Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010)
vadības komitejas sēdes
PROTOKOLS Nr.4
Rīgā,
Skolas ielā 28, 2.korp. 3.stāva zālē

2010.gada 30.septembrī
plkst. 11:00

SĒDĒ PIEDALĀS:
Ringolds Beinarovičs, vadības komitejas (turpmāk – komitejas) priekšsēdētājs, Labklājības
ministrijas (turpmāk - LM) valsts sekretārs
Inete Ielīte, komitejas priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju
sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja
Evija Meiere, komitejas priekšsēdētāja vietniece, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas
vecākā referente
Komitejas locekļi:
Āris Ādlers, Biedrības „Latvijas Lauku forums” padomes loceklis
Laura Bužinska, Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” brīvprātīgā
Andris Gobiņš, Biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” prezidents
Ilona Jurševska, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja
Nellija Milča, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente
Mārtiņa Moora deleģētā pārstāve Lita Brice, Rīgas domes Labklājības departamenta
Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja
Rasma Pīpiķe, Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore
Liene Reine, EK pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas asistente
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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
Andris Grafs, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta
Jaunatnes politikas nodaļas vadītājs
Gunta Kelle, Biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” valdes
Anita Līce, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte
priekšsēdētājas vietniece
Ruta Porniece, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības un nodarbinātības
jautājumos
Inese Vaivare, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta konsultante
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Daiga Veinberga, Biedrības „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
“SUSTENTO”” izpilddirektore
SĒDĒ PIEAICINĀTIE:
Inese Mauriņa, PR aģentūras PROSPERO klientu direktore
Liene Užule, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
SĒDI PROTOKOLĒ:
Evija Meiere, 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 3.ceturksnī.
3. Informācija par Eiropas Komisijas 28. un 29. oktobra pasākumu Rīgā „RĪGA VIENO:
Cilvēki. Iespējas. Atbalsts”.
4. Informācija par NVO īstenotājām Eiropas gada (2010) aktivitātēm.
5. Diskusija par aktivitāšu ilgtspēju.
6. Citi jautājumi.

Sēdes norise:
1. Vadības komitejas darba kārtības apstiprināšana.
(R.Beinarovičs)
R.Beinarovičs atklāj ceturto 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 3.ceturksnī.
(E.Meiere)
(I.Salmiņa)
E.Meiere sniedz prezentāciju par Eiropas gada (2010) ietvaros veiktajām aktivitātēm trešajā
ceturksnī.
I.Salmiņa informē, ka š.g. 24.septembrī noslēdzās Eiropas Komisijas (turpmāk – EK)
izsludinātais konkurss nozares profesionāļiem, lai atbalstītu un apzinātu žurnālistus, kas ar
savu darbu uzlabo informētību un veicina labāku izpratni par nabadzību un sociālo atstumtību.
Konkursā tika aicināti piedalīties žurnālisti, kuri pārstāv drukātos, tiešsaistes, radio vai
televīzijas plašsaziņas līdzekļus un kuru raksti vai ziņu reportāžas par nabadzības un sociālās
atstumtības tēmu Eiropas Savienībā ir publicētas vai pārraidītas televīzijā vai radio. Oktobra
beigās tiks izveidota arī žūrijas komisija, kura lems par labākajiem darbiem. Attiecībā uz EK
izsludināto mākslas kopdarbu projektu, kur aicināti pieteikties mākslas un dizaina skolu
audzēkņi, kuri ar saviem darbiem atklātu nabadzīga cilvēka ikdienu, tādējādi veidojot izpratni
par Eiropas gada (2010) tēmu, I.Salmiņa informē, ka šim projektam ir ļoti sarežģīta procedūra,
tāpēc pieteikumu ir ļoti maz.
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3. Informācija par Eiropas Komisijas 28. un 29. oktobra pasākumu
Rīgā „RĪGA VIENO: Cilvēki. Iespējas. Atbalsts”.
(I.Mauriņa, E.Meiere)
(R.Beinarovičs, I.Salmiņa, R.Pīpiķe)
I.Mauriņa informē par plānoto pasākumu Rīgas Centrālajā Dzelzceļa stacijā š.g. 28.oktobrī.
R.Beinarovičs pauž bažas par zupas virtuvi, aicinot pārdomāt šī pasākuma nepieciešamību.
I.Salmiņa komentē, ka nepieciešams vērst uzmanību arī uz praktisko pusi, aicinot, piemēram,
ziedot.lv iesaistīties ar pārtikas banku „Paēdušai Latvijai”, kur cilvēki varētu atnest pārtikas
paku.
R.Pīpiķe jautā, kuras organizācijas ir iesaistītas šajā pasākumā, aicinot piesaistīt arī
„Pestīšanas armiju”.
I.Mauriņa atbild, ka EK nosacījums šajā gadījumā ir iesaistīt tās organizācijas, kuras ir šī
Eiropas gada (2010) sadarbības partneri1, ar kuriem veikts detalizēts plānošanas darbs, tai
skaitā konsultācijas ar konsorcija vadību I. Ielīti, kas piesaistīja NVO koncerta sagatavošanai
un konsultācijām sabiedrības atstumto grupu pārstāvību. Vienlaicīgi I.Mauriņa sniedz
informāciju par plānotajām PR kampaņām šī pasākumu popularizēšanai.
I.Salmiņa papildina, ka PR aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar LM, kā arī informatīvajiem
atbalstītājiem - „Latvijas avīze”, „Telegraf”, delfi.lv, Latvijas Radio.
E.Meiere informē par š.g. 29.oktobrī plānoto konferenci „Veidosim kopā labāku sabiedrību
visiem – cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību Latvijā”, kas notiks Latvijas Universitātē
un ES mājā.
R.Beinarovičs ierosina uz konferenci uzaicināt visus 118 pašvaldību sociālā dienesta
vadītājus. Vienlaikus aicina Eiropas gada (2010) beigās organizēt pieņemšanu pie ministra, lai
izteiktu pateicību tām NVO, kuras aktīvi un pašaizliedzīgi strādājušas ne tikai šī gada ietvaros,
bet visā savā darbības laikā. R.Beinarovičs ierosina noorganizēt akciju „Palīdzi tuvākajam”.

4. Informācija par NVO īstenotajām Eiropas gada (2010) aktivitātēm.
(I.Ielīte)
(A.Gobiņš, L.Bužinska)
I.Ielīte informē, ka šī Eiropas gada (2010) ietvaros NVO ir organizējušas vairākas aktivitātes,
piemēram:
- 1.jūnijā, kas veltīta bērniem, biedrība IMKA Latvija sadarbībā ar Rīgas Domes
izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un Rīgas jaunatnes organizāciju konsultatīvo
padomi noorganizēja pasākumu Mangaļsalā;
- Latvijas Bērnu forums 11. septembrī sadarbībā ar Rīgas jaunatnes organizāciju
konsultatīvo padomi un Rīgas Domi, tai skaitā Avantis, organizēja pasākumu bērniem
un jauniešiem Esplanādē, piesaistot labas gribas vēstniekus, informējot par nabadzību
un sociālo atstumtību un iesaistot Tēvu dienas popularizēšanā.12.septembrī;
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Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, Latvijas Sarkanais krusts, Latvijas Lauku forums,
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO", Eiropas Kustība Latvijā, Latvijas
Dzimumu līdztiesības apvienība.
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Latvijas Bērnu forums ar Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienību, izmantojot
dalīborganizāciju izdales un informatīvos materiālus, organizēja bērnu sarunas ar
tēviem, kas notika vairākās Latvijas vietās.
I.Ielīte uzsver, ka ir īstenotas vairākas aktivitātes, kas netika iekļautas Eiropas gada (2010)
plānā, piemēram, petīcijas pret bērnu nabadzību parakstīšana, kur Latvija ir viena no
aktīvākajām valstīm, kā arī labklājības ministrs kļuvis par vienu no kampaņas čempioniem –
kopā ar Beļģijas un Ungārijas ministriem. Bez tam Eiropas gada (2010) īstenošanā iesaistītās
NVO aktīvi darbojas arī Eiropas brīvprātīgā darba gada (2011) plānošanā, par kuru ir atbildīga
Izglītības un zinātnes ministrija. Būtiska ietekme uz pasākumiem ir organizāciju labai
sadarbībai, bet publicitāti un arī pasākumu apjomu ietekmē organizāciju nepietiekamā
administratīvā kapacitāte un resursu trūkums. Liela nozīme bijusi EK pārstāvniecības Latvijā
atbalstam.
A.Gobiņš aicina arī LM sniegt informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai par šī Eiropas
gada (2010) īstenošanas problēmām un ierosinājumiem, lai būtu iespējas Eiropas brīvprātīgā
darba gada (2011) īstenot, balstoties uz 2010 gada pieredzi.
L.Bužinska informē par diviem šī Eiropas gada (2010) ietvaros īstenotajiem pasākumiem: (1)
velo tūri „Ieminies par iecietību” un (2) grāmatu/mantu tirdziņu. Attiecībā uz pirmo
pasākumu pirms velotūres notika semināru cikls 7 pilsētās, caur kurām vēlāk brauca velotūre,
ar mērķi aktualizēt diskriminācijas jautājuma aktualitāti sabiedrībā. Šajā velotūrē piedalījās ap
70 cilvēku, bet pasākumā kopumā - ap 400-500 cilvēkiem. Savukārt otrs pasākums grāmatu/mantu tirdziņš veikalā „Domina” norisinājās no š.g. augusta beigām līdz septembra
sākumam. Tā mērķis bija dot iespēju skolēniem apmainīties ar mācību grāmatām. Šis
pasākums guva lielu atsaucību un kopumā tika iemainītas ap 5000 grāmatām.
5. Diskusija par aktivitāšu ilgtspēju.
(E.Meiere, I.Ielīte)
E.Meiere informē, ka 2010.gada 8.septembrī Ārlietu ministrija izsludināja EK un Latvijas
valdības sadarbības projekta Vadības partnerība ietvaros Komunikācijas plāna publisko
iepirkumu par Iespēju kartes publicitātes kampaņu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija
27.09.2010, kas beidzās bez rezultātiem, tāpēc šobrīd tiek veikts darbs pie prasību
samazināšanas pretendentiem un atkārtota konkursa sludināšanas.
I.Ielīte informē, ka Latvijas Bērnu forums, kas nodrošina Iespēju kartes uzturēšanu un
uzraudzību, ir vienojies ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta
Akadēmiskā tīkla laboratoriju SigmaNet par Iespēju kartes mājas lapas un datu bāzes
uzturēšanu bez termiņa ierobežojuma kā SigmaNet ieguldījumu šajā iniciatīvā. I.Ielīte uzsver,
ka tādas nozīmes un apjoma projekti, kur iesaistīti tieši nabadzībai pakļautie cilvēki un kas
aptver visu Latviju, ir nozīmīgs labās prakses piemērs un nav salīdzināms ar vienkāršu
pakalpojuma sniegšanu.

6. Citi jautājumi.
(R.Beinarovičs)
Citu jautājumu nav.
Lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par 3.ceturksnī organizētajām aktivitātēm Eiropas gada
(2010) ietvaros.
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2. Turpināt Iespēju kartes uzturēšanai nepieciešamo resursu identificēšanu.
3. Organizēt tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai pārrunātu jautājumus par šī
Eiropas gada (2010) organizēšanas problēmām.
4. Izvērtēt Eiropas gada (2010) partneru organizāciju un indivīdu ieguldījumu, lai to
publiski novērtētu.

Sēdes noslēgums 13:00.
Pielikumā sēdes materiāli:
1) Paveiktais trešajā ceturksnī Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību
(2010) ietvaros.
2) „RĪGA VIENO: Cilvēki. Iespējas. Atbalsts.” Pasākums Rīgā 28. un 29.oktobrī Eiropas
gada (2010) ietvaros.

Komitejas priekšsēdētājs

Ringolds Beinarovičs

Protokolēja

Evija Meiere

5

