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Sēdes norise:
1. Vadības komitejas darba kārtības apstiprināšana.
(R.Beinarovičs)
R.Beinarovičs atklāj otro Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010)
(turpmāk – Eiropas gads (2010)) komitejas sēdi. Tiek apstiprināta komitejas sēdes darba
kārtība.
2. Informācija par grozījumiem 16.12.2009. LM Rīkojumā Nr.151 un
Eiropas gada (2010) Plānā.
(R.Beinarovičs, I.Dūmiņa)
R.Beinarovičs informē par 2010.gada 29.martā Labklājības ministrijas Rīkojumu nr.35
„Grozījumi Labklājības ministrijas 2009.gada 16.decembra rīkojumā Nr.151 „Par Eiropas
gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) vadības komitejas izveidi” un
iepazīstina ar veiktajiem grozījumiem komitejas sastāvā.
I.Dūmiņa informē, ka veikti tehniski precizējumi Eiropas gada (2010) Plānā.
Komitejas locekļi izvērtē veiktos precizējumus. Komiteja apstiprina grozījumus Eiropas gada
(2010) Plānā (aktualizētā Eiropas gada (2010) Plāna redakcija pielikumā).
3. Atskaite par organizētajām Eiropas gada (2010) aktivitātēm 1.cetruksnī.
(I.Dūmiņa, Ā.Ādlers, I.Ielīte)
(R.Beinaroviš, R.Pīpiķe, J.Andžāns, D.Ratniece, E.Meiere, L.Černe)
I.Dūmiņa sniedz prezentāciju par LM organizētajām Eiropas gada (2010) aktivitātēm
1.cetruksnī (prezentācija pielikumā). Kā arī informē par LM izveidotajām faktu lapām
„Sociālais atbalsts TEV!”.
R.Beinarovičs jautā, kāds ir faktu lapu pieejamais daudzums un kā tās ir plānots izplatīt
Latvijā.
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I.Dūmiņa atbild, ka faktu lapu pieejamais daudzums ir 150 000 eksemplāri, un tās ir pieejamas
LM Komunikācijas nodaļā. Ir uzsāktas sarunas ar biedrību „Latvijas Sarkanais krusts” par
faktu lapu izplatīšanu vietās, kur tiek dalītas EK pārtikas pakas. Informē, ka arī citas
organizācijas ir aicinātas līdzdarboties faktu lapu izplatīšanā.
R.Pīpiķe un J.Andžāns ierosina LM informēt iedzīvotājus par izveidotajām faktu lapām.
I.Ielīte aicina faktu lapas arī izplatīt bibliotēkās un Europe Direct informācijas centros.
L.Černe, I.Ielīte un R.Pīpiķe aicina faktu lapas iztulkot krievu valodā.
Ā.Ādlers sniedz prezentāciju par Latvijas Lauku foruma līdzdalību, organizējot apaļos galdu
diskusijas par sociālās iekļaušanas politikas jomām un darbībām Vidzemes, Latgales,
Kurzemes un Zemgales reģionos (prezentācija pielikumā). Izsaka pateicību par ieguldīto
darbu biedrībai „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” un LM, kā arī
izsaka pateicību visām pārējām iesaistītajām organizācijām un EK pārstāvniecībai Latvijā un
plānošanas reģioniem par atbalstu apaļo galdu diskusiju organizēšanā un to sekmīgā norisē.
I.Ielīte izsaka pateicību LM, EK pārstāvniecībai Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas
birojam.
R.Pīpiķe jautā, kāda bija apaļo galdu diskusiju saturs un kur tiks izmantoti saņemtie rezultāti.
I.Ielīte atbild, ka apaļo galdu diskusiju nolūks bija 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 tika 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.
E.Meiere precizē, ka tiek veikts reģionālo apaļo galdu diskusiju rezultātu un priekšlikumu
apkopojums, kas tiks ievietots Labklājības ministrijas mājas lapā. Tiks identificēti tie
jautājumi, kas ir citu ministriju kompetencē un tiks nosūtīti nozaru ministrijām izvērtēšanai,
kā arī prezentēts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, kā arī tiks sniegta atgriezeniskā
saite reģionālo apaļo galdu diskusiju dalībniekiem.
I.Ielīte informē, ka reģionālo diskusijās no nevalstisko organizāciju puses tika sniegti vairāki
priekšlikumi, t.sk., ierosināts veidot divas darba grupas: darba grupu Tieslietu ministrijā, lai
stiprinātu nevalstisko organizāciju lomu; darba grupu LM, lai izstrādātu programmu
vardarbības novēršanai ģimenei.
D.Ratniece dalās pieredzē kā Rīgas reģiona apaļā galda diskusijas dalībnieks un uzsver, ka
diskusijas loma, pirmkārt, bija savstarpēji iepazīties nozares profesionāļiem, otrkārt, dalīties
pieredzē un labās prakses piemēros, treškārt, sniegt konkrētus priekšlikumus nepieciešamajām
izmaiņām.
R.Beinarovičs vērš uzmanību, ka reģionālo apaļo galdu diskusiju nolūks bija gan saņemt
priekšlikumus likumdošanas izmaiņām, gan aicināt līdzcilvēkus aktīvāk iesaistīties un panākt
mērķtiecīgāku atbalstu iedzīvotājiem šajos krīzes apstākļos. Uzsver, ka būtiski iedzīvotājiem
ir saņemt informāciju par valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju sniegto un pieejamo
atbalstu.
R.Pīpiķe ierosina nākošajā vadības komitejas sēdes darba kārtībā iekļaut izskatāmo jautājumu
- reģionālo apaļo galdu diskusiju rezultātu un priekšlikumu apkopojums.
Komiteja atbalsta R.Pīpiķes priekšlikumu.
I.Ielīte sniedz informāciju par marta tematisko dienu sievietēm un tās ietvaros rīkotajām
diskusijām. Šo tematisko diskusiju rezultātā tika apkopoti priekšlikumi un iesniegti ministru
prezidentam, valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam. Informē par progresu resursu
kartes izveidē un uzsver, ka ir uzsākts resursu kartes pilotprojekts, kas ilgs līdz š.g. 12.aprīlim
un tiek apkopoti pirmie pilotdati sadarbībā ar biedrībām: Latvijas Sarkano Krusts, Eiropas
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Kustība Latvijā, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls un citām
organizācijām. Š.g. 29.aprīlī ir plānota resursu kartes pilotprojekta prezentācija ES mājā.
4. Eiropas gada (2010) publicitāte medijos
(I.Salmiņa)
(I.Ielīte, R.Beinarovičs, Ā.Ādlers)
I.Salmiņa sniedz prezentāciju par Labas gribas vēstnieku lomu un darbību Eiropas gada
(2010) ietvaros (prezentācija pielikumā).
I.Ielīte aicina, runājot par Labas gribas vēstniekiem, uzvērt ne tikai šo cilvēku sasniegumus,
bet arī viņu lomu un līdzdarbību nevalstiskajā sektorā, piemēram, Hosams Abu Meri ir
nevalstiskās organizācijas „Arābu kultūras centrs” priekšsēdētājs, Pārsla Eglīte un Daina
Jānkalne ir biedrības „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība” valdes locekles.
I.Salmiņa sniedz prezentāciju par Eiropas gada (2010) publicitāti medijos (prezentācija
pielikumā). Informē, ka katru dienu tiek veikts nacionālo un reģionālo drukāto un interneta
mediju monitorings. Vienu reizi mēnesī tiek veikts monitoringa apkopojums un izsūtīts
informācijai LM, EK pārstāvniecībai Latvijā un EK komunikāciju aģentūrai. Vidēji mēnesī ir
18 – 30 dažādu publikācijas, kas atspoguļo Eiropas gada (2010) aktivitātes un tematiku.
Vienlaikus informē par turpmākajam komunikāciju pasākumiem.
R.Beinarovičs jautā - kā notiek sadarbība ar reģionālajiem laikrakstiem.
I.Salmiņa atbild, ka ir izveidota mediju liste, kurā ir iekļauti reģionālo laikrakstu žurnālisti,
kas saņem visu nepieciešamo informāciju, uz kuru pamata tiek veidoti analītiskie raksti
laikrakstos.
Ā.Ādlers aicina informāciju novadīt ne tikai līdz pilsētu iedzīvotājiem, bet arī līdz lauku
iedzīvotājiem, un piedāvā biedrības „Latvijas Lauku forums” reģionālo un lauku žurnālistu
listi izmantot informācijas novadīšanai iedzīvotājiem.
I.Ielīte pateicās sabiedrisko attiecību aģentūrai „Nords Porter Novelli” par ieguldīto darbu
komunikāciju aktivitāšu nodrošināšanā.
5. Informācija un diskusija par plānotajām Eiropas gada (2010)
aktivitātēm 2.ceturksnī.
(A.Gobiņš, I.Zvīdriņa, D.Veinberga, I.Dūmiņa, L.Černe)
(R.Beinarovičs, J.Ābola, D.Ratniece, N.Milča, I.Ielīte)
A.Gobiņš informē par Plāna Eiropas gadam (2010) 2.3.aktivitāti „Tematisko dienu
organizēšana”. Informē, ka notiek darbs pie divu tematisko dienu organizēšanas - 9.maijs
Eiropas tematiskā diena, kad tiek plānota līdzdalība ES dārza svētkos, ko organizē Ārlietu
ministrija un EK pārstāvniecība Latvijā, ar atsevišķu telti, kas veltīta Eiropas gadam (2010),
un 17.oktobris - Starptautiskā pretnabadzības diena.
D.Ratniece informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija arī piedalīsies ES dārza svētkos un
informēs par 2011.gadu, kas ir Eiropas brīvprātīgā darba gads.
I.Ielīte papildina, ka 1.jūnijā ir plānota tematiskā diena bērniem, kad Rīgā tiek plānots
pasākumus, kura ietvaros tiks organizētas gan aktivitātes bērniem, gan diskusijas ar
pašvaldību politiķiem. Tiks uzrunātas arī citas pašvaldības un kultūras iestādes, lai veicinātu
starpsektorālu sadarbību.
J.Ābola informē, ka ir atvērta ES māja, kurā darbojās trīs istabas: zināšanu, sarunu un
mākslas. Šajās istabās tiek veidoti tematiskie mēneši un aprīļa mēnesis tiek plānots kā darba
iespēju mēnesis. Tā ietvaros būs pieejami dažādi bezmaksas informatīvi pasākumi
iedzīvotājiem, kuri ir palikuši bez darba, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī dažāda
veida cita informācija. Novembris tiek plānots kā ģimenes mēnesis. J.Ābola aicina
organizācijas piedāvāt savus ierosinājumus aktivitātēm šo tēmu ietvaros, informējot EK
pārstāvniecību Latvijā.
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I.Zvīdriņa informē par Plāna Eiropas gadam (2010) 2.4.aktivitāti „Informatīvie reģionālie
semināri par iekļaušanās iespējām darba tirgū”. Informē, ka tiek plānots organizēt 28
informatīvos reģionālos seminārus par iekļaušanās iespējām darba tirgū, kas tiks īstenoti no
š.g. maija mēneša līdz vēlam rudenim. Ir izstrādāts semināra programmas projekts. Semināros
plānots apskatīta situāciju darba tirgū, sniegt informāciju par pieejamajiem Nodarbinātības
valsts aģentūras (turpmāk - NVA) pasākumiem un uzņēmējdarbības vidi. Seminārus plānots
organizēt sadarbībā ar vietējiem sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām.
Vienlaikus informē par NVA informēšanas aktivitātēm un izveidotajām faktu lapām par
pieejamajiem sociālajiem pabalstiem.
A.Gobiņš aicina semināros paredzēt laiku arī debatēm.
R.Beinarovičs aicina semināra programmu izsūtīt visiem komitejas locekļiem.
N.Milča informē, ka Ekonomikas ministrija plāno organizēt seminārus Valmierā, Daugavpilī,
Ventspilī un Dobelē, lai aicinātu jauniešus aktīvāk iesaistīties un uzsākt uzņēmējdarbību.
R.Beinarovičs aicina Ekonomikas ministriju izplatīt informāciju un materiālus, kas būs
pieejama semināros, arī citiem reģioniem.
D.Veinberga informē par Plāna Eiropas gadam (2010) 2.5.aktivitāti „Labās prakses un
praktisku padomu apkopojums”. Informācija par labās prakses konkursu ir ievietota biedrības
„Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” mājas lapā:
www.sustento.lv un visas organizācijas ir aicinātas dalīties labas prakses pieredzē par sniegto
palīdzību apkārtējiem cilvēkiem.
I.Dūmiņa aicina publiskoto informāciju atsūtīt arī LM, lai varētu tikt papildināta LM mājas
lapas sadaļa, kas veltīta Eiropas gadam (2010).
I.Dūmiņa iepazīstina ar Rīgas domes Labklājības departamenta (turpmāk - RD LD) 30.martā
elektroniski atsūtīto informāciju par Plāna Eiropas gadam (2010) 3.2.aktivitāti „Sociālā darba
speciālistu konference”. Informē, ka RD LD jau vienpadsmito reizi ir ieplānojis organizēt
sociālās sistēmas gadskārtējo konferenci š.g. 4.jūnijā, kuras tēma būs „Rīgas pašvaldības
risinājumi iedzīvotāju nabadzības riska un sociālās atstumtības mazināšanai”. Konferencē
katru gadu piedalās aptuveni 250 dalībnieki. Konferences ietvaros paredzēts izanalizēt
paveikto Rīgas pilsētas pašvaldībā sociālajā jomā 2009.gadā, iepazīties gan ar RD LD, LM,
nevalstisko organizāciju un ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālistu viedokli par
aktuālajām tēmām sociālajā darbā, kā arī izdiskutēt dažādus citus ar sociālo sfēru saistītus
jautājumus Eiropas gada (2010) ietvaros.
I.Ielīte aicina RD LD uzrunāt Izglītības un zinātnes ministriju un konferencē iesaistīt arī
izglītības iestāžu pārstāvjus, lai stiprinātu sadarbības lomu starp izglītības iestādēm,
pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.
L.Černe informē par Plāna Eiropas gadam (2010) 3.4.aktivitāti „Brīvprātīgo akcijas, mantu
apmaiņas tirdziņi”. Mantu apmaiņas tirdziņi ir plānoti š.g. jūnijā un septembrī, vieta tiek
precizēta. Joprojām darbojās Latvijas Sarkanais Krusta humānās palīdzības punkti. Latvijas
Sarkanais Krusts plāno organizēt velotūri vasarā un lūdz atļauju izmantot Eiropas gada (2010)
logo.
I.Ielīte aicina biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” veikt akciju un mantu apmaiņas tirdziņu
koordinēšanu, kā arī sagatavot informāciju ar praktiskiem padomiem – kas jādara, lai
noorganizētu mantu apmaiņas tirdziņu. Šī informācija tiktu publicēta LM mājas lapā pie labās
prakses sadaļas.
I.Ielīte aicina uzrunāt lielo veikalu tīklus, lai ar šo veikalu starpniecību varētu izplatīt dažādu
iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju par pieejamo sociālo atbalstu.
R.Beinarovičs lūdz biedrību „Skalbes” rakstiski informēt LM par Plāna Eiropas gadam (2010)
1.4.aktivitāte „Psiholoģiska palīdzība iedzīvotājiem krīzes situācijās”.
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6. Informācija par EK pasākumu Baltijas valstīs.
(I.Dūmiņa)
(I.Ielīte, A.Gobiņš, J.Ābola, R.Pīpiķe, R.Beinarovičs)
I.Dūmiņa sniedz prezentāciju par EK pasākumu Baltijas valstīs, kuru plānots organizēt Latvijā
š.g. 28. un 29.oktobrī (prezentācija pielikumā).
I.Ielīte un A.Gobiņš izsaka atbalsta EK pasākumam Baltijas valstīs.
A.Gobiņš izsaka priekšlikumu, lai EK, kontraktējot sabiedrisko attiecību aģentūru šī pasākuma
organizēšanai, paredzētu nosacījumu, ka visas darbības, t.sk., plānojot finansējumu, tiktu
saskaņotas ar nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas Eiropas gada (2010) īstenošanā un
LM.
J.Ābola jautā – kas tiek saprasts ar sadarbību, plānojot finansējumu.
A.Gobiņš atbild, ka plānotajam budžetam ir jābūt publiskam un par darbu, ko iegulda
nevalstiskās organizācijas, tiktu samaksāts.
J.Ābola precizē, ka EK komunikācijas pakalpojumu ietvara līguma ietvaros tiks kontraktēta
sabiedrisko attiecību aģentūra „Mostra”, kura savukārt apakškontraktēs sabiedrisko attiecību
aģentūru Latvijā. Apakšlīgumu slēgšanu ar nevalstiskajām organizācijām pakalpojumu
ietvara līgums neparedz.
I.Ielīte aicina finansējumu sadalīt uz līdzvērtīgiem principiem un pasākums jāplāno ir
sadarbībā.
J.Ābola informē, ka tā ir tehniskā darba organizēšana. Izsaka pateicību visām iesaistītajām
pusēm, kas aktīvi līdzdarbojās prāta vētras fāzē. Nākošajā mēnesī EK Nodarbinātības
ģenerāldirektorāts, kas piešķir šo finansējumu, izstrādās darba uzdevumus, kas tiks saskaņoti
arī ar LM.
I.Ielīte un A.Gobiņš aicina, izstrādājot programmu, delegācijā uz Briseli iesaistīt 2-3
nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas dalās pieredzē un papildina programmu „Eiropas
solidaritātes dienas” un ietekmē Eiropas politiku nākotnē.
R.Pīpiķe informē, ka Eiropas gada (2010) ietvaros ir plānoti vairāki Eiropas līmeņa pasākumi
gan Latvijā, gan Eiropā. Š.g. novembrī tiek plānota Sociālās platformas vizīte Latvijā, uz kuru
ir aicinātas piedalīties Eiropas nevalstisko organizāciju sadarbības tīkli. Sociālās platformas
vizīti Latvijā organizē biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse”. Informē, ka Eiropas
Pretnabadzības tīkls (EAPN) Eiropas gada (2010) ietvaros rīko nacionālās fokusa nedēļas un
Latvijā tā paredzēta no 29.novembra – 5.decembrim. Informē, ka Briseles tīkla ģenerālā
asamblejā Latviju pārstāvēs Ieva Zeiferte (Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra projektu
vadītāja). Informē, ka š.g. jūnija sākumā ir plānota ikgadējā Eiropas nabadzīgo cilvēku
tikšanās Briselē.
R.Beinarovičs aicina biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” nākošajā komitejas sēdē sniegt
papildus informāciju par minētajiem pasākumiem.
7. Citi jautājumi.
(R.Beinarovičs, D.Kundrāte, D.Ratniece )
(R.Pīpiķe, A.Gobiņš, J.Ābola, A.Līce, I.Ielīte)
D.Kundrāte informē, ka Aizsardzības ministrija (turpmāk – AM) ir izskatījusi LM pausto
aicinājumu sniegt ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai Latvijā
2010.gadā. AM ir pieņēmusi lēmumu sniegt atbalstu ar aizsardzības nozarē pieejamajiem
resursiem un plāno organizēt bezatlīdzības lauku virtuves, tā nodrošinot palīdzību – ēšanu
maznodrošinātajiem Latvijas reģionu iedzīvotājiem. AM var piedāvāt lauku virtuvju darbībai
nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un apkalpojošo personālu, bet aktuāls jautājums ir par citu
organizāciju līdzdalību, nodrošinot ar nepieciešamo pārtiku un kurināmo materiālu.
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R.Beinarovičs pateicās AM par izrādīto iniciatīvu un jautā – kādos Latvijas reģionos ir
pieejamas mobilas lauku virtuves.
D.Kundrāte atbild, ka ir pieejami 8 mobilo virtuvju aprīkojumi reģionos, t.i., Liepājā,
Kuldīgā, Ventspilī, Jelgavā, Preiļos, Valmierā un Cēsīs. Informē, ka vēlams būtu lauku
virtuves organizēt šajos reģionos, lai nebūtu lielas transportēšanas izmaksas.
R.Beinarovičs informē, ka LM sagatavos aicinājumu lielos veikala tīkliem iesaistīties, lai
varētu tikt nodrošināta nepieciešamā pārtika.
R.Pīpiķe precizē, ka reģionos zupas virtuvju situācijas ir dažādas – vienam ir nepieciešamā
pārtika, bet nav aprīkojums un otrādāk. Aicina LM un AM noorganizēt kopēju koordinējošu
tikšanos ar nevalstiskajām organizācijām un reģionālo zupas virtuvju koordinatoriem, lai
vienotos par tehniskajām lietam lauku virtuvju organizēšanā.
R.Beinarovičs atbalsta R.Pīpiķes priekšlikumu.
D.Ratniece sniedz prezentāciju par Eiropas brīvprātīgā darba gadu (2011.gads) (prezentācija
pielikumā).
A.Gobiņš ierosina paredzēt, lai nacionālā un Briseles līmenī Eiropas brīvprātīgā darba gada
ietvaros rīkotajos atklātajos konkursos tiktu paredzēta iespēja piedalīties ne tikai sabiedrisko
attiecību aģentūrām, bet arī nevalstiskajām organizācijām.
J.Ābola informē, ka Vadības partnerības līgums starp EK un Ārlietu ministriju ir noslēgts un
pieejamais finansējums Latvijā ir 200 000 eiro. Līgumā paredzēto pasākumu (vairāk kā 10)
organizēšana tiek balstīta uz iepirkumu procedūru. Aicina sekot līdzi iepirkumu konkursiem.
A.Līce aicina šī Eiropas gada un citu tematisko gadu ietvaros vērst uzmanību uz pasākumiem,
kas ir ar ilgtermiņa ietekmi un notiek ne tikai viena gada ietvaros. Aicina Eiropas gada (2010)
ietvaros iesaistīt ne tikai sociālās sfēras institūcijas un organizācijas, bet aktualizēt nabadzības
un sociālās atstumtības jautājumus arī citās nozarēs un politikas līmenī. Aicina izmantot
izglītības iestādes ne tikai kā informācijas centrus, bet arī kā vidi uzņēmējdarbības uzsākšanai.
I.Ielīte piekrīt, ka nepieciešams tematisko gadu pasākumus, kas ir pierādījuši sevi kā
veiksmīgus, turpināt arī nākošo gadu ietvaros. Ierosina labās prakses apmaiņas
pamatprincipus un izveidoto resursu karti pārņemt un turpināt Eiropas brīvprātīgā darba gada
ietvaros. Informē, ka ir nepieciešams stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti, lai būtu
iespēja piesaistīt brīvprātīgos, kā arī lai varētu veicināt pilsoniskās līdzdalības aktivitātes.
Ierosina, ka Eiropas brīvprātīgā darba gada ietvaros ir jāpievērš uzmanība ne tikai jauniešu
mērķa grupai, bet arī citām vecumgrupām, t.sk. pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāju
grupām, un jāaptver pēc iespējas vairāk sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju
grupas.
R.Pīpiķe vērš uzmanību, ka masu medijos ir nepieciešams parādīties analītiskiem rakstiem par
nabadzību un sociālo atstumtību. Izsaka pateicību Izglītības un zinātnes ministrijai, ka ir
ņēmusi vērā biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” ieteikumu veikt nozares izpēti un tikai tad
plānot Eiropas brīvprātīgā darba gada aktivitātes. Vienlaikus uzsver, ka nepieciešams valstiski
atzīt brīvprātīgā darba nozīmi.
R.Beinarovičs ierosina tikšanos LM ar Izglītības un zinātnes ministriju, biedrību „Latvijas
Pilsoniskā alianse” un biedrību „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”,
lai izdiskutētu jautājumus un identificētu pastāvošās tiesiskās problēmas par brīvprātīgo darbu
un tā organizēšanu. Vienlaikus ierosina pilotēt brīvprātīgo darbu un ar to saistīto darba
prasmju un iemaņu apgūšanu labklājības nozares sociālās aprūpes sistēmā.
A.Līce komentē, ka Eiropas gadā cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību aizsāktās
aktivitātes vajadzētu turpināt arī pēc 2010.gada un ka šo gadu vajadzētu izmantot, ne tikai lai
informētu par sociālā atbalsta iespējām, bet arī lai aktualizētu bezdarba un nabadzības
problēmas citu ministriju un valdības līmenī un lai radītu ilgtermiņa risinājumus, piemēram,
nodarbinātības veicināšanai. Piemērs: augstākās izglītības iestādes var izmantot ne tikai, lai
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caur tām informētu, bet tajās ir arī pateicīga vide uzņēmējdarbības veicināšanai un pat
uzņēmumu veidošanai.
R.Beinarovičs pateicās komitejas locekļiem par dalību un informē, ka nākošā komiteja notiks
jūnijā.
Ierosinājumi:
LM informēt iedzīvotājus par izveidotajām faktu lapām.
LM veidot darba grupu, lai izstrādātu programmu vardarbības novēršanai ģimenei.
LM nākošajā vadības komitejas sēdē sniegt informāciju par reģionālo apaļo galdu
diskusiju priekšlikumu apkopojumu un rezultātiem.
Biedrībai „Skalbes” rakstiski informēt LM par Plāna Eiropas gadam (2010)
1.4.aktivitāte „Psiholoģiska palīdzība iedzīvotājiem krīzes situācijās”.
Biedrībai „Latvijas Pilsoniskā alianse” nākošajā komitejas sēdē sniegt papildus
informāciju par pasākumiem: Sociālās platformas vizīte Latvijā; Eiropas gada (2010)
fokusa nedēļa Latvijā; Latvijas dalība Briseles tīkla ģenerālā asamblejā.
Izglītības un zinātnes ministrijai pārņemt un turpināt Eiropas brīvprātīgā darba gada
(2011) ietvaros labās prakses apmaiņas pamatprincipus un izveidoto resursu karti
Lēmumi:
Apstiprināt grozījumus Eiropas gada (2010) Plānā.
LM Darba departamentam nosūtīt komitejas locekļiem informācijai Informatīvie
reģionālie semināri par iekļaušanās iespējām darba tirgū programmu.
LM un AM noorganizēt kopēju koordinējošu tikšanos ar nevalstiskajām organizācijām
un reģionālo zupas virtuvju koordinatoriem, lai vienotos par tehniskajām lietam lauku
virtuvju organizēšanā.
LM ar Izglītības un zinātnes ministriju, biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” un
biedrību „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” noorganizēt
tikšanos par brīvprātīgo darbu un tā organizēšanu.
Sēdes noslēgums 15:00.
Pielikumā sēdes materiāli:
1. 2010.gada 29.martā Labklājības ministrijas Rīkojumu nr.35 „Grozījumi
Labklājības ministrijas 2009.gada 16.decembra rīkojumā Nr.151 „Par Eiropas gada
cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) vadības komitejas izveidi”.
2. Aktuālā Plāna Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010)
redakcija.
3. Prezentācija „Labklājības ministrijas organizētajām Eiropas gada (2010)
aktivitātēm 1.cetruksnī”.
4. Prezentācija „Latvijas Lauku forums- reģionālie apaļie galdi Latvijas reģionos”.
5. Prezentācija „Labas gribas vēstnieku lomu un darbību Eiropas gada (2010)
ietvaros, kā arī par Eiropas gada (2010) publicitāti medijos”.
6. Prezentācija „EK pasākumu Baltijas valstīs”.
7. Prezentācija „Eiropas brīvprātīgā darba gads, veicinot aktīvu pilsoniskumu (2011)
sagatavošanas progresu”.

Komitejas priekšsēdētājs

Ringolds Beinarovičs

Protokolēja

Ilze Dūmiņa
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