
Rīgā 2012. gada 11. oktobrī

Latvijas Republikas Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu 
apakškomisija 2012. gada 16. oktobrī plkst. 14.00 organizē konferenci “Tiesību uz dzīvību 
tvērums mūsdienu sabiedrībā”. Konferences mērķis ir diskutēt par tiesībām uz dzīvību kā 
universālu vērtību un sabiedrībā, kurā valda līdzjūtība un humānisms, analizēt šo tiesību 
attiecināmību uz fizisku personu pirms tās piedzimšanas.

Konferences norises vieta – Saeima, Sarkanā zāle, Jēkaba iela 11.

Aicinām Jūs piedalīties konferencē, lai kopīgi izvērtētu valsts pozitīvos pienākumus tiesību 
uz dzīvību nodrošināšanā, šo tiesību subjektus un īstenošanas iespējas.

Apstiprinājumu dalībai konferencē lūdzam sūtīt Demogrāfijas lietu apakškomisijai uz  
e-pastu demografija@saeima.lv līdz š.g. 15. oktobrim.

Lūgums caurlaides izgatavošanai norādīt savu personas kodu.

Pielikumā: konferences “Tiesību uz dzīvību tvērums mūsdienu sabiedrībā” programma 
un ieskats tiesību uz dzīvību problemātikā.
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2012. gada 19. jūnijā tika izveidota Demogrāfijas lietu apakškomisijas darba grupa “Par 
valsts atbalstu krīzes grūtniecības gadījumos, aizsargājot nedzimuša bērna tiesības uz dzīvību”, 
kuras mērķis bija nodrošināt iespēju sievietēm izdarīt pārdomātu un brīvu izvēli grūtniecības 
gadījumos, kad tiek pieļauta tās mākslīga pārtraukšana un aizsargāt nedzimušu dzīvību no 
ieņemšanas brīža. Apakškomisijas darba grupa savu darbu noslēdza 2012. gada 1. oktobrī, un 
plānots, ka darba grupā atbalstītie priekšlikumi tiks nodoti izskatīšanai 2012. gada 23. oktobra 
Demogrāfijas lietu apakškomisijas sēdē.

Ņemot vērā, ka jautājums par nedzimušas dzīvības aizsardzību Demogrāfijas lietu 
apakškomisijā ir dienas kārtībā un šī tēma rosinājusi plašu diskusiju tiesību speciālistu vidū, kurai 
tika veltīti trīs nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” numuri, apakškomisija nolēma Saeimā organizēt 
konferenci, lai panāktu, ka sabiedrībā tiek diskutēts jautājums par nedzimuša bērna tiesībām uz 
dzīvību, kas ietvertu vispusīgu cilvēktiesību izvērtējumu, normatīvo aktu sakārtošanu un valsts 
atbalsta pasākumus potenciālās dzīvības saglabāšanai un attīstībai.

Gan starptautisko cilvēktiesību dokumentu un to komentāru, gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
nolēmumu analīze skaidri norāda, ka jautājuma par nedzimuša bērna tiesībām uz dzīvību izlemšana 
ir atstāta katras valsts rīcības brīvības ietvaros. Daudzās Eiropas Savienības valstīs aborts tiek 
uzskatīts par izņēmuma gadījumu krīzes situācijā, kad sievietei vai ģimenei dažādu apstākļu dēļ 
nav iespējams laist pasaulē ieņemto bērnu. Gadījumos, kad aborts nav saistīts ar medicīniskiem 
iemesliem vai izdarītu noziedzīgu nodarījumu, ir iespējams meklēt ceļus, kā augstāk minētos 
apstākļus novērst. Tas, cik lielā mērā valsts izvēlas sniegt palīdzību sarežģītā situācijā nonākušām 
grūtniecēm, liecina par šīs valsts attieksmi pret nedzimušu dzīvību un dzīvības vērtību.

Būtisks solis tiesību uz dzīvību attīstībā tika sperts 2011.  gada  25.  martā,  kad 
Kostarikas galvaspilsētā Sanhosē četrdesmit eksperti no dažādām valstīm: praktizējoši 
juristi, universitāšu profesori, politiķi, diplomāti, medicīnas un starptautiskās politikas 
eksperti  un pilsoniskās  sabiedrības pārstāvji parakstīja dokumentu “Sanhosē panti  (San 
José Articles)”. Sanhosē pantu mērķis ir sniegt zinātnisku apstiprinājumu tam, ka nepastāv 
jaunas starptautiskas tiesības uz abortu. Sanhosē pantu mērķis ir arī parādīt, ka nedzimis bērns 
jau tiek aizsargāts ar starptautiskajiem līgumiem cilvēktiesību jomā un ka valdībām ir 
jāsāk aizsargāt nedzimušie bērni, izmantojot starptautiskās tiesības.

Dzīvība ir visaugstākā vērtība. Līdz ar to vēršamies pie politiķiem, atbildīgajiem ierēdņiem, 
atbildīgajiem speciālistiem un sabiedrības ar aicinājumu iedziļināties un izprast šo jautājumu.
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