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Plāna izstrādes pamatojums
• ANO 2002.gada 10.maija rezolūcija Nr.27/2 “Bērniem 

piemērota pasaule”:
– nosaka valstu pienākumu izstrādāt PPD;
– nosaka starptautiskos bērnu tiesību aizsardzības standartus, 

kuri ar šo PPD jāievieš;
• Pamatnostādnes “Bērniem piemērota Latvija”

– nosaka mērķus, kādi jāsasniedz laikā no 2004.gada līdz 
2015.gadam bērnu tiesību aizsardzības jomā;

– nosaka galvenos rīcības virzienus mērķu sasniegšanai: 
• veselīga dzīvesveida veicināšana; 
• cīņa ar HIV/AIDS; 
• kvalitatīvas izglītības nodrošināšana; 
• aizsardzība pret ekspluatācija, vardarbību un diskrimināciju.



Plāna izstrādes pamatojums
• Pamatnostādnēs noteiktie mērķi:

– Veicināt bērna veselību un nodrošināt visiem bērniem pieejamas 
kvalitatīvas veselības aprūpi

– Radīt bērna vajadzībām atbilstošu veselīgu, drošu vidi un 
infrastruktūru

– Veikt preventīvos pasākumus, uzlabot veselības aprūpi un nodrošināt 
efektīvu rehabilitāciju, lai novērstu smēķēšanas, alkohola, narkotisko, 
toksisko un citu apreibinošo vielu lietošanas un citu atkarību izplatību 
bērnu un jauniešu vidū

– Veikt preventīvos pasākumus HIV/AIDS, STS izplatības novēršanai 
bērnu, jauniešu vidū Latvijā, kā arī mazināt HIV infekcijas ietekmi uz 
bērniem, ģimeni un sabiedrību kopumā

– Nodrošināt katram bērnam pirmsskolas un obligātās izglītības 
ieguves iespējas, uzlabot mācību un audzināšanas procesa un 
rezultāta kvalitāti



Plāna izstrādes pamatojums
• Pamatnostādnēs noteiktie mērķi (turpinājums):

– Paaugstināt interešu izglītības kvalitāti un pieejamību, veicināt 
kultūras pieejamību bērniem visā Latvijā atbilstoši vecumam, attīstīt 
bērnu radošās spējas, sociālo un fizisko aktivitāti

– Novērst jebkuru pret bērnu vērstu vardarbību ģimenē, sabiedrībā, 
izglītības un citās iestādēs

– Novērst, apkarot un sodīt par bērnu seksuālo ekspluatāciju un 
tirdzniecību, garantēt upuru drošību, aizsardzību, neaizskaramību un 
palīdzības un pakalpojumu sniegšanu, lai sekmētu viņu atlabšanu un 
sociālo reintegrāciju

– Veicināt iespējas bērniem no mācībām brīvajā laikā strādāt viņu 
veselībai, attīstībai un tikumībai nekaitīgu un sabiedrībai derīgu darbu

– Sekmēt sabiedrības drošību valstī, samazinot bērnu noziedzību un 
nodrošinot, lai bērni kļūtu par atbildīgiem un pilnvērtīgiem sabiedrības 
locekļiem



Plāna izstrādes pamatojums
• Ex-post novērtējums par programmu „Bērniem piemērota Latvija 2004. – 

2007. gadam” - priekšlikumi plānā ietveramajām aktivitātēm: 

– precīzāk definēt pedagogu un sociālo darbinieku atbildības sfēras bērnu 
aprūpē; 

– izstrādāt un ieviest pasākumus bērnu savstarpējās vardarbības 
mazināšanai; 

– izstrādāt un ieviest pasākumus vardarbības mazināšanai ģimenē; 
– sniegt metodisko un cita veida atbalstu skolēnu disciplinētības 

nodrošināšanai; 
– paplašināt izglītības iespējas nepilngadīgo ieslodzījuma vietās un 

pirmstiesas aizturēšanas iestādēs; 
– izstrādāt un ieviest pasākumus, lai mazinātu emocionālo vardarbību 

skolā; 
– izvērtēt vispārizglītojošajās mācību iestādēs izmantojamo mācību līdzekļu 

dažādības lietderību; 
– rūpēties, lai veselības mācības integrēšanas rezultātā sociālo zinību 

blokā netiktu vājināta skolu izglītojošā funkcija STS, HIV/AIDS un 
narkotiku prevencijas jomā. 



Plāna izstrādes pamatojums
• Plāna izstrādes darba grupa:

– Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (līdz 2009.gada 
30.jūnijam),

– Izglītības un zinātnes ministrija,
– Labklājības ministrija, 
– Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs (līdz 2009.gada 30.jūnijam), 
– Tieslietu ministrija,
– Kultūras ministrija, 
– Ceļu satiksmes drošības direkcija, 
– Latvijas Pašvaldību savienība, 
– Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, 
– Valsts policija, 
– Veselības ministrija, 
– nodibinājums “Centrs “Dardedze””, 
– biedrība “Glābiet bērnus”, 
– biedrība „Latvijas Bērnu forums”, 
– biedrība „Latvijas Bērnu fonds” 



Nozīmīgākie pasākumi (1)

• Skolas vecuma bērnu zināšanu pārbaudes 
par:
- indivīda lomu sabiedrībā un ģimenē;
- veselības jautājumiem;

• mācību priekšmetu standartu pilnveide.



Nozīmīgākie pasākumi (2)

• Bērnu traumatisma mazināšana:
– Izglītošana un informēšana:

• bērnu izglītošana par drošību uz ielas (CSN);
• vecāku un bērnu izglītošana par to, kā bērnam izvairīties no 

dažādiem traumatisma riskiem;
• pusaudžu izglītošana par darba aizsardzības jautājumiem;

– Tiesiskā regulējuma pilnveide:
• peldvietu drošības uzlabošana;
• noteikumi solāriju apmeklēšanai;
• bērnu uzraudzības pakalpojumu kvalitātes standarti. 



Nozīmīgākie pasākumi (3)
• Bērni ar uzvedības problēmām:

– pedagogu apmācības par to, kā risināt 
disciplīnas problēmas klasē;

– elektroniskā žurnāla ieviešana skolēnu 
uzvedības problēmu fiksēšanai un dienestu 
sadarbības pilnveidošanai;

–     attīstīt resocializācijas modeli 
nepilngadīgajiem ieslodzījuma vietās;

– aktualizēt sociālā darba metodiskos 
ieteikumus; 



Nozīmīgākie pasākumi (4)
• Vardarbības pret bērnu novēršana:

– pievienošanās Eiropas Padomes konvencijai par 
bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un 
seksuālu vardarbību;

– pilnveidot normatīvo regulējumu par bērnu tiesību 
aizsardzībā iesaistīto dienestu sadarbību;

– jaundzimušo bērnu aizsardzība - nodrošināta sociālo 
dienestu informēšana par vecākiem, kuriem varētu 
būt grūtības nodrošināt bērna aprūpi (piemēram, 
vecākiem iepriekš ir atņemtas aprūpes vai aizgādības 
tiesības un atkārtoti piedzimis bērns);

– pilnveidota administratīvo atbildību par bērnu tiesību 
pārkāpumiem;   



Nozīmīgākie pasākumi (5)
• Veselīga dzīvesveida veicināšana:

– profilaktisko pasākumu pilnveide, lai novērstu 
alkohola un narkotiku lietošanu izglītības 
iestādē (pilnveidots tiesiskais regulējums);

–  sporta nodarbību pieejamības veicināšana 
visiem bērniem (metodisko materiālu 
izstrāde):

• lai novērstu bērnu fizisku pārslodzi;
• lai novērstu, ka bērnam sportā tiek noteikti bērna 

fiziskajai attīstībai neatbilstoši standarti; 



Nozīmīgākie pasākumi (6)
• Kultūras pakalpojumu pieejamība bērniem 

visā Latvijā:
– īstenoti pasākumi, lai veicinātu, ka skolēniem 

visā Latvija pieejams noteikts kultūras 
pakalpojumu kopums:

• koncerti, koncertlekcijas, teātra izrādes, 
• izstādes un pasākumi, 
• muzeju pedagoģijas programmas, 
• kvalitatīvas mākslas grāmatas un albumi, mūzikas 

enciklopēdijas, CD.



Atbildīgās institūcijās

• Par plānu kopumā: Labklājības ministrija
• Par konkrētiem pasākumiem:

– Labklājības ministrija;
– Izglītības un zinātnes ministrija;
– Veselības ministrija;
– Tieslietu ministrija;
– Satiksmes ministrija.



Jautājumi...
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