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1. Darba grupas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana
E.Celmiņa atklāj otro darba grupas Diskriminācijas novēršanas
likuma izstrādes nepieciešamības izvērtēšanai sēdi un informē
dalībniekus par darba grupas sēdes darba kārtību.
Informē par to, ka Labklājības ministrija 2010. gada 17.septembrī
nosūtīja Tiesībsarga birojam vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par
piemērotāko un efektīvāko risinājumu diskriminācijas novēršanai Latvijā.
Tiesībsraga birojs informējis, ka pašreizējo normatīvo regulējumu
attiecībā uz diskriminācijas novēršanu pret personām ar invaliditāti
uzskata par nepietiekošu, norādot, ka nepieciešams rast efektīvu
risinājumu diskriminācijas aizlieguma ieviešanai. Tiesībsarga birojs
neizceļ nevienu no variantiem kā piemērotāko, tomēr uzsver, ka Latvijas
normatīvo aktu sistēmā nepieciešama vienota, konceptuāla pieeja.
Informē, ka jautājums par vienota likumprojekta izstrādes lietderību
apspriests arī Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības komitejā.
Eiropas kopienas iniciatīvas „EQUAL” projekta „Atvērtu darba tirgu
sievietēm” ietvaros NVO izstrādāja Dzimumu līdztiesības likumprojektu,
kas paredzēja nodrošināt diskriminācijas novēršanu uz dzimumu pamata
un sekmētu abu dzimumu faktisku līdztiesības sasniegšanu visās dzīves
jomās, kā arī paredzēja noteikt attiecīgus tiesību aizsardzības līdzekļus.
Taču likumprojekts tālāk virzīts netika.
Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā, Latvija ir pārņēmusi Eiropas
Savienības direktīvas, kas saistītas ar dzimumu līdztiesības principu,
tādejādi diskriminācijas aizliegums uz dzimumu pamata ir ietverts
vairākos normatīvajos aktos, kamēr attiecībā uz personām ar invaliditāti,
ir identificēts, ka ir jomas, kurās nav noteikts atšķirīgas attieksmes
aizliegums (piemēram, Reklāmas likums, likums „Par tiesu varu”,
Kriminālprocesa likuma u.c.). Turklāt nav iespējams apzināt pilnīgi visas
jomas, kurās var tikt pieļauta diskriminācija pret personām ar invaliditāti,
tādejādi būtu nepieciešams izstrādāt attiecīgu tiesisko regulējumu.
Turklāt visus normatīvos aktus nemaz nav iespējams identificēt.
Uzskata, ka efektīvākais un optimālākais risinājums pašreiz būtu veikt
grozījumus Invaliditātes likumā, papildinot to ar jaunu sadaļu, kurā tiktu
noteikts diskriminācijas aizliegums un iekļauti ANO Konvencijas „Par
personu ar invaliditāti tiesībām” noteiktie tiesību principi.
Ierosina darba grupai lemt par to, ka paplašināms Invaliditātes likuma
tvērums, iekļaujot minētajā normā diskriminācijas aizliegumu uz
invaliditātes pamata.
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K.Inkuša: Vaicā, vai minētie grozījumi regulēs arī jautājumus, kas skar
multiplo diskrimināciju? Uzskata, ka visaptveroša normatīvā akta, kurā
tiktu noteikts diskriminācijas aizliegums uz visiem pamatiem, izstrāde
būtu vislabākais risinājums diskriminācijas novēršanai. Pievienojas
risinājumam, ka pašreizējā situācijā optimālākais variants ir grozījumi
Invaliditātes likumā.
E.Celmiņa: Norāda, ka tiesību aizsardzības institūcijas izskatīs personas
pieteikumu tādā apjomā, kādā persona būs norādījusi savu prasību, proti,
ja persona norādīs, ka ir diskriminēta uz invaliditātes pamata, tad tikai arī
uz šī pamata lieta tiks izskatīta.
I.Zunde: Norāda, ka visaptveroša likumprojekta izstrāde būtu
lietderīgākais risinājums diskriminācijas novēršanai uz visiem pamatiem.
Konceptuāli neiebilst grozījumu veikšanai Invaliditātes likumā.
Ā.Vītoliņa: Atbalsta priekšlikumu par grozījumu veikšanu Invaliditātes
likumā, nosakot diskriminācijas aizliegumu uz invaliditātes pamata.
D.Irbe: Atbalsta piedāvāto risinājumu paplašināt Invaliditātes likuma
ietvaru.
E.Celmiņa: Norāda, ka plānotie grozījumi Invaliditātes likumā tiks virzīti
iekļaušanai Labklājības ministrijas darba plānā 2011.gadam. Izstrādājot
grozījumus Invaliditātes likumā, nosakot diskriminācijas aizliegumu
personām ar invaliditāti, grozījumu projekta izstrādē tiks iesaistīti nozaru
ministrijas, sociālie partneri un personu ar invaliditāti intereses
pārstāvošās biedrības.
Darba grupa nolemj:
Efektīvākai personu ar invaliditāti pamattiesību un brīvību aizsardzībai,
veikt grozījumus Invaliditātes likumā, nosakot diskriminācijas aizliegumu
uz invaliditātes pamata.
Sēde beidzas plkst. 15:40
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