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Audžuģimenes noteikumi

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1036 / LV, 207 (3575), 29.12.2006.

II. Lēmums par audžuģimenes statusu
(Nodaļas nosaukums MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

10. Audžuģimenes statusu var piešķirt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir Latvijas
pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks, kuram ir ar attiecīgiem dokumentiem apliecinātas tiesības uzturēties Latvijas
teritorijā ne mazāk kā divus gadus pēc šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas.

11. Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu ir tiesības pretendēt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no
laulātajiem (persona) ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes
statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1027; MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.319)

12. Audžuģimenes statusu nepiešķir, ja vienam no laulātajiem (personai) pārtrauktas vai atņemtas bērna
aizgādības tiesības vai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par
nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu. Uz audžuģimenes statusu
aizliegts arī pretendēt, ja kāds no laulātajiem (persona):

12.1. pārkāpis bērna tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;

12.2. amorāli uzvedies darbā vai ārpus darba un tas konstatēts ar tiesas spriedumu vai citu kompetentas
iestādes lēmumu;

12.3. sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, –
neatkarīgi no sodāmības dzēšanas;

12.4. sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību - neatkarīgi no sodāmības
dzēšanas;

12.5. atcelts no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildīšanas dēļ;

12.6. zaudējis audžuģimenes vai viesģimenes statusu, jo nav pildījis pienākumus atbilstoši bērna interesēm.
(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1027; MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.319)

13. Lai laulātos (personu) atzītu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) deklarētās
dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumentus:

13.1. iesniegumu (1.pielikums);

13.2. ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli. Atzinumu izsniedz ģimenes ārsts, kura
pacientu sarakstā laulātais (persona) ir reģistrēts un kura veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus;

13.3. psihiatra un narkologa atzinumus par laulāto (personas) veselības stāvokli.
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14. Bāriņtiesa pēc šo noteikumu 13.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos, pārbauda laulāto
(personas) dzīves apstākļus, kā arī:

14.1. izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības,
spējas pienācīgi aprūpēt bērnu;

14.2. noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;

14.3. sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu, ja nepieciešams, piesaistot arī citus speciālistus;

14.4. pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu);

14.5. nosūta laulātos (personu) pie psihologa, kurš sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību
audžuģimenes pienākumu veikšanai.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1027)

15. Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes
pienākumu veikšanai.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1027)

16. Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona)
apgūst mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai (2.pielikums). Pēc kursu sekmīgas apgūšanas
laulātie (persona) saņem apliecību par audžuģimenes mācību programmas apguvi.

16.1 Audžuģimene reizi trijos gados papildina zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apgūstot audžuģimenes
papildu apmācības programmu, kuras apjoms ir 24 akadēmiskās stundas (5.pielikums). Pēc mācību beigām
audžuģimene saņem apliecību par apmācības programmas apguvi.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

17. Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem
(personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par
audžuģimenes statusu.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1027)

18. Lēmuma norakstu bāriņtiesa trīs darbdienu laikā izsniedz audžuģimenei un nosūta Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijai.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.685; MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1658; MK 27.12.2011.
noteikumiem Nr.1027)

19. Bāriņtiesa iekārto lietu par katru audžuģimeni.

20. Lai koordinētu audžuģimeņu darbību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veic audžuģimeņu uzskaiti.
(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.685; MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1658)

21. Lēmumu par audžuģimenes statusu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā deklarēta laulāto (personas)
dzīvesvieta. Ja laulāto dzīvesvieta deklarēta dažādu pašvaldību administratīvajās teritorijās, lēmumu par audžuģimenes
statusu pieņem tās pašvaldības bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta viena no laulāto dzīvesvietām un
laulātie faktiski dzīvo.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

22. Lēmuma norakstu bāriņtiesa trīs darbdienu laikā izsniedz laulātajiem (personai) un nosūta Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijai.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.685; MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1658)
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23. Ja audžuģimene pamatotu iemeslu dēļ nevar uzņemt bērnu, par to rakstiski informē bāriņtiesu, norādot datumu,
pēc kura audžuģimene ir gatava veikt savus pienākumus. Bāriņtiesa par saņemto iesniegumu nekavējoties informē
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.685; MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1658)

23.1 Ja audžuģimene bez pamatota iemesla 12 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par
audžuģimenes statusa piešķiršanu, atsakās uzņemt bērnu, bāriņtiesa atkārtoti lemj par laulāto (personas) piemērotību
audžuģimenes pienākumu veikšanai.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

23.2 Audžuģimene triju darbdienu laikā informē bāriņtiesu par:

23.2 1. spēkā stājušos spriedumu par laulības šķiršanu;

23.2 2. stāšanos laulībā, ja audžuģimenes statuss piešķirts personai;

23.2 3. spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru otram laulātajam ierobežota rīcībspēja;

23.2 4. spēkā stājušos tiesas spriedumu par pazudušā otra laulātā izsludināšanu par mirušu;

23.2 5. otra laulātā nāvi;

23.2 6. otra laulātā izsludināšanu meklēšanā;

23.2 7. otra laulātā ilgstošu prombūtni, kas ilgāka par gadu un nav saistīta ar brīvības atņemšanu vai atrašanos
apcietinājumā;

23.2 8. otra laulātā sodīšanu par noziedzīgu nodarījumu ar brīvības atņemšanu vai atrašanos apcietinājumā;

23.2 9. citu informāciju, kas būtiski ietekmē laulāto (personas) spēju turpmāk veikt audžuģimenes pienākumus.
(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1027 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.319)

23.3 Bāriņtiesa mēneša laikā pēc šo noteikumu 23.2 punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē to, pārbauda
audžuģimenes dzīves apstākļus, kā arī:

23.3 1. izvērtē laulāto (personas) motivāciju būt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības,
spējas turpmāk pienācīgi aprūpēt bērnu;

23.3 2. noskaidro laulāto (personas) materiālo stāvokli;

23.3 3. noskaidro laulāto (personas) viedokli par spēju turpmāk veikt audžuģimenes pienākumus;

23.3 4. nosūta laulātos (personu) pie psihologa atzinuma saņemšanai par spēju turpmāk veikt audžuģimenes
pienākumus;

23.3 5. ja nepieciešams, iegūst citu būtisku informāciju.
(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

23.4 Pamatojoties uz šo noteikumu 23.3 punktā minēto izvērtējumu, bāriņtiesa 10 darbdienu laikā lemj par
audžuģimenes statusu.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1027 redakcijā)
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