saeimā pieņemtos 
likumus un var pieprasīt likuma pārskatīšanu.  
 
Tiesu vara Latvijā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām un Augstākajai tiesai. 
Rajona tiesa ir pirmā instance saistībā ar civillietām un krimināllietām, un tās nolēmumus 
var pārsūdzēt apgabaltiesā. Apgabaltiesas spriedumus var pārsūdzēt Augstākajā tiesā. 
Augstākā tiesa Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā ir augstākā līmeņa tiesa, un tās spriedumi 
nav pārsūdzami. Latvijā 2004. gada 1. februārī tika izveidotas administratīvās tiesas, un tās 
tika pievienotas Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmai — administratīvā apgabaltiesa (pirmā 
instance), administratīvās rajona tiesas un Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments, kas ir augstākā līmeņa tiesa un tās spriedumi nav pārsūdzami17. 
 
Satversmes tiesa ir papildu tiesu iestāde. Septiņus Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina 
Saeima: trīs (..) tiesnešus apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu 
priekšlikuma, divus — pēc Ministru kabineta priekšlikuma un vēl divus — pēc Augstākās 
tiesas plēnuma priekšlikuma18. Satversmes tiesa izskata lietas par likumu un citu normatīvo 
aktu atbilstību Satversmei un par Latvijas valsts tiesību aktu atbilstību tiem Latvijas 
noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā Satversmei. 
 

2.2. Tiesiskais regulējums un iestāžu sistēma attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

2.2.1. Tiesiskais regulējums 
Pamattiesību aizsardzību garantē Latvijas Republikas Satversme. Satversmes 89. pantā 
noteikts, ka „valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, 

                                          
16Likums par tiesu varu, Ziņotājs Nr. 1, 1993. gada 14. janvāris.  
Apgabaltiesas un augstākās tiesas tiesnešus apstiprina amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, bet rajona 
tiesas tiesnešus apstiprina uz trīs gadu termiņu, kuru var pagarināt.  
Attiecībā uz procedūru: rajona (pilsētas) tiesas tiesneša vai apgabaltiesas tiesneša kandidatūru apstiprināšanai 
amatā izvirza tieslietu ministrs, pamatojoties uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu. Apgabaltiesas 
tiesnešus un Augstākās Tiesas tiesnešus pēc tieslietu ministra priekšlikuma apstiprina amatā Saeima bez pilnvaru 
termiņa ierobežojuma. 
17 Guide to Latvian Legal System and Legal Research (2012. gads), pieejams šeit: 
 http://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia_Legal_Research.htm (pēdējās izmaiņas veiktas 2014. gada 
25. augustā). 
18Satversmes tiesas likuma 4. panta pirmā daļa, Latvijas Vēstnesis Nr. 103 (588), 1996. gada 14. jūnijs.  
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likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem”. Saskaņā ar 91. pantu „visi 
cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez 
jebkādas diskriminācijas”. Turklāt bērna tiesību konstitucionālā aizsardzība ir nodrošināta 
ar 110. pantu, kurā noteikts, ka „valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas 
palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības”.  
 
Bērnu tiesību aizsardzības likums19 tika pieņemts 1998. gadā. Pirms tam nebija īpaša 
regulējuma attiecībā uz bērna tiesībām. Likuma 53. pantā noteikts bērna ar īpašām 
vajadzībām jēdziens (sk. turpmāk). Turpmākajos noteikumos noteiktas tiesības bērnam ar 
īpašām vajadzībām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi (54. pants), tiesības uz īpašu aprūpi (55. pants) 
un vajadzība apmācīt speciālistus darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām (56. pants). 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzēts, ka bērna tiesības un intereses ir prioritāras un 
ka 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. 
 
Izglītības likums20 stājās spēkā 1999. gadā, un tā 1. pantā noteikts, ka ir speciālās 
izglītības sistēma, kas nodrošina personām ar speciālām vajadzībām un/vai veselības 
traucējumiem adaptētu vispārējo un profesionālo izglītību. 
 
Invaliditātes likums21 Latvijā ir spēkā kopš 2011. gada 1. janvāra. Tā 2. pantā noteikts, 
ka „likuma mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes risku personām ar prognozējamu 
invaliditāti un mazināt invaliditātes sekas personām ar invaliditāti”, nodrošinot atbalsta 
pasākumus un veselības aprūpi. Invaliditātes likums tika izstrādāts pēc tam, kad Latvija 
ratificēja KPIT. Šī konvencija ir minēta kā galvenais virzītājspēks personu ar funkcionāliem 
traucējumiem22 tiesību uz personīgu palīdzību iekļaušanai normatīvajos aktos un 
īstenošanai praksē. Invaliditātes likums nosaka „kārtību, kādā veicama prognozējamas 
invaliditātes un invaliditātes ekspertīze, kā arī invaliditātes riska un invaliditātes seku 
mazināšanai nepieciešamos atbalsta pasākumus”23. 
 
Civillikumā24 ir paredzēti noteikumi par vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem un 
ieviestas procedūras nepilngadīgu bērnu adopcijai, aizbildnībai un aizgādnībai. 
 
Bāriņtiesu likumam25 ir īpaša nozīme bērnu, tostarp bērnu ar invaliditāti, tiesību un 
interešu aizsardzībā. Likuma 17. pantā noteikts, ka bāriņtiesa „aizstāv bērna personiskās 
un mantiskās intereses un tiesības” un „sniedz palīdzību bērnam (..), kurš pēc palīdzības 
vērsies bāriņtiesā”.  
 
Latvijas valdība ir pieņēmusi Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 
īstenošanas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam26. Šajā rīcības plānā ir īpaši atzītas 

                                          
19Bērnu tiesību aizsardzības likums, Latvijas Vēstnesis Nr. 199/200 (1260/1261), 1998. gada 8. jūlijs. 
20Izglītības likums, Latvijas Vēstnesis Nr. 343/344 (1404/1405), 1998. gada 17. novembris. 
21Invaliditātes likums, Latvijas Vēstnesis Nr. 91 (4283), 2010. gada 9. jūnijs. 
22 Funkcionēšanas ierobežojums — slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīts fizisks vai garīgs traucējums, 
kas ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā (Invaliditātes likuma 
1. pants). 
23Invaliditātes likuma 3. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 91 (4283), 2010. gada 9. jūnijs. 
24Civillikums, Ziņotājs Nr. 22, 1993. gada 10. jūnijs, un Valdības Vēstnesis Nr. 41, 1937. gada 20. februāris. 
25 Bāriņtiesu likums, Latvijas Vēstnesis Nr. 107 (3475), 2006. gada 7. jūlijs. 
26 ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, 
pieņemtas 2013. gada 22. novembrī, pieejamas šeit: 
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3196. 
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bērnu ar invaliditāti tiesības uz izglītību, lai veicinātu bērnu ar invaliditāti iekļaušanu visos 
izglītības līmeņos. 

2.2.2. Institūcijas un iestādes 
Par bērnu un personu ar invaliditāti jautājumiem atbildīgās institūcijas un oficiālās iestādes 
ir uzskaitītas turpmāk. 
 
Latvijas Republikas Labklājības ministrija (izveidota 1991. gadā) ir vadošā valsts 
pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības un dzimumu līdztiesības jomā. Tās uzdevums 
ir stabilizēt cilvēka stāvokli sociālā riska situācijā un dzimumu līdztiesību, tādējādi radot 
iespējas ikvienam cilvēkam pašam nodrošināt pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā 
situācijā.  
 
Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Iekšlietu ministriju, 
Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju un Veselības ministriju, kā arī citām valsts vai 
pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām ir pilnvarota izstrādāt ilgtermiņa 
valsts politikas projektus bērnu tiesību aizsardzības jomā, nodrošinot uzraudzību attiecībā 
uz regulējošo noteikumu īstenošanu šajā jomā un koordinējot valsts un pašvaldības iestāžu 
sadarbību jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību un ģimenes tiesībām. 
Ministrija ir atbildīga arī par:  

o bērnu tiesību aizsardzības procesa kvalitātes novērtējuma nodrošināšanu;  
o priekšlikumu sagatavošanu bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai;  
o gada pārskata par bērnu stāvokli Latvijā sagatavošanas nodrošināšanu;  
o ziņojuma iesniegšanu Saeimai un Ministru kabinetam;  
o ziņojuma par bērnu stāvokli Latvijā un   
o pasākumiem, kas veikti bērnu tiesību nodrošināšanai, sagatavošanu, lai iesniegtu 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejai;  
o sabiedrības informēšanu par bērnu tiesību aizsardzības jomā pieņemto likumu un 

normatīvo aktu noteikumiem, kā arī   
o starptautisko tiesību principiem šajā jomā.  

 
Labklājības ministrija ir arī kontaktpunkts un koordinācijas mehānisms saistībā ar KPIT 
īstenošanu. Labklājības ministrs ir atbildīgs par gada Valsts programmas bērnu un ģimenes 
stāvokļa uzlabošanai apstiprināšanu, kā arī par īstenošanas kritēriju un procedūru 
noteikšanu. 
 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija: 
 

o izstrādā valsts politikas projektus bērnu izglītības un sporta jomā; 
o  organizē apstiprināto projektu īstenošanu;  
o nodrošina izglītības pieejamību un kvalitāti;  
o sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādā izglītības programmas bērna tiesību 

aizsardzības jomā;  
o nodrošina veselības mācības kā obligāta mācību priekšmeta iekļaušanu vispārējās 

izglītības programmās;  
o sadarbībā ar Labklājības ministriju un Veselības ministriju izstrādā valsts programmu 

sociālo darbinieku un sociālo pedagogu sagatavošanai darbam ar bērniem ar īpašām 
vajadzībām un bērniem, kuriem vajadzīga sociālā un pedagoģiskā uzvedības 
korekcija, kā arī ar ģimenēm, kurās ir šādi bērni; 
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o koordinē iepriekš minēto valsts programmu īstenošanu; 
o izglītības un zinātnes ministrs ir pilnvarots apstiprināt gada Jaunatnes politikas valsts 

programmu. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības komisija ir izveidota 2004. gadā un darbojas Labklājības 
ministrijas ietvaros. Komisija ir izveidota saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu. Tā ir 
„konsultatīva koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir veicināt bērna tiesību aizsardzības 
politikas īstenošanu valstī saskaņā ar ANO 1989. gada 20. novembra Konvenciju par bērna 
tiesībām, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem bērna tiesību 
aizsardzības jomā”. Labklājības ministrs ir atbildīgs par Komisijas izveidi, nosaka tās 
sastāvu un apstiprina darbības nolikumu. 
 
Invalīdu lietu nacionālā padome (izveidota 1997. gadā) ir konsultatīva institūcija, kas 
izveidota un darbojas Labklājības ministrijas ietvaros un kuras uzdevums ir personu ar 
invaliditāti integrācijas politikas izstrāde un īstenošana. Padomi vada labklājības ministrs, 
un tās sastāvā ir valdības ministri, tiesībsargs un attiecīgās nevalstiskās organizācijas, kas 
pārstāv personas ar invaliditāti. Padomes sēdes tiek rīkotas reizi ceturksnī un biežāk, ja 
vajadzīgs. Padomei ir tiesības ierosināt izmaiņas politikā un tiesību aktos attiecībā uz 
jautājumiem, kuri skar personas ar invaliditāti, tostarp bērnus un jauniešus. 
 
Latvijas Republikas tiesībsargs ir 2007. gadā izveidota neatkarīga valsts institūcija, 
kuras mērķis ir aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses pret valsts un pašvaldības 
iestāžu rīcību vai bezdarbību, kas ir pretrunā Satversmē un starptautiskajos cilvēktiesību 
dokumentos noteiktajām cilvēktiesībām, tostarp bērna tiesībām un personu ar īpašām 
vajadzībām tiesībām. Tiesībsargam ir tiesības iesniegt ziņojumus par konkrētiem 
pasākumiem Saeimai, Valsts prezidentam, Ministru kabinetam, valsts pārvaldes iestādēm 
un starptautiskajām organizācijām vai iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu 
Satversmes tiesā, ja attiecīgā iestāde nav uzlabojusi situāciju noteiktajā laikposmā. 
Tiesībsarga biroja uzdevums ir arī nodrošināt KPIT īstenošanas uzraudzību. Bērna tiesību 
jomā tiesībsargs ir pilnvarots: 
 

o informēt sabiedrību par bērna tiesībām; 
o izskatīt sūdzības par bērna tiesību pārkāpumiem, īpašu uzmanību pievēršot valsts vai 

pašvaldību iestāžu un to darbinieku izdarītajiem pārkāpumiem;  
o iesniegt priekšlikumus bērna tiesību ievērošanas veicināšanai. 

 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kas izveidota 2005. gadā, uzrauga un 
kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērna tiesību aizsardzības jomā. Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas inspektori ir pilnvaroti veikt pārbaudes un iztaujāt bērnus bez citu 
personu klātbūtnes. Galvenie uzdevumi ir šādi: 
 

o uzraudzīt un kontrolēt Bērna tiesību aizsardzības likuma ievērošanu un citu bērnu 
tiesību īstenošanu; 

o analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā; 
o nodrošināt uzticības tālruņa darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā; 
o sniegt valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām ieteikumus bērnu tiesību 

aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai; 
o sadarboties ar valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kā arī nevalstiskajām 

organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā. 
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Bāriņtiesas tika izveidotas 2007. gadā, un to tiesības, pienākumus un darbību regulē 
Bāriņtiesu likums. Viens no bāriņtiesu uzdevumiem ir aizstāvēt bērna personiskās un 
mantiskās intereses un tiesības, tādējādi tā ir iesaistīta visās civillietās, krimināllietās vai 
administratīvajās lietās, kurās ir iesaistīti bērni.  
 
Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izglītības un zinātnes ministram pakļauta tiešās 
pārvaldes iestāde, kas izveidota 2009. gadā. VISC galvenās funkcijas: 
 

o nodrošināt pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības, un 
profesionālās izglītības satura izstrādi; izstrādāt mācību priekšmetu standartus un 
mācību programmu paraugus; 

o nodrošināt saskaņotus valsts pārbaudījumus pamatizglītībā, vispārējā izglītībā un 
profesionālajā izglītībā; 

o koordinēt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības standartiem atbilstošas 
mācību literatūras izstrādi; 

o koordinēt atbalsta sistēmas, kas paredzētas izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām; 
o koordinēt interešu izglītības sistēmas darbību un īstenot atbalsta pasākumus 

izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei.  
 
Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts ārstu komisija ir Labklājības ministrijai 
pakļauta valsts pārvaldes iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā. 
Komisijas galvenais uzdevums attiecībā uz invaliditāti ir izvērtēt bērna fizisko vai psihisko 
spēju ierobežojuma pakāpi un iespējas integrēties sabiedrībā, nodrošinot piekļuvi valsts 
programmām un palīdzību bērniem ar īpašām vajadzībām. 

2.2.3. Definīcijas 
Bērna jēdziens ir definēts Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. pantā, kurā noteikts, ka 
„bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras 
saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma 
sasniegšanas”. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir sniegta „bērna ar īpašām vajadzībām” definīcija, 
kurā noteikts, ka „bērns ar īpašām vajadzībām ir bērns, kuram sakarā ar slimības, traumas 
vai iedzimta defekta izraisītiem orgānu sistēmas funkciju traucējumiem ir nepieciešama 
papildu medicīniskā, pedagoģiskā un sociālā palīdzība neatkarīgi no tā, vai likumā 
paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte”27. Turklāt likumā paredzēts, ka „bērnam ar 
īpašām vajadzībām ir tādas pašas tiesības uz aktīvu dzīvi, tiesības attīstīties un iegūt 
vispārējo un profesionālo izglītību atbilstoši savām fiziskajām un garīgajām spējām un 
vēlmēm, kā arī tiesības piedalīties sabiedriskajā dzīvē kā jebkuram citam bērnam”28. 
Termins „bērns ar īpašām vajadzībām” tiek izmantots tikai izglītības kontekstā, piemēram, 
ar izglītību saistītos likumos, noteikumos vai politikas dokumentos, kuru projektus 
sagatavojusi Izglītības un zinātnes ministrija.  
 
Latvijā jēdzieni „invaliditāte” un „persona ar invaliditāti” ir juridiski definēti 
2010. gada 20. maija Invaliditātes likumā. Termins „invaliditāte” ir definēts saistībā ar 
tiesībām uz pabalstu. Saskaņā ar Invaliditātes likuma 5. panta 1. punktu invaliditāte ir „ir 
ilgstošs vai nepārejošs ļoti smagas, smagas vai mērenas pakāpes funkcionēšanas 
ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un 
                                          
27 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 53. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 199/200 (1260/1261), 1998. gada 8. jūlijs. 
28 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 54. pants. 
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iekļaušanos sabiedrībā”29. Likumā noteikts, ka „invaliditātes un darbspēju zaudējuma 
noteikšanas kritērijus, termiņus un kārtību reglamentē Ministru kabinets”30 un ka „personai, 
kurai noteikta invaliditāte, izsniedz invaliditāti apliecinošu dokumentu”31. Invaliditātes 
likumā arī noteikts, ka „persona ar invaliditāti” ir „persona, kurai šajā likumā paredzētajā 
kārtībā ir noteikta invaliditāte”.  
 
Invaliditātes statusu nosaka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas —
VDEĀVK32 (Valsts komisija) ārsti-eksperti. Viņu galvenais uzdevums ir novērtēt personas 
fizisko vai garīgo spēju ierobežojuma līmeni un viņa/viņas iespēju iekļauties sabiedrībā. 
Saskaņā ar Invaliditātes likumu Valsts komisija nosaka invaliditāti, „ja personas 
funkcionēšanas ierobežojuma pakāpe atbilst invaliditātes noteikšanas kritērijiem, — uz 
noteiktu termiņu (no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, bet personai, kura līdz 
invaliditātes ekspertīzes veikšanas dienai nav sasniegusi 18 gadu vecumu, arī līdz dienai, 
kad tā sasniedz 18 gadu vecumu) vai bez atkārtota ekspertīzes termiņa (uz mūžu)”33. 
Lēmumus par bērna invaliditātes statusu pieņem iepriekš minētā Valsts komisija. Bērniem 
līdz 18 gadu vecumam invaliditāte tiek noteikta bez iedalījuma grupās34. Bērnam sasniedzot 
18 gadu vecumu, Invaliditātes novērtēšanas komisija nosaka personai atbilstīgo 
invaliditātes grupu. 

                                          
29 Invaliditātes likuma 5. panta 1. punkts. 
30 Invaliditātes likuma 5. panta 2. punkts. 
31 Invaliditātes likuma 5. panta 3. punkts. 
32 http://www.vdeavk.gov.lv/?language=en. 
33 Invaliditātes likuma 8. panta 2. punkts. 
34 Saskaņā ar Invaliditātes likuma 6. panta 3. punktu personas invaliditāti iedala šādās grupās: I invaliditātes 
grupa (ļoti smaga invaliditāte), ja darbspēju zaudējums ir 80–100 procentu apmērā; II invaliditātes grupa (smaga 
invaliditāte), ja darbspēju zaudējums ir 60–79 procentu apmērā, un III invaliditātes grupa (mēreni izteikta 
invaliditāte), ja darbspēju zaudējums ir 25–59 procentu apmērā. 
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3. TIESISKAIS REGULĒJUMS ATTIECĪBĀ UZ BĒRNIEM AR 
INVALIDITĀTI LATVIJĀ 

GALVENIE KONSTATĒJUMI 

 Kopumā tiesiskajā regulējumā ir atspoguļotas KPIT un BTK ietvertās tiesības un 
principi. 

 KPIT un BTK ietverto tiesību un principu ieviešana ir apmierinoša, bet ir trūkumi to 
praktiskajā īstenošanā. Pastāv prasība, ka visos lēmumos, kuri skar bērnus, ir 
jāņem vērā bērna labākās intereses, un bērna tiesības brīvi paust savu viedokli ir 
pilnībā atzītas; nediskriminācijas princips attiecībā uz bērniem ar invaliditāti Latvijā 
nav pilnībā īstenots, jo vēl aizvien trūkst efektīvu sabiedrisko pakalpojumu bērniem 
ar invaliditāti; tiesiskajā regulējumā nav nepārprotami atzīta cieņa pret spēju 
attīstību; trūkst informācijas — tostarp atbilstošas informācijas un skaidrojuma 
bērniem viegli uztveramā veidā vai vienkāršā valodā, kas ir īpaši svarīgi bērniem ar 
garīgās attīstības traucējumiem, un tas vēl vairāk kavē praktisko īstenošanu; 
samērā maz bērnu ar īpašām vajadzībām apmeklē vispārizglītojošās skolas, bet 
lielākā daļa šādu bērnu mācās speciālajās skolās.  

3.1. KPIT un BTK noteikumu īstenošana 

3.1.1. Bērna intereses (BTK 3. pants; KPIT 7. pants) 
Latvijas tiesību aktos ir pilnībā atzīts, ka primārais apsvērums ir bērna intereses. Visiem 
bērniem, it īpaši bērniem ar invaliditāti, ir nodrošināta konstitucionāla aizsardzība. 
Satversmes 110. pantā noteikts, ka „valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas 
palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības”.  
 
Lai nodrošinātu atbilstību vispārējam principam par bērna interešu ievērošanu, 2005. gada 
17. martā Bērnu tiesību aizsardzības likumā tika izdarīti grozījumi, lai noteiktu, ka valstī35 
„tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras”, un 
„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”36.  
 
Satversmes tiesa 2004. gada 11. oktobra spriedumā (Lieta Nr. 2004-02-010637) pieņēma 
skaidrojumu par bērnu tiesību un interešu prioritāti, precizējot, ka ne vien tiesai un 
citām institūcijām savi lēmumi jāpieņem, pamatojoties uz to, kas ir bērna interesēs, bet arī 
likumdevējam jāievēro, lai pieņemtie vai grozītie normatīvie akti aizsargātu bērnu 
intereses iespējami labākajā veidā (11. punkts). 
 
Lai gan princips par bērna interešu ievērošanu nav skaidri iekļauts normatīvajos aktos par 
civilprocesu, kriminālprocesu un administratīvo procesu, Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā noteikts, ka visās publiskajās vai privātajās attiecībās bērna tiesības un intereses ir 
prioritāras. Ir vairāki noteikti kritēriji38, kas nosaka, ka ir jāievēro tiesības, ko garantē BTK 
                                          
35 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. pants, 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 199/200 (1260/1261), 1998. gada 
8. jūlijs. 
36Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. pants.  
37 Sprieduma teksts pieejams šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=94831. 
38 Bērnu tiesību aizsardzības likums: 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. Bērna tiesību aizsardzība 
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3. pants un KPIT 7. pants attiecībā uz bērniem kopumā (sk. 1. pielikumu). Tomēr būtu 
jāizdara atruna par šīs prasības praktisko īstenošanu attiecībā uz bērniem ar invaliditāti, 
ņemot vērā, ka trūkst statistikas datu un konkrētu kritēriju, lai novērtētu bērna ar 
invaliditāti labāko interešu īstenošanu. 
 
Lai bērna intereses tiktu ņemtas vērā administratīvajos procesos, Administratīvā procesa 
likuma39 21. pantā ir noteikts, ka tad, „ja tiesa uzskata, ka nepilngadīgās personas 
likumisko pārstāvju vai likumisko pārstāvju un nepilngadīgās personas intereses ir 
savstarpēji atšķirīgas, tā pēc sava ieskata, izprasot bāriņtiesas viedokli, par nepilngadīgās 
personas pārstāvi var noteikt arī citu personu vai lūgt bāriņtiesu iecelt nepilngadīgajai 
personai sevišķo aizbildni šīs personas tiesību un interešu aizsardzībai konkrētajā lietā”. 
 
Saskaņā ar Civillikumu būtiskie jautājumi, piemēram, viena vecāka aizgādība vai 
saskarsmes tiesību izmantošana, lai noteiktu, kā bērns uzturēs personiskās attiecības un 
tiešus kontaktus ar jebkuru no vecākiem, ja starp vecākiem ir neizšķirts strīds, ir civillietu 
tiesas kompetencē. Lai pieņemtu lēmumu, ievērojot bērna intereses, tiesa var pieprasīt 
bāriņtiesas atzinumu kā pierādījumu lietā. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma40 50. pantu 
bāriņtiesa bērna interešu aizsardzības nodrošināšanas nolūkā sniedz atzinumus, kas 
nepieciešami šādos gadījumos: lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes 
tiesības; viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai; aizgādības tiesību atņemšanai un 
atjaunošanai; paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai. 
 
Ir noteikti vairāki papildu procesuālie noteikumi (sk. iedaļu 3.1.4. turpmāk), kas nodrošina 
bērna interešu ievērošanu lēmumu pieņemšanā. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 13. pantu „jebkurās citās jomās, kas skar bērna intereses, bērna viedoklim veltāma 
pienācīga vērība atbilstoši viņa vecumam un briedumam”. 

3.1.2. Diskriminācijas aizliegums (BTK 2. pants; KPIT 3. un 5. pants.) 
Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka „visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un 
tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas”41. Galvenās 
jomas, uz kurām attiecas diskriminācijas aizliegums, Latvijā ir šādas: nodarbinātība un 
profesionālā apmācība; sociālā drošība; pieeja publiski pieejamām precēm un 
pakalpojumiem un izglītība42. Daudzos attiecīgajos likumos ir ietvertas vispārīgas tiesības 
uz nediskrimināciju vairāku iemeslu dēļ. Lielākā daļa šo likumu ietver atsauces uz 
diskriminācijas aizliegumu cita starpā personas vecuma, invaliditātes vai veselības stāvokļa 
dēļ. Minētie likumi ir:  
 

 Likums par sociālo drošību, kura 2.1 panta 1. punktā paredzēts, ka „nodrošinot 
sociālos pakalpojumus, aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no personas rases, 
etniskās piederības, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, veselības 
stāvokļa, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, 
mantiskā vai ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem”43. Šajā pašā likumā definēta 
netieša un tieša diskriminācija, nosakot, ka „atšķirīga attieksme ietver personas 
tiešu vai netiešu diskrimināciju, personas aizskaršanu vai norādījumu to 

                                                                                                                                     
īstenojama, sadarbojoties ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām 
fiziskajām un juridiskajām personām. 
39Administratīvā procesa likuma 21. panta 2. daļa. 
40Bāriņtiesu likums, Latvijas Vēstnesis Nr. 107 (3475), 2006. gada 7. jūlijs. 
41Latvijas Republikas Satversmes 91. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 43, 1993. gada 1. jūlijs. 
42 Latvijas Cilvēktiesību centrs, „Jomas, uz kurām attiecas diskriminācijas aizliegums”, 2012. gada 5. februāris, 
pieejams šeit: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/database/jomas-uz-kuram-attiecas-diskriminacijas-aizliegums/. 
43 Likuma par sociālo drošību 2.1 panta 1. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 144 (427), 1995. gada 21. septembris, 
pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=36850.   
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diskriminēt”44. Likumā turpmāk norādīts, ka „tieša diskriminācija pastāv, ja 
salīdzināmā situācijā attieksme pret personu saistībā ar kādu no šā panta pirmajā 
daļā minētajiem apstākļiem ir, bija vai var būt mazāk labvēlīga nekā pret citu 
personu”45. „Netieša diskriminācija pastāv, ja salīdzināmā situācijā šķietami 
neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas personai 
saistībā ar kādu no (..) minētajiem apstākļiem”46. 

 
 Pacientu tiesību likums nosaka, ka „nodrošinot pacienta tiesības, aizliegta 

atšķirīga attieksme atkarībā no personas rases, etniskās izcelsmes, ādas krāsas, 
dzimuma, vecuma, invaliditātes, veselības stāvokļa, reliģiskās, politiskās vai citas 
pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa vai 
citiem apstākļiem. Atšķirīga attieksme ietver personas tiešu vai netiešu 
diskrimināciju, personas aizskaršanu vai norādījumu to diskriminēt”47.  

 
 Izglītības likums nodrošina tiesības „iegūt izglītību neatkarīgi no mantiskā un 

sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās un 
politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas”48. 

 
 Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka, ka „piedāvājot preci vai 

pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu, aizliegta atšķirīga attieksme 
patērētāja dzimuma, rases, etniskās piederības vai invaliditātes dēļ”49, bet 
„atšķirīga attieksme pret patērētāju pieļaujama, ja preces vai pakalpojuma 
piedāvāšana, preces pārdošana vai pakalpojuma sniegšana tikai vai galvenokārt 
viena dzimuma, noteiktas rases vai etniskās piederības personām vai personām ar 
invaliditāti ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie 
līdzekļi ir samērīgi. Atšķirīga attieksme pret patērētāju invaliditātes dēļ pieļaujama, 
ja tā ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir 
samērīgi, vai ja pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienlīdzīgas attieksmes 
nodrošināšana uzliek nesamērīgu slogu”50. Likumā arī noteikts, ka tieša 
diskriminācija ir „tāda attieksme pret personu, kas tās dzimuma, invaliditātes, 
rases vai etniskās piederības dēļ salīdzināmā situācijā ir, bija vai varētu būt mazāk 
labvēlīga nekā pret citu personu”51 un netieša diskriminācija ir „šķietami neitrāls 
noteikums, kritērijs vai prakse, kas rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas personas 
dzimuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības dēļ, izņemot gadījumu, kad 
šāds noteikums, kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura 
sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi”52. Turklāt likumā noteikts, ka „par 
diskrimināciju uzskatāma arī personas aizskaršana vai norādījums to diskriminēt. 

                                          
44 Likuma par sociālo drošību 2.1 panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 144 (427), 1995. gada 21. septembris, 
pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=36850.   
45 Likuma par sociālo drošību 2.1 panta 3. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 144 (427), 1995. gada 21. septembris, 
pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=36850.   
46 Likuma par sociālo drošību 2.1 panta 4. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 144 (427), 1995. gada 21. septembris, 
pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=36850.   
47 Pacientu tiesību likuma 3. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 205 (4191), 2009. gada 30. decembris, 
pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=203008.  
48 Izglītības likuma 3.1 pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 343/344 (1404/1405), 1998. gada 17. novembris, pieejams 
šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=50759.  
49 Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.1 panta 1. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 104/105 (1564/1565), 
1999. gada 1. aprīlis, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=23309.  
50 Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.1 panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 104/105 (1564/1565), 
1999. gada 1. aprīlis, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=23309. 
51 Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.1 panta 6. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 104/105 (1564/1565), 
1999. gada 1. aprīlis, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=23309. 
52 Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.1 panta 6. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 104/105 (1564/1565), 
1999. gada 1. aprīlis, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=23309. 
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Aizskaršana ir personas pakļaušana tās dzimuma, invaliditātes, rases vai etniskās 
piederības dēļ tādai no šīs personas viedokļa nevēlamai rīcībai (tai skaitā seksuāla 
rakstura rīcībai), kuras mērķis vai rezultāts ir šīs personas cieņas aizskaršana un 
iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas vai degradējošas vides radīšana”53. 

 
 Likums par tiesu varu nosaka, ka „visas personas ir vienlīdzīgas likuma un tiesas 

priekšā, tām ir vienādas tiesības uz likuma aizsardzību”54 un „tiesu spriež tiesa 
neatkarīgi no personas izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās 
piederības, dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās 
veida un rakstura, dzīvesvietas, politiskajiem vai citiem uzskatiem”55, bet šajā 
likumā diskriminācijas iemeslu starpā nav minēta invaliditāte. 

 
 Latvijas Republikas Advokatūras likums nosaka, ka „visām personām 

nodrošināmas vienādas tiesības uz juridisko palīdzību”56, bet tajā nav atsauces uz 
vecumu un invaliditāti kā diskriminācijas iemesliem. 

 
 Administratīvā procesa likums nosaka, ka „pastāvot vienādiem faktiskajiem un 

tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus (pastāvot 
atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem, — atšķirīgus lēmumus) 
neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, ādas 
krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās 
izcelšanās, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un 
citiem apstākļiem”57. 

   
Vienīgais likums, kurā ietverts konkrēts pienākums nepieļaut diskrimināciju pret bērniem, ir 
Bērnu tiesību aizsardzības likums58, kurā noteikts, ka „bērna tiesības un brīvības valsts 
nodrošina visiem bērniem bez jebkādas diskriminācijas — neatkarīgi no bērna, viņa vecāku, 
aizbildņu, ģimenes locekļu rases, tautības, dzimuma, valodas, partijas piederības, politiskās 
un reliģiskās pārliecības, nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes, dzīvesvietas valstī, 
mantiskā un veselības stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem”59. 
 
Attiecībā uz bērniem ar īpašām vajadzībām Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzēts, ka 
„bērnam ar īpašām vajadzībām ir tādas pašas tiesības uz aktīvu dzīvi, tiesības attīstīties un 
iegūt vispārējo un profesionālo izglītību atbilstoši savām fiziskajām un garīgajām spējām un 
vēlmēm, kā arī tiesības piedalīties sabiedriskajā dzīvē kā jebkuram citam bērnam”60. 
 

                                          
53 Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.1 panta 7. un 8. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 104/105 (1564/1565), 
1999. gada 1. aprīlis, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=23309. 
54 Likuma par tiesu varu 4. panta 1. punkts, Ziņotājs Nr. 1, 1993. gada 14. janvāris, pieejams šeit: 
http://likumi.lv/doc.php?id=62847.  
55 Likuma par tiesu varu 4. panta 2. punkts, Ziņotājs Nr. 1, 1993. gada 14. janvāris, pieejams šeit: 
http://likumi.lv/doc.php?id=62847.  
56 Latvijas Republikas Advokatūras likuma 9. pants, Ziņotājs Nr. 28, 1993. gada 19. augusts, pieejams šeit: 
http://likumi.lv/doc.php?id=59283.  
57 Administratīvā procesa likuma 6. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 164 (2551), 2001. gada 14. novembris, pieejams 
šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=55567.  
58 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 8. jūlijs, 
pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096.  
59 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 
8. jūlijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096. 
60 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 54. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 8. jūlijs, 
pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096.  
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Saprātīga pielāgošana ir skaidri noteikta kā pienākums tikai Darba likumā61 un 
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā62. Tomēr, kopš Latvija ir pieņēmusi KPIT, 
ir vērojami vairāki uzlabojumi attiecībā uz saprātīgu pielāgošanu izglītības jomā. Piemēram, 
īsi pēc KPIT stāšanās spēkā Latvijā (2010. gada 31. martā) valdība pieņēma noteikumus 
(2010. gada 5. aprīļa Noteikumi Nr. 33463 un 2010. gada 6. aprīļa Noteikumi Nr. 33564) par 
bērnu ar īpašām vajadzībām tiesībām saņemt atbalsta pasākumus valsts pārbaudes darbu 
vai centralizēto eksāmenu laikā. Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis 
pamatnostādnes65, kurās sīki paskaidrots, kādus atbalsta pasākumus var sniegt bērniem 
ar īpašām vajadzībām. Turklāt kopš 2012. gada 1. septembra personām ar invaliditāti ir 
tiesības saņemt jaunus atbalsta pakalpojumus — personīgā asistenta pakalpojumus 
izglītības iestādēs pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai. Saskaņā ar 
Labklājības ministrijas datiem 2012. gadā personīgā asistenta pakalpojumi izglītības 
iestādēs tika sniegti 200 skolēniem un 2013. gadā — 214 skolēniem66. 
 
Izraudzītā iestāde vienlīdzības jautājumos Latvijā ir Tiesībsarga birojs, kuram 
personas, tostarp bērni, var iesniegt sūdzības par diskrimināciju vai vienlīdzīgas attieksmes 
principa pārkāpumu. Tiesībsarga birojam ir arī īpaša nodaļa, kas izskata bērnu iesniegtās 
sūdzības. Diskriminācijas gadījumos tiesībsargs ir pilnvarots personas vārdā sagatavot 
pieteikumu un pārstāvēt personu tiesā civillietās.  
 
Citi atbilstīgi bērnu sūdzību izskatīšanas mehānismi ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija (turpmāk — Inspekcija), kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību 
un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā.  
 
Latvijā nav īpašas juridiskās palīdzības sistēmas bērniem vai bērniem ar invaliditāti. Valsts 
nodrošinātās juridiskās palīdzības likums67 nav īpaši paredzēts bērniem vai bērniem ar 
īpašām vajadzībām, tādēļ Juridiskās palīdzības administrācija nav veikusi nekādus īpašus 
pasākumus, lai sniegtu valsts juridisko palīdzību iepriekš minētajām sabiedrības grupām. 

3.1.3. Bērna spēju attīstīšana (BTK 5. pants un KPIT 3. pants)68 
Jēdziens „bērna spēju attīstīšana” Latvijā nav juridiski definēts. Tomēr Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 13. panta 3. punktā ir noteikts, ka „bērnam ir tiesības piedalīties 
pašpārvaldē izglītības, kultūras un sporta jomā. Jebkurās citās jomās, kas skar bērna 

                                          
61 Darba likuma 7. panta 3. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 105 (2492), 2001. gada 6. jūlijs, pieejams šeit: 
http://likumi.lv/doc.php?id=26019.  
62 Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 3. pants un 10. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 80 
(2655), 2002. gada 29. maijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=62539.  
63 Ministru kabineta noteikumi Nr. 334 par valsts pārbaudījumu norises kārtību, Latvijas Vēstnesis Nr. 57 (4249), 
2010. gada 9. aprīlis, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=207787. Noteikumi bija spēkā līdz 2013. gada 
31. decembrim, un no 2014. gada 1. janvāra ir spēkā MK noteikumi Nr. 1510. 
64 Ministru kabineta noteikumi Nr. 335 par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, Latvijas Vēstnesis 
Nr. 57 (4249), 2010. gada 9. aprīlis, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=207788.  
65 Valsts izglītības satura centrs „Metodiskie ieteikumi atbalsta pasākumu organizēšanai izglītības iestādēs”, 
pieejams šeit: http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_atb_pas_org.pdf.  
66 Labklājības ministrija „Latvijas Republikas sākotnējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 2006. gada 
13. decembra Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā laikposmā no 
2010. gada 31. marta līdz 2013. gada 31. decembrim”, pieejams šeit: 
http://www.lm.gov.lv/upload/adopcija_rus/lmzino_271213_konv.pdf, 36. lpp. 
67 Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, Latvijas Vēstnesis Nr. 52 (3210), 2005. gada 1. aprīlis, 
pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=104831.  
68 Bērna spēju attīstīšanas jēdziens nozīmē, ka bērniem, iegūstot labākas zināšanas un pieredzi, mazinās 
vajadzība pēc norādījumiem un ir lielākas iespējas uzņemties atbildību par lēmumiem, kas ietekmē viņu dzīvi. 
Saistībā ar BTK bērna spēju attīstīšanas jēdziens nozīmē, ka vecākiem (vai personām, kas ir juridiski atbildīgas par 
bērnu) ir tiesības un pienākums nodrošināt bērnam viņa attīstības pakāpei atbilstošu palīdzību un padomus viņa 
tiesību izmantošanā. Sīkāku jēdziena aprakstu sk. pārskata projekta ziņojumā. 
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intereses, bērna viedoklim veltāma pienācīga vērība atbilstoši viņa vecumam un 
briedumam”69. 
 
Sociālo pakalpojumu jomā Sociālās drošības likumā ir definēta sociālā rīcībspēja. Likumā 
noteikts, ka „persona, kura ir sasniegusi 15  gadu vecumu, var iesniegt pieprasījumu pēc 
sociālajiem pakalpojumiem un tos saņemt. Sociālo pakalpojumu sniedzējs paziņo vecākiem, 
aizbildnim vai aizgādnim par pieprasījuma saņemšanu un pakalpojumu sniegšanu”70. Ja 
vecāki, aizbildnis vai aizgādnis neatbalsta šādu pieprasījumu un vēlas ierobežot sociālo 
pakalpojumu saņemšanu, „viņiem jāiesniedz iesniegums sociālo pakalpojumu sniedzējam. 
Pieprasījuma atsaukšanai vai atteikumam saņemt sociālos pakalpojumus nepieciešama 
vecāku, aizbildņa vai aizgādņa piekrišana”71. 
 
Krimināltiesību jomā (attiecībā uz bērnu kā upuri, bērnu kā liecinieku vai bērnu kā 
iespējamo pārkāpēju) nav noteikumu, kas pieprasītu policijai vai tiesai sniegt informāciju 
bērnam draudzīgā un saprotamā veidā atbilstoši bērna vecumam un brieduma pakāpei. 
Kriminālprocesa likumā ietverti tikai noteikumi attiecībā uz bērniem, neņemot vērā to 
garīgās spējas. 
 
Latvijas likumdošanā īpaša uzmanība ir veltīta bērnu nopratināšanai. Pirmkārt, visām 
telpām jābūt pielāgotām bērnu vajadzībām. Otrkārt, bērnu, kurš nav sasniedzis 14 gadu 
vecumu, un nepilngadīgos, kuri cietuši no vardarbības vai ir seksuāli izmantoti, pratina 
pedagoga/psihologa klātbūtnē. Speciālists nopratināšanā nosaka, kas atbilst bērna 
interesēm. Ja tieša nopratināšana var negatīvi ietekmēt bērna psihi un emocionālo 
labklājību, nopratināšanu veic, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus, psihologa klātbūtnē. 
Bērna pārstāvja klātbūtne nav obligāta. Likums pieprasa, lai speciālists ar bērnu sazinātos 
bērnam saprotamā valodā atbilstīgi bērna vecumam un brieduma pakāpei72. 
 
Latvijā bērnu ar ierobežotām spējām pārstāv vecāki vai aizbildņi, tādējādi saskaņā ar 
Latvijas Republikas Civillikumu73 „tēvs un māte uz aizgādības tiesību pamata ir sava 
nepilngadīgā bērna dabiskie aizbildņi”74. Likumā arī noteikts, ka „bez vecāku aizgādības 
palikušam bērnam ieceļams aizbildnis”75. Turklāt saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 24. panta 3. punktu „vecāki ir bērna dabiskie aizbildņi (likumiskie pārstāvji). Viņu 
pienākums ir aizstāvēt bērna tiesības un ar likumu aizsargātās intereses”76. Likumā netiek 
nošķirti bērni ar vai bez invaliditātes, tādējādi noteikumi tiek piemēroti vienādi visiem 
bērniem.  
 

                                          
69 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13. panta 3. punkts, sk. iepriekšējo zemsvītras piezīmi. 
70 Likuma par sociālo drošību 17. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 144 (427), 1995. gada 21. septembris, pieejams 
šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=36850.  
71 Likuma par sociālo drošību 17. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 144 (427), 1995. gada 21. septembris, pieejams 
šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=36850.  
72 Study on children’s involvement in judicial proceedings Contextual overview for the criminal justice phase 
– Latvia (2013. gads), pieejams šeit: 
http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/ContextualOverview/Latvia.pdf, 2. lpp. 
73Latvijas Republikas Civillikums, Ziņotājs Nr. 22, 1993. gada 10. jūnijs, un Valdības Vēstnesis Nr. 41, 1937. gada 
20. februāris. 
74 Latvijas Republikas Civillikuma 223. pants, Ziņotājs Nr. 22, 1993. gada 10. jūnijs, un Valdības Vēstnesis Nr. 41, 
1937. gada 20. februāris. 
75 Latvijas Republikas Civillikuma 222. pants, Ziņotājs Nr. 22, 1993. gada 10. jūnijs, un Valdības Vēstnesis Nr. 41, 
1937. gada 20. februāris, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=90223. 
76 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 3. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 
8. jūlijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096. 
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Civillikumā arī noteikts, ka „prāvās aizbildnim jāpārstāv savs aizbilstamais. Bez viņa tas 
nevar tiesā ne celt prasību, ne atbildēt, izņemot likumā norādītos gadījumus”77. Tādējādi 
saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu bērna dabiskie likumiskie pārstāvji visos 
tiesiskos darījumos ir viņa vecāki. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20. panta 2. punktā 
noteikts, ka „bērnam tiek dota iespēja tikt uzklausītam jebkādās ar viņu saistītās 
iztiesāšanas vai administratīvās procedūrās vai nu tieši, vai ar sava likumiskā pārstāvja vai 
attiecīgas institūcijas starpniecību”78. Ja vecāki nerīkojas bērna interesēs vai ir radušās 
domstarpības starp bērnu un viņa vecākiem, strīdu var izšķirt bāriņtiesa79, kura izmeklē 
lietu un pieņem lēmumu.  

3.1.4. Tiesības tikt uzklausītam/līdzdalības tiesības (BTK 12. pants; KPIT 7. un 
30. pants) 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā atzītas bērna tiesības tikt uzklausītam visās ar viņu 
saistītu lēmumu pieņemšanas procedūrās. Bērnam ir tiesības brīvi izteikt savas domas 
un šajā nolūkā saņemt un sniegt jebkāda veida informāciju, tiesības tikt uzklausītam, kā arī 
tiesības uz apziņas un ticības brīvību (13. pants)80. Likumā arī noteikts, ka bērnam tiek 
dota iespēja tikt uzklausītam jebkādās ar viņu saistītās iztiesāšanas vai 
administratīvās procedūrās vai nu tieši, vai ar sava likumiskā pārstāvja vai attiecīgas 
institūcijas starpniecību. Lietas, kas saistītas ar bērna tiesību vai interešu nodrošināšanu, 
arī krimināllietas, kurās apsūdzētais ir nepilngadīgs, tiesā izskatāmas ārpus kārtas 
(20. panta 2. un 3. punkts).  

 
Pirms lēmuma pieņemšanas par ārpusģimenes aprūpes veida maiņu, kā arī pirms bērna 
atgriešanās vecāku aprūpē, bāriņtiesa izskaidro bērnam veicamās darbības un noskaidro 
bērna viedokli, ja bērns spēj formulēt savu viedokli81.  
 
Bērna viedokli vairumā gadījumu iegūst psiholoģiskā izpētē, ko veic psihologs, sagatavojot 
atzinumu82 pēc tiesas, bāriņtiesas, policijas, prokuratūras vai sociālo dienestu pieprasījuma. 
Šādos gadījumos bērna interešu novērtējuma pamatā ir psihologa vai cita speciālista 
apsvērumi (izklāstīti rakstveidā). Tā kā speciālistiem, piemēram, bāriņtiesas pārstāvim, 
tiesnesim, sociālā dienesta darbiniekam, policijas darbiniekam vai prokuroram, kas izmeklē 
konkrētās lietas, trūkst speciālu zināšanu un apmācības bērna tiesību aizsardzības jomā, 
viņiem parasti nav iespējas tieši sazināties ar lietā iesaistīto bērnu, lai novērtētu viņa 
viedokli.  
 
Lai nodrošinātu atbilstību minētajam vispārējam principam, Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā (kas stājās spēkā 2013. gada 4. jūlijā) ir veikti grozījumi. Likuma 5.1 pantā ir 
uzskaitīti speciālisti, kuriem nepieciešamas speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 
jomā. Minētais uzskaitījums ir papildināms, un speciālās zināšanas ir nepieciešamas 
ikvienai personai, kas ir tiesīga pieņemt administratīvus lēmumus vai lēmumus par faktisko 
rīcību vai darba pienākumiem, kuri skar vai var skart bērna tiesības un tiesiskās intereses. 
 
Civilprocesa likuma 72. pantā noteikts, ka attiecībā uz civilprocesuālo rīcībspēju 
fiziskajām personām vecumā no 15 līdz 18 gadiem lietas tiesā ved to likumiskie 
                                          
77 Latvijas Republikas Civillikuma 264. pants, Ziņotājs Nr. 22, 1993. gada 10. jūnijs, un Valdības Vēstnesis Nr. 41, 
1937. gada 20. februāris, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=90223. 
78 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 
8. jūlijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096. 
79 Bāriņtiesu likuma 19. panta 3. un 4. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 107 (3475), 2006. gada 7. jūlijs, pieejams 
šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=139369. 
80Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 199/200 (1260/1261), 1998. gada 8. jūlijs. 
81 Ministru kabineta noteikumi Nr. 1037, Bāriņtiesas darbības noteikumu 84. punkts. 
82 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.2 pants. 
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pārstāvji. Tomēr tiesai ir pienākums aicināt piedalīties šādās lietās arī pašus bērnus. 
Likumā ir noteikti gadījumi, kad bērnam ir tiesības patstāvīgi realizēt savas civilprocesuālās 
tiesības un izpildīt pienākumus. Līdzīgi noteikumi ir paredzēti Administratīvā procesa 
likumā, proti, tiesai arī ir pienākums uzaicināt nepilngadīgās personas (no 15 gadu vecuma) 
piedalīties lietas izskatīšanā. 
 
Pacientu tiesību likuma 13. pantā noteikts, ka nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu 
vecumam) ārstniecība pieļaujama, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts 
un devis savu piekrišanu. Nepilngadīgam pacientam ir tiesības tikt uzklausītam un 
atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma 
pieņemšanā. Ja nepilngadīgs pacients (no 14 gadu vecuma) nav devis savu piekrišanu 
ārstniecībai, viņa ārstēšanu sāk tikai tad, kad vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību un nav 
iespējams saņemt paša pacienta vai personas, kas pārstāv pacientu, piekrišanu. 
 
Līdzdalības tiesības ir atzītas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13. pantā, un tās ietver: 
tiesības uz biedrošanās brīvību, tiesības piedalīties pašpārvaldē izglītības, kultūras un 
sporta jomā un jebkurās citās jomās, kas skar bērna intereses, un ņemot vērā bērna 
vecumu un briedumu. 

3.1.5. Tiesības netikt pakļautam vardarbībai (BTK 19. pants; KPIT 16. pants) un šo 
tiesību īstenošana 

Latvijas likumdošanā atzītas bērna tiesības netikt pakļautam vardarbībai, lai gan nav 
skaidras atsauces uz bērniem ar invaliditāti.  
 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 9. pantā ir noteikts, ka pret bērnu nedrīkst izturēties 
cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu. Fiziska 
vardarbība ir uzskatāma par bērna veselībai vai dzīvībai bīstamu apzinātu spēka 
pielietojumu. Likumā sniegta dažādu vardarbības veidu definīcija, nosakot, ka seksuāla 
vardarbība ir bērna iesaistīšana seksuālās darbībās, ko bērns nesaprot vai kam nevar dot 
apzinātu piekrišanu. Emocionāla vardarbība ir bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska 
ietekmēšana, draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu vai citādi kaitējot viņa emocionālajai 
attīstībai. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 73. pantā norādīts, ka katra iedzīvotāja pienākums ir 
ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu 
vardarbību pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī 
tad, ja personai ir aizdomas, ka bērnam ir priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var 
apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai veselību. Turklāt veselības aprūpes, 
pedagoģiskie, sociālās sfēras vai policijas darbinieki, kā arī valsts un pašvaldību 
amatpersonas, kurām kļuvis zināms par bērna tiesību pārkāpšanu un kuras par to nav 
ziņojušas minētajām institūcijām, par neziņošanu saucamas pie likumā noteiktās atbildības. 
 
Likumā uzsvērts, ka visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts 
iestādes, privātas organizācijas vai personas, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un 
intereses83.  
 
Civilprocesa likums 2014. gada 31. martā tika papildināts ar 30. nodaļu „Pagaidu 
aizsardzība pret vardarbību”84, kurā noteikta civilprocesuālā kārtība aizsardzībai pret 
vardarbību ģimenē, ja pret personu (cietušais), arī bērnu, ir vērsta jebkāda fiziska, 
                                          
83 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. panta 2. punkts. 
84 Civilprocesa likuma 250.43–250.66 pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 326/330 (1387/1391), 1998. gada 3. novembris. 
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seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība vai vardarbīga kontrole85. Tiesa, 
pamatojoties uz sūdzību, var likt pārkāpējam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo cietušais, 
vai aizliegt uzturēties šā mājokļa tuvumā vai cietušā darba vietas tuvumā, vai aizliegt 
sazināties ar cietušo vai personām, kuras ir tieši vai netieši saistītas ar cietušo, vai 
izmantojot trešās personas starpniecību. Krimināllikums paredz sankcijas par tiesas 
nolēmuma nepildīšanu86. 
 
Bāriņtiesu likuma87 17. pantā cita starpā noteikts, ka bāriņtiesai ir pienākums noteikt 
ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, un lemt par 
vajadzīgās palīdzības sniegšanu šīm ģimenēm sadarbībā ar veselības aprūpes un izglītības 
iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm. Lai izpildītu prasību sniegt 
nepieciešamo palīdzību ģimenei, ir ļoti svarīgi ne tikai apzināt šādas ģimenes, bet arī vākt 
datus par bērniem ar invaliditāti kopumā un īpaši par bērniem ar garīgās attīstības un 
psihosociāliem traucējumiem. Tādējādi tiesa varēs noteikt sabiedriskos pakalpojumus 
atbilstīgi individuālām vajadzībām. 
  
Veicot grozījumus Bāriņtiesu likumā88, 2014. gada 1. jūlijā tika ieviesti jauni procesuālie 
aizsardzības līdzekļi bērna tiesību aizsardzībai gadījumos, kad pret bērnu ir vērsta 
jebkāda fiziska, seksuāla vai psiholoģiska vardarbība, vai vardarbīga kontrole, bet bērns 
nevar iesniegt sūdzību, piemēram, gadījumos, kad vardarbību īsteno vecāki. Bērna tiesību 
aizsardzības nolūkā bāriņtiesa var iesniegt tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret 
vardarbību, ja šādu pieteikumu nav iesnieguši vecāki vai aizbildnis. Tiesa var rīkoties, ja ir 
pamatotas aizdomas, ka pret bērnu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla vai psiholoģiska 
vardarbība vai vardarbīga kontrole; ja pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu, ir 
vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība; ja ir saņemtas 
ziņas par iespējamu fizisko, seksuālo vai psiholoģisko vardarbību pret personu, kas 
pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu. 
 
Krimināltiesību jomā Latvijā nav viena likuma, kurā būtu ietverti visi būtiskie un procesuālie 
noteikumi attiecībā uz bērniem, kas iesaistīti kriminālprocesos. Vairākos likumos ir 
pievērsta īpaša uzmanība bērniem, kuri iesaistīti kriminālprocesos, ņemot vērā bērna 
vecumu un brieduma pakāpi, nodrošinot papildu procesuālās garantijas un ierobežojot 
bērnu atbildību. Kriminālprocesā ikvienam bērnam ir tiesības būt uzklausītam un tiesības uz 
likumisku pārstāvi. Ņemot vērā apstākļus, bērniem ir tiesības saņemt psiholoģisko un 
juridisko palīdzību bez maksas. Likumā noteikts, ka visiem speciālistiem (tostarp 
tiesnešiem, prokuroriem, policijas darbiniekiem un advokātiem)89, kuri strādā ar bērniem, ir 
jābūt speciālām zināšanām un jāņem vērā bērna īpašās intereses un vajadzības90. 
 
Kriminālprocesa likumā bērni minēti kā cietušie, liecinieki un aizdomās turamie/atbildētāji. 
Attiecībā uz bērniem kā cietušajiem likumā ietverti noteikumi par bērna pārstāvību91, 
tiesību izmantošanu92, pratināšanu93, procesuālo aizsardzību94, procesuālo piespiedu 
                                          
85 Vardarbīga kontrole — tāda darbība vai darbību kopums, kas ietver aizskaršanu, seksuālu piespiešanu, draudus, 
pazemošanu, iebiedēšanu vai citas vardarbīgas darbības, kuru mērķis ir kaitēt, sodīt vai iebiedēt aizskarto 
personu, Civilprocesa likuma 250.45 pants. 
86Krimināllikuma 168.1 pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 199/200 (1260/1261), 1998. gada 8. jūlijs. 
87 Bāriņtiesu likums. 
88 Bāriņtiesu likuma 19.1 pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 107 (3475), 2006. gada 7. jūlijs. 
89 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pants. 
90 Study on children’s involvement in judicial proceedings Contextual overview for the criminal justice phase 
– Latvia, (2013. gads) pieejams šeit: 
http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/ContextualOverview/Latvia.pdf, 2. lpp. 
91 Kriminālprocesa likuma 104. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 74 (3232), 2005. gada 11. maijs. 
92 Kriminālprocesa likuma 107. panta 2. punkts. 
93 Kriminālprocesa likuma 107. panta 2. punkts, 148. panta 2. punkts, 152. un 153. pants.   
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līdzekļu nepiemērošanu95 un bērna liecību tiesā96. Kopumā tie paši noteikumi, kuri attiecas 
uz bērnu kā cietušo, attiecas arī uz bērnu kā liecinieku. Attiecībā uz bērnu kā aizdomās 
turamo/atbildētāju ir noteikti īpaši noteikumi par šādu bērnu pārstāvību97, pratināšanu98, 
turēšanu apcietinājumā pirmstiesas procesā99, notiesāšanu100 un audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļiem101. 
 
Latvijas likumdošanā īpaša uzmanība pievērsta bērnu nopratināšanai. Pirmkārt, visām 
telpām jābūt pielāgotām bērnu vajadzībām. Otrkārt, bērnus, kuri nav sasnieguši 14 gadu 
vecumu, un nepilngadīgos, kuri cietuši no vardarbības vai ir seksuāli izmantoti, pratina 
pedagoga/psihologa klātbūtnē. Speciālists nopratināšanā nosaka jomas, kas skar bērna 
intereses. Ja tieša nopratināšana var negatīvi ietekmēt bērna psihi un emocionālo 
labklājību, nopratināšanu veic, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus, psihologa klātbūtnē. 
Bērna pārstāvja klātbūtne nav obligāta. Saskaņā ar likumu speciālistam jāsazinās ar 
bērniem tiem saprotamā valodā atbilstīgi to vecumam un brieduma pakāpei102. 
 
Lai gan bērniem kā aizdomās turamajiem/atbildētājiem vienmēr jābūt nodrošinātai 
juridiskajai palīdzībai, attiecībā uz cietušajiem bērniem (izņemot bērnus, kas cietuši no 
seksuālas vardarbības un seksuālas izmantošanas)103 juridiskas palīdzības sniegšana nav 
obligāta prasība — tādējādi pastāv iespēja, ka tiesiskais regulējums pilnībā neaizsargā no 
vardarbības bērnus ar invaliditāti104. Kriminālprocesa likumā ir skaidri noteikts, ka visas 
cietušā bērna tiesības īsteno viņa pārstāvis un cietušais nevar tās īstenot patstāvīgi, 
izņemot tiesības sniegt liecību un izteikt savu viedokli (104. panta 4. punkts). Par 
nepilngadīgā pārstāvi var iecelt advokātu, ja 

 pārstāvība ir apgrūtināta; 
 pārstāvība nav nodrošināta;  
 ieceltie pārstāvji iesniedz motivētu lūgumu procesa virzītājam (104. panta 

5. punkts). 
Trūkst arī procesuālo aizsardzības līdzekļu attiecībā uz efektīvu starpinstitucionālo 
sadarbību, tādēļ pieņemtie lēmumi bieži neatbilst bērna interešu aizsardzības principam. 
Piemēram, vardarbības novēršanā iesaistītajiem speciālistiem būtu noderīgi kopīgi un 
praktiski piemērojami kritēriji vardarbības noteikšanai, kā arī apmācība šo prasmju 
uzlabošanai105. 

3.1.6. Tiesības uz ģimenes dzīvi (BTK 9. pants; KPIT 23. panta 3. punkts) 
Tiesības uz ģimenes dzīvi ir atzītas Satversmes 110. pantā, kurā noteikts, ka „valsts 
aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna 
                                                                                                                                     
94 Kriminālprocesa likuma 299. pants. 
95 Kriminālprocesa likuma 244. panta 3. punkts. 
96 Kriminālprocesa likuma 501. panta 5. punkts. 
97 Kriminālprocesa likuma 83. pants. 
98 Kriminālprocesa likuma 107. panta 2. punkts, 148. panta 2. punkts, 152. un 153. pants. 
99 Kriminālprocesa likuma 277. panta 278. punkts. 
100 Kriminālprocesa likuma 64. līdz 66. pants. 
101 Kriminālprocesa likuma 522. pants, Likums Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, 
Latvijas Vēstnesis Nr. 168 (2743), 2002. gada 19. novembris. 
102 „Study on children’s involvement in judicial proceedings Contextual overview for the criminal justice 
phase – Latvia”, (2013. gads) pieejams šeit: 
http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/ContextualOverview/Latvia.pdf, 2. lpp. 
103 Direktīva 2011/92/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu 
pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI. 
104 Kriminālprocesa likuma 104. panta 2. punkts. 
105 Latvijas Republikas konsolidētais (trešais, ceturtais un piektais) kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 1989. gada 20. novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā  
no 2004. gada līdz 2012. gada 30. jūnijam, 196. punkts, pieejams šeit:  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fLVA%2f3-
4&Lang=en. 
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tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības 
vai cietuši no varmācības”. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts, ka katram bērnam ir neatņemamas tiesības 
uzaugt ģimenē; ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide106. Šajā likumā arī 
noteikts, ka „bērnam ar īpašām vajadzībām ir tiesības uz vecāku īpašu aprūpi”107. 
 
Šķirot bērnu no ģimenes, viņam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa, 
audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē, kā arī valsts apmaksāta neatliekamā medicīniskā 
palīdzība ārstniecības iestādēs vai palīdzība sociālās rehabilitācijas iestādēs. Bērnam primāri 
tiek nodrošināta iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē108. Bērnu var ievietot bērnu 
aprūpes iestādē tikai tad, ja konkrētajam bērnam nav iespējams nodrošināt aprūpi 
ģimenē109. 
 
Vecākiem var pārtraukt bērna aizgādības tiesības un bērnu var šķirt no ģimenes tikai 
saskaņā ar procedūru, kas noteikta Civillikumā110 un Bāriņtiesu likumā111. 
 
Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja: 

 ir reāli šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu; 
 bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ; 
 vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un 

uzraudzību; 
 vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai; 
 konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka 

vardarbību pret bērnu. 
Bāriņtiesa var pieņemt lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes tikai kā galējo līdzekli un 
tikai bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nolūkā. Tas pieļaujams tikai tad, ja sīki 
veikta analīze apliecina, ka nav iespējams nodrošināt bērna pilnvērtīgu attīstību, un lai 
novērstu bērna attīstībai nelabvēlīgus apstākļus, ja bērns turpmāk atrodas ģimenē112. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā113 noteikta prasība pašvaldībām sniegt palīdzību un 
atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā dzīvojošam 
bērnam pajumti, siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu uzturu. 
 
Bērna ārpusģimenes aprūpes laikā tiek veikti nepieciešamie pasākumi bērna un vecāku 
atkalapvienošanās nodrošināšanai114. Saistībā ar šo pienākumu tiesībsargs 2012. gada 
ziņojumā115 pauž stingru kritiku (sk. 4. sadaļu). 
 

                                          
106 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta 1. punkts. 
107 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 55. panta 1. punkts. 
108 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27. panta 3. punkts. 
109 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27. panta 3.1 punkts. 
110 203. pants. 
111Bāriņtiesu likuma 22. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 107 (3475), 2006. gada 7. jūlijs. 
112 Latvijas Republikas tiesībsarga 2013. gada ziņojums, pieejams šeit: 
http://www.tiesibsargs.lv/files/content/zinojumi/Tiesibsarga%20gada%20zinojums_2013_ENG.pdf (pēdējās 
izmaiņas veiktas 2014. gada 25. augustā), 32. lpp. 
113 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66. panta 2. punkts. 
114 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. panta 4. punkts. 
115 Latvijas Republikas tiesībsarga 2012. gada ziņojums, pieejams šeit: 
http://www.tiesibsargs.lv/files/content/english/Tiesibsarga%20gada%20zinojums_2012_ENG.pdf (pēdējās 
izmaiņas veiktas 2014. gada 25. augustā), 23.–24. lpp. 
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Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzēts, ka, ja tiek noteikta ārpusģimenes aprūpe, 
vienas ģimenes bērni nav šķirami, izņemot īpašus gadījumus, kad tas tiek darīts bērnu 
interesēs (27. panta 4. punkta 1. apakšpunkts). Tomēr tiesībsargs 2011. gada ziņojumā116 
secināja, ka iepriekš minētais princips praksē nav ievērots.  
 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu117 bāreņi un bez vecāku 
gādības palikušie un aprūpes institūcijās ievietotie bērni vecumā līdz diviem gadiem un 
bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem ir valsts 
apgādībā. Tādējādi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, ko sniedz valsts sociālās aprūpes centri (VSAC), ir 
pieejami tikai līdz divu gadu vecumam. Ja bērna māsa vai brālis ir sasnieguši trīs gadu 
vecumu, un bērniem nav iespējams atrast aizbildni vai audžuģimeni, aprūpi māsai vai 
brālim nodrošina citā pašvaldības finansētā bērnu aprūpes iestādē. Ja vienas ģimenes 
bērnu vecuma starpība nav liela (1–2 gadi), praksē ir iespējami gadījumi, ka pašvaldība 
slēdz līgumu ar VSAC par bērnu aprūpi, lai nodrošinātu brāļu un māsu tiesības uzaugt kopā, 
taču minētie gadījumi ir drīzāk izņēmumi no vispārējās prakses. 

3.1.7. Tiesības uz palīdzību (BTK 23. pants; KPIT 23. panta 5. punkts un 28. pants) 
Latvijas Republikas Satversme garantē tiesības uz palīdzību, nosakot, ka „valsts 
aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna 
tiesības”118. Turklāt šajā pašā Satversmes pantā noteikts, ka „valsts īpaši palīdz bērniem 
invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības”119. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzēts, ka „bērnam ar īpašām vajadzībām ir tādas 
pašas tiesības uz aktīvu dzīvi, tiesības attīstīties un iegūt vispārējo un profesionālo izglītību 
atbilstoši savām fiziskajām un garīgajām spējām un vēlmēm, kā arī tiesības piedalīties 
sabiedriskajā dzīvē kā jebkuram citam bērnam”120. Šajā likumā noteikts arī, ka „bērnam ar 
īpašām vajadzībām ir tiesības uz vecāku īpašu aprūpi”121 un ka „valsts un pašvaldība palīdz 
bērnam ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā un nodrošina viņam izglītību, veselības 
aprūpes un sociālos pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem”122. Turklāt likumā 
paredzēts, ka „bērns ar īpašām vajadzībām, kura aprūpi ģimene nevar nodrošināt, 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ņemams pilnā valsts vai pašvaldības aprūpē”123. 
 
Vispārējās izglītības likumā speciālās vajadzības definētas kā „nepieciešamība saņemt tāda 
veida atbalstu un rehabilitāciju, kas rada iespēju izglītojamajam apgūt izglītības 
programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni”124.  
 

                                          
116 Latvijas Republikas tiesībsarga 2011. gada ziņojums, pieejams šeit: 
http://www.tiesibsargs.lv/files/content/english/Ombudsmans%20Annual%20Report_Year%202011.pdf, (pēdējās 
izmaiņas veiktas 2014. gada 25. augustā), 12. lpp. 
117 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.1 pants. 
118 Latvijas Republikas Satversmes 110. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 43, 1993. gada 1. jūlijs, pieejams šeit: 
http://likumi.lv/doc.php?id=57980. 
119 Latvijas Republikas Satversmes 110. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 43, 1993. gada 1. jūlijs, pieejams šeit: 
http://likumi.lv/doc.php?id=57980. 
120 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 54. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 8. jūlijs, 
pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096. 
121 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 55. panta 1. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 
8. jūlijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096. 
122 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 55. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 
8. jūlijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096. 
123 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 55. panta 3. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 
8. jūlijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096. 
124 Vispārējās izglītības likuma 1. panta 14. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 213/215 (1673/1675), 1999. gada 
30. jūnijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=20243.  
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Likumā par sociālo drošību noteikts, ka „personai, kura uztur un kurai ir jāuztur bērni, 
ir tiesības uz šai sakarā radušos izdevumu daļēju atlīdzību saskaņā ar likumu un citiem 
normatīvajiem aktiem”125. Šajā likumā turpmāk norādīts, ka katram ir tiesības uz pabalstu 
ar piemērota dzīvokļa nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai vai uz atvieglojumiem īres 
nomaksā saskaņā ar likumu126.  
 
Šajā likumā noteikts, ka „bērniem un jauniešiem ir tiesības uz valsts atbalstu viņiem 
paredzēto pakalpojumu saņemšanā. Šiem pakalpojumiem jāveicina bērnu un jauniešu 
pilnveidošana un jāatbalsta audzināšana ģimenē”127. Likums nodrošina sociālo palīdzību 
„personai, kura saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves 
grūtības un kura nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību”. Personai sniedz 
personisku un materiālu palīdzību atbilstīgi „tās vajadzībām, dod iespēju pašpalīdzībai un 
veicina tās iesaistīšanos sabiedrības dzīvē”128. 
 
Likums par sociālo drošību garantē tiesības uz palīdzību invalīdiem neatkarīgi no 
invaliditātes cēloņa un personām ar ilgstošu vai pastāvīgu veselības zaudējumu, lai 
nodrošinātu:  
 
1) „tādu pasākumu veikšanu, kas saistīti ar šo personu iesaistīšanu sabiedrības dzīvē, radot 
tām piemērotus darba apstākļus atbilstoši attiecīgās personas darbspējām un interesēm”;  
2) „veselības stāvokļa uzlabošanu, tādu apstākļu radīšanu un pasākumu veikšanu, kas 
novērstu veselības stāvokļa pasliktināšanos un veicinātu veselības un darbspēju zaudējuma 
pakāpes samazināšanos”129. 
 
Tiesību uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem īstenošanu reglamentē Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Kopumā pienākumi ir sadalīti starp valsti un 
pašvaldībām. Valsts ir atbildīga par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar 
invaliditāti un pieaugušajiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (garīgās attīstības 
un psihosociāliem traucējumiem), bet pašvaldības ir atbildīgas par sociālās aprūpes 
pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu un sociālo pabalstu nodrošināšanu. Sniedzamo 
sociālo pakalpojumu veidi un kritēriji šo pakalpojumu nodrošināšanai konkrētām 
sabiedrības grupām katrā pašvaldībā var būt atšķirīgi. Kopumā pašvaldību sniegtais 
atbalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, var ietvert vairākus pabalstu veidus, dienas 
aprūpes centrus, jauniešu aktivitāšu centrus.  
 
Ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, var saņemt trīs veidu finansiālus pabalstus: 

 piemaksu ģimenes valsts pabalstam; 
 bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu; 
 pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir 

apgrūtināta pārvietošanās. 

Turklāt ģimene vai persona ar invaliditāti var pieteikties asistenta pakalpojumu 
saņemšanai. Asistents var būt gan speciālists, gan vecāks vai cits radinieks, kuru 
izvēlējusies persona ar invaliditāti. Pašvaldības pienākums ir segt ne tikai izdevumus par 

                                          
125 Likuma par sociālo drošību 8. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 144 (427), 1995. gada 21. septembris, pieejams 
šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=36850.  
126 Likuma par sociālo drošību 9. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 144 (427), 1995. gada 21. septembris, pieejams 
šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=36850.  
127 Likuma par sociālo drošību 10. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 144 (427), 1995. gada 21. septembris, pieejams 
šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=36850.  
128 Likums par sociālo drošību, sk. iepriekšējo zemsvītras piezīmi.  
129 Likums par sociālo drošību, sk. iepriekšējo zemsvītras piezīmi.  
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asistentu, bet arī par transportu, ja tas ir nepieciešams. Turklāt katra pašvaldība var 
noteikt savus sociālos pakalpojumus. Tādējādi sociālā palīdzība katrā pašvaldībā var būt 
atšķirīga. Parasti, lai pieteiktos šai palīdzībai, personai jābūt maznodrošinātā statusam. 
 
Saskaņā ar 2013. gada datiem pašvaldības un Latvijas valdība par katru bērnu, kas uzturas 
bāreņu namā, maksāja no EUR 427 līdz 1138 mēnesī. Turpretī personai, kura pilda 
aizbildņa pienākumus — bez vecāku gādības palikuša bērna likumīgajam aprūpētājam — 
tika maksāti EUR 54 mēnesī. Latvijā 62 % bērnu, kas palikuši bez vecāku gādības, dzīvo 
kopā ar aizbildni. Par katra bērna uzturēšanu tika maksāti tikai EUR 46 mēnesī. Labklājības 
ministrija 2007. gadā bija aplēsusi, ka pienācīga summa, kāda jāsaņem aizbildnim, būtu 
EUR 242 par bērnu mēnesī, bet Ministru kabinets toreizējos ekonomikas apstākļos 
neapstiprināja šo politikas priekšlikumu130. 

3.1.8. Tiesības uz iekļaujošu izglītību (BTK 28. pants, KPIT 24. pants) un šo tiesību 
īstenošana 

Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka „ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts 
nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir 
obligāta”131. Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts, ka „valsts un pašvaldība palīdz 
bērnam ar īpašām vajadzībām132 iekļauties sabiedrībā un nodrošina viņam izglītību, 
veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem”133. 
Vispārējās izglītības likumā īpašās vajadzības definētas kā „nepieciešamība saņemt tāda 
veida atbalstu un rehabilitāciju, kas rada iespēju izglītojamajam apgūt izglītības 
programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni”134. 
 
Vispārējās izglītības likumā noteikts, ka bērni ar īpašām vajadzībām „speciālās 
izglītības135 programmas var apgūt speciālās izglītības iestādēs vai klasēs”136. Likuma 
53. panta 1. punktā noteikts, ka „vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs, kurās ir atbilstošs nodrošinājums, var integrēt izglītojamos ar speciālām 
vajadzībām”137. Turklāt šajā pantā minēts, ka „prasības, kādas izvirzāmas vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm, lai nodrošinātu izglītojamo ar 
speciālām vajadzībām integrēšanu minētajās izglītības iestādēs, nosaka Ministru 
kabinets”138. Likums 2011. gadā tika papildināts ar noteikumiem par izglītojamo ar 
speciālām vajadzībām integrēšanu vispārējās izglītības iestādēs. Jaunajos noteikumos 
izvirzīta prasība, ka „atbilstošu atbalsta pasākumu pieejamību izglītojamajiem ar speciālām 

                                          
130 The future of the Latvian community, 2013. gada 12. jūnijs, pieejams šeit: 
www.baltictimes.com/news/articles/33030/. 
131 Latvijas Republikas Satversmes 112. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 43, 1993. gada 1. jūlijs, pieejams šeit: 
http://likumi.lv/doc.php?id=57980. 
132 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 53. pantā ir sniegta „bērna ar īpašām vajadzībām” definīcija, kurā noteikts, 
ka „bērns ar īpašām vajadzībām ir bērns, kuram sakarā ar slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisītiem 
orgānu sistēmas funkciju traucējumiem ir nepieciešama papildu medicīniskā, pedagoģiskā un sociālā palīdzība 
neatkarīgi no tā, vai likumā paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte”. 
133 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 55. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 199/200 (1260/1261), 1998. gada 
8. jūlijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096. 
134 Vispārējās izglītības likuma 1. panta 14. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 213/215 (1673/1675), 1999. gada 
30. jūnijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=20243.  
135 Speciālā izglītība ir definēta Izglītības likuma 1. pantā, kurā noteikts, ka speciālā izglītība ir „personām ar 
speciālām vajadzībām un veselības traucējumiem vai arī speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem 
adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība” — Izglītības likuma 1. panta 24. punkts, Latvijas Vēstnesis 
Nr. 343/344 (1404/1405), 1998. gada 17. novembris, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=50759.   
136 Vispārējās izglītības likuma 51. panta 1. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 213/215 (1673/1675), 1999. gada 
30. jūnijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=20243. 
137 Vispārējās izglītības likuma 53. panta 1. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 213/215 (1673/1675), 1999. gada 
30. jūnijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=20243. 
138 Vispārējās izglītības likuma 53. panta 1. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 213/215 (1673/1675), 1999. gada 
30. jūnijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=20243. 
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vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, nodrošina izglītības iestāde”139. 
Šajos noteikumos arī paredzēts, ka „izglītības iestāde katram integrētam izglītojamajam ar 
speciālām vajadzībām izstrādā individuālu izglītības programmas apguves plānu”140. 
 
Latvijā par visu attiecīgajā pašvaldībā dzīvojošo bērnu piekļuvi atbilstīgai izglītībai ir 
kopīgi atbildīgas pašvaldības un izglītības iestādes. Pašvaldību uzdevums ir nodrošināt, lai 
bērni varētu piekļūt izglītībai viņu dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Ja pašvaldībā nav 
pieejama bērniem ar īpašām vajadzībām atbilstīga izglītības programma, tā maksā par 
bērna izglītošanu citā pašvaldībā, kurā ir pieejama atbilstīga speciālā programma.  
 
Ir arī vispārējās izglītības iestādes, kurās bērni ar īpašām vajadzībām var mācīties 
saskaņā ar speciālām izglītības programmām. Tomēr vispārējās izglītības iestādes dažādu 
iemeslu dēļ joprojām nav pieejamas lielākajai daļai bērnu ar garīgās attīstības 
traucējumiem, jo vairums šādu bērnu apmeklē speciālās skolas, tostarp internātskolas.  
 
Lēmumus par to, kādā izglītības iestādē mācīties bērnam ar īpašām vajadzībām, pieņem 
vietējās pašvaldības, kurā bērns reģistrēts, pedagoģiski medicīniskā komisija vai Valsts 
pedagoģiski medicīniskā komisija. Pašvaldību komisiju kompetencē ir sniegt atzinumu par 
atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības 
programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 
mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. 
līdz 4. klasei, kā arī vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei141. 
 
Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par 
atbilstošāko speciālās pamatizglītības vai speciālās vidējās izglītības programmu 
izglītojamajiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem no 1. līdz 12. klasei; 
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām no 1. 
līdz 9. klasei; speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 
mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 5. 
līdz 9. klasei142. 
 
Galvenais abu komisiju uzdevums ir novērtēt bērna veselības stāvokli, prasmes un 
attīstības līmeni un sniegt atzinumu par konkrētam bērnam atbilstošāko izglītības 
programmu. Valsts komisijas uzdevums ir arī veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām 
integrāciju vispārējās izglītības iestādēs. Turklāt valsts komisijas uzdevums ir konsultēt 
pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos; nodrošināt 
pašvaldību komisiju darba metodisko atbalstu un atkārtoti izvērtēt izglītojamo, ja tiek 
apstrīdēts pašvaldības komisijas sniegtais atzinums. Valsts komisijas un pašvaldību 
komisiju uzdevums ir ieteikt nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību procesa 
organizēšanā un valsts pārbaudes darbos143. Mehānisms atbilstošākās izglītības 

                                          
139 Vispārējās izglītības likuma 53. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 213/215 (1673/1675), 1999. gada 
30. jūnijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=20243. 
140 Vispārējās izglītības likuma 53. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 213/215 (1673/1675), 1999. gada 
30. jūnijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=20243. 
141 MK Noteikumu Nr. 709 par pedagoģiski medicīniskajām komisijām 3. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 165 
(4768), 2012. gada 18. oktobris, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=252162. 
142 MK Noteikumu Nr. 709 par pedagoģiski medicīniskajām komisijām 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 165 
(4768), 2012. gada 18. oktobris, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=252162. 
143 MK Noteikumu Nr. 709 par pedagoģiski medicīniskajām komisijām 4. un 6. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 165 
(4768), 2012. gada 18. oktobris, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=252162. 
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programmas ieteikšanai nav juridiski saistošs, tādēļ vecākiem ir tiesības pašiem izvēlēties 
skolu un izglītības programmu. 
 
Bērnam ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem ir tiesības saņemt personīgā asistenta 
pakalpojumus. Lai saņemtu šos pakalpojumus, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisija izsniedz paziņojumu par īpašas aprūpes pakalpojumu nepieciešamību smagu 
funkcionālo traucējumu dēļ; bērna vecāki vai likumiskais pārstāvis iesniedz pieprasījumu 
par asistenta pakalpojumiem tās pašvaldības sociālajam dienestam, kurā atrodas bērna 
pastāvīgā dzīvesvieta. Pieteikuma vēstulē vecāki vai likumiskais pārstāvis norāda, kādam 
nolūkam ir vajadzīgi asistenta pakalpojumi, piemēram, skolas vai dienas aprūpes centra 
apmeklējumam vai pārvietošanās pakalpojumiem. Pieteikumam pievieno skolas vai dienas 
aprūpes centra apliecinājumu, ka bērns mācās konkrētajā mācību iestādē vai saņem 
pakalpojumus konkrētajā dienas aprūpes centrā.  
 
Izglītības sistēmas ietvaros galvenie asistenta uzdevumi ir nodrošināt bērna pavadīšanu 
uz skolu vai uz skolas rīkoto pasākuma norises vietām; palīdzēt bērnam komunikācijā ar 
skolēniem un skolotājiem; palīdzēt veikt pašaprūpi (tostarp personīgās higiēnas 
vajadzībām, palīdzēt ēdienreizēs, apģērbties un noģērbties); sagatavot mācību materiālus 
darbam; veikt pierakstus mācību laikā; sagatavot mācību vietu un mācību piederumus. 
Asistenta pienākumi tomēr neietver bērna nogādāšanu skolā, jo tas jānodrošina bērna 
ģimenei. Asistenta pakalpojumi ir pieejami līdz 40 stundām nedēļā visa mācību gada laikā. 
Asistenta pakalpojumi netiek nodrošināti bērniem, kuri apmeklē speciālās skolas. 
 
Latvijas Republikas tiesībsargs 2013. gadā veica pārbaudi par bērnu ar īpašām vajadzībām 
iespēju iegūt izglītību un publicēja rezultātus gada ziņojumā. Viena no galvenajām 
konstatētajām problēmām bija atbilstīgu mācību iestāžu nepieejamība. Šķiet, ka 
pašvaldības nav ieinteresētas speciālās izglītības programmu nodrošināšanā vispārējās 
izglītības iestādēs, tādēļ vecākiem ir grūti atrast piemērotu skolu saviem bērniem. Tādējādi 
daudzos gadījumos bērni tiek ievietoti internātskolās, kur tie uzturas līdz brīvlaikam, jo 
pašvaldības nenodrošina transportu vai arī attālums līdz dzīvesvietai ir pārāk liels, lai 
ikdienā brauktu uz skolu144.  
Saskaņā ar tiesībsarga 2013. gada ziņojumu Latvijā ir 61 speciālā skola, tostarp 40 skolās 
ir ieviestas speciālās izglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un 
21 skolā ir ieviestas speciālās izglītības programmas bērniem ar citiem funkcionālajiem 
traucējumiem. No visām speciālās izglītības iestādēm (kopumā 61) tikai sešas ir dienas 
skolas, bet 55 — internātskolas145. Tādējādi lielākā daļa bērnu ar invaliditāti apmeklē 
internātskolas, kas atrodas tālu no viņu ģimenēm.  
 
Tiesībsargs ziņojumā norādīja arī to, ka saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
sniegtajiem datiem 2012./2013. mācību gada sākumā kopumā 6102 bērni apmeklēja 
speciālās skolas, bet 4058 bērni apmeklēja vispārizglītojošās skolas un mācījās saskaņā ar 
speciālām izglītības programmām. Tas liecina, ka 41 % bērnu ar īpašām vajadzībām bija 
nodrošināta iespēja mācīties vispārējās izglītības iestādēs146.  
 
Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” 2010. gadā veica pētījumu par bērnu un 
jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem situāciju Latvijā 2011. gadā, lai 
                                          
144 Latvijas Republikas tiesībsargs, „Latvijas Republikas tiesībsarga 2013. gada ziņojums”, Rīga, 2014. gads, 12. 
un 15. lpp., pieejams šeit: http://www.tiesibsargs.lv/files/content/Tiesibsarga_2013_gada_zinojums_FINAL.pdf. 
145 Latvijas Republikas tiesībsargs, „Latvijas Republikas tiesībsarga 2013. gada ziņojums”, Rīga, 2014. gads, 
13. lpp., pieejams šeit: http://www.tiesibsargs.lv/files/content/Tiesibsarga_2013_gada_zinojums_FINAL.pdf. 
146 Latvijas Republikas tiesībsargs, „Latvijas Republikas tiesībsarga 2013. gada ziņojums”, Rīga, 2014. gads, 
15. lpp., pieejams šeit: http://www.tiesibsargs.lv/files/content/Tiesibsarga_2013_gada_zinojums_FINAL.pdf. 
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noskaidrotu, kā Latvijā dzīvo bērni un jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem un 
viņu ģimenes. Pētījuma veikšanas laikā tika aptaujātas 170 ģimenes. Pētījumā secināts, ka 
„13,7 % bērnu un jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem nekad nav apmeklējuši 
skolu” (..), un tas liek secināt, ka „katrs septītais bērns ar intelektuālās attīstības 
traucējumiem ir vai ir bijis ārpus izglītības sistēmas”147. 

3.2. Īpašas problēmas, ar kādām saskaras bērni ar invaliditāti 

3.2.1. Dzimuma neaizsargātība  
Lai gan nav ieviesti īpaši noteikumi, kas aizliegtu diskrimināciju pret meitenēm ar 
invaliditāti, ir spēkā vispārēji noteikumi, kas aizliedz diskrimināciju dzimuma, vecuma 
un invaliditātes dēļ.  
 
Vienīgais likums, kurā ietverts konkrēts pienākums nepieļaut diskrimināciju pret bērniem, ir 
Bērnu tiesību aizsardzības likums148. Tajā noteikts, ka „bērna tiesības un brīvības valsts 
nodrošina visiem bērniem bez jebkādas diskriminācijas — neatkarīgi no bērna, viņa vecāku, 
aizbildņu, ģimenes locekļu rases, tautības, dzimuma, valodas, partijas piederības, politiskās 
un reliģiskās pārliecības, nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes, dzīvesvietas valstī, 
mantiskā un veselības stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem”149. 
 
Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā150 noteikts, ka „ķirurģisko kontracepciju 
drīkst izdarīt medicīnisku indikāciju dēļ pacientam (arī jaunākam par 25 gadiem) ar ārstu 
konsīlija apstiprinājumu [..] un pacienta rakstveida piekrišanu (ja pacients ir rīcībnespējīga 
persona — ar aizgādņa rakstveida piekrišanu)”151. Trūkst informācijas par to, vai 
medicīnisku indikāciju dēļ ķirurģiskā kontracepcija ir izdarīta nepilngadīgajiem (vecumā no 
16 līdz 18 gadiem), jo īpaši meitenēm ar invaliditāti.  
 
Attiecībā uz reproduktīvās/seksuālās veselības izglītības programmām Latvijā veselības 
mācība kā atsevišķs priekšmets tika likvidēts un kopš 2005./2006.gada aizstāts ar 
sociālajām zinībām 1. līdz 9. klašu skolēniem. Lai gan šis lēmums savulaik tika pamatots ar 
nepieciešamību izvairīties no izglītības satura sadrumstalošanas, tā rezultātā seksuālās un 
reproduktīvās veselības izglītība bērniem netiek nodrošināta vispār. Ne skolās bērniem un 
pusaudžiem, ne internātskolās bērniem ar invaliditāti netiek nodrošināta vecumam 
piemērota un dzimumam atbilstīga izglītība par seksualitāti un attiecībām. 

3.2.2. Bērni kā neaizsargāti aizdomās turamie 
Latvijas likumdošanā noteikts, ka bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, 
bet likumos ir arī definēti bērni vecumā līdz 14 gadiem un bērni vecumā no 14 gadiem. 
Bērnus, kuri vecāki par 14 gadiem, var saukt pie kriminālatbildības un tādējādi aizturēt un 
apcietināt. Bērniem vecumā no 11 līdz 14 gadiem var piemērot tikai audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļus, bet bērniem no 14 gadu vecuma var piemērot gan audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļus, gan kriminālsodu, ņemot vērā konkrēto gadījumu. Tādējādi Latvijā 

                                          
147 Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pētījums „Bērnu un jauniešu ar intelektuālās attīstības 
traucējumiem situācija Latvijā”, 2011. gads, 10. lpp., pieejams šeit: 
http://www.lkndz.lv/lv/box/files/filelists/1301413164-petijumsberniunjaunisiarinvaliditatilabots.doc.    
148 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 8. jūlijs, 
pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096. 
149 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 
8. jūlijs, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=49096.  
150 Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 24. panta 3. punkta 2. apakšpunkts. 
http://likumi.lv/doc.php?id=58982, Latvijas Vēstnesis Nr. 27 (2602), 2002. gada 14. marts. 
151 Tiesa var iecelt aizbildni bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību — 18 gadus.  
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kriminālatbildība iestājas 14 gadu vecumā, bet bērniem no 11 gadu vecuma var 
piemērot noteiktus soda vai audzinoša rakstura līdzekļus152. 
 
Bērniem ir tiesības piedalīties visās ar tiem saistītajās procedūrās. Bērnus informē par viņu 
tiesībām pirmajā saskarē ar policiju, visos tiesvedības posmos un visu veidu procedūrās. Ja 
bērns nerunā valsts valodā, viņam tiek bez maksas nodrošināta tulka palīdzība. Tomēr nav 
noteikumu, kas nosaka, ka policijai un tiesai jānodrošina informācija bērnam draudzīgā 
un saprotamā veidā atbilstoši bērna vecumam un brieduma pakāpei. Likumā noteikts, ka 
visiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem, ir jābūt speciālām zināšanām, kas nodrošina, 
ka tiks ņemtas vērā bērna īpašās intereses un vajadzības. 
 
Latvijas likumdošanā īpaša uzmanība ir veltīta bērnu nopratināšanai. Pirmkārt, telpām 
jābūt pielāgotām bērnu vajadzībām. Otrkārt, bērnus, kuri nav sasnieguši 14 gadu vecumu, 
un nepilngadīgos, kuri cietuši no vardarbības vai ir seksuāli izmantoti, pratina 
pedagoga/psihologa klātbūtnē. Speciālists nopratināšanā nosaka jomas, kas skar bērna 
intereses. Ja tieša nopratināšana var negatīvi ietekmēt bērna psihi un emocionālo 
labklājību, nopratināšanu veic, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus, psihologa klātbūtnē. 
Bērna pārstāvja klātbūtne nav obligāta. Likums pieprasa, lai speciālists ar bērnu sazinātos 
bērnam saprotamā valodā atbilstīgi viņa vecumam un brieduma pakāpei. 
 
Bērniem var piemērot brīvības atņemšanu, taču noteiktais laikposms ir ievērojami 
īsāks nekā pieaugušajiem. Likums ļauj bērniem piemērot sodu, kas ir zemāks par minimālo 
robežu, arī gadījumos, kad noziedzīgais nodarījums izdarīts atbildību pastiprinošos 
apstākļos153. Pēc iespējas jācenšas piemērot alternatīvus līdzekļus154 brīvības atņemšanai. 
Tie 155 ir audzinoša vai izglītojoša rakstura līdzekļi156. Šādu līdzekļu mērķis nav sodīt, bet 
gan sekmēt bērna personības attīstību, lai nostiprinātu viņa morāles un sabiedriskās 
vērtības, orientētu uz atturēšanos no pretlikumīgām darbībām un veicinātu bērna 
reintegrāciju sabiedrībā157. Nav pieejama informācija par to, vai minētie līdzekļi ir izmantoti 
attiecībā uz bērniem ar invaliditāti. 
 
Likumā skaidri norādīts, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic 
pašvaldība sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, sabiedriskajām 
organizācijām un citām iestādēm (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pants). Pašvaldība 
izstrādā sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu katram bērnam, kas 
izdarījis kādu no Krimināllikumā minētajām prettiesiskajām darbībām vai vairāk nekā divas 
reizes izdarījis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minētās prettiesiskās darbības, 
vai veicis citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības.  
 

                                          
152 „Study on children’s involvement in judicial proceedings Contextual overview for the criminal justice 
phase – Latvia”, (2013. gads) pieejams šeit:  
http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/ContextualOverview/Latvia.pdf, 2. lpp. 
153 Krimināllikuma 65. panta 21 punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 199/200 (1260/1261), 1998. gada 8. jūlijs. 
 
154 Kriminālprocesa likuma 379. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 74 (3232), 2005. gada 11. maijs. 
155 Likuma Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 6. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 168 
(2743), 2002. gada 19. novembris. 
156 „Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi tiek piemēroti, lai sasniegtu šādus mērķus: sabiedrības interesēm 
atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā; bērna orientāciju uz atturēšanos no 
pretlikumīgām darbībām; bērna ar sociālās uzvedības novirzēm reintegrāciju sabiedrībā” Likuma Par audzinoša 
rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 1. pants. 
157 „Study on children’s involvement in judicial proceedings. Contextual overview for the criminal justice 
phase – Latvia”, (2013. gads) pieejams šeit: 
http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/ContextualOverview/Latvia.pdf, 2. lpp. 
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Ja uzvedības traucējumi ir konstatēti, bērnam ir vajadzīga speciāla uzvedības sociālās 
korekcijas programma, kas ir pielāgota viņa individuālajām vajadzībām. Bērnam ir jāsaņem 
psiholoģisks un sociāls atbalsts. Praksē ir divi veidi, kā bērnu ar uzvedības traucējumiem 
iesaistīt uzvedības korekcijas programmā: 1) atzīt, ka bērnam ir uzvedības traucējumi un 
laikus lūgt pašvaldībai izstrādāt korekcijas programmu; 2) virzīt pārkāpuma izskatīšanu 
pašvaldības administratīvajā komisijā, kas var lemt par audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekļa piemērošanu un noteikt uzvedības ierobežojumus — uzlikt par pienākumu 
piedalīties uzvedības korekcijas programmā158. 

3.2.3. Citas īpašas problēmas, ar kādām saskaras bērni ar invaliditāti Latvijā 
Ļoti daudz bērnu ar invaliditāti un bez tās joprojām uzturas ilgstošas aprūpes iestādēs, 
tostarp bērni, kurus pametuši vecāki, kas devušies darba meklējumos uz ārvalstīm. Būtu 
jāpaplašina ģimenes tipa aprūpe un jāpalīdz, izmantojot visus iespējamos līdzekļus, 
nodrošināt bērna tiesības augt ģimenes vidē. Arī pienācīgu atbalsta sistēmu trūkums 
daudzos gadījumos var būt galvenais iemesls, kādēļ vecāki nolemj ievietot aprūpes iestādēs 
savu bērnu ar garīgās attīstības vai psihosociāliem traucējumiem. 

                                          
158 Latvijas Republikas tiesībsargs „Latvijas Republikas tiesībsarga 2013. gada ziņojums”, Rīga, 2014. gads, 
18. lpp., pieejams šeit: http://www.tiesibsargs.lv/files/content/Tiesibsarga_2013_gada_zinojums_FINAL.pdf. 
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4. TIESĪBU UN TIESĪBU PRINCIPU PRAKTISKĀS 
ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS 

GALVENIE KONSTATĒJUMI 

 Galvenie trūkumi bērna ar invaliditāti tiesību praktiskā īstenošanā tika konstatēti 
attiecībā uz piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem un iekļaujošas izglītības īstenošanu.  

 Bērni ar garīgās attīstības vai psihosociāliem traucējumiem speciālās internātskolās 
ir pakļauti vardarbībai vairāk nekā pārējie bērni. Lai gan statistika nav veikta, dati 
liecina, ka bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem var būt 
visneaizsargātākie pret seksuālu vardarbību, jo daudzos gadījumos viņi nespēj 
verbāli izteikt savas domas. Policija nevar sākt kriminālprocesu bez cietušā mutiska 
paziņojuma, un tai trūkst spēju un vēlmes vākt papildu pierādījumus — šāda 
problēma Latvijā ir atzīta. 

 Lielais zvanu skaits uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bezmaksas 
tālruni liecina, ka bērniem šis sūdzību mehānisms ir zināms, un tas darbojas.  

 Ieteikumi: likumā būtu skaidri jānosaka, ka vispārējās izglītības iestādēm ir jālicencē 
un jāievieš speciālās izglītības programmas bērniem ar īpašām vajadzībām, ja šāda 
programma ir vajadzīga bērniem ar īpašām vajadzībām, kuri dzīvo konkrētajā 
pašvaldībā. Būtu jānodrošina īpašas mācību programmas policijas darbiniekiem par 
saziņas metodēm vai pierādījumu vākšanu attiecībā uz tādu krimināllietu 
izmeklēšanu, kurās iesaistīti bērni ar garīgās attīstības un psihosociāliem 
traucējumiem.  

4.1. Īstenošanas un ziņošanas mehānismi 
Latvijas Republikas Satversmē noteikts, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un 
likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir 
tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību159.  
 
Bērnu ar invaliditāti likumiskie pārstāvji var iesniegt prasību tiesā par bērnu tiesību 
pārkāpumu. Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) nodrošina maznodrošinātām 
personām pieeju taisnīgai tiesiskajai aizsardzībai civillietās un krimināllietās160. 
Administratīvajās lietās juridisko palīdzību nodrošina tikai apelācijas procedūrās patvēruma 
piešķiršanas procesa ietvaros un lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas 
ietvaros161. JPA nodrošina valsts kompensāciju personām, kuras cietušas tīšos noziedzīgos 
nodarījumos un kuru veselībai ir nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, 
iestājusies personas nāve, vai personām, kas cietušas dzimumnoziegumā162. 
  
Bērna tiesību aizsardzību nodrošina bērna vecāki (adoptētāji), audžuģimene un aizbildņi; 
izglītības, kultūras, veselības aprūpes un bērnu aprūpes iestādes; valsts un pašvaldību 
institūcijas; sabiedriskās organizācijas un citas fiziskās vai juridiskās personas, kuru 

                                          
159 Latvijas Republikas Satversmes 92. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 43, 1993. gada 1. jūlijs. 
160 JPA nevāc statistikas datus par juridisko palīdzību bērniem, bērniem ar īpašām vajadzībām vai bērniem ar 
garīga rakstura traucējumiem, vai informāciju par juridisko palīdzību, kas sniegta bērna likumiskajiem 
pārstāvjiem. 
161 Labklājības ministrija un vairākas NVO 2014. gada septembra sanāksmē, ko rīkoja darba grupa saistībā ar 
grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, vienojās par tādu grozījumu ierosināšanu, kuri, lai nodrošinātu 
atbilstību bērna interesēm, garantētu juridisko palīdzību arī administratīvajās lietās bāriņtiesas lēmumu 
pārsūdzēšanas gadījumā.   
162 Juridiskās palīdzības administrācija: http://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng. 



C politikas departaments — Pilsoņu tiesības un konstitucionālie jautājumi 
___________________________________________________________________________________________ 
 

39 
 

darbība saistīta ar atbalsta un palīdzības sniegšanu bērniem; darba devēji163. Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 51. panta 3. punktā noteikts, ka „katrai personai ir pienākums ziņot 
policijai vai citai kompetentai iestādei par vardarbību vai citu pret bērnu vērstu noziedzīgu 
nodarījumu. Par neziņošanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības”. 
 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir bērnu, tostarp bērnu ar garīgās 
attīstības un psihosociāliem traucējumiem, tiesību aizsardzības iestāde. Inspekcija 
pārbauda jebkuras valsts vai pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas vai citas 
fiziskās vai juridiskās personas darbību bērna tiesību aizsardzības jomā un sastāda 
pārbaudes aktu par pārbaudē konstatētajiem faktiem. Tā ir arī pilnvarota sākt 
administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu. Inspekcijai ir filiāles piecās pilsētās: Rīgā, 
Rēzeknē, Liepājā, Daugavpilī un Valmierā.  
 
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis tika izveidots ar mērķi sniegt bērniem un 
pusaudžiem psiholoģiska rakstura palīdzību164, ir nodrošinātas arī e-konsultācijas bērniem 
ar dzirdes traucējumiem. Par katru uzticības tālrunim paziņoto bērnu tiesību pārkāpumu 
speciālists ziņo inspekcijai. Tā 2012. gadā inspekcijai tika ziņots par 47 gadījumiem, kas 
saistīti ar iespējamu vardarbību pret bērniem iestādēs, galvenokārt par fizisko un 
emocionālo vardarbību no vienaudžu vai personāla puses165. Nākamajā gadā inspekcijai tika 
ziņots par 46 gadījumiem saistībā ar bērnu tiesību iespējamiem pārkāpumiem izglītības un 
bērnu aprūpes iestādēs un arī par iestāžu nespēju nodrošināt drošu vidi bērniem. Vairumā 
gadījumu ziņotāji bija bērnu likumiskie pārstāvji (vecāki). Turklāt 2013. gadā tādas 
iestādes kā bāriņtiesas, sociālie dienesti un policija saņēma kopumā 70 ziņojumus par 
bērnu tiesību iespējamiem pārkāpumiem ģimenēs un audžuģimenēs vai par aizbildņu 
izdarītiem pārkāpumiem (tostarp sūdzības par fizisko, emocionālo un seksuālo vardarbību).  
 
Latvijas Republikas tiesībsargs darbojas, lai aizsargātu personas tiesības un likumīgās 
intereses situācijās, kad valsts vai pašvaldības iestādes ir pārkāpušas Satversmē un 
starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos noteiktās cilvēktiesības. Personas var vērsties pie 
tiesībsarga ar sūdzību un pieprasīt novērst tiesību pārkāpumus vai aizsargāt pret šādiem 
pārkāpumiem. Ja konstatēts pārkāpums un ja tas vajadzīgs sabiedrības labā, tiesībsargs 
var arī pārstāvēt privātpersonas tiesības un intereses administratīvajā tiesā166. 
 
Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļa ir norādījusi vairākas prioritātes 2013. gadam, 
piemēram, uzraudzīt, kā tiek īstenotas tiesības iegūt izglītību bez maksas, un uzraudzīt, kā 
tiek īstenotas tiesības iegūt izglītību atbilstīgi bērna spējām. Tiesībsargs 2013. gadā 
uzsvēra individuālo profilakses darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā attiecībā uz bērnu 
sociāli nepieņemu uzvedību, kā arī vardarbību izglītības iestādēs.  
 
Bērni var iesniegt individuālu sūdzību jebkurai no šīm iestādēm, tomēr trūkst informācijas 
par bērnu dzimumu, vecumu un invaliditāti. Tādēļ nav iespējams secināt, cik lielā mērā šis 
mehānisms ir pieejams bērniem kopumā un bērniem ar invaliditāti. 

                                          
163 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5. pants, Latvijas Vēstnesis Nr. 99/200 (1260/1261), 1998. gada 8. jūlijs. 
164 Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111, ko nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, 
pieejams šeit: 
http://www.bti.gov.lv/eng/vbta_inspekcija/uzticibas_talrunis/. 
165 Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 atskaite par darbu 2012. gadā, 12. lpp., pieejams šeit: 
http://www.bti.gov.lv/lat/zinas_par_iestadi/parskati_un_atskaites/?doc=3208&page. 
166 Tiesībsarga birojs 2013. gadā pabeidza pirmo tiesvedību, kurā tas izmantoja tiesības vērsties reģionālajā 
administratīvajā tiesā personas interesēs, ja konstatēts garantēto tiesību pārkāpums; 100.–103. lpp., pieejams 
šeit: 
http://www.tiesibsargs.lv/files/content/Tiesibsarga_2013_gada_zinojums_FINAL.pdf. 



Ziņojums par valsti — Latvija — pētījumam par dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar invaliditāti 
___________________________________________________________________________________________ 
 

40 
 

4.2. Nepilnības un problēmas īstenošanā 
Saskaņā ar Tiesībsarga biroja gada ziņojumiem par 2012. un 2013. gadu nav ziņu par 
diskriminācijas gadījumiem pret bērniem vai bērniem ar invaliditāti. Turklāt inspekcija 
aptaujā norādīja, ka Latvijā nav bijušas problēmas, kas būtu saistītas ar bērnu tiesību 
diskrimināciju invaliditātes dēļ. 
 
Nepilnības izglītībā  
Kā iepriekš minēts šajā ziņojumā, par bērnu ar invaliditāti piekļuvi iekļaujošai izglītībai, 
sabiedriskajam transportam, sociālajiem pakalpojumiem (piemēram, personīgie asistenti, 
sociālie dienesti un dienas centri) atbild pašvaldības167. Tomēr likumā nav tieši norādīts, ka 
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pienākums ir nodrošināt speciālās izglītības 
programmas, lai bērniem ar īpašām vajadzībām būtu pieejama tuvākā izglītības iestāde. 
Ņemot vērā plaši interpretētos noteikumus, ka „vispārējās izglītības iestāde var nodrošināt 
speciālās izglītības programmu”, galvenais pamatojums tam, ka vispārizglītojošās skolās 
netiek piedāvātas nekādas speciālās programmas, ir finanšu un cilvēkresursu trūkums. 
 
Latvijas Republikas tiesībsargs 2013. gada ziņojumā norādīja, ka daudziem bērniem ar 
īpašām vajadzībām nav iespējas piekļūt speciālās izglītības programmām savas 
dzīvesvietas tuvumā. Nakšņošana iestādē ir uzskatāma par nesavienojamu ar bērna 
interesēm, jo visiem bērniem ir tiesības augt ģimenē. Ziņojumā norādīts, ka pašvaldības 
nav pietiekami aktīvas speciālās izglītības programmu nodrošināšanā vispārējās izglītības 
iestādēs, jo pašvaldībām būtu tās jāatbalsta, garantējot, ka skolām ir atbilstīgs 
materiāltehniskais nodrošinājums, kā arī kvalificēts personāls. Līdz ar to ievērojamam 
skaitam bērnu ar īpašām vajadzībām netiek nodrošināta iespēja mācīties dzīvesvietai 
tuvākajā vispārējās izglītības iestādē168.  
 
Kā norādījusi inspekcija un tiesībsargs, Latvijā ir nepieņemami daudz speciālo 
internātskolu (sk. 3.1.8. iedaļu). Tiesībsargs 2013. gada ziņojumā ir norādījis, ka no 
visām speciālās izglītības iestādēm (kopumā 61) tikai sešas ir dienas skolas, bet pārējās 55 
ir internātskolas169. Intervijā, kas tika veikta šā pētījuma vajadzībām, inspekcijas pārstāve 
atzina, ka Latvijā ir ļoti daudz speciālo skolu: „šie bērni [kuri dzīvo internātskolās] dzīvo, 
mācās un pavada visu brīvo laiku speciālajā skolā, tādējādi pavadot ilgu laiku slēgtā vidē, 
ierobežotā teritorijā, bez iespējas kontaktēties ar cilvēkiem ārpus iestādes, kas palielina 
vardarbības risku. Tas neveicina bērnu integrāciju sabiedrībā, piedalīšanos pašvaldības 
procesos vai sabiedriskajā dzīvē. Tas nav pareizi un pamatoti, jo mūsu valsts neatrodas 
pēckara situācijā, kad bija pieejamas tika dažas skolas un bērniem bija jāpavada nedēļa 
ārpus ģimenes”170. 
 

                                          
167 Latvijā ir 119 pašvaldības. 
168 Latvijas Republikas tiesībsargs „Latvijas Republikas tiesībsarga 2013. gada ziņojums”, Rīga, 2014. gads, 
14. lpp., pieejams šeit: http://www.tiesibsargs.lv/files/content/Tiesibsarga_2013_gada_zinojums_FINAL.pdf. 
169 Latvijas Republikas tiesībsargs, „Latvijas Republikas tiesībsarga 2013. gada ziņojums”, Rīga, 2014. gads, 
13. lpp., pieejams šeit: http://www.tiesibsargs.lv/files/content/Tiesibsarga_2013_gada_zinojums_FINAL.pdf. 
170 Santas Skirmantes intervija ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības 
departamenta direktori Ingu Milleri 2014. gada 15. oktobrī. 
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Nepilnības pakalpojumu sniegšanā 
Inspekcija uzskata, ka visbūtiskākās praktiskās nepilnības, kas neļauj bērniem ar 
invaliditāti pilnībā izmantot viņu tiesības, ir saistītas ar vides pieejamības un pakalpojumu 
trūkumu bērniem ar īpašām vajadzībām, un par to ir atbildīgas pašvaldības.171 Savukārt 
pašvaldības uzskata, ka galvenais šķērslis ir resursu un speciālistu trūkums, kā arī vājā 
sadarbība starp iestādēm. Gandrīz visi šajā pētījumā iztaujātie eksperti atzina, ka par 
bērnam ar invaliditāti vajadzīgo pakalpojumu nodrošināšanu atbild tā pašvaldība, kurā 
bērns dzīvo. Inspekcijas pārstāve norādīja, ka „dažās pašvaldībās ir pieejams plašs sociālo 
un rehabilitācijas pakalpojumu klāsts, tajā pašā laikā citas pašvaldības nepiedāvā praktiski 
neko, tādējādi radot diskrimināciju personas dzīvesvietas dēļ. Bieži vien ģimenes, kurās ir 
bērni ar nopietniem funkcionāliem traucējumiem, ir spiestas pārcelties uz citu dzīvesvietu, 
lai saņemtu vajadzīgos pakalpojumus”172. Inspekcijas pārstāve atzīst, ka „lai gan nav 
iespējams sniegt visaptverošu pārskatu par valsti kopumā, lauku rajonos bērni ar 
invaliditāti parasti ir vairāk izolēti attiecībā uz piekļuvi kinoteātriem, koncertzālēm un 
teātriem, jo nav pielāgotas vides, pietiekama atbalsta, asistentu un piemērota 
transporta”173. 
 
Nepilnības tiesvedībā, kurā iesaistīti bērni 
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 152. panta 2. punktu nepilngadīgo pratina izmeklēšanas 
darba veicējs pedagoga vai tāda speciālista klātbūtnē, kuram ir speciālas zināšanas par 
saskarsmi ar bērniem kriminālprocesa laikā. Tomēr tas attiecas tikai uz bērniem, kuri nav 
sasnieguši 14 gadu vecumu, vai, ja izmeklēšanas darbības veicējs uzskata, ka pedagoga 
vai psihologa klātbūtne ir nepieciešama. Civilprocesa likumā un Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā nav noteikts, ka pratināšanas laikā (administratīvā pārkāpuma 
procedūrā) vai tiesvedībā ir vajadzīga pedagoga vai psihologa klātbūtne. Kriminālprocesā, 
izņemot psihologu vai pedagogu, nav citas amatpersonas vai speciālista, kurš būtu atbildīgs 
par nepilngadīgo, izņemot viņa likumīgos aizbildņus (vecāki vai aizbildņi). 
 
Ar tiesību uz ģimenes dzīvi īstenošanu saistītās problēmas 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts, ka bērna ārpusģimenes aprūpes laikā tiek veikti 
nepieciešamie pasākumi bērna un vecāku atkalapvienošanās nodrošināšanai174. Tomēr 
tiesībsargs 2012. gada ziņojumā sniedz atzinumu par pašreizējo situāciju saistībā ar sociālo 
darbu ar ģimeni un tiesisko mērķi nodrošināt saiknes ar ģimeni saglabāšanu. Pēc bērna 
izņemšanas no ģimenes un ievietošanas ārpusģimenes aprūpes iestādē faktiski netiek 
veikts efektīvs sociālais darbs ar vecākiem, lai bērns pēc iespējas ātrāk varētu 
atgriezties ģimenē. Tas nozīmē, ka netiek izstrādāts skaidrs un nepārprotams rīcības plāns, 
kā palīdzēt konkrētajai ģimenei veidot drošu vidi bērnu audzināšanai un izpratni par bērnu 
vajadzībām175. 
 
Tāpat tiesībsarga 2011. gada ziņojumā176 secināts, ka netiek ievērota Bērnu aizsardzības 
likumā noteiktā prasība, ka bērni netiek šķirti no ģimenes, izņemot īpašus gadījumus, kad 

                                          
171 Santas Skirmantes intervija ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības 
departamenta direktori Ingu Milleri 2014. gada 15. oktobrī. 
172 Santas Skirmantes intervija ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības 
departamenta direktori Ingu Milleri 2014. gada 15. oktobrī. 
173 Santas Skirmantes intervija ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības 
departamenta direktori Ingu Milleri 2014. gada 15. oktobrī. 
174 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. panta 4. punkts. 
175 Latvijas Republikas tiesībsarga 2012. gada ziņojums, pieejams šeit: 
http://www.tiesibsargs.lv/files/content/english/Tiesibsarga%20gada%20zinojums_2012_ENG.pdf (pēdējās 
izmaiņas veiktas 2014. gada 25. augustā), 23.–24. lpp. 
176 Latvijas Republikas tiesībsarga 2011. gada ziņojums, pieejams šeit: 
 



Ziņojums par valsti — Latvija — pētījumam par dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar invaliditāti 
___________________________________________________________________________________________ 
 

42 
 

tas tiek darīts bērnu interesēs. Par ārpusģimenes aprūpi lemj bāriņtiesa, un vecākiem ir 
tiesības apstrīdēt šo lēmumu administratīvajā tiesā. Statistikas dati liecina, ka 2013. gadā 
ārpusģimenes aprūpes iestādēs tika ievietoti 7967 bērni, bet trūkst statistikas datu par to, 
cik no tiem bija bērni ar īpašām vajadzībām.  
 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2014. gada 3. jūnijā izdeva metodiskos 
ieteikumus bāriņtiesām177. Tajos norādīts, ka bāriņtiesām jānovērtē, vai konkrētajam 
bērnam aprūpes iestādē ir iespējams nodrošināt atbilstīgu aprūpi pie aizbildņa vai 
audžuģimenē. Šāds novērtējums būtu jāveic vienu reizi trīs mēnešos attiecībā uz bērnu 
līdz trīs gadu vecumam un vienu reizi sešos mēnešos attiecībā uz bērnu vecumā no trīs līdz 
18 gadiem. Tomēr, ja bērnam nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, tam ir jāpaliek 
bērnu aprūpes iestādē. 
 
Ar tiesību netikt pakļautam vardarbībai īstenošanu saistītās problēmas 
Jaunākajos ziņojumos un nesenajās intervijās saistībā ar šo pētījumu ir norādīts, ka 
vardarbība pret maziem bērniem Latvijā ir nopietna problēma, kas pilnībā netiek atzīta.178 
Efektīvai politikas īstenošanai, lai novērstu vardarbību pret maziem bērniem, ir vajadzīga 
kombinēta metodiska informācija, kurā raksturota vardarbība pret bērniem un kura tiek 
sistemātiski apkopota un analizēta179. Saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem 2013. gadā 
sociālo rehabilitāciju saņēma kopumā 2035 bērni, kas cietuši no vardarbības.180 Trūkst 
informācijas par to, vai atsevišķas bērnu ar invaliditāti grupas ir vairāk pakļautas 
vardarbībai nekā pārējās grupas. Vairāki iztaujātie eksperti181 arī uzsvēra, ka, lai gan trūkst 
statistikas datu, rodas iespaids, ka bērni ar garīgās attīstības un psihosociāliem 
traucējumiem varētu būt visneaizsargātākie pret seksuālo izmantošanu, jo viņi nespēj 
pateikt, kas ar viņiem notiek. 

4.3. Paraugprakse 
Vardarbības novēršana skolās 
Viens no galvenajiem inspekcijas novērotajiem riska faktoriem ir tas, ka internātskolu 
personāls nespēj noteikt vai neatzīst seksuālās vardarbības gadījumus un ar tiem saistītās 
sekas, vai nespēj noteikt pazīmes, kas norāda uz seksuālo vardarbību vai seksuālo 
izmantošanu. Inspekcija 2013. gada valsts programmas ietvaros veica visaptverošu 
pētījumu par vardarbības risku internātskolās, kurās mācās un dzīvo bērni ar smagiem 
garīgās attīstības un psihosociāliem traucējumiem, pavadot ilgu laiku slēgtā vidē. Pētījumā 
tika konstatēti vairāki riska faktori, kā arī konkrēti gadījumi, kad bērni bija cietuši no 
vardarbības. Tiklīdz kādā skolā tika konstatēts risks, tika sagatavoti atbilstīgi ieteikumi. Pēc 
pētījuma pabeigšanas inspekcija 2014. gadā izstrādāja programmu konkrēto internātskolu 

                                                                                                                                     
http://www.tiesibsargs.lv/files/content/english/Ombudsmans%20Annual%20Report_Year%202011.pdf, (pēdējās 
izmaiņas veiktas 2014. gada 25. augustā), 12. lpp. 
177 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, metodiskie ieteikumi „Bāriņtiesas loma deinstitucionalizācijas 
procesā” pieejams šeit: 
http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/noderiga_informacija/?doc=3656&page= (pēdējās izmaiņas veiktas 
2014. gada 25. augustā). 
178 Ievas Leimanes-Veldmeijeres intervija ar NVO „Glābiet bērnus” pārstāvi Ingunu Ebelu 2014. gada 13. oktobrī; 
Ievas Leimanes-Veldmeijeres intervija ar Tiesībsarga biroja pārstāvi Lailu Grāveri 2014. gada 14. oktobrī; Santas 
Skirmantes intervija ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvi Ingu Milleri 2014. gada 15. oktobrī. 
179 Ministru kabineta noteikumu Nr. 334 par sociālo drošību 2. panta 3. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 144 (427), 
1995. gada 21. septembris, pieejams šeit: 
http://likumi.lv/doc.php?id=36850http://likumi.lv/doc.php?id=36850. 
180 Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, „Bērni Latvijā", statistisko datu krājums, Rīga, 2014. gads, 
78. lpp., http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_12_berni_latvija_2014_14_00_lv_en.pdf. 
181  Ievas Leimanes-Veldmeijeres intervija ar NVO „Glābiet bērnus” pārstāvi Ingunu Ebelu 2014. gada 13. oktobrī; 
Ievas Leimanes-Veldmeijeres intervija ar Tiesībsarga biroja pārstāvi Lailu Grāveri 2014. gada 14. oktobrī; Ievas 
Leimanes-Veldmeijeres intervija ar Labklājības ministrijas pārstāvi Lauri Neikenu 2014. gada 16. oktobrī. 
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pedagogu un speciālistu apmācībai par seksuālās vardarbības riska identificēšanu. 
Programma veicināja pozitīvas pārmaiņas, proti, mainījās personāla attieksme, tika iegūtas 
plašākas zināšanas, kas palīdz noteikt vardarbības, seksuālās vardarbības un seksuālās 
izmantošanas risku182. 
 
Speciālistu apmācība 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts, ka visiem tiesu iestāžu pārstāvjiem jābūt 
zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā. Šā likuma grozījumos arī noteikts, ka policijas 
darbiniekiem, kuri nonāk saskarē ar bērnu ar invaliditāti, ir jānosaka konkrētā bērna 
vajadzības un jāpieaicina piemērots speciālists. 
 
Tomēr joprojām ir bažas, ka policijas un tiesu iestāžu darbiniekiem trūkst pienācīgas 
apmācības un zināšanu, kā strādāt ar bērniem ar invaliditāti, it īpaši ar bērniem, kuriem ir 
garīgas slimības vai garīgās attīstības traucējumi, lai iegūtu no šādiem bērniem 
krimināllietas sākšanai vajadzīgo informāciju183.  
 
Apmācības programma „Bērnu tiesību aizsardzība”184 tika ieviesta 2014. gada 1. jūlijā, un 
tā attiecas arī uz bērnu ar invaliditāti (tostarp bērnu ar garīgās attīstības un psihosociāliem 
traucējumiem) tiesībām. Šī valsts finansētā apmācības programma ir ļoti pieprasīta un labi 
apmeklēta. Mācības tiek rīkotas sadalījumā pa profesijām, piedāvājot atsevišķu programmu 
tiesnešiem un prokuroriem. Atsevišķa apmācība tiek nodrošināta policijas darbiniekiem, 
tomēr šo mācību rezultāti vēl nav zināmi.  
 
Tiesībsarga biroja pārstāve intervijā uzsvēra, ka situācija speciālistu apmācības jomā ir ļoti 
uzlabojusies, jo ir palielinājies to speciālistu skaits, kuriem ir speciālas zināšanas par bērnu 
tiesībām. Obligāto mācību kursu par bērnu tiesībām saturs ir plašs; tas ietver lekcijas, ko 
lasa tieslietu speciālisti, kā arī tiesu psihologi un psihiatri, par bērnu uztveres specifiku un 
alternatīvām saziņas metodēm. Viena diena šajos kursos ir īpaši veltīta bērnu ar garīga 
rakstura traucējumiem tiesībām. Protams, īpašām speciālistu grupām (ņemot vērā, ka kursi 
ir vispārīgi), piemēram, pirmstiesas izmeklētājiem un policijas darbiniekiem, ir vajadzīga 
padziļināta apmācība par alternatīvās saziņas iespējām185. 
 
Tiesību uz izglītību nodrošināšana visiem bērniem 
Ņemot vērā, ka vecums, kādā visiem bērniem jāsaņem izglītība, ir noteikts ar likumu, visas 
pašvaldības apkopo informāciju par visiem bērniem, kuriem būtu jāapmeklē skola, un 
bērniem, kuri neapmeklē skolu vai saņem izglītību mājās. Tādējādi ir apkopoti precīzi dati 
par bērniem, kuri smagu funkcionālu traucējumu dēļ nav iekļauti izglītības sistēmā. Tika 
konstatēti arī gadījumi, kad bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nebija ļoti ilgu 
laiku izvesti ārpus mājas. Gadījumos, kad bērni ar invaliditāti nevarēja apmeklēt skolu186, 
mājskolotāji un pašvaldības pārstāvji spēja pārliecināt negatīvi noskaņotos vecākus ļaut 

                                          
182 Santas Skirmantes intervija ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvi Ingu Milleri 2014. gada 
15. oktobrī. 
183 Santas Skirmantes intervija ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvi Ingu Milleri 2014. gada 
15. oktobrī. 
184 Apmācības programma „Bērnu tiesību aizsardzība” — specializēta profesionālās kvalifikācijas pilnveides 
programma, pieejama šeit: http://lpmc.lv/lv/aktualitates/zina/article/bezmaksas-40-stundu-kursi-bernu-tiesibu-
aizsardziba.html. 
185 Ievas Leimanes-Veldmeijeres intervija ar Tiesībsarga biroja pārstāvi Lailu Grāveri 2014. gada 14. oktobrī. 
186 Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija var vecākiem piedāvāt organizēt mācības mājās, ja 
bērns ilgi slimo un tādēļ nevar apmeklēt skolu vai ja bērnam ir smagi garīgās attīstības traucējumi, vai vairāki 
smagi attīstības traucējumi, ņemot vērā bērna veselības stāvokli. Var organizēt mācības arī slimnīcā, ja bērnam 
jāpaliek tajā ilgāk par astoņām nedēļām; sk. Ministru kabineta noteikumus Nr. 253 „Kārtība, kādā organizējama 
ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”, Latvijas Vēstnesis Nr. 57 (3425), 2006. gada 
7. aprīlis, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=132350. 
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saviem bērniem izglītoties mājās, un šie bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 
spēja neverbāli izpaust lielu prieku un interesi par piedāvātajām aktivitātēm. Tādējādi 
obligātā prasība, ka visiem skolas vecuma bērniem jāiegūst izglītība, palīdzēja piekļūt 
bērniem, kuriem smagu funkcionālu traucējumu dēļ ilgu laiku bija jāpaliek mājās, izolētiem 
no sabiedrības187. 
 
Labas prakses piemērs saistībā ar romu tautības bērnu iekļaušanu izglītībā ir skolotāju 
palīgu pakalpojumi. Skolotāju palīgi veido kultūras saikni starp mājām un skolu un veicina 
vecāku atbalstu bērniem mācību procesā. Romu skolotāju palīgi strādā pirmsskolas un 
sākumskolas klasēs ar mērķi uzlabot un nostiprināt romu tautības skolēnu akadēmiskās 
zināšanas un prasmes tā, lai viņi spētu izpildīt valsts izglītības programmu prasības. Visi 
skolotāju palīgi ir īpaši sagatavoti darbam izglītības iestādēs. Eiropas Padome Latvijas 
ieviesto praksi ir novērtējusi kā labas prakses piemēru188. 
 
NVO Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) nesen izstrādāja projektu „Sociālās integrācijas 
mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”189. Projekta tiešais mērķis ir 
veicināt bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot 
viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību. Tiešā mērķgrupa ir bērni un jaunieši ar 
funkcionāliem traucējumiem (ar speciālām vajadzībām). Galvenās projekta aktivitātes:  

 iekļaujoši atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem sociālo un kognitīvo prasmju 
apguvei;  

 inovatīvu sociālo pakalpojumu izstrāde un ieviešana;  
 informatīvās vides pieejamības uzlabošana;  
 mediatoru apmācība;  
 sociālo partneru (pedagogu, vecāku, sociālo darbinieku un citu speciālistu) 

izglītošana, izmantojot norvēģu metodiku Grunnlaget (projekts tiks pabeigts 
2015. gada 31. maijā)190. 

 
Tiesību tikt uzklausītam administratīvos procesos īstenošana 
Administratīvās tiesas ir pilnveidojušas likumdošanā atzītās tiesības, nosakot, ka „noteikti 
ņemams vērā bērna viedoklis atbilstoši bērna vecumam un brieduma pakāpei. Ja bērns ir 
nobrieduša pusaudža vecumā, viņa viedoklim jābūt noteicošajam. Ja tiesa izlemj pretēji 
bērna viedoklim, tiesai tas īpaši ir jāmotivē”191. Šo tiesību īstenošana ir labs piemērs, ko var 
izmantot kā paraugu citās valstīs.  

4.4. Datu apkopošanas un uzraudzības mehānismi 
Nenotiek sistemātiska datu apkopošana par bērniem ar invaliditāti, to skaitu, dzimumu un 
vecumu, ko varētu sasaistīt ar tādiem kritērijiem kā līdzdalība skolā, vardarbība, veselības 
pakalpojumu vai palīdzības izmantošana, lai būtu iespējams izstrādāt atbilstīgu politiku. 
 

                                          
187 Santas Skirmantes intervija ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvi Ingu Milleri 2014. gada 
15. oktobrī. 
188 Izglītības iniciatīvu centrs „Roma community in Latvia: situation and good practise in education” — SIF, 
2014. gads, pieejams šeit: http://www.sif.lv/images/atteli/SIF/progress/Brochure-roma-education-ENG.pdf 
 un http://likumi.lv/doc.php?id=23309. 
189 Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3. panta 2. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 104/105 (1564/1565), 
1999. gada 1. aprīlis, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=23309. 
190 Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3. panta 6. punkts, Latvijas Vēstnesis Nr. 104/105 (1564/1565), 
1999. gada 1. aprīlis, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=23309. 
191 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008. gada 23. septembra 
spriedums Lietā Nr. A42527807, SKA-457/2008, [12.] punkts; pieejams šeit: 
http://www.tiesas.lv/files/AL/2008/09_2008/23_09_2008/AL_2309_AT_SKA-0457_2008.pdf. 
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Nav izveidota īpaša datu apkopošanas sistēma attiecībā uz bērniem ar invaliditāti, tādējādi 
trūkst informācijas, kas vajadzīga, lai pieņemtu atbilstīgas stratēģijas un politiku, 
piemēram, attiecībā uz bērna īpašajām vajadzībām atbilstīgu sociālo pakalpojumu izstrādi. 
 
Latvijas Republikas tiesībsargs ir uzraudzības struktūra attiecībā uz ANO Konvencijas par 
personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu. Tiesībsargs publicē gada ziņojumus par 
cilvēktiesību situāciju Latvijā. Gada ziņojums ietver arī nodaļu par bērnu tiesībām. Šajā 
nodaļā analizēti konkrēti bērnu tiesību jautājumi un izklāstīti tiesībsarga veiktie pasākumi 
attiecīgajā gadā. Piemēram, 2013. gada ziņojumā īpaša uzmanība veltīta bērnu ar 
invaliditāti piekļuvei atbilstīgām un piemērotām skolām. Tiesībsarga birojs 2014. gada 
rudenī veica plašu pētījumu par personu ar invaliditāti (tostarp bērnu ar invaliditāti) 
tiesībām, pamatojoties ir trim dažādām aptaujām. Pētījuma sākumā tika veikta 
sabiedriskās domas aptauja, kas aptvēra visu Latvijas teritoriju. Tai sekoja administrāciju 
aptauja 119 pašvaldībās un personu ar invaliditāti aptauja (tostarp to vecāku aptauja, kuri 
audzina bērnus ar invaliditāti), lai noteiktu, kā personas ar invaliditāti izprot un izmanto 
savas tiesības. Sagaidāms, ka minētā informācija tiks publicēta 2015. gada februārī. 
 
Bērnu situācija Latvijā, kā arī ar to saistītā informācija ir plašāk aplūkota Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas gada pārskatos. Lai spētu veikt savus pienākumus, 
inspekcija apkopo statistikas datus un pārbaudēs iegūto informāciju par bērna tiesību 
ievērošanu un sniedz priekšlikumus situācijas uzlabošanai192. Kā norādīts 2013. gada 
ziņojumā, inspekcija ir saņēmusi 91 250 tālruņa zvanus no bērniem saistībā ar iespējamiem 
bērnu tiesību pārkāpumiem. Izmantojot bērnu uzticības tālruni, 12 % gadījumu, t. i., 
11 297 reizes, tika sniegts psiholoģiskais atbalsts un palīdzība krīzes situācijās bērniem ar 
invaliditāti193. Tomēr informācijas trūkums par bērnu dzimumu, vecumu un invaliditāti 
neļauj izdarīt secinājumus par to, cik lielā mērā bērniem kopumā un īpaši bērniem ar 
invaliditāti ir pieejams sūdzību inspekcijai iesniegšanas mehānisms. 
 
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Pārskatu par nepilngadīgo noziedzību, 
cietušiem bērniem, stāvokli ceļu satiksmē un prevencijas jomā 2013. gada194 pirmajos 
sešos mēnešos 51,9 % cietušo bērnu bija vecumā no 14 līdz 17 gadiem; 17,1 % bērnu bija 
vecumā no 11 līdz 13 gadiem, 22,1 % bērnu bija vecumā no 7 līdz 10 gadiem un 8,9 % 
bērnu bija vecumā no 0 līdz 6 gadiem. Turklāt 62,5 % cietušo bērnu bija zēni. Trūkst 
informācijas par to, vai šo bērnu starpā ir bērni ar invaliditāti un kāds ir to procentuālais 
īpatsvars. Ziņojumā nav sniegta informācija par to, vai minēto gadījumu pamatā ir bērnu 
sūdzības Valsts policijai vai sūdzības, ko bērnu vārdā iesnieguši vecāki vai aprūpētāji. Nav 
izstrādāta īpaša sistēma datu vākšanai par gadījumiem, kuros iesaistīti bērni ar invaliditāti. 
 
Saskaņā ar Valsts policijas 2012. gadā sniegto informāciju policija bija saņēmusi 
5882 iesniegumus par vardarbību skolās. Lai arī normatīvais regulējums šādu situāciju 
novēršanai ir pietiekams, praksē tas tiek izmantots nepilnīgi195. Trūkst informācijas, kas 
ļautu noteikt, cik gadījumos cietušie bija bērni ar invaliditāti.  
 

                                          
192 Ministru kabineta noteikumi Nr. 898 „Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums”, 3.7. punkts, Latvijas 
Vēstnesis Nr. 191 (3349), 2005. gada 30. oktobris, pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=122431.  
193 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, „Pārskats: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2013. gada 
publiskais pārskats”, 23. lpp., pieejams šeit: 
http://www.bti.gov.lv/lat/zinas_par_iestadi/parskati_un_atskaites/?doc=3667&page=. 
194  Latvijas Valsts policija, „Pārskats par nepilngadīgo noziedzību, cietušiem bērniem, stāvokli ceļu satiksmē un 
prevencijas jomā 2013. gada 6 mēnešos”, 7. lpp., pieejams šeit: http://www.vp.gov.lv/?id=305&said=305, 
(1.11.2013). 
195 Latvijas Republikas tiesībsargs, „Latvijas Republikas tiesībsarga 2013. gada ziņojums”, Rīga, 2014. gads, 
14. lpp., pieejams šeit: http://www.tiesibsargs.lv/files/content/Tiesibsarga_2013_gada_zinojums_FINAL.pdf. 
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LR Centrālās statistikas pārvaldes publicētajā ikgadējā statistisko datu krājumā „Bērni 
Latvijā” ir sniegta informācija par bērnu dzimstību, mirstību, vecumsastāvu, veselības 
stāvokli, izglītību, sociālo aizsardzību, informācijas tehnoloģiju lietošanu, vardarbību pret 
bērniem un bērniem, kas ir konfliktā ar likumu (sk. arī 2. pielikumu)196. Tomēr trūkst datu 
par bērniem ar invaliditāti.  
 
Dati, kas jau apkopoti par vardarbību pret maziem bērniem, ir diezgan sadrumstaloti, 
tomēr liecina, ka vardarbība pret maziem bērniem Latvijā ir nopietna problēma, kas pilnībā 
nav atzīta. Mērķtiecīgas politikas īstenošanai, lai novērstu vardarbību pret maziem bērniem, 
ir vajadzīga kombinēta metodiska informācija, kurā raksturota vardarbība pret bērniem un 
kura tiek sistemātiski apkopota un analizēta197. 

4.5. Ieteikumi 
Eiropas Komisija patlaban izstrādā pamatnostādnes par bērnu tiesību aizsardzības 
sistēmām, un ir svarīgi, lai šajās pamatnostādnēs būtu pienācīgi atspoguļota bērnu ar 
invaliditāti tiesību aizsardzība tiesvedībā.  
 
Kopumā Latvijā būtu jāveic situācijas izpēte un analīze, jāizstrādā sīkāka statistika un 
papildu pētījumi, lai plānotu apstākļu uzlabošanu bērniem ar invaliditāti. Tas arī pamatotu 
izmaiņas, kas vajadzības gadījumā būtu jāveic tiesiskajā regulējumā.  
 
Ieteikumi attiecībā uz problēmām, kas norādītas kā nepilnības īstenošanā, ir norādīti 
turpmāk. 

1. Pašreizējā tiesiskajā regulējumā nav ietverta prasība pašvaldībām atbalstīt 
skolas, lai tās piesaistītu labi apmācītu personālu, piemēram, personīgos 
asistentus, speciālos pedagogus, psihologus un sociālos darbiniekus. Tas rada 
nepilnības īstenošanā. Ja pašvaldībām nav šāda ar likumu noteikta pienākuma, 
bērni ar īpašām vajadzībām, visticamāk, netiks integrēti sabiedrībā vai vispārējās 
izglītības iestādēs un līdz ar to — it īpaši bērni no lauku rajoniem — nonāks 
speciālajās skolās, t. i., galvenokārt internātskolās tālu prom no savām ģimenēm.  

2. Ievērojamam skaitam bērnu ar īpašām vajadzībām nav nodrošināta iespēja 
mācīties dzīvesvietai tuvākajā vispārējās izglītības iestādē. Juridiskās noteiktības 
nodrošināšanas nolūkā Latvijā spēkā esošajos tiesību aktos būtu īpaši jānosaka, 
ka vispārējās izglītības iestāžu pienākums ir piedāvāt speciālās izglītības 
programmas.  

3. Atbildīgajām valsts iestādēm un pašvaldībām būtu jāiegulda vairāk līdzekļu, lai 
uzlabotu vecāku un speciālistu prasmes, kā arī pilnveidotu pastāvošos (un radītu 
jaunus) atbalsta pakalpojumus bērniem ar invaliditāti.  

4. Lai palielinātu bērnu ar invaliditāti piekļuves iespējas, ir jānodrošina informācija 
un skaidrojums bērniem viegli uztveramā veidā vai vienkāršā valodā. Tas ir īpaši 
svarīgi bērniem ar invaliditāti. 

5. Atbildīgajām valsts iestādēm un pašvaldībām būtu vairāk līdzekļu jāiegulda 
efektīva sociālā darba veikšanā, proti, jāpalīdz ģimenēm radīt drošu vidi bērnu 
audzināšanai un jāizprot to vajadzības pēc bērna izņemšanas no ģimenes un 
ievietošanas institucionālās aprūpes iestādē, lai veicinātu bērna atgriešanos savā 
ģimenē.  

6. Bērni ar invaliditāti lauku rajonos ir vairāk izolēti attiecībā uz piekļuvi 
kinoteātriem, koncertiem, teātriem un citiem sabiedriskiem un kultūras 

                                          
196 Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, statistisko datu krājums „Bērni Latvijā”, 2014. gads, pieejams 
šeit: http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/berni-latvija-2014-38522.html. 
197 A. Putniņa, A. Linde, „Executive summary of the report „Evaluation of Young Children Rights Protection System” 
Latvia”, pieejams angļu valodā šeit: http://www.centrsdardedze.lv/data/kampanas/Executive-summary_ENG.doc. 
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pasākumiem. Atbildīgajām valsts iestādēm un pašvaldībām būtu jāuzlabo bērnu 
ar invaliditāti piekļuve videi, nodrošinot pietiekamu atbalstu, infrastruktūru, 
piemērotu transportu un asistentus.  

7. Latvijas valdībai un pašvaldībām vajadzētu īstenot saskaņotu 
deinstitucionalizācijas politiku un nodrošināt plašu sabiedrisko pakalpojumu klāstu 
ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti.  

8. Atbildīgajām valsts iestādēm un pašvaldībām būtu jāveicina informācijas 
kampaņu rīkošana, lai palielinātu sabiedrības informētību par bērniem ar 
invaliditāti, tādējādi likvidējot stereotipus un aizspriedumus un sekmējot 
sabiedrības līdzdalību.  

9. Būtu jāuzlabo bērnu ar invaliditāti tiesību īstenošana, nodrošinot, ka policijas 
darbinieki, kuriem ir saskare ar bērniem ar invaliditāti, ņem vērā šo bērnu 
vajadzības un ka viņiem ir pieejami atbilstīgi speciālisti. Lai piemērotu šo prasību 
bērna interesēs, būtu jāizstrādā paplašināts pieejamu speciālistu saraksts, 
iekļaujot, piemēram, speciālistus alternatīvo saziņas metožu jomā, kuri strādā ar 
piktogrammām vai zina, kā komunicēt ar bērniem, runas terapeitus, zīmju 
valodas tulkus un medicīnas darbiniekus.  

10. Ir ļoti svarīgi nodrošināt profesionālu apmācību policijas darbiniekiem, tiesnešiem, 
prokuroriem un citiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem ar invaliditāti bērnu 
tiesību aizsardzības jomā.  

11. Lai gan statistika nav veikta, šķiet, ka bērni ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem varētu būt visneaizsargātākie pret seksuālu vardarbību, jo daudzos 
gadījumos viņi nespēj verbāli izteikt savas domas. Latvijas valdības un atbildīgo 
iestāžu uzdevums būtu nodrošināt speciālu apmācību policijas darbiniekiem (un 
citiem iesaistītajiem speciālistiem) par to, kā vākt turpmākus pierādījumus 
kriminālprocesa sākšanai, ja cietušie ir bērni ar invaliditāti un nespēj izteikt savu 
viedokli verbāli. 

12. Ir jāizstrādā īpaša sistēma datu par bērniem ar invaliditāti apkopošanai, kas 
sniegtu informāciju, lai varētu novērtēt šo bērnu vajadzības un izstrādāt tām 
atbilstīgas stratēģijas un politiku, piemēram, izveidot sabiedrības sociālās 
palīdzības sistēmu, kas paredzēta bērniem ar invaliditāti. 

Latvijas valdības uzdevums būtu nodrošināt sistemātisku datu vākšanu par bērniem ar 
invaliditāti kopumā un par tādiem bērniem ar invaliditāti, kuri cietuši no vardarbības. 
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5. SECINĀJUMI 
Lai gan Latvijas tiesību aktos zināmā mērā atzītas visas tiesības un principi (izņemot 
principu, kas paredz ņemt vērā bērnu ar invaliditāti spēju attīstību kā apsvērumu, pieņemot 
ar viņiem saistītos lēmumus), daudzu tiesību normu praktiska īstenošana joprojām ir 
problemātiska. 
 
Iepazīstoties ar publikācijām un veicot intervijas saistībā ar šo pētījumu, ir konstatētas 
šādas nepilnības, problēmas un trūkumi: 

 deinstitucionalizācijas process Latvijā joprojām ir nepietiekams;  
 bērnu ar invaliditāti integrācija Latvijas sabiedrībā notiek ļoti lēni, turklāt diskusijas 

par šo jautājumu ir nepietiekamas;  
 iekļaujoša izglītība joprojām nav labi attīstīta;  
 būtu jāīsteno aktīvāki centieni saistībā ar sabiedrības informēšanu un sabiedrības 

informētības uzlabošanu, lai izvairītos no diskriminācijas un pazemojošas 
sabiedrības attieksmes;  

 trūkst atbilstošu sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, 
turklāt, bērnam sasniedzot pilngadību, šo pakalpojumu kļūst mazāk;  

 dažādās Latvijas pašvaldībās pastāv nevienlīdzīga piekļuve sociālajiem 
pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem, jo pieejamie finanšu 
resursi ir ierobežoti vai netiek efektīvi izmantoti. 

Attiecībā uz tiesību aktu nepilnībām jānorāda, ka Latvijai būtu jāapsver iespēja noteikt 
pašvaldībām obligātu prasību nodrošināt un īstenot īpašas izglītības programmas, kā arī 
pilnībā nodrošināt nepieciešamo atbalsta personālu, piemēram, personīgos palīgus, īpašus 
pedagogus, psihologus un sociālos darbiniekus, kuri būtu pieejami visiem bērniem ar 
invaliditāti.  
 
Bērni ar intelektuālu un psihosociālu invaliditāti īpašās internātskolās ir pakļauti lielākam 
vardarbības riskam nekā citi. Lai novērstu seksuālās vardarbības risku, būtu jāturpina 
padziļināti pētījumi par vardarbības risku visās speciālajās internātskolās un, pamatojoties 
uz tiem, jāīsteno mācību programmas pedagogiem un speciālistiem par seksuālās 
vardarbības riska noteikšanu.  
 
Saistībā ar bērnu ar psihosociālu un intelektuālu invaliditāti piekļuvi tiesiskumam 
jānorāda, ka būtu jāiegulda lielāki centieni policijas darbinieku izglītošanā. Patlaban policija 
var uzsākt kriminālprocesu, tikai pamatojoties uz cietušā, kura tiesības pārkāptas, 
mutiskiem apgalvojumiem. Taču šādus apgalvojumus ne vienmēr ir iespējams iegūt vai arī 
tos nav viegli iegūt, un policisti ne vienmēr spēj vai vēlas iegūt citus pierādījumus. 
 
Tā kā nav īpašas sistēmas datu par bērniem ar invaliditāti vākšanai un viņu vajadzību 
novērtēšanai, trūkst datu, kas nodrošinātu nepieciešamo informāciju, lai varētu pieņemt 
stratēģijas un politikas dokumentus, piemēram, par tādu sabiedrisko sociālo pakalpojumu 
izstrādi, kas atbilstu bērna īpašajām vajadzībām.  
 
Kopumā Latvijas tiesiskais satvars ir pietiekams, ja to atbilstīgi īsteno, taču, ja pašvaldībām 
netiks noteikta obligāta prasība ieviest un nodrošināt atbalsta pasākumus, bērni ar 
invaliditāti netiks pilnībā integrēti sabiedrībā un nespēs pilnībā izmantot savas tiesības. 
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198 Tiesību aktu konsolidētās versijas latviešu valodā pieejamas šeit: http://likumi.lv/, tulkojums angļu valodā 
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 Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, statistisko datu krājums „Bērni 
Latvijā”, 2013. gads, pieejams latviešu valodā šeit: http://www.csb.gov.lv/en/dati/e-
publikacijas/children-latvia-2013-only-latvian-38421.html. 

 Valsts policija, „Pārskats par nepilngadīgo noziedzību, cietušiem bērniem, stāvokli ceļu 
satiksmē un prevencijas jomā 2013. gada 6 mēnešos”, pieejams šeit: 
http://www.vp.gov.lv/?id=305&said=305. 

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, metodiskie ieteikumi „Bāriņtiesas loma 
deinstitucionalizācijas procesā”, latviešu valodā pieejami šeit: 
http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/noderiga_informacija/?doc=3656&page. 

 Putniņa, A., Linde, Z., Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējums Latvijā, 
ziņojuma kopsavilkums, 2011. gads, pieejams šeit: 
http://www.centrsdardedze.lv/lv/programmas-un-pakalpojumi/noderigi/petijumi. 

 Nacionālais ziņojums, projekts „Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā 
palīdzība”, Nr. JUST/2010/FRAC/AG/105630-CE- 0377129/00-61, 2013. gads, pieejams 
šeit: http://www.bernskacietusais.lv/lv/petijumi/parskati/zinojums-par-vardarbibu-pret-
bernu-latvija-2013-365/. 

 Īpaša personāla profesionālās pilnveides programma „Bērna tiesību aizsardzība”, 
pieejama latviešu valodā šeit: http://lpmc.lv/lv/aktualitates/zina/article/bezmaksas-40-
stundu-kursi-bernu-tiesibu-aizsardziba.html. 

 Izglītības iniciatīvu centra īstenotie projekti romu integrācijas jomā, pieejami angļu 
valodā šeit: http://www.iic.lv/english/roma-projects/. 
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KPIT un BTK paredzēto tiesību un principu likumiskās īstenošanas analīze 

Valsts tiesību akti (tulkoti angļu valodā) Komentāri par īstenošanu/tās 
novērtējums 

Bērna intereses 

Latvijas Republikas Satversme 
110. pants. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, 
vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez 
vecāku gādības vai cietuši no varmācības. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likums 
6. pants. Bērna tiesību aizsardzības princips 
(1) Tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras. 
(2) 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. 
(3) Bērna tiesību aizsardzība īstenojama, sadarbojoties ar ģimeni, valsts un pašvaldību 
institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām. 
(4) Bērna ārpusģimenes aprūpes laikā tiek veikti nepieciešamie pasākumi bērna un vecāku 
atkalapvienošanās nodrošināšanai. 
(5) Darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas bērna tiesības (bērna 
atstāšana bez minimāliem iztikas līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības), vai citas darbības, 
kas ierobežo bērna personiskās vai īpašuma tiesības un brīvības, uzskatāmas par amorālām un 
pretlikumīgām. 
 
5.1 pants. Subjekti, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 
jomā 

(1) Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā ir nepieciešamas: 
1) ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājam, sociālajam darbiniekam un sociālajam 

rehabilitētājam; 

Efektīva īstenošana 
 
Tiesiskais satvars prasa, lai visās 
tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, 
galvenais apsvērums būtu bērna 
intereses.  
Turklāt būtu jānodrošina, lai bērna 
interešu aizsardzības princips tiktu 
ievērots arī, īstenojot visus projektus 
un programmas un sniedzot 
pakalpojumus, kas skar bērnus. 
 
Satversmes tiesa savā spriedumā ir 
sniegusi paskaidrojumu attiecībā uz 
bērna tiesību un interešu prioritāti, 
precizējot, ka ne vien tiesai un citām 
institūcijām savi lēmumi jāpieņem, 
pamatojoties uz to, kas ir bērna 
interesēs, bet arī likumdevējam 
jāievēro, lai pieņemtie vai grozītie 
normatīvie akti aizsargātu bērnu 
intereses iespējami labākajā veidā. 
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2) bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas 
loceklim; 

3) izglītības iestādes vadītājam un vadītāja vietniekam audzināšanas darbā; 
4) Izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālistam; 
5) jaunatnes lietu speciālistam; 
6) ieslodzījuma vietas darbiniekam, kurš strādā ar nepilngadīgajiem; 
7) pašvaldības administratīvās komisijas vadītājam vai pašvaldības administratīvās 

komisijas bērnu lietu apakškomisijas vadītājam; 
8) pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājam; 
9) pašvaldības policijas darbiniekam, kurš strādā ar bērniem un ģimenēm; 
10) pašvaldības sociālā dienesta sociālajam darbiniekam, kurš strādā ar bērniem un 
ģimenēm; 

11) prokuroram; 
12) sociālajam pedagogam un psihologam, kurš strādā ar bērniem; 
13) sociālā dienesta vadītājam; 
14) tiesnesim; 
15) valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoram; 
16) Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājam; 
17) Valsts policijas amatpersonai, kura strādā ar bērniem; 
18) vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogam; 
19) Valsts probācijas dienesta darbiniekam; 
20) jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu (it īpaši 

administratīvo aktu), faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek 
vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses. 
 
29.1 pants. Ārpusģimenes aprūpē esošas mātes tiesības 
(1) Ārpusģimenes aprūpē esošai nepilngadīgai mātei ir tiesības palikt kopā ar savu bērnu. Šo 
iespēju nodrošina aizbildnis, audžuģimene vai bērnu aprūpes iestāde kopā ar pašvaldību. 
(2) Bāriņtiesa nepilngadīgas mātes bērnam, ja nepieciešams, ieceļ atsevišķu aizbildni un uzrauga, 
lai pieņemtie lēmumi vislabāk atbilst nepilngadīgās mātes un viņas bērna interesēm. 
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31. pants. Adopcija 
(1) Lai bērna attīstībai nodrošinātu ģimenisku vidi, tiek atbalstīta adopcija. 
(2) Adopcijas tiesiskos pamatus nosaka Civillikums. Adopcijas kārtību nosaka Ministru kabinets. 
(3) Likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā bērnu var adoptēt uz ārvalsti, ja šai valstij ir 
saistoša 1993. gada 29. maija Hāgas konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu 
adopcijas jautājumos vai ja Latvija ar attiecīgo valsti ir noslēgusi divpusēju līgumu, kas nosaka 
tiesisko sadarbību adopcijas jomā. Izņēmuma gadījumā bērnu var adoptēt uz ārvalsti, kurai nav 
saistoša minētā konvencija vai ar kuru Latvija nav noslēgusi divpusēju līgumu, kas nosaka tiesisko 
sadarbību adopcijas jomā, ja pirms adopcijas procesa uzsākšanas starp bērnu un adoptētāju ir 
izveidojušās patiesas bērnu un vecāku attiecības un bāriņtiesa, kas lēmusi par ārpusģimenes 
aprūpi, ir atzinusi, ka adopcija atbilst bērna interesēm. 
(4) Adoptējamo bērnu un to personu uzskaite, kuras vēlas adoptēt bērnu, nodrošināma adopcijas 
reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
 
45.1 pants. Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un 
aprūpes uzraudzība 
(1) Vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim 
mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana 
atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesa, ja nepieciešams, 
pieprasa šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesas atzinumu par attiecīgās personas spēju bērnu 
pienācīgi aprūpēt. 
 
45.2 pants. Ārpusģimenes aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā 

un aprūpes uzraudzība 
(7) Lai cita persona, kas uzņēmusi ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, varētu šo bērnu adoptēt vai 
ņemt aizbildnībā, ir nepieciešams par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmušās bāriņtiesas atzinums, 
ka tas atbilst bērna labākajām interesēm. 
 
Jaunatnes likums 
1. pants 
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Likuma mērķis ir uzlabot jauniešu — personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem — dzīves kvalitāti, 
veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 
sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. 
11. pants. Jauniešu komercdarbības un nodarbinātības veicināšana 
Valsts veicina jauniešu komercdarbību un nodarbinātību, it īpaši: 
1) jauniešu apmācību komercdarbības uzsākšanas jautājumos; 
2) atbalstu jauniešu komercdarbības uzsākšanai; un 
3) atbalstu jauniešu, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, nodarbinātības 
veicināšanas projektiem. 
  
Administratīvā procesa likums 
21. pants 
(2) Tās fiziskās personas procesuālās tiesības, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu vai kura atzīta 
par rīcībnespējīgu, īsteno šīs personas likumiskais pārstāvis. Ja tiesa uzskata, ka nepilngadīgās 
personas likumisko pārstāvju vai likumisko pārstāvju un nepilngadīgās personas intereses ir 
savstarpēji atšķirīgas, tā pēc sava ieskata, izprasot bāriņtiesas viedokli, par nepilngadīgās 
personas pārstāvi var noteikt arī citu personu vai lūgt bāriņtiesu iecelt nepilngadīgajai 
personai sevišķo aizbildni šīs personas tiesību un interešu aizsardzībai konkrētajā lietā. 
(3) Tās fiziskās personas procesuālās tiesības, kura sasniegusi vecumu no 15 līdz 18 gadiem, 
īsteno šīs personas likumiskais pārstāvis. Šādās lietās iestāde vai tiesa uzaicina piedalīties arī 
attiecīgo nepilngadīgo personu.  
 
Pacientu tiesību likums 
13. pants. Nepilngadīga pacienta tiesības 
(1) Nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība pieļaujama, ja viņa likumiskais 
pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu. Nepilngadīgam pacientam ir tiesības tikt 
uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma 
pieņemšanā. 
(2) Nepilngadīga pacienta (no 14 gadu vecuma) ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņa 
piekrišana, izņemot šā likuma 7. panta astotajā daļā noteikto. 
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(3) Ja nepilngadīgs pacients (no 14 gadu vecuma) atsakās dot savu piekrišanu ārstniecībai, bet 
ārsts uzskata, ka ārstniecība ir šā pacienta interesēs, piekrišanu ārstniecībai dod nepilngadīgā 
pacienta likumiskais pārstāvis. 
(4) Nepilngadīgam pacientam ir tiesības saņemt no ārstniecības personas savam vecumam un 
briedumam saprotamu informāciju. 
 
14. pants. Bāriņtiesas piekritība 
(1) Ja nepilngadīga pacienta likumiskais pārstāvis atsakās dot savu piekrišanu ārstniecības 
uzsākšanai vai likumiskie pārstāvji nespēj vienoties par ārstniecības uzsākšanu, vai ārstam nav 
zināma nepilngadīgā pacienta likumisko pārstāvju atrašanās vieta, bet viņš uzskata, ka 
ārstniecības uzsākšana ir šā pacienta interesēs, atļauju ārstniecībai, pamatojoties uz ārsta 
motivētu iesniegumu, triju darbdienu laikā pēc šā ārsta motivēta iesnieguma saņemšanas var dot 
bāriņtiesa, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu. 
(2) Ja ārsts uzskata, ka nepilngadīga pacienta interesēs nepieciešams nekavējoties 
uzsākt ārstniecību, bet šā pacienta likumiskais pārstāvis atsakās dot savu piekrišanu vai 
likumiskie pārstāvji nespēj vienoties par ārstniecības uzsākšanu, vai ārstam nav zināma 
nepilngadīgā pacienta likumisko pārstāvju atrašanās vieta, lēmumu par ārstniecības uzsākšanu 
pieņem ārstu konsilijs. Ārstu konsilijs triju darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informē 
bāriņtiesu pēc šajā pantā noteiktās piekritības. 
 
Civilprocesa likums 
72. pants. Civilprocesuālā rīcībspēja 
(1) Spēja realizēt civilprocesuālās tiesības un izpildīt pienākumus (civilprocesuālā rīcībspēja) ir 
pilngadīgām fiziskajām personām tiktāl, ciktāl to nav ierobežojusi tiesa, un juridiskajām personām. 
(2) Fiziskajām personām vecumā no 15 līdz 18 gadiem lietas tiesā ved to likumiskie pārstāvji. 
Pilngadīgām fiziskajām personām, kuru rīcībspēju ierobežojusi tiesa, lietas tiesā ved to pārstāvji 
vai — likumā noteiktajos gadījumos — pārstāvji kopā ar šīm personām. Lietās, kuras ved minēto 
personu pārstāvji, tiesa aicina piedalīties arī pašas šīs personas. 
(3) Fiziskajām personām, kuras nav sasniegušas 15 gadu vecumu, lietas tiesā ved to likumiskie 
pārstāvji. 
(4) Likumā noteiktajos gadījumos nepilngadīgās personas ir tiesīgas patstāvīgi realizēt savas 
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civilprocesuālās tiesības un izpildīt pienākumus. Šādās lietās pēc tiesas ieskatiem var pieaicināt šo 
personu likumiskos pārstāvjus, lai sniegtu tām palīdzību lietas vešanā. 

Nediskriminācija 

Latvijas Republikas Satversme 
91. pants. Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas 
bez jebkādas diskriminācijas. 
 
Likums „Par sociālo drošību” 
2.1 pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums 
(1) Nodrošinot sociālos pakalpojumus, aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no personas 
rases, etniskās piederības, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, veselības 
stāvokļa, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, 
mantiskā vai ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem. 
(2) Atšķirīga attieksme ietver personas tiešu vai netiešu diskrimināciju, personas 
aizskaršanu vai norādījumu to diskriminēt. 
(3) Tieša diskriminācija pastāv, ja salīdzināmā situācijā attieksme pret personu saistībā ar kādu no 
šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem ir, bija vai var būt mazāk labvēlīga nekā pret citu 
personu. 
(4) Netieša diskriminācija pastāv, ja salīdzināmā situācijā šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai 
prakse rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas personai saistībā ar kādu no šā panta pirmajā daļā 
minētajiem apstākļiem. 
(5) Personas aizskaršana šā likuma izpratnē ir personas pakļaušana tādai no šīs personas viedokļa 
nevēlamai rīcībai, kas saistīta ar kādu no šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem, ja šādas 
rīcības mērķis vai rezultāts ir personas cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas, 
degradējošas vai aizskarošas vides radīšana. 
(6) Atšķirīga attieksme (izņemot personas aizskaršanu) saistībā ar kādu no šā panta pirmajā daļā 
minētajiem apstākļiem pieļaujama tikai gadījumā, ja šāda attieksme ir objektīvi pamatota ar 
tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi. 
 

Nepilnīga īstenošana 
 
Diskriminācijas aizlieguma princips 
Latvijā nav pilnībā īstenots attiecībā uz 
bērniem ar invaliditāti un lauku 
reģionos dzīvojošiem bērniem, jo īpaši 
saistībā ar viņu piekļuvi atbilstīgiem 
veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumiem. 
 
Joprojām netiek īstenotas 
visaptverošas kampaņas valsts 
izglītības iestādēs, lai novērstu 
negatīvu sabiedrības attieksmi un 
rīcību dzimuma, vecuma, rases, 
valstspiederības, etniskās piederības, 
reliģijas un invaliditātes dēļ un lai 
cīnītos pret to. 
 
Nav noteikta saprātīga pielāgojuma 
definīcija, kas aptvertu visus 
nepieciešamos aspektus. Patlaban 
saprātīgs pielāgojums ir atzīts Darba 
likumā, kā arī saistībā ar atsevišķiem 
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Pacientu tiesību likums 
3. pants. Vispārīgi noteikumi 
(2) Nodrošinot pacienta tiesības, aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no personas rases, etniskās 
izcelsmes, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, veselības stāvokļa, reliģiskās, politiskās 
vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa vai citiem 
apstākļiem. Atšķirīga attieksme ietver personas tiešu vai netiešu diskrimināciju, personas 
aizskaršanu vai norādījumu to diskriminēt. 
(3) Atšķirīga attieksme saistībā ar kādu no šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem pieļaujama 
tikai tādā gadījumā, ja tā ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie 
līdzekļi ir samērīgi. 
(4) Aizliegts sodīt pacientu vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgus apstākļus, ja pacients 
aizstāv savas tiesības. 
(5) Pacientam un viņa tuviniekiem ir tiesības saņemt garīgo aprūpi, kuru saskaņā ar kapelānu 
dienestu un reliģisko organizāciju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem sniedz ārstniecības 
iestādes kapelāns. 
(6) Veselības aprūpe pret pacienta gribu nav pieļaujama, ja likumā nav noteikts citādi. 
 
Izglītības likums 
3. pants. Tiesības uz izglītību 
(1) Tiesības uz izglītību ir: 

1) Latvijas pilsonim; 
2) Latvijas nepilsonim; 
3) Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices 

Konfederācijas pilsonim; 
4) Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja 

Latvijas Republikā; 
5) bezvalstniekam, kuram ir derīgs bezvalstnieka ceļošanas dokuments, kas izsniegts 

Latvijas Republikā; 
6) citas valsts, kas nav Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices 

izglītības likuma aspektiem. 
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Konfederācijas pilsonis, valstspiederīgajam (turpmāk — trešās valsts valstspiederīgajam) 
vai bezvalstniekam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā; 

7) bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai; un 
8) personai, kura ir saņēmusi pagaidu aizsardzību Latvijas Republikā. 

(2) Patvēruma meklētāja nepilngadīgam bērnam un nepilngadīgam patvēruma meklētājam ir 
tiesības uz pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī tiesības pēc pilngadības sasniegšanas turpināt 
iesākto izglītību. 
(3) Nepilngadīgam trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam, kuram nav likumīga 
pamata uzturēties Latvijas Republikā, ir tiesības iegūt pamatizglītību laika posmā, kas noteikts 
brīvprātīgai izceļošanai, vai laika posmā, uz kādu izraidīšana atlikta, kā arī viņa aizturēšanas laikā. 
 
3.1 pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums 

(1) Šā likuma 3. pantā minētajām personām ir tiesības iegūt izglītību neatkarīgi no mantiskā un 
sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, 
veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas. 
(2) Atšķirīga attieksme pret personu šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ pieļaujama, ja tā ir 
objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi. 
(3) Reliģiskās organizācijas dibināta izglītības iestāde ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko 
piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz konkrētās reliģijas 
mācību (doktrīnu), kā arī morāles un uzvedības normu, principu un ideālu kopumu, kas ir pamatā 
tās ticīgo pārliecībai. 
(4) Aizliegts tieši vai netieši radīt personai nelabvēlīgas sekas, ja tā aizstāv savas tiesības nolūkā 
novērst atšķirīgu attieksmi. 
(5) Ja strīdus gadījumā persona norāda uz faktoriem, kas varētu būt par pamatu tās tiešai vai 
netiešai diskriminācijai šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, izglītības programmas īstenotāja 
pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgas attieksmes aizliegums nav pārkāpts. 
(6) Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas tiek pārkāpts, 
personai ir tiesības prasīt pārkāpuma novēršanu, saskaņā ar Tiesībsarga likumu saņemt tiesisko 
atbalstu, kā arī vērsties tiesā. Personai ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par 
morālo kaitējumu. Strīdus gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa pēc sava 
ieskata. 
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(7) Atšķirīgas attieksmes aizliegumu attiecībā uz pedagogiem un citām izglītības sistēmā 
nodarbinātām personām regulē citi likumi. 
(8) Šajā pantā lietotais termins „diskriminācija” un tās veidi atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības 
likumā lietotajiem terminiem. 
 
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
3.1 pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums 
(1) Piedāvājot preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu, aizliegta atšķirīga 
attieksme patērētāja dzimuma, rases, etniskās piederības vai invaliditātes dēļ. 
(2) Atšķirīga attieksme pret patērētāju pieļaujama, ja preces vai pakalpojuma piedāvāšana, preces 
pārdošana vai pakalpojuma sniegšana tikai vai galvenokārt viena dzimuma, noteiktas rases vai 
etniskās piederības personām vai personām ar invaliditāti ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, 
kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi. Atšķirīga attieksme pret patērētāju invaliditātes 
dēļ pieļaujama, ja tā ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir 
samērīgi, vai ja pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana 
uzliek nesamērīgu slogu. 
(3) Atšķirīgas attieksmes aizliegums neskar līgumu slēgšanas brīvību, izņemot gadījumu, kad 
līgumslēdzējas puses izvēle tiek pamatota ar personas dzimumu, invaliditāti, rasi vai etnisko 
piederību. 
(4) Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums tiek pārkāpts, patērētājs var aizstāvēt savas tiesības 
Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā, kā arī vēršoties tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. 
(5) Ja strīda gadījumā patērētājs norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu viņa tiešai vai 
netiešai diskriminācijai dzimuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības dēļ, pārdevēja vai 
pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgas attieksmes aizliegums nav pārkāpts. 
(6) Tieša diskriminācija ir tāda attieksme pret personu, kas tās dzimuma, invaliditātes, rases vai 
etniskās piederības dēļ salīdzināmā situācijā ir, bija vai varētu būt mazāk labvēlīga nekā pret citu 
personu. Netieša diskriminācija ir šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse, kas rada vai var 
radīt nelabvēlīgas sekas personas dzimuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības dēļ, 
izņemot gadījumu, kad šāds noteikums, kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, 
kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi. 
(7) Par diskrimināciju uzskatāma arī personas aizskaršana vai norādījums to diskriminēt. 
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(8) Aizskaršana ir personas pakļaušana tās dzimuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības 
dēļ tādai no šīs personas viedokļa nevēlamai rīcībai (tai skaitā seksuāla rakstura rīcībai), kuras 
mērķis vai rezultāts ir šīs personas cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas vai 
degradējošas vides radīšana. 
(9) Par diskrimināciju dzimuma dēļ uzskatāma arī mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti 
grūtniecības laikā vai pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, 
— visā barošanas laikā. 
(10) Aizliegts tieši vai netieši radīt patērētājam nelabvēlīgas sekas, ja viņš šajā pantā noteiktajā 
kārtībā aizstāv savas tiesības. 
(11) Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas tiek pārkāpts, 
patērētājam ir tiesības prasīt līguma izpildi, kā arī zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo 
kaitējumu. Strīda gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa pēc sava ieskata. 
 
Likums „Par tiesu varu” 
4. pants. Personu vienlīdzība likuma un tiesas priekšā 
(1) Visas personas ir vienlīdzīgas likuma un tiesas priekšā, tām ir vienādas tiesības uz likuma 
aizsardzību. 
(2) Tiesu spriež tiesa neatkarīgi no personas izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un 
nacionālās piederības, dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās veida 
un rakstura, dzīvesvietas, politiskajiem vai citiem uzskatiem. 
 
Latvijas Republikas Advokatūras likums 
9. Visām personām nodrošināmas vienādas tiesības uz juridisko palīdzību. Fiziskajām personām 
juridiskā palīdzība jānodrošina neatkarīgi no to pilsonības, izcelsmes, sociālā, mantiskā, dienesta 
un cita stāvokļa, rases, tautības, valodas, dzimuma, izglītības, reliģiskajiem, politiskajiem un citiem 
uzskatiem, partijas piederības, nodarbošanās veida un rakstura un dzīvesvietas. 
 
 
Administratīvā procesa likums 
6. pants. Vienlīdzības princips 
Pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde un tiesa pieņem 
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vienādus lēmumus (pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem, — 
atšķirīgus lēmumus) neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, 
ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, 
tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un citiem apstākļiem. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likums. 
3. pants. Bērns un bērna tiesību vienlīdzības princips 
(1) Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar 
likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. 
(2) Bērna tiesības un brīvības valsts nodrošina visiem bērniem bez jebkādas 
diskriminācijas — neatkarīgi no bērna, viņa vecāku, aizbildņu, ģimenes locekļu rases, tautības, 
dzimuma, valodas, partijas piederības, politiskās un reliģiskās pārliecības, nacionālās, etniskās vai 
sociālās izcelsmes, dzīvesvietas valstī, mantiskā un veselības stāvokļa, dzimšanas vai citiem 
apstākļiem. 
 
54. pants. Tiesības bērnam ar īpašām vajadzībām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi 
Bērnam ar īpašām vajadzībām ir tādas pašas tiesības uz aktīvu dzīvi, tiesības attīstīties un iegūt 
vispārējo un profesionālo izglītību atbilstoši savām fiziskajām un garīgajām spējām un vēlmēm, kā 
arī tiesības piedalīties sabiedriskajā dzīvē kā jebkuram citam bērnam. 
 
Darba likums 
7. pants. Vienlīdzīgu tiesību princips 
(1) Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba 
apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu. 
(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētās tiesības nodrošināmas bez jebkādas tiešas vai netiešas 
diskriminācijas — neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, 
reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes 
stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem. 
(3) Lai veicinātu vienlīdzīgu tiesību principa ieviešanu attiecībā uz invalīdiem, darba 
devēja pienākums ir veikt pasākumus, kas atbilstoši apstākļiem nepieciešami, lai 
pielāgotu darba vidi, sekmētu invalīdu iespējas nodibināt darba tiesiskās attiecības, pildīt 
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darba pienākumus, tikt paaugstinātiem amatā vai nosūtītiem uz profesionālo apmācību vai 
kvalifikācijas paaugstināšanu, ciktāl šādi pasākumi neuzliek darba devējam nesamērīgu slogu. 
(4) Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja kā darba devēja pienākums ir darbiniekam, 
kurš uz noteiktu laiku norīkots veikt darbu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja 
uzņēmumā, nodrošināt tādus pašus darba apstākļus un piemērot tādus pašus nodarbinātības 
noteikumus, kādus nodrošinātu un piemērotu darbiniekam, ja darba tiesiskās attiecības starp 
darbinieku un darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēju būtu nodibinātas tieši un 
darbinieks veiktu to pašu darbu. 
(5) Šā panta ceturtajā daļā minētie darba apstākļi un nodarbinātības noteikumi attiecas uz darba 
un atpūtas laiku, darba samaksu, uz grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 
vienam gadam, sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, uz bērniem un pusaudžiem noteikto 
aizsardzību, kā arī uz vienlīdzīgu tiesību principu un atšķirīgas attieksmes aizlieguma 
principu. 
 
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums 
2.1 pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums 
(1) Īstenojot aktīvos nodarbinātības un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, 
aizliegta atšķirīga attieksme personas dzimuma, rases un etniskās piederības dēļ. 
(..) 
(4) Tieša diskriminācija ir tāda attieksme pret personu, kas tās dzimuma, rases vai etniskās 
piederības dēļ salīdzināmā situācijā ir, bija vai varētu būt mazāk labvēlīga nekā pret citu personu. 
Netieša diskriminācija ir šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse, kas personai rada vai var 
radīt nelabvēlīgas sekas tās dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ, izņemot gadījumu, kad 
šāds noteikums, kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai 
izraudzītie līdzekļi ir samērīgi. 
(5) Par diskrimināciju uzskatāma arī personas aizskaršana vai norādījums to diskriminēt. 
(6) Aizskaršana ir personas pakļaušana tās dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ tādai no šīs 
personas viedokļa nevēlamai rīcībai (tai skaitā seksuāla rakstura rīcībai),kuras mērķis vai rezultāts 
ir šīs personas cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas vai degradējošas vides 
radīšana. 
(7) Par diskrimināciju dzimuma dēļ uzskatāma arī mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti 
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grūtniecības laikā vai pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, 
— visā barošanas laikā. (..) 
 
3. pants. Aktīvie nodarbinātības pasākumi 
(1) Aktīvie nodarbinātības pasākumi ir šādi: 

1) profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana; 
(..) 
4) pasākumi noteiktām personu grupām, jo īpaši personām no 15 līdz 

24 (ieskaitot) gadu vecumam; personām, kurām ir noteikta invaliditāte; personām sešu 
mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas perioda) beigām; personām, 
kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne 
vairāk kā pieci gadi; personām, kuras Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ir ilgāk par vienu 
gadu (turpmāk — ilgstošie bezdarbnieki); personām pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas 
iestādēs; personām, kurām ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība; 
personām, kuras aprūpē kādu ģimenes locekli; personām, kuras bez darba ir ilgāk par vienu gadu; 
citiem bezdarbniekiem atbilstoši vietējā darba tirgus situācijai, kā arī citām politikas plānošanas 
dokumentos noteiktajām mērķa grupām; 

5) pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; 
(..) 
8) kompleksie atbalsta pasākumi; kā arī 
9) citi Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros paredzētie pasākumi. 
(..) 

(3) Aktīvo nodarbinātības pasākumu laikā pasākumu īstenotāji nodrošina bezdarbniekiem, darba 
meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām drošus un veselībai nekaitīgus mācību un 
mācību prakses apstākļus. 
 
10. pants. Bezdarbnieka statusa iegūšana 
(1) Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir šā likuma 

2. panta otrajā daļā minētajai personai, kura: (..) 
4) ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās; 
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5) ir sasniegusi 15 gadu vecumu; (..) 
7) nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē; (..) 
9) neatrodas ieslodzījuma vietā vai nesaņem pilnībā no valsts vai pašvaldības budžeta 

finansētus ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.  
(2) Par darbspējīgu šā likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta 

invaliditāte, izņemot gadījumus, kad tai ir noteikts 100 procentu darbspēju zaudējums. 

Bērna spēju attīstība 

Civillikums 
222. Bez vecāku aizgādības palikušam bērnam ieceļams aizbildnis. 
223. Tēvs un māte uz aizgādības tiesību pamata ir sava nepilngadīgā bērna dabiskie aizbildņi. 
264. Prāvās aizbildnim jāpārstāv savs aizbilstamais. Bez viņa tas nevar tiesā ne celt prasību, ne 
atbildēt, izņemot likumā norādītos gadījumus. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likums 
13. pants. Bērna brīvības 
(1) Bērnam ir tiesības brīvi izteikt savas domas, šajā nolūkā saņemt un sniegt jebkāda veida 
informāciju, tiesības tikt uzklausītam, kā arī tiesības uz apziņas un ticības brīvību. Bērna reliģisko 
piederību nosaka vecāki. 
(2) Bērnam ir tiesības uz biedrošanās brīvību tiktāl, ciktāl tas neapdraud viņa veselību un dzīvību. 
(3) Bērnam ir tiesības piedalīties pašpārvaldē izglītības, kultūras un sporta jomā. Jebkurās citās 
jomās, kas skar bērna intereses, bērna viedoklim veltāma pienācīga vērība atbilstoši viņa 
vecumam un briedumam. 
 
20. pants. Ar bērna tiesību aizsardzību saistīto lietu izskatīšana 
(1) Iesniegumi un sūdzības, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, izskatāmas nekavējoties. 
(2) Bērnam tiek dota iespēja tikt uzklausītam jebkādās ar viņu saistītās iztiesāšanas vai 
administratīvās procedūrās vai nu tieši, vai ar sava likumiskā pārstāvja vai attiecīgas institūcijas 

Nepilnīga īstenošana 
 
Tiesiskais satvars nenodrošina skaidru 
regulējumu, kas veicinātu bērnu dalību 
lēmumu pieņemšanā un darbībās, kas 
attiecas uz viņu dzīvi, ņemot vērā 
bērna spēju attīstību.  
Tiesību aktos noteikts, ka bērnam ir 
tiesības piedalīties, tiesības brīvi izteikt 
savas domas un saņemt jebkāda veida 
informāciju, tiesības uz biedrošanās 
brīvību, tiesības piedalīties pašpārvaldē 
izglītības, kultūras un sporta jomā, 
taču nav mehānismu, kas veicinātu 
bērnu spēju uzņemties atbildību par 
lēmumiem, kuri skar viņu dzīvi, un kas 
attīstītu viņu spējas, priekšlaicīgi 
neuzliekot bērniem pieaugušo 
atbildību. Uzsvars uz informācijas 
pieejamību, kā arī viegli saprotamas 
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starpniecību. 
(3) Lietas, kas saistītas ar bērna tiesību vai interešu nodrošināšanu, arī krimināllietas, 
kurās apsūdzētais ir nepilngadīgs, tiesā izskatāmas ārpus kārtas. 
 
24. pants. Vecāku pienākumi pret bērnu 
(3) Vecāki ir bērna dabiskie aizbildņi (likumiskie pārstāvji). Viņu pienākums ir aizstāvēt bērna 
tiesības un ar likumu aizsargātās intereses. 
 
Bāriņtiesu likums 
19. pants. Domstarpību izšķiršana 
(1) Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties. 
(2) Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par 
bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu. 
(3) Bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības. 
(4) Bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku 
domstarpības. 
 
Likums „Par sociālo drošību” 
17. pants.  Sociālā rīcībspēja 
(1) Persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, var iesniegt pieprasījumu pēc 
sociālajiem pakalpojumiem un tos saņemt. Sociālo pakalpojumu sniedzējs paziņo vecākiem, 
aizbildnim vai aizgādnim par pieprasījuma saņemšanu un pakalpojumu sniegšanu. 
(2) Ja vecāki, aizbildnis vai aizgādnis vēlas ierobežot sociālo pakalpojumu saņemšanu, viņiem 
jāiesniedz iesniegums sociālo pakalpojumu sniedzējam. Pieprasījuma atsaukšanai vai atteikumam 
saņemt sociālos pakalpojumus nepieciešama vecāku, aizbildņa vai aizgādņa piekrišana. 

informācijas nodrošināšanu veicinātu 
visu bērnu un jo īpaši bērnu ar 
invaliditāti līdzdalību tādu lēmumu 
pieņemšanā, kas skar viņu dzīvi. 

Bērna tiesības izteikt savas domas/tiesības piedalīties 

Bērnu tiesību aizsardzības likums 
13. pants. Bērna brīvības 

Efektīva īstenošana 
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(1) Bērnam ir tiesības brīvi izteikt savas domas, šajā nolūkā saņemt un sniegt jebkāda veida 
informāciju, tiesības tikt uzklausītam, kā arī tiesības uz apziņas un ticības brīvību. Bērna reliģisko 
piederību nosaka vecāki. 
(2) Bērnam ir tiesības uz biedrošanās brīvību tiktāl, ciktāl tas neapdraud viņa veselību 
un dzīvību. 
(3) Bērnam ir tiesības piedalīties pašpārvaldē izglītības, kultūras un sporta jomā. Jebkurās citās 
jomās, kas skar bērna intereses, bērna viedoklim veltāma pienācīga vērība atbilstoši 
viņa vecumam un briedumam. 
 
20. pants. Ar bērna tiesību aizsardzību saistīto lietu izskatīšana 
(2) Bērnam tiek dota iespēja tikt uzklausītam jebkādās ar viņu saistītās iztiesāšanas vai 
administratīvās procedūrās vai nu tieši, vai ar sava likumiskā pārstāvja vai attiecīgas 
institūcijas starpniecību. 
(3) Lietas, kas saistītas ar bērna tiesību vai interešu nodrošināšanu, arī krimināllietas, kurās 
apsūdzētais ir nepilngadīgs, tiesā izskatāmas ārpus kārtas. 
 
Jaunatnes likums 
1. pants. Likuma mērķis ir uzlabot jauniešu — personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem — dzīves 
kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 
sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. 
 
11. pants. Jauniešu komercdarbības un nodarbinātības veicināšana 
Valsts veicina jauniešu komercdarbību un nodarbinātību, it īpaši: 
1) jauniešu apmācību komercdarbības uzsākšanas jautājumos; 
2) atbalstu jauniešu komercdarbības uzsākšanai; un 
3) atbalstu jauniešu, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, nodarbinātības 
veicināšanas projektiem. 
 

Bērnam tiek dota iespēja tikt 
uzklausītam visās ar viņu saistītās 
iztiesāšanas vai administratīvās 
procedūrās vai nu tieši, vai ar sava 
likumiskā pārstāvja vai attiecīgas 
institūcijas starpniecību. Bērna viedokli 
uzklausa ar viņu saistītās lietās, ja 
bērns spēj formulēt savu viedokli. 
Ar grozījumiem Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā paredzēts, ka 
speciālās zināšanas bērnu tiesību 
aizsardzības jomā nepieciešamas 
ikvienai personai, ja ar tās pieņemtu 
pārvaldes lēmumu (it īpaši 
administratīvo aktu), faktisko rīcību vai 
cita veida darba vai dienesta 
pienākumu veikšanu tiek vai var tikt 
skartas bērna tiesības un tiesiskās 
intereses. Tādējādi speciālās zināšanas 
var palīdzēt izvērtēt bērna ar 
invaliditāti viedokli, ja bērnam ir 
grūtības to formulēt. 
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Administratīvā procesa likums 
21. pants 
(2) Tās fiziskās personas procesuālās tiesības, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu vai kura atzīta 
par rīcībnespējīgu, īsteno šīs personas likumiskais pārstāvis. Ja tiesa uzskata, ka nepilngadīgās 
personas likumisko pārstāvju vai likumisko pārstāvju un nepilngadīgās personas intereses ir 
savstarpēji atšķirīgas, tā pēc sava ieskata, izprasot bāriņtiesas viedokli, par nepilngadīgās 
personas pārstāvi var noteikt arī citu personu vai lūgt bāriņtiesu iecelt nepilngadīgajai 
personai sevišķo aizbildni šīs personas tiesību un interešu aizsardzībai konkrētajā lietā. 
(3) Tās fiziskās personas procesuālās tiesības, kura sasniegusi vecumu no 15 līdz 18 gadiem, 
īsteno šīs personas likumiskais pārstāvis. Šādās lietās iestāde vai tiesa uzaicina piedalīties arī 
attiecīgo nepilngadīgo personu.  
(4) Likumā noteiktajos gadījumos nepilngadīgās personas ir tiesīgas patstāvīgi realizēt savas 
civilprocesuālās tiesības un izpildīt pienākumus. Ja likums nepilngadīgai personai, kas sasniegusi 
15 gadu vecumu, piešķīris tiesības patstāvīgi vērsties iestādē, tai ir tiesības administratīvo aktu vai 
iestādes faktisko rīcību patstāvīgi pārsūdzēt tiesā. Šādā lietā pēc iestādes vai tiesas ieskata var 
pieaicināt šīs personas likumisko pārstāvi, lai viņš sniegtu tai palīdzību lietas vešanā. 
 
Pacientu tiesību likums 
13. pants. Nepilngadīga pacienta tiesības 
(1) Nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība pieļaujama, ja viņa likumiskais 
pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu. Nepilngadīgam pacientam ir tiesības tikt 
uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma 
pieņemšanā. 
(2) Nepilngadīga pacienta (no 14 gadu vecuma) ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta 
viņa piekrišana, izņemot šā likuma 7. panta astotajā daļā noteikto. 
(3) Ja nepilngadīgs pacients (no 14 gadu vecuma) atsakās dot savu piekrišanu ārstniecībai, bet 
ārsts uzskata, ka ārstniecība ir šā pacienta interesēs, piekrišanu ārstniecībai dod nepilngadīgā 
pacienta likumiskais pārstāvis. 
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(4) Nepilngadīgam pacientam ir tiesības saņemt no ārstniecības personas savam vecumam un 
briedumam saprotamu informāciju. 
 
Civilprocesa likums 
72. pants. Civilprocesuālā rīcībspēja 
(2) Fiziskajām personām vecumā no 15 līdz 18 gadiem lietas tiesā ved to likumiskie pārstāvji. (..) 
Lietās, kuras ved minēto personu pārstāvji, tiesa aicina piedalīties arī pašas šīs personas. 
(3) Fiziskajām personām, kuras nav sasniegušas 15 gadu vecumu, lietas tiesā ved to likumiskie 
pārstāvji. 
(4) Likumā noteiktajos gadījumos nepilngadīgās personas ir tiesīgas patstāvīgi realizēt 
savas civilprocesuālās tiesības un izpildīt pienākumus. Šādās lietās pēc tiesas ieskatiem var 
pieaicināt šo personu likumiskos pārstāvjus, lai sniegtu tām palīdzību lietas vešanā. 

Tiesības netikt pakļautam vardarbībai 

Bērnu tiesību aizsardzības likums 
20. pants. Ar bērna tiesību aizsardzību saistīto lietu izskatīšana 
(1) Iesniegumi un sūdzības, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, izskatāmas nekavējoties. 
(2) Bērnam tiek dota iespēja tikt uzklausītam jebkādās ar viņu saistītās iztiesāšanas vai 
administratīvās procedūrās vai nu tieši, vai ar sava likumiskā pārstāvja vai attiecīgas 
institūcijas starpniecību. 
(3) Lietas, kas saistītas ar bērna tiesību vai interešu nodrošināšanu, arī krimināllietas, kurās 
apsūdzētais ir nepilngadīgs, tiesā izskatāmas ārpus kārtas. 
 
5. pants. Bērna tiesību aizsardzības subjekti 
(1) Bērna tiesību aizsardzību valstī nodrošina: 

1) bērna vecāki (adoptētāji), audžuģimene un aizbildņi; 
2) izglītības, kultūras, veselības aprūpes un bērnu aprūpes iestādes; 
3) valsts un pašvaldību institūcijas; 

Nepilnīga īstenošana. 
 
Tiesības netikt pakļautam vardarbībai, 
kā arī nepieciešamība sniegt atbalstu 
cietušajiem atzīta vairākos tiesību 
aktos, tostarp nesen izdarītajos tiesību 
aktu grozījumos, lai aizliegtu 
vardarbību ģimenē, kā arī vardarbību 
ārpus ģimenes (skolā). Papildus 
minētajiem tiesību aktiem īsteno 
rīcības plānus un atbalsta programmas.  
 
Saskaņā ar likumu darbība vai 
bezdarbība, kuras rezultātā netiek 
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4) sabiedriskās organizācijas un citas fiziskās vai juridiskās personas, kuru darbība saistīta 
ar atbalsta un palīdzības sniegšanu bērniem; 

5) darba devēji. 
(2) Aizsargājamas arī bērnu organizācijas un ģimene. 
6. pants. Bērna tiesību aizsardzības princips 
(5) Darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas bērna tiesības (bērna atstāšana bez 
minimāliem iztikas līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības), vai citas darbības, kas ierobežo 
bērna personiskās vai īpašuma tiesības un brīvības, uzskatāmas par amorālām un pretlikumīgām. 
 
7. pants. Bērna tiesības uz dzīvību un attīstību 
Katram bērnam ir neatņemamas tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību. 
 
9. pants. Bērna tiesības uz privāto dzīvi, personas neaizskaramību un brīvību 
(1) Bērnam ir tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas 
neaizskaramību un brīvību. 
(2) Bērnam ir tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas 
neaizskaramību un brīvību. 
 
17. pants. Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi 
Bāriņtiesa: 
5) informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek 
pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība; (..) 
 
20. pants. Ar bērna tiesību aizsardzību saistīto lietu izskatīšana 
(1) Iesniegumi un sūdzības, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, izskatāmas nekavējoties. 
(2) Bērnam tiek dota iespēja tikt uzklausītam jebkādās ar viņu saistītās iztiesāšanas vai 
administratīvās procedūrās vai nu tieši, vai ar sava likumiskā pārstāvja vai attiecīgas 
institūcijas starpniecību. 

ievērotas bērna tiesības (bērna 
atstāšana bez minimāliem iztikas 
līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, 
aizbildnības), vai citas darbības, kas 
ierobežo bērna personiskās vai 
īpašuma tiesības un brīvības, 
uzskatāmas par amorālām un 
pretlikumīgām. 
 
Zināšanu par alternatīvām bērnu 
audzināšanas metodēm un attiecīgo 
prasmju trūkums bija galvenais 
arguments pēršanas kā bērnu 
disciplinēšanas metodes izmantošanai. 
Nepieciešami izglītojoši pasākumi 
ģimenēm par bērna audzināšanu drošā 
un veselīgā vidē. 
 
Tā kā nav nodrošināta juridiskā 
palīdzība cietušajiem bērniem, kā arī 
netiek veikti procesuālās aizsardzības 
pasākumi efektīvas starpinstitucionālās 
sadarbības ietvaros, tiek pieņemti 
lēmumi, kas neatbilst bērna interešu 
aizsardzības principam.   
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(3) Lietas, kas saistītas ar bērna tiesību vai interešu nodrošināšanu, arī krimināllietas, kurās 
apsūdzētais ir nepilngadīgs, tiesā izskatāmas ārpus kārtas. 
 
21. pants. Bērna tiesību ierobežojumi 
(1) Bērna paša drošības un aizsardzības interesēs bērna tiesību īstenošanu var pakļaut tādiem 
ierobežojumiem, kas noteikti ar likumu un nepieciešami nacionālās drošības, sabiedriskās kārtības, 
iedzīvotāju tikumības un veselības aizsardzībai un citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai. 
(2) Par šādiem ierobežojumiem bērnam ir jāsaņem paskaidrojumi, tiklīdz viņa tiesības tiek 
ierobežotas. 
 
23. pants. Bērna pienākumi pret sabiedrību 
(5) Bērnam jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi. Bērns nedrīkst, izmantojot savas 
tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses. 
 
41. pants. Īpaši ierobežojumi 
(1) Bērnam uz noteiktu laiku var aizliegt atstāt māju vai arī ierobežot viņa pārvietošanās brīvību, 
ja tas nepieciešams bērna aprūpei vai atbilst viņa labklājības interesēm gadījumos, kad: 

1) bērnam ārpusģimenes aprūpe noteikta tādēļ, ka viņš nopietni apdraud savu veselību vai 
attīstību, lietojot alkoholu, narkotiskās, psihotropās vai toksiskās vielas, ir izdarījis 
noziedzīgu nodarījumu, vai citas līdzīgas uzvedības dēļ; vai 

2) ir īpaši apstākļi, lai uzskatītu šādu ierobežojumu par nepieciešamu. 
 
73. pants. Iedzīvotāju pienākumi bērna tiesību aizsardzībā 
(1) Katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā 
ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību un 
noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai 
citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja personai ir aizdomas, ka bērnam ir priekšmeti, vielas vai 
materiāli, kas var apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai veselību. 
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(2) Veselības aprūpes, pedagoģiskie, sociālās sfēras vai policijas darbinieki, kā arī vēlētas valsts un 
pašvaldību amatpersonas, kurām kļuvis zināms par bērna tiesību pārkāpšanu un kuras par to nav 
ziņojušas minētajām institūcijām, par neziņošanu saucamas pie likumā noteiktās atbildības. 
 
Kriminālprocesa likums  
104. pants. Personas, kuras var būt cietušā — fiziskās personas — pārstāvis 
(2) Ja kaitējums radīts nepilngadīgai personai, cietušo pārstāv: 

1) māte, tēvs vai aizbildnis; 
2) viens no vecvecākiem, pilngadīgs brālis vai pilngadīga māsa, ja nepilngadīgais dzīvojis 

kopā ar kādu no viņiem un attiecīgais tuvinieks par nepilngadīgo rūpējies; 
3) bērnu tiesību aizsardzības institūcijas pārstāvis; 
4) tādas nevalstiskās organizācijas pārstāvis, kura veic bērnu tiesību aizsardzības funkciju. 
 

107. pants. Cietušās personas pārstāvja tiesības 
(2) Piecpadsmit gadu vecumu sasnieguša nepilngadīgā cietušā pārstāvis izmanto tiesības kopā ar 
savu pārstāvamo. 
 
83. pants. Aizstāvja obligātā piedalīšanās 
(1) Aizstāvja piedalīšanās ir obligāta kriminālprocesā: 
1) ja tiesības uz aizstāvību ir nepilngadīgai vai ierobežoti pieskaitāmai personai (..). 
 
 
152. pants. Nepilngadīgā pratināšanas īpatnības 
(1) (..) Nepilngadīgā pratināšanas ilgums bez viņa piekrišanas vienā diennaktī nedrīkst pārsniegt 
sešas stundas, ieskaitot pārtraukumu. 
(2) Nepilngadīgo pratina izmeklēšanas darbības veicējs, kuram ir speciālas zināšanas par 
saskarsmi ar nepilngadīgo kriminālprocesa laikā. Ja izmeklēšanas darbības veicējs nav ieguvis 
speciālas zināšanas par saskarsmi ar nepilngadīgo kriminālprocesa laikā vai ja izmeklēšanas 
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darbības veicējs to uzskata par nepieciešamu, nepilngadīgo pratina pedagoga vai psihologa 
klātbūtnē. Vienam no nepilngadīgā likumiskajiem pārstāvjiem, tuviniekam vai uzticības personai ir 
tiesības piedalīties pratināšanā, ja vien viņš pats nav persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, 
aizturētais, aizdomās turētais vai apsūdzētais un ja pret to neiebilst nepilngadīgais. Minētā persona 
ar izmeklēšanas darbības veicēja atļauju var uzdot jautājumus pratināmajam. 
(3) Nepilngadīgo, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, nebrīdina par atbildību par atteikšanos 
liecināt un apzināti nepatiesas liecības došanu. 
(4) Ja psihologs norāda procesa virzītājam, ka 14 gadus nesasniegušās personas psihei vai tāda 
nepilngadīgā psihei, kas atzīts par cietušo no vardarbības, ko nodarījusi persona, no kuras 
cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs, cilvēku tirdzniecības vai noziedzīga nodarījuma pret 
tikumību vai dzimumneaizskaramību, var kaitēt atkārtota tieša pratināšana, tā izdarāma tikai ar 
izmeklēšanas tiesneša atļauju, bet tiesā — ar tiesas lēmumu. 
 
153. pants. Nepilngadīgās personas pratināšana ar psihologa starpniecību 
(1) Ja psihologs uzskata, ka 14 gadus nesasniegušās personas psihei vai tāda nepilngadīgā psihei, 
kas atzīts par cietušo no vardarbības, ko nodarījusi persona, no kuras cietušais ir materiāli vai 
citādi atkarīgs, cilvēku tirdzniecības vai noziedzīga nodarījuma pret tikumību vai 
dzimumneaizskaramību, var kaitēt tieša pratināšana, to var izdarīt ar tehnisko līdzekļu un 
psihologa starpniecību. Ja izmeklētājs vai prokurors tam nepiekrīt, tieša pratināšana izdarāma tikai 
ar izmeklēšanas tiesneša atļauju, bet tiesā — ar tiesas lēmumu. 
(2) Procesa virzītājs un citas viņa pieaicinātās personas atrodas citā telpā, kur tehniskie līdzekļi 
nodrošina to, ka var dzirdēt un redzēt pratināmo personu un psihologu. Pratināmais kopā ar 
psihologu atrodas telpā, kura piemērota sarunai ar nepilngadīgo un kurā tehniski nodrošināts, ka 
procesa virzītāja uzdotos jautājumus dzird tikai psihologs. 
(3) Ja pratināmā persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, psihologs, ievērojot konkrētos 
apstākļus, nepilngadīgajam izskaidro notiekošo darbību nepieciešamību un viņa sniegtās 
informācijas nozīmi, noskaidro personas datus, uzdod nepilngadīgā psihei atbilstošā formā procesa 
virzītāja jautājumus, ja nepieciešams, — informē par pārtraukumu izmeklēšanas darbībā un tās 
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atsākšanu. 
(4) Ja pratināmā persona ir sasniegusi 14 gadu vecumu, procesa virzītājs ar psihologa starpniecību 
informē nepilngadīgo par veicamās izmeklēšanas darbības būtību, noskaidro viņa personas datus, 
izskaidro viņa tiesības un pienākumus, kā arī brīdina viņu par atbildību par savu pienākumu 
nepildīšanu, uzdod nepilngadīgā psihei atbilstošā formā procesa virzītāja uzdotos jautājumus; ja 
nepieciešams, — informē par pārtraukumu izmeklēšanas darbībā un tās atsākšanu. 
(5) Pratināšanas gaitu fiksē saskaņā ar šā likuma 141.–143. panta prasībām. Pratināmā persona, 
kura nav sasniegusi 14 gadu vecumu, protokolu neparaksta. 
 
244. pants. Procesuālā piespiedu līdzekļa izvēle 
(3) Procesuālo piespiedu līdzekli nevar piemērot nepilngadīgai cietušajai personai, kas cietusi no 
vardarbības, ko nodarījusi persona, no kuras cietusī persona ir materiāli vai citādi atkarīga, vai 
seksuālas izmantošanas, kā arī mazgadīgai cietušajai personai. 
 
299. pants. Speciālās procesuālās aizsardzības saturs 
Speciālā procesuālā aizsardzība ir cietušo, liecinieku un citu personu, kuras liecina vai liecinājušas 
kriminālprocesā par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem, kā arī nepilngadīgo, kas liecina 
par Krimināllikuma 161., 162. un 174. pantā paredzētajiem noziegumiem, un personu, kuru 
apdraudējums var ietekmēt minētās personas (..), dzīvības, veselības un citu likumisko interešu 
aizsardzība. 
 
501. pants. Liecību nolasīšana vai atskaņošana 
Jebkuras personas konkrētajā kriminālprocesā agrāk sniegtu liecību var nolasīt vai atskaņot tiesā, 
ja: 
5) tiesa piekrīt psihologa norādījumam, ka šā likuma 152. panta ceturtajā daļā minētās personas 
nevar tikt nopratinātas tiesas sēdē vai nopratinātas ar psihologa starpniecību (..). 
 
278. pants. Apcietinājuma termiņi nepilngadīgajiem 
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(1) Nepilngadīgajam, kuram apcietinājums piemērots, ievērojot šā likuma 273. panta ceturtās 
daļas noteikumus, apcietinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, no kurām pirmstiesas 
procesā nepilngadīgo atļauts turēt apcietinājumā ne ilgāk par 20 dienām. 
(2) Nepilngadīgajam, kuram apcietinājums piemērots, ievērojot šā likuma 273. panta trešās daļas 
noteikumus, apcietinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus, no kuriem pirmstiesas procesā 
nepilngadīgo atļauts turēt apcietinājumā ne ilgāk par diviem mēnešiem. 
(3) Nepilngadīgajam, kuru tur aizdomās vai apsūdz smaga nozieguma izdarīšanā, apcietinājuma 
termiņš nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus, no kuriem pirmstiesas procesā nepilngadīgo atļauts 
turēt apcietinājumā ne ilgāk par trim mēnešiem. Izmeklēšanas tiesnesis pirmstiesas procesā un 
augstāka līmeņa tiesas tiesnesis iztiesāšanas laikā katrs var pagarināt termiņu vēl par vienu 
mēnesi, ja procesa virzītājs nav pieļāvis neattaisnotu vilcināšanos vai persona, kura īsteno 
aizstāvību, ir tīši vilcinājusi procesa norisi, vai procesa ātrāka pabeigšana nav bijusi iespējama tā 
īpašas sarežģītības dēļ. 
(4) Nepilngadīgajam, kuru tur aizdomās vai apsūdz sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, 
apcietinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus, no kuriem pirmstiesas procesā nepilngadīgo 
atļauts turēt apcietinājumā ne ilgāk par astoņiem mēnešiem. Izmeklēšanas tiesnesis pirmstiesas 
procesā un augstāka līmeņa tiesas tiesnesis iztiesāšanas laikā katrs var pagarināt termiņu vēl par 
trim mēnešiem, ja procesa virzītājs nav pieļāvis neattaisnotu vilcināšanos vai persona, kura īsteno 
aizstāvību, ir tīši vilcinājusi procesa norisi, vai procesa ātrāka pabeigšana nav bijusi iespējama tā 
īpašas sarežģītības dēļ. 
 
Likums „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” 
1. pants 
(1) Likums nosaka audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu veidus un to piemērošanas kārtību. 
(2) Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi tiek piemēroti, lai sasniegtu šādus mērķus: 

1) sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos 
bērnā; 

2) bērna orientāciju uz atturēšanos no pretlikumīgām darbībām; kā arī 
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3) bērna ar sociālās uzvedības novirzēm reintegrāciju sabiedrībā. 

Tiesības uz ģimenes dzīvi 

Latvijas Republikas Satversme 
110. pants. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, 
vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku 
gādības vai cietuši no varmācības. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likums 
26. pants. Valsts un pašvaldības palīdzība ģimenei 
(1) Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas 
tiesības uzaugt ģimenē. Valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un 
sniedz tai palīdzību. 
(2) Ja vecāku un bērna attiecības nenodrošina bērna attīstībai labvēlīgu vidi vai bērns ir hroniski 
slims, pašvaldība palīdz ģimenei, nodrošinot psihologa, sociālā pedagoga vai cita speciālista 
konsultāciju, izraugās bērnam atbalsta ģimeni vai uzticības personu, kura palīdz noregulēt bērna 
un vecāku savstarpējās attiecības. Atbalsta ģimene vai uzticības persona, pamatojoties uz 
trīspusēju vienošanos, kas noslēgta starp atbalsta ģimeni vai uzticības personu, pašvaldības sociālo 
dienestu un ģimeni, kurai nepieciešams atbalsts, sniedz atbalstu bērnam vai ģimenei. 
 
27. pants. Bērna šķiršana no ģimenes 
(1) Bērnu var šķirt no ģimenes, ja: 

1) bērna dzīvība, veselība vai attīstība ir nopietni apdraudēta vardarbības dēļ vai ir 
pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas 
apstākļu (sociālās vides) dēļ; 

2) bērns nopietni apdraud savu veselību vai attīstību, lietojot alkoholu, narkotiskās vai 
toksiskās vielas; vai 

3) bērns ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu. 
(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā paredzētajos gadījumos bērns šķirams no ģimenes, ja 
nav iespējams novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus, viņam paliekot ģimenē. Ģimenes 

Nepilnīga īstenošana. 
 
Aizgādības tiesību pārtraukšana 
vecākiem uz laiku vai pastāvīgi ir 
kļuvusi par bieži izmantotu līdzekli, un 
lielāko daļu bērnu nosūta uz iestādēm, 
jo ir ierobežots audžuģimeņu skaits un 
nav pietiekams audžuģimeņu aprūpes 
sistēmas regulējums un sistēmai 
atvēlētie resursi.  
Pozitīvs solis tika sperts 2013. gada 
4. jūlijā, kad uzsāka institucionālās 
aprūpes nepieciešamības un 
piemērotības regulāru un periodisku 
pārskatīšanu, lai nodrošinātu iespēju 
bērniem, kuri var atgriezties savās 
ģimenēs, to arī darīt.  
Taču liels skaits bērnu joprojām ir 
ilgstošā institucionālā aprūpē, tostarp 
bērni, kurus pametuši vecāki, kuri 
devušies meklēt darbu ārpus valsts. 
Būtu jāpalielina ģimenes tipa aprūpes 
iestāžu skaits un jānodrošina tām visi 
iespējamie resursi, lai īstenotu bērnu 
tiesības izaugt ģimeniskā vidē. 
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izlikšana no dzīvojamām telpām nedrīkst būt par iemeslu bērna šķiršanai no vecākiem. 
(3) Šķirot bērnu no ģimenes, viņam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa, 
audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē, kā arī valsts apmaksāta neatliekamā medicīniskā 
palīdzība ārstniecības iestādēs vai palīdzība sociālās rehabilitācijas iestādēs. Bērnam primāri tiek 
nodrošināta iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē. 
(31) Ārpusģimenes aprūpi bērnu aprūpes iestādē nodrošina, ja aprūpe pie aizbildņa vai 
audžuģimenē nav piemērota konkrētam bērnam. Bērnu aprūpes iestādē bērns atrodas līdz brīdim, 
kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē.  
(4) Ja ārpusģimenes aprūpe tiek noteikta sakarā ar šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajiem 
apstākļiem: 

1) vienas ģimenes bērni nav šķirami, izņemot īpašus gadījumus, kad tas tiek darīts 
bērnu interesēs; 

2) izvēloties ārpusģimenes aprūpes veidu, vērā ņemams arī bērna viedoklis. 
(41) Ja policija šķir bērnu no ģimenes sakarā ar šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajiem 
apstākļiem un vēl nav pieņemts lēmums par viņa ārpusģimenes aprūpi, policija var atteikties 
paziņot bērna atrašanās vietu viņa vecākiem, kā arī brāļiem, māsām, vecvecākiem un personām, 
ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā. Ja bērns no ģimenes tiek šķirts sakarā ar 
šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajiem apstākļiem un vēl nav pieņemts lēmums par viņa 
ārpusģimenes aprūpi, bērnu aprūpes iestāde, izglītības iestāde, ārstniecības iestāde vai sociālās 
rehabilitācijas iestāde var aizliegt bērna vecākiem, kā arī brāļiem, māsām, vecvecākiem un 
personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, satikties ar bērnu, ja tikšanās 
ar konkrēto personu: 

1) kaitē bērna veselībai, attīstībai un drošībai; 
2) rada draudus bērnam vai citiem šajā daļā minētajās iestādēs esošajiem bērniem. 

(..) 
(5) Bāriņtiesa pēc tam, kad pieņemts lēmums par bērna šķiršanu no ģimenes, nekavējoties 
informē par to pašvaldības sociālo dienestu vai pašvaldības deleģēto personu. Šajos gadījumos 
pašvaldības sociālais dienests kopā ar citām pašvaldības institūcijām, bērna vecākiem un bērna 
tiesību aizsardzības iestādēm izstrādā ģimenes atbalsta un palīdzības programmu. 
 
6. pants. Bērna tiesību aizsardzības princips 

Daudzos gadījumos pienācīgu atbalsta 
sistēmu trūkums var būt galvenais 
iemesls, kādēļ vecāki nolemj bērnu ar 
intelektuālu vai psihosociālu invaliditāti 
ievietot kādā iestādē. 
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(4) Bērna ārpusģimenes aprūpes laikā tiek veikti nepieciešamie pasākumi bērna un vecāku 
atkalapvienošanās nodrošināšanai. 
 
29.1 pants. Ārpusģimenes aprūpē esošas mātes tiesības 
(1) Ārpusģimenes aprūpē esošai nepilngadīgai mātei ir tiesības palikt kopā ar savu 
bērnu. Šo iespēju nodrošina aizbildnis, audžuģimene vai bērnu aprūpes iestāde kopā ar 
pašvaldību. 
(2) Bāriņtiesa nepilngadīgas mātes bērnam, ja nepieciešams, ieceļ atsevišķu aizbildni un uzrauga, 
lai pieņemtie lēmumi vislabāk atbilst nepilngadīgās mātes un viņas bērna interesēm. 

Tiesības uz palīdzību 

Latvijas Republikas Satversme 
110. pants. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, 
vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku 
gādības vai cietuši no varmācības. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likums 
53. pants. Bērna ar īpašām vajadzībām jēdziens 
Bērns ar īpašām vajadzībām ir bērns, kuram sakarā ar slimības, traumas vai iedzimta defekta 
izraisītiem orgānu sistēmas funkciju traucējumiem ir nepieciešama papildu medicīniskā, 
pedagoģiskā un sociālā palīdzība neatkarīgi no tā, vai likumā paredzētajā kārtībā ir noteikta 
invaliditāte. 
 
54. pants. Tiesības bērnam ar īpašām vajadzībām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi 
Bērnam ar īpašām vajadzībām ir tādas pašas tiesības uz aktīvu dzīvi, tiesības attīstīties un iegūt 
vispārējo un profesionālo izglītību atbilstoši savām fiziskajām un garīgajām spējām un vēlmēm, kā 
arī tiesības piedalīties sabiedriskajā dzīvē kā jebkuram citam bērnam. 
 
55. pants. Īpaša aprūpe bērnam ar īpašām vajadzībām 

Nepilnīga īstenošana. 
 
Sociālo pakalpojumu veidi dažādās 
pašvaldībās atšķiras. Kopumā 
pašvaldību sniegtais atbalsts ģimenēm, 
kurās ir bērni ar invaliditāti, var ietvert 
vairākus pabalstu veidus, dienas 
aprūpes centrus, jauniešu aktivitāšu 
centru pakalpojumus u. c.  
 
Ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti, 
ģimene var saņemt trīs veidu 
finansiālos pabalstus, proti, piemaksu 
pie ģimenes valsts pabalsta, bērna 
invalīda kopšanas pabalstu, kā arī 
pabalstu transporta izdevumu 
kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir 
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KPIT un BTK paredzēto tiesību un principu likumiskās īstenošanas analīze 

Valsts tiesību akti (tulkoti angļu valodā) Komentāri par īstenošanu/tās 
novērtējums 

(1) Bērnam ar īpašām vajadzībām ir tiesības uz vecāku īpašu aprūpi. 
(2) Valsts un pašvaldība palīdz bērnam ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā un 
nodrošina viņam izglītību, veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. 
(3) Bērns ar īpašām vajadzībām, kura aprūpi ģimene nevar nodrošināt, normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ņemams pilnā valsts vai pašvaldības aprūpē. 
(4) Nododot adopcijai bērnu ar īpašām vajadzībām, adoptētāji informējami par bērna veselības 
stāvokli, attīstības īpatnībām un to sekām, kā arī par bērna aprūpes īpatnībām. 
 
Likums „Par sociālo drošību” 
8. pants. Ģimenes izdevumu atlīdzība 
Personai, kura uztur un kurai ir jāuztur bērni, ir tiesības uz šai sakarā radušos izdevumu daļēju 
atlīdzību saskaņā ar likumu un citiem normatīvajiem aktiem. 
 
9. pants. Pabalsts piemērota dzīvokļa nodrošināšanai 
Katram ir tiesības uz pabalstu ar piemērota dzīvokļa nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai vai 
uz atvieglojumiem īres nomaksā saskaņā ar likumu. 
 
10. pants.  Palīdzība bērniem un jauniešiem 
Bērniem un jauniešiem ir tiesības uz valsts atbalstu viņiem paredzēto pakalpojumu saņemšanā. 
Šiem pakalpojumiem jāveicina bērnu un jauniešu pilnveidošana un jāatbalsta audzināšana ģimenē. 

apgrūtināta pārvietošanās. Taču šie 
pabalsti nav pietiekami, lai segtu visus 
bērnu ar invaliditāti izdevumus. 
 
Ģimene vai persona ar invaliditāti var 
pieteikties arī asistenta pakalpojumu 
saņemšanai. Katra pašvaldība var 
noteikt savus sociālos pabalstus. 
Ņemot to vērā, sociālā palīdzība 
dažādās pašvaldības var atšķirties un 
var rasties situācija, ka persona 
nesaņem tādus pašus sociālos 
pakalpojumus, kādus saņem citas 
personas, tikai tādēļ, ka tā dzīvo citā 
pašvaldībā. 
 

Tiesības uz izglītību (iekļaujoša izglītība) 

Latvijas Republikas Satversme 
112. pants. Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt 
pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likums 
54. pants. Tiesības bērnam ar īpašām vajadzībām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi 

Nepilnīga īstenošana. 
 
Saistībā ar bērnu ar īpašām 
vajadzībām piekļuvi izglītībai jānorāda, 
ka šādi bērni var apmeklēt vai nu 
vispārējās izglītības iestādes, kurās 
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KPIT un BTK paredzēto tiesību un principu likumiskās īstenošanas analīze 

Valsts tiesību akti (tulkoti angļu valodā) Komentāri par īstenošanu/tās 
novērtējums 

Bērnam ar īpašām vajadzībām ir tādas pašas tiesības uz aktīvu dzīvi, tiesības attīstīties un iegūt 
vispārējo un profesionālo izglītību atbilstoši savām fiziskajām un garīgajām spējām un vēlmēm, kā 
arī tiesības piedalīties sabiedriskajā dzīvē kā jebkuram citam bērnam. 
 
55. pants. Īpaša aprūpe bērnam ar īpašām vajadzībām 
(1) Bērnam ar īpašām vajadzībām ir tiesības uz vecāku īpašu aprūpi. 
(2) Valsts un pašvaldība palīdz bērnam ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā un nodrošina 
viņam izglītību, veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. (..) 
 
Izglītības likums 
1. pants. Likumā lietotie termini 
24) speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām un veselības traucējumiem vai arī 
speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība; (..) 
 
Vispārējās izglītības likums 
1. pants. Likumā lietotie termini 
14) speciālās vajadzības — nepieciešamība saņemt tāda veida atbalstu un rehabilitāciju, kas 
rada iespēju izglītojamajam apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas 
un attīstības līmeni. 
 
51. pants. Speciālās izglītības iestādes un klases 
(1) Izglītojamie ar speciālām vajadzībām speciālās izglītības programmas var apgūt speciālās 
izglītības iestādēs vai klasēs. 
(2) Ir šādas speciālās izglītības iestādes: 

1) Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošas valsts speciālās izglītības iestādes; 
2) pašvaldību speciālās izglītības iestādes. Tās ir speciālās internātskolas (skolas), attīstības 

vai rehabilitācijas centri, kuros mācās lielākoties attiecīgās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā dzīvojoši izglītojamie ar speciālām vajadzībām; un 

3) privātās speciālās izglītības iestādes. 

viņus var uzņemt īpašās izglītības 
programmās, vai arī speciālās izglītības 
iestādes, tostarp internātskolas, 
sanatorijas tipa internātskolas un 
attīstības un rehabilitācijas centrus, kā 
arī šādiem bērniem ir pieejama 
mājmācība.  
Daudzos gadījumos bērniem ar 
intelektuālu invaliditāti vai 
psihosociāliem traucējumiem 
iekļaujoša izglītība netiek nodrošināta. 
Tam ir vairāki iemesli — pirmkārt, 
pašvaldībai nav pienākuma apstiprināt 
visas speciālās izglītības programmas 
(tās jāfinansē no pašvaldības budžeta) 
un, otrkārt, internātskolas bērniem ar 
smagu invaliditāti tiek finansētas no 
valsts budžeta, tādēļ pašvaldības ir 
ieinteresētas izvairīties no izdevumiem 
saistībā ar speciālo izglītības 
programmu licencēšanu vispārējās 
izglītības iestādēs.  
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KPIT un BTK paredzēto tiesību un principu likumiskās īstenošanas analīze 

Valsts tiesību akti (tulkoti angļu valodā) Komentāri par īstenošanu/tās 
novērtējums 

(3) Speciālās izglītības klase ir vispārējās izglītības iestādes klase, kurā mācās izglītojamie ar 
speciālām vajadzībām. Speciālās izglītības klasi var atvērt arī izglītības iestādē, kas īsteno 
profesionālās izglītības programmas. 
(4) Speciālās izglītības iestādei speciālās izglītības attīstības centra statusu var piešķirt Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā. 
 
53. pants. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšana vispārējās izglītības 
iestādēs 
Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs, kurās ir atbilstošs nodrošinājums, 
pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, var integrēt 
izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Šo skolu nodrošinājumu atbilstoši speciālām vajadzībām 
nosaka Ministru kabinets. 
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2. PIELIKUMS. STATISTIKAS INFORMĀCIJA 

Pārkāpumu 
skaits199 

 
 
Gads 

 
Vardarbība 

 
Diskriminācija 
dzimuma dēļ 

Diskriminācija 
citu iemeslu dēļ 

Par 
noziedzīgu 
nodarījumu 
izdarīšanu 
aizdomās 
turētās 

personas 

 
2009. gads 

 - - 7,4 % no 
pārkāpēju 
kopskaita 

 
2010. gads 

1) 125 reģistrēti 
noziedzīgi 
nodarījumi 
(nežēlība un 
vardarbība pret 
nepilngadīgajiem); 
 
2) no vardarbības 
cietušo rehabilitēto 
bērnu skaits — 
2142. 

- - 6,2% no 
pārkāpēju 
kopskaita 

 
2011. gads 

 - - 8,9% no 
pārkāpēju 
kopskaita 

 
2012. gads 

1) 78 reģistrēti 
noziedzīgi 
nodarījumi 
(nežēlība un 
vardarbība pret 
nepilngadīgajiem); 
 
2) no vardarbības 
cietušo rehabilitēto 
bērnu skaits — 
2738. 
 

- - 7,5% no 
pārkāpēju 
kopskaita 

 
2013. gads 

1) 73 reģistrēti 
noziedzīgi 
nodarījumi 
(nežēlība un 
vardarbība pret 
nepilngadīgajiem); 
2) no vardarbības 
cietušo rehabilitēto 
bērnu skaits — 
2035. 

- - 6,0% no 
pārkāpēju 
kopskaita 

 
Visi statistikas dati pieejami 
šeit:http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_12_berni_latvija_2014_14_00_lv_en.pdf, 
77.–79. lpp.  

                                          
199 Noziedzīgi nodarījumi, par kuriem ziņots atbildīgajām iestādēm; atkarībā no datu pieejamības. 
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3. PIELIKUMS. PĒTĪJUMS PAR DALĪBVALSTU POLITIKU 
ATTIECĪBĀ UZ BĒRNIEM AR INVALIDITĀTI. 
KOPSAVILKUMS 
Eiropas Savienībā ir apmēram 100 miljoni bērnu un apmēram 80 miljoni Eiropas iedzīvotāju 
ar invaliditāti. Lai gan bērnu un personu ar invaliditāti skaits ir pienācīgi dokumentēts, to 
nevar teikt par bērniem ar invaliditāti. Bērni ar invaliditāti ir neaizsargāti vairāku iemeslu 
dēļ. Bērnu tiesību aizsardzībai jāpieņem īpaši pasākumi, kas atzīti ANO Bērna tiesību 
konvencijā (BTK). Bērni invalīdi kā personas ar invaliditāti ir īpaši neaizsargāti Eiropas 
Savienības iedzīvotāji, kuriem nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi un aizsardzība, kā 
atzīts ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (KPIT). 
 
Bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes ik dienu saskaras ar īpašām problēmām, piemēram, ar 
palīdzības un atbalsta trūkumu, lai bērnus varētu integrēt skolās, ar vardarbības 
gadījumiem un atbilstīgu instrumentu trūkumu, lai par tiem ziņotu, ar ēku vai pakalpojumu 
pieejamības problēmām vai grūtībām saistībā ar to, lai šādi bērni un viņu ģimenes tiktu 
uzklausīti un varētu piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri skar viņu dzīvi. 
 
Konvencijās iekļauti noteikumi, kas risina šos jautājumus, kā arī aizsargā tiesības bez 
diskriminācijas īstenot visas cilvēktiesības un brīvības, nodrošinot: 

 vienlīdzīgas iespējas un pieejamību; 
 bērna interešu aizsardzības kā principa ievērošanu visās ar viņiem saistītajās 

darbībās; 
 bērnu ar invaliditāti spēju attīstību kā apsvērumu tādu lēmumu pieņemšanā, 
 kuri skar viņu dzīvi; 
 bērnu tiesības tikt uzklausītiem tiesvedībā un tādu lēmumu pieņemšanas 

procesos, kuri skar bērnu, 
 kā arī tiesības uz pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību; 
 tiesības uz ģimenes dzīvi; 
 tiesības uz efektīvu piekļuvi izglītībai un iekļaujošu izglītību; 
 tiesības uz veselības aprūpi; 
 tiesības uz palīdzību, kā arī 
 tiesības netikt pakļautam vardarbībai. 

Šis pētījums strukturēts tā, lai parādītu, kā abu konvenciju prasības, kuras aptver bērnu ar 
invaliditāti pamattiesības, īsteno Eiropas Savienībā kopumā, ņemot vērā abu konvenciju 
augsto ratifikācijas rādītāju ES dalībvalstu vidū. Turklāt 2010. gada decembrī Eiropas 
Savienība kļuva par KPIT dalībnieci. Tādējādi Eiropas Savienība atzina personu ar 
invaliditāti problēmas, ar kurām tām nākas saskarties, cenšoties panākt savu tiesību 
īstenošanu, un uzņēmās atbildību par šīs konvencijas īstenošanu dalībvalstīs. Eiropas 
Savienības atbildība par BTK īstenošanu izpaužas citā līmenī. Lai gan Eiropas Savienība šo 
konvenciju nav ratificējusi, BTK paredzētās tiesības un principi ir Savienības politikas un 
darbību pamatā, jo Līgumā bērna tiesību aizsardzība atzīta par Eiropas Savienības mērķi. 
 
Šā pētījuma laikā izvērtēta pašreizējā situācija bērnu ar invaliditāti tiesību īstenošanas 
jomā Eiropas Savienībā, kā arī nepieciešamība pieņemt Savienības tiesību aktus vai citus 
pasākumus. Iespējas rīkoties ES līmenī ierobežo Līgumos paredzētā Savienības 
kompetence, kas var būt ekskluzīva, kopīga ar dalībvalstīm vai kompetence atbalstīt 
dalībvalstis (LESD 2. pants). 
 
Pašreizējā Eiropas Savienības tiesiskajā un politikas satvarā atzītas konvencijās noteiktās 
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tiesības un principi, kas piemērojami bērniem ar invaliditāti, kā arī paredzēts noteikts 
īstenošanas līmenis. Taču spēkā esošie Savienības tiesību akti par šo jautājumu 
galvenokārt attiecas uz konkrētām jomām (proti, nodarbinātību vai imigrāciju). Tiesību akti 
reglamentē personu ar invaliditāti situāciju atsevišķi no bērna tiesībām, taču ir jāpievēršas 
tieši bērniem ar invaliditāti, jo viņi saskaras ar dažādām diskriminācijas izpausmēm gan 
vecuma, gan arī invaliditātes dēļ, kā arī ir jāpielāgo pasākumi, lai tiktu ievērotas šo bērnu 
tiesības. 
 
A. Dalībvalstu tiesiskā satvara salīdzinošā analīze 
Dalībvalstu tiesiskā satvara par bērnu ar invaliditāti tiesībām salīdzinošā analīze 
18 dalībvalstīs200 balstīta uz kritēriju kopumu, kas izstrādāts, lai izvērtētu salīdzināmus 
datus, kas iegūti valstīs veiktos pētījumos. Kritēriju pamatā ir prasības attiecībā uz visām 
tiesībām un principiem, kuri atzīti par atbilstīgiem bērnu ar invaliditāti situācijai.201 Kritēriji 
noteikti, pamatojoties uz abām konvencijām, kā arī Bērnu tiesību komitejas vispārējiem 
komentāriem par to īstenošanu. 
 
Kopumā visās 18 dalībvalstīs ir spēkā visaptverošs tiesiskais satvars, kurā ņemti vērā KPIT 
un BTK noteikto tiesību un principu galvenie aspekti. Lai gan var teikt, ka bērnu ar 
invaliditāti tiesības ir plaši atzītas valstu tiesību sistēmās gan vispārīgajos, gan arī 
speciālajos tiesību aktos, konstatēts, ka to praktiskā īstenošana lielākajā daļā dalībvalstu ir 
problemātiska. 
 
Bērna interešu aizsardzības princips ir vispārēji atzīts dalībvalstu tiesību aktos. Taču tā 
īstenošana lielākoties aprobežojas ar lēmumiem par ģimeni un sociālo aizsardzību, kuri skar 
bērnus, — bērnu ar invaliditāti īpašās vajadzības nav atzītas. Veicot pētījumus valstīs, 
konstatēts, ka trūkst izpratnes par to, ko šis princips nozīmē, un ka šis jēdziens ir 
nepietiekami attīstīts tiesību aktos un tiesību zinātnē, turklāt novērots arī vispārējs 
īstenošanas noteikumu trūkums. 
 
Tiesības uz nediskrimināciju invaliditātes vai vecuma dēļ dalībvalstu tiesību aktos ir 
paredzētas, taču šīs tiesības kopumā tiek īstenotas tikai daļēji, turklāt saprātīga 
pielāgojuma pasākumi parasti ir nepietiekami, lai garantētu šīs tiesības. Praksē lielākajā 
daļā dalībvalstu būtiskākā problēma joprojām ir pieejamība. Reti ir atzīta diskriminācija 
vairāku iemeslu dēļ, ar ko saskaras bērni ar invaliditāti vai meitenes ar invaliditāti. Nav 
pieejami uzraudzības rezultāti un dati par tiesību pārkāpumu gadījumiem — tie palīdzētu 
noteikt efektīvākus pasākumus. 
 
Lielākā daļa valstu daļēji ņem vērā bērna spēju attīstību — galvenokārt pamatojoties uz 
bērna vecuma, brieduma un attīstības apsvērumiem. Taču bērnu ar invaliditāti situācija nav 
īpaši atzīta. Īstenošana ir ierobežota līdz atsevišķiem lēmumu veidiem, dalībvalstīm ņemot 
vērā galvenokārt bērna vecumu, kas attiecībā uz bērniem ar invaliditāti var pat nebūt 
svarīgs, taču ļauj izslēgt šādus bērnus no tādu lēmumu pieņemšanas, kuri attiecas uz 
viņiem. 
 
Līdzdalības tiesības un tiesības tikt uzklausītam tādu lēmumu pieņemšanas procesos, 
                                          
200 Šā pētījuma pirmajā posmā analizēts šādu 18 dalībvalstu tiesiskais satvars: Beļģija, Čehijas Republika, 
Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Itālija, Īrija, Nīderlande, Malta, Polija, Rumānija, Slovēnija, 
Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. Šīs valstis izvēlējās Eiropas Parlaments, pamatojoties uz šā pētījuma 
specifikācijas nosacījumiem. 
201 Par būtiskākajām bērnu ar invaliditāti situācijā tika atzītas astoņas tiesības un principi, proti, bērna intereses, 
tiesības uz nediskrimināciju, cieņa pret spēju attīstību, līdzdalības tiesības/tiesības tikt uzklausītam, tiesības netikt 
pakļautam vardarbībai, tiesības uz ģimenes dzīvi, tiesības uz palīdzību, kā arī tiesības uz izglītību. 
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kas skar bērnus ar invaliditāti, 18 dalībvalstu tiesību aktos ir atzītas. Taču to īstenošana 
nereti aprobežojas ar dažām konkrētās nozarēs īstenotām procedūrām — galvenokārt 
saistībā ar ģimenes tiesībām un zināmā mērā ar izglītību. Praksē bērni ar invaliditāti netiek 
regulāri iesaistīti sabiedriskajā un privātajā dzīvē, kā arī viņiem nav iespējas tajā piedalīties 
tādā mērā kā viņu veselajiem vienaudžiem. 
 
Kopumā tiesības netikt pakļautam vardarbībai ir atzītas dalībvalstu tiesību aktos. Taču 
vardarbība pret bērniem ar invaliditāti ir būtiska problēma, kas atzīta visu valstu ziņojumos. 
Īpaši aktuāla problēma ir vardarbība iestādēs. Sistemātiski vāktu datu trūkums, kā arī 
cietušo apgrūtinātās iespējas ziņot par nodarījumiem liedz iegūt nepieciešamo priekšstatu 
par situāciju, lai varētu pieņemt atbilstīgu politiku un pasākumus. 
 
Tiesības uz ģimenes dzīvi ir plaši atzītas izvēlēto dalībvalstu tiesību aktos. Taču 
nepietiekamas konsultācijas un atbalsts ģimenēm, lai palīdzētu bērnu ar invaliditāti 
integrācijā, kā arī viņu ikdienas dzīvē, ir būtiska problēma lielākajā daļā no 18 dalībvalstīm. 
Ja netiek sniegta pienācīga palīdzība, grūtībās nonākušās ģimenes var atteikties no savas 
atbildības, tādējādi radot situāciju, kad alternatīvu iespēju nav un institucionalizācija ir 
vienīgais pieejamais risinājums. 
 
Kopumā tiesības uz dažāda veida palīdzību (finansiālu, sociālu, veselības aprūpes u. c.) 
gan bērniem ar invaliditāti, gan arī viņu ģimenēm ir atzītas tiesību aktos vai 
reglamentējošos noteikumos. Taču jau atkal — vairumā gadījumu palīdzība tiek sniegta 
konkrētās jomās (galvenokārt sociālajā un veselības aprūpes jomā), un tā ir nepietiekama 
(finansiālās palīdzības un personiskās aprūpes jomā). Ekonomikas krīze ir iemesls tam, ka 
lielākajā daļā dalībvalstu palīdzības sniegšana ir pārtraukta vai ierobežota. Piekļuve 
palīdzībai nereti tiek uzskatīta nevis par tiesību aizsardzības līdzekli, bet drīzāk par izvēles 
pasākumu, uz ko attiecas budžeta ierobežojumi. 
 
Visas dalībvalstis savās konstitūcijās vai tiesiskajā satvarā ir atzinušas tiesības uz 
izglītību; taču bērnu ar invaliditāti iespējas piekļūt viņu izvēlētai izglītības iestādei praksē 
joprojām ir lielā mērā ierobežotas. Daudzās dalībvalstīs lielākā daļa vispārējās izglītības 
iestāžu bērniem ar invaliditāti joprojām nav pieejamas, savukārt citās valstīs skolām nav 
pietiekamu resursu, tāpēc iespējas sniegt atbalstu bērnam ar invaliditāti ir ļoti ierobežotas. 
Turklāt pedagogiem vispārējās izglītības iestādēs trūkst zināšanu un informācijas par bērnu 
ar invaliditāti vajadzībām, un programmas netiek sistemātiski pielāgotas šādiem bērniem. 
 
Atbilstības nodrošināšanas mehānismi ir vāji un nav piemēroti bērnu ar invaliditāti 
situācijai. Informācijas un konsultāciju trūkums ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti par viņu 
tiesībām, procedūrām un kompetentajām iestādēm ierobežo šādu ģimeņu piekļuvi šīm 
iespējām. 
 
Pamatojoties uz minētajiem konstatējumiem, pētījumā izklāstīti secinājumi un ieteikumi 
Eiropas Savienības līmeņa rīcībai, ņemot vērā Savienībai Līgumos piešķirtās kompetences 
dažādās politikas jomās, tostarp personu ar invaliditāti un bērnu tiesību jomā. 
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B.1. Eiropas Savienības loma 
Eiropas Savienībai nav skaidri noteiktas kompetences attiecībā uz bērniem ar invaliditāti. 
Tomēr Savienības tiesiskajā satvarā iekļauti noteikumi, kuros atzīta Eiropas Savienības 
nozīme bērna tiesību aizsardzības kā Savienības mērķa veicināšanā, kā arī atzīta tās 
kompetence cīņā pret diskrimināciju invaliditātes dēļ. Turklāt Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas, kurai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem, 21. pantā ir atzītas 
tiesības uz nediskrimināciju invaliditātes dēļ un 24. pantā — bērna tiesības. Minēto tiesību 
atzīšana, lai gan tā ir būtiska, nevar paplašināt Līgumos noteiktās Eiropas Savienības 
kompetences jomas.  
 
Eiropas Savienībai kopā ar dalībvalstīm dalītās kompetences vai dalībvalstu kompetences 
jomās ir saistoši KPIT noteiktie pienākumi, turklāt Savienībai jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai saskaņā ar LESD 19. pantu cīnītos pret diskrimināciju invaliditātes dēļ vai lai 
risinātu citus jautājumus, kas ir Eiropas Savienības kompetencē. LESD 19. panta 1. punkts 
nodrošina tiesisko pamatu Eiropas Savienības rīcībai (cita starpā sk. 2008. gada 
priekšlikumu Direktīvai par vienlīdzīgu attieksmi202), taču prasība par vienprātīgu lēmumu 
apgrūtina iespēju panākt vienošanos saskaņā ar šo tiesisko pamatu. LESD 19. panta 
2. punkts paredz iespēju Eiropas Savienībai saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 
pieņemt pamatprincipus un veicināšanas pasākumus, lai atbalstītu dalībvalstu rīcību cīņā 
pret diskrimināciju. 
 
Nedz iepriekš minētajā priekšlikumā Direktīvai par vienlīdzīgu attieksmi, nedz arī kādā citā 
Eiropas Savienības tiesību aktā nav noteikta invaliditātes definīcija. Pirms KPIT 
pieņemšanas Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2006. gada jūlija spriedumā jēdzienu 
„invaliditāte” definēja līdzīgi kā KPIT saistībā ar nodarbinātības politiku, proti, invaliditāte ir 
„ierobežojums, kas rodas fizisku, garīgu vai psihisku traucējumu dēļ un kas ir saistīts ar 
attiecīgās personas piedalīšanos profesionālajā dzīvē”.203 Nesen EST ir attīstījusi šo 
jēdzienu204, nosakot, ka invaliditāti izraisa ierobežojumi, kuri apgrūtina attiecīgās personas 
pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību profesionālajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem darbiniekiem un 
kuru dēļ darba devējam jāveic saprātīgi pielāgošanas pasākumi. 
 
Rīcība Eiropas Savienības līmenī ir iespējama arī saistībā ar citām politikas jomām, kas ir 
Savienības kompetencē. Vairāki jautājumi par bērna ar invaliditāti tiesībām ir saistīti ar 
tādām Eiropas Savienības politikas jomām kā sociālā politika, ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzija, transports, brīvības, drošību un tiesiskums — tās visas ir dalītās 
kompetences jomas. Turklāt Eiropas Savienība var rīkoties, lai atbalstītu dalībvalstu politiku 
dažādās jomās, kas skar bērnus ar invaliditāti, piemēram, izglītības, sporta, jaunatnes vai 
veselības jomā. 
 
B.2. Spēkā esošie attiecīgie Eiropas Savienības sekundārie tiesību akti 
Bērna intereses kā galvenais apsvērums visās darbībās, kuras attiecas uz bērnu, ir 
būtiska prasība, kas atzīta Eiropas Savienības tiesību aktos. Direktīvas 2008/52/EK par 

                                          
202 Priekšlikums Padomes Direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas, COM(2008)0426 galīgā redakcija, pieejams 
šeit: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:lv:NOT (pēdējās izmaiņas 
veiktas 6.5.2013.). 
203 Tiesas (virspalāta) 2006. gada 11. jūlija spriedums lietā C-13/05, Sonia Chacón Navas pret Eurest 
Colectividades, 43. punkts. 
204 Tiesas 2013. gada 11. aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-335/11 un C-337/11, HK Danmark, kas rīkojas 
Jette Ring vārdā, pret Dansk almennyttigt Boligselskab (lieta C-335/11) un HK Danmark, kas rīkojas Lone 
Skouboe Werge vārdā, pret Dansk Arbejdsgiverforening, kas rīkojas Pro Display A/S vārdā (lieta C-337/11), 
47. punkts. 
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mediāciju 7. pantā205 noteikts, ka mediators, lemjot par to, vai bērns var sniegt liecību 
tiesvedībā, ņem vērā bērna intereses. Direktīvā par ģimenes atkalapvienošanos206 noteikts, 
ka dalībvalstu iestādes, izskatot pieteikumu par ģimenes atkalapvienošanu, ņem vērā bērna 
intereses (5. pants)207. Bērna interešu aizsardzība skaidri noteikta Padomes 
Direktīvā 2004/81/EK208 par cilvēku tirdzniecības upuriem. 
 
Nediskriminācijas jautājumu Eiropas Savienības līmenī patlaban risina četras Eiropas 
Savienības direktīvas, lai cīnītos pret diskrimināciju tādu aizsargātu iemeslu dēļ kā 
dzimums, rasu vai etniskā piederība, reliģija vai ticība, vecums un dzimumorientācija, — 
lielākā daļa šo iemeslu attiecas tikai uz nodarbinātības jomu.209 Minētajās direktīvās 
paredzēti noteikumi, „lai apkarotu diskrimināciju (..) ar nolūku, lai vienādas attieksmes 
princips stātos spēkā dalībvalstīs”.210 Invaliditāte kā diskriminācijas iemesls atzīta 
Direktīvā 2000/78/EK, un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana vīriešiem un sievietēm 
nodarbinātības un profesijas jautājumos saskaņā ar Direktīvu 2006/54/EK attiecas arī uz 
personām ar invaliditāti. Direktīva 2000/43/EK par vienādu attieksmi pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības neietver aizsardzību pret diskrimināciju 
invaliditātes dēļ. Direktīvā 2004/113/EK par vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un 
vīriešiem attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem attiecas uz diskrimināciju dzimuma 
dēļ, taču neattiecas uz diskrimināciju vecuma vai invaliditātes dēļ. 
 
Eiropas Komisija ir atzinusi, ka pastāv atšķirības attiecībā uz aizsardzību pret diskrimināciju 
dažādu iemeslu dēļ, un 2008. gadā publicējusi priekšlikumu direktīvai, lai pabeigtu tiesisko 
regulējumu diskriminācijas novēršanas jomā un nodrošinātu dalībvalstīs vienādu 
aizsardzības līmeni pret diskrimināciju dažādu iemeslu dēļ211. 
 
Citi pasākumi tādās politikas jomās kā iekšējais tirgus vai transports ietekmē bērnu ar 
invaliditāti piekļuvi pakalpojumiem bez diskriminācijas. Piemēram, Direktīvā 2001/85/EK 
par pasažieru pārvadājumiem prasīts nodrošināt piekļuves iespējas personām ar ierobežotu 
mobilitāti, kā arī personām ar redzes traucējumiem. Citi tiesību akti paredz personu ar 
invaliditāti tiesības, ceļojot ar lidmašīnu, kā arī saistībā ar liftu pieejamību, piedalīšanos 
publiskajā iepirkumā vai telekomunikāciju pakalpojumiem212. 
 
Eiropas Savienības kompetenču robežās tās rīcību cīņā pret diskrimināciju papildina 
Savienības iestāžu darbības, lai uzlabotu zināšanas par diskrimināciju (piemēram, izpratnes 
veicināšanas kampaņas), sniegtu atbalstu starpniekiem (piemēram, NVO, sociālajiem 

                                          
205 Direktīva 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās. 
206 Padomes Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos. 
207 „Bērnu tiesību aizsardzības, ievērošanas un veicināšanas rādītāju izstrāde Eiropas Savienībā”, 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, 2009. gada marts, pieejams šeit: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358- 
RightsofChild_summary-report_en.pdf. 
208 Padomes Direktīva 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm. 
209 Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem 
un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta redakcija); Direktīva 2004/113/EK, ar ko īsteno 
principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem attiecībā uz pieeju precēm un 
pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu; Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes 
principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, un Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju 
sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju. 
210 Direktīvas 2000/43/EK 1. pants. 
211 Priekšlikums Direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas, COM(2008)0426. Patlaban tā pieņemšana bloķēta Padomē. 
212 Eiropas Komisija, Pētījums par problēmām un labo praksi, īstenojot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām, VC/2008/1214, Brisele, 2010. gads; kopsavilkums pieejams šeit: 
http://www.efc.be/programmes_services/resources/Documents/UN_Covention_Summary_EN.pdf. 
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partneriem un vienlīdzīgas attieksmes veicināšanas struktūrām), uzlabotu iestāžu spēju 
cīnīties pret diskrimināciju, kā arī rosinātu dalībvalstu labās prakses apmaiņu. 
 
Bērnu spēju attīstības apsvērums atzīts Regulā (EK) Nr. 2201/2003 (regula „Brisele IIa”) 
— tajā noteikta prasība tiesām uzklausīt bērna viedokli atbilstīgi viņa vecumam vai 
brieduma pakāpei. Šāds formulējums iekļauts arī Savienības tiesību aktos imigrācijas un 
patvēruma jomā saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgajiem. 
 
Bērnu līdzdalības tiesības ir atzītas vairākos Komisijas stratēģijas dokumentos, tostarp 
2005. gada paziņojumā par Eiropas politiku attiecībā uz jaunatni, 2006. gada paziņojumā 
par ES stratēģiju par bērna tiesībām, programmā „Jaunatne darbībā”, kā arī 2011. gada 
Eiropas Savienības plānā par bērnu tiesībām. Eiropas Savienības tiesību aktos imigrācijas 
un patvēruma jomā atzītas bērna tiesības tikt uzklausītam tiesvedībā saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 2201/2003 (regula „Brisele IIa”). 
 
Eiropas Savienība ir pieņēmusi vairākus pasākumus par bērnu aizsardzību pret 
vardarbību213 saistībā ar bērnu tirdzniecību, bērnu seksuālu izmantošanu un cietušo 
aizsardzību, tostarp vairākas direktīvas214, kuras pieņemtas, lai aizstātu dažus no šiem 
instrumentiem. Piemēram, Direktīvā 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un 
apkarošanu un cietušo aizsardzību uzsvars likts uz bērnu aizsardzību, jo bērni ir 
neaizsargātāki nekā pieaugušie, kā arī paredzētas stingrākas soda sankcijas, ja pārkāpums 
vērsts pret neaizsargātām personām, piemēram, bērniem un personām ar invaliditāti. 
 
Direktīvā 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 
minimālos standartus, atzīts, ka pret noziegumos cietušajiem jāizturas bez jebkādas 
diskriminācijas, kas balstīta uz jebkādiem apsvērumiem, tostarp vecumu un invaliditāti. 
Visbeidzot, Direktīvā 2011/92/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas 
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu215 paredzēts, ka īpaši jāaizsargā bērni ar 
invaliditāti. 
 
Tiesības uz ģimenes dzīvi un bērna audzināšana ģimeniskā vidē ir būtiskākais aspekts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 2201/2003 (regula „Brisele IIa”)216. Imigrācijas politikas jomā 
bērna tiesības uz ģimenes dzīvi nodrošina noteikumi par ģimenes atkalapvienošanos217, kā 

                                          
213 Pamatlēmums 2002/629/TI par cilvēku tirdzniecības apkarošanu; Padomes Direktīva 2004/81/EK par 
uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri; 
Padomes Pamatlēmums 2004/68/TI par bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu; 
Padomes Pamatlēmums 2001/220/TI par cietušo statusu kriminālprocesā; Padomes Rezolūcija 2001/C 283/01 par 
pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu pazudušu vai seksuāli izmantotu bērnu meklēšanā; Lēmums 
Nr. 1351/2008/EK, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un 
citas saziņas tehnoloģijas. 
214 Direktīva 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru 
aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI; Direktīva 2011/92/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, 
bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2004/68/TI; Direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 
aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI. 
215 Direktīvas 2011/92/ES 1. pants. 
216 Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās 
par vecāku atbildību. 
217 Padomes Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos; Padomes Regula (EK) 
Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts 
pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm; Padomes Direktīva 2004/83/EK par 
obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, 
kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība; Direktīva 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un 
procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo repatriāciju, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi. 
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arī Patvēruma direktīvu noteikumi218 par nepavadītiem nepilngadīgajiem un cieņu pret 
ģimenes vienotību. 
 
Princips, kas paredz bērnu ar invaliditāti pēc iespējas aktīvāku integrāciju sabiedrībā, 
paredzēts stratēģijas dokumentos, piemēram, Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā 2010.–
2020. gadam219 un Eiropas Savienības Programmā izglītības un mācību jomā laikposmam 
līdz 2020. gadam220. Padomes 2003. gada rezolūcijā par vienlīdzīgām iespējām izglītībā un 
mācībās skolēniem un studentiem ar invaliditāti221 risināta problēma saistībā ar bērnu ar 
invaliditāti piekļuvi izglītībai. Eiropas Parlaments 2010. gada rezolūcijā par bērnu ar 
invaliditāti integrāciju un mobilitāti222 uzsvēra, ka pilnībā jāievēro bērnu tiesības, tostarp 
bērnu ar invaliditāti tiesības uz izglītību un tiesības piedalīties sabiedrības dzīvē. Eiropas 
Savienības iestādes atbalsta arī Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūru — 
neatkarīgu organizāciju, kas ir platforma sadarbībai speciālās izglītības vajadzību jomā un 
veicina bērnu pilnīgu integrāciju vispārējās izglītības un mācību iestādēs223. 
 
C. Ieteikumi rīcībai Eiropas Savienības līmenī 
Izvērtējot īpašu ieteikumu nepieciešamību, lai uzlabotu bērnu ar invaliditāti situāciju, ir 
būtiski uzsvērt, ka bērni ar invaliditāti pirmkārt un galvenokārt ir bērni, kuriem ir tādas 
pašas vajadzības kā visiem citiem bērniem un kuriem jānodrošina iespēja izmantot visas 
BTK atzītās tiesības. Lai varētu izstrādāt atbilstīgus normatīvos un politikas pasākumus, ir 
jāatzīst iezīmes, kas šos bērnus padara atšķirīgus no viņu vienaudžiem. 
 
Horizontālie jautājumi 

 Pirmais un būtiskākais ieteikums attiecas uz visām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, kuras vēl nav ratificējušas abas šajā pētījumā minētās konvencijas, 
proti, ratificēt minētās konvencijas un īstenot to noteikumus, pieņemot valsts 
tiesību aktus, kā arī nodrošinot to praktisku īstenošanu. 

 Eiropas Komisijai sadarbībā ar ANO Sekretariātu jautājumos par KPIT un ANO 
Sekretariātu jautājumos par BTK būtu jānodrošina, ka dalībvalstīs tiek izprastas 
un īstenotas vairākas konvencijās minēto jēdzienu, uz kuriem pamatojas bērnu 
ar invaliditāti tiesību īstenošana, definīcijas, proti, „invaliditāte”, „bērna 
intereses” un „bērna spēju attīstība”. Minētajām iestādēm būtu jāvirza iniciatīvu 
izstrāde, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā bērnu ar invaliditāti īpašās 
vajadzības.  

Šajā saistībā ieteicams Komisijai uzņemties iniciatīvu un Savienības līmenī precizēt KPIT 
definēto jēdzienu „invaliditāte”, jo praksē to uzskata par pārāk plašu un tādēļ tā 
īstenošana valsts līmenī ir apgrūtināta. Ieteicams izstrādāt pamatnostādnes, 
apmainīties ar labāko praksi, kā arī rosināt izmantot jau esošās rokasgrāmatas. 

 Eiropas Komisijai būtu jārīkojas, lai panāktu, ka bērnu ar invaliditāti vajadzības 
                                          
218 Padomes Direktīva 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma 
gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību; Padomes Direktīva 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus 
patvēruma meklētāju uzņemšanai; Padomes Direktīva 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu 
trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska 
aizsardzība; Padomes Direktīva 2005/85/EK par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar 
kurām piešķir un atņem bēgļa statusu. 
219 Piektā rīcības joma Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā (2010–2020) — atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu 
bez šķēršļiem, COM(2010)0636 galīgā redakcija. 
220 Padomes 2009. gada 12. maija secinājumi par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības 
jomā („ET 2020”), 2009/C 119/02, OV C 119, 28.5.2005., 2. lpp. 
221 Padomes 2003. gada 5. maija rezolūcija par vienlīdzīgu izglītības un apmācības iespēju nodrošināšanu 
skolēniem un studentiem ar invaliditāti, 2003/C 134/04. 
222 Eiropas Parlamenta 2011. gada 25. oktobra rezolūcija par personu ar invaliditāti integrāciju un mobilitāti un 
Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020) (2010/2272(INI)). 
223 Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietne pieejama šeit: 
http://www.europeanagency.org/about-us. 
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tiek ņemtas vērā spēkā esošajās ierosmju apzināšanas iniciatīvās 
nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes jomā. 

 Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu jāveicina dalībvalstu 
informācijas sniegšanas instrumentu attīstība, lai palīdzētu ģimenēm, kurās ir 
bērni ar invaliditāti, izprast tām saistošo tiesisko regulējumu, tostarp iegūt 
informāciju par piekļuvi palīdzības pasākumiem un kompetentajām iestādēm, kā 
arī par procedūrām un atbilstības mehānismiem. Viens no šādām ģimenēm 
paredzētajiem īpašajiem instrumentiem varētu būt Eiropas Savienības interneta 
portāls, kas būtu saistīts ar dalībvalstu tīmekļa vietnēm, kurās sniegta pilnīga 
informācija par tiesībām, prasībām, īstenošanas kritērijiem, kompetentajām 
iestādēm un koordinācijas sistēmām. Šāda iniciatīva tuvinātu iedzīvotājus 
Eiropas Savienībai. 

 Eiropas Savienības iestādēm būtu jāuzņemas vadošā loma, uzlabojot informētību 
par jautājumiem, kas attiecas uz bērnu ar invaliditāti tiesībām, viņu interesēm 
un īpašajām vajadzībām, lai veicinātu bērnu ar invaliditāti interešu aizsardzības 
principa pilnīgu īstenošanu. Eiropas Parlaments un Padome varētu arī izmantot 
savas budžeta lēmēju pilnvaras, lai paredzētu finansējumu informētības 
uzlabošanas kampaņām. 

 
Bērna intereses 

 Lai gan lielākajā daļā valstu ir spēkā tiesību akti, kuros atzīts bērna interešu 
aizsardzības princips, tikai dažu dalībvalstu tiesību aktos iekļauta vispārīga 
prasība sistemātiski ņemt vērā šo principu visu lēmumu pieņemšanā, kas skar 
bērnus. Dažas dalībvalstis (piemēram, Zviedrija un Apvienotā Karaliste) ir 
ieviesušas ierosināto tiesību aktu ietekmes uz bērnu izvērtējumus. Eiropas 
Komisijai ieteicams veicināt šādu iniciatīvu apmaiņu un izstrādāt 
pamatnostādnes par šādu ietekmes uz bērnu novērtējumu veikšanas metodēm, 
lai īstenotu bērna interešu aizsardzības principu. 

 
Tiesības uz nediskrimināciju 

 Ir jāprecizē un jāpilnveido jēdziens „saprātīgi pielāgošanas pasākumi” saistībā ar 
bērnu ir invaliditāti īpašo situāciju, lai noteiktu atsauces uz nesamērīgu slogu 
izmantošanas ierobežojumus. Eiropas Savienība ar Komisijas starpniecību varētu 
sniegt atbalstu šai jautājumā, veicinot dalībvalstu labākās prakses apmaiņu par 
saprātīgu pielāgošanas pasākumu īstenošanu dažādās situācijās. Tādējādi būtu 
vieglāk noteikt robežlīniju, kas paredz prasību publiskajām iestādēm rīkoties 
tiesību īstenošanas nolūkā, nepieļaujot, ka tas radītu pretenzijas par 
nesamērīgām izmaksām. 

 Ja tiks pieņemts 2008. gada priekšlikums Padomes Direktīvai par vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas, šo direktīvu varēs izmantot, lai 
risinātu bērnu ar invaliditāti situāciju. Eiropas Parlamenta ierosinātais 
37. grozījums attiecas uz diskrimināciju vairāku iemeslu dēļ. Šajā saistībā būtu 
jāprecizē ierosinātās direktīvas apsvērumi, lai nodrošinātu, ka bērnu ar 
invaliditāti situācija tiek iekļauta šīs direktīvas tvērumā. 

 Eiropas Komisijas izstrādātajā Eiropas tiesību akta par pieejamību projektā būtu 
jānorāda skaidra atsauce uz bērnu ar invaliditāti piekļuvi precēm un 
pakalpojumiem vai vismaz atsauce uz diskrimināciju vairāku iemeslu dēļ. 

 
Bērnu ar invaliditāti spēju attīstība 

 Eiropas Parlamentam būtu jāizskata iespējas uzlabot informētību par bērnu, 
tostarp bērnu ar invaliditāti, spēju attīstību, kā arī veicināt šā principa 
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ievērošanu, lai panāktu, ka to piemēro visu ar bērniem saistīto lēmumu 
pieņemšanas procesā. 

 Visos jaunajos tiesību aktos par bērniem labvēlīgu tiesisko vidi būtu jāparedz 
iespēja bērnam ar invaliditāti tikt uzklausītam tiesvedībā, kas skar šo bērnu. 
Komisijai būtu jānodrošina, ka šie ieteikumi tiek iekļauti paredzētajos Savienības 
tiesību aktos par īpašiem aizsardzības pasākumiem neaizsargātām personām, 
tostarp bērniem, kuras tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu, vai paredzētajos Savienības tiesību aktos par lēmumu par vecāku 
atbildību atzīšanu un izpildi. 

 
Turklāt Eiropas Komisijai, Padomei un Eiropas Parlamentam ieteicams izmantot Eiropas 
Padomes pamatnostādnes par bērniem labvēlīgu tiesisko vidi un atbalstīt attiecīgo 
speciālistu izglītošanu visos līmeņos. 
 
Bērnu ar invaliditāti līdzdalības tiesības 

 Gaidāmais Eiropas tiesību akts par pieejamību varētu veicināt tādu mehānismu 
izstrādi, kas nodrošinātu bērnu ar invaliditāti līdzdalību apspriežu procesos 
saistībā ar likumdošanas un politikas izstrādes iniciatīvām, kas skar viņus. 

 Eiropas Parlamentam būtu jāizvērtē iespējas uzlabot informētību par prasībām, 
kas jāizpilda, lai nodrošinātu bērnu ar invaliditāti līdzdalības tiesības, īstenojot 
konkrētus pasākumus, piemēram, imitējot Eiropas Parlamenta plenārsēdes ar 
bērnu ar invaliditāti līdzdalību, nodrošinot Eiropas Parlamenta ēku fizisku 
pieejamību vai izstrādājot rīkus, lai nodrošinātu virtuālu līdzdalību. 

 
Bērnu ar invaliditāti tiesības tikt uzklausītiem 

 Lai efektīvi īstenotu bērnu ar invaliditāti tiesības tikt uzklausītiem, jāpanāk tiesu 
iestāžu, kā arī administratīvo un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku attieksmes 
maiņa. Šajā saistībā Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu jāaicina 
dalībvalstis izstrādāt valsts iestādēm paredzētus informētības uzlabošanas un 
izglītošanas pasākumus. 

 Komisijai, izstrādājot tiesību aktus par bērniem labvēlīgu tiesisko vidi, būtu 
jānodrošina, ka tiek īstenoti atbilstīgi pasākumi, lai noteiktu bērnu spēju paust 
savu viedokli tiesvedības laikā, kas skar bērnus, radot uzticību raisošu gaisotni 
bērnu un tiesas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku starpā, kā arī nodrošinot 
saprātīgu pielāgošanu, lai panāktu bērnu ar invaliditāti tiesību tikt uzklausītiem 
efektīvu īstenošanu. 

 
Tiesības netikt pakļautam vardarbībai 

 Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ieteicams veicināt statistikas 
informācijas ieguvi par situāciju saistībā ar bērniem, jo īpaši bērniem ar 
invaliditāti, kuri cietuši no vardarbības. Turklāt iestādēm būtu jāveicina rādītāju 
izstrāde (piemēram, attiecībā uz invaliditāti, bērniem, meitenēm, ģimenisko 
vidi), un šādi rādītāji būtu jāiekļauj citās politikas jomās vai vispārīgos 
apsekojumos, lai sistemātiski iegūtu datus par bērnu ar invaliditāti situāciju. 

 Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam būtu jāaicina Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūra (FRA) izvērtēt situāciju saistībā ar vardarbību pret 
bērniem, jo īpaši iestādēs, tostarp saistībā ar vardarbību pret bērniem ar 
invaliditāti, jo viņi ir īpaši neaizsargāti. Būtu jāierosina budžeta iestādēm 
paredzēt nepieciešamo finansējumu. 

 Eiropas Komisijai īpaši būtu jāņem vērā, ka nepieciešami Savienības līmeņa 
pasākumi, lai mazinātu pret bērniem, jo īpaši bērniem ar invaliditāti, vērstās 
vardarbības gadījumu skaitu dalībvalstīs (gan ģimenē, gan arī valsts iestādēs). 
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Komisija varētu sākt sagatavošanās darbu, organizējot darba grupas ar 
dalībvalstu ekspertu līdzdalību, lai izvērtētu iespējas: 
 izskatīt priekšlikumus, kas paredz dalībvalstīm izstrādāt preventīvus 

pasākumus un atbilstīgas uzraudzības sistēmas ar mērķi konstatēt pret 
bērniem vērstās vardarbības un varmācības gadījumus; 

 izstrādāt kontroles mehānismus un veikt regulāras pārbaudes; 
 veikt salīdzinošu izvērtēšanu vai izmantot atvērto koordinācijas metodi 

priekšlikumu īstenošanai; 
 piekļūt informācijai un komunikācijas pakalpojumiem nolūkā uzlabot sistēmu, 

kas saistīta ar sūdzībām par bērnu tiesībām netikt pakļautiem vardarbībai. 

 Komisija varētu atbalstīt īpašu mācību un semināru organizēšanu profesionāļiem 
Savienības līmenī, lai apmainītos ar zināšanām par sūdzību iesniegšanas 
procedūrām, ziņošanas iespējām un komunikācijas pakalpojumu pieejamību 
bērniem ar invaliditāti, jo īpaši bērniem ar smagu invaliditāti vai intelektuālās 
attīstības traucējumiem. Budžeta iestādēm būtu jāparedz atbilstīgs finansējums 
minētajiem pasākumiem. 

 
Bērnu ar invaliditāti tiesības uz ģimenes dzīvi 

 Komisijai, Padomei un Eiropas Parlamentam būtu jāaicina dalībvalstis izveidot 
atbilstīgas atbalsta struktūras ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, lai 
mazinātu riskus, ka bērni varētu zaudēt tiesības uz ģimenes dzīvi, un vienlaikus 
aizsargātu bērnu ar invaliditāti tiesības. 

 Komisijai, izmantojot atvērto koordinācijas metodi, būtu jāizstrādā 
pamatnostādnes par minimālajām prasībām, kas jāievēro aprūpes iestādēs 
attiecībā uz bērniem ar invaliditāti. Pamatnostādņu mērķis būtu nodrošināt, ka 
institucionālās aprūpes centros uzturas neliels skaits klientu un ka tie spēj 
uzņemt bērnus ar autismu vai intelektuālās attīstības traucējumiem. 

 Komisijai būtu jāierosina budžeta iestādēm izmantot Eiropas Savienības 
finansējumu, lai aizsargātu bērnu tiesības uz ģimenes dzīvi, par prioritāru 
nosakot finansējuma piešķiršanu ģimenēm, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
saglabāta kvalitatīva aprūpe iestādēs. 

 
Piekļuve palīdzībai 

 Katrā dalībvalstī būtu jāizveido īpaša vienota valsts iestāde (ar reģionālajām 
struktūrvienībām), kas atbildīga par pakalpojumu, finansējuma un palīdzības 
pārvaldību bērniem un viņu ģimenēm, lai nodrošinātu saskaņotību, koordinēšanu 
un efektivitāti, kā arī uzlabotu pieejamību un sniegtu labākas norādes ģimenēm 
par pieejamo finansiālo atbalstu. 

 Eiropas Parlamentam arī turpmāk būtu jāvirza pasākumi saistībā ar bērniem ar 
invaliditāti, lai informētu dalībvalstis par finansējuma samazinājuma negatīvo 
ietekmi uz šādu bērnu tiesību īstenošanu, jo īpaši izglītības, sociālās aizsardzības 
un veselības aprūpes jomā. 

 Eiropas pusgada ietvaros Komisijai būtu jāsniedz atbilstīgi ieteikumi dalībvalstīm 
par to, kā efektīvi izmantot pieejamos resursus, nevis tikai ierobežot palīdzību, 
kas nepieciešama bērniem ar invaliditāti, kuri pieder visneaizsargātāko 
iedzīvotāju daļai. 

 
Piekļuve iekļaujošai izglītībai 

 Komisijai būtu jāizstrādā pasākumi, lai sniegtu dalībvalstīm atbalstu bērniem ar 
invaliditāti paredzēto izglītības sistēmu uzlabošanā, izmantojot atvērto 
koordinācijas metodi vai salīdzinošu izvērtēšanu un vienlaikus ievērojot valstu 
vispārējo kompetenci ar izglītību saistītajos jautājumos. ES mēroga darbības 
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varētu būt šādas: 
 labākās prakses pamatnostādņu un ieteikumu izstrāde par minimālajiem 

resursiem, kas nepieciešami vispārējās izglītības skolām, kā arī par vecāku un 
bērnu ar invaliditāti dalību ar viņiem saistīto lēmumu vai lēmumu par izglītības 
mērķu noteikšanu pieņemšanā; 

 pedagogu izglītošanas veicināšana, lai viņi labāk izprastu bērnu ar invaliditāti 
vajadzības un spēju attīstību, kā arī mācību metodes un izturēšanos pret 
bērniem ar īpašu invaliditāti mācību laikā kopā ar viņu veselajiem 
vienaudžiem; 

 tādu mācību līdzekļu popularizēšana, kas palīdz integrēt bērnus ar invaliditāti 
skolās un ārpusskolas aktivitātēs, piemēram, Eiropas Padomes rokasgrāmata 
COMPASS; 

 aizskaršanas un stigmatizācijas novēršanas iniciatīvu veicināšana, tostarp 
informētības uzlabošanas kampaņas nolūkā veicināt bērnu ar invaliditāti 
integrāciju; kā arī 

 kvalitātes mērķu noteikšana attiecībā uz izglītību, ko piedāvā bērniem ar 
invaliditāti, kā arī iniciatīvu veicināšana, lai saglabātu atbalstu augstākajai 
izglītībai. 

 
ES finansējums 

 Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu jāmudina dalībvalstis izmantot 
struktūrfondus, lai veicinātu kvalitatīvu sociālo pakalpojumu izstrādi bērniem ar 
invaliditāti, vienlaikus sekmējot brīvprātīgas Eiropas kvalitātes sistēmas sociālo 
pakalpojumu jomā izmantošanu; 

 Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu jāveicina ģimenē un sabiedrībā 
balstītu alternatīvu attīstība, lai sekmētu deinstitucionalizāciju. 

Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu jārosina izmantot struktūrfondus, lai 
uzlabotu pieejamību un sekmētu iekļaujošu izglītību. 
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4. PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR SAISTĪTIEM PĒTĪJUMIEM  

Pētījuma nosaukums PE numurs  ISBN numurs  

Pētījums par dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem 
ar invaliditāti  

PE 474.416 978-92-823-4548-1 

Valsts ziņojums par Beļģiju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

PE 474.417 978-92-823-4542-9 

Valsts ziņojums par Čehijas Republiku pētījumam 
par dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti  

PE 474.418 978-92-823-4549-8 

Valsts ziņojums par Igauniju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti  

PE 474.419 978-92-823-4561-0 

Valsts ziņojums par Somiju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti  

PE 474.420 978-92-823-4552-8 

Valsts ziņojums par Franciju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti  

PE 474.421 978-92-823-4562-7 

Valsts ziņojums par Vāciju pētījumam par dalībvalstu 
politiku attiecībā uz bērniem ar invaliditāti  

PE 474.422 978-92-823-4553-5 

Valsts ziņojums par Grieķiju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti  

PE 474.423 978-92-823-4563-4 

Valsts ziņojums par Ungāriju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti  

PE 474.424 978-92-823-4554-2 

Valsts ziņojums par Īriju pētījumam par dalībvalstu 
politiku attiecībā uz bērniem ar invaliditāti  

PE 474.425 978-92-823-4564-1 

Valsts ziņojums par Itāliju pētījumam par dalībvalstu 
politiku attiecībā uz bērniem ar invaliditāti  

PE 474.426 978-92-823-4555-9 

Valsts ziņojums par Maltu pētījumam par dalībvalstu 
politiku attiecībā uz bērniem ar invaliditāti  

PE 474.427 978-92-823-4565-8 

Valsts ziņojums par Nīderlandi pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti  

PE 474.428 978-92-823-4556-6 

Valsts ziņojums par Poliju pētījumam par dalībvalstu 
politiku attiecībā uz bērniem ar invaliditāti  

PE 474.429 978-92-823-4566-5 

Valsts ziņojums par Rumāniju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti  

PE 474.430 978-92-823-4567-2 

Valsts ziņojums par Slovēniju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 

PE 474.431 978-92-823-4557-3 
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invaliditāti  

Valsts ziņojums par Spāniju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti  

PE 474.432 978-92-823-4558-0 

Valsts ziņojums par Zviedriju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti  

PE 474.433 978-92-823-4568-9 

Valsts ziņojums par Angliju, Velsu un Ziemeļīriju 
pētījumam par dalībvalstu politiku attiecībā uz 
bērniem ar invaliditāti  

PE 474.434 978-92-823-4559-7 

 

Valsts ziņojums par Austriju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

PE 519.195 978-92-823-6950-0 

Valsts ziņojums par Bulgāriju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

PE 519.196 978-92-823-6971-5 

Valsts ziņojums par Horvātiju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

PE 519.197 978-92-823-6977-7 

Valsts ziņojums par Kipru pētījumam par dalībvalstu 
politiku attiecībā uz bērniem ar invaliditāti 

PE 519.198 978-92-823-6981-4 

Valsts ziņojums par Dāniju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

PE 519.199 978-92-823-6985-2 

Valsts ziņojums par Latviju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

PE 519.200 978-92-823-6989-0 

Valsts ziņojums par Lietuvu pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

PE 519.201 978-92-823-6950-0 

Valsts ziņojums par Luksemburgu pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

PE 519.202 978-92-823-6954-8 

Valsts ziņojums par Portugāli pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

PE 519.203 978-92-823-6957-9 

Valsts ziņojums par Skotiju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

PE 519.204 978-92-823-6961-6 

Valsts ziņojums par Slovākiju pētījumam par 
dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar 
invaliditāti 

PE 519.205 978-92-823-6965-4 
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