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 TERMINI UN SAĪSINĀJUMI 

TERMINI TERMINU SKAIDROJUMS 

ANO pamatnostādnes 
ANO ģenerālā asamblejā pieņemtā rezolūcija Nr. 64/142 “Pamatnostādnes par 

bērnu alternatīvo aprūpi”.1 

Audžuģimene 

Ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi 

atņemta viņa ģimenes vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana bioloģiskajā 

ģimenē līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, 

tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes 

iestādē.2 

Audžuģimene vienas 

ģimenes bērniem 

Īpaši sagatavota audžuģimene, kas nodrošina aprūpi ģimenes vidē vienas ģimenes 

dažāda vecuma bērniem vai bērniem, kuriem ir radniecības saites (t.sk. pusbrāļiem, 

pusmāsām). 

Audžuģimene zīdaiņiem 
Īpaši sagatavota audžuģimene, kas nodrošina aprūpi ģimenes vidē zīdaiņiem un   

bērniem līdz 3 gadu vecumam.  

Ārpusģimenes aprūpe 

Aprūpe, kas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek nodrošināta 

pie aizbildņa, audžuģimenē, bērnu aprūpes iestādē.3 Starptautiskos normatīvos 

aktos ārpusģimenes aprūpes jēdziena vietā tiek izmantots alternatīvās aprūpes 

jēdziens.  

Bārenis Bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem.4 

Bez vecāku gādības 

palicis bērns 

Bērns, kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai ilgstošas slimības dēļ nespēj realizēt 

aizgādību vai kura vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.5 

Bērna aprūpe 

Ikdienas uzturēšana, kas ietver ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes 

nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu, audzināšanu, kā arī garīgās un 

fiziskās attīstības nodrošināšanu, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas 

un intereses un sagatavojot bērnu neatkarīgai dzīvei.6 

Daudzfunkcionāls sociālo 

pakalpojumu centrs 

Centrs, kas nodrošina vairāku veidu sociālos pakalpojumus dažādām klientu 

grupām, kā arī iesaista klientus sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes 

pasākumos, nepieļaujot savstarpēji nesaderīgu klientu grupu darbību vienlaikus.7 

Deinstitucionalizācija  

Pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi 

aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimenes vidē.8 DI ir 

ilgstošs process, kura laikā pakalpojumus institūcijās aizstāj ar pakalpojumiem 

personas dzīvesvietā.  

ES Kopējās vadlīnijas 
Eiropas Komisijas izstrādātas Eiropas vadlīnijas pārejai no institucionāliem uz 

sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem.9 

                                                           

1 ANO Pamatnostādnes par bērnu alternatīvo aprūpi. Pieejams: 

www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/akti/guidelines.pdf 

2 BTAL 1. pants. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096 

3     Bērnu tiesību aizsardzības likums. 1. pants. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096 

4 BTAL. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096 

5 BTAL. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096 

6 Vecāku tiesības un pienākumi. Pieejams: www.bti.gov.lv/lat/tiesibas_un_pienakumi/vecaku_tiesibas_un_pienakumi/ 

7 Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem. XXIII nodaļa. 

8 Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadam. Pieejams: 

www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf 

9 Publicētas: 2013. Gads, Pieejams: www.deinstitutionalisationguide.eu 
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Ģimenes atbalsta centrs 

Vieta, kurā nodrošina dažādus sociālos pakalpojumus(piemēram, sociālo darbu vai 

karitatīvo sociālo darbu, sociālo aprūpi un/vai sociālo rehabilitāciju)ģimenēm un 

bērniemikdienas funkcionēšanas prasmju uzlabošanai (piemēram, savstarpējo 

attiecību, saskarsmes un konfliktu risināšanas prasmju attīstīšanai). 

Ģimeniskai videi 

pietuvināts pakalpojums 

 

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vieta un forma, 

kurāparedz bērna aprūpēšanu mazās grupās atbilstoši bērna individuālajām 

vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un 

individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku 

funkcijas (šī aprūpe tiek organizēta speciāli izveidotās grupās).10 

Individuālo vajadzību 

izvērtēšana 

Process, kura gaitā tiek noteikts bērna stāvoklis, situācija, raksturlielumi u.c. 

rādītāji.11 

Jauniešu māja 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas atsevišķas dzīvokļa 

tipa telpas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kas sasnieguši 15 

gadu vecumu.12 

Juridiski brīvs bērns 
Bērns, kura vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības vai viņi 

piekrituši adopcijai. 

Sabiedrībā balstīti sociālie 

pakalpojumi 

Sociālie pakalpojumi “Eiropas kopējo vadlīniju pārejai no institucionālās uz 

sabiedrībā balstītu aprūpi” izpratnē, kas tiek sniegti vai plānoti ārpus ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (VSAC un BSAC). Šie 

sociālie pakalpojumi personai sniedz atbalstu FT radīto ierobežojumu pārvarēšanai, 

dodot iespēju dzīvot mājās, un bērnu gadījumā – augt ģimenes vai tai pietuvinātā 

vidē, ietverot preventīvos pasākumus, lai novērstu institūciju pakalpojumu 

nepieciešamību. Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem ietver aprūpi ģimenes vidē: pie aizbildņa vai audžuģimenē, kā 

arī uzturēšanos ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā vai “jauniešu mājā”. 13 

SOS ģimene 

Ģimene, kas nodrošina aprūpi bērniem ģimeniskā vidē institūcijas ietvaros: Latvijas 

SOS Bērnu ciematu asociācijas izveidotā SOS bērnu ciematā vai mājā, kas 

integrēta vietējā kopienā. 

Specializētā audžuģimene 

Īpaši sagatavota audžuģimene, kura nodrošina bērna vecumam, individuālajai 

attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi14- piemēram, specializētā 

audžuģimene bērniem ar GRT, FT. Specializētai audžuģimenei nepieciešama 

speciāli sagatavota vide, zināšanas, prasmes bērna uzņemšanai un aprūpei.15 

Standarti 
FICE (Fédération Internationale des Communautés Educatives), IFCO 

(International Foster Care Organisation - Starptautiskā Audžuvecāku organizācija) 

                                                           
10 European Expert Group on the Transition from Institutional to Family Based Care. “Common European Guidelines on the 

Transition from institutional to Community-based Care”. 28.lpp Pieejams: http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-

content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf 

11 Bērna attīstības vērtēšanas kritēriju un individuālā izvērtējuma metodika. Pieejams: 

www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/5/bernu_novertesanas_metodika_15022016.pdf 

12 BTAL, 37.panta astotā daļa. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096,  

MK 338, 43.punkts. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem 

13 Labklājībasministrija. Rīcībasplānsdeinstitucionalizācijasīstenošanai 2015.-2020. gadam. 3.lpp Pieejams: 

http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf 
14 Latvijā pirmā pētījuma par audžuģimenēm prezentācija. 
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/6/faktu_lapa_31102016.pdf 
15 Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. 
http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/ 

http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/6/faktu_lapa_31102016.pdf
http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/
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un SOS Children’s Villages (SOS bērnu ciemati) izstrādāti ārpusģimenes aprūpes 

kvalitātes standarti Eiropā.“Standarti bērnu alternatīvai aprūpei”.16 

Terapeitiskā audžuģimene 

Īpaši sagatavota audžuģimene, kas nodrošina aprūpi bērniem,  kam pārciestās 

vardarbības pieredzes rezultātā ir grūtības veidot attiecības un uzticēties, kas cieš 

no depresijas, kam ir problēmas ar dusmu kontroli.17 

 

SAĪSINĀJUMI SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS 

ANO   Apvienoto Nāciju Organizācija 

BSAC ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem 

BSAC bērni 
ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri 

saņem valsts vai pašvaldības finansētus BSAC  pakalpojumus 

BSAC “Mākoņkalns” SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienība "Mākoņkalns" 

BTAL Bērnu tiesību aizsardzības likums 

DI Deinstitucionalizācija 

DSPC Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

EUR Eiro 

FT funkcionālie traucējumi 

GRT garīga rakstura traucējumi 

ĢVPP ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums 

LNAP Latvijas Nacionālai attīstības plāns 

LPR Latgales plānošanas reģions 

LR LM Labklājības ministrija 

MK Ministru kabinets 

MK 313 

Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumi Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme 

un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 

9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 

MK 338 
Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem” 

n.d. nav datu 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Projekts 
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts Nr.9.2.2.1./15/I/005 

„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” 

SBSP sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi 

SPSR Valsts informācijas sistēma “Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs” 

                                                           

16 Quality4Children  Standards. Pieejams: www.sos-childrensvillages.org/publications/resources/quality4children-standards 

17 UK Fostering. Fostering Information. Pieejams: http://ukfostering.org.uk/fostering-information/therapeutic-fostering/ 
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SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
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IEVADS 

Pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā” un LPR un SIA “Dynamic University” starpā noslēgto līgumu par DI plāna izstrādi, SIA “Dynamic 

University” ir veikusi LPR bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi.  

Šis reorganizācijas plāns ir izstrādāts SIA „Bērnu Oāze” struktūrvienībai “Mākoņkalns”. Reorganizācijas 

plānu veido trīs nodaļas – reorganizācijas mērķis un pamatojums, BSAC “Mākoņkalns” esošās situācijas apraksts 

un priekšlikumi institūcijas reorganizēšanai. 

Reorganizācijas mērķa un pamatojuma sadaļā skaidrota nepieciešamība pēc pārmaiņām bērnu aprūpē, lai 

nodrošinātu bērna labākajām interesēm, individuālajām vajadzībām un mūsdienu prasībām un starptautiskajiem 

standartiem atbilstošu aprūpi. 

Esošās situācijas aprakstā ir ietverta informācija par BSAC “ Mākoņkalns” – vēsturi, atrašanās vietu un iestādes 

sasniedzamību, tuvumā esošajiem pakalpojumiem, iestādē esošajiem bērniem un personālu, kā arī par BSAC “ 

Mākoņkalns” ēku infrastruktūru un budžetu.  

Priekšlikumi BSAC “ Mākoņkalns” reorganizēšanai nodaļā sniegti priekšlikumi institūcijas reorganizēšanai, 

t.sk. iespējas ēkas turpmākai izmantošanai, bērnu turpmākai aprūpei un personāla resursu turpmākai 

izmantošanai. Sniegta informācija par iespējamajiem finansējuma piesaistes avotiem un to apguves 

nosacījumiem. Nodaļas noslēgumā apkopots indikatīvais reorganizācijas veikšanai nepieciešamais finansējuma 

apjoms un avoti, kā arī pievienots laika grafiks ar reorganizācijas procesā veicamajām aktivitātēm un 

atbildīgajiem. 

Reorganizācijas plāna izstrādē tika izmantotas vairākas datu un informācijas ieguves metodes: informācijas 

pieprasīšana BSAC “Mākoņkalns”, tikšanās ar vadību, BSAC “ Mākoņkalns” ēkas tehniskā apsekošana.  
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1. REORGANIZĀCIJAS MĒRĶIS UN 
PAMATOJUMS 

BSAC “Mākoņkalns” reorganizācijas mērķis ir rast risinājumus, lai uzlabotu situāciju bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus BSAC “Mākoņkalns”, pārveidojot 

ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu SBSP, atbilstoši starptautiskām vadlīnijām bērnu alternatīvai aprūpei.  

Laika gaitā pasaules praksē par neapstrīdamu ir kļuvusi atziņa, ka dzīve institūcijā negatīvi ietekmē bērna garīgo 

un fizisko attīstību, kā arī būtiski ierobežo viņa nākotnes perspektīvas. Šai nostājai ir pievienojusies arī Latvija, 

īstenojot starptautiskajiem principiem atbilstošu deinstitucionalizācijas procesu, kura mērķis ir attīstīt cilvēktiesību 

dokumentos nostiprinātus un bērnu vajadzībām atbilstošus, ģimeniskai videi pietuvinātus, sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes. Šī mērķa sasniegšanai Latvijā tiek pilnveidots tiesiskais 

regulējums, kā arī, izmantojot ES fondu līdzekļus, veiktas praktiskas darbības vides un pakalpojumu 

pilnveidošanas jomā.  

Bērni ir sabiedrības neaizsargātākā daļa, kuras tiesības tiek pārsvarā realizētas ar citu personu palīdzību, un šī 

iemesla dēļ bērni ir īpaši aizsargājami. ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas18 25. panta 2. daļa 

nosaka, ka bērniem ir tiesības uz īpašu valsts aizsardzību un palīdzību.  

Bērnu cilvēktiesības un standartus paredz ANO Bērnu tiesību konvencija19 (turpmāk tekstā – Bērnu tiesību 

konvencija), kas satur pamata cilvēktiesību uzskaitījumu, kuras bērni bauda bez jebkādas diskriminācijas: tiesības 

uz izdzīvošanu, tiesības uz pilnvērtīgu attīstību, aizsardzību no traumējošas ietekmes, ļaunprātīgas izmantošanas 

un ekspluatēšanas, tiesības baudīt ģimenes dzīvi, kultūru un sociālo dzīvi, kā arī aizsargā bērna tiesības, nosakot 

standartus veselības aprūpē, izglītībā, juridiskajiem, civilajiem un sociālajiem pakalpojumiem. Bērnu tiesību 

konvencijas dalībvalstīm ir pienākums pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstoši bērna labākajām interesēm. 

Saskaņā ar Bērnu tiesību konvencijas preambulu dalībvalstis ir atzinušas, ka ģimene ir sabiedrības pamatšūniņa 

un visu tās locekļu, it sevišķi bērnu, izaugsmes un labklājības dabiskā vide. Preambulas pamatprincipi nosaka, ka 

katra bērna interesēs ir augt apstākļos, kas nodrošina pilnvērtīgu un harmonisku attīstību, proti, augt ģimenē, 

mīlestības un izpratnes atmosfērā, būt drošībā, saņemt īpašu aizsardzību, kā arī būt sagatavotam patstāvīgai 

dzīvei sabiedrībā. Bērnu tiesību konvencijas 20. pants nosaka, ka bērnam, kuram īslaicīgi vai pastāvīgi nav savas 

ģimenes vai kuru viņa paša interesēs nedrīkst atstāt ģimenē, ir tiesības uz īpašu valsts aizsardzību un palīdzību, 

un ka dalībvalsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem nodrošina šādam bērnam alternatīvu aprūpi primāri ģimeniskā 

vidē.  

Deklarācijas par bērnu aizsardzības un labklājības sociālajiem un tiesiskajiem principiem, it īpaši ja 

bērnus nodod audzināšanā un adoptē nacionālā un starptautiskā līmenī20, 4. pantā noteikts, ka gadījumos, 

kad bērna paša vecāku aprūpe ir nepieejama vai neatbilstoša, jāapsver bērna radinieku, audžuģimeņu vai 

adoptētāju ģimenes aprūpe, vai nepieciešamības gadījumā – piemērotu bērnu iestāžu aprūpe. Tādējādi 

iepriekšminētā deklarācija nosaka prioritāro secību bērna vislabākajām interesēm atbilstošai ārpusģimenes 

aprūpes formai.  

ANO Pamatnostādņu par bērnu alternatīvo aprūpi21 (turpmāk tekstā – Pamatnostādnes) 5. punkts paredz, ka 

gadījumos, kad bērna ģimene, pat saņemot attiecīgu atbalstu, nespēj par bērnu pienācīgi gādāt vai to pamet, vai 

atsakās no tā, par bērna tiesību aizsardzību un pienācīgas alternatīvas aprūpes nodrošināšanu ir atbildīga valsts 

un tieši valsts uzdevums ir ar kompetento iestāžu starpniecību nodrošināt pārraudzību pār jebkura alternatīvā 

aprūpē esoša bērna drošību, labklājību un attīstību. Turklāt valstij ir jāizstrādā un jāīsteno vispusīgi pasākumi 

bērnu labklājībai un aizsardzībai, pievēršot uzmanību esošo alternatīvās aprūpes iespēju uzlabošanai saskaņā ar 

                                                           
18 ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Pieejams: http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-vispareja-
cilvektiesibu-deklaracija  
19  ANO Bērnu tiesību konvencija. Pieejams: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150  
20 41/85. UN Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster 
Placement and Adoption Nationally and Internationally. Pieejams: http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r085.htm  
21 UN Guidelines for the Alternative Care of Children. Pieejams: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/142&referer=/english/&Lang=E  

http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija
http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija
https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r085.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/142&referer=/english/&Lang=E
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pamatnostādnēs noteiktajiem principiem. Pamatnostādņu 12. punkts nosaka, ka bērniem alternatīvajā aprūpē ir 

svarīgi nodrošināt stabilas mājas un apmierināt viņu pamatvajadzības pēc drošas un pastāvīgas piesaistes 

aprūpētājam, turklāt pastāvīga risinājuma rašana ir galvenais mērķis. 53. punkts paredz valsts pienākumu veikt 

visus nepieciešamos pasākumus, lai apmierinātu katra bez vecāku gādības palikuša bērna konkrētās 

psihoemocionālās, sociālās un citas vajadzības, turklāt priekšroku dodot ar ģimeni un vietējo sabiedrību saistītiem 

risinājumiem. Saskaņā ar Pamatnostādņu 21. punktu bērna ievietošanu iestādē ir uzskatāma par izņēmuma 

gadījumu un piemērojama tikai sevišķos gadījumos, kad šāda vide konkrētam bērnam ir īpaši piemērota, 

vajadzīga un konstruktīva un vislabāk atbilst viņa interesēm. Pamatnostādņu 22. punktā īpaši akcentēts, ka 

bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, alternatīvā aprūpe jānodrošina ģimenēs. Pamatnostādņu 23. punkts tieši 

attiecas un deinstitucionalizāciju un nosaka, ka valstīs, kurās vēl aizvien ir lielas aprūpes iestādes, jāizstrādā 

alternatīvas, kas ļaus šīs iestādes pakāpeniski likvidēt, īstenojot vispārēju deinstitucionalizācijas stratēģiju, turklāt 

šim mērķim valstij jānosaka aprūpes standarti, lai nodrošinātu tādu kvalitāti un apstākļus, kas veicinātu bērna 

attīstību, piemēram, individualizētu aprūpi un aprūpi mazās grupās, un atbilstoši šiem standartiem jāvērtē esošās 

iestādes. Papildus tam, Pamatnostādņu 123. punkts nosaka iestāžu standartu vispārējo ietvaru – aprūpes 

iestādēm jābūt mazām un organizētām atbilstīgi bērna tiesībām un vajadzībām, un to videi jābūt pēc iespējas 

tuvai ģimenes vai nelielas grupas videi. Turklāt iestāžu vispārīgajam mērķim jābūt pagaidu aprūpei un aktīvai 

dalībai bērna atkalapvienošanā ar ģimeni, vai, ja tas nav iespējams, stabilas aprūpes nodrošināšanai alternatīvā 

ģimenes vidē. 

Gan Pamatnostādnēs, gan ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām22 ir nostiprināts, ka aprūpe 

ģimeniskā vidē ir optimāls alternatīvās aprūpes veids, kas nodrošina bērnu aizsardzību un attīstību. Turklāt 

Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ir skaidri noteikts, ka gadījumā, ja tuvākie ģimenes locekļi nespēj 

rūpēties par bērnu ar invaliditāti, dalībvalstis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu alternatīvu aprūpi, ko var sniegt 

attālākie radinieki, bet, ja tas nav iespējams, tad ģimenes vidē sabiedrībā. 

ANO Bērnu tiesību komitejas vispārējo komentāru par bērnu tiesību īstenošanu jauniešu periodā23 53. 

punktā norādīts, ka jauniešu ārpusģimenes aprūpē priekšroka ir dodama audžuģimenēm vai nelielām jauniešu 

mājām, nepieļaujot daudzkārtēju aprūpes formu un iestāžu maiņu. Kā arī valstis tiek aicinātas darīt visu 

iespējamo, lai jauniešu ievietošana iestādēs tiktu izmantota tikai kā galējais līdzeklis.  

Eiropas Komisijas stratēģijā “Eiropa 2020”24 viens no stratēģijas mērķiem ir nabadzības un sociālās 

atstumtības mazināšana. Šī mērķa sasniegšanai valstīm ir jāuzlabo ģimenes atbalsta un alternatīvu aprūpes 

iestāžu kvalitāte, jāstiprina bērnu aizsardzības un sociālie pakalpojumi profilakses jomā, jāpalīdz ģimenēm 

pilnveidot bērnu audzināšanas iemaņas nestigmatizējošā veidā, vienlaikus nodrošinot, ka bērni, kuru vecākiem ir 

atņemtas aizgādības tiesības, aug vidē, kura atbilst viņu vajadzībām. Eiropas Padomes stratēģija bērnu 

tiesību jomā (2016.-2021. gads)25 akcentē nepieciešamību valstīs, kur joprojām pastāv lielas aprūpes iestādes, 

īstenot deinstitucionalizāciju attiecībā uz šo bērnu aprūpi, jo īpaši tad, ja bērni ir jaunāki par trīs gadiem. Eiropas 

Padomes Ministru komitejas ieteikums Nr. CM/Rec(2013)2 dalībvalstīm par bērnu un jauniešu ar 

invaliditāti pilnīgas iekļaušanas sabiedrībā nodrošināšanu26, atsaucoties uz deinstitucionalizācijas procesu 

Eiropas valstīs, vienlaicīgi norāda uz nepieciešamību nodrošināt alternatīvus, sabiedrībā balstītus pakalpojumus. 

Eiropas Komisijas Eiropas vadlīnijas pārejai no institucionālās uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem27 

uzsver, ka sabiedrībā balstīti pakalpojumi bērnu gadījumā nozīmē bērna tiesības saņemt aprūpi ģimeniskā vidē 

nevis iestādē, kā arī agrīnās intervences preventīvos pasākumus un atbalstu ģimenēm. Eiropas Savienības 

mērķis izveidot iekļaujošu sabiedrību ir tiešā veidā saistīts ar valsts pienākumu kopumu īstenot 

deinstitucionalizāciju, tādējādi nodrošinot savas starptautiskās apņemšanās gan Eiropas, gan globālā griezumā.  

                                                           
22 ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Pieejams: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1630  
23 United Nations Committee on the Rights of the Child   General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child  
during adolescence (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/404/44/PDF/G1640444.pdf?OpenElement ) 
24 Komisijas paziņojums. EIROPA 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Pieejams: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LV:PDF  
25 Eiropas Padomes stratēģija bērnu tiesību jomā (2016. – 2021. gads). Pieejams: 
http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/akti/strategy_for_the_rights_of_the_child_2016.pdf  
26 Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikums Nr. CM/Rec(2013)2 dalībvalstīm par bērnu un jauniešu ar invaliditāti pilnīgas iekļaušanas 
sabiedrībā nodrošināšanu. Pieejams: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec%282013%292&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDC
F2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true  
27 Eiropas komisijas Eiropas vadlīnijas pārejai no institucionālās uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Pieejams: 
www.deinstitutionalisationguide.eu  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/404/44/PDF/G1640444.pdf?OpenElement
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LV:PDF
http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/akti/strategy_for_the_rights_of_the_child_2016.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec%282013%292&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec%282013%292&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true
http://www.deinstitutionalisationguide.eu/
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Lai arī nebūdami ar tiesību akta spēku Standarti bērnu ārpusģimenes aprūpei Eiropā28 (turpmāk tekstā – 

Standarti) ir būtisks dokuments, kas ļoti precīzi un visaptveroši paredz mērķus, pienākumus un konkrētu darbību 

vadlīnijas visā bērnu ārpusģimenes aprūpes procesā no brīža, kad ir pieņemts lēmums par bērna ārpusģimenes 

aprūpi līdz pat patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Standarti nosaka ārpusģimenes aprūpes sistēmas organizēšanu 

atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām, vēršot fokusu uz ģimeniskas vides nodrošināšanu alternatīvajā 

aprūpē esošiem bērniem. 

Lai bērnu institucionālās aprūpes sistēmu pārveidotu par mūsdienīgu, bērnu cilvēktiesībās balstītu un 

starptautiskajiem standartiem atbilstošu ģimeniskai videi pietuvinātu sociālu pakalpojumu, Latvija līdz 2020. 

gadam, piesaistot ESF un ERAF finansējumu, īsteno deinstitucionalizāciju, pakāpeniski atsakoties no līdzšinējām 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām un nodrošinot bērniem augšanu ģimeniskā vai 

tai pietuvinātā vidē. 

Latvijas Republikas Satversmes29 110. pants nosaka, ka valsts aizsargā un atbalsta bērna tiesības, kā arī īpaši 

palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. Tādējādi valsts ir 

atzinusi, ka bez vecāku gādības palikuši bērni ir īpaša personu kategorija, kura ir nepastarpināti atkarīga no valsts 

rīcības, un tāpēc ikviens politikas lēmums attiecībā uz šiem bērniem ir jāvērtē no bērna labāko interešu prizmas 

saskaņā ar starptautiskajos dokumentos un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem principiem. 

Viens no Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020.gadam30 izvirzītajiem mērķiem ir panākt, ka bērni 

dzīvo labvēlīgā ģimeniskā vai ģimenei pietuvinātā vidē, un vardarbība ģimenē samazinās. Šī mērķa sasniegšanai 

ir noteikti veicamie uzdevumi: stiprināt alternatīvo ģimeņu (audžuģimenes, aizbildņi) kustību; pilnveidot 

ārpusģimenes aprūpes laikā bērnam sniegtos pakalpojumus; kā arī sekmēt ģimenisku vidi bērnu ārpusinstitūcijas 

aprūpes iestādēs un jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes, nodrošinot sociālā dienesta 

atbalstu vismaz divus gadus pēc aprūpes pārtraukšanas, ceļot arī sociālo dienestu kapacitāti.  

Latvijas Nacionālajā attīstības plānā nospraustā mērķa detalizācija ir noteikta vairākos plānošanas dokumentos, 

proti: 

▪ Rīcības plānā deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam31 tiek uzsvērts, ka ģimene ir 

labākā vide bērna attīstībai, ka aprūpe institūcijā atstāj negatīvu iespaidu uz bērnu, un bērnam ir svarīgi 

augt ģimenē vai tai pietuvinātā vidē. Turklāt šis plāns arī paredz deinstitucionalizācijas procesa norisi, 

darbības virzienus un sasniedzamos rezultātus.  

▪ Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam32 pirmais rīcības virziens ir 

deinstitucionalizācija un cieši ar to saistītais otrais virziens – sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta 

individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi.  

▪ Savukārt Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.-2017. gadam33 ir konstatētas problēmas, kas 

tieši ir saistītas ar bērnu ārpusģimenes aprūpi, tajā skaitā, ka daļai bērnu ārpusģimenes aprūpes laikā nav 

pieejami audžuģimenes pakalpojumi, kā arī nav iespējams atrast aizbildni; bērniem ārpusģimenes aprūpes 

laikā ir jādzīvo bērnu aprūpes iestādēs, kur ģimeniskas vides nodrošināšanas iespējas ir ierobežotas; 

ārpusģimenes aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu nevar uzskatīt par pilnībā kvalitatīvu, jo pastāv 

personāla izglītības un kvalifikācijas nepietiekamība, bērni netiek pilnvērtīgi sagatavoti patstāvīgai dzīvei, 

pastāv finanšu un cilvēkresursu trūkums; lielais bērnus skaits ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās un grupās ierobežo personāla spējas apmierināt bērna individuālās vajadzības, 

kas nelabvēlīgi ietekmē bērna turpmāko psihisko un fizisko attīstību. Šis konstatēto problēmu uzskaitījums 

atspoguļo pastāvošās sistēmas neatbilstību Pamatnostādnēm un ir rīcības iemesls sistēmas pārkārtošanai 

deinstitucionalizācijas procesa rezultātā, lai nodrošinātu bērniem ārpusģimenes aprūpi, kur pēc iespējas 

                                                           
28 Quality4Children Standarts. Pieejams: www.quality4children.info  

29  Latvijas Republikas Satversme. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=57980 

30  Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014. – 2020.gadam. Pieejams: 

http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858 

31 Rīcības plāns deinstitucionalizācijas ieviešanai 2015.-20120.gadam. Pieejams: 
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf 
32 Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Pieejams: 
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf 
33 Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam. Pieejams: 
http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/lmpamn_200111_gvp.pdf 

http://www.quality4children.info/
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bērns saņemtu visu to pašu audzināšanu un aprūpi, kādu viņam būtu vajadzējis saņemt no saviem 

vecākiem. 

MK 313 nosaka pasākuma mērķi – palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 

dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem, par 

vienu no mērķgrupām nosakot tieši ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus un jauniešus līdz 17 gadu vecumam 

(ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju pakalpojumus. Savukārt MK 871 kā mērķi nosaka sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību pašvaldībās. Šie noteikumi jau konkrēti nosaka pasākumu kopumu 

deinstitucionalizācijas procesā. 

MK  338, kas stājās spēkā 01.07.2017, nosaka prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.   Ar šiem noteikumiem Latvijas normatīvajā regulējumā 

tiek nostiprināti starptautiskajos dokumentos un nacionālajos politikas plānošanas dokumentos noteiktie labākai 

praksei atbilstošie alternatīvās aprūpes pamatprincipi, tajā skaitā, Standartos noteiktais, ka bērnu aprūpes 

institūcijās bērnu skaits vienā grupā nepārsniedz 8 bērnus. 

1.attēls: Būtiskākie ar deinstitucionalizācijas procesu saistītie politikas plānošanas un  

normatīvā regulējuma akti – PASAULE, EIROPA, LATVIJA. 

 

  



 

LPR | BSAC reorganizācijas plāni   12

2. ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Šajā nodaļā apkopota informācija par BSAC "Mākoņkalns” izvietojumu, pieejamību, vēsturisko attīstību, 

infrastruktūru un funkcionālo pielietojumu.  

1. tabula: BSAC “Mākoņkalns” pamatinformācija. 

Nosaukums SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienība "Mākoņkalns" 

Pašvaldība Ludzas novads 

Adrese "Ābelīte", Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas nov., LV-5716 

Mājas lapa http://www.bernuoaze.lv 

Juridiskais statuss SIA struktūrvienība 

Dibināšanas gads SIA „Bērnu Oāze” 2000.gads 

Dibinātājs Iniciatīvas grupa 

Bērnu skaits (01.06.2017.)  39  

LR LM Sociālo 

pakalpojumu sniedzēju 

reģistrācijas datums un 

numurs 

18.12.2013. Nr. 1011 

Personāla skaits 

(01.06.2017.) 
16  

Avots: SPSR; www.bernuoaze.lv, BSAC sniegtie dati 

2.1. BSAC “Mākoņkalns” izvietojums un pieejamība 

BSAC “Mākoņkalns” atrodas Istalsnā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā. Pēc PMLP datiem iedzīvotāju skaits 

2017. gada 1. janvārī Isnaudas pagastā ir 1 076, bet Ludzas novadā – 13 733.34  

Gar BSAC “Mākoņkalns” ved reģionālas nozīmes autoceļš P136 Ludza-Brigi-Zilupe, kas klāts ar asfaltbetona 

segumu. P136 savienojas ar valsts nozīmes autoceļu A12 Jēkabpils—Rēzekne—Ludza—Krievijas robeža 

(Terehova), kas ved gar Ludzas pilsētu. Līdz Ludzas pilsētai no A12 ved reģionāls autoceļš P49, kam attiecīgajā 

posmā ir asfaltbetona segums.35  

Apmēram 40m attālumā no BSAC „Mākoņkalns” atrodas sabiedriskā transporta pietura “Istalsna”.36 Sabiedriskā 

transporta kustība uz Ludzas pilsētu ir 5-7 reizes dienā abos virzienos. 3 reizes dienā abos virzienos ir satiksme 

ar Rēzeknes pilsētu (1 autobuss, 2 vilcieni). 

Isnaudas pagastā nav pieejami bērniem nepieciešamie sadzīves, veselības aprūpes, SBSP, izglītības 

pakalpojumi un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Attālums no BSAC “Mākoņkalns” līdz Ludzas pilsētas 

centram, kur šie pakalpojumi ir pieejami, ir 5,7 km. Sīkāku informāciju par attālumu līdz pakalpojumiem skatīt 2. 

tabulā.  

1. tabula: Attālums no BSAC “Mākoņkalns” līdz pakalpojumiem 

PAKALPOJUMS NOSAUKUMS ADRESE ATTĀLUMS37 

1 2 3 4 

VESELĪBAS 

APRŪPES 

PAKALPOJUMI 

SIA „Ludzas medicīnas 

centrs” 38 
18. novembra iela 17, Ludza, Ludzas pilsēta, LV-5701 11,7km 

                                                           
34 Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās 01.01.2017 Pieejams: 
www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20reģistrs/07022017/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf 
35 Ābelīte, Isnauda, Isnaudas pagasts, LV-5716Pieejams: https://www.google.lv/maps/ 
36 Informācija par pieturvietu Pieejams: www.atd.lv/pieturvietas/2713 
37 Aprēķināts izmantojot https://www.google.lv/maps, izmantojot autotransporta ceļus. 
38 Sniedz stacionāro, ambulatoro, konsultatīvo un profilaktisko palīdzību. 

http://www.bernuoaze.lv/
https://www.google.lv/maps
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PAKALPOJUMS NOSAUKUMS ADRESE ATTĀLUMS37 

1 2 3 4 

SABIEDRĪBĀ 

BALSTĪTI 

SOCIĀLIE 

PAKALPOJUMI 

Ludzas novada sociālais 

dienests39 
Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 11,4 

Ludzas novada sociālās 

aprūpes centrs "Ludza", 

ilgstošās sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas 

institūcija 

Pansionāts, Garbari, Cirmas pag., Ludzas nov., LV-

5735 
15,1 

SADZĪVES 

PAKALPOUMI 

Pasts, Istalsna40 
"Zelmes", Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-

571641 
40m 

Ludza Ludza 11,4km 

IZGLĪTĪBAS 

IESPĒJAS42 

Pirmskolas izglītības iespējas: 

Ludzas PII “Pasaciņa”  Latgales 156, Ludza, Ludzas novads, LV –5701 10,1 

Ludzas PII “Rūķītis”  Miglinīka 25, Ludza, Ludzas novads, LV -5701 10,7 

Ludzas PII “Namiņš”  Latgales 94, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701 11,4 

Pildas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde  
Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV- 5733 16,7km 

Briģu pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde  
Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707 16km 

Istras pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde  
Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748 34,6km 

Vispārējā izglītība: 

Ludzas novada vakara 

vidusskola  
1. Maija 16, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701 10,5 

Ludzas 2. vidusskola P. Miglinīka 34, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701 10,7km 

Ludzas Mūzikas pamatskola  Stacijas 45, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701 10,8km 

Ludzas pilsētas ģimnāzija  Blaumaņa 4, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701 11,1km 

Nirzas pamatskola  Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV – 5729 15,1km 

Pildas pamatskola  Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV – 5733 16,7km 

Istras vidusskola  Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV – 5748 34,6km 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītība: 

Ludzas novada Bērnu un 

jauniešu centrs  
Tirgus iela 22, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701 10,4km 

J. Soikāna Ludzas mākslas 

skola  
Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 10,4km 

Ludzas Mūzikas pamatskola  Stacijas iela 45, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 10,8km 

Ludzas novada Sporta 

skola  
P. Miglinīka iela 27A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 10,8km 

BRĪVĀ LAIKA 

PAVADĪŠANAS 

Tautas nams, kultūras nams  Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas novads, LV – 5716 - 

Isnaudas pagasta Istalsnas Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas novads, LV – 5716 - 

                                                           
39 Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana Ludzas novada iedzīvotājiem. 
40 Darba laiks ir darba dienās 8.00-9.00. 
41 Pasta nodaļas un darba laiki Pieejams: www.pasts.lv/lv/kategorija/pasta_nodalas/ 
42 Izglītība Pieejams: www.ludza.lv/izglitibas-kalendars/ 
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PAKALPOJUMS NOSAUKUMS ADRESE ATTĀLUMS37 

1 2 3 4 

IESPĒJAS bibliotēka 

Avots: www.1188.lv, SPSR, www.ludza.lv 

2.2. BSAC “Mākoņkalns” darbības vēsture 

BSAC "Mākoņkalns" ir SIA "Bērnu Oāze" struktūrvienība. SIA "Bērnu Oāze" izveidota no iniciatīvas grupas 2000. 

gadā ar mērķi palīdzēt bērniem un jauniešiem, kas nokļuvuši sociāli nelabvēlīga situācijā Rīgā. Sākotnēji tika 

izveidots rehabilitācijas centrs Lauderos, kā ikdienas izdevumus – bērnu ēdināšana, ēkas uzturēšanas izdevumi, 

komunālie maksājumi, personāla algas – sedza Rīgas domes Labklājības departaments.  

2009.gadā SIA „Bērnu Oāze” uzsāka sadarbību ar Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastu, 2010. gadā atverot 

bērnu aprūpes institūciju.43 2016. gadā pēc Ludzas novada bērnu nama „Ābelīte” likvidācijas SIA „Bērnu Oāze” 

sāka īrēt bijušā bērnu nama telpas un izveidoja tajās BSAC „Mākoņkalns”. 

Saskaņā ar SPSR BSAC „Mākoņkalns” nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus 

bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem, krīzes situācijās nonākušiem bērniem, bērniem ar 

uzvedības traucējumiem un no sociālā riska ģimenēm.44 

Vidējais klientu skaits no 2013. gada līdz 2016. gadam ir 16, tomēr tas ir svārstīgs un 2017. gadā ir strauji 

pieaudzis (skatīt 2.attēlu). Saskaņā ar BSAC „Mākoņkalns” sniegto informāciju bērnu vidējais uzturēšanās ilgums 

ir 2-3 gadi. 

2. attēls: BSAC “Mākoņkalns” klientu skaita izmaiņas 

 

Avots: BSAC “Mākoņkalns” sniegtie dati 

Pēdējo trīs gadu laikā (2014.-2016.) BSAC “Mākoņkalns” uzņemti vidēji  13 bērni gadā, bet izstājušies mazāk – 

vidēji 5 bērni gadā. Galvenie izstāšanās iemesli 2014.gadā bija atgriešanās bioloģiskajā ģimenē, tomēr 2015. un 

2016.gadā bērnu skaits, kas nokļuva aprūpē ģimenes vidē, ir samazinājies.  BSAC “Mākoņkalns” bērnu 

izstāšanās dinamiku un iemeslus skatīt 3. tabulā.  

  

                                                           
43 Bērnu Oāze Pieejams: www.bernuoaze.lv/par-mums/bernu-oaze 
44 Bērnu Oāze Pieejams: www.bernuoaze.lv/par-mums/bernu-oaze 
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2. tabula: BSAC ”Mākoņkalns” bērnu izstāšanās iemesli 

RĀDĪTĀJI 

GADS 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 

BSAC “Mākoņkalns” bērnu kopskaits gada 31.decembrī 15 18 32 

Uzņemti bērni 8 10 20 

Izstājušies bērni 3 7 6 

atgriežoties pie vecākiem 3 0 1 

nonākot audžuģimenē 0 0 0 

adoptēti 0 0 1 

nonākot aizbildnībā 0 0 1 

uzsākot patstāvīgu dzīvi 0 7 3 

pārvietojot uz citu bērnu sociālās aprūpes centru 0 0 0 

cits 0 0 0 

Avots: BSAC “Mākoņkalns” Pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanu 2014., 2015., 2016.gada dati 

2.3. Informācija par BSAC “Mākoņkalns” esošajiem bērniem 

2016. gada 31. decembrī45 BSAC “Mākoņkalns” pakalpojumus saņēma 32 bērni. No 32 bērniem 9 ir meitenes un  

23 zēni. Detalizētu informāciju skatīt 4.tabulā. Tabulā informācija norādīta saskaņā ar LR Pārskatu par ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegšanu 2016. gadā, jo BSAC “Mākoņkalns” nesniedza aktuālos 

datus uz 2017. gada 1.jūniju (tostarp informāciju par bērnu izcelsmes pašvaldībām, reliģisko piederību, 

uzturēšanās ilgumu BSAC, attiecībām ar bioloģisko ģimeni un citiem radiniekiem). 

3. tabula: Informācija par BSAC “Mākoņkalns” bērnu namā esošajiem bērniem  

KATEGORIJA RĀDĪTĀJS Bērnu skaits 

1 2 3 

BĒRNU SKAITS kopskaits (uz 01.06.2017.): 37 

BĒRNU 

VECUMS 

0-1 gads 0 

2-3 gadi 3 

4 gadi 0 

5 - 6 gadi  0 

7 - 12 gadi 4 

13 – 14 gadi  2 

15 - 17 gadi 28 

DZIMUMA 

DALĪJUMS 

sieviete 9 

vīrietis 28 

TAUTĪBA latviešu 19 

                                                           

45 Informācija norādīta saskaņā ar LR Pārskatu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegšanu 2016. 
gadā, jo BSAC “Mākoņkalns” nesniedza aktuālos datus uz 2017. gada 1.jūniju.  
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KATEGORIJA RĀDĪTĀJS Bērnu skaits 

1 2 3 

krievu 15 

romu 3 

RELIĢISKĀ 

PIEDERĪBA 
nav 37 

IZGLĪTĪBAS 

LĪMENIS 

Bērni līdz 4.g.v. - bērnudārzs 3 

Nepabeigta pamatizglītība 24 

Nepabeigta speciālā pamatizglītība  4 

n.d.  6 

INVALIDITĀTE 
ir 1 

nav: 31 

BĒRNU 

UZTURĒŠANĀS 

ILGUMS BSAC 

Līdz 1 gadam 2 

1-2 gadi 13 

3-5 gadi 12 

6-10 gadi 9 

11-15 gadi 1 

BĒRNU 

NONĀKŠANA 

BSAC 

Bērna nonākšanas 

institūcijā iemesls 

Uz vecāku iesnieguma pamata/atradenis 5 

Vardarbība ģimenē 3 

Bērna pamešana novārtā 29 

pašvaldība no 

kuras bērns ir 

iestājies 

Aizkraukles novads 1 

Aizputes novads 3 

Auces novads 1 

Brocēnu novads 3 

Carnikavas novads 1 

Grobiņas novads 1 

Krāslavas novads 1 

Ķekavas novads 1 

Ludzas novads 12 

Mārupes novads 3 

Ogres novads 2 

Pļaviņu novads 1 

Preiļu novads 1 

Rojas novads 1 

Ventspils novads 2 

Liepāja 4 

vide pirms BSAC 

(kur persona bija 

pirms ievietošanas 

BSAC): 

Aizbildnība 8 

Audžuģimene 6 

Bioloģiskā ģimene 23 

BĒRNU 

ĢIMENES 

Ir kontakts gan ar bioloģisko ģimeni, gan citiem radiniekiem 30 

Ir kontakts tikai ar bioloģisko ģimeni 1 
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KATEGORIJA RĀDĪTĀJS Bērnu skaits 

1 2 3 

SAITES UN 

SAITES AR 

RADINIEKIEM 

Ir kontakts tikai ar citiem radiniekiem 3 

Nav kontakts ar bioloģisko ģimeni un radiniekiem 3 

Avots: BSAC “Mākoņkalns” sniegtie dati 

Projekta ietvaros 2017. gada februārī tika veikta 7 BSAC „Mākoņkalns” bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana. 

Būtiski, ka bērnu skaits kopš izvērtēšanas līdz datu iesniegšanas brīdim ir mainījies, turklāt netika izvērtēti visi 

BSAC bērni. Turpmāk norādītie bērniem nepieciešamie pakalpojumi norādīti tikai bērniem, kam veikta individuālo 

vajadzību izvērtēšana. 

Saskaņā ar izvērtēšanas rezultātiem bērniem būtu nepieciešama aprūpe ģimenes vidē audžuģimenē (2), 

audžuģimenē vienas ģimenes bērniem (1), kā arī aprūpe un sociālā rehabilitācija „jauniešu mājā” (5). Lielākajai 

daļai bērnu rekomendētas sociālās rehabilitācijas nodarbības sadzīves, pašaprūpes, saskarsmes un sadarbības 

prasmju uzlabošanai, kā arī nodarbinātības pasākumi, brīvā laika nodarbības, specializētu ārstu konsultācijas un 

veselību stimulējošas terapijas (detalizētu bērnu individuālo vajadzību sarakstu skatīt 1. pielikumā). 

2.4. BSAC “Mākoņkalns” personāla resursi 

BSAC “Mākoņkalns” vadītājai ir  augstākā izglītība un darba stāžs BSAC ir 7 gadi. BSAC „Mākoņkalns” vadītājai ir 

pilnas slodzes darbs. 

Uz institūcijā esošajiem 3746 bērniem 2017. gada 1. jūnijā ir 16 darbinieki. Attiecīgi uz vienu bērnu ir 0,43  

personāla slodzes, tomēr aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki uz vienu bērnu ir 0,32. 7 darbinieku 

deklarētās dzīves vietas ir Rēzeknes novads, 6 - Ludzas novads, 1 - Baldones novads, 1- Ķekavas novads, 1 - 

Rīga. BSAC „Mākoņkalns” darbinieki lielākoties ir vecumā 41-50 gadi (skatīt 5. tabulu). 

4. tabula: BSAC “Mākoņkalns” darbinieku vecums (dati uz 01.06.2017.) 

PERSONĀLS 

GADI 

20-30 31-40 41-50 51-60 61+ 

1 2 3 4 5 6 

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

personāls 
4 1 4 2 1 

Saimniecības personāls 0 0 2 0 1 

Administrācijas personāls 0 0 1 0 0 

KOPĀ:16  4 1 7 2 2 

Avots: BSAC “Mākoņkalns” sniegtie dati 

No 16 BSAC “Mākoņkalns” darbiniekiem 7 ir augstākā izglītība (t.sk. 6 bērnu aprūpē un rehabilitācijā iesaistītajam 

personālam), 8 vidējā vai vidējā speciālā izglītība (t.sk. 2 bērnu aprūpē un rehabilitācijā iesaistītajam personālam), 

un 1 darbiniekam ir aprūpētāja kvalifikācija. Saskaņā ar BSAC „Mākoņkalns” sniegto informāciju visiem institūcijas 

darbiniekiem ir nepieciešama tālākapmācība vai pārkvalifikācija, lai sniegtu ĢVPP vai pakalpojumus „jauniešu 

mājā”. Datus par BSAC “Mākoņkalns” personāla grupām, profesijām un izglītības līmeni skatīt 6. tabulā. 

  

                                                           
46 Saskaņā ar BSAC sniegto informāciju 2017.gada 1. jūnijā pakalpojumus BSAC saņēma 37 bērni.  
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5. tabula: BSAC “Mākoņkalns” personāla profesijas un izglītības līmenis (dati uz 01.06.2017.) 

PERSONĀLA 

GRUPA 
AMATS 

DARBINIEKU 

SKAITS 

IZGLĪTĪBAS LĪMENIS 

augstākā 
vidējā/vidējā 

profesionālā 
pamata 

1 2 3 4 5 6 

Sociālās 

aprūpes un 

sociālās 

rehabilitācijas 

personāls 

Sociālais aprūpētājs 1 0 1 0 

Aprūpētājs 3 1 2 0 

Audzinātājs 4 1 3 0 

Sociālais audzinātājs 1 1 0 0 

Sociālais darbinieks 1 1 0 0 

Psihologs 1 1 0 0 

Feldšeris 1 1 0 0 

Saimniecības 

personāls 

 

Autovadītājs 1 0 1 0 

Veļas pārzinis 1 0 1 0 

Apkopējs 1 0 1 0 

Administratīvais 

personāls 
Vadītāja 1 1 0 0 

KOPĀ:16 7 9 0 

Avots: BSAC “Mākoņkalns” sniegtie dati 

Darbinieku vidējais darba stāžs BSAC ir 3,8 gadi. Lielākajai daļai darbinieku ir summētais darba laiks, 3 

darbiniekiem ir pilnas slodzes darbs.. Datus par BSAC “Mākoņkalns” darbinieku darba stāžu skatīt 7. tabulā. 

6. tabula: BSAC “Mākoņkalns” darbinieku darba stāžs (dati uz 01.06.2017.) 

PERSONĀLS 
GADI 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas personāls 
9 3 0 0 0 0 0 

Saimniecības personāls 2 1 0 0 0 0 0 

Administrācijas personāls 0 1 0 0 0 0 0 

KOPĀ: 16 11 5 0 0 0 0 0 

Avots: BSAC “Mākoņkalns” sniegtie dati 

2.5. BSAC “Mākoņkalns” infrastruktūras un funkcionālā 
pielietojuma analīze  

Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2016. gada 28. aprīļa sēdes protokola 37. paragrāfu nekustamais 

īpašums „Ābelīte” ir Ludzas novada pašvaldības īpašums47 un tiek iznomāts BSAC „Mākoņkalns” no 2016. gada 

1. maija līdz 2019. gada 30. aprīlim.  

Dzīvojamās ēkas vispārējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā labs:  

                                                           
47 Īpašumā ietilpst zemes vienība 0,8 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 6858 006 0038 un būves ar kadastra apzīmējumiem 6858 006 0038 001, 
6858 006 0038 002, 6858 006 0038 003 
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▪ ēkas renovācija veikta 2008. gadā, fasāde ir siltināta, tomēr vēlama vienkāršota  atjaunošana;  

▪ logi, durvis, jumts ir nomainīti un labā tehniskā stāvoklī.  

Inženierkomunikācijas ēkā vērtējamas kā labas: 

▪ elektroapgādes un apkures tīkli ir nomainīti;  

▪ sadzīves kanalizācijai, ūdensvadam ir veikta atjaunošana; 

▪ ventilācija ir pārbūvēta.  

Sanitārtehniskās ierīces un telpas kopumā ir labā stāvoklī. Ēkā nav novērota kaitīgo posmkāju un grauzēju 

klātbūtne vai to esamības pazīmes. Detalizētu informāciju par BSAC “Mākoņkalns” būvi (t.sk. tehnisko stāvokli) 

skatīt 3. tabulā.  

3.  tabula: BSAC “Mākoņkalns” infrastruktūras analīze 

BŪVE PLATĪBA 

m2 

FUNKCIONĀLAIS PIELIETOJUMS 

ŠOBRĪD 

FUNKCIONĀLAIS PIELIETOJUMS 

NĀKOTNĒ 

 

1 2 3 4 

BSAC ēka48 1269.649 

Telpas ir izremontētas, pielāgotas 

bērnu vajadzībām. Ēkā atrodas 

virtuves daļa (ēdienu gatavo uz 

vietas, bērni tiek ēdināti tam 

paredzētā telpā), katlu māja, sporta 

zāle. 

Blakus ēkai ir ierīkots minimāls 

rotaļu laukums. Ēka aprīkota ar liftu. 

Ēkas tehniskā stāvokļa novērtējumu 

skatīt 2.pielikumā. 

 

Ēku nākotnē var izmantot bērnudārza 

vajadzībām vai, nodrošinot SBSP.  

Avots: BSAC “Mākoņkalns” ēku tehniskais apsekojums 

2.6. BSAC “Mākoņkalns” budžets un ienākumu avoti 

BSAC “Mākoņkalns” gada ieņēmumus  veido pašvaldību iemaksas. BSAC izdevumu (bez kapitāliem 

izdevumiem) lielākā pozīcija ir darbinieku atalgojums un uz to attiecināmie nodokļi. Kopējais finanšu līdzekļu 

izlietojums, neskaitot humāno palīdzību un kapitālieguldījumus, uz vienu bērnu mēnesī 2016.gadā, salīdzinot ar 

2015. gadu, ir samazinājies – tie ir 614,63 EUR uz vienu bērnu mēnesī, kas ir zemāks rādītājs par vidējo līdzekļu 

izlietojuma rādītāju valstī pašvaldību un citu organizāciju bērnu sociālās aprūpes centros, kur tas 2016. gadā bija 

EUR 976,86 uz vienu bērnu mēnesī.50 

7. tabula: BSAC “Mākoņkalns” budžets un ienākumu avoti (dati par 2014.-2016.g.).  

Nr.p.k. POZĪCIJA RĀDĪTĀJI 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

1. Ieņēmumi: 

1.1. 

Faktiskie 

ieņēmumi 

(izņemot 

iemaksas no valsts budžeta 0,00 0,00 0,00 

pašvaldību iemaksas 112 026,00 126 293,00 200 880,00 

citi ieņēmumi 0,00 0,00 0,00 

                                                           
48 "Ābelīte", Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5716 
49 Apmēram 1 000 m2 uzturas bērni. 

50  Valsts statistikas pārskatu kopsavilkums “Pārskati par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanu 2016.gadā”. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/text/3678 
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Nr.p.k. POZĪCIJA RĀDĪTĀJI 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

humāno 

palīdzību), EUR 
Ieņēmumi kopā, EUR: 112 026,00 

126 
293,00 

200 880,00 

1.2. 

Humānā 

palīdzība, 

ziedojumi, EUR 

Saņemtā humānā palīdzība, 

ziedojumi kopā, EUR: 
0,00 0,00 0,00 

2. Izdevumi: 

2.1. 

Izdevumi 

(izņemot 

kapitālos 

izdevumus), 

EUR 

kopējie ēku uzturēšanas,  

komunālie  

izdevumi, no kuriem: 

148 874,00 20 012,00 23 878,00 

remontdarbu un iestādes uzturēšanas 

pakalpojumi 
3 039,00 2 800,00 980,00 

komunālo pakalpojumu izdevumi 9 132,00 11 200,00 11 300,00 

izdevumi par kurināmā un enerģētisko 

materiālu iegādi 
5 468,00 6 012,00 11 598,00 

darbinieku atalgojums (t.sk. 

nodokļi) 
29 110,00 41 261,00 126 952,00 

kopējie ar bērniem tieši saistītie 

izdevumi, no kuriem: 
63 513,00 31 972,00 44 443,00 

ēdināšanas izdevumi 16 702,00 21 042,00 32 611,00 

zāļu iegādes izdevumi 1 327,00 1 800,00 832,00 

mīkstā inventāra iegādes izdevumi  3 891,00 4 200,00 3 915,00 

kārtējo remontu un iestādes uzturēšanas 

izdevumi 
2 000,00 1 890,00 1 005,00 

sanitāri higiēnisko materiālu iegādes 

izdevumi 
1 977,00 2 130,00 2 160,00 

mācību līdzekļu un materiālu iegādes 

izdevumi 
584,00 630,00 1 485,00 

periodikas iegādes izdevumi 0,00 0,00 0,00 

biroja preču un inventāra izdevumi 220,00 280,00 2 435,00 

administratīvie izdevumi 8 888,00 6 205,00 2 511,00 

citi saistītie izdevumi 29 724,00 26 843,00 3 096,00 

Izdevumi kopā, EUR: 148 874,00 
126 

293,00 
200 880,00 

2. Kopējais finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu bērnu mēnesī 

2.1. 

 

 

 

 

Kopējie izlietotie līdzekļi uz vienu bērnu MĒNESĪ 

 (bez humānās palīdzības un kapitālieguldījumiem), EUR 
654,74 681,68 614,63 

Avots: Pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniegšanu 2014., 2015., 

2016.gadā dati  



 

LPR | BSAC reorganizācijas plāni   21

3. PRIEKŠLIKUMI INSTITŪCIJAS 
REORGANIZĒŠANAI 

Šajā nodaļā ir raksturoti priekšlikumi BSAC “Mākoņkalns” reorganizēšanai, t.sk. iespējamie risinājumi ēkas 

turpmākai izmantošanai, iekļauti iespējamie risinājumi infrastruktūras pielāgojumiem, bērnu pārvietošanai un 

personāla resursu turpmākai izmantošanai, reorganizācijas laika grafiks un reorganizācijas veikšanai 

nepieciešamais finansējums un tā avoti. 

3.1. Ēku turpmākā izmantošana 

BSAC „Mākoņkalns” ēka būtībā ir piemērota un pielāgojama ĢVPP, izveidojot trīs atsevišķas ieejas/dzīvokļus un 

veicot ēkas pārplānošanu, tomēr ēkas platība ir pārāk liela – ja sadala platību vienlīdzīgi, vienai bērnu grupai būtu 

423 m2.  Saskaņā ar BSAC “Mākoņkalns” sniegto informāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem tiks pārtraukta pēc ēkas nomas termiņa beigām – 2019. gadā, - 

līdz ar to alternatīvas ēkas turpmākai izmantošanai netiek izstrādātas.  

3.2. Risinājumi infrastruktūras pielāgojumiem 

Pamatojoties uz faktu, ka BSAC „Mākoņkalns” ir Ludzas novada pašvaldības īpašums, kas tiek nomāts, būtiski 

infrastruktūras pielāgojumi nav rekomendējami. 

3.3. Bērnu pārvietošanas plāns 

Nodaļā analizētas iespējas bērnu pārvietošanai pēc institūcijas reorganizācijas, lai uzlabotu situāciju bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus BSAC “Mākoņkalns”.  

1. pārvietošanas iespēja: Saskaņā ar BTAL primāri bērna aprūpe būtu nodrošināma bioloģiskajā ģimenē vai 

ģimenes vidē (audžuģimenē vai pie aizbildņa), tāpēc atbilstoši Pamatnostādnēs, Standartos, ANO konvencijā 

un BTAL noteiktajam, BSAC “Mākoņkalns” bērniem  primāri ir jānodrošina aprūpe bioloģiskajā ģimenē. Lai tas 

būtu iespējams, rekomendējams veikt atkārtotu ģimenes situācijas izvērtēšanu un piemērot risinājumu, kā 

ģimenei sniegt pietiekamu sociālo un nepieciešamības gadījumā arī finansiālo atbalstu un veicināt bērnu 

atgriešanos pie vecākiem. Iespējamais piemērojamais atbalsts ģimenēm ir piemēram, ģimenes asistents, atbalsta 

ģimene, atbalsts krīzes situācijās. 

2. pārvietošanas iespēja: Ja bērnam nav tūlītējas iespējas atgriezties bioloģiskajā ģimenē, tad saskaņā ar BTAL 

27. panta 3. punktu,51 šķirot bērnu no bioloģiskās ģimenes, bērnam primāri jānodrošina iespēja augt pie aizbildņa 

ierastajā sociālajā vidē kopā ar personām, ar kurām bērnam ir ciešs kontakts un piesaiste, audžuģimenē vai pie 

adoptētāja (juridiski brīvajiem bērniem).  

Aizbildņa piemeklēšanai bērnam nevajadzētu aprobežoties tikai ar vecvecāku un tuvāko radinieku apzināšanu kā 

tas lielākoties notiek šobrīd: paplašinātā aizbildnība sevī ietver arī kaimiņus, skolotājus, draugu vecākus u.c. 

personas, kas ir bērnam tuvas un palīdz saglabāt saikni ar ierasto sociālo vidi un ģimeni.  

Ja aizbildnība nav iespējama, tad nepieciešams bērnam piemeklēt bērna individuālajām vajadzībām atbilstošu 

audžuģimeni - visatbilstošāko ģimenes vides ekvivalentu bez vecāku gādības palikušam bērnam/iem.  

Juridiski brīvajiem bērniem kā pārvietošanas iespēja ir arī adopcija. Adopcija, līdzīgi kā audžuģimene, ir viens no 

efektīvākajiem veidiem, kā bērns var pilnībā iekļauties ģimenē.  

Saskaņā ar individuālo vajadzību izvērtējumu alternatīvā aprūpe audžuģimenē ir rekomendējama 2 no 7 

izvērtētajiem bērniem, audžuģimenē  vienas ģimenes bērniem – 1 bērnam. 

                                                           
51 Bērnu tiesību aizsardzības likums. https://likumi.lv/doc.php?id=49096 
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3. pārvietošanas iespēja: Saskaņā ar BTAL 27. panta 31 punktu aprūpe ĢVPP vai “jauniešu mājā” ir 

nodrošināma tikai gadījumā, ja bērnam nav iespējams tikt aprūpētam bioloģiskajā ģimenē, pie aizbildņa, 

audžuģimenē vai adopcijā, vai aprūpe ģimenes vidē nav piemērota konkrētam bērnam.52 Pārvietojot bērnus uz 

ĢVPP vai “jauniešu māju”, nepieciešams iesaistīt bērnus telpu iekārtošanā un sadzīves aktivitāšu plānošanā, 

nepieciešams noskaidrot, ar ko bērni vēlas dzīvot kopā, kurš no aprūpē esošajiem darbiniekiem ir bērna 

piesaistes persona u.c., lai vide un ikdiena bērnam būtu pēc iespējas patīkamāka un mazāk traumējoša. Aprūpē 

ĢVPP ir rekomendēta 5 izvērtētajiem bērniem. 12. tabulā uzskaitītas iespējas BSAC “Mākoņkalns” šobrīd esošo 

bērnu pārvietošanai.  

8. tabula: BSAC “Mākoņkalns” bērnu pārvietošanas plāns 

BĒRNU PĀRVIETOŠANAS IESPĒJA 
BSAC ŠOBRĪD 

ESOŠIE BĒRNI 

PAŠVALDĪBA 

1 2 3 

Aprūpe ģimenes vidē: 

aizbildnība/audžuģimene/adopcija 

Bērni līdz 12 

gadu vecumam: 

7 

Ludzas novads 

„Jauniešu māja”  3053 

Liepāja, 

Novadi: Aizkraukles, Aizputes, Auces, Brocēnu, 

Carnikavas, Grobiņas, Krāslavas, Ķekavas, 

Ludzas, Mārupes, Ogres, Pļaviņu, Preiļu, Rojas, 

Ventspils  

 

Avots: Autoru izstrādāts 

3.4. Personāla resursu turpmākas izmantošanas plāns 

BSAC “Mākoņkalns” darbiniekiem ir iespēja turpināt darbu sociālajā jomā atbilstoši piedāvājumiem darba tirgū: 

pašvaldības iestāžu sniegtajos SBSP, izglītības vai veselības aprūpes iestādēs, pārkvalificējoties ģimenes 

asistenta pakalpojuma sniegšanai, atbalsta sniegšanai audžuģimenē, vai kļūstot par aizbildni/audžuģimeni. 

Gadījumā, ja BSAC darbinieki izvēlas neturpināt pakalpojumu sniegšanu sociālajā jomā, ir pieejamas 

Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtās apmācības un piedāvātās darba iespējas.  

Saskaņā ar BSAC „Mākoņkalns” sniegto informāciju visiem darbiniekiem ir nepieciešamas apmācības ĢVPP vai 

pakalpojumu sniegšanā „jauniešu mājā”. 

9. tabula: BSAC “Mākoņkalns” personāla turpmākas izmantošanas plāns 

PERSONĀLA 

GRUPA 
AMATS 

DARBINIEKU 

SKAITS 

NODARBINĀTĪBAS 

IESPĒJAS 

1 2 3 4 

Sociālās aprūpes un 

sociālās 

rehabilitācijas 

personāls 

Sociālais aprūpētājs 1 Ģimenes asistents 

SBSP novadā vai reģionā 

 

Aprūpētājs 3 

Audzinātājs 4 

Sociālais audzinātājs 1 

Sociālais darbinieks 1 
Ģimenes asistents 

Pašvaldības Sociālais 

                                                           
52  Bērnu tiesību aizsardzības likums. https://likumi.lv/doc.php?id=49096 

53 Tajā skaitā ietilpst bērni, kam 2016. gadā ir 17 gadu un kas 2019. gadā būs sasnieguši pilngadību.  
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PERSONĀLA 

GRUPA 
AMATS 

DARBINIEKU 

SKAITS 

NODARBINĀTĪBAS 

IESPĒJAS 

1 2 3 4 

dienests 

SBSP novadā vai reģionā 

Psihologs 1 
Izglītības iestāde 

SBSP novadā vai reģionā 

Feldšeris 1 
Izglītības iestāde 

Veselības aprūpes iestāde 

Saimniecības 

personāls 

 

Autovadītājs 1 SBSP novadā vai reģionā 

Veļas pārzinis 1 

Apkopējs 1 

Administratīvais 

personāls 
Vadītāja 1 

SBSP novadā vai reģionā 

KOPĀ:16  

Avots: Autoru priekšlikums 
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3.5. Veicamās darbības, atbildīgie un laika grafiks 

Šajā nodaļā apkopota informācija par BSAC “Mākoņkalns” reorganizācijas ietvaros veicamajām galvenajām darbībām, to izpildes termiņu un atbildīgajiem. Rīcības virzieni un 

aktivitātes ir plānoti, domājot par bērnu aprūpes ģimenes vidē veicināšanu.  

14. tabula: BSAC “Mākoņkalns” reorganizācijas  nozīmīgākās aktivitātes 

Nr. 

p.k. 
RĪCĪBAS VIRZIENI UN AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 

2017 2018  2019  

Okt. Nov. Dec. 
I  

cet. 

II 

cet. 

III 

cet. 

IV 

cet. 

I  

cet. 

II 

cet. 

III 

cet. 

IV 

cet. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  

Izstrādāt plānu atbalsta nodrošināšanai BSAC “Mākoņkalns” 

esošo bērnu bioloģiskajiem vecākiem, lai veicinātu bez vecāku 

gādības palikušo bērnu atgriešanu ģimenē 

▪ BSAC vadība, darbinieki 

▪ Bērnu izcelsmes 

pašvaldību bāriņtiesa 

(Bāriņtiesa) 

▪ Bērnu izcelsmes 

pašvaldību Sociālais 

dienests (Sociālais 

dienests) 

           

2.  

Atkārtoti izvērtēt iespējas bērnu atgriezt bioloģiskajā ģimenē 

un apzināt potenciālo aizbildņu loku 

▪ Bāriņtiesa 

▪ Sociālais dienests 

   

 

        

3.  

Izstrādāt pasākumu kopumu un organizēt pasākumus bērnu 

izcelsmes pašvaldībās aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju 

skaita palielināšanai 

▪ Bāriņtiesa            

4.  
Izstrādāt atbalsta programmu aizbildņiem un audžuģimenēm 

bērnu izcelsmes pašvaldībās 

▪ Sociālais dienests 

▪ Bāriņtiesa 

           

5.  
Īstenot atbalsta programmu aizbildņiem un audžuģimenēm 

bērnu izcelsmes pašvaldībās 

▪ Bāriņtiesa 

▪ Sociālais dienests 

           

6.  
Nodrošināt sociālo rehabilitāciju, kad bērni ir ievietoti 

aizbildnībā vai audžuģimenē bērnu izcelsmes pašvaldībās 

▪ Bāriņtiesa            

7.  Izstrādāt vispārējās rīcības plānu bērna sagatavošanai pārejai ▪ BSAC vadība, darbinieki            
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Nr. 

p.k. 
RĪCĪBAS VIRZIENI UN AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 

2017 2018  2019  

Okt. Nov. Dec. 
I  

cet. 

II 

cet. 

III 

cet. 

IV 

cet. 

I  

cet. 

II 

cet. 

III 

cet. 

IV 

cet. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

uz ģimenes vidi vai ĢVPP 

8.  Sagatavot bērnus pārmaiņām - aprūpes modeļa maiņai ▪ BSAC vadība, darbinieki            

Avots: Autoru priekšlikums 
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3.6. Reorganizācijas veikšanai nepieciešamais finansējums un 
tā avoti 

Nodaļā sniegts reorganizācijas veikšanai nepieciešamais finansējums un tā avoti, domājot gan par aizbildņu, 

audžuģimeņu, adoptētāju aktivitātes un bērnu labklājības veicināšanu, gan iespējām personāla kvalifikācijas 

paaugstināšanai. 

No Projekta līdzekļiem ir pieejams atbalsts aizbildņu, audžuģimeņu un adaptētāju skaita palielināšanai, savukārt 

no ERAF līdzekļiem – finansējums SBSP infrastruktūras izveidei, atjaunošanai. Reorganizācijai nepieciešamā 

finansējuma apjomu un avotus skatīt 15. tabulā.  

15. tabula: Reorganizācijas plāna īstenošanai nepieciešamais finansējums un tā avoti. 

Nr.p.k. REORGANIZĀCIJAS RISINĀJUMS 

NEPIECIEŠAMĀ 

FINANSĒJUMA 

APJOMS (EUR) 

FINANSĒJUMA 

AVOTI 

1 2 3 4 

1. 

Pasākumi aizbildņu, audžuģimeņu, adoptētāju skaita 

palielināšanai 

Lai palielinātu audžuģimeņu, aizbildņu adoptētāju skaitu, 

nepieciešams organizēt motivējošus, konsultējošus un 

izglītojošus pasākumus. 

Atbilstoši veicamajiem 

pasākumiem/ 

detalizētam 

pasākumu plānam 

▪ Projekta 

līdzekļi 

▪ Bērnu 

izcelsmes 

pašvaldības 

budžets 

2. 

Darbinieku prasmju pilnveide 

Apmācības darbiniekiem, kas turpinās darbu pašvaldību 

veidotajos ĢVPP/ “jauniešu mājā”.  Pieņemts, ka šādas 

apmācības ilgst vidēji 3 dienas un izmaksā 40 EUR dienā. 

120 EUR/ 

darbiniekam 

▪ Projekta 

līdzekļi 

▪ Pašvaldību 

budžets 

▪ Personīgie 

līdzekļi 

3. 

Darbinieku pārkvalificēšana 

Apmācības darbiniekiem, kas turpinās darbu pašvaldību 

veidotajos ĢVPP/ “jauniešu mājā” un kuriem nepieciešama 

pārkvalifikācija. Pieņemts, ka 2. profesionālās kvalifikācijas 

līmeņa apmācības “Sociālā aprūpe” izmaksā vidēji 400 

EUR/480h. 

400 EUR/ 

darbiniekam 

▪ Projekta 

līdzekļi 

▪ Pašvaldību 

budžets 

4. 

Atbalsts bērniem 

Atbalsts bērniem, kas tiek aprūpēti aizbildnībā, 

audžuģimenē, sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai. 

Pieņemts, ka dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

(piemēram, psihologa konsultācijas, psihoterapija, 

kanisterapija, reitterapija, Montessori nodarbības) izmaksā 

vidēji 25 EUR/nodarbība un bērnam ir nepieciešamas  

vismaz 4 nodarbības mēnesī. 

1 200  EUR/ gadā 

bērnam 

▪ Bērnu 

izcelsmes 

pašvaldības 

budžets 
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1. PIELIKUMS: BSAC ”Mākoņkalns” bērniem 
nepieciešamie pakalpojumi saskaņā ar individuālo 
vajadzību izvērtējumu 

PAKALPOJUMU VEIDS PAKALPOJUMS 
BĒRNU 

SKAITS 

1 2 3 

APRŪPE ĢIMENES VIDĒ 

Audžuģimene 2 

Audžuģimene vienas ģimenes bērniem, bērniem ar radniecības 

saitēm 
1 

APRŪPE ĢVPP/”JAUNIEŠU 

MĀJĀ” 

Jauniešu māja 5 

Grupu māja (dzīvoklis) 5 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Sociālā aprūpētāja pakalpojums 2 

 

Atbalsta vai pašpalīdzības grupa 5 

Sociālā darbinieka (t.sk karitatīvā sociālā darbinieka) individuālās 

konsultācijas t.sk. psihosociālais darbs 
6 

VESELĪBAS APRŪPE 

Psihiatra konsultācijas 1 

Ģimenes ārsta konsultācija 5 

Neirologs 1 

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA 

Sociālā rehabilitētāja pakalpojums 1 

Ergoterapeits 7 

Psihoterapeits 5 

Psihologs 7 

Fizioterapeits 7 

Speciālais/attīstošais pedagogs 3 

Cits 4 

Izglītojošās atbalsta grupas 7 

Nodarbības prasmju apmācībai 7 

Radošās darbnīcas 6 

Uzvedības un saskarsmes korekcijas (sociālās rehabilitācijas) 

programmas un/vai nodarbības 
1 
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PAKALPOJUMU VEIDS PAKALPOJUMS 
BĒRNU 

SKAITS 

1 2 3 

PĀRĒJIE AR REHABILITĀCIJU 

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI 

Mūzikas terapija 2 

Mākslas terapija 3 

Kustību/deju terapija 7 

Tera spēle 1 

Kognitīvi biheiviorālā terapija 1 

Reitterapija 2 

Kanisterapija 1 

Cits 6 

IZGLĪTĪBA 

Bērna tikšanās ar bioloģisko vecāku organizēšana 1 

Pasākumi, kuri vērsti uz ģimeņu kompetenču attīstību bērnu 

aprūpē un/vai atgriešanai ģimenē 
1 

Pasākumi, kuri vērsti uz bērnu saskarsmi ar svarīgām un 

nozīmīgām bērna personām, piemēram, viesģimeni, atbalsta 

ģimeni, krustmāti vai bijušo audžuģimeni 

4 

Iekļaujošā izglītības programma 2 

Cits 4 

TRANSPORTS 

Sabiedriskais transports 5 

Cits transports 7 

PALĪGIERĪCES 
Palīgierīces 

 
1 

NODARBINĀTĪBA Nodarbinātība 4 

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANA 

Zīmēšana 3 

Dejas 6 

Slidošana 5 

Veidošana 2 

Ekskursijas, pārgājieni 6 

Nometnes 4 

Dziedāšana 3 

Ēdiena gatavošana 2 
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PAKALPOJUMU VEIDS PAKALPOJUMS 
BĒRNU 

SKAITS 

1 2 3 

Sportošana 7 

Keramika 2 

Galda spēles 1 

Galdniecības darbi 3 

Saimniecības darbi 1 

Cits 6 

2. PIELIKUMS: BSAC ”Mākoņkalns” ēkas un 
telpu fotofiksācija 

 

1.attēls. Ēkas fasāde 
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2.attēls. Ēkas pagalma skats 

 

3.attēls. Katlu māja 
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4.attēls. Trenažieru zāle ēkas otrajā stāvā 

 

5.attēls. Ēdienu pagatavošanas zāle 
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6.attēls. Ēdnīcas telpa 

 

7.attēls. Ugunsdrošības sistēmas pults 
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8.attēls. Bērnu rotaļu laukums ēkas 1.stāva 46.telpā 

 

9.attēls. Kopīgās atpūtas telpa ēkas 1.stāva 43. telpa 
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10.attēls. Sanmezgls ēkas 1.stāvā 

 

11.attēls. Bērnu istaba ēkas 1.stāvā 
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12.attēls. Ēdiena pagatavošanas virtuve vecākiem bērniem ēkas otrajā stāvā 

 

13.attēls. Bērnu istaba ēkas otrajā stāvā 
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14.attēls. Bērnu istaba ēkas otrajā stāvā 

 

 

15.attēls. Bērnu rotaļu laukums ēkas priekšā 
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3. PIELIKUMS: BSAC ”Mākoņkalns” ēkas 
tehniskā stāvokļa novērtējums 

 (Avots: Būvspeciālista veiktais novērtējums 13.07.2017) 

Nr.p.k. 
ĒKAS DAĻA, 

KONSTRUKCIJA 
APRAKSTS, ESOŠĀS PROBLĒMAS  

TEHNISKĀ 

STĀVOKĻA 

NOVĒRTĒJUMS 

1 2 3 4 

1. Ēkas vispārējais stāvoklis: 
 

1.1 Fasāde 
Ēkas fasāde ir siltināta. Dažās vietās ir vēlams kosmētiskais 
remonts. 

Vidējs/ labs 

1.2 Logi, durvis Ir nomainīti. Labs 

1.3 Jumts Ir nomainīts.  Labs 

1.4 Iekštelpas 
Ir veikts remonts. Dažās vietās ir vēlams kosmētiskais 
remonts. 

Vidējs/ labs 

1.5 
Sanitārtehniskais 
stāvoklis 

Sanitārtehnisko ierīču un telpu fiziskais stāvoklis kopumā ir 
labā, vidējā stāvoklī. 

Labs 

1.6 
Ugunsdrošība un 
evakuācija 

Telpās ir izvietotas evakuācijas shēmas, ierīkota ugunsgrēka 
atklāšanas sistēma. Evakuācijas ceļi un izejas ir 
nodrošinātas. 

Labs 

 

2. 
Inženiertīkli: 
 

 

2.1 Apkure 
Vietējā centralizētā, cietā kurināmā katls (kokogles). Tīkli 
nomainīti. 

Labs 

2.2 Ventilācija Ir pārbūvēta, bet dažās telpās nepieciešams veikt remontu. Labs/slikts 

2.3 Elektroapgāde Tīkli nomainīti. Labs 

2.4 
Sadzīves 
kanalizācija 

Ir veikts remonts. Labs 

2.5 Ūdensvads Ir veikts remonts. Labs 

2.6 Citas sistēmas Ir ierīkota ugunsdrošības sistēma. Labs 

2.7 Ārējie inženiertīkli 
Ūdens apgāde – pieslēgums vietējiem tīkliem. Kanalizācijas 
izsūcamā tvertne - regulāri jāveic tīrīšanu. 

Labs 

3. Infrastruktūra: 
 

3.1 
Pieguļoša teritorija 
 

Blakus ēkai ir ierīkots minimāls rotaļu laukums. - 

 

 

 


