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Sēdes norise:
1. Vadības komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
(R.Beinarovičs)
R.Beinarovičs atklāj pirmo Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010)
(turpmāk – Eiropas gads (2010)) komitejas sēdi. R.Beinarovičs informē par 2009.gada
16.decembra Labklājības ministrijas Rīkojumu nr.151 „Par Eiropas gada cīņai pret nabadzību
un sociālo atstumtību (2010) vadības komitejas izveidi” un iepazīstina ar tajā iekļauto
komitejas sastāvu un uzdevumiem. Tiek apstiprināta komitejas sēdes darba kārtība.

2. Vadības komitejas nolikuma apstiprināšana.
(R.Beinarovičs)
(A.Grafs)
R.Beinarovičs iepazīstina ar komitejas nolikumu.
A.Grafs ierosina papildināt komitejas nolikuma 3.sadaļas „Komitejas darbība”11.punktu un
izteikt to šādā redakcijā: Komitejas priekšsēdētājs atbilstoši nepieciešamībai var uzaicināt
komitejas sēdē speciālistus ar padomdevēja tiesībām.
R.Beinarovičs izvērtē priekšlikumu un komitejas nolikums tiek atbilstoši papildināts.
Komiteja apstiprina komitejas nolikumu.
3. Informācijas sniegšana par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo
atstumtību (2010) un iepazīstināšana ar Plānu Eiropas gadam cīņai pret nabadzību
un sociālo atstumtību (2010).
(R.Beinarovičs, I.Dūmiņa, I.Ielīte)
(S.Baltiņa, S.Ozoliņa, Ā.Ādlers, A.Grafs, I.Salmiņa, J.Andžāns, I.Zvīdriņa, R.Pīpiķe, S.Šimfa,
M.Moors)
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R.Beinarovičs informē par LM sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izstrādāto Eiropas
gada (2010) plānu, kurā iekļautās LM aktivitātes tiks īstenotas pieejamā valsts finansējuma
ietvaros. Uzsver, ka plānā iekļautās aktivitātes ir informējoša un izglītojoša rakstura, bet
vienlaikus arī veicinās iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju
iesaistīšanos un aktīvu līdzdarbību.
I.Dūmiņa sniedz prezentāciju par Eiropas gadu (2010), tā pamatprincipiem, ES dalībvalstu
nacionālajām programmām un pieejamo finansējumu. Tiek sniegta informācija par Latvijas
līdzdalību un sadarbību ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) Eiropas gada (2010) īstenošanā,
par Eiropas gada (2010) administratīvo struktūru Latvijā un iesaistīto pušu plānotajām
aktivitātēm.
I.Ielīte precizē, ka Eiropas gada (2010) plāna mērķis ir mobilizēt iedzīvotājus aktīvai rīcībai
gan savā, gan savas valsts labā.
R.Beinarovičs piekrīt redakcionālām izmaiņām plāna mērķa definēšanā un lūdz nevalstisko
organizāciju konsorciju sniegt atbilstošu plāna mērķa redakciju nedēļas laikā, to saskaņojot
elektroniski.
I.Ielīte prezentē plānā iekļautās iniciatīvas un aktivitātes, iesaistītās un atbildīgās organizācijas
un institūcijas. Vērš uzmanību, ka jāpārdomā informācijas par Eiropas gada (2010)
aktivitātēm, t.sk. resursu kartes izveidi, sniegšanu, jo ne visi meklēs nepieciešamo informāciju
internetā.
I.Dūmiņa prezentē EK izveidotos plakātus Eiropas gada (2010) ietvaros, kas būs pieejami
latviešu valodā.
R.Beinarovičs jautā, kāda ir šo plakātu mērķauditorija.
I.Ielīte informē, ka plakāti varētu tikt izmantoti kā informēšanas instruments, piemēram,
izstādot tos bibliotēkās un citur, vienkopus ar resursu kartes izdruku, kur ir atspoguļota
informācija ar tuvāko pasākumu plānu pašvaldībā un citur, kas parādītu iespējas iedzīvotājam
iesaistīties un līdzdarboties.
S.Ozoliņa un Ā.Ādlers uzskata, ka plakāti ir labi, ja vienlaikus tiks sniegta papildus
informācija un piedāvāti risinājumi, kas uzrunā ikvienu, sniedz konkrētu rīcības plānu un
iespējas iedzīvotājiem pašpalīdzībā.
R.Beinarovičs lūdz nacionālajiem korespondentiem no sabiedrisko attiecību aģentūras „Nords
Porter Novelli” pārdomāt plakātu izvietošanas iespējas.
I.Salmiņa informē, ka notiek aktīva komunikācijas stratēģijas koordinācija ar EK. Lūdz
papildināt plānā iekļauto 1.2.5.apakšaktivitāti „Nodrošināt Eiropas Komisijas informatīvo
materiālu sistemātisku izplatīšanu” ar papildus līdzatbildīgajiem, t.i. LM, Latvijas Sieviešu
nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu un nevalstisko organizāciju konsorciju, EK
pārstāvniecību Latvijā.
S.Ozoliņa ierosina, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība labprāt izmantotu dažādos EK
izveidotos materiālus savās nākošā gada aktivitātēs, kā arī ierosina papildināt plāna
2.3.aktivitāti „Tematiskās dienas” ar apakšaktivitāti - Organizēt tematisko dienu par cienīgu
darbu un cienīgu algu, kas tiks organizēta 7.oktobrī.
I.Salmiņa prezentē izvirzītās Eiropas gada (2010) vēstnieku kandidatūras Latvijā. Informē, ka
saraksts ir nosūtīts EK apstiprināšanai.
M.Moors jautā, kā Eiropas gada (2010) aktivitātēs var iesaistīties citas organizācijas un
institūcijas. Informē, ka Rīgas domes Labklājības departaments arī ir gatavs iesaistīties plāna
aktivitātēs un Labklājības departaments par konkrētām iespējām jau ir runājis ar I.Ielīti.
I.Dūmiņa atbild, ka plāna 3.sadaļā „Apspriedes ar pilsonisko sabiedrību un ieinteresētajām
personām” ir aprakstīta organizētās pilsoniskās sabiedrības pārstāvju līdzdarbības un
sadarbības iespējas Eiropas gada (2010) ietvaros.
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S.Baltiņa paskaidro, ka LM ir nosūtījusi vēstuli visām ministrijām ar lūgumu savas
kompetences ietvaros pārdomāt, kuras aktivitātes varētu īstenot Eiropas gada (2010) ietvaros
bez finansiālā atbalsta, bet kas stiprinātu apņemšanos izskaust nabadzību un sociālo
atstumtību un veicinātu saliedētāku un solidārāku sabiedrību. Saņemtie ierosinājumi netiks
integrēti plānā, bet tās būs papildus aktivitātes, kas noritēs Eiropas gada (2010) ietvaros.
I.Ielīte uzsver, ka ikviens ir aicināts aktīvi līdzdarboties Eiropas gada (2010) īstenošanā, bet
plāns nav domāts papildināšanai, ņemot vērā to, ka vēl nepieciešams piesaistīt finanšu
resursus iekļauto aktivitāšu īstenošanai.
I.Ielīte lūdz Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt iespēju iesaistīties 2.4.aktivitātes
„Informatīvie reģionālie semināri par esošajām iekļaušanās iespējām darba tirgū”
2.4.2.apkšaktivitātē.
R.Beinarovičs aicina katru komisijas locekli sniegt priekšlikumus, kā arī savas kompetences
ietvaros pārdomāt, kuras vēl papildus aktivitātes varētu īstenot Eiropas gada (2010) ietvaros
bez finansiālā atbalsta. Ierosina LM rīkot regulāras apaļā galda diskusijas pašvaldību sociālo
dienestu vadītājiem, lai informētu par aktualitātēm un izmaiņām sociālajā jomā.
S.Baltiņa paskaidro, ka plānā ir iekļauta aktivitāte „Apaļā galda diskusijas reģionos par
sociālās iekļaušanas politikas jomām un darbībām”, kuras ietvaros ir plānots stiprināt saikni
starp vietējo pašvaldību politiķiem un praktiķiem, un politikas plānotājiem nacionālajā līmenī,
īpaši veicinot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām
(bibliotēkas u.c.). Apaļajos galdos tiks diskutēts par pašvaldību un nevalstisko organizāciju
situāciju un sadarbību reģionā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā, par līdzšinējo
un turpmāk nepieciešamo rīcību nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā.
I.Zvīdriņa informē par Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda aktivitāti
"Darba praktizēšana ar stipendiju", kuras galvenā būtība ir nabadzības mazināšana krīzes
apstākļos. Ierosina organizētās pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem sniegt priekšlikumus un
jaunas idejas bezdarbnieku nodarbināšanai šīs aktivitātes ietvaros.
I.Ielīte ierosina Darba departamentam papildināt 2.4.aktivitāti „Informatīvie reģionālie
semināri par esošajām iekļaušanās iespējām darba tirgū”.
A.Grafs informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir informējusi LM par savas kompetences
ietvaros plānotajām aktivitātēm Eiropas gada (2010) ietvaros. Vienlaikus informē, ka
Izglītības un zinātnes ministrija varētu izmantot iespēju 2010.gada pasākumos izmantot
Eiropas gada (2010) simboliku, jo daudzi no tiem atbilst Eiropas gada (2010) mērķiem.
Ierosina, organizējot Eiropas gada (2010) aktivitātes, ņemt vērā arī mērķa grupu - jaunieši.
Ā.Ālders ierosina mobilizēt arī lauku cilvēkus sadarbībai un līdzdarbībai.
R.Pīpiķe ierosina stiprināt politisko apņemšanos, mazinot nabadzību un sociālo atstumtību.
Informē, ka biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” ir aktīvi iesaistījusies Latvijas
Pretnabadzības tīkla izveidē.
J.Andžāns aicina pārdomāt EK izveidoto materiālu izvietošanas iespējas.
I.Ielīte papildina, ka ir nepieciešams veicināt sadarbību un partnerību arī ar Ārlietu ministriju,
kas turpmāk atbildēs par ES informācijas centriem.
M.Moors ierosina stiprināt pašvaldības lomu Eiropas gada (2010) plāna ieviešanā. S.Šimfa
papildina, ka nav panākts vienots pašvaldību atbalsts un nepieciešams uzrunāt un aktīvi
iesaistīts pašvaldības aktivitāšu īstenošanas laikā.
I.Ielīte ierosina aktuālo informāciju par Eiropas gadu (2010) ievietot žurnālā „Logs”.
R.Beinarovičs ierosina plāna ievadu papildināt ar pašvaldību lomu sociālās iekļaušanas
politikā.
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M.Moors informē, ka Rīgas domes Labklājības departaments labprāt piedalītos Eiropas gada
(2010) aktivitāšu īstenošanā un ierosina iekļaut Rīgas domes Labklājības departamenta
pārstāvi komitejā.
R.Beinarovičs pateicās par atsaucību un lūdz papildināt 2009.gada 16.decembra Labklājības
ministrijas Rīkojumu nr.151 „Par Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību
(2010) vadības komitejas izveidi” ar vēl vienu komitejas locekli - Mārtiņu Mooru, Rīgas
domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks.
Nolemts nākošajā komitejas sēdē izskatīt Rīgas reģiona plānu Eiropas gadam (2010).
4. Plāna Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010)
apstiprināšana.
(R.Beinarovičs)
R.Beinarovičs aicina konceptuāli apstiprināt plānu Eiropas gadam (2010), vienlaikus aicinot
komitejas locekļus sniegt nepieciešamos precizējumus līdz 2010.gada 5.janvārim.
Komiteja konceptuāli apstiprina plānu Eiropas gada (2010) īstenošanai.
5. Citi jautājumi.
(R.Beinarovičs)
(I.Ielīte, S.Šimfa)
R.Beinarovičs ierosina LM un Latvijas Pašvaldību savienībai sagatavot vienotu vēstuli
pašvaldībām ar aicinājumu piedalīties un līdzdarboties Eiropas gada (2010) ietvaros.
I.Ielīte ierosina sagatavot trīspusēju vēstuli, kuru paraksta arī nevalstisko organizāciju
konsorcijs.
R.Beinarovičs lūdz sagatavot un saskaņot vēstuli ar visām iesaistītajām pusēm.

R.Beinarovičs pateicās komitejas locekļiem par dalību.
Sēdes noslēgums 15:00.
Pielikumā sēdes materiāli:
1. 2009.gada 16.decembra Labklājības ministrijas Rīkojums nr.151 „Par Eiropas gada
cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) vadības komitejas izveidi”.
2. Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) vadības komitejas
nolikums.
3. Plāns Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010).
4. Informācija par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010).
5. Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) izvirzīto
vēstnieku kandidatūras Latvijā.

Komitejas priekšsēdētājs

Ringolds Beinarovičs

Protokolēja

Ilze Dūmiņa
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