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Sēdi vada:
Ingus Alliks, Dzimumu līdztiesības komitejas vadītājs
Sēdē piedalās:
Annele Tetere, biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” (RCS „Marta”) politikas
koordinatore.
Maija Brunava, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Pašvaldību
finanšu nodaļas vecākā eksperte.
Rita Grundule, Ilonas Dreģes, Aizsardzības ministrijas (AiM) Valsts sekretāra vietnieces
administratīvajos un juridiskajos jautājumos vietā.
Daina Mežecka, Ziemeļu Ministru padomes (ZMP) biroja Latvijā padomniece sociālajos
jautājumos.
Katrīna Inkuša, Ministru Kabineta (MK) pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja
juriste.
Iluta Lāce, biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” (RCS „Marta”) vadītāja.
Pēteris Leiškalns, Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) Sociālās drošības un veselības
aizsardzības eksperts.
Liega Piešiņa, Kultūras ministrijas (KM) Kultūrpolitikas departamenta nozaru politikas nodaļas
pārvaldes vecākā referente.
Inta Poudžiunas, nodibinājuma „Talsu novada krīžu centrs” psiholoģe.
Ilze Slokenberga, Zemkopības ministrijas (ZM) Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vecākā referente.
Ilze Straume, Veselības ministrijas (VM) Veselības politikas plānošanas departamenta Starpnozaru
sadarbības nodaļas vadītāja.
Inete Ielīte, Gunta Kelles, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla (LSOST)
valdes līdzpriekšsēdētājas vietā.
Annele Tetere, biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta” (RCS „Marta”) politikas koordinatore.
Sēdē nepiedalās:
Agnese Gaile, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja vietniece.
Edīte Kalniņa, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības (DLA) valdes priekšsēdētāja.
Dace Ratniece, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas koordinācijas departamenta
direktore.
Benita Spalviņa, biedrības „Lauku sieviešu klubs „Dore”” vadītāja.
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece sociālajos un veselības
jautājumos.
Inna Vaļģe, Finanšu ministrijas (FM) Stratēģiskās plānošanas un personālvadības departamenta
Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte.
Agnese Vilde, Ārlietu ministrijas (ĀM) Humanitāro jautājumu nodaļas otrā sekretāre.
Jānis Ušpelis, Ekonomikas ministrijas (EM) Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
vecākais referents.
Sēdi protokolē: Gundega Rupenheite, Dzimumu līdztiesības komitejas sekretāre.
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Darba kārtībā:
1) Plāna dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.g projekta apspriešana.
3) Citi jautājumi.
1. Plāna dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.g projekta apspriešana.
(G.Rupenheite)
I.Alliks aicina sēdes dalībniekus akceptēt darba kārtību.
G.Rupenheite informē klātesošos par Plāna dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.g projekta
(turpmāk Plāns) izstrādes gaitu. Plāns ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts uz
trīs gadiem un tajā ietverti gan vertikāli, gan horizontāli dzimumu līdztiesības īstenošanas
pasākumi, kuru īstenošanai nav nepieciešams papildus finansējums, vai arī tos ir paredzēts finansēt
no dažādiem ārvalstu finanšu instrumentiem.
Plānā noteikti četri rīcības virzieni ar tiem sekojošām aktivitātēm to īstenošanai:
1. Dzimumu lomu un stereotipu mazināšana
2. Sieviešu un vīriešu veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana
3. Sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana darba tirgū
4. Dzimumu līdztiesības politikas uzraudzība un novērtēšana
A.Tetere jautā vai RCS „Marta” piedāvātie priekšlikumi Plāna aktivitātēm ir iekļauti Plāna rīcības
virzienos, proti, 1. Izveidot darba grupu, lai izstrādātu atbalsta (izejas) programmas personām, kas nodarbojas ar
prostitūciju.
2. Nodrošināt pieredzes apmaiņu, ņemot vērā Limbažu pašvaldības labo praksi dzimumu
līdztiesības aspektu integrēšanai pirmsskolas izglītībā.
3. Aktivitātes normatīvo aktu pilnveidošanai, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību.
G.Rupenheite atbild, ka otrais priekšlikums ir gan iekļauts Plānā, gan sākts īstenot saistībā ar
pirmsskolas pedagogu izglītošanu. Limbažu pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītāja
I.Eņģele ir piedalījusies vienā pirmsskolas skolotāju seminārā un stāstījusi pedagogiem par
dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanas pieredzi darbā ar bērniem. Tāpat ir iecerēts
iesaistīt Limbažu bērnudārza speciālistus, īstenojot Plāna pirmā rīcības virziena aktivitāti, saistībā
ar pirmsskolas pedagogu apmācību par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu bērnu
dārzos.
Savukārt pirmais priekšlikums par prostitūtu rehabilitāciju pēc būtības nav iekļaujams Plānā, jo
attiecas uz prostitūtu rehabilitāciju, kas ir sociālās rehabilitācijas jautājums. Vienlaicīgi LM
nenoraida ideju par prostitūtu, kuras vēlas atgriezties normālā dzīvē, rehabilitēšanu, taču
nenoliedzami ir nepieciešama diskusija un jābūt izstrādātam modelim vai konceptuālai vīzijai par
prostitūtu rehabilitāciju. Tāpat šobrīd pietrūkst valsts finansējums jau esošajiem rehabilitācijas
pasākumiem, tāpēc runāt par jaunu pakalpojumu ieviešanu šobrīd nav iespējams, taču tas neliedz
izstrādāt konceptuālus risinājumus prostitūtu rehabilitācijai.
Nolemj:
-

LM Komitejas sekretariātam noorganizēt RCS „Marta” un LM SPSPD tikšanos, lai
konceptuāli pārrunātu rehabilitācijas atbalsta programmas izveides nepieciešamību
personām, kas nodarbojas ar prostitūciju un vēlas to izbeigt.

-

Uz nākamo Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes ( DLTSA) sēdi uzaicināt RCS
„Marta” juristus un LM juristus, lai pārrunātu AT Civillietu Senāta 15.12.201. sprieduma
lietu Nr. SKC 694/2010 un spriestu par Darba likuma grozījumu nepieciešamību.
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Uz nākamo Komitejas sēdi uzaicināt pētnieci Dinu Biti no RCS „Marta”, lai sniegtu ieskatu par
centra un ārvalstu sadarbības partneru veikto pētījumu par sieviešu un vīriešu ietekmi uz vidi.
2. Citi jautājumi
I.Ielīte izsaka priekšlikumu, lai LM pārstāvji īsumā izstāstītu situāciju par Valsts ģimenes pabalsta (
turpmāk – VĢP) reformu izstrādes gaitu.
I.Alliks informē, klātesošos, ka šobrīd, līdz 2011.g beigām VĢP būs nemainīgs, proti, - 8 LVL.
Šobrīd LM piedāvā 4 variantus VĢP transformācijai :
1) Palielināt atvieglojumus strādājošiem vecākiem par apgādājamiem bērniem, bet trūcīgiem un
nestrādājošiem vecākiem saglabāt VĢP 8 LVL apmērā.
2) Pašvaldības pēc sava ieskata palīdz vecākiem ar bērniem (jāvēršas pašvaldībā pēc palīdzības).
3) VĢP izmaksāt tikai trūcīgajiem vecākiem.
4) Nemainīt un saglabāt esošo VĢP variantu – 8 LVL.
Nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju

Sēdi beidz plkst. 16:30.
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