Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010)
vadības komitejas sēdes
PROTOKOLS Nr.5
Rīgā,
Skolas ielā 28, 2.korp. 3.stāva zālē

2010.gada 14.decembrī
plkst. 15:00

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, Labklājības ministra biroja vadītāja
Komitejas locekļi:
Dace Ratniece, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta
direktore
Rasma Pīpiķe, Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore
Liene Reine, EK pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas asistente
Ruta Porniece, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības un nodarbinātības
jautājumos
Ilze Zvīdriņa, LM Darba departamenta Darba tirgus politikas nodaļas vadītāja
Laimdota Svikliņa, Biedrības „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības
organizācijas “SUSTENTO”” pārstāve
Āra Ādlera deleģētā persona Ilze Muceniece - Biedrības „Latvijas Lauku forums” padomes
loceklis
Novērotāji:
Inese Salmiņa, Sabiedrisko attiecību aģentūras „Nords Porter Novelli” projektu vadītāja
Agnese Gaile, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītājas
vietniece
Ieva Zeiferte, Ziemeļkurzemes atbalsta centra pārstāve
Līga Puriņa – Purīte, Baltijas Labdarības Fonda pārstāve
Ilze Andresone, Eiropas gada 2010 cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību koordinatore
Labklājības ministrijā
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Āris Ādlers, Biedrības „Latvijas Lauku forums” padomes loceklis
Nellija Milča, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente
Andris Gobiņš, Biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” prezidents
Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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Jeļena Ābola, Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas
nodaļas vadītāja
Gunta Kelle, Biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” valdes
Anita Līce, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte
priekšsēdētājas vietniece
Inese Vaivare, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta konsultante
Daiga Veinberga, Biedrības „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
“SUSTENTO”” izpilddirektore
Laura Bužinska, Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” brīvprātīgā

SĒDI PROTOKOLĒ:
Agnese Gaile, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītājas
vietniece
Darba kārtība:
1. Atskaite par organizētajām Eiropas gada (2010) aktivitātēm 4.ceturksnī.
2. Informācija par Eiropas gada (2010) noslēguma pasākumu (kas notiks 2011.gada
14.janvārī).
3. Noslēguma ziņojums par Eiropas gadu (2010) iesniegšanai Eiropas Komisijai.

Sēdes norise:
1. Vadības komitejas darba kārtības apstiprināšana.
(R.Beinarovičs)
R.Beinarovičs atklāj piekto 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 4.ceturksnī.
(I.Andresone)

I.Andresone sniedz prezentāciju par Eiropas gada (2010) ietvaros veiktajām aktivitātēm
ceturtajā ceturksnī.

3. Informācija par Eiropas gada (2010) noslēguma pasākumu (kas notiks 2011.gada
14.janvārī).
(I.Andresone, R.Beinarovičs, I.Ielīte, I.Salmiņa, E.Meiere)

I.Andresone informē vadības komiteju par plānoto Eiropas gada (2010) noslēguma pasākumu,
kas paredzēts. Tā kā noslēguma pasākumā ir paredzēts godināt organizāciju, kas ieguva balvu
kā labās prakses īstenotājs gada ietvaros, ko organizēja Biedrība „Latvijas Cilvēku ar īpašām
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vajadzībām sadarbības organizācijas “SUSTENTO””, tad sēdē tiek uzsāktas diskusijas par
labajām praksēm – ko tas nozīmē Eiropas gada (2010) ietvaros.
I.Ielīte uzskata, ka labās prakses nozīmē inovācijas un labas idejas, kas tiek īstenotas
ilgtermiņā, un ir politikas veidošanas viens no aspektiem. Tādēļ I.Ielīte uzskata, ka noslēguma
pasākumam ir jābūt daudz plašākam, piemēram, piesaistot pašvaldību sociālo dienestu, kuri ir
reālie darba darītāji visu gadu un daudz ko ir izdarījuši arī Eiropas gada (2010) ietvaros.
I.Ielīte uzskata, ka „paldies” par ieguldījumu ir jāsaka tieši dažādajām organizācijām un
cilvēkiem „grassroots” līmenī.
R.Beinarovičs izsaka priekšlikumu, ka šāda ceremonija varētu tikt apvienota ar gada sākumā
plānoto pašvaldību sociālo dienestu vadītāju sanāksmi.
I.Salmiņa vērš uzmanību uz to, ka tā kā Nords Porter Novelli piedalās pasākuma organizēšanā
arī ar finanšu līdzekļiem (Eiropas Komisijas finansējums), kurus ir nepieciešams izlietot vēl
šajā gadā, varētu rasties zināmas problēmas ar finanšu pieeju, ja pasākums izvērsīsies daudz
plašāks nekā šobrīd plānots un mainīsies iepriekš noteiktais datums - 14.janvāris.
E.Meiere norāda uz to, ka plašāka un apjomīgāka pasākuma organizēšana prasa arī daudz
vairāk darba, līdz ar to arī papildus cilvēku resursu iesaistīšanu, kuru šobrīd LM rīcībā nav.
Diskusijā iesaistās arī pārējie vadības komitejas locekļi, kā rezultātā tomēr tiek panākta
vienošanās, ka Eiropas gada (2010) noslēguma pasākums tiek organizēts pēc sākotnēji
iecerētā un vadības komitejai piedāvātā scenārija.
R.Beinarovičs piedāvā I.Ielītei, ka jautājums par labās prakses piemēriem jebkurā gadījumā
netiks aizmirsts un tiks iekļauts darba kārtībā sanāksmē ar pašvaldību sociālo dienestu
vadītājiem, kā atsevišķa sanāksmes sadaļa.
4. Noslēguma ziņojums par Eiropas gadu (2010) iesniegšanai Eiropas Komisijai.
(R.Beinarovičs, E.Meiere)
E,Meiere informē klātesošos par pasākumu atskaišu gatavošanu par Eiropas gada (2010)
ietvaros īstenotajām aktivitātēm. Vadības komitejas locekļiem darba materiālos ir iekļauta
vienota atskaites forma, pēc kuras ministrija sagaida, ka iesaistītie sadarbības partneri
atbilstoši Eiropas gada apstiprinātajam pasākumu plānam, sagatavos informāciju un iesniegs
to ministrijai līdz gada beigām. Papildus E.Meiere norāda, ka atbilstoši apstiprinātajam
pasākumu plānam, ministrija 16.12. izsūtīs katram sadarbības partnerim atsevišķu tabulu ar
attiecīgās organizācijas atbildībā esošajiem pasākumiem un atskaites formu. Ja informācija
par pasākumiem līdz gada beigām netiks iesniegta ministrijai, tad diemžēl kopējā ziņojumā
par attiecīgajiem pasākumiem informācija nebūs pieejama. Ziņojumu ir svarīgi sagatavot jau
nākamā gada sākumā, jo to ir paredzēts iekļaut materiālā, kas tiks nodots nākamā Eiropas
gada 2011 īstenotājiem , t..i., Izglītības un zinātnes ministrijai.
Lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par 4.ceturksnī organizētajām aktivitātēm Eiropas gada
(2010) ietvaros.
2. Saistībā ar Eiropas gada (2010) noslēguma pasākumu 2011.gada 14.janvārī vadības
komitejas locekļiem līdz gada beigām jāiesūta LM (uz e-pastu
Agnese.Gaile@lm.gov.lv) saraksts ar personām jeb organizācijām, kuras ir pelnījušas
atzinību par sniegto ieguldījumu šī gada īstenošanā. Lēmums par apbalvojamajiem tiks
pieņemts nākamā gada sākumā.
3. Labklājības ministrija 16.12. visiem iesaistītajiem izsūta atskaites formu par
īstenotajiem pasākumiem Eiropas gada 2010 ietvaros. Atskaišu iesniegšanas termiņš
labklājības ministrijai ir 30.decembris.
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5.Citi jautājumi
(R.Beinarovičs)

Baltijas labdarības fonda pārstāve Līga Puriņa –Purīte prezentē ziņojuma rulli, kas ceļo pa
visu Eiropu, ko no valsts uz valsti sūta nevalstiskās organizācijas ar vēstījumu, kurā ir četri
galvenie punkti jeb mērķi nabadzības jautājuma risināšanai:
1. nepieciešamība informēt plašu sabiedrību par nabadzības iemesliem, kas veidojas kā sekas
sociālai rīcībpolitikai;
2. panākt daudz intensīvāku dialogu starp cilvēkiem, kuri cieš no nabadzības un nevalstiskām
organizācijām;
3. veicināt stipru politiku ar vienotu pieeju visā Eiropas Savienībā;
4. veicināt finansējuma pieejamība, lai īstenotu ES apņemšanos cīņai pret nabadzību.
Uz šī ruļļa ir parakstījušies visu ES dalībvalstu atbildīgās amatpersonas par sociālajiem
jautājumiem – ministru vai valsts sekretāru līmenī.
R.Beinarovičs svinīgi parakstās kā Latvijas atbildīgā amatpersona. Šis vēstījuma rullis tiks
nogādāts Briselē, kur 16.-17.decembrī notiek Eiropas Komisijas organizētais Eiropas gada
2010 noslēguma pasākums.

Sēdes noslēgums 16:30
Pielikumā sēdes materiāli:
1) Paveiktais cdeturtajā ceturksnī Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību
(2010) ietvaros.
2) Eiropas gada 2010 pasākumu atskaites forma.

Komitejas priekšsēdētājs

Ringolds Beinarovičs

Protokolēja

Agnese Gaile
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