Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības komitejas sēde
PROTOKOLS Nr.1
Rīgā,
Skolas ielā 28, 2.korp. 3.stāva zālē

2010.gada 2.jūnijā
plkst. 14:00

Sēdi vada:
Ingus Alliks, LM valsts sekretāra vietnieks, Dzimumu līdztiesības komitejas vadītājs
Sēdē piedalās:
Elīna Celmiņa, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja, Dzimumu līdztiesības komitejas
vadītāja vietniece.
Maija Brunava, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) Pašvaldību
attīstības departamenta Finanšu, ekonomikas un metodoloģijas nodaļas vecākā referente.
Ilona Dreģe, Aizsardzības ministrijas (AiM) Valsts sekretāra vietniece administratīvajos un
juridiskajos jautājumos.
Jeļena Gerasimova, biedrības „Ziemeļu Kaija” valdes priekšsēdētāja.
Gunta Kelle, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes līdzpriekšsēdētāja.
Iluta Lāce, biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” vadītāja.
Anita Līce, Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) Izglītības un nodarbinātības eksperte.
Katrīna Inkuša, Ministru Kabineta (MK) pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja
juriste.
Liega Piešiņa, Kultūras ministrijas (KM) Kultūrpolitikas departamenta nozaru politikas nodaļas
pārvaldes vecākā referente.
Inta Poudžiunas, nodibinājuma „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs” psiholoģe.
Inga Čerņika-Zariņa, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas koordinācijas
departamenta direktores D.Ratnieces vietā.
Benita Spalviņa, biedrības „Lauku sieviešu klubs „Dore”” vadītāja.
Ilze Straume, Veselības ministrijas (VM) Veselības politikas plānošanas departamenta Starpnozaru
sadarbības nodaļas vadītāja.
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece sociālajos un veselības
jautājumos.
Jānis Ušpelis, Ekonomikas ministrijas (EM) Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
vecākais referents.
Inna Vaļģe, FM
Stratēģiskās plānošanas un personālvadības departamenta Stratēģiskās
plānošanas nodaļas vecākā eksperte.
Agnese Vilde, Ārlietu ministrijas (ĀM) Humanitāro jautājumu nodaļas otrā sekretāre.
Annele Tetere, biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” politikas koordinatore.
Sēdē nepiedalās:
Edīte Kalniņa, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja.
Ruta Klimkāne, Tieslietu ministrijas (TM) Sabiedrības integrācijas lietu departamenta direktore.
Daina Mežecka, Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece sociālajos jautājumos.
Ilze Slokenberga, Zemkopības ministrijas (ZM) Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes nodaļas
vecākā referente.
Sēdi protokolē: Gundega Rupenheite, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente,
Dzimumu līdztiesības komitejas sekretāre.
Darba kārtība:
1)
Sanāksmes atklāšana.
2)
Komitejas nolikuma izskatīšana un apstiprināšana.
3)
Diskusijas par CEDAW papildprotokola parakstīšanu.
4)
Citi jautājumi (priekšlikumi nākamās sanāksmes darba kārtībai).
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1. Dzimumu līdztiesības komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
(I.Alliks, E.Celmiņa)
I.Alliks aicina akceptēt sēdes darba kārtību un klātesošos informē par Dzimumu līdztiesības
komitejas (turpmāk – komiteja) izveides vēsturi.
E.Celmiņa prezentē īsu ieskatu par dzimumu līdztiesības ietvaru (institucionālais mehānisms,
jomas, politikas dokumenti ES un Latvijā), lai komitejas locekļiem rastos vienots priekšstats par
dzimumu līdztiesības jautājumu loku.
Sēdes dalībnieki pieņem zināšanai sniegto informāciju.
Nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību.
2. Komitejas nolikuma izskatīšana un apstiprināšana.
(I.Alliks, E.Celmiņa)
E.Celmiņa informē, ka tika saņemti priekšlikumi no Ārlietu un Ekonomikas ministrijām, kas
lielākoties ņemti vērā. E.Kalniņas iebildums par komitejas vietnieka maiņu netika ņemts vērā.
Nolemj:
Apstiprināt komitejas nolikuma projektu.
3. Diskusijas par CEDAW papildprotokola parakstīšanu.
( E.Celmiņa)
E.Celmiņa informē klātesošos par ANO „Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas
izskaušanu” papildprotokola parakstīšanu. Konvencijai Latvija pievienojās jau 1992.g. 14.maijā,
taču līdz šim vēl nav parakstījusi papildprotokolu, līdzīgi kā Igaunija un Malta.
Jautājums par konvencijas papildprotokola parakstīšanu tika aktualizēts no sabiedrisko organizāciju
puses pagājušā gada beigās, līdz ar to LM uzskata, ka ir nepieciešama diskusija par šāda lēmuma
pieņemšanu.
K.Inkuša papildina, ka protokola parakstīšanas gadījumā Latvijas iedzīvotājiem paveras iespēja
iesniegt sūdzības ANO komitejai (CEDAW), taču šī komiteja nevar piespriest naudas
kompensācijas vai citāda veida sodus, šajā ziņā efektīvāka un iedzīvotājiem saistošāka ir Eiropas
Cilvēktiesību tiesa. Komiteja, pēc sūdzības saņemšanas, komunicē ar valdību, uzdodot izskatīt šo
lietu un sniegt paskaidrojumus, kas parasti ieilgst uz vairākiem gadiem.
K.Inkuša norāda, ka papildprotokola parakstīšana var radīt pārmērīgu slogu valsts administrācijai
sūdzību gadījumā. Kā rāda prakse – viena lieta var tikt izskatīta pat trīs un vairāk gadus ANO
smagnējā funkcionālā mehānisma dēļ.
I.Alliks atzīmē, ka šī iemesla dēļ arī LM ir bijusi piesardzīga saistībā ar papildprotokola
parakstīšanu, t.i. - ierobežoto cilvēkresursu dēļ, kas krīzes laikā ir samazinājušies vēl.
I.Podžiunas atzīmē, ka ja Latvijā ir ļoti maz sūdzību par diskrimināciju un ir sakārtota tiesu sistēma,
kas atrisina šos gadījumus uz vietas - Latvijā, kas nozīmē, ka valstij nav pamata uztraukties par
papildus administratīvo slogu papildprotokola parakstīšanas gadījumā.
I.Lāce atgādina, ka šī papildprotokola parakstīšana ir vairāk valdības labās gribas akcentēšana,
nevis mehānisms, lai izskatītu diskriminācijas lietas. Pārsvarā gadījumos Latvijas tiesas sekmīgi
izskata diskriminācijas lietas un piespriež sodus.
Nolemj:
LM vēlreiz izvērtēs iespējas un nosacījumus, un, iespējams, lems par papildprotokola parakstīšanas
virzīšanu apstiprināšanai valdībā..
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4. Citi jautājumi, priekšlikumi nākamās sēdes darba kārtībai
( E.Celmiņa)
I.Lāce ierosina nākamajā sanāksmē izskatīt Dzimumu līdztiesības likumprojektu, kas tika
sagatavots EQUAL projekta ietvaros un aicina uz nākamo sēdi uzaicināt juristi, dzimumu
līdztiesības tiesību eksperti K.Dupati, kas piedalījās šī likumprojekta tapšanā. I.Lāce atgādina, ka
likumprojekts pirms diviem gadiem ir ticis nosūtīts Saeimai izskatīšanai, bet nav ticis tālāk par
Saeimas Cilvēktiesību komisiju dažādu apstākļu dēļ.
Papildus I.Lāce ierosina nākamajā sēdē pievērsties ar vardarbību saistītiem jautājumiem un
jautājumam par seksuālo pakalpojumu pircēju sodīšanu. Šobrīd Saeimā tiks „vērts vaļā”
Krimināllikums, lai iekļautu vardarbības ģimenē definīciju.
I.Lāce papildus informē, ka 20.-21.09. Rīgā, sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi un Ziemeļu
veselības skolu notiks konference par veselības aprūpes pieejamību cilvēkiem, kas cietuši no
cilvēktirdzniecības.
I.Podžiunas informē, ka jūnija vidū dosies uz Spāniju, Madridi, lai piedalītos Pret sievietēm vērstas
vardarbības izskaušanas observatorijas sanāksmē, kurā viņa ir deleģēta pārstāve no Latvijas, un uz
nākamo sēdi sagatavos informāciju par tur izskatītajiem jautājumiem.
G.Kelle jautā, kāpēc komitejas sastāvā nav pārstāvju no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.
E.Celmiņa atbild, ka LBAS aicinājums nominēt pārstāvi tika izteikts divas reizes, taču kapacitātes
dēļ LBAS nerada iespēju nominēt savu pārstāvi, taču komiteja ir tiesīga aicināt LBAS pārstāvi uz
sēdēm, kad tiek izskatīti ar LBAS jomām saistīti jautājumi. Tāpat LBAS ir izteicis gatavību
piedalīties novērotāja statusā.
Papildus, G.Kelle aicina turpmāk komitejas sēdēs informēt komitejas locekļus par programmas
PROGRESS ietvaros izsludinātiem projektu konkursiem valsts iestādēm dzimumu līdztiesības
jomā, lai diskutētu ar ministrijām par iespējamo projektu iesniegšanu, sadarbībā ar sabiedriskajām
organizācijām.
E.Celmiņa atbild, ka šobrīd LM savu samazināto cilvēkresursu dēļ nespēj sagatavot projekta
pieteikuma dokumentu paketi, nerunājot par projekta īstenošanu.
Runājot par aktualitātēm dzimumu līdztiesības jomā (reizi ceturksnī) tiek secināts, ka tās papildus
vajadzētu sūtīt arī jaunizveidotās komitejas locekļiem.
Nolemj:
 I.Lāce pārsūtīs komitejas sekretariātam sagatavotos grozījumus par seksuālo pakalpojumu pircēju
sodīšanu, kā arī Dzimumu līdztiesības likumprojektu, kas tālāk tiks nosūtīti visiem komitejas
locekļiem izskatīšanai un diskutēšanai nākamajā sēdē.
 Uzaicināt uz nākamo sēdi dzimumu līdztiesības tiesību eksperti K.Dupati, lai diskutētu par
Dzimumu līdztiesības likumprojektu.
 I.Lāce sagatavos apskatu par vardarbības ģimenē problēmām (dati, situācija u.c.) Latvijā.
 Komitejas sekretariāts turpmāk aktualitātes (reizi ceturksnī) dzimumu līdztiesības jomā sūtīs arī
Komitejas locekļiem.
 I.Podžiunas sagatavos informāciju par izskatītajiem jautājumiem pret sievietēm vērstas
vardarbības izskaušanas observatorijas sanāksmē.
 Nākamo komitejas sēdi rīkot vasaras beigās ( augusta beigas, septembra sākums).
Pielikumā sēdes materiāli:
1. Prezentācija par dzimumu līdztiesības jautājumu ietvaru.
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2. Dzimumu
līdztiesības
komitejas
saskaņotais nolikums.
3. Dzimumu līdztiesības komitejas locekļu kontaktinformācija.

Sēdi beidz plkst. 15:20.

Komitejas priekšsēdētājs

I.Alliks

Protokolēja

G.Rupenheite

