Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010)
vadības komitejas sēdes
PROTOKOLS Nr.3
Rīgā,
Skolas ielā 28, 2.korp. 3.stāva zālē

2010.gada 7.jūnijā
plkst. 15:00

SĒDĒ PIEDALĀS:
Ringolds Beinarovičs, vadības komitejas (turpmāk – komitejas) priekšsēdētājs, Labklājības
ministrijas (turpmāk - LM) valsts sekretārs
Ilze Dūmiņa, komitejas priekšsēdētāja vietniece, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas
vecākā referente
Komitejas locekļi:
Āris Ādlers, Biedrības „Latvijas Lauku forums” padomes loceklis
Andris Grafs, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta
Jaunatnes politikas nodaļas vadītājs
Nellija Milča, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente
Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks
Ruta Porniece, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības un nodarbinātības
jautājumos
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Inese Vaivare, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta konsultante
Ilonas Jurševskas vietā Liene Zvereva, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību
speciāliste
Ilze Zvīdriņa, LM Darba departamenta Darba tirgus politikas nodaļas vadītāja
Novērotāji:
Inese Salmiņa, Sabiedrisko attiecību aģentūras „Nords Porter Novelli” projektu vadītāja
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Jeļena Ābola, Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas
nodaļas vadītāja
Laura Bužinska, Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” brīvprātīgā
Inete Ielīte, komitejas priekšsēdētāja vietniece, Biedrības „Latvijas Dzimumu līdztiesības
apvienība” valdes līdzpriekšsēdētāja
Andris Gobiņš, Biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” prezidents
Daiga Holma, Sabiedrisko attiecību aģentūras „Nords Porter Novelli” projektu direktore
Gunta Kelle, Biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” valdes
Anita Līce, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte
priekšsēdētājas vietniece
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Rasma Pīpiķe, Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore
Liene Reine, EK pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas asistente
Daiga Veinberga, Biedrības „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
“SUSTENTO”” izpilddirektore
SĒDĒ PIEAICINĀTIE:
Gundega Caune, Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri
publiskās informācijas nodaļas vecākā referente
Evija Meiere, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente
Dace Paegle, Latvijas Bērnu foruma brīvprātīgā koordinatore
Jana Suhane, Valsts kancelejas praktikante
SĒDI PROTOKOLĒ:
Ilze Dūmiņa, komitejas priekšsēdētāja vietniece, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas
vecākā referente
Darba kārtība:
1. Vadības komitejas darba kārtības apstiprināšana.
2. Atskaite par organizētajām Eiropas gada (2010) aktivitātēm 2.ceturksnī.
3. Informācija par Iespēju kartes izstrādes procesu.
4. Informācija par reģionālo apaļo galdu diskusiju rezultātu un priekšlikumu
apkopojumu.
5. Informācija par Aizsardzības ministrijas un NVO sadarbību, nodrošinot ēdināšanu
maznodrošinātajiem Latvijas reģionu iedzīvotājiem.
6. Citi jautājumi.
Sēdes norise:
1. Vadības komitejas darba kārtības apstiprināšana.
(R.Beinarovičs)
R.Beinarovičs atklāj trešo Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010)
(turpmāk – Eiropas gads (2010)) komitejas sēdi. Tiek apstiprināta komitejas sēdes darba
kārtība.

2. Atskaite par organizētajām Eiropas gada (2010) aktivitātēm 2.ceturksnī.
(I.Dūmiņa)
(I.Salmiņa)
I.Dūmiņa sniedz prezentāciju par Eiropas gada (2010) ietvaros veiktajām aktivitātēm otrajā
ceturksnī. Par 18.06.2010. plānotiem opermūzikas svētkiem (no Spānijas pārraidīta opera
„Karmena”) I.Salmiņa informē, ka plašāka sabiedrības informēšana vēl tiek plānota.

3. Informācija par Iespēju kartes izstrādes procesu.
(D.Paegle)
(I.Salmiņa, M.Moors, I.Vaivare, E.Meiere, S.Šimfa, R.Beinarovičs)
D.Paegle informē par Iespēju kartes mērķi, būtību un saturu. D.Paegle pauž bažas, vai tiks
ievadīta pietiekamā apjomā tā informācija, kas iedzīvotājiem ir nepieciešama noteiktas
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situācijas risināšanai, un aicina vadības komitejas locekļus iesniegt priekšlikumus un
komentārus par ievadītās informācijas kvalitāti un efektivitāti, nosūtot tos uz e-pastu
dace@bernuforums.lv.
I.Salmiņa informē, ka š.g. 10.jūnijā ES mājā plānota diskusija par to, kā uzrunāt organizācijas,
lai nodrošinātu labāku informācijas ievadi un kā labāk novadīt informāciju līdz iedzīvotājiem.
M.Moors komentē, ka Iespēju kartes ideja ir laba un meklēšanas opcijas arī ir ļoti ērtas, taču
vērš uzmanību, ka, ja pašvaldībām ir pienākums informāciju par saviem pakalpojumiem
ievadīt portālā latvija.lv, tad šīs Iespēju kartes kontekstā svarīgi būtu informāciju iegūt tieši no
NVO, kuras varbūt nesniedz pakalpojumus, bet apvieno līdzīgi domājošos, tāpēc aicina
informēt NVO, ka tās var sniegt arī šāda veida informāciju. M.Moors kā būtisku jautājumu
akcentē Iespēju kartes ilgtspēju – par tās darbību pēc š.g. 31.decembra. ierosina sociālo
rehabilitāciju, sociālo aprūpi likt zem nosaukuma „sociālie pakalpojumi” atbilstoši
likumdošanai.
I.Vaivare papildina M.Moora komentāru par portālu latvija.lv, minot lielo ieguldīto darbu, lai
organizācijas tur ievadītu nepieciešamo informāciju. I.Vaivare lūdz skaidrot, vai Iespēju
kartes mērķauditorija ir tikai trūcīgie un krīzē nonākušie cilvēki, un ierosina Iespēju karti
sasaistīt ar latvija.lv portālu. I.Vaivare akcentē arī Iespēju kartes ilgspējas jautājumu, minot,
ka institūcijas vai organizācijas nevadīs informāciju, ja zinās, ka šī Iespēju karte pastāvēs tikai
pāris mēnešus vai vienu gadu.
D.Paegle komentē, ka Iespēju karti ir plānots turpināt arī nākamgad, kas ir pasludināts par
Eiropas Brīvprātīgā darba gadu (2011), papildinot, ka sākotnēji šajā Iespēju kartē bija plānots
ievadīt informāciju par pastāvīgajiem pakalpojumiem ar saitēm uz organizāciju un institūciju
mājas lapām, t.sk. latvija.lv.
E.Meiere komentē, ka Iespēju kartes mērķauditorija tomēr ir trūcīgie, maznodrošinātie un
krīzes situācijā nonākušie cilvēki, savukārt portālu latvija.lv ietver daudz plašāku personu
loku, kuri šajā portālā meklē sev nepieciešamo informāciju.
S.Šimfa akcentē, ka no pārējām kartēm šī Iespēju karte atšķiras ar divām lietām: vieglā valoda
un konkrēta mērķauditorija, t.i., nabadzīgie, krīzē nonākušie cilvēki. Aicina uzrunāt privāto
sektoru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.
M.Moors pauž viedokli, ka šādas mērķauditorijas definēšana ir diskriminējoša, aicinot Iespēju
karti pozicionēt kā datu bāzi, kur pieejama informācija par svarīgākajiem pakalpojumiem
iedzīvotāju dzīvesvietā.
R.Beinarovičs informē, ka jūlija-augusta periodā tiks apzinātas pašvaldības, NVO, valsts
iestādes, kuras var sniegt nepieciešamo informāciju Iespēju kartē. Š.g. 22.jūlijā plānota
ikgadējā tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem, kur arī tiks pausts iepriekšminētais aicinājums,
prezentējot šo Iespēju karti. Attiecībā uz Iespēju kartes ilgtspēju, LM sazināsies ar Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministriju par iespējām savietot informāciju ar portālu latvija.lv,
kā arī meklēs resursus Iespēju kartes darbības turpmākai nodrošināšanai.
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4. Informācija par reģionālo apaļo galdu diskusiju rezultātu un priekšlikumu
apkopojumu.
(E.Meiere)
(R.Beinarovičs , I.Vaivare, Ā.Ādlers, A.Grafs, I.Zvidriņa)
E.Meiere sniedz apkopojumu par š.g. februārī-martā organizēto reģionālo apaļo galdu
diskusiju rezultātiem un priekšlikumiem, informējot, ka šī informācija tiks ievietota LM mājas
lapā, nosūtīta nozaru ministrijām un Saeimai.
R.Beinarovičs aicina š.g. septembrī sagatavot informatīvu ziņojumu valdībai par šī gada
ietvaros paveiktajiem darbiem, t.sk. reģionālajos semināros paustajiem viedokļiem.
I.Vaivare ierosina minēto apkopojumu nosūtīt arī plānošanas reģioniem.
Ā.Ādlers aicina informāciju par brīvprātīgo darbu nosūtīt Tieslietu ministrijai, kura šobrīd
strādā pie Civillikuma grozījumiem attiecībā uz brīvprātīgā darba līgumiem.
A.Grafs akcentē jautājumu par atgriezenisko saiti cilvēkiem, kuri piedalījās šajos reģionālajos
semināros, aicinot nozaru ministrijām izsūtīt konkrētus jautājumus, lūdzot sniegt uz tiem
atbildes.
R.Beinarovičs informē, ka LM izsūtīs NVO un nozaru ministrijām apkopojumu, lūdzot nozaru
ministrijas sniegt atbildes uz konkrētiem tās kompetencē esošiem jautājumiem, izveidojot
publikāciju sēriju reģionu laikrakstos.
I.Zvīdriņa sniedz informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajiem semināriem
par nodarbinātības pasākumiem un situāciju darba tirgū, kas notika š.g. 14.maijā Valmierā,
4.jūnijā Tukumā, kur tika sniegta prezentācija arī par Eiropas gadu (2010). Nākamais
seminārs plānots š.g. 10.jūnijā Kuldīgā.

5. Informācija par Aizsardzības ministrijas un NVO sadarbību, nodrošinot
ēdināšanu maznodrošinātajiem Latvijas reģionu iedzīvotājiem.
(G.Caune)
(R.Beinarovičs)
G.Caune sniedz informāciju par Aizsardzības ministrijas sadarbībā ar nacionālo bruņoto
spēku vienībām plānoto zupas virtuvju organizēšanas pasākumu. Zupas virtuves plānots
nodrošināt kopā ar pašvaldības organizētu pasākumu, kas vērsts uz palīdzības sniegšanu kādai
noteiktai iedzīvotāju grupai. Pasākums būs vienreizējs (viena reize vienā pašvaldībā).
Kopumā šī pasākumā iesaistē ir pieteikušās 9 pašvaldības, bet šo zupas virtuvi varēs
nodrošināt tikai 7-8 pašvaldībās, jo Daugavpilī nav atbilstošā tehniskā nodrošinājuma,
savukārt Rīgas pašvaldībā nevar prognozēt cilvēku apjomu, kas varētu izmantot šīs zupas
virtuves, ņemot vērā bruņoto spēku iespējas (apt. 130-140 porcijas). Ņemot vērā arī tehniskās
iespējas, tiks piedāvāta nevis zupa, bet karstas desiņas ar tēju. Pārtikas sagādi plānots
organizēt sadarbībā ar NVO, bet kurināmais tiek sagaidīts no pašvaldības. Bruņotie spēki
koordinē šo pasākumu sadarbībā ar pašvaldībām.
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6. Citi jautājumi.
(R.Beinarovičs)
R.Beinarovičs ierosina Eiropas gada (2010) noslēgumā noorganizēt dienu, kuras laikā aicinātu
palīdzēt līdzcilvēkiem – tuviniekiem, kaimiņiem u.tml.
I.Dūmiņa ierosina šo pasākumu sasaistīt ar 17.oktobri, kas ir Pretnabadzības diena, vai 28. un
29.oktobri, kad Rīgā tiks organizēts EK pasākums „Rīgas Solidaritātes dienas”.
A.Grafs informē, ka 5.decembris ir brīvprātīgo diena, aicinot šo iniciatīvu sasaistīt tieši ar šo
dienu, ņemot arī vērā, ka nākamais ir Eiropas Brīvprātīgā darba gads (2011), tādējādi veidojot
„tiltu” starp abiem šiem Eiropas gadiem.
I.Salmiņa informē par Vislatvijas labdarības organizācijas „Taureņa efekts” darbību. Šīs
organizācijas kampaņas ietvaros uzmanība tiek vērsta uz bērnu nama bērniem ar mērķi
piedāvāt un parādīt viņiem dažādas iespējas, organizējot pieredzes dienas, kad bērni viesojās
noteiktās vietās. Viena no šādām pieredzes dienām notiks š.g. 9.jūnijā maizes ceptuvē „Lāči”,
kur ar bērniem darbosies, pašiem piedāvājot izcept savu maizes kukuli, šī Eiropas gada (2010)
labas gribas vēstnieks Normunds Skauģis.
Lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par 2.ceturksnī organizētajām Eiropas gada (2010)
aktivitātēm (apkopojums par īstenotajām aktivitātēm rakstveidā tiks veikts š.g. beigās).
2. Turpināt Iespēju kartes pilnveidošanu.
3. LM izsūtīt NVO un nozaru ministrijām reģionālo diskusiju apkopojumu, lūdzot nozaru
ministrijas sniegt atbildes uz konkrētiem tās kompetencē esošiem jautājumiem, kā arī
izveidot publikāciju sēriju reģionu laikrakstos.
Sēdes noslēgums 17:00.
Pielikumā sēdes materiāli:
1) Veiktās aktivitātes otrajā ceturksnī Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo
atstumtību (2010) ietvaros.
2) Reģionālo apaļo galdu diskusiju apkopojums.

Komitejas priekšsēdētājs

Ringolds Beinarovičs

Protokolēja

Ilze Dūmiņa
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