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                 Diskusija “Dzimumu līdztiesība: ceļš uz ekonomisko attīstību un iekļaujošu sabiedrību” 
 
2019. gada 5. jūnijs  
10:30 – 14:30 

Atpūtas komplekss «Kapteiņu osta»,  
Pērnavas iela 49a 

Salacgrīva 
  

Dzimumu līdztiesības jautājums ir kā aisbergs. Virs ūdens redzam panākto nodarbinātības jomā, 
tomēr zem ūdens paslēpta nevienlīdzība abu dzimumu atalgojumā un neapmaksātajā darbā, ko pārsvarā 
veic sievietes, piemēram, mājās aprūpē ģimenes locekļus. Eiropā panākts daudz vairāk, tāpēc varam 
dalīties labajā pieredzē ar pašvaldībām attīstības valstīs, kurās šis jautājums pēdējā laikā tiek aktualizēts 
arvien vairāk. Dzimumu nevienlīdzība, izglītības trūkums, diskriminācija un vardarbība pret sievietēm un 
meitenēm rada risku vispārējai ekonomiskajai attīstībai un sociālajai kohēzijai. 

Dzimumu līdztiesības jautājums tiek aktualizēts ar dažādu Eiropas Savienības programmu 
starpniecību. Tāpat dzimumu līdztiesība ir viens no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas katrai valstij 
jāiekļauj nacionālajā plānošanas un finansēšanas ietvarā. 

Šajā diskusijā vēlamies dalīties ar labās prakses piemēriem un mudināt uz jaunām aktivitātēm un 
sadarbības iespējām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Smelties iedvesmu no diskusijas laikā 
izskanējušajiem stāstiem, dzīves pieredzes un padomiem, kā nolīdzsvarot tik daudzšķautnaino tēmu kā 
dzimumu līdztiesība.  
 
Diskusija notiek Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas 2019 ietvaros. 
 

Darba kārtība 

10:30 – 11:00 Reģistrēšanās. Rīta kafija 

11:00 – 11:15 Diskusijas atklāšana 
Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 
Mudīte Priede, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre  
 

11:15 - 11:35 Attīstības izglītība: sieviešu izglītība un ekonomiskā attīstība attīstības 
sadarbības valstīs  
Inese Vaivare, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) 
 

11:35 – 11:55 Kvalitatīva izglītība un cīņa pret vardarbību: ko Latvija var dot attīstības 
sadarbības valstīm? 
Iluta Lāce, biedrības “Centrs MARTA” vadītāja  
 

11:55 – 12:15 Kāpēc sievietes ir labākās investores? 
Pauls Miklaševičs, AS BlueOrange Bank aktīvu pārvaldīšanas direktors 
 

12:15 – 12:35 Sievietes loma sociālajā uzņēmējdarbībā, ko tas prasa 
Madara Ūlande, Biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” 
izpilddirektore 

http://www.esdw.eu/


12:35 - 13:25 Pusdienu pauze 

13:25 – 14:30 PANEĻDISKUSIJA 

 Kā izmantot abu dzimumu potenciālu līdzvērtīgi ilgtspējīgai attīstībai? 

  
Moderē ✓ Inese Vaivare, LAPAS direktore 

 ✓ Īsfilma “7 stāsti par mums”  
✓ Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja, Eiropas Reģionu komitejas 

locekle 
✓ Ingus Alliks, Valsts sekretārs, Labklājības ministrija  
✓ Alda Sebre, Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja, direktora 

vietnieka p.i.  
✓ Liene Atholde, Cilvēkkapitāla un dažādības vadītāja, Accenture Latvia  
✓ Agnese Kalniņa, uzņēmēja, Salacgrīvas kebabnīcas Kaste īpašniece 

 Diskusijas noslēgums, secinājumi, kopsavilkums 

Mudīte Priede, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre 
 

 
Kontaktpersona: 
Ilze Rukute 
LPS komunikācijas speciāliste 
ilze.rukute@lps.lv; 29377691 
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