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Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
rīkojumam Nr. 769
Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2018. gadā
Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)
Konference "Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20"
(34. aktivitāte)
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

I.
1. Pasākuma
mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Konference veltīta bērnu tiesību aizsardzības jomai, lai, atskatoties uz tās
pirmsākumiem un paveikto, turpinātu bērnu tiesību jomas attīstību Latvijā.
Konferencē sniegts pārskats par pašreizējo situāciju, paveikto bērnu tiesību
aizsardzības jomā, nodrošinot bērna labāko interešu ievērošanu gan tieslietu
jomā, gan izglītības, gan veselības aprūpes nodrošināšanā.
Konferences mērķis ir apzināt galvenās problēmas, kas traucē bērnu
vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanai, kā arī iespējām saņemt
kvalitatīvus un aktuālajās vajadzībās balstītus sociālos pakalpojumus. Lai
rastu iespējamos risinājumus un dalītos labās prakses piemēros, konferencē
ar savu pieredzi un redzējumu dalījās Latvijas un ārvalstu jomas eksperti.
Konferences pirmajā daļā tika sniegts vēsturisks atskats uz bērnu tiesību
aizsardzības sistēmas veidošanās procesu, kā arī uzklausīta ārvalstu ekspertu
pieredze. Eksperte no Čehijas dalījās pieredzē par sociālo pakalpojumu
pieejamību bērniem un viņu ģimenēm, pasākumiem vardarbības ģimenē
mazināšanai, kā arī pieredzi, virzoties uz deinstitucionalizācijas procesu.
Apvienoto Nāciju Starptautiskā Bērnu fonda UNICEF pētniece sniedza
prezentāciju, kāpēc ir vērts ieguldīt bērnos un pauda viedokli par sociālo
investīciju nozīmi bērnu nabadzības mazināšanai Eiropā.
Konferences otrajā daļā tika diskutēts par mediācijas lomu bērna vislabāko
interešu nodrošināšanai ģimenes strīdos, par atbalstu priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas mazināšanai, kā arī preventīvajiem pasākumiem bērnu
likumpārkāpumu mazināšanai. Tāpat konferences otrajā daļā tika diskutēts
par Bērnu tiesību aizsardzības likuma attīstību 20 gadu periodā, ģimenes un
bērna resursu apzināšanu, attīstību un efektīvu izmantošanu, kā arī par bērnu
un ģimenes politiku Latvijā.
Konferences gaitā atspoguļots ne tikai speciālistu redzējums, bet arī
nodrošinātas paneļdiskusijas par turpmāko vīziju – kā pilnveidoties bērnu
tiesību aizsardzības nozarei Latvijā, kāds ceļš ejams bērnu tiesību politikas
īstenotājiem.
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2. Īstenoto
aktivitāšu
apraksts un laika
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3. Pasākuma
mērķauditorija
(t. sk. plānotās
iedzīvotāju
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4. Sadarbības
partneri (t. sk.
reģionu,
pilsoniskās
sabiedrības u. c.
pārstāvji)
5. Pasākumu
rezultātu
ilgtspēja/paliekoš
ā vērtība

6. Pasākuma
publicitāte (t. sk.
iespieddarbu,
reklāmu, publisko
paziņojumu
izvietošana,
piemēram,
tīmekļvietnes
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Konference norisinājās 2018. gada 15. maijā. Piedalījās Latvijas un ārvalstu
speciālisti. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielākas auditorijas klātbūtni,
nodrošināta interneta tiešraide. Dalībnieki varēja iesaistīties un uz īpaši
izveidotu mobilā tālruņa numuru iesūtīt jautājumus, tādējādi vairojot
konferences tematiku, un izskatāmo jautājumu klāstu arī ar savu pieredzi un
redzējumu.
Saprotot un novērtējot Latvijas valsts simtgades gada nozīmību arī bērnu un
jauniešu auditorijai, 2018. gada oktobrī organizēti pieci skolēnu reģionālie
forumi. To ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tika nodrošināta iespēja
tajos piedalīties un diskutēt par cieņpilnas vides nodrošināšanu skolās.
Skolēnu reģionālajos forumos skolēniem izdalītas īpaši noformētas
zibatmiņas ar moto un simtgades simboliku.
Uz konferenci tika aicināti augstākās valsts amatpersonas un visu
pašvaldību vadītāji. Konferencē piedalījās divi ārvalstu eksperti (I.Plavgo,
Apvienoto Nāciju Starptautiskā Bērnu fonda UNICEF pētniece, Terezie
Pemova, Čehijas Republikas Nacionālā bērnu un ģimeņu institūta
izpilddirektore).
Vienas dienas bezmaksas konference, kurā piedalījās ap 220 dalībnieki.
Konferences gaitā realizēta interneta tiešraide, palielinot attālināto
konferences dalībnieku skaitu (līdz 1000 interesentu) un nodrošinot pēc
iespējas lielākas auditorijas klātbūtni. Tika dota iespēja iesūtīt jautājumus
gan tiešraides skatītājiem, gan klātienes klausītājiem.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija pasākumus īstenoja patstāvīgi,
ar saviem resursiem, nepiesaistot nevienu sadarbības partneri.

Konference un tai sekojošie skolēnu reģionālie forumi Latvijas valsts
simtgadē aktualizēja virkni būtisku jautājumu, kas saistīti ar bērna tiesībām
uz pilnvērtīgu un drošu attīstību, ģimenes atbalsta mehānisma
pilnveidošanu, labākās ārvalstu prakses pārņemšanu, kā arī drošas un
atbalstošas vides veidošanu bērniem un ģimenēm. Konferencē izmantotie
materiāli ir pieejami speciālistiem un plašākai sabiedrībai VBTAI mājaslapā
(http://www.bti.gov.lv/lat/apmacibas_seminari/Konferencu_materiali/?doc=
5228&page=), savukārt konferencē un forumos diskutētās idejas un atziņas
būs vērtīgs izziņas materiāls tālākai bērnu un jauniešu jomas politikas
attīstīšanai Latvijā.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija pirms pasākuma sagatavoja un
nosūtīja Labklājības ministrijai izplatīšanai medijiem preses relīzes.
Informācija par konferenci tika izvietota arī Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas kontos sociālajos medijos (Twitter, Facebook). 15.
maijā nodrošināta arī konferences interneta tiešraide.
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7. Cita
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II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikācijas
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1
1000–9000
1000–4000;
6000–7000
1000–2000
1000
2000
3000
7100–7500
7310

7350

5000; 9000
utt.

Izdevumu klasifikācijas kodu
nosaukums atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

Plāns

Izpilde

Starpība*

2
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3
15 000
15 000

4
15 000
15 000

5=3–4
0
0

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti pašvaldībām noteiktam
mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām un
budžeta nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

* Starpības
pamatojums
Ministrijas vai citas centrālās valsts
iestādes vadītājs

Valsts sekretārs I.Alliks
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs

FVD finansiste I.Lismente
(amats, vārds, uzvārds)

Tālrunis

67021627

E-pasts

Ieva.Lismente@lm.gov.lv

"Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu”
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