
10.12.2018. programmas projekts 
Tiesībsarga 2018. gada konference 

2018.gada 11.-13.decembris  
Tiesībsarga biroja zāle, Baznīcas iela 25, 4.stāvs 

 
1.diena (11. decembris, otrdiena) 

 
9.45 – 10.00  Konferences dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafija 
10.00 – 10.10  Konferences atklāšana un tiesībsarga ziņojums par 2018. gadu un ieskats 

2019. gadā 
 Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs 
10.10 – 12.10 1. tēma: Dezinformācija digitālajā vidē – tagadnes un nākotnes izaicinājumi. 

Iespējamie tiesiskie risinājumi  
 Moderators: Asoc. prof., Dr.iur. Artūrs Kučs, Satversmes tiesas tiesnesis 

 
Diskusijas dalībnieki: 
Aiga Grišāne, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītāja    
Māris Antonevičs, “Latvijas Avīzes” galvenās redaktores vietnieks, projekta 
“Atmaskots” autors, žurnālists  
Evika Siliņa, Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre 
Kaspars Galkins, Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību 
departamenta direktors  
Ilze Ambrasa, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juriste 

12.10 – 13.00 Pusdienu pārtraukums 
 

13.00 – 15.00 2. tēma: Informācijas pieejamība par rīcību katastrofu gadījumos 
 Moderators: Ruta Siliņa, Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās 

sadarbības nodaļas vadītāja 
 
Diskusijas dalībnieki: 

Ruta Siliņa, Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības 
nodaļas vadītāja Ieskats pētījumā par ministriju sagatavotajiem informatīvajiem 
materiāliem iedzīvotājiem katastrofu gadījumos 
Inga Peimane, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas 
juridiskā padomniece (RSU absolventes Ilzes Obolevičas pētījuma Valsts 
komunikācija ar sabiedrību sociālajos medijos krīzes situācijās Latvijā 2017.gadā 
prezentācija) 
Agnese Laizāne, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību 
nodaļas vecākā juriste Pašvaldību aptaujas “Civilā aizsardzība” rezultātu analīze 
Gints Reinsons, Jelgavas pašvaldības Operatīvās informācijas centra vadītājs 
Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības sistēma 
Aigars Lukss, Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs  
Ivars Nakurts, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības 
pārvaldes Civilās aizsardzības sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas priekšnieks, 
pulkvežleitnants 
Aino Salmiņš, Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 
jautājumos Katastrofu pārvaldības izaicinājumi 
Phd. Roberts Ķīlis, sociālantropologs 
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2. diena (12. decembris, trešdiena) 

Bērnu tiesības un labklājība garīgās veselības jomā 
 

9.30 – 10.00  Konferences dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafija 
 

10.00 – 10.20 Ievads 
Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs 
Prof. dr.med. Gunta Ancāne, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas un 
psihoterapijas katedras un klīnikas vadītāja  
Kristīna Freiberga, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko nodaļas Prevencijas 
daļas juriste 
 

10.20 – 12.30 3. tēma: Bērnu tiesības psihiatriskajās ārstniecības iestādēs – medicīniskie 
ietekmes faktori 

 Moderators: Dr. Elmārs Tērauds, Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents 
Tiesībsarga novērojumi: Liene Namniece, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un 
politisko tiesību nodaļas Prevencijas daļas vadītāja 
 
Diskusijas dalībnieki: 
Līga Šerna, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore 
Dace Roze, Veselības inspekcijas Veselības aprūpes departamenta vadītāja 
vietniece 
Renāte Alberga, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību 
aizsardzības departamenta direktore  
Alda Reinika, Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu 
departamenta direktores p.i.  
Ija Cimdiņa, Latvijas Bērnu psihiatru asociācijas vadītāja 
 
Papildus aicināti: ārstniecības iestāžu, kas sniedz stacionāro psihiatrisko 
palīdzību bērniem, vadītāji un ārsti, un pārstāvji no Latvijas Bērnu psihiatru 
asociācijas, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes 
 

12.30 – 13.30 
 

Pusdienu pārtraukums 
 

13.30 – 15.30 
 

4. tēma: Bērnu tiesības psihiatriskajās ārstniecības iestādēs – sociālie 
ārstniecības ietekmes faktori 

 Moderatore: Līga Bērziņa, Latvijas autisma apvienības priekšsēdētāja  
Tiesībsarga novērojumi: Liene Namniece, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un 
politisko tiesību nodaļas Prevencijas daļas vadītāja un dr.Ņikita Bezborodovs, 
Tiesībsarga biroja eksperts, sertificēts bērnu psihiatrs 
 
Diskusijas dalībnieki: 
Līga Šerna, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore 
Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta 
direktora p.i.  
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Modra Jansone, Izglītības ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte  
Renāte Alberga, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību 
aizsardzības departamenta direktore  
Maksims Platonovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Uzraudzības 
departamenta direktora vietnieks  
Rudīte Osvalde, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece, Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāja 
 
Papildus aicināti: ārstniecības iestāžu, kas sniedz stacionāro psihiatrisko 
palīdzību bērniem, vadītāji un ārsti, un pārstāvji no Latvijas bērnu psihiatru 
asociācijas, Bērnu slimnīcas fonda, Pusaudžu resursu centra un Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas   

 

 

3. diena (13. decembris, ceturtdiena) 
“Sistēmas bērnu” dzīve pēc pilngadības 

 
9.30 – 10.00  Konferences dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafija 
10.00 – 11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 – 12.00 
 
12.00 – 13:30 

5. tēma: Valsts un pašvaldību atbalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās – regulējums un realitāte. Jauniešu pieredzes stāsti. 
Moderatori: Guna Garokalna – Bihela un Artūrs Pokšāns 
 
Diskusijas dalībnieki: 
Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs 
Linda Liepa, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta 
direktore Valsts atbalsts jauniešiem 
Laila Grāvere, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Pašvaldību 
atbalsts jauniešiem. Tiesībsarga izpētes rezultāti 
Linda Krasovska, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta direktore Atbalsts 
jauniešiem Liepājas pilsētā 
Ligita Zelča, Balvu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītājas p.i. Atbalsts 
jauniešiem Balvu novadā 
Jana Priedniece, biedrības “Mentor Latvia” programmu vadītāja Mentoru 
sniegtais atbalsts jauniešiem 
Pārtraukums 
 
Jauniešu pieredzes stāsti. Diskusija. Ārvalstu prakse. 
5. tēmas turpinājums 
Piedalās: Jaunieši, tiesībsargs, Labklājības ministrija, Latvijas Pašvaldību 
savienība, Liepājas pilsētas un Balvu novada sociālais dienests, biedrība “Mentor 
Latvia” 

 
 


