Tiesībsarga 2013. gada konference
2013.gada 10.-12.decembris
Tiesībsarga biroja zāle, Baznīcas iela 25, 4.stāvs

10.decembris (otrdiena)
9.30 – 10.00

Konferences dalībnieku reģistrēšanās

10.00 – 10.30

Atklāšana
Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs. - „Ziņojums par 2013.gada cilvēktiesību un
labas pārvaldības aktualitātēm Latvijā”

10.30 – 12.30

Bilingvālā izglītība Latvijā un sabiedrības integrācija. Izvērtējums un
priekšlikumi
Moderatore – Anete Ilves (Tiesiskās vienlīdzības nodaļas juriskonsulte)
Moderatora palīgi – Dainis Upmacis, Roksana Rudēviča
Anete Ilves, Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas juriskonsulte. – „Izglītības
iestāžu monitoringu rezultātu prezentācija”
Revita Logina, Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras „TNS Latvia” klientu
vadītāja, pētniece. - Pētījuma „Sabiedrības viedoklis par bilingvālās izglītības lomu
integrācijas sekmēšanā” rezultātu prezentācija
Kārlis Šadurskis, Eiropas Parlamenta deputāts, Eiropas Tautas partijas grupa
Liesma Ose, Izglītības un zinātnes ministra padomniece sabiedrības integrācijas
jautājumos
Baiba Broka, Nacionālas apvienības Visu Latvijai! - TB/LNNK politiķe, Rīgas domes
deputāte, frakcijas vadītāja
Boriss Cilevičs, „Saskaņas centrs” 11. Saeimas deputāts, Saeimas Cilvēktiesību komisijas
loceklis
Rafi Haradžanjans, Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs
Ivars Ījabs, Dr. sc. pol., LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas docents

12.30 – 13.30

Pusdienu pārtraukums

13.30 – 15.30

Personas vārdu atveide un cilvēktiesības
Moderators – Ilze Tralmaka (Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juriskonsulte)
Moderatora palīdze – Santa Tivaņenkova
Līga Biksiniece-Martinova, Administratīvās rajona tiesas tiesnese
Māris Baltiņš, Dr.habil.med. prof., Valsts valodas centra direktors
Indulis Balmaks, zvērināts advokāts
Inga Upīte, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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11.decembris (trešdiena)
9.30 – 10.00

Konferences dalībnieku reģistrēšanās

10.00 – 12.00

Satversmes 111.pants – realitāte vai deklarācija?
Moderatore – Ineta Rezevska (Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja)
Moderatora palīdze – Ieva Arklone
Ineta Rezevska, Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja
Rinalds Muciņš, Veselības ministrijas valsts sekretārs
Rūta Dimanta, labdarības portāla „Ziedot.lv” vadītāja
Liene Šulce Rēvele, Pacientu ombuda valdes priekšsēdētāja
Valdis Keris, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības
priekšsēdētājs
Ronalds Rožkalns, diplomēts ārsts, zvērināts advokāts
Liene Cipule, Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre

12.00 – 13.00

Pusdienu pārtraukums

13.00 – 15.00

Pacientu cilvēktiesības psihoneiroloģiskajā slimnīcā
Moderatore – Ineta Piļāne (Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja)
Moderatora palīdze – Gundega Bruneniece
Gundega Bruņeniece, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja
vietniece. – Tiesībsarga biroja pētījuma „Pacientu tiesības atrodoties
psihoneiroloģiskajā slimnīcā” prezentācija
Elmārs Tērauds, Latvijas psihiatru asociācijas prezidents. – „Psihiatra loma stacionārās
ārstēšanas procesā. Attīstības tendences”
Ieva Leimane – Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
„ZELDA” direktore. – „EP Spīdzināšanas novēršanas komitejas ziņojumi un ECT prakse”
Edgars Endzelis, zvērināts advokāts. - „Tiesību aizsardzības mehānismi, to efektivitāte”
Liene Cipule, Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre. -„Grozījumi Ārstniecības
likumā – būtība un neatrisinātās problēmas”
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12.decembris (ceturtdiena)
9.30 – 10.00

Konferences dalībnieku reģistrēšanās

10.00 – 12.00

Individuālā preventīvā darba (uzvedības sociālās korekcijas) nozīme bērnu
tiesību aizsardzībā
Moderatore – Laila Grāvere (Bērnu tiesību nodaļas vadītāja)
Moderatora palīdze – Tatjana Caune
Laila Grāvere, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja. – „Tiesībsarga biroja
veiktās Latvijas pašvaldību aptaujas par individuālo preventīvo darbu ar bērniem
rezultātu prezentācija”
Nadežda Mazure, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un
kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore
Ilona Kronberga, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pētniece
Gunita Kļaviņa, Madonas novada pašvaldības Jaunatnes lietu komisijas vadītāja,
Madonas Bērnu un jauniešu centra direktore
Kaija Muceniece, Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” Palīdzības biroja vadītāja

12.00 – 13.00

Pusdienu pārtraukums

13.00 – 15.00

Efektīvs sociālais darbs ar ģimeni – problēmas un risinājumi
Moderatore – Zanda Rūsiņa (Bērnu tiesību nodaļas juriskonsulte)
Moderatora palīdze – Anna Haružika
Tatjana Caune, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juriskonsulte
Lolita Vilka, Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes Labklājības un sociālā
darba katedras vadītāja, asociētā profesore
Kristaps Keišs, Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība” profesionālās bakalaura
studiju programmas “Sociālais darbs” direktors
Sarmīte Grope, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu sektora
ģimenēm un bērniem galvenā speciāliste
Ivita Puķīte, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Ģimeņu atbalsta
nodaļas vadītāja
Daiga Eiduka, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas programmu attīstības direktore
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