
Apvienotās Bērna tiesību aizsardzības komisijas un 
Demogrāfisko un ģimenes lietu padomes sēde 

2009.gada 15.oktobrī 

PROTOKOLS  

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas 6.stāva zāle, plkst.09:00. 

Vada: Uldis Augulis, labklājības ministrs. 

Piedalās:   

• Vija Auzāne, Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes 
Prevencijas pārvaldes Metodiskās vadības nodaļas inspektore;  

• Inete Ielīte, Latvijas Bērnu foruma valdes priekšsēdētāja;  
• Guna Federe, Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes, 

kultūras, sporta finansēšanas nodaļas vadītājas vietniece;  
• Ārija Iklāva, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore;  
• Uldis Ušackis, Centrālās statistikas pārvaldes Iedzīvotāju statistikas daļas 

vadītājs;  
• Laila Grāvere, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību departamenta vadītāja;  
• Leonīds Mucenieks, Latvijas daudzbērnu ģimenes biedrību apvienības 

priekšsēdētājs;  
• Olga Černišova – Stūriška, LSA Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras 

centrs” pārstāve; 
• Guna Bundule, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības 

asociācijas „Papardes zieds” pārstāve;  
• Ineta Remese, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības 

profilakses nodaļas vecākā referente; 
• Vaira Vucāne, Latvijas Bērna fonda viceprezidente; 
• Jānis Legrāns, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību 

attīstības departamenta Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas nodaļas 
vecākais referents; 

• Dace Ratniece, Izglītības uz zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas 
departamenta direktore; 

• Jānis Ušpelis, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas 
departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākais referents; 

• Ilze Golvere, Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadītāja; 
• Pēteris Zvidriņš, Latvijas Universitātes Statistikas un demogrāfijas katedras 

vadītājs. 

 

Protokolē: Baiba Abersone, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas 
nodaļas pārvaldes vecākā referente.  
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Darba kārt ībā: 

1. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas funkciju pārņemšana 
Labklājības ministrijā. 

2. Ziņojums par Sociālās drošības tīkla stratēģiju. 

3. Bērna tiesību aizsardzības komisijas un Demogrāfisko un ģimenes lietu padomes 
apvienošana. 

4. Sadarbības līgums starp ministriju un nevalstiskajām organizācijām. 

5. Citi jautājumi. 

  

Sanāksmes atklāšana: 

Dalībnieki atbalsta darba kārtību bez iebildumiem.  

 

1. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas funkciju 
pārņemšana Labklāj ības ministrijā. 

Informācija pieņemta zināšanai. 

2. Ziņojums par Sociālās drošības tīkla stratēģiju.  

• Informācija pieņemta zināšanai  
• K.Petermanis aicina sabiedriskās organizācijas informēt savus biedrus par 

stratēģijā ietvertajiem pasākumiem un indivīdam pieejamo valsts un 
pašvaldības atbalstu. 

• I.Ielīte rosina ievietot prezentāciju LM mājas lapā, lai NVO var to izmantot, 
informējot sabiedrību. 

Vienojas: 

• Labklājības ministrija nosūtīs prezentāciju sēdes dalībniekiem un ievietos 
ministrijas interneta lapā www.lm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. 

3. Bērna tiesību aizsardzības komisijas un Demogrāfisko un ģimenes lietu 
padomes apvienošana. 

• Lielākā daļa klātesošo atbalsta Komisijas un Padomes apvienošanu. 
• I.Ielīte aicina, atbilstoši Konvencijai par bērna tiesībām, atdalīt politikas 

veidošanu no politikas ieviešanas uzraudzības, kā tas bijis līdz šim, 
darbojoties divām padomēm atbilstoši iepriekš minētājām kompetencēm. 

• L.Mucenieks norāda uz Demogrāfisko lietu padomes nozīmību Latvijai. 
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• K.Petermanis informē, ka, ņemot vērā bērnu tiesību aizsardzības un bērnu un 
ģimenes politikas jomā darbojošos sabiedrisko organizāciju lielo skaitu, 
NVO iesaiste apvienotajā institūcijā plānots organizēt rotācijas kārtībā, 
iespējams, līdzīgi kā tas ir Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
sadarbības memoranda īstenošanas padomē 

Vienojas: 

• Kad tiks sagatavots institūcijas nolikuma projekts, to nosūtīt sēdes 
dalībniekiem priekšlikumu sniegšanai kā arī ievietot Labklājības ministrijas 
interneta lapas sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, lai nodrošinātu iespēju 
sabiedrībai sniegt priekšlikumus.  

• Nepieciešamības gadījumā izveidot darba grupu par nolikuma projekta 
izstrādi. 

4. Sadarbības līgums starp ministriju un nevalstiskajām organizācijām. 

• K.Petermanis informē, ka sadarbības līguma mērķis ir nodrošināt viedokļu un 
informācijas apmaiņu par sagatavošanā esošajiem politikas plānošanas 
dokumentiem un tiesību aktu projektiem, ar Eiropas Savienības tiesību aktu 
izstrādes, izskatīšanas un pieņemšanas procesu un citiem jautājumiem. 
Sadarbības līguma noslēgšana starp sabiedriskajām organizācijām un 
Labklājības ministrijas varētu būt viens no kritērijiem iekļaušanai jaunajā 
institūcijā. Ja sabiedriskās organizācijas vēlas noslēgt sadarbības līgumu ar 
LM, tām ir jāvēršas Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļā 
(t.67021666).  

• L.Mucenieks izsaka viedokli, ka līdzdalības procesam nebūtu jābūt 
pakārtotam līgumu slēgšanai. 

  

Sanāksmi slēdz plkst. 10:20 

 

 

U.Augulis 

 

B.Abersone 

 


