Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības komitejas sēde
Skolas ielā 28, 2.korp. 3.stāva zālē
PROTOKOLS Nr. 18
Rīgā,

2014.gada 12.decembris, plkst. 10:00

Sēdi vada:
Ingus Alliks, Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāra vietnieks, Dzimumu
līdztiesības komitejas (Komiteja) vadītājs.
Sēdē piedalās:
Agnese Gaile, LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā
eksperte;
Gundega Krastiņa, Satiksmes ministrijas (SM) Finanšu un attīstības plānošanas
departamenta vecākā referente;
Inga Birzniece, Veselības ministrijas (VM) Sabiedrības veselības departamenta
Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja;
Alise Zālīte, Ārlietu ministrijas (ĀM) Humanitāro jautājumu nodaļas vecākā referente;
Ilze Muceniece, Aizsardzības ministrijas (AiM) Personāla attīstības departamenta
Personāla nodaļas vadītāja, Ilonas Dreģes, AiM valsts sekretāra vietnieces
administratīvajos un juridiskajos jautājumos vietā.
Annele Tetere, biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” (RCS Marta) politikas
koordinatore;
Daina Mežecka, Ziemeļu Ministru padomes (ZMP) biroja Latvijā padomniece
sociālajos jautājumos;
Līvija Marcinkēviča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja
vietniece;
Ginta Prūse, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas izstrādes
nodaļas vecākā referente;
Inete Ielīte, biedrības „Latvijas Bērnu forums” pārstāve;
Jānis Ilgavižs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais
referents, Jevgēnija Butņickas, VARAM Reģionālās politikas departamenta
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietā;
Renāte Rūse, Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja
vecākā referente;
Daira Jātniece, biedrības „Latvijas Lauku sieviešu apvienība” biedre;
Edīte Kalniņa, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja;
Maija Zvirbule, Izglītības un zinātnes ministrijas (IzM) Politikas iniciatīvu un
attīstības departamenta vecākā eksperte, Evijas Papules, IZM Izglītības departamenta
direktores, valsts sekretāra vietnieces vietā;
Sandris Rāgs, Tieslietu ministrijas (TM) Cilvēktiesību departamenta Vispārējo
civiltiesību nodaļas juriskonsults;
Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Sociālās drošības un
veselības aizsardzības eksperts.
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Pieaicinātie eksperti:
Jana Kurpiša, ĀM Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas
departamenta Attīstības sadarbības politikas nodaļas vecākā referente;
Vija Vītola, Latvijas Universitātes (LU) Dzimtes studiju centra pārstāve;
Zane Emīlija Sarma, LU Dzimtes studiju centra pārstāve.
Sēdē nepiedalās:
Iluta Lāce, RCS Marta vadītāja;
Signe Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sociālajos un veselības
jautājumos;
Šarlote Bērziņa, Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas vadītāja;
Maiga Dzērvīte, Jauno Pensionāru biedrības pārstāve;
Solvita Vēvere, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore;
Ilze Slokenberga, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece;
Laila Balga, biedrības „Sieviešu tiesību institūts” pārstāve;
Inta Poudžiunas, nodibinājuma „Talsu novada krīžu centrs” psiholoģe;
Jānis Ušpelis, Ekonomikas ministrijas (EM) Tautsaimniecības struktūrpolitikas
departamenta vecākais referents.
Citi dalībnieki:
Diāna Jakaite, LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore;
Ina Elksne, LM Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas
departamenta direktores vietniece.
Sēdi protokolē:
Natālija Pīlipa, LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā
referente.
Darba kārtība
I.Alliks atklāj Komitejas sēdi un iepazīstina klātesošos ar sēdes darba kārtību:
1. Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros plānotie pasākumi.
2. Sociālo partneru un nevalstisko organizāciju plānotās aktivitātes dzimumu
līdztiesības jomā 2015.gadā.
3. LU Dzimtes studiju centra aktivitātes (V.Vītola, LU Dzimtes studiju centrs).
4. Citi jautājumi:
4.1. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta seminārs par mediju lomu dzimumu
līdztiesības veicināšanā "Making changes: Nordic examples of working
towards gender equality in the media" 2014.gada 4.decembrī Viļņā
(D.Mežecka, ZMP).
4.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām pilngadīgām
personām un vardarbības veicējiem.
4.3. Apmācību semināri par vardarbības pret sievietēm ģimenē gadījumu risināšanu
Limbažos un Tukumā 2014.gada 1. un 4.decembrī.
4.4. Sabiedrības balsojuma par baltās lentītes kustības vēstnieku rezultāti.
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Klātesošie pret darba kārtību neiebilst. I.Alliks aicina pāriet pie sanāksmes darba
kārtības 1.jautājuma un lūdz iesākumā A.Gaili informēt par LM plānotajiem
pasākumiem Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (Prezidentūra)
ietvaros un pēc tam par plānotajiem pasākumiem informēt arī citu ministriju
pārstāvjus. Aicina īpaši akcentēt tos pasākumus, kuros tieši vai netieši tiek skarta
vīriešu un sieviešu līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanas problemātika.
1. Prezidentūras ietvaros plānotie pasākumi
(A.Gaile – LM; Komitejas locekļi)
A.Gaile iepazīstina ar LM pasākumiem, kuros skaidri iezīmējas dzimumu līdztiesības
aspekts. Ministrijas prioritāte Prezidentūrā ir ilgtspējīgs un iekļaujošs darba tirgus
visplašākajā nozīmē. 2015.gada jūnijā Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un
patērētāju tiesību aizsardzības padomes sanāksmē plānots prezentēt secinājumu
projektu par sieviešu un vīriešu pensiju atšķirības (pension gap in gender) cēloņiem.
Šobrīd notiek aktīvs darbs pie secinājumu projekta sagatavošanas, tiek iesaistīts arī
Eiropas Savienības Padomes (Padome) ģenerālsekretariāts. Minētie Padomes
secinājumi ir viens no galvenajiem pasākumiem dzimumu līdztiesības jomā. 22.23.janvārī Rīgā notiks augsta līmeņa dzimumu līdztiesības ekspertu sanāksme, kas ir
'slēgta tipa pasākums', jo tajā tiek aicināti tikai dalībvalstu nominētie eksperti no
ministrijām vai citām atbildīgajām institūcijām. Pasākuma ietvaros nav paredzēts
iesaistīt nevalstisko organizāciju pārstāvjus vai neatkarīgos ekspertus. 9.-22.martā
Ņujorkā notiks Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Sieviešu statusa
komisijas kārtējā sesija, kuras centrālā tēma būs Pekinas deklarācijas un rīcības
platformas īstenošanas rezultāti, vienlaikus arī identificējot būtiskākos šķēršļus
dzimumu līdztiesības, jo īpaši sieviešu tiesību ievērošanas un stiprināšanas jomā.
Latvija pasākumā organizēs arī divus paralēlos pasākumus (side-event), no kuriem
viens tiks organizēts sadarbībā ar IzM par meiteņu un sieviešu iesaistīšanu tā dēvētajās
STEM jeb zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas nozarēs. Paredzēts, ka
šajā pasākumā piedalīsies arī izglītības ministre. Otra pasākuma tēma vēl ir
apspriešanas stadijā, bet zināms, ka tā tiks organizēta sadarbībā ar Eiropas Savienības
(ES) oficiālo delegāciju. Jūnijā paredzēta LM iesaiste Eiropas Dzimumu līdztiesības
institūta (Institūts) dzimumu līdztiesības indeksa rezultātu prezentācijas pasākumā.
Konkrēts datums vēl nav zināms, bet visticamāk, ka prezentācija notiks jūnija pirmajā
pusē. Iespējams, dzimumu līdztiesības jautājumi netieši iezīmēsies arī citos LM
organizētajos pasākumos.
I.Ielīte jautā, vai augsta līmeņa dzimumu līdztiesības ekspertu sanāksmē tiks
organizēts arī kontaktu veidošanas pasākums, kura ietvaros nevalstiskajām
organizācijām būtu iespēja tikties ar dalībvalstu ministriju ekspertiem un pārrunāt
sadarbības iespējas.
I.Elksne skaidro, ka sākotnēji šāda iecere pastāvēja, taču Eiropas Komisija (EK)
norādīja, ka tas nav iespējams, jo nesakrīt ar pasākuma mērķi un saturu.
A.Gaile informē, ka 2015.gada 18.jūnijā Institūts organizēs kontaktu veidošanas
pasākumu dalībvalstu žurnālistiem.
L.Marcinkēviča informē, ka 2015.gada 31.martā Rīgā notiks dalībvalstu sociālo
partneru forums. Forumā līdz šim viens no paneļiem tika veltīts dzimumu līdztiesībai;
paredzams, ka tā tas būs arī šogad.
I.Birzniece informē, ka VM prioritāte Prezidentūrā ir veselīgs dzīvesveids. 2015.gada
20.-21.aprīlī notiks dalībvalstu veselības ministru neformālā sanāksme, kurā galvenā
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uzmanība tiks pievērsta uztura jautājumiem un nepieciešamībai ierobežot alkohola
lietošanu. 31.martā Rīgā sadarbībā ar Pasaules Veselības Organizāciju (PVO) tiks
organizēta konference par tuberkulozes izplatību. Maijā plānota e-veselības nedēļa.
23.-24.februārī notiks augsta līmeņa konference par veselīgu dzīvesveidu, īpaši
akcentējot bērnu un jauniešu uztura paradumus un fizisko aktivitāti skolās. Šobrīd ir
izveidota arī darba grupa konferences organizēšanai; darba grupā piedalās arī citu
institūciju pārstāvji. Plānots, ka kopumā konferencē piedalīsies 300 dalībnieki no ES
un Eiropas Ekonomikas Zonas valstīm, kā arī EK, PVO un Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas eksperti un Institūta pārstāvji, kā arī pārstāvji no LR
pašvaldībām. Vienā no konferences sesijām tiks pārrunātas dalībvalstu stratēģijas
veselības veicināšanā veselīga uztura kontekstā. Šajā sesijā ar prezentāciju uzstāsies
arī Institūta eksperts, norādot uz sieviešu un vīriešu paradumu atšķirībām dzimumu
līdztiesības indeksa izpratnē. Konferencē galvenā uzmanība tiks pievērsta uzturam un
fiziskajām aktivitātēm skolās un bērnudārzos, skolas videi un tās nozīmei veselības
veicināšanā. Konferences otrajā dienā tiks pārrunātas arī mobilo aplikāciju un
tehnoloģiju izmantošanas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanā. Plānota arī
izstāde, kuras laikā interesenti ar minētajām aplikācijām varēs iepazīties padziļināti.
Konferences rezultāts būs ziņojums par politikas īstenošanu ES un labās prakses
piemēriem. Ziņojums tiks nosūtīts arī EK un atbildīgajam komisāram. Iepriekš
minētajā dalībvalstu veselības ministru neformālajā sanāksmē plānots iepazīstināt
ministrus arī ar konferencē izstrādāto ziņojumu.
D.Jakaite jautā, vai jau ir zināms martā plānotās tuberkulozes konferences saturs.
I.Birzniece informē, ka šobrīd saturs vēl nav skaidri zināms. Nav arī zināms, uz ko
tiks likti galvenie akcenti – profilaksi, izplatības ierobežošanu vai ko citu. Sola nosūtīt
konferences programmas melnrakstu, tiklīdz tas būs gatavs.
E.Kalniņa jautā, vai veselīga uztura konferences darba grupā piedalās arī nevalstisko
organizāciju eksperti, konkrēti dažādu vecāku apvienību pārstāvji.
I.Birzniece norāda, ka darba grupā tiek pārstāvētas vairākas nevalstiskās
organizācijas, kuras darbojas veselīga uztura veicināšanas jomā. Vecāku apvienības
šoreiz īpaši netika uzrunātas, jo darba grupa jau tā ir salīdzinoši liela un papildus
ekspertu iesaistīšana tikai apgrūtinātu darba grupas darbu un padarītu to neefektīvu.
Neskatoties uz to, VM ir sadarbība arī ar vecāku apvienībām, un šo apvienību
viedoklis arī tiek uzklausīts.
G.Krastiņa atgādina, ka informāciju par SM pasākumiem Prezidentūrā jau ir
elektroniski nosūtījusi Komitejas locekļiem. Atsaucas uz elektronisko saraksti, kurā
lūgts SM viedoklis par iespējām integrēt dzimumu līdztiesības aspektus plānotajos
pasākumos. Piekrīt, ka vairākos SM kompetences jautājumos, tai skaitā transporta
nozarē, dzimumu līdztiesībai būtu jāpievērš lielāka uzmanība, taču šobrīd ministrijai ir
citas prioritātes. Vienlaikus norāda, ka netieša dzimumu līdztiesības jautājumu
iekļaušana SM plānotajos pasākumos nav izslēgta. Eiropas tematiskais gads, kas veltīts
attīstības sadarbībai (Eiropas gads attīstībai), līdz ar to Prezidentūras laikā plānots
akcentēt arī attīstības sadarbības politiku. 2.martā notiks starptautiska konference par
sieviešu ekonomiskajām iespējām un ilgtspējīgu attīstību. Konferencē plānoti trīs
tematiskie paneļi – par vidi un faktoriem, kas ietekmē sieviešu ekonomisko iespēju
attīstību, par sievietēm uzņēmējdarbībā un par sieviešu ekonomisko iespēju attīstību
un veicināšanu nākamajā globālās attīstības ietvarā pēc 2015.gada (post-2015).
Pasākumā piedalīsies augsta līmeņa amatpersonas un nozares eksperti, kā arī
nevalstiskā un privātā sektora eksperti. Konferences koncepts nosūtīts Komitejas

5

locekļiem uz e-pasta adresēm.
A.Zālīte informē, ka ĀM sadarbībā ar ANO Izglītības, zinātnes un kultūras
organizāciju (turpmāk – UNESCO) 2015.gada 2.-4.maijā organizēs Pasaules preses
brīvības dienas pasākumus. To galvenā tēma būs vārda brīvība gan drukātajos, gan
digitālajos medijos. Viens no pasākumu tematiskajiem uzsvariem būs ‘sievietes un
mediji’. Konferences programmā šobrīd plānots iekļaut vairākas šai tēmai veltītas
sesijas: sieviešu attēlojums medijos; sievietes mediju pārvaldībā: izaicinājumi un
iespējas; žurnālistu drošība virtuālajā vidē – uzsvars uz pētniecisko sieviešu žurnālistu
privātuma aizsardzību. 2.maijā kopā ar UNESCO un ANO Dzimumu līdztiesības un
sieviešu iespēju veicināšanas institūciju (UN Women) plānots organizēt pasākumu par
sieviešu attēlojumu digitālajos medijos. Pasaules preses brīvības dienas pasākumu
programma šobrīd vēl tiek precizēta.
G.Prūse informē, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2015.gada 19.-20.martā
organizē konferenci, kuras galvenais temats ir talantīgo imigrantu ilgtspējīga
piesaistīšana ES. Konferences ietvaros gūtie secinājumi tiks ņemti vērā, plānojot un
īstenojot legālās imigrācijas politiku.
I.Alliks informē, ka LM būtu interese iesaistīties pasākuma plānošanā un
organizēšanā.
M.Zvirbule informē, ka IzM plānoti vairāki augsta līmeņa pasākumi izglītībā, no
kuriem vairākos būtisks jautājums būs Stratēģiskā ietvara izglītībai un apmācībai 2020
pārskatīšana. 2015.gada 27.-28.maijā notiks konference par informāciju un
komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) lomu speciālās izglītības mācību procesā.
Savukārt ES Padomes ietvaros IKT tēma un radošums tiks skatīts ar uzsvaru uz
pirmsskolas un sākumskolas izglītību. Jaunatnes jomā divi nozīmīgi pasākumi: 23.26.martā ES Jaunatnes konference strukturētā dialoga ietvaros par jauniešu politisko
līdzdalību; 9.-11.februārī Austrumu partnerības jaunatnes forums. Sportā galvenie
pasākumi būs februārī, kad notiks konference un ģenerāldirektoru sanāksme, kuros tiks
pārrunātas un akcentētas prasmes, kuras attīsta sports. Arī pētniecības un zinātnes
jomā paredzētas vairākas konferences, tai skaitā, Baltijas jūras zinātnes kongress 15.19.jūnijā, EuroNanoForum 2015, kā arī viedai specializācijai un reģionu inovatīvai
attīstībai veltītas konferences. ES Padomes ietvaros viens no galvenajiem jautājumiem
ir Eiropas pētniecības telpas (turpmāk – EPT) attīstība. Šobrīd tiek izstrādāta EPT ceļa
karte, un notiek diskusijas par procesa pārvaldību. Līdz šim dzimumu līdztiesība
pētniecībā tika akcentēta kā viena no EPT prioritātēm; paredzams, ka tā tas būs arī
turpmākajos gados.
S.Rāgs norāda, ka TM neplāno pasākumus, kuri būtu tieši vērsti uz dzimumu
līdztiesību, bet ir iezīmējušies atsevišķi pasākumi, kuros šis jautājums varētu tikt
skarts. 2015.gada 3.-4.martā notiks Patentu valdes organizēta konference par
intelektuālā īpašuma jautājumiem. 13.martā TM organizēs konferenci par pamattiesību
jautājumiem, kuras laikā lielāka uzmanība tiks pievērsta ES Pamattiesību hartā
ietvertajām tiesībām. 30.martā sadarbībā ar ES Pamattiesību aģentūru tiks organizēta
darba grupa par sadarbību naida noziegumu identificēšanā. 29.jūnijā notiks konference
par tiesiskās palīdzības instrumentiem ES un to izmantošanu.
J.Ilgavižs informē, ka VARAM plānota virkne pasākumu, par kuriem informācija LM
jau nosūtīta elektroniski. Attiecībā uz dzimumu līdztiesību atzīmē e-prasmju nedēļu,
kuru aizsāks konference 2015.gada 13.martā.
A.Tetere informē, ka iesaistās ĀM minētās konferences par sieviešu ekonomiskām
iespējām un ilgtspējīgu attīstību organizēšanā. 2015.gada 3.martā RCS Marta
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organizēs Centrālāzijas dzimumu līdztiesības ekspertu sanāksmi, lai izstrādātu
rekomendācijas pret sievietēm vērstas vardarbības novēršanai kā priekšnoteikumu
ekonomisko iespēju (empowerment) attīstībai. Sanāksmē piedalīsies eksperti no
Tadžikistānas, Kirgizstānas, Uzbekistānas, kā arī no Zviedrijas un Itālijas.
E.Kalniņa aicina sagatavot kalendāra tipa pārskatu par Prezidentūras ietvaros
plānotajiem pasākumiem. Komitejas locekļi norāda, ka šāds kalendārs jau ir pieejams
Prezidentūras sekretariāta mājaslapā.
Nolemj:
informāciju pieņemt zināšanai.
2. Sociālo partneru un nevalstisko organizāciju plānotās aktivitātes dzimumu
līdztiesības jomā 2015.gadā
(Komitejas locekļi)
Klātesošie sociālo partneru un nevalstisko organizāciju pārstāvji norāda, ka galvenās
aktivitātes jau iezīmētas, papildus komentāru nav. I.Alliks aicina pāriet pie nākamā
sēdes darba kārtības jautājuma.
3. Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centra aktivitātes
(V.Vītola – LU Dzimtes studiju centrs)
V.Vītola iepazīstina ar LU Dzimtes studiju centra mērķiem, darbību un īstenotajiem
projektiem. Informē par šobrīd aktuālāko projektu, kura ietvaros sadarbībā ar Institūtu
tiek veikts dzimumu līdztiesības politikas dokumentu un pelēkās literatūras
apkopojums par periodu no 1995.-2015.gadam. Darbs nav viegls, jo virkne izdevumu
vairs nav pieejami. Aicina klātesošos iesaistīties informācijas un materiālu apkopošanā
un informēt LU Dzimtes studiju centru par noderīgiem resursiem, kas varētu tikt
izmantoti. Plašāka informācija par LU Dzimtes studiju centru un minēto projektu
V.Vītolas prezentācijā (pieejama LM mājaslapā).
D.Mežecka ierosina sazināties ar bibliotēkām, jo tajās varētu būt pieejamas arī senāk
izdotas publikācijas.
Nolemj:
pieņemt informāciju zināšanai.
4. Citi jautājumi
(D.Mežecka – ZMP, N.Pīlipa – LM)
D.Mežecka iepazīstina ar gūtajām atziņām Institūta seminārā par mediju lomu
dzimumu līdztiesības veicināšanā "Making changes: Nordic examples of working
towards gender equality in the media" 2014.gada 4.decembrī Viļņā. Seminārā tika
prezentēta rokasgrāmata, kurā apkopota Ziemeļvalstu labākā prakse dzimumu
līdztiesības veicināšanā kino, žurnālistikas, reklāmas nozares un datorspēļu jomā.
Būtiskākā atziņa, ka jomās, kuras daļēji tiek finansētas no valsts budžeta, tādiem
jautājumiem kā dzimumu līdztiesība būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība, radot
labvēlīgākus nosacījumus mazāk pārstāvētā dzimuma speciālistiem, tādējādi parādot
arī valsts attieksmi. Eksperti aicina veikt regulārus pētījumus un monitoringu
neatkarīgi no tā, cik lielā mērā dzimumu līdztiesība valstī faktiski pastāv. Tāpat svarīgi
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atcerēties, ka kvotas un tamlīdzīgi mehānismi ne vienmēr attaisno cerības, jo,
piemēram, vienāda sieviešu un vīriešu proporcija darba tirgū vēl negarantē līdztiesību.
Zviedrijas filmu institūts organizē īpašu mentoringa programmu jaunajām režisorēm.
Dānijā pieejama precīza un uzticama sieviešu ekspertu datubāze attiecīgajā nozarē.
Semināra dalībnieku vidū bija jūtama interese, līdz ar to, iespējams, šī ideja tiks
pārņemta arī citās valstīs. Svarīgi atcerēties, ka nepareizi veidota politika rada risku
zaudēt daudz jaunu talantu, kas citādi varētu sniegt būtisku ieguldījumu valsts attīstībā
un tēla veidošanā. Publikācija pieejama resursu centra Nordicom mājaslapā.
E.Kalniņa ierosina arī turpmāk Komitejas sēdēs paredzēt vietu ekspertu pieredzes
apmaiņai un informēšanai par dalību dažādos pasākumos.
N.Pīlipa informē, ka Ministru kabineta noteikumu projekts par kārtību, kādā no
vardarbības cietušas pilngadīgas personas un vardarbības veicēji saņem sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, ir iesniegts Valsts kancelejā. Paredzams, ka Ministru
kabinets projektu apstiprinās līdz gada beigām, un tas stāsies spēkā 2015.gada
1.janvārī.
E.Kalniņa jautā, kā tiks organizēts pakalpojums.
N.Pīlipa skaidro, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumi upuriem tiks organizēti ar
pašvaldību sociālo dienestu starpniecību, bet varmākām – publiskā iepirkuma ceļā.
Projekta sākotnējā redakcija pieejama Ministru kabineta mājaslapā. Papildus informē,
ka LM sadarbībā ar RCS Marta un Valsts policiju 2014.gada 1. un 4.decembrī
Limbažos un Tukumā organizēja apmācību seminārus speciālistiem par vardarbības
pret sievietēm ģimenē gadījumu risināšanu. Semināros piedalījās sociālie darbinieki,
psihologi, bāriņtiesu speciālisti, ģimenes ārsti un valsts un pašvaldību policiju
darbinieki. Semināros tika analizētas speciālistu praktiskās iemaņas darbā ar sievietēm,
kuras cietušas no vardarbības. Secināts, ka ir jāpievērš nopietnāka uzmanība
speciālistu izglītošanai. Semināru programma un prezentācijas pieejamas LM
mājaslapā.
I.Ielīte norāda, ka būtu labi visu organizēto pasākumu programmas, prezentācijas un
citus materiālus publicēt vienā vietnē, lai informācija būtu pieejama jebkuram
interesentam.
N.Pīlipa informē, ka 2014.gada 25.novembrī, starptautiskajā dienā pret vardarbību
pret sievietēm labklājības ministrs aicināja iedzīvotājus iesaistīties baltās lentītes
kustības vēstnieka noteikšanā. Ministrs izvirzīja trīs kandidātus – Valsts policijas
priekšnieku Intu Ķuzi, televīzijas seju un raidījumu vadītāju Renāru Zeltiņu un
profesionālo bokseri Mairi Briedi. Nepilnu divu nedēļu laikā tika saņemtas gandrīz
2000 balsu, un rezultātā par iedzīvotāju izvirzīto baltās lentītes kustības vēstnieku tika
atzīts M.Briedis. Baltās lentītes kustību veido vīrieši, kuri publiski iestājas pret vīriešu
veikto vardarbību pret sievietēm, nosodot to un apņemoties pašiem nekad un nekādos
apstākļos to neveikt, kā arī ziņot par jebkādu tiem zināmu vardarbības pret sievieti
aktu tiesībaizsardzības institūcijām. Vēstnieka uzdevums būs iesaistīties dažādos LM
un citu institūciju pasākumos, kuros skarta vardarbības pret sievieti tematika, publiski
aicinot nepieļaut vardarbību pret sievieti, jo īpaši, ja tā veikta pāru attiecībās, nosodot
to un veicinot tolerances pret vardarbību pret sievieti mazināšanos.
Nolemj:
informāciju pieņemt zināšanai.
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I.Alliks informē par Komitejas sēdes darba kārtību 2015.gadā. Arī turpmāk plānots
sēdes organizēt reizi ceturksnī, vienlaikus pieļauj, ka, ņemot vērā Prezidentūru,
iespējamas nelielas nobīdes. Par to visi iepriekš tiks informēti. Arī nākamajā gadā LM
rūpīgi izvērtēs Komitejas darba kārtības atbilstību Komitejas nolikumam un
mandātam, nepieļaujot situācijas, kad sēdes laikā tiek padziļināti diskutēts par
jautājumiem, kas nav Komitejas kompetencē. Plāno pievērst lielāku uzmanību arī
vīriešu tiesību ievērošanai.
E.Kalniņa jautā, vai ir izstrādāts jauns politikas plānošanas dokuments dzimumu
līdztiesības jomā.
A.Gaile skaidro, ka dokumenta izstrāde ir aizkavējusies. Plānots, ka tas tiks izstrādāts
2015.gada III ceturksnī. Aicina iesūtīt priekšlikumus konkrētiem pasākumiem.
I.Alliks atzīmē, ka politikas plānošanas dokumenta neesamība neietekmē Komitejas
darbu, līdz ar to Komiteja darbosies kā līdz šim arī 2015.gadā.
Sēdi beidz plkst.
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