Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības komitejas sēde
Skolas ielā 28, 2.korp. 3.stāva zālē
PROTOKOLS Nr. 10

Rīgā,

2012.gada 26.septembris, plkst. 15:00

Sēdi vada:
Inguss 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.
Inga Birzniece – Veselības ministrijas (VM) Sabiedrības veselības departamenta
Starpnozaru sadarbības nodaĜas vadītāja.
Ilze Sniega-SniedziĦa - Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas (VARAM)
Pašvaldību finanšu nodaĜas vecākā referente aizvieto Maiju Brunavu, VARAM,
Pašvaldību finanšu nodaĜas vecāko eksperti.
Rita Grundule - Aizsardzības ministrijas (AiM) Personāla nodaĜa, Valsts sekretāra
vietnieces administratīvajos un juridiskajos jautājumos Ilonas Dreăes vietā.
Sandris Rāgs – Tieslietu ministrijas (TM) Civiltiesību departamenta Vispārējo
civiltiesību nodaĜas juriskonsults.
Inta Stīpniece – Izglītības un zinātnes ministrijas, Politikas iniciatīvu un attīstības
departamenta konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos aizvieto Līgu LejiĦu
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktori.
Natālija Freimane – MK pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību organizācijās biroja
juriste.
Gundega KrastiĦa – Satiksmes ministrijas (SM) Finanšu un attīstības plānošanas
departamenta vecākā referente.
Iluta Lāce, biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” (RCS „Marta”) vadītāja.
Pēteris Leiškalns, Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) Sociālās drošības un
veselības aizsardzības eksperts.
Agnese Vilde, Ārlietu ministrijas (ĀM) Humanitāro jautājumu nodaĜas otrā sekretāre.
Dainas Mežecka - ZiemeĜu Ministru padomes (ZMP) biroja Latvijā padomniece.
Gundega Rupenheite, LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta
vecākā referente.
Inese Kurzemniece - Latvijas Lauku sieviešu apvienība (LLSA).
Inta Poudžiunas, nodibinājuma „Talsu novada krīžu centrs” psiholoăe.
Sēdē nepiedalās:
Sandis Barks - Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas plānošanas
nodaĜas vecākais referents,
Jānis Ušpelis, Ekonomikas ministrijas (EM) Tautsaimniecības struktūrpolitikas
departamenta vecākais referents.

Liega PiešiĦa, Kultūras ministrijas (KM) Kultūrpolitikas departamenta nozaru politikas
nodaĜas pārvaldes vecākā referente.
Līvija Marcinkēviča – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja
vietniece.
Šarlote BērziĦa – Tiesībsarga (TS) biroja juriste.
Austra Ivanova - Biedrība „ZiemeĜu kaija”
Gunta Kelle, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla (LSOST) valdes
līdzpriekšsēdētāja.
Edīte KalniĦa - Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības (LDzLA) valdes
priekšsēdētāja.
Ilze Slokenberga, Zemkopības ministrijas (ZM) Starptautisko lietu un stratēăijas
analīzes departamenta Stratēăijas analīzes nodaĜas vecākā referente.
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece sociālajos un veselības
jautājumos.
Annele Tetere, biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta” (RCS „Marta”) politikas
koordinatore.
Sēdi protokolē: Gundega Rupenheite
1. Eiropas Komisijas iniciatīva sieviešu skaita kvotu noteikšanai uzĦēmuma.
(A.Gaile)

I.Alliks aicina sēdes dalībniekus akceptēt darba kārtību un dod vārdu A.Gailei.
A.Gaile informē par Latvijas pozīciju par dzimumu nelīdzsvaroto pārstāvību uzĦēmumu
valdēs. Eiropas komisijas tieslietu, pamattiesību un pilsonības komisāre V.Redinga
2011.gadā nāca klajā ar apĦemšanos un aicinājumu uzĦēmuma vadītājus brīvprātīgi
palielināt sieviešu pārstāvību uzĦēmumu valdēs, lai līdz 2015.gadam sasniegtu 30%,
savukārt līdz 2020.gadam – 40% sieviešu pārstāvību. Pēc publiskās apspriešanas
dalībvalstīs šā gada pavasarī, Eiropas Komisija pauž viedokli, ka virzība dalībvalstīs ir
lēna un nepietiekama, norādot, ka acīmredzot pašregulējoši mehānismi virzībai uz
vienlīdzīgas pārstāvniecības sasniegšanu nav tik efektīvi un ietekmīgi. Līdz ar to Eiropas
komisija plāno nākt klajā ar iniciatīvu par tiesisko regulējumu – Direktīvas priekšlikuma
formā, lai noteiktu dzimumu kvotas uzĦēmuma valžu veidošanā. Šobrīd neviena DV
Direktīvas priekšlikumu nav redzējusi, bet ir Ĝoti atšėirīgi viedokĜi. Vairākas valstis, tai
skaitā, arī Latvija un pārējās Baltijas valstis striktu tiesisko regulējumu neatbalsta, par to
kopīgā vēl ar citām ES dalībvalstīm (kopā 10) vēstulē ir informējusi Eiropas Komisijas
vadītāju. Latvijas pozīcija ir saskaĦota ar visām ministrijām, sociālajiem partneriem un
nevalstiskajām organizācijām.
2. Informācija par Komitejas darba grupas izglītības segregācijas mazināšanai pēc
dzimuma darbu.
(A.Gaile)
A.Gaile informē par to, ka saskaĦā ar 26.jūnija Dzimumu līdztiesības komitejas sēdē
nolemto, ir izveidota neformāla darba grupa, kuras mērėis ir izstrādāt

rekomendācijas/priekšlikumus, lai mazinātu dzimumu segregāciju darba tirgū Darba
grupas uzdevums ir sagatavot konkrētus priekšlikumus sieviešu un vīriešu skaita
līdzsvarošanai izglītības jomā un dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanai Latvijas
pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības līmeĦos izglītības procesā
un saturā. Priekšlikumi darba grupai ir jāiesniedz apstiprināšanai Dzimumu līdztiesības
komitejai līdz 2013.gada 31.janvārim.
Darba grupa tikās 20.septembrī, kuras laikā vienojās kā strādāt, cik plašu jautājumu loku
aptvert, kā arī identificēja katrā izglītības līmenī to, kas jau ir vai tiek darīts un kādas ir
problēmas vai jautājumi, kas būtu risināmi. Lai priekšlikumi būtu reāli un praktiski
izmantojami, darba grupa ir vienojusies, ka priekšlikumi tiks sagatavoti īstenošanai līdz
2020.gadam.

3. LM un ZMP pilotprojekta „DāĦu bērnu grāmatas “Todien, kad Kārlis bija
Karlīna” un ”Todien, kad Rūta bija Rihards” un metodiskā materiāla
„Bērnu dārzi, kuros vieta ir PepijPrinčiem un PirātPrincesēm” tulkošana,
izdošana un pirmsskolas mācību iestāžu personāla un vecāku izglītošana
par vienādu iespēju veicināšanu zēniem un meitenēm” rezultāti.
(G.Rupenheite)
ĥemot vērā notikumus projekta ietvaros iztulkotās grāmatas un metodiskā materiāla
prezentācijā ZiemeĜu ministru padomes birojā, komitejas locekĜi pārrunā un izsaka savus
viedokĜus par notikušo.
4. Informācija par Eiropas Veiksmīgu sieviešu akadēmijas Mentoringa
projektu - Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tikls
sadarbība ar Eiropas Sieviešu Lobiju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā
(E.KalniĦa)

ĥemot vērā to, ka E.KalniĦa sēdē nepiedalījās, jautājums tiek pārcelts uz nākamo
Dzimumu līdztiesības komitejas sēdi.
Sēdi beidz plkst. 16:30.
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