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LATVIJĀ
➢

21.aprīlī norisinājās Labklājības ministrijas (LM) izveidotās Dzimumu
līdztiesības komitejas 30.sanāksme. Sanāksmē Komitejas locekļi un
pieaicinātie eksperti diskutēja par EK publicētā direktīvas priekšlikuma
sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības mazināšanai ietekmi uz
dažādām tautsaimniecības nozarēm.
➢ 22. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
sadarbībā ar biedrībām “Latvijas Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju asociācija” un “Riga TechGirls,” kā arī LM, Izglītības un
zinātnes ministriju un Nodarbinātības valsts aģentūru organizēja
tiešsaistes diskusiju “Sievietes digitālajā jomā.”

➢

23.aprīlī Eiropas Padomes (EP) un LM organizētā tiešsaistes diskusijā
prezentēts ziņojums “Ceļvedis specializētu atbalsta pakalpojumu izveidei no
vardarbības cietušām sievietēm un vardarbības ģimenē cietušām personām
Latvijā saskaņā ar Eiropas Padomes standartiem.” Ziņojumu izstrādājusi EP
konsultante Dikija Džeimsa (Dickie James) sadarbībā ar Latvijas ekspertiem –
biedrības “Centrs MARTA” vadītāju Ilutu Lāci un Latvijas Universitātes (LU)
Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieci Zani Lindi-Ozolu.
➢ 30.aprīlī biedrības “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju
sadarbības tīkls” un “Latvijas Pašvaldību savienība” pasniedza
Dzimumu līdztiesības balvu 2021 nevalstisko organizāciju (NVO)
nominētiem pašvaldību politiķiem, kuri stiprinājuši sieviešu un
vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas savā pašvaldībā, tostarp
nodrošinot nepieciešamo atbalstu īpaši neaizsargātām sabiedrības
grupām.

➢

LU Akadēmiskais apgāds publicējis izdevuma “Latvijas Universitātes Žurnāls.
Vēsture” 2020.gada numuru. Izdevumā lasāms arī dr.Vijas Stikānes raksts
par sievietes lomu viduslaiku un agro jauno laiku konfliktos.
➢ 1.aprīlī ikgadējās Zinātniskās pētniecības darbu konferences
noslēgumā dažādas valsts iestādes, augstskolas un organizācijas
pasniedza balvas skolēniem, kuru pētījumos aktualizēti sabiedrībai
nozīmīgi jautājumi. LM sveica trīs skolēnus, tostarp Rīgas Franču
liceja skolnieces Lauru Annu Plato un Aleksandru Sonju Miķelsoni

par veikto pētījumu “The Role of Women in Children’s Contemporary
Literature”.
➢

Biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” aicina uzņēmumus
pieteikties bezmaksas novērtējumam Ilgtspējas indeksa 2021 ietvaros.
Ilgtspējas indekss 2021 ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz
diagnosticēt uzņēmuma darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni.
➢ Latvijas Radio 1 raidījums “Zināmais nezināmajā” 5.aprīlī
klausītājiem piedāvā sarunu ar sociālantropoloģi un Rīgas Stradiņa
Universitātes Komunikācijas fakultātes pētnieci Diānu Kiščenko par
daudzviet pasaulē vēl arvien izplatīto uzskatu, ka dēla piedzimšana
ģimenei nes lielāku veiksmi nekā meitas piedzimšana.

➢

23.aprīlī Latvijas Televīzijas 1.kanālā pirmizrādi piedzīvojusi Latvijas
Televīzijas Ziņu dienesta veidota dokumentālā filma “Mobings. Izdzīvošanas
skola,” kas vēsta par mobingu bērnu un pusaudžu vidū, vienlaikus tiecoties
skaidrot, kā piedzīvotā vienaudžu vardarbība ietekmē bērna psihoemocionālo
attīstību turpmākajā dzīvē.
➢ Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāma Dainas Dagnijas
izstāde “Tu glezno tikpat labi kā vīrietis! Dainas Dagnijas māksla
feminisma kontekstā.” Izstādē ietverti darbi, kas gleznoti laikā no
1968.-1999.gadam un kuros atspoguļotas feminisma un
cilvēktiesību kustības idejas.

EIROPĀ
➢

9.aprīlī publicēts Eiropas Padomes (EP) Ekspertu grupas cilvēktirdzniecības
apkarošanai ziņojums par novērotajām cilvēktirdzniecības tendencēm un
aktuālajiem izaicinājumiem cilvēktirdzniecības apkarošanā un atbalsta
sniegšanā cietušajiem.
➢ Eiropas Dzimumu līdztiesības
apkopojumu
par
paternitātes
nosacījumiem dalībvalstīs.

➢

institūts (EIGE) publicējis
atvaļinājumu
saņemšanas

12.aprīlī publicēts EP Ekspertu grupas vardarbības pret sievietēm
apkarošanai ziņojums par aktuālajiem izaicinājumiem un 17 dalībvalstu
paveikto vardarbības mazināšanā.
➢

21.aprīlī publicēts Eiropas Komisijas (EK) Koordinētais mākslīgā
intelekta plāns 2021.-2027.gadam, kurā pievērsta uzmanība arī
dzimumu līdztiesības sekmēšanai nozarē.

➢

22.aprīlī publicēts EP Sociālo tiesību komitejas paziņojums par Eiropas
Sociālās hartas īstenošanu pandēmijas laikā. Paziņojumā īpaši uzsvērta
nepieciešamība aktīvāk pievērsties sociāli mazaizsargāto grupu, tostarp
ģimeņu ar bērniem, bērnu, sieviešu, senioru un personu ar invaliditāti tiesību
aizsardzībai.
➢

29.aprīlī publicēts Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikums
regulai
attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic
numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai
apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu
vardarbību pret bērniem tiešsaistē.

PASAULĒ
➢

Atzīmējot Starptautisko sieviešu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
nozarē dienu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu tiesību veicināšanas
institūcija piedāvā iedvesmojošus stāstus par sieviešu radītiem
tehnoloģiskiem risinājumiem pandēmijas seku mazināšanai.
➢

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījumā
secināts, ka 15 gadus veciem skolēniem Latvijā lielākā mērā nekā
šāda paša vecuma skolēniem 79 citās valstīs piemīt uzskats, ka viņi
var attīstīt savas spējas un veicināt savu izaugsmi (izaugsmes
domāšana). Būtiski, ka atšķirībā no citām pētījumā iesaistītajām
valstīm, Latvijā dzīvojošu 15 gadus vecu zēnu un meiteņu
pašapziņas līmenis ir vienlīdz augsts.

!!! AKTUĀLI !!!
➢

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) aicina uzņēmumus, NVO, valsts iestādes
un citus darba devējus pieteikties dažādības vadības pašnovērtējuma
veikšanai. Pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 14.maijam.
➢

➢

Somijas Sociālo lietu un veselības ministrija aicina nominēt
ekspertus, kas ar savu darbu veicinājuši sieviešu un vīriešu
vienlīdzīgas tiesības un iespēju nodrošināšanu globālā līmenī.
Nominācijas var pieteikt līdz š.g. 16.maijam.

EIGE izsludina pētnieka-analītiķa vakanci. Pieteikumus var iesniegt līdz š.g.
17.maijam.
➢

EK izsludina projektu pieteikumu konkursu jaunajā programmā
“Eiropas Solidaritātes korpuss,” kuras mērķis ir aktualizēt jauniešu

iesaisti sešās jomās, tostarp iekļaušanas un dažādības veicināšanā.
Pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 28.maijam.
➢ Ekonomikas ministrija izsludina pieteikšanos dalībai EK organizētājā konkursā
“Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balva 2021”. Pieteikumus var
iesniegt līdz š.g. 11.jūnijam.
➢

➢

EK izsludina projektu pieteikumu konkursu programmas “Tiesības,
vienlīdzība un pilsonība 2021-2027” sadaļā “Daphne” ar mērķi
novērst un apkarot ar dzimumu saistītu vardarbību un vardarbību
pret bērniem. Pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 15.jūnijam.

SIF aicina NVO iesniegt projektu pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai
ārvalstu fondu finansētiem projektiem. Pieteikumus var iesniegt līdz š.g.
30.septembrim.

