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Ievads
Ministra uzruna
Ainars Baštiks, bērnu un ģimenes lietu ministrs
Cienījamie lasītāji!
Laika straujais ritums mūs dzen uz priekšu, nereti neļaujot apstāties pat
ne uz mirkli. Un tomēr. Ikvienam būtu jāatrod laiks pārdomām, lai izvērtētu to,
kas katram no mums dzīvē ir patiesi svarīgākais un būtiskākais.
Ģimenei un bērniem katra indivīda un arī visas sabiedrības vērtību skalā
būtu jāatrodas vienā no svarīgākajām vietām. Jo ģimene ir visas mūsu
sabiedrības un arī nākotnes pamats. Tā sniedz tuvības sajūtu un atbalstu,
turpina dzimtas un nostiprina tradīcijas, veido jaunas personības un
dzīvesstāstus.
Es patiesi priecājos, ka arī mūsu sabiedrībā ģimene sāk ieņemt arvien
noteiktāku un stabilāku vietu. Sabiedrībā daudz biežāk redzam ģimenes ar
bērniem. Arvien vairāk jaunu cilvēku vēlas dibināt ģimeni un to reģistrēt, dodot
solījumu Dieva un liecinieku priekšā. Gatavība dibināt ģimeni liecina par
cilvēka briedumu, savukārt solījums nozīmē to, ka mīlestība nav tikai emocijas
un jūtas, bet gan apzināts un atbildīgs lēmums, kas balstīts uz rūpēm vienam
par otru un arī par kopīgi radītajiem bērniem. Taču diemžēl ne visi pilda doto
solījumu, un arī dzīve bieži vien ievieš savas korekcijas. Attiecības gluži tāpat
kā skaists zieds dārzā ir jākopj, tomēr ne visi to prot un vēlas. Varbūt tāpēc daži
izvēlas vieglāko ceļu, aizbēgot no problēmām. Manuprāt, ir nepiedodami, ja
pieaugušais bēg no atbildības pret savu mazo, neaizsargāto un abu vecāku
mīlestības alkstošo bērnu, kuram ir nepieciešama drošība ģimenē.
Mūsu visu pienākums ir ikviena bērna bērnību padarīt pēc iespējas
gaišāku un drošāku, tādējādi liekot stabilus pamatus viņa turpmākās dzīves un
visas sabiedrības attīstībai. Valsts atbalsta ģimenes, kuras audzina bērnus.
Viens no veidiem, kā reāli sniegt palīdzību, ir uzturlīdzekļu izmaksa ģimenēm,
kurās viens no vecākiem nepilda savus pienākumus.
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija strādā jau trīsarpus gadus,
nodrošinot ar uzturlīdzekļiem tos bērnus, par kuriem dažādu iemeslu dēļ
nerūpējas kāds no vecākiem.
2007. gadu Uzturlīdzekļu garantiju fonda vēsturē es varu raksturot kā
stabilitātes un neapšaubāmi arī ļoti aktīvas un mērķtiecīgas darbības laiku.
Aizvadītajā gadā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija aktivizējusi uzturlīdzekļu parādnieku mantiskā stāvokļa pārbaudes, regresa kārtībā
piedzenot gandrīz vienu miljonu latu. Vairākās Latvijas tiesās notikuši procesi
pret uzturlīdzekļu parādniekiem, vainīgajiem piespriežot nosacītu brīvības
atņemšanu un pārbaudes laiku, kā arī piemērojot tādu sodu kā piespiedu darbs.
Pēdējā laikā stabilizējies to bērnu skaits, kuriem nepieciešama valsts
palīdzība uzturlīdzekļu veidā. Runa ir par aptuveni 15 000 bērnu. Tuvākajos
gados šis skaitlis varētu saglabāties līdzšinējā līmenī. Tādējādi varam izteikt
pieņēmumu, ka Uzturlīdzekļu garantijas fonda izveide un darbība ir
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disciplinējusi bezatbildīgos vecākus. Bet tik un tā arī 15 000 faktiski pamestu
bērnu ir nepiedodami daudz.
Mums vēl ļoti daudz jāpaveic, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu dzīves
apstākļus ģimenēs ar bērniem, daudzbērnu ģimenēs un ģimenēs, kurās bērnus
aprūpē tikai viens no vecākiem. Bērnu un ģimenes lietu ministrija turpina
darbu, lai līdzsvarotu abu vecāku atbildību savu bērnu priekšā. Mēs uzskatām,
ka noteiktai atbildībai par bērnu jābūt ne tikai tam vecākam, kurš ikdienā ir
kopā ar bērnu, bet arī tam, kurš to vai citu apstākļu dēļ ģimenē vairs nedzīvo.
Pašlaik valsts institūcijas – sociālie dienesti, bāriņtiesas u.c. – vairāk
kontrolē tos vecākus, kuri audzina savus bērnus. Savukārt tie vecāki, kuri savus
bērnus neuztur, sevi no atbildības ir patvaļīgi atbrīvojuši. Tāpēc ministrija ar
likumdošanas iniciatīvām rosina pastiprināt uzturlīdzekļu parādnieku atbildību
un pienākumus, nodrošinot vismaz finansiālu atbalstu saviem bērniem.
Es atkal un atkal aicinu visus vecākus uzņemties atbildību un pildīt
savus pienākumus pret ģimeni un bērniem, negaidot, kad par to atgādinās valsts
institūcijas. Novēlu mums visiem atcerēties par mīlošas un gādīgas ģimenes
vērtību un nozīmīgumu, turot to godā un cieņā.
Aicinu jūs iepazīties ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas
2007. gada darba rezultātiem!
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Direktora uzruna
Edgars Līcītis, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija apkopo savas darbības trīs
gados paveikto. Izvērtējot rezultātus, esam secinājuši, ka mums arvien
veiksmīgāk izdodas uzturlīdzekļu parādniekiem atgādināt par to, ka šim
parādam nav noilguma un atbildība par vecāku pienākumu nepildīšanu agrāk
vai vēlāk būs jāuzņemas.
Fonda administrācija ne tikai izmaksā uzturlīdzekļus, bet arī regresa kārtībā
piedzen tos no parādniekiem. 2007. gada laikā esam aktīvi sadarbojušies ar
policijas, prokuratūras un tiesu iestādēm, sagatavojot un nosūtot iesniegumus
par kriminālprocesu uzsākšanu pret parādniekiem, kuri ļaunprātīgi izvairās no
uzturlīdzekļu maksāšanas saviem bērniem, kā arī snieguši liecības ierosināto
kriminālprocesu ietvaros. Tāpat esam lūguši tiesām izsludināt parādnieku
meklēšanu ar policijas palīdzību lietās par uzturlīdzekļu piedziņu, kā arī
piedalījušies tiesu procesos. Joprojām veiksmīgi turpinām fonda
administrācijas un zvērinātu tiesu izpildītāju sadarbību jautājumos, kas skar
uzturlīdzekļu piedziņu no vecākiem, kuri nepilda tiesas nolēmumus
(spriedumus) par uzturlīdzekļu nodrošināšanu saviem bērniem.
Pārskata perioda laikā kā vienu no efektīviem parādnieku informēšanas
veidiem fonda administrācija ieviesa arī paziņojumu nosūtīšanu. Ar šiem
paziņojumiem katrs parādnieks saņem informāciju par sava parāda apmēru, kā
arī atgādinājumu par veidiem, kā iespējams uzsākt parāda dzēšanu, un sekām,
kādas rodas, ja parāds netiek savlaicīgi nomaksāts. Arī šāds vienkāršs veids
izrādījies pietiekami efektīvs, lai daudziem liktu pārdomāt situāciju un dzēst
parādu, lai izkļūtu no uzturlīdzekļu parādnieku reģistra.
2007. gadā fonda administrācijā tika izveidota jauna struktūrvienība –
Starptautiskās sadarbības departaments. Tādējādi esam sākuši jaunā kvalitātē
risināt jautājumus, kas skar starptautisko sadarbību bērna uzturēšanas izdevumu
piedziņas jomā. Ja līdz šim iespējas risināt jautājumus par bērnu uzturlīdzekļiem gadījumos, kad kāds no vecākiem dzīvo un strādā ārpus Latvijas
robežām, bija samērā ierobežotas, tad tagad ir pamats prognozēt, ka
pievienošanās vairāku nozīmīgu starptautisko projektu izstrādes procesam nesīs
labus rezultātus.
Nobeigumā vēlos atgādināt tiem vecākiem, kuri bez nožēlas aizmirst par to,
ka par bērnu ir jārūpējas katru dienu un uzturlīdzekļi būtībā ir tas mazākais, ko
var dot vecāks, kurš nedzīvo kopā ar ģimeni – jūsu nesamaksātie uzturlīdzekļi,
iespējams, šodien bērnam aizver durvis uz labāku dzīves vidi un izglītību.
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I PAMATINFORMĀCIJA
1. Fonda administrācija
1.1. Fonda administrācijas vēsture, statuss, mērķi, uzdevumi un
kompetence
Vēsture
Saskaņā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes sniegto informāciju
2003. gadā 11 400 nepilngadīgi bērni nesaņēma no saviem vecākiem
uzturlīdzekļus pietiekamā apmērā, jo aptuveni 6 000 uzturlīdzekļu piedziņas
lietās zvērināti tiesu izpildītāji uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka bija
atzinuši par neiespējamu. Aptuveni trešā daļa no tām uzturlīdzekļu summām,
kuras būtu jāpiedzen bērnu uzturam, pamatojoties uz gada laikā pieņemtajiem
tiesas nolēmumiem, tā arī netika piedzītas.
Lai uzlabotu šo situāciju un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas uzturēt savus
bērnus visiem vecākiem, kas dažādu iemeslu dēļ spiesti aprūpēt bērnus vieni,
Bērnu un ģimenes lietu ministrija sāka normatīvo aktu izstrādi Uzturlīdzekļu
garantiju fonda radīšanai.
2004. gada 1. jūlijā spēkā stājās Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, un
2004. gada augustā, ar mērķi īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu,
garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem, kurus apgādā tikai viens no
vecākiem, jo otrs vecāks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu nepilda,
savu darbību sāka Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk tekstā – fonds).
Savukārt, lai izmaksātu uzturlīdzekļus no fonda un apsaimniekotu fonda
līdzekļus, tika izveidota Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (turpmāk tekstā –
ministrija) pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Uzturlīdzekļu garantiju
fonda administrācija (turpmāk tekstā – fonda administrācija).
Mērķi, uzdevumi, kompetence
Fonda administrācija nodrošina bērniem uzturlīdzekļus Ministru kabineta
noteiktajā minimālajā apmērā, bet ne vairāk, kā noteikts ar tiesas nolēmumu par
uzturlīdzekļu piedziņu, ja zvērināts tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu
piedziņa no bērna vecāka nav iespējama, vai arī, ja bērna vecāks tiesas
nolēmumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina summu pilnā apmērā.
Fonda administrācija uz iesnieguma un tam pievienoto dokumentu pamata
nodrošina, lai parādnieka bērns saņemtu uzturlīdzekļus Ministru kabineta
noteiktajā minimālajā apmērā:
• katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai –
25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba
algas;
• katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai –
30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba
algas.
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Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija:
• nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem tos
nemaksā un uzturlīdzekļu piedziņa no viņa nav iespējama;
• apsaimnieko piešķirtos valsts budžeta, kā arī regresa kārtībā no
parādniekiem piedzītos līdzekļus, nodrošina to izlietojuma kontroli;
• Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti
uzturlīdzekļi no valsts līdzekļiem, un parādniekus.
1.2. Fonda administrācijas struktūra, struktūrvienību funkcijas
Pārskata periodā fonda administrācijā tika izveidota jauna struktūrvienība –
Starptautiskās sadarbības departaments. Departaments tika izveidots, lai
nodrošinātu vairāku starptautisko tiesību aktu ieviešanu un izpildi pārrobežu
uzturlīdzekļu piedziņas jomā.
DIREKTORS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU
SPECIĀLISTS

PIEDZIŅAS
DEPARTAMENTS

LIETVEDĪBAS NODAĻA

STARPTAUTISKĀS
SADARBĪBAS
DEPARTAMENTS

ADMINISTRATĪVAIS
DEPARTAMENTS

FINANŠU
DEPARTAMENTS

JURIDISKAIS
DEPARTAMENTS

1.2.1. Direktors
Fonda administrācijas darbu vada un organizē fonda administrācijas direktors, nodrošinot fonda administrācijas darbības nepārtrauktību un nosakot
darbinieku kompetenci un atbildību. Fonda administrācijas direktoru ieceļ
amatā un atbrīvo no tā bērnu un ģimenes lietu ministrs.
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Fonda administrācijas direktors pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu, atteikumu vai izbeigšanu, kā arī pieņem
lēmumus un izdod izpildrīkojumus par fonda administrācijas nepamatoti
izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no iesniedzējiem, ja viņi, lai saņemtu
uzturlīdzekļus, snieguši nepatiesas ziņas. Fonda administrācijas direktors atbild
par fonda administrācijas uzdevumu izpildi, fonda līdzekļu lietderīgu
izmantošanu, kā arī par fonda administrācijas darbības tiesiskumu.
1.2.2. Sabiedrisko attiecību speciālists
Sabiedrisko attiecību speciālists sadarbojas ar fonda administrācijas
struktūrvienībām, plašsaziņas līdzekļiem, ministriju, valsts pārvaldes un
pašvaldību institūcijām, vietējām un starptautiskajām organizācijām.
Sabiedrisko attiecību speciālists ir tieši pakļauts fonda administrācijas
direktoram, un viņa uzdevums ir nodrošināt sabiedrības informēšanu par fonda
administrācijas darbību.
Fonda administrācijas struktūrvienības:
1.2.3. Administratīvais departaments
Administratīvais departaments ir fonda administrācijas struktūrvienība,
kuras galvenie uzdevumi ir fonda administrācijas iepirkumu organizēšana,
informācijas tehnoloģiju un sakaru nodrošināšana, personālvadība, ar fonda
administrācijas tehnisko aprīkojumu saistīto jautājumu veikšana.
1.2.4. Finanšu departaments
Finanšu departaments ir fonda administrācijas struktūrvienība, kuras
galvenais uzdevums ir budžeta izpildes organizācija un administrācijas
grāmatvedības uzskaites nodrošināšana.
1.2.5. Juridiskais departaments
Juridiskais departaments ir fonda administrācijas struktūrvienība, kuras
galvenais uzdevums ir organizēt fonda administrācijas kompetencē esošu
administratīvo aktu-lēmumu uzturlīdzekļu jautājumos sagatavošanu.
1.2.6. Piedziņas departaments
Piedziņas departaments ir fonda administrācijas struktūrvienība, kuras
galvenais uzdevums ir organizēt izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņas procesu.
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1.2.7. Starptautiskās sadarbības departaments
Starptautiskās sadarbības departaments ir fonda administrācijas struktūrvienība, kuras galvenie uzdevumi ir nodrošināt Hāgas konvencijas par
starptautisko bērnu un citu ģimenes locekļu uzturēšanas izdevumu piedziņu un
Eiropas Savienības Padomes Regulas par jurisdikciju, piemērojamo likumu,
nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās ieviešanu
un starptautiskās sadarbības organizēšanu bērnu uzturēšanas izdevumu
piedziņas jomā.
1.2.8. Lietvedības nodaļa
Lietvedības nodaļa ir fonda administrācijas struktūrvienība, kuras galvenais
uzdevums ir organizēt fonda administrācijas apriti.
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II IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
2. Fonda administrācijas darbība, nodrošinot uzturlīdzekļu
izmaksu
2.1. Vecāku un bērnu skaits, kuriem maksāti uzturlīdzekļi
no fonda
Fonda administrācijas galvenais uzdevums ir īstenot bērnu tiesības uz
sociālo nodrošinājumu, veicot uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no
vecākiem tos nemaksā un uzturlīdzekļu piedziņa no viņa nav iespējama vai arī
vecāks tiesas nolēmumu pilda, bet nenodrošina uzturlīdzekļu pilnu apmēru,
kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru
kabinets.
Analizējot informāciju par iesniedzēju (vecāku, kuri saņem valsts garantētos
uzturlīdzekļus bērnam) skaita dinamiku visā fonda administrācijas darbības
laikā, var secināt, ka nav vērojamas straujas iesniedzēju skaita izmaiņas. To
personu loks, kurām ar valsts atbalstu tiek atvieglotas rūpes par bērnu
audzināšanu, visticamāk, arī turpmāk būtiski nepieaugs.
Pārskata periodā fonda administrācija maksājusi uzturlīdzekļus 10 472 vecākiem, kas ir par gandrīz tūkstoti mazāk nekā pirms gada. 2006. gadā no fonda
kopumā uzturlīdzekļi tika maksāti 11 436 vecākiem, 2005. gadā – 9 789
vecākiem, bet fonda administrācijas pirmajos darbības mēnešos 2004. gadā –
3 890 vecākiem.

Vecāku skaits, kuriem maksāti uzturlīdzekļi
viena vai vairāku bērnu uzturēšanai

skaits

15 000

9 789

10 000
5 000

11 436

10 472

2006. gads

2007. gads

3 890

0

2004. gads

2005. gads

Pārskata periodā nedaudz pieaudzis bērnu skaits, kuriem maksāti uzturlīdzekļi. Proti, 2007. gadā uzturlīdzekļus no valsts saņēma 17 920 bērni, bet
2006. gadā – 16 774 bērni. Savukārt 2005. gadā uzturlīdzekļus saņēma 14 270
bērni.
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Bērnu skaits, kuri saņēmuši uzturlīdzekļus no fonda
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Salīdzinot bērnu skaitu pa reģioniem, joprojām saglabājas tendence, ka
visvairāk bērnu, kuri saņem ikmēneša uzturlīdzekļus no fonda, ir no Rīgas un
Rīgas rajona, lai gan, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bērnu skaits ir samazinājies. Savukārt visos reģionos ārpus Rīgas bērnu skaits, kuri saņēmuši
uzturlīdzekļus no valsts, ir nedaudz palielinājies. Vislielākais bērnu skaita
pieaugums, salīdzinot ar 2006. gadu, ir Kurzemē (par 560 bērniem vairāk), bet
vismazākais – Vidzemē (par 260 bērniem vairāk).
Bērnu skaits,
kuru uzturēšanai tika maksāti uzturlīdzekļi
(sadalījums pa reģioniem)
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Lielākā daļa (15 384 bērni jeb 83,5% no visiem uzturlīdzekļu saņēmējiem,
kuriem pārskata perioda laikā tika maksāti minimālie uzturlīdzekļi) bija bērni
vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Savukārt 2 536 bērni jeb 16,5% no visiem
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uzturlīdzekļu saņēmējiem, kuru uzturēšanai fonda administrācija pieņēmusi
lēmumu izmaksāt uzturlīdzekļus, bija vecumā līdz 7 gadiem. Salīdzinot ar
iepriekšējiem darbības gadiem, jāsecina, ka uzturlīdzekļus saņēmušo bērnu
vecuma attiecība būtiski nemainās. Tā 2006. gadā minimālie uzturlīdzekļi tika
maksāti 14 463 bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem (jeb 86 % no visiem
uzturlīdzekļu saņēmējiem). Vēl 2 311 bērni jeb 14 %, kuri saņēma uzturlīdzekļus no valsts, bija vecumā līdz 7 gadiem. 2005. gadā minimālie uzturlīdzekļi tika maksāti 12 033 bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem (jeb 84% no
visiem uzturlīdzekļu saņēmējiem). Vēl 2 237 bērni jeb 16 % no visiem bērniem, kuri saņēma uzturlīdzekļus no valsts, bija vecumā līdz 7 gadiem.

skaits

Bērni, kuru nodrošināšanai tiek maksāti
uzturlīdzekļi no fonda
(sadalījums pa vecuma grupām)
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bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam
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Salīdzinot ar iepriekšējiem darbības gadiem, pārskata periodā ir turpinājusies tendence nedaudz palielināties ar uzturlīdzekļiem nodrošināmo bērnu
skaitam vecumā no dzimšanas brīža līdz 7 gadiem. Proti, 2005. gadā saskaņā ar
fonda administrācijas pieņemtajiem lēmumiem par uzturlīdzekļu izmaksu no
fonda ar uzturlīdzekļiem tika nodrošināti 2 237 bērni, 2006. gadā – 2 311 bērni,
bet 2007. gadā – jau 2 536 bērni vecumā līdz 7 gadiem.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas 2007. gada publiskais pārskats

13

Bērni vecumā līdz 7 gadiem, kuri pārskata perioda beigās
tika nodrošināti ar uzturlīdzekļiem no fonda
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Salīdzinot ar 2006. gadu, pārskata periodā gandrīz visās vecuma grupās no
7 līdz 18 gadiem ir nedaudz palielinājies to bērnu skaits, kuriem tiek maksāti
uzturlīdzekļi no fonda, taču nevienā vecuma grupā nav notikušas būtiskas
izmaiņas. Vislielākais ar uzturlīdzekļiem nodrošināmo bērnu skaita pieaugums
2007. gadā bija vecuma grupā no 17 līdz 18 gadiem, savukārt vecuma grupās
no 13 līdz 14 gadiem, kā arī vecuma grupā no 15 līdz 16 gadiem tas bija
mazāks nekā pirms gada.
Pārskata periodā vēl 1 431 bērnam, kuram uzturlīdzekļi tika nodrošināti ar
valsts atbalstu, to izmaksa tika izbeigta sakarā ar pilngadības sasniegšanu.
Bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kuri pārskata perioda
beigās tika nodrošināti ar uzturlīdzekļiem no fonda
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Pieņemot lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, fonda administrācija
ņem vērā arī uzturlīdzekļu summu, kas noteikta ar tiesas nolēmumu par
uzturlīdzekļu piedziņu bērna nodrošināšanai. Atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju
fonda likumam, fonda administrācija ir tiesīga izmaksāt uzturlīdzekļus bērnam
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā, bet ne vairāk, kā
noteikts ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu.
Ne visos fonda administrācijai iesniegtajos tiesas nolēmumos minētais
uzturlīdzekļu apmērs atbilst valsts noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem,
jo nereti prasība par uzturlīdzekļu piedziņu tiesā iesniegta sen, tādējādi tiesa
lēmusi par uzturlīdzekļu piešķiršanu, kas ir mazāki nekā patlaban noteikts
Ministru kabineta noteikumos par minimālajiem uzturlīdzekļiem. Salīdzinot ar
2006. gada datiem, bērnu skaits, kuri nesaņem valsts noteiktos minimālos
uzturlīdzekļus no fonda, jo ar tiesas nolēmumu noteikts mazāks uzturlīdzekļu
apmērs, ir pieaudzis pavisam nedaudz. Šī situācija lielā mērā skaidrojama ar to,
ka palielinājusies uzturlīdzekļu saņēmēju informētība par iespējām vērsties
tiesā un lūgt palielināt valsts garantēto minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Tāpat
fonda administrācijas rīcībā esošā informācija liecina, ka lielākajai daļai bērnu,
kuri saņem uzturlīdzekļus mazākā apmērā, uzturlīdzekļu apmērs ir tikai
nedaudz mazāks par valsts garantēto uzturlīdzekļu summu un, visticamāk, tas ir
galvenais iemesls, kāpēc iesniedzēji atkārtoti nevēršas tiesā.

Bērni, kuri saņēma uzturlīdzekļus mazākā apmērā
par Ministru kabineta noteikto minimumu
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2007. gadā 5 205 bērni jeb 41 % no visiem uzturlīdzekļu saņēmējiem saņēma uzturlīdzekļus tiesas nolēmumā noteiktajā apmērā, kas bija mazāks par
Ministru kabineta noteikto minimumu. 2006. gadā šādu bērnu bija 5 131 jeb
44 % no visiem uzturlīdzekļu saņēmējiem, bet 2005. gadā – 3 545 bērni jeb
33 % no visiem uzturlīdzekļu saņēmējiem.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas 2007. gada publiskais pārskats

15

Uzturlīdzekļu apmērs,
kas no fonda tika izmaksāts bērnu uzturēšanai
bērnu skaits
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bērni, kuri saņēma uzturlīdzekļus mazākā apmērā par
valsts noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem
bērni, kuri saņēma uzturlīdzekļus valsts noteiktajā
minimālajā apmērā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 1. jūlija noteikumiem Nr. 348
„Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”, 2007. gadā minimālie uzturlīdzekļi katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma
sasniegšanai bija 25 % (30 lati) no Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas, savukārt bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai – 30 % (36 lati) no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas, kas 2007. gadā bija 120 lati.
Gadījumos, ja ar tiesas nolēmumu noteiktais uzturlīdzekļu apmērs ir mazāks
par Ministru kabineta noteikto, vecāks var atkārtoti vērsties tiesā, iesniedzot
prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu. Šādu iespēju
2007. gadā izmantoja 588 vecāki, kuri pēc tiesas atkārtoti vērsās fonda administrācijā, iesniedzot nepieciešamos dokumentus, un par kuru bērniem, pamatojoties uz saņemto tiesas nolēmuma norakstu par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu, fonda administrācija pieņēma lēmumu izmaksāt uzturlīdzekļus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam minimālajam apmēram. 2006. gadā šādu
iespēju izmantoja 365 vecāki, 2005. gadā – 426, bet 2004. gadā fonda administrācijā vērsās 78 vecāki, kuri, saņēmot mazākus uzturlīdzekļus saviem bērniem, atkārtoti vērsās tiesā ar prasību par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu.
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Iesniegumu skaits,
kuri atkārtoti iesniegti fonda administrācijā
pēc uzturlīdzekļu apmēra palielināšanas
Ministru kabineta noteiktajā apmērā
iesniegumu skaits
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2.2. Fonda administrācijā saņemtie iesniegumi
un tiem pievienotie dokumenti
2007. gadā fonda administrācija kopumā saņēma 3 032 iesniegumus par
uzturlīdzekļu izmaksu, bet iepriekšējā pārskata periodā bija saņemti 3 248
iesniegumi. Analizējot fonda administrācijas darbības rezultātus visā tās
darbības laikā, ir vērojama ne tikai iesniegumu skaita, bet arī citu būtisku
darbības rādītāju stabilizēšanās. Turpmākajos gados netiek prognozēta strauja
iesniegumu skaita palielināšanās vai samazināšanās.
Salīdzinājumam jāmin, ka 2005. gadā saņemto iesniegumu skaits bija
ievērojami lielāks – 6 132 iesniegumi. 2004. gadā fonda darbības pirmajos piecos mēnešos lūgumi par uzturlīdzekļu izmaksu bija izteikti 4 679 iesniegumos.
Fonda administrācijā saņemtie iesniegumi
par uzturlīdzekļu izmaksu
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Pārskata periodā mēnesī vidēji saņemti 252 iesniegumi. 2006. gadā vienā
mēnesī vidēji saņemto iesniegumu skaits bija 270. Savukārt fonda administrācijas darbības pirmajos mēnešos 2004. gada otrajā pusē iesniegumu skaits
vidēji bija pat 900 mēnesī. Iesniedzēju lielā aktivitāte bija saistīta ar fonda
darbības uzsākšanu, nodrošinot iespēju bērniem saņemt valsts garantētus
uzturlīdzekļus, kuru piedziņa no parādniekiem iepriekš daudzos gadījumos
nebija iespējama.
Pārskata periodā visvairāk iesniegumu tika saņemts no Kurzemes reģiona,
kā arī no Rīgas un Rīgas rajona iedzīvotājiem – attiecīgi 733 un 702
iesniegumi. Samērā aktīvi uzturlīdzekļus 2007. gadā pieprasījuši arī Latgales
reģiona iedzīvotāji, no kuriem saņemti 657 iesniegumi par uzturlīdzekļu
izmaksu. 2006. gadā fonda administrācija no Latgales reģiona saņēma 665
iesniegumus. No Vidzemes un Zemgales attiecīgi ir saņemti 521 un 419
iesniegumi par uzturlīdzekļu izmaksu.
Fonda administrācijā saņemtie iesniegumi
par uzturlīdzekļu izmaksu (sadalījums pa reģioniem)
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2.3. Fonda administrācijas pieņemtie lēmumi
Izvērtējot saņemtos iesniegumus par uzturlīdzekļu izmaksu un tiem pievienotos dokumentus, fonda administrācija lemj par uzturlīdzekļu izmaksu vai
atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus, kā arī par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu
vai pārtraukšanu.
Pārskata periodā fonda administrācija pieņēma 6 985 lēmumus. Savukārt
2006. gadā fonda administrācijas pieņemto lēmumu skaits bija gandrīz divas
reizes lielāks – proti, 12 973 lēmumi. Tas skaidrojams ar faktu, ka 2007. gada
laikā rūpīgi tika izvērtēta iepriekšējo gadu pieredze lēmumu pieņemšanas
kārtībā un tā tika būtiski uzlabota, iekļaujot lēmumos par uzturlīdzekļu izmaksu
formulējumu, kas minimālo uzturlīdzekļu palielināšanas gadījumā paredz
automātisku to palielināšanu bez atsevišķa lēmuma pieņemšanas. Tas ļāva
būtiski ietaupīt šādu lēmumu pieņemšanai nepieciešamo laiku un cilvēkresursus, novirzot tos citu fonda administrācijas uzdevumu izpildei.
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2005. gadā fonda administrācija pieņēma 7 579 lēmumus, bet 2004. gadā –
4 542 lēmumus.
Fonda administrācijas pieņemtie lēmumi
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Lielākā daļa pārskata periodā pieņemto lēmumu – 4 435 – bija par
uzturlīdzekļu izmaksu. Savukārt 2006. gadā fonda administrācija pieņēma
10 854 šādus lēmumus. Kā jau iepriekš norādīts, pieņemto lēmumu skaita
samazinājums 2007. gadā tika panākts, optimizējot lēmumu pieņemšanas
kārtību tieši uzturlīdzekļu piešķiršanas jautājumos. Tādējādi vairāk nekā divas
reizes izdevās samazināt pieņemto lēmumu skaitu par uzturlīdzekļu
piešķiršanu.
2005. gadā tika pieņemti 6 236 lēmumi par uzturlīdzekļu izmaksu, bet
2004. gadā – 4 391 šāds lēmums.
Fonda administrācijas pieņemtie lēmumi
par uzturlīdzekļu izmaksu
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Pārskata periodā tika pieņemti 2 238 lēmumi par uzturlīdzekļu izmaksas
izbeigšanu, kas, salīdzinot ar 2006. gadu, ir par gandrīz 400 lēmumiem vairāk.
2007. gadā pieņemto lēmumu skaita pieaugums ir saistāms ar to parādnieku
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skaita pieaugumu, kuri paši sākuši nodrošināt savus bērnus ar uzturlīdzekļiem.
Tāpat palielinājies to bērnu skaits, kuriem izmaksas izbeigtas sakarā ar pilngadības iestāšanos.
2006. gadā lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu izbeigšanu tika pieņemts
1 842 gadījumos. 2005. gadā bija 1 102 šādi lēmumi, bet 2004. gadā – 65
lēmumi.
Fonda administrācijas pieņemtie lēmumi
par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu
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Pārskata periodā tika pieņemti 95 lēmumi par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus. 2006. gadā bija 110 šādi atteikumi, 2005. gadā – 184, bet 2004. gadā
tika pieņemti 82 lēmumi par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus. Atteikumu
skaita samazinājums pēdējos gados ir skaidrojams ar to, ka iesniedzēji ir labāk
informēti par iesniedzamajiem dokumentiem un to noformēšanu atbilstoši
normatīvajiem aktiem, lai saņemtu valsts garantētos minimālos uzturlīdzekļus.
Fonda administrācijas pieņemtie lēmumi
par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus
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Pārskata periodā ir pieaudzis pieņemto lēmumu skaits par uzturlīdzekļu
izmaksas pārtraukšanu. Analizējot informāciju par izmaksu pārtraukšanas
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iemesliem, var secināt, ka ir palielinājies to iesniedzēju skaits, kuri informējuši
par to, ka uzturlīdzekļu parādnieks – bērna tēvs vai māte, kura vietā valsts
nodrošina uzturlīdzekļus – ir pats sācis maksāt uzturlīdzekļus bērnam un valsts
atbalsts nav nepieciešams. Tas ļauj secināt, ka arvien efektīvāks ir gan fonda
administrācijas, gan zvērinātu tiesu izpildītāju darbs un ka arvien vairāk
parādnieku apzinās to, ka uzturlīdzekļu parādam nav noilguma un ka parādam
katru mēnesi tiek aprēķināti likumiskie procenti.
2007. gadā tika pieņemti 178 lēmumi par uzturlīdzekļu izmaksas pārtraukšanu. 2006. gadā bija 100 šādu lēmumu, 2005. gadā – 57, bet 2004. gadā
tika pieņemts 1 lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas pārtraukšanu.
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Pārskata periodā tika pieņemti arī 34 lēmumi par administratīvā akta
izdošanas termiņa pagarināšanu, 3 lēmumi par uzturlīdzekļu izmaksas atcelšanu
un 2 lēmumi ar brīdinājumu par fonda administrācijas lēmuma piespiedu
izpildi.
2.3.1. Lēmumi par uzturlīdzekļu izmaksu
Ja iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotie dokumenti ir
noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, fonda administrācija 10 dienu
laikā pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai par atteikumu izmaksāt
uzturlīdzekļus.
Pārskata periodā fonda administrācijas pieņemto lēmumu skaits par
uzturlīdzekļu izmaksu salīdzinoši bija ievērojami mazāks par divos iepriekšējos
darbības gados pieņemto lēmumu skaitu. Šo tendenci jāsaista ar uzlaboto
lēmumu pieņemšanas kārtību – tā ļāvusi izvairīties no jaunu lēmumu
pieņemšanas saistībā ar minimālo uzturlīdzekļu apmēra palielināšanos valstī.
Minimālā mēnešalga un atbilstoši tam arī minimālo uzturlīdzekļu apmērs
Latvijā tika palielināts gan no 2006. gada 1. janvāra, gan no 2007. gada
1. janvāra, kā arī no 2008. gada 1. janvāra. Iepriekš gan gada beigās, gan gada
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sākumā tika patērēti ievērojami resursi, lai pieņemtu jaunus lēmumus saistībā
ar uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu bērniem.
2007. gadā fonda administrācija pieņēma 4 435 lēmumus par uzturlīdzekļu
izmaksu. 2006. gadā kopumā tika pieņemti 10 854 lēmumi, bet 2005. gadā –
6 236 lēmumi par uzturlīdzekļu izmaksu.
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2.3.2. Lēmumi par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus
Lietās, kurās iesniedzējs fonda administrācijai nav iesniedzis visus dokumentus, kas noteikti tiesību aktos un kuri ir nepieciešami, lai būtu tiesisks
pamats pieņemt lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu, fonda administrācija 10
dienu laikā lūdz novērst nepilnības. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā visus
nepieciešamos dokumentus neiesniedz, fonda administrācija pieņem lēmumu
atteikt uzturlīdzekļu izmaksu.
Pārskata periodā tika pieņemti 95 lēmumi atteikt uzturlīdzekļu izmaksu.
2006. gadā bija 110 šādi lēmumi, bet 2005. gadā tika pieņemti 184 lēmumi
atteikt uzturlīdzekļu izmaksu.
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Fonda administrācijas pieņemtie lēmumi
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Fonda administrācijas pārskata periodā pieņemto lēmumu par atteikumu
izmaksāt uzturlīdzekļus analīze liecina, ka joprojām visbiežāk – 43 gadījumos –
lēmums par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus pieņemts, jo iesniedzējs
papildus citiem nepieciešamajiem dokumentiem nebija iesniedzis zvērināta
tiesu izpildītāja izziņu par to, ka uzturlīdzekļu piedziņa no parādnieka nav
iespējama vai arī parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda,
bet nenodrošina uzturlīdzekļus tādā apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma
179. pantā 5. daļu, noteicis Ministru kabinets, maksājot ne vairāk, kā noteikts ar
tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu. 2006. gadā bija 54 šādi atteikumi,
bet 2005. gadā atteikumi tika pieņemti 65 lietās.
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2007. gadā lēmums par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus 13 lietās tika
pieņemts, jo iesniedzēji fonda administrācijai nebija iesnieguši tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu norakstu. 2006. gadā šādi atteikumi tika
pieņemti 9 lietās, bet 2005. gadā – 40 lietās.
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Lēmumi par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus,
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Fonda administrācija pārskata periodā 9 lēmumus par atteikumu izmaksāt
uzturlīdzekļus pieņēma tāpēc, ka netika iesniegts ne tiesas nolēmuma par
uzturlīdzekļu piedziņu bērnam noraksts, ne arī zvērināta tiesu izpildītāja izdota
izziņa. 2006. gadā šādi atteikumi tika pieņemti 18 lietās, bet 2005. gadā – 21
lietā.
Lēmumi par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus,
jo netika iesniegts ne tiesas nolēmuma
par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam noraksts,
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2007. gadā 30 lietās lēmumam atteikt uzturlīdzekļu izmaksu bija kāds cits
iemesls, piemēram, fonda administrācijai netika iesniegts iesniegums par
uzturlīdzekļu izmaksu vai arī tas nebija noformēts atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, nebija iesniegta bērna dzimšanas apliecības apliecināta kopija vai
bērns, kura uzturēšanai pieprasīti uzturlīdzekļi, iesnieguma iesniegšanas brīdī
jau bija sasniedzis 18 gadu vecumu.
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2.3.3. Lēmumi par uzturlīdzekļu izmaksas pārtraukšanu
Fonda administrācija pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksas pārtraukšanu, ja:
• iesniedzējs atteicies saņemt uzturlīdzekļus no fonda, iesniedzot fonda
administrācijai rakstveida iesniegumu;
• iesniedzējam atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības;
• iesniedzējs miris.
Pārskata periodā fonda administrācija pieņēma 178 lēmumus pārtraukt
uzturlīdzekļu izmaksu. 2006. gadā šādi lēmumi tika pieņemti 100 lietās, bet
2005. gadā – 57 lietās.
Fonda administrācijas pieņemtie lēmumi
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Pārskata periodā lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksas pārtraukšanu fonda
administrācija visbiežāk (119 lietās) pieņēmusi gadījumos, kad iesniedzējs
atteicies no turpmākas uzturlīdzekļu saņemšanas. 2006. gadā šāds lēmums
pieņemts 45 lietās, bet 2005. gadā – 34 lietās. Kā galveno iemeslu, atsakoties
no turpmākas uzturlīdzekļu saņemšanas, iesniedzēji norādījuši, ka parādnieks
pats sācis maksāt uzturlīdzekļus. Vērojams, ka 2007. gadā, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, šādu lēmumu skaits ir būtiski pieaudzis.
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Pārskata periodā nebūtiski palielinājies lēmumu skaits pārtraukt uzturlīdzekļu izmaksu, kas bijis saistīts ar aprūpes tiesību atņemšanu uzturlīdzekļu
saņēmējam. 2007. gadā bija 41 šāds lēmums, 2006. gadā – 39 lēmumi, bet
2005. gadā – 18 lēmumi.
Fonda administrācijas pieņemtie lēmumi pārtraukt
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Pārskata periodā vēl 18 gadījumos lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas
pārtraukšanu bija saistīts ar kādu citu iemeslu.
2.3.4. Lēmumi par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu
Fonda administrācija pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, ja:
• bērns, par kuru tika veiktas izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda,
sasniedzis pilngadību;
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• zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai;
• miris bērns, kura uzturēšanai tika maksāti finanšu līdzekļi no valsts;
• miris parādnieks.
Pārskata periodā fonda administrācija pieņēma 2 238 lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu. 2006. gadā bija 1 842 šādi lēmumi, bet
2005. gadā – 1 102 lēmumi.
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Gan pārskata periodā, gan iepriekšējos darbības gados par uzturlīdzekļu
izmaksu izbeigšanu pieņemto lēmumu skaita pieaugums galvenokārt izskaidrojams ar to, ka daudz bērnu, kuri saņēma uzturlīdzekļus, sasniedza 18 gadu
vecumu. 2007. gadā bija 1 431 šāds lēmums. 2006. gadā tika pieņemts 1 151
lēmums, bet 2005. gadā – 676 šādi lēmumi.
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Līdzīgi kā iepriekšējos darbības gados, arī 2007. gadā palielinājās izbeigto
lietu skaits, jo parādnieks pats bija apņēmies turpmāk maksāt uzturlīdzekļus
savam bērnam. Šādu lēmumu pamatā bija fonda administrācijai iesniegtie
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zvērinātu tiesu izpildītāju paziņojumi par to, ka parādnieka rīcībā ir pietiekami
finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu bērnam Ministru kabineta noteikto
uzturlīdzekļu apmēru. Pārskata periodā bija 580 šādi lēmumi. 2006. gadā tika
pieņemti 507 šādi lēmumi, bet 2005. gadā – 296 lēmumi.
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Pārskata periodā 160 gadījumos uzturlīdzekļu izmaksa tika izbeigta sakarā
ar parādnieka nāvi. 2006. gadā tika pieņemti 187 šādi lēmumi, bet 2005. gadā –
109 lēmumi.
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2007. gadā vēl 54 lēmumi par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu tika pieņemti kādu citu iemeslu dēļ.
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2.3.5. Lēmumi lietās, kurās iesniedzējs sniedzis nepatiesas
ziņas
Atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 5. panta 2. daļai, fonda
administrācijai ir pienākums bezstrīdus kārtībā piedzīt no iesniedzēja, kas
sniedzis nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus), fonda izmaksātos
uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām
uzturlīdzekļu summām.
2007. gadā fonda administrācija 2 lietās konstatēja, ka iesniedzējs, lai
saņemtu uzturlīdzekļus, ir fonda administrācijai sniedzis nepatiesas ziņas par
to, ka bērni atrodas viņa aprūpē.
Fonda administrācija šajās lietās atcēla lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksu
ar lēmuma izdošanas dienu un uzlika par pienākumu iesniedzējam noteiktā
termiņā labprātīgi iemaksāt Uzturlīdzekļu garantiju fondā nepamatoti
izmaksāto uzturlīdzekļu summu. Taču iesniedzējs noteiktajā termiņā savas
saistības neizpildīja un nepamatoti saņemto naudas summu Uzturlīdzekļu
garantiju fondā neiemaksāja. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
361. panta 1. un 2. daļu, fonda administrācija ar rakstisku brīdinājumu
uzaicināja iesniedzēju labprātīgi izpildīt fonda administrācijas lēmumu.
Neraugoties arī uz fonda administrācijas izteikto brīdinājumu, iesniedzējs
neizpildīja fonda administrācijas lēmumu. Tad fonda administrācija izdeva
izpildrīkojumu par nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas piedziņu
piespiedu kārtā. Izpildrīkojums tika iesniegts izpildei tiesu izpildītājam,
norādot, ka, veicot piespiedu izpildi, piedziņa jāvērš uz parādnieka kustamo
mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām
lietām, tās pārdodot; uz naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām
(darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs); uz parādnieka nekustamo īpašumu, to
pārdodot.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 364. panta 1. daļai, administratīvā
akta piespiedu izpildes darbības tiek veiktas uz nepatiesas ziņas sniegušā
iesniedzēja rēķina.
2.3.6. Iesniegumi par fonda administrācijas pieņemto lēmumu
apstrīdēšanu
Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 12. panta 1. daļu un Administratīvā procesa likuma 76. un 79. pantu fonda administrācijas pieņemtos
lēmumus var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot iesniegumu fonda administrācijai, to adresējot Bērnu un ģimenes
lietu ministrijas valsts sekretāram.
Pārskata periodā 13 iesniedzēji izmantoja savas tiesības un iesniedza fonda
administrācijai iesniegumus par pieņemtā administratīvā akta apstrīdēšanu,
savukārt fonda administrācija, atbilstoši tiesību normām, tos nosūtīja Bērnu un
ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāram izskatīšanai.
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8 gadījumos fonda administrācija bija nolēmusi izbeigt uzturlīdzekļu
izmaksu, jo bērns, par kuru tika maksāti uzturlīdzekļi no fonda, bija sasniedzis
pilngadību, bet vēl 5 gadījumos fonda administrācija bija izbeigusi uzturlīdzekļu izmaksu, jo tiesu izpildītājs bija apliecinājis, ka uzturlīdzekļu piedziņa
no parādnieka nodrošina bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu,
pamatojoties uz Civillikuma 179. panta 5. daļu, noteicis Ministru kabinets.
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretārs, izskatot lietu materiālus
un pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nolēma atstāt
negrozītus 12 fonda administrācijas pieņemtos, bet adresāta apstrīdētos lēmumus. Vienu no apstrīdētajiem lēmumiem Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
valsts sekretārs atcēla, jo tika konstatēts, ka pēc lēmuma par uzturlīdzekļu
izmaksas izbeigšanu ir mainījušies lietas tiesiskie un faktiskie apstākļi –
parādnieks nemaksā uzturlīdzekļus iesniedzējai.
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3.

Fonda administrācijas darbība, nodrošinot
uzturlīdzekļu piedziņu no parādniekiem

3.1. Fonda administrācijā reģistrētie parādnieki
Fonda administrācija pārskata perioda beigās bija reģistrējusi 13 320
parādniekus, kuri izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem bērniem un
kuru vietā šo pienākumu veic valsts. 2006. gada nogalē bija reģistrēti 11 490
parādnieki, bet 2005. gada beigās – 9 463 parādnieki. Vērojama tendence, ka
viena gada laikā uzturlīdzekļu parādnieku skaits vidēji pieaug par aptuveni
2 000.
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Pārskata periodā miruši 160 valsts parādnieki.
Uzturlīdzekļu parādu valstij un parādam aprēķinātos likumiskos procentus
2007. gada laikā pilnībā atmaksājuši 607 parādnieki. Salīdzinot ar 2006. gadu,
kad parādu un tā likumiskos procentus valstij atmaksāja 305 parādnieki, to
vecāku skaits, kuri izlēmuši par labu sava bērna uzturēšanai bez valsts starpniecības, ir palielinājies divkārt.
Uzturlīdzekļu parādu pilnībā atmaksājušo parādnieku skaita pieaugums ir
saistāms ar to, ka fonda administrācija parādniekus informē par sekām, kādas
iestājas, ja persona ilgstoši izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem
bērniem. Pārskata periodā fonda administrācija uzturlīdzekļu parādniekiem
nosūtīja atgādinājumus par viņu atrašanos parādnieku reģistrā, kā arī
informāciju par viņu parāda apjomu un iespējām segt izveidojušos parādu,
sazinoties gan ar fonda administrāciju, gan zvērinātiem tiesu izpildītājiem.
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Lielākā daļa parādnieku, kuru vietā valsts noteiktos minimālos uzturlīdzekļus bērniem maksā no fonda, ir vīrieši. Fonda administrācija 2007. gadā
bija reģistrējusi 371 māti (t.i., 2,8 % no visiem reģistrētajiem parādniekiem),
kura, neraugoties uz tiesas spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu, nenodrošina
bērniem materiālu atbalstu. Salīdzinot ar 2006. gadu, pārskata periodā to
sieviešu īpatsvars, kuru vietā uzturlīdzekļus bērniem maksā valsts, ir pieaudzis,
taču pavisam nedaudz.
Fonda administrācijas reģistrētie parādnieki
371

12949
vīrieši

sievietes

Fonda administrācija, pieņemot lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, par
to 7 dienu laikā informē parādnieku, nosūtot paziņojumu uz viņa deklarēto
dzīvesvietu. Pārskata periodā nosūtīti 4 003 paziņojumi parādniekiem, informējot, ka fonda administrācija pieņēmusi lēmumu izmaksāt uzturlīdzekļus
parādnieka bērnam. Līdz ar to vecāks, kura vietā tiks maksāti uzturlīdzekļi
bērnam, kļūst par valsts parādnieku no fonda izmaksāto uzturlīdzekļu un
likumisko procentu (6 % gadā) apmērā.
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3.2. Iesniegumi tiesībsargājošajām iestādēm ar lūgumu
Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā uzsākt
kriminālprocesu pret parādnieku par ļaunprātīgu
izvairīšanos no uztura došanas saviem bērniem
Fonda administrācija pārskata periodā sagatavojusi un nosūtījusi tiesībsargājošajām iestādēm 356 iesniegumus, lūdzot Kriminālprocesa likumā
noteiktajā kārtībā uzsākt kriminālprocesus pret parādniekiem par izvairīšanos
no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem bērniem. 2006. gadā tiesībsargājošajām
iestādēm nosūtīti 342 iesniegumi. 2005. gadā tika nosūtīti 139 iesniegumi.
Iesniegumu skaita būtiskais pieaugums pēdējos divos fonda administrācijas
darbības gados lielā mērā ir saistīts ar Piedziņas departamenta izveidošanu
fonda administrācijā un piedziņas procesa optimizēšanu.
Fonda administrācijas nosūtītie iesniegumi
par kriminālprocesu uzsākšanu pret parādniekiem
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Salīdzinot nosūtīto iesniegumu skaitu pa reģioniem, visbiežāk iesniegumi
par kriminālprocesa uzsākšanu – kopumā 106 – sagatavoti un nosūtīti par
parādniekiem no Rīgas un Rīgas rajona. Par parādniekiem, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Vidzemes reģionā, nosūtīti 74 iesniegumi. 63 iesniegumi sagatavoti
par Zemgales reģionā dzīvojošajiem parādniekiem, bet par Latgales reģionā
dzīvojošajiem parādniekiem tiesībsargiem nosūtīti 57 iesniegumi. 56 iesniegumi pēc piekritības nosūtīti Kurzemes reģiona tiesībsargājošajām iestādēm,
lūdzot izvērtēt fonda administrācijas konstatētos faktus un lemt par kriminālprocesa uzsākšanu.
No reģionu pilsētām, neskaitot Rīgu, visvairāk iesniegumu sagatavots par
Daugavpilī un Daugavpils rajonā, kā arī Liepājā un Liepājas rajonā dzīvojošajiem parādniekiem – attiecīgi 28 un 24 iesniegumi.
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Fonda administrācijas nosūtītie iesniegumi
par kriminālprocesu uzsākšanu pret parādniekiem
(sadalījums pa reģioniem)
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Analizējot pārskata periodā nosūtīto iesniegumu tālāko virzību tiesībsargājošās iestādēs, secināts, ka 329 gadījumos policijas iestādes ir uzsākušas
kriminālprocesu. Vēl 6 gadījumos fonda administrācijas iesniegumi, lūdzot
Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā uzsākt kriminālprocesu pret
parādniekiem par izvairīšanos no uzturlīdzekļu došanas saviem bērniem, tiek
izvērtēti, bet 21 gadījumā ir atteikts uzsākt kriminālprocesu.
Fonda administrācijas 2007. gadā nosūtīto
iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu
pret parādniekiem izskatīšanas rezultāti
6
21

329
uzsākts kriminālprocess
lietas materiāli tiek izvērtēti

atteikts uzsākt kriminālprocesu

Fonda administrācijas apkopotie darbības rezultāti par 2007. gadā uzsākto
kriminālprocesu tālāko virzību tiesībsargājošajās iestādēs liecina, ka 146
gadījumos notiek kriminālprocesa izmeklēšana, bet 90 gadījumos ierosinātais
kriminālprocess ir izbeigts. 60 gadījumos kriminālprocess ir izskatīts tiesā, bet
vēl 15 gadījumos lieta ir nodota tiesai, taču nav izskatīta. 10 gadījumos pārskata periodā ierosinātie kriminālprocesi apturēti sakarā ar parādnieka meklēšanu ar policijas palīdzību, bet 8 gadījumos ir sastādīts prokurora priekšraksts
par sodu.
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2007. gadā uzsākto kriminālprocesu virzība
tiesībsargājošajās iestādēs un to rezultāti
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lieta nosūtīta uz tiesu

lieta izskatīta tiesā

prokurora priekšraksts par sodu

Ja fonda administrācija nepiekrīt policijas iestādes lēmumam atteikt kriminālprocesa uzsākšanu, izbeigt kriminālprocesu vai arī ir radušās pretenzijas par
policijas rīcību, tai ir tiesības vērsties prokuratūrā un lūgt izvērtēt pieņemto
lēmumu vai rīcību. 2007. gadā fonda administrācija 10 gadījumos izmantoja
savas tiesības pārsūdzēt policijas lēmumus. 2006. gadā bija 17 šādas sūdzības,
bet 2005. gadā – 18.
Fonda administrācijas nosūtītie iesniegumi
prokuratūrai par policijas rīcību,
par atteikumiem uzsākt kriminālprocesu,
kā arī par kriminālprocesu izbeigšanu
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Pārskata periodā 9 gadījumos prokuratūra fonda administrācijas iesniegtās
sūdzības atzina par pamatotām, bet 1 gadījumā policijas pieņemtais lēmums
tika atstāts negrozīts.
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Prokuratūras lēmumi 2007. gadā,
izskatot fonda administrācijas sūdzības
par policijas iestāžu lēmumiem
atteikt kriminālprocesu uzsākšanu,
kā arī izbeigt kriminālprocesus
1

9
sūdzība apmierināta

sūdzība noraidīta

No pārskata periodā ierosinātajiem kriminālprocesiem 60 ir noslēgušies ar
tiesas spriedumu. No tiem 33 gadījumos apsūdzētais atzīts par vainīgu un
viņam kā soda mērs piespriests piespiedu darbs, 18 gadījumos vainīgajam
piemērota nosacīta brīvības atņemšana ar pārbaudes laiku, bet vēl 3 gadījumos
apsūdzētajam piemērots naudas sods. Divos gadījumos no pārskata periodā
tiesās izskatītajiem kriminālprocesiem pret uzturlīdzekļu parādniekiem
kriminālprocess tika izbeigts, jo starp apsūdzēto un iesniedzēju tika noslēgts
izlīgums, vēl vienā gadījumā kriminālprocess tika izbeigts, jo izlīgums tika
noslēgts starp apsūdzēto un fonda administrāciju. Vēl vienā gadījumā
apsūdzētais tika atbrīvots no kriminālatbildības, bet divos gadījumos
apsūdzētais, saskaitot pēc citiem tiesas spriedumiem neizciestos sodus, tika
notiesāts ar reālu brīvības atņemšanu.
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Tiesvedības rezultāti 2007. gadā ierosinātajos
kriminālprocesos pret parādniekiem,
kuri ļaunprātīgi izvairījušies no uzturlīdzekļu
maksāšanas saviem bērniem
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piespiedu darbs
nosacīta brīvības atņemšana ar pārbaudes laiku
naudas sods
noslēgts izlīgums starp apsūdzēto un iesniedzēju
noslēgts izlīgums starp apsūdzēto un fonda administrāciju
brīvības atņemšana (saskaitot pēc citiem tiesas spriedumiem neizciestos sodus)
apsūdzētais atbrīvots no kriminālatbildības

Pārskata periodā ar tiesas spriedumu noslēdzās vēl 31 kriminālprocess pret
parādniekiem par ļaunprātīgu izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem
bērniem, kas tika ierosināts 2005. un 2006. gadā. 15 gadījumos vainīgajam kā
soda mērs tika piespriests piespiedu darbs, bet 10 gadījumos piespriesta
nosacīta brīvības atņemšana. Vēl piecos gadījumos noslēgts izlīgums, bet vienā
gadījumā apsūdzētajam piespriests naudas sods.
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Tiesvedības rezultāti par 2005. un 2006. gadā
ierosinātajiem kriminālprocesiem pret parādniekiem,
kuri ļaunprātīgi izvairījušies no uzturlīdzekļu
maksāšanas saviem bērniem
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3.3. Iesniegumi par parādnieku meklēšanu ar tiesībsargājošo
iestāžu palīdzību
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteikts fonda administrācijas
pienākums, pieņemot lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, par to paziņot
parādniekam, kā arī bez sevišķa tiesas lēmuma stāties piedzinēja vietā
uzturlīdzekļu lietā par izmaksāto uzturlīdzekļu un likumisko procentu piedziņu
no parādnieka.
Ja parādnieka, kura bērnam no fonda līdzekļiem tiek maksāti uzturlīdzekļi,
dzīvesvieta nav zināma, fonda administrācija lietās par uzturlīdzekļu piedziņu
gatavo iesniegumu tiesai, lūdzot tiesu pieņemt lēmumu par parādnieka
meklēšanu ar policijas palīdzību.
Pārskata periodā fonda administrācija nosūtījusi 219 iesniegumus tiesām,
lūdzot izsludināt parādnieku meklēšanu ar policijas palīdzību. 2006. gadā
tiesām tika nosūtīti 223 šādi iesniegumi, bet 2005. gadā – 67 iesniegumi.
Iesniegumu skaita pieaugums pēdējos divos darbības gados ir tieši saistāms ar
strukturālajām izmaiņām fonda administrācijā, izveidojot Piedziņas departamentu.
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Iesniegumi par parādnieku meklēšanu
ar tiesībsargājošo institūciju palīdzību
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Pārskata periodā ne tikai palielināts nosūtīto iesniegumu skaits par
parādnieku meklēšanas izsludināšanu, bet procentuāli vairāk kļuvis arī to
iesniegumu, saistībā ar kuriem fonda administrācijas lūgums ir apmierināts.
Pārskata periodā tiesas apmierināja 215 fonda administrācijas lūgumus par
parādnieku izsludināšanu meklēšanā, un tie ir 98 % no visiem tiesām nosūtītajiem lūgumiem. Savukārt par četriem pārskata periodā nosūtītajiem lūgumiem tiesas vēl nav pieņēmušas lēmumu.
Salīdzinājumam jāmin, ka 2006. gadā tiesas fonda administrācijas lūgumus
apmierināja 95 % gadījumu. 2005. gadā tiesas lēmumi fonda administrācijai
bija labvēlīgi 59 % gadījumu.
Fonda administrācijas iesniegumu
par parādnieku meklēšanu izskatīšanas rezultāti
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2007. gadā pēc tiesas pieņemtā lēmuma par parādnieka izsludināšanu
meklēšanā 20 gadījumos policija ir noskaidrojusi parādnieku dzīvesvietas. 13
gadījumos fonda administrācija policijai nosūtījusi iesniegumus par personu
saukšanu pie administratīvās atbildības par dzīvesvietas nedeklarēšanu. Vēl 10
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parādniekiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par dzīvesvietas
nedeklarēšanu. 3 gadījumos parādnieki norādītajās dzīvesvietās vairs neuzturas,
līdz ar to policijai nebija iespējams parādniekus saukt pie administratīvās
atbildības. Pārskata periodā ir pieaudzis to gadījumu skaits, kad policija
meklēšanā izsludinātos parādniekus atradusi patversmē (2 gadījumos),
apcietinājumā (2 gadījumos), kā arī dzīvojam Stacijas laukumā Rīgā (1
gadījumā) un uzturamies nelegālo imigrantu nometnē Olainē (1gadījumā). 5
gadījumos tika konstatēts, ka parādnieks ir izbraucis uz ārzemēm.
Divos gadījumos parādnieki pēc atrašanas ir deklarējuši savu dzīvesvietu.
Viens no viņiem arī nekavējoties fonda administrācijai nomaksājis uzturlīdzekļu parādu vairāku simtu latu apmērā, un uzturlīdzekļu izmaksa bērnam ir
izbeigta.
Parādnieku meklēšanas rezultāti
uzturas nelegālo imigrantu nometnē
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3.4. Fonda administrācijas darbība, saskaņā ar pilnvarām
pārstāvot fonda administrāciju tiesā, prokuratūrā
un citās iestādēs
Pārskata periodā fonda administrācijas pārstāvji snieguši 144 liecības
kriminālprocesos par parādnieku ļaunprātīgu izvairīšanos no uzturlīdzekļu
maksāšanas bērniem, kas ierosināti 2007. gadā un arī iepriekšējos gados.
2006. gadā kriminālprocesu ietvaros tika sniegtas 146 liecības, bet 2005. gadā –
26 liecības.
2007. gadā palielinājusies arī fonda administrācijas darbinieku līdzdalība
tiesu procesos. Fonda administrācijas pilnvarotie pārstāvji ir piedalījušies 112
tiesu procesos. 2006. gadā fonda administrācijas pārstāvji kopumā piedalījās 78
lietu, bet 2005. gadā – 12 lietu izskatīšanā.
Pārskata periodā fonda pārstāvji, īstenojot savu tiesību un likumīgo interešu
pārstāvību, piedalījušies 60 kriminālprocesos, kuri bija ierosināti 2007. gadā,
31 kriminālprocesā, kurš bija ierosināts 2005. un 2006. gadā, kā arī 21 civillietas izskatīšanā.
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Ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde ir veicama vairākās
vietās, fonda administrācija izmanto Civilprocesa likuma 542. panta 2. daļā
paredzētās piedzinēja tiesības lūgt tiesu izsniegt otru izpildu rakstu. Saņemot
otru izpildu rakstu, fonda administrācija iesniedz to izpildei zvērinātam tiesu
izpildītājam pēc parādniekam piederošās mantas (galvenokārt nekustamā
īpašuma) atrašanās vietas un lūdz vērst piedziņu uz to, lai tādējādi atgūtu no
fonda izmaksātās uzturlīdzekļu summas un tām aprēķinātos likumiskos
procentus. 2007. gadā fonda administrācija nosūtīja tiesām 24 iesniegumus par
otra izpildu raksta izsniegšanu civillietās. No tiem 16 gadījumos tiesas
izsniedza otru izpildu rakstu, 3 gadījumos otrs izpildu raksts tika izsniegts
iesniedzējam, bet 2 gadījumos tiesa atteicās izsniegt otru izpildu rakstu.
Fonda administrācijas darbiniekiem 2007. gadā piedaloties 12 civillietu
izskatīšanā, tika lemts par izsoļu aktu apstiprināšanu. Vienas civillietas procesā
tika veikta sprieduma izskaidrošana, bet septiņos citos gadījumos process bija
saistīts ar otrā izpildu raksta izsniegšanu fonda administrācijai. Vēl vienā
civillietu procesā fonda administrācija piedalījās trešās personas statusā.
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Fonda administrācijas darbinieku līdzdalība
civillietās 2007. gadā
izsoles akta
apstiprināšana

4
2

fonda administrācija
trešās persona statusā
sprieduma
izskaidrošana

2
1

17

par otrā izpildu raksta
izsniegšanu
sūdzība par tiesu
izpildītāja rīcību

3.5. Regresa kārtībā atgūtie uzturlīdzekļi
Pārskata periodā regresa kārtībā kopumā ir atgūti izmaksātie uzturlīdzekļi
970 076 latu apmērā. Tas ir gandrīz divarpus reizes vairāk nekā 2006. gadā,
kad regresā kopumā tika atgūti 421 932 lati. 2004. gadā un 2005. gadā kopumā
tika atgūts 114 081 lats.
Kopumā visā fonda darbības laikā – no 2004. gada 2. augusta līdz pārskata
perioda beigām (2007. gada 31. decembrim) – regresā atgūto uzturlīdzekļu
apmērs ir 1 506 199 lati.
Atgūto uzturlīdzekļu apmērs latos
visā fonda darbības laikā
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Valsts izmaksāto finanšu līdzekļu sekmīgā atgūšana lielā mērā ir saistīta ar
iepriekšējos gados veiksmīgi uzsākto sadarbību ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Īpaši jāuzsver, ka pēdējos divos darbības gados fonda administrācija
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tiesībsargājošajām iestādēm sagatavojusi vairāk iesniegumu par kriminālprocesu uzsākšanu pret parādniekiem, kuri ļaunprātīgi izvairās no uzturlīdzekļu
maksāšanas bērniem. Tas būtiski veicinājis regresa kārtībā atgūto finanšu
līdzekļu apmēra pieaugumu.
Lai būtiski uzlabotu informācijas iegūšanas iespējas par uzturlīdzekļu
parādnieku mantisko stāvokli un tā izmaiņām, 2007. gadā fonda administrācija
un SIA „Lursoft IT” noslēdza līgumu par datu monitoringa sistēmas izstrādi un
uzturēšanu. Iepriekš informācijas iegūšana par parādnieku mantisko stāvokli
bija ļoti darbietilpīgs un izmaksu ziņā dārgs process. Latvijā ir virkne datu
bāzu, kurās tiek reģistrēts personu īpašums un kuras tiek monitorētas, lai
pārbaudītu uzturlīdzekļu parādnieku mantisko stāvokli un tā izmaiņas. Tās ir
Uzņēmumu un komercreģistra datu bāze, Komercķīlu reģistra datu bāze,
Komercsabiedrību amatpersonu un īpašnieku datu bāze, kā arī Laulāto
mantisko attiecību reģistra datu bāze. Tāpat informācija par personu īpašumiem
tiek pārbaudīta CSDD Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā, Valsts
vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, kā arī Lauksaimniecības tehnikas datu
bāzē un Lauksaimniecības datu centra Ganāmpulku reģistrā.
Noslēgtais līgums dod iespēju fonda administrācijai visus uzturlīdzekļu
parādnieku datus pārbaudīt ar vienlīdz lielu intensitāti, jo sadarbības partneru
izstrādātā sistēma ļauj veikt pastāvīgu uzturlīdzekļu parādnieku mantas
stāvokļa monitoringu, kas savukārt dod iespēju ekonomēt cilvēkresursus un
finanses, kā arī operatīvi iegūt informāciju par parādniekiem piederošo mantu,
pret kuru vērst uzturlīdzekļu parāda piedziņu. Programmatūra nepārtraukti
uzrauga personām piederošo īpašumu izmaiņas reģistros un informē fonda
administrāciju par jebkurām izmaiņām.
Pārskata periodā informācija saistībā ar uzturlīdzekļu parādniekiem tika
pārbaudīta no Uzņēmumu un komercreģistra datu bāzes, Komercķīlu reģistra
datu bāzes, Komercsabiedrību amatpersonu un īpašnieku datu bāzes, kā arī
Laulāto mantisko attiecību reģistra datu bāzes. Savukārt ar citu datu bāzu
turētājiem tika turpinātas sarunas par sadarbību datu monitorēšanā un risināti
dažādi jautājumi, lai ievērotu visas ar Fizisko personu datu aizsardzību likumu
un Autortiesību likumu saistītās prasības.
2007. gadā mēnesī vidēji atgūto uzturlīdzekļu apmērs pārsniedza 80 000
latu, bet decembrī tas pat bija 100 786 lati. Minēto summu veido gan sadarbībā
ar tiesu izpildītājiem piedzīto finanšu līdzekļu apmērs, gan arī pašu parādnieku
labprātīgi atmaksātie uzturlīdzekļi. Summas apmērs ievērojami pārsniedz vidēji
mēnesī regresā atgūto uzturlīdzekļu apjomu un ir saistīts gan ar gada nogales
aktivitātēm, tiesu izpildītājiem sakārtojot un pabeidzot iepriekš uzsāktās izpildu
darbības, gan ar parādnieku steigu nokārtot parādus.
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Regresa kārtībā atgūtie finanšu līdzekļi
(sadalījums pa mēnešiem)
janvāris
februāris
marts
aprīlis
maijs
jūnijs
jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris

278

16 000

1 697

2005. gads

58 889

23 609

1 724

76 341
37 000

2 721

80 298

22 871

4 611

77 669

30 101

5 356

71 419

31 972

9 977

64 167

38 980

12 887

98 679

40 089

97 619

36 027
29 998

decembris

95 546

43 460

16 244
20 940

2007. gads

67 862

30 000

6 166

2006. gads

80 794
71 482

100 786

2007. gadā, salīdzinot valsts izmaksāto minimālo uzturlīdzekļu summu ar
regresā atgūtajiem finanšu līdzekļiem, izdevies atgūt 17,25 % no valsts izmaksātajiem uzturlīdzekļiem. 2006. gadā izdevās atgūt 10,3 % no valsts izmaksātajiem uzturlīdzekļiem, bet 2005. gadā – 4,6 % no visiem izmaksātajiem
uzturlīdzekļiem.
Izmaksāto minimālo uzturlīdzekļu
un regresa kārtībā atgūto uzturlīdzekļu samērs
2007. gadā
970 076

5 624 758
izmaksātais minimālo uzturlīdzekļu apmērs
regresa kārtībā atgūtie uzturlīdzekļi
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4. Starptautiskā sadarbība
Fonda administrācijas Starptautiskās sadarbības departamenta galvenie
uzdevumi ir nodrošināt Hāgas konvencijas par starptautisko bērnu un citu
ģimenes locekļu uzturēšanas izdevumu piedziņu (turpmāk – Hāgas konvencija)
un Priekšlikuma Eiropas Savienības Padomes Regulai par jurisdikciju,
piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas
saistību lietās (turpmāk – Padomes regula) ieviešanu un organizēt starptautisko
sadarbību bērna uzturēšanas izdevumu piedziņas jomā.
Starptautiskās sadarbības jomā fonda administrācijas galvenie darbības
virzieni 2007. gadā bija nodrošināt Hāgas konvencijas projekta un Padomes
regulas projekta, kas vērsti uz atvieglotu pārrobežu uzturlīdzekļu jautājumu
risināšanu nākotnē, izstrādi, kā arī nodrošināt pārstāvību Eiropas Savienības
Padomes Civillietu komitejas (Uzturēšanas saistību) (turpmāk – Civillietu
komiteja) sanāksmēs un Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences sesijās
par Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetences jautājumiem. 2007. gada
otrajā pusgadā Fonda administrācijas pārstāvji piedalījās piecās Civillietu
komitejas sanāksmēs.
Hāgas konvencija, kura tika pieņemta (parafēta) Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 21. Diplomātiskajā konferencē 2007. gada 23. novembrī,
paredz sasniegt šādus mērķus:
• izveidot plašu tiesisko sistēmu uzturlīdzekļu lēmumu atzīšanai un
izpildīšanai dalībvalstīs;
• izveidot dalībvalstu centrālo iestāžu sadarbības sistēmu;
• nodrošināt bezmaksas juridisko palīdzību uztura kreditoram
pārrobežu uzturlīdzekļu lietās;
• nodrošināt ātru un efektīvu spriedumu izpildi.
Arī Regulas projekta mērķis ir ieviest jaunu un efektīvu sadarbību starp
valstīm, lai atvieglotu vai paredzētu skaidrākus noteikumus pārrobežu uztura
lietu risināšanai Eiropas Savienības valstīs, kas ļaus uztura kreditoriem viegli,
ātri un lielākoties bez maksas iegūt izpildes rīkojumu, kas būtu brīvi un bez
šķēršļiem izpildāms Eiropas Savienības tiesiskajā telpā.
Latvijai minēto starptautisko dokumentu izstrāde ir būtiska, jo līdzšinējais
tiesiskais regulējums neparedz tik efektīvu valstu sadarbības mehānismu
nolēmumu atzīšanā un izpildē, kā rezultātā personām pašām ir pienākums
vērsties attiecīgajā valstī, lai panāktu tām labvēlīga nolēmuma izpildi citā
dalībvalstī, ko bez kvalificēta jurista palīdzības personas ne visos gadījumos
pašas ir spējīgas izpildīt. Hāgas konvencija un Padomes regula paredz
dalībvalstīs izveidot centrālās iestādes, kas atvieglos starptautisko iesniegumu
apstrādi, sniegs palīdzību iedzīvotājiem un veicinās valstu tiesisko sadarbību.
Latvijai ir būtiski veicināt nolēmumu atzīšanas un izpildes iespējas citās
dalībvalstīs arī tādēļ, ka gadījumos, kad parādnieks nemaksā uzturlīdzekļus
bērnam, jo nolēmumu attiecīgajā valstī nav iespējams atzīt un izpildīt, persona
nevar saņemt uzturlīdzekļus bērnam arī no Uzturlīdzekļu garantiju fonda
līdzekļiem.
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Fonda administrācijas pārstāvis 2007. gadā piedalījās Valsts administrācijas
Eiropas institūta organizētajā seminārā „Jaunākās attīstības tendences Eiropas
ģimenes tiesībās un mantojuma tiesībās”, kur tika diskutēts arī par novitātēm
un problēmjautājumiem uzturlīdzekļu piedziņas jomā.
2007. gadā fonda administrācijā notika Lietuvas Sociālo un darba lietu
ministrijas delegācijas vizīte ar nolūku apgūt praktiskas iemaņas analoģiska
fonda izveidei Lietuvā. Lietuvā, līdzīgi kā Latvijā, no 2008. gada paredzēts
izveidot uzturlīdzekļu garantiju fondu, lai ar valsts atbalstu palīdzētu nodrošināt
ar uzturlīdzekļiem tos bērnus, kuriem kāds no vecākiem izvairās no sava
pienākuma apgādāt bērnu.
Lietuvas Sociālo un darba lietu ministrijas pārstāvjus visvairāk interesēja
praktiskie uzturlīdzekļu garantiju fonda izveides aspekti – fonda administrācijas izveide, tās struktūra, atsevišķo departamentu un nodaļu funkcijas, darba
slodze, kā arī uzturlīdzekļu saņēmēju un parādnieku reģistrācija un uzskaite
(datu bāzes), datu apkopošana, informācijas saņemšana no dažādām valsts un
privātajām institūcijām par parādniekiem. Tāpat Lietuvas speciālisti vēlējās
iepazīties ar fonda administrācijas darbības statistiskajiem rādītājiem – informāciju par uzturlīdzekļu saņēmējiem un parādniekiem, to skaita pieaugumu
fonda darbības laikā, kā arī uzturlīdzekļu piedziņas procesu un sadarbību ar
citām institūcijām šī procesa iespējami sekmīgākai nodrošināšanai.
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5. Fonda administrācijas korespondence un konsultācijas
5.1. Fonda administrācijas korespondence
Pārskata periodā fonda administrācija kopumā reģistrējusi 22 737
dokumentus – 8 285 saņemtos dokumentus un 14 452 nosūtītos dokumentus.
Salīdzinot ar 2006. gadu, kopējais nosūtīto dokumentu skaits ir samazinājies
par gandrīz 4 000 dokumentu, turklāt 2007. gadā nosūtīto dokumentu skaits ir
bijis ievērojami mazāks nekā 2005. gadā. Tas izskaidrojams ar faktu, ka
pārskata periodā fonda administrācija pārskatīja kārtību, kādā tiek pieņemti
lēmumi par uzturlīdzekļu izmaksu pēc kārtējās minimālo uzturlīdzekļu apmēra
palielināšanās, tādējādi panākot ievērojamu resursu ekonomiju. Pirms tam
daudz resursu tika patērēts, izsūtot informāciju par lēmumu pieņemšanu gan
zvērinātiem tiesu izpildītājiem, gan iesniedzējiem.
2006. gadā fonda administrācija kopumā reģistrēja 26 430 dokumentus – 6
689 saņemtos un 19 741 nosūtītos. Salīdzinoši 2005. gadā tika reģistrēti 22 061
dokumenti – 4 459 saņemtie un 17 462 nosūtītie.
Fonda administrācijas korespondence
25 000

skaits

20 000

19 741

17 462

14 452

15 000
10 000
5 000

4 599

8 285

6 689

0

2005. gads

2006. gads

saņemtā korespondence

2007. gads

nosūtītā korespondence

Pārskata periodā fonda administrācija reģistrēja 14 452 nosūtītos dokumentus. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2007. gadā visbiežāk sarakste veikta ar
zvērinātiem tiesu izpildītājiem – kopā nosūtīti 7 813 dokumenti. No tiem 924
bijušas vēstules un iesniegumi zvērinātiem tiesu izpildītājiem uzturlīdzekļu
jautājumos, bet 6 889 – paziņojumi zvērinātiem tiesu izpildītājiem par fonda
administrācijas pieņemtajiem lēmumiem. Ievērojamu nosūtītās korespondences
daļu (4 003 dokumenti) veido paziņojumi parādniekiem par to, ka fonda
administrācija pieņēmusi lēmumu izmaksāt uzturlīdzekļus viņu bērniem,
tādējādi persona kļuvusi par valsts parādnieku no fonda izmaksāto finanšu
līdzekļu un likumisko procentu (6 % gadā) apmērā. Pārējās nosūtītās korespondences apjoms, salīdzinot ar 2006. darbības gadu, nav būtiski mainījies.
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Nosūtītā korespondence 2007. gadā
46
304

1

paziņojumi zvērinātiem tiesu
izildītājiem
sarakste ar iesniedzējiem un citām
fiziskām personām

4 003

sarakste ar bāriņtiesām, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūru u.c.
sarakste ar tiesībsargājošajām
institūcijām
7 813

paziņojumi parādniekiem
sarakste ar tiesu instancēm

535

pilnvaras

589
1 161

izpildrīkojums

Fonda administrācija pārskata periodā reģistrēja 8 285 saņemtos dokumentus. Visvairāk dokumentu – 2 141 – ir saņemts no fiziskām personām
uzturlīdzekļu lietu ietvaros, kā arī no zvērinātiem tiesu izpildītājiem pamatdarbības jautājumos – 2 135 dokumenti. 2007. gadā būtiski palielinājās no
bāriņtiesām saņemto dokumentu apjoms – tika reģistrēts 2 031 šāds dokuments.
Tas izskaidrojams ar faktu, ka, pateicoties fonda administrācijas iniciatīvai,
bāriņtiesām tika atgādināts par viņu pienākumu informēt fonda administrāciju
par to pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar aprūpes un aizgādnības tiesību
piešķiršanu vai atņemšanu fiziskām personām.
Saņemtā korespondence 2007. gadā
no tiesībsargājošajām institūcijām
1 000

no tiesu instancēm

2 141
523

no bāriņtiesām
no tiesu izpildītājiem
166
289

2 031

2 135

no citām juridiskām personām,
tajā skaitā no Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes u.c.
no fiziskajām personām (sūdzības,
priekšlikumi, iesniegumi)
no fiziskajām personām
uzturlīdzekļu lietu ietvaros
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5.2. Fonda administrācijas sniegtās konsultācijas
par uzturlīdzekļu saņemšanas iespējām
Viena no būtiskākajām fonda administrācijas darbības sastāvdaļām ir konsultēšana uzturlīdzekļu jautājumos. Konsultācijas un informācija tiek sniegtas
ne tikai iesniedzējiem un uzturlīdzekļu parādniekiem, bet arī valsts institūciju –
bāriņtiesu, sociālo dienestu, tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem.
Pārskata periodā fonda administrācijas darbinieki un ierēdņi snieguši vairāk
nekā 14 000 konsultāciju, un tas ir par aptuveni 3 000 konsultāciju vairāk nekā
pirms gada. Lielākā daļa konsultāciju – aptuveni 8 500 – sniegts telefoniski, bet
vēl aptuveni 5 500 konsultāciju fonda administrācijas apmeklētājiem sniegts
klātienē.
2007. gadā nedaudz pieaudzis arī interneta mājas lapā sniegto konsultāciju
apjoms. 2007. gadā interneta mājas lapā sniegtas 407 atbildes uz iesūtītajiem
jautājumiem. 2006. gadā ievietošanai fonda interneta mājas lapā tika sagatavotas 354 atbildes.
Pārskata periodā visvairāk konsultāciju fonda administrācijas darbinieki
snieguši gada pirmajos un pēdējos mēnešos. Tas saistīts ar lēmumu par
uzturlīdzekļu izmaksas apmēra palielināšanu pieņemšanu uzturlīdzekļu lietu
ietvaros. Līdz ar to gan uzturlīdzekļu parādnieki, gan uzturlīdzekļu saņēmēji
biežāk vērsušies fonda administrācijā.
Fonda administrācijas sniegtās konsultācijas
2007. gadā

konsultācijas pa
tālruni

407
5 500

8 500

apmeklētāju
konsultācijas
klātienē
atbildes interneta
mājas lapā
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6. Sadarbība ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem
6.1. Parādnieku mantiskā stāvokļa pārbaude un sadarbība
ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem
Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 11. panta 1. daļu fonda
administrācijas lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu
vai izbeigšanu paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas
attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu. Savukārt minētā likuma panta
2. daļa nosaka, ka no lēmuma saņemšanas dienas fonda administrācija uzturlīdzekļu piedziņas lietā piedzinējam (iesniedzējam) izmaksāto summu un
likumisko procentu apmērā kļūst par piedzinēju. Līdz ar to fonda administrācija
iegūst Civilprocesa likumā norādītās piedzinēja tiesības, tajā skaitā: lūgt vērst
piedziņu uz parādnieka kustamo mantu, nekustamo īpašumu, naudas
līdzekļiem; piedalīties izpildu darbībās; pārsūdzēt tiesu izpildītāja rīcību un
iepazīties ar izpildu lietu materiāliem.
Fonda administrācija, pārbaudot ziņas par parādnieku mantisko stāvokli
valsts nozīmes reģistros, pārskata periodā vairākkārt konstatēja gadījumus, ka
parādniekam piederošajai mantai nav reģistrēta piedziņas atzīme, kas nozīmē,
ka parādnieks, neskatoties uz savām parādsaistībām, var turpināt brīvi rīkoties
ar savu mantu. Šādās situācijās fonda administrācija gatavo vēstules zvērinātiem tiesu izpildītājiem, lūdzot paziņot valsts reģistriem par uzturlīdzekļu
piedziņu, piedziņas atzīmes vai visu veidu aizliegumu reģistrāciju parādniekam
piederošajai mantai un vērst uz to piedziņu, lai segtu radušos parādu.
Jau minēts, ka pārskata periodā tika paveikts nozīmīgs darbs, lai būtiski
uzlabotu informācijas iegūšanas iespējas par uzturlīdzekļu parādnieku mantisko
stāvokli un tā izmaiņām. Proti, 2007. gadā fonda administrācija un SIA
„Lursoft IT” noslēdza līgumu par datu monitoringa sistēmas izstrādi un
uzturēšanu. Noslēgtais līgums dod iespēju fonda administrācijai visus
uzturlīdzekļu parādnieku datus pārbaudīt ar vienlīdz lielu intensitāti, jo
sadarbības partneru izstrādātā sistēma ļauj veikt periodisku uzturlīdzekļu
parādnieku mantas stāvokļa monitoringu, kas savukārt dod iespēju ekonomēt
cilvēkresursus un finanses, kā arī operatīvi iegūt informāciju par parādniekiem
piederošo mantu un vērst uz to piedziņu.
Pārskata periodā, veicot datu pārbaudes par parādnieku mantisko stāvokli,
fonda administrācijas darbinieki konstatēja, ka 253 parādniekiem pieder
nekustamais īpašums vai tā daļa. Tāpat tika konstatēts, ka vairāk nekā pusei –
161 – nekustamajam īpašumam nav reģistrēts apgrūtinājums. Tikai pēc fonda
administrācijas iniciatīvas uz minētajiem īpašumiem tika reģistrētas piedziņas
atzīmes, lai parādniekiem nebūtu iespējams ar tiem brīvi rīkoties. Savukārt
2006. gadā tika konstatēts, ka 233 parādniekiem pieder nekustamais īpašums
vai tā daļa un no tiem 138 nebija reģistrēts apgrūtinājums.
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Fonda administrācijas
veikto pārbaužu rezultāti
par parādniekiem piederošajiem
nekustamajiem īpašumiem 2007. gadā
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2007. gadā tika veiktas arī datu pārbaudes par parādniekiem piederošo
kustamo mantu. Pārbaudot reģistros pieejamo informāciju, fonda administrācija
konstatēja, ka 325 parādniekiem pieder kustamā manta – 227 gadījumos tie bija
transporta līdzekļi, bet 98 gadījumos – uzņēmumu kapitāldaļas.
Pārbaudot reģistros pieejamo informāciju par reģistrētajiem 227 transporta
līdzekļiem, atklājās, ka 187 gadījumos uz tiem nebija reģistrēts apgrūtinājums.
Fonda administrācijas veikto pārbaužu rezultāti
par parādniekiem piederošajiem
transporta līdzekļiem 2007. gadā
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Pārskata periodā arī uz 98 parādnieku īpašumā reģistrētajām uzņēmuma
kapitāldaļām nebija reģistrēts apgrūtinājums. Tas tika izdarīts tikai pēc fonda
administrācijas darbinieku lūguma.
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Fonda administrācijas veikto pārbaužu rezultāti
par parādniekiem piederošajām uzņēmumu
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Pārskata periodā zvērināti tiesu izpildītāji organizēja 27 parādnieku nekustamā īpašuma un 4 kustamās mantas izsoles. Izsolē pārdotas 2 automašīnas. 8
nekustamā īpašuma izsoles noslēgušās ar izsoles akta apstiprināšanu apgabaltiesās. 5 izsoles tika atliktas, jo parādnieki izsoles dienā nosedza visu parāda
summu. Vienīgā kapitāldaļu izsole tika atzīta par nenotikušu. Salīdzinoši
2006. gadā, lai dzēstu uzturlīdzekļu parādu, tajā skaitā arī parādu, kas izveidojies, parādnieku bērniem maksājot uzturlīdzekļus no fonda, zvērināti tiesu
izpildītāji organizēja 29 izsoles, no kurām par notikušām atzītas 17 izsoles.
2005. gadā tika organizētas 11 izsoles.
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkotās
nekustamo īpašumu izsoles 2007. gadā un to rezultāti

8

14
5

izsole notika, apstiprināts izsoles akts
izsole nenotika, jo parādnieks samaksāja parādu
tiks rīkotas nākošās izoles
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2007. gadā fonda administrācijas darbinieki arī regulāri un sistemātiski
apmeklēja zvērinātus tiesu izpildītājus visos Latvijas reģionos, lai iepazītos ar
viņu lietvedībā esošajām izpildu lietām, kurās fonda administrācija ir kļuvusi
par piedzinēju daļā par izmaksātajiem uzturlīdzekļiem. Pārskata periodā,
apmeklējot zvērinātus tiesu izpildītājus, fonda administrācijas darbinieki iepazinušies ar 2 371 izpildu lietu. Salīdzinoši 2006. gadā zvērinātu tiesu izpildītāju
apmeklējumu laikā tika pārbaudītas 2 547 izpildu lietas, bet 2005. gadā – 1 673
lietas.
Izpildu lietas par uzturlīdzekļu piedziņu,
ar kurām fonda administrācija iepazinusies
zvērinātu tiesu izpildītāju apmeklējumu laikā
3 000
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2 500

skaits

2 000

2 371

1 673

1 500
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2007. gadā tika turpināta fonda administrācijas un zvērinātu tiesu izpildītāju
sadarbības veicināšana, piedaloties izglītojošos semināros un aktīvi sadarbojoties ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi, lai apspriestu izmaiņas
normatīvajos aktos.
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Pielikums Nr.1.
Budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvo
rādītāju izpildes analīzes un valsts budžeta līdzekļu
izlietojuma efektivitātes izvērtējums
Apakšprogrammas 02.02.00 ”Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija”
mērķis ir nodrošināt bērniem uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā apmērā, kas nav
lielāks par Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, ja
tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet
nenodrošina to pilnu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta
5. daļu, noteicis Ministru kabinets.
Pārskata gadā uzturlīdzekļu izmaksas tika nodrošinātas 17 910 bērniem
(12 663 vecākiem), tajā skaitā izmaksas izbeigtas 2 687 bērniem (1 847
vecākiem). Statistikas dati par jaunpienākušo bērnu skaita pieaugumu liecina,
ka tas ir ļoti mainīgs – no 7 bērniem līdz pat 19 bērniem dienā.
Pārskata periodā fondam bija 14 453 debitori. Parāda prasību pilnībā dzēsa
607 parādnieki. Gada beigās parāda prasību nebija nokārtojuši 13 846 uzturlīdzekļu debitori.
Apakšprogrammas 02.01.00 ”Uzturlīdzekļu fonds” darbības rezultāti ir
saistīti ar stratēģijā izvirzīto prioritāti radīt uzturlīdzekļu maksāšanas neizbēgamības sistēmu un pilnveidot uzturlīdzekļu piedziņas sistēmu, kas motivē
vecākus labprātīgi nodrošināt bērnus ar uzturlīdzekļiem. Sagatavojot iesniegumus tiesībsargājošām iestādēm par parādnieku saukšanu pie kriminālatbildības, iesniegumus tiesām par parādnieku izsludināšanu meklēšanā ar
policijas palīdzību, īstenojot veiksmīgu sadarbību ar tiesu izpildītājiem un
ieviešot praksē jaunas metodes parādnieku rosināšanai aktīvāk nokārtot parāda
saistības, tiek nodrošināts pašu ieņēmumu pieaugums. Apkopotā informācija
par fonda administrācijas darbības rezultātiem liecina, ka pirmo reizi kopš
fonda darbības sākuma regresā atgūto uzturlīdzekļu apjoms (970 076 latu pret
plānotajiem 500 000 latu) ir pārsniegts par 194 %. Izpildu lietu skaits par
uzturlīdzekļu piedziņu, ar kurām fonda administrācija ir iepazinusies apmeklējot tiesu izpildītājus, pret plānoto pārsniegts par 119 % (faktiskā izpilde –
2 371, plānots – 2 000).
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Valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) rezultatīvo rādītāju izpildes
pārskats
Ministrijas, centrālās valsts iestādes nosaukums: Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Valsts budžeta iestādes nosaukums: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Kodi

Pārskata periods:

2007

Programma: Uzturlīdzekļu garantiju fonds

0200

Apakšprogramma: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

0201
(latos)

Rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukums
Politikas rezultāti:
Vecāku skaita samazināšanās, kuru vietā valstij
nepieciešams maksāt bērniem uzturlīdzekļus
(prognoze % – vecāku skaits, kuru vietā
uzturlīdzekļus maksā valsts pret izpildu lietu
skaitu par uzturlīdzekļu piedziņu, kuras atrodas
tiesu izpildītāju lietvedībā)
Darbības rezultāti:
Regresa kārtībā atgūtie finanšu līdzekļi (latos)
Izpildu lietu skaits par uzturlīdzekļu piedziņu, ar
kurām fonda administrācija ir iepazinusies,
apmeklējot tiesu izpildītājus

Skaits/apjoms gadā

Faktiskā izpilde

40

40

50 0000

970 076

2 000

2 371
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III BUDŽETA INFORMĀCIJA
7. No valsts budžeta saņemto finanšu līdzekļu izlietojums
7.1. Finanšu līdzekļi uzturlīdzekļu izmaksu nodrošināšanai
Pārskata periodā fonda administrācijai no valsts budžeta līdzekļiem tika
piešķirti 8 241 999 lati. No minētās summas uzturlīdzekļu izmaksu nodrošināšanai tika atvēlēti 7 579 699 lati, bet fonda administrācijas darbības nodrošināšanai – 662 300 lati.
2007. gadā uzturlīdzekļu izmaksās bērniem fonda administrācija izlietoja
5 624 758 latus jeb 74 % no plānotajiem valsts finanšu līdzekļiem uzturlīdzekļu
izmaksu nodrošināšanai. Salīdzinot ar 2006. gadu, kad uzturlīdzekļu izmaksas
bērniem tika veiktas 4 083 956 latu apmērā, pārskata periodā izmaksu apjoms ir
palielinājies par 1 540 802 latiem.
Fonda administrācijas darbības nodrošināšanai pārskata periodā no valsts
budžeta līdzekļiem tika piešķirti 662 300 lati, no kuriem tika izlietoti 609 247
lati jeb 91,99 %.

lati

Fonda administrācijai piešķirto finanšu līdzekļu
izlietojums 2007. gadā
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

7 579 699
5 624 758

662 300 609 247
uzturlīdzekļu izmaksai

fonda administrācijas darbības
nodrošināšanai

plānotais finanšu līdzekļu izlietojums
faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums

2007. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, nebija vērojama
izteikta tendence katru mēnesi palielināties izmaksājamo uzturlīdzekļu apjomam. Visa gada laikā, izņemot gada pirmo mēnesi, izmaksājamo uzturlīdzekļu
apmērs mēneša ietvaros nebija mazāks par 432 000 latu. Vidējais mēnesī izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs 2007. gadā bija 467 000 lati.
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Fonda administrācijas izmaksātie uzturlīdzekļi
2007. gadā (sadalījums pa mēnešiem)
janvāris
februāris
marts
aprīlis
maijs
jūnijs
jūlijs
augusts
septembri
oktobris
novembri
decembris

449 551
466 743
438 700
489 152
432 992
470 216
486 529
482 834
458 300
481 717
483 409
484 615

lati

7.2. Finanšu līdzekļu izlietojums fonda administrācijas darbības
nodrošināšanai

kapitālajiem
izdevumiem

precēm un
pakalpojumiem

piešķirtie finanšu līdzekļi

darba devēja valsts
sociālās
apdrošināšanas
iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un
kompensācijas

312 486

330 368

115 900

116 813

143 373

37 489

42 990

172 129

Fonda administrācijas darbības nodrošināšanai
piešķirtais finansējums 2007. gadā

atalgojumam

izlietotie finanšu līdzekļi
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7.2.1. Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums

Nr.p.
k.

1.
1.1.
1.2.

Finanšu līdzekļi
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
- dotācijas
- maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts likumā

faktiskā izpilde

5 566 810

7 579 699

7 549 775

5 144 878

6 579 699

6 579 699

421 932

1 000 000

970 076

1.3.
2.
2.1.

- ārvalstu finanšu palīdzība

Izdevumi (kopā):

4 468 353

7 794 818

5 805 620

- uzturēšanas izdevumi (kopā)

4 458 054

7 751 828

5 768 131

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

- sociālie pabalsti
- pārējie uzturēšanas izdevumi
- izdevumi kapitālieguldījumiem

4 083 956
374 098
10 299

7 579 699
172 129
42 990

5 624 758
143 373
37 489
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IV PERSONĀLS
8. Personālvadība
Pārskata periodā fonda administrācijā strādāja 33 cilvēki – 21 ir ierēdnis un
12 darbinieki. Strādājošo kopējais skaits, salīdzinot ar 2006. gadu, fonda administrācijā palielinājās par 8 cilvēkiem. Lielāks kļuva arī ierēdņu īpatsvars.
Fonda administrācijas darbinieku skaita pieaugums pārskata periodā saistīts ar
jaunas struktūrvienības – Starptautiskās sadarbības departamenta – izveidi un
tās štata vietu nokomplektēšanu, kā arī ar jaunu darbinieku pieņemšanu darbam
Lietvedības nodaļā, kā arī Finanšu, Juridiskajā un Piedziņas departamentā.
2007. gadā fonda administrācijā strādāja 29 sievietes un 4 vīrieši. Pārskata
periodā fonda administrācijā darbā pieņemtas 11 personas – 7 ierēdņi un 4
darbinieki. 2007. gadā darba attiecības tika pārtrauktas ar 2 darbiniekiem, bet 3
darbinieces atradās bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Fonda administrācijā strādājošie
25

21

skaits

20
15

14

11

14
11

12

ierēdņi
darbinieki

10
5
0
2005. gads

2006. gads

2007. gads

Fonda administrācijā strādājošo vecuma amplitūda 2007. gadā bija no 23
līdz 59 gadiem. Vidējais strādājošo vecums fonda administrācijā, salīdzinot ar
2006. gadu, pārskata periodā palicis nemainīgs – 32 gadi. 19 fonda
administrācijas darbinieki bija vecumā līdz 30 gadiem, bet 14 darbinieki bija
vecāki par 31 gadu.
Vairākums fonda administrācijā strādājošo – 23 darbinieki un ierēdņi –
ieguvuši vienu vai pat divas augstākās izglītības, kā arī maģistra grādu savā
specialitātē. 7 fonda administrācijas darbinieki 2007. gadā turpināja mācības
augstskolā, lai iegūtu maģistra grādu. 3 darbiniekiem bija vidējā izglītība.
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Fonda administrācijā strādājošo izglītība
augstākā izglītība
3

8

7

maģistra grāds
vai otra augstākā
izglītība
iegūst maģistra
grādu
vidējā izglītība

15

Lai pilnveidotu savas profesionālās zināšanas, kā arī paaugstinātu kvalifikāciju, 2007. gadā fonda administrācijas darbinieki regulāri apmeklēja mācību
kursus un seminārus. Nozīmīgāko mācību kursu un semināru tēmas bija
saistītas ar Kriminālprocesa likuma piemērošanas prakses problēmām, Administratīvo procesu iestādē un tiesā, personas datu tiesisko aizsardzību, kā arī ar
ģimenes tiesībām, darbinieku motivāciju un vadības psiholoģiju.
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V KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
9. Komunikācija ar sabiedrību
9.1. Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
Pārskata perioda laikā tika aktivizēta sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem,
veicinot sabiedrības informēšanu gan par aktualitātēm uzturlīdzekļu saņemšanas jautājumos, gan par fonda administrācijas darbības rezultātiem, kā arī par
tiesību aktu izmaiņām un iniciatīvām, lai valsts izmaksāto uzturlīdzekļu
piedziņas procesu padarītu efektīvāku. Tāpat ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību tika sniegtas dažāda veida konsultācijas jautājumos, kas skar uzturlīdzekļu
piedziņu bērniem un tiesu izpildītāju un darba devēju atbildību, nodrošinot
tiesas spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpildi.
Pārskata periodā regulāri tika aktualizēta un publiskota informācija par tiesu
procesiem pret uzturlīdzekļu parādniekiem un par viņiem piemērotajiem
sodiem. Tāpat tika sniegta aktuālākā informācija par izmaiņām normatīvajos
aktos, kas skar informācijas sniegšanu par uzturlīdzekļu saņēmējiem un parādniekiem, kā arī tika sagatavoti vairāki materiāli specializētajiem plašsaziņas
medijiem, piemēram, par to, ka uzturlīdzekļu piedziņas lietās ieturējumus var
veikt arī no minimālās mēneša darba algas vai arī par to, kādas sekas var
iestāties, ja vecāki dodas peļņā uz ārzemēm un nemaksā uzturlīdzekļus saviem
bērniem. Samērā plašu rezonansi sabiedrībā izraisīja arī normatīvo aktu
grozījumu iniciatīvas par iespējām ierobežot uzturlīdzekļu parādnieku
transportlīdzekļu lietošanas iespējas. Tāpat 2007. gadā plaša publicitāte tika
nodrošināta informācijai par fonda administrācijas un SIA „Lursoft IT” uzsākto
sadarbību uzturlīdzekļu parādnieku datu monitorēšanā, kas ļauj operatīvi
saņemt informāciju par izmaiņām parādnieku īpašumu reģistros.
Pārskata periodā tika turpināta jau iepriekš uzsāktā aktīvā sadarbība ar
reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai ar informāciju nodrošinātu arī Latvijas
reģionos dzīvojošos. Fonda administrācija regulāri apkopoja un sagatavoja
informāciju par fonda administrācijas aktivitātēm reģionos. Tāpat arī tika
sniegta informācija par jaunāko fonda administrācijas reģistrēto statistiku par
iesniedzēju, bērnu un parādnieku skaitu katrā no reģioniem un notikušajiem
tiesu procesiem pret uzturlīdzekļu parādniekiem pilsētu un rajonu tiesās, kā arī
reģionu apgabaltiesu instancēs.
Pārskata periodā fonda administrācijas darbinieki vairākkārt piedalījušies
radio un televīzijas raidījumos, kā arī snieguši intervijas drukātajiem un
elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Ar nepieciešamo informāciju un statistiku nodrošināti visi studenti, kuri 2007. gada laikā vērsās fonda administrācijā,
lai iegūtu informāciju zinātniski pētniecisko darbu izstrādei par jautājumiem,
kas saistīti ar fonda administrācijas darbību un uzturlīdzekļu piedziņu bērniem.
2007. gadā fonda administrācija sagatavoja 52 informatīvos materiālus
plašsaziņas līdzekļiem par fonda administrācijas kompetencē esošajiem
jautājumiem.
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Fonda administrācijas sagatavotā informācija
plašsaziņas līdzekļiem

7

12

statistiskā informācija
par ikmēneša darbības
rezultātiem
sagatavotā informācija
centrālajiem
laikrakstiem

17
16

sagatavotā informācija
reģionālajiem
plašsaziņas līdzekļiem
sagatavotā informācija
specializētajiem
plašsaziņas līdzekļiem

9.2. Interneta mājas lapa
Pārskata periodā tika uzsākta fonda administrācijas mājas lapas
www.ugf.gov.lv (www.uzturlidzekli.lv) saturiskā pilnveidošana un pārveide
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā iestādes ievieto
informāciju internetā. Lai panāktu nepieciešamās izmaiņas – teksta versijas un
burtu palielināšanas iespēju – notika programmēšana, tās gaitā izstrādājot arī
saišu moduļus. Atbilstoši noteikumu prasībām mājas lapā tika izveidotas jaunas
sadaļas un izstrādāts to saturs. Papildus tam tika rediģētas un informatīvi
papildinātas esošās sadaļas.
Tā kā pārskata perioda laikā ievērojami pieauga fonda administrācijas mājas
lapas apmeklējumu skaits, regulāri tika atjaunota informācija sadaļā
„Aktualitātes”, sniedzot ziņas par jaunākajiem darbības rādītājiem, kā arī citām
aktualitātēm.
Interneta mājas lapa ir radīta ar mērķi, lai vienuviet apkopotu visu nozīmīgāko informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar uzturlīdzekļu saņemšanu un
fonda administrācijas darbu. Mājas lapā pieejami arī skaidrojumi par tiesas
procesiem uzturlīdzekļu piedziņas lietās, tiesu izpildītāju darbību, kā arī
parādnieku atbildību, kas iestājas, ja netiek maksāti uzturlīdzekļi saviem
bērniem. Tāpat atrodami normatīvie akti, kas skar uzturlīdzekļu jautājumus.
Mājas lapā ievietota tiesu, zvērinātu tiesu izpildītāju, medicīnas iestāžu (kurās
iespējams veikt DNS analīzes) un bezmaksas juridiskās palīdzības centru
kontaktinformācija, kā arī cita noderīga informācija.
2007. gadā interesenti turpināja aktīvi apmeklēt fonda interneta mājas lapā
izveidoto sadaļu „Vieta jūsu jautājumiem”. Tajā ikviens var uzdot jautājumus
par uzturlīdzekļu piedziņu bērniem un saņemt izsmeļošu fonda administrācijas
atbildi.
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteikts, ka fonda administrācijai,
pieņemot lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu, par to jāpaziņo parādniekam,
taču, ja viņa dzīvesvieta nav zināma, paziņojumu par izmaksas uzsākšanu
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publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Pieņemot, ka ne vienmēr laikrakstā
publicētie paziņojumi sasniedz savu adresātu un lai nodrošinātu plašākas
iespējas parādniekiem uzzināt par esošajām parādsaistībām, kas radušās pret
valsti, kopš 2005. gada novembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētie
valsts parādnieku, kuru vietā uzturlīdzekļi bērniem tiek maksāti no fonda
līdzekļiem un kuru dzīvesvieta nav zināma, saraksti pieejami arī fonda
administrācijas interneta mājas lapā. Pārskata periodā mājas lapā ievietotas 12
publikācijas ar paziņojumiem 1 600 parādniekiem par uzturlīdzekļu izmaksas
uzsākšanu viņu bērnam.
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VI PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM
10. Fonda administrācijas prioritātes 2008. gadā
1. Pildot valdības rīcības plānā noteikto, izstrādāt koncepciju, kas analizē
nepieciešamību turpināt valsts garantēto minimālo uzturlīdzekļu izmaksas no
Uzturlīdzekļu garantiju fonda personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un
turpina izglītoties vispārējās vidējās, profesionālajās vidējās izglītības iestādēs
vai augstākajās izglītības iestādēs. Koncepcijā plānots analizēt vairākus
iespējamos risinājuma variantus un katram no tiem noteikt ieviešanas pozitīvās
un negatīvās puses.
2. Nodrošināt Priekšlikuma Eiropas Savienības Padomes Regulai par
jurisdikciju, piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību
uzturēšanas saistību lietās ieviešanu un organizēt starptautisko sadarbību bērna
uzturēšanas izdevumu piedziņas jomā. Regulas projekta mērķis ir ieviest jaunu
un efektīvu sadarbību starp valstīm, lai atvieglotu vai paredzētu skaidrākus
noteikumus pārrobežu uztura lietu risināšanai Eiropas Savienības valstīs, kas
ļaus uztura kreditoriem viegli, ātri un lielākoties bez maksas iegūt izpildes
rīkojumu, kas būtu brīvi un bez šķēršļiem izpildāms Eiropas Savienības
tiesiskajā telpā.
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