Apaļā galda diskusija Rīgas reģionā par sociālās iekļaušanas
politikas jomām un darbībām
2010. gada 12. februārī
Rīgas Domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā
Latvijas sabiedrība Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros tiek aicināta konsolidēt
savus spēkus un resursus, lai mobilizētu iedzīvotājus, organizācijas, valsts un pašvaldību institūcijas aktīvai rīcībai,
lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju vajadzības krīzes situācijā, dalītos pieredzē un zināšanās, nodrošinātu
informāciju ikvienam. Apaļā galda diskusijas galvenais uzdevums ir stiprināt saikni starp vietējo pašvaldību
politiķiem un praktiķiem, īpaši veicinot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām
(bibliotēkas, kultūras nami, uzņēmēji u.c.) sociālās iekļaušanās un ekonomiskās izaugsmes procesu veicināšanai.

Dienas kārtība
9:30 – 10:00

Dalībnieku reģistrācija

Plenārsēdi vada: Leonīds Kurdjumovs, Rīgas Domes Sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs un
Gunta Kelle, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētājas vietniece
Atklāšanas uzruna – Nils Ušakovs, Rīgas Domes priekšsēdētājs

10:10 – 10:25

Atklāšanas uzruna – Uldis Augulis, Labklājības ministrs

10:25 – 10:40

Eiropas Savienības risinājumi nabadzības apkarošanā un izaugsmes
veicināšanā – Valdis Zagorskis, Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā
vadītājas vietnieks

10:40 – 10:55

10:55 – 11:25

11:25 - 11:45

11:45 - 12:00

Plenārsēde tiek raidīta tiešraidē: www.riga.lv (sadaļā: tiešraides)

10:00 – 10:10

Nabadzība un sociālā atstumtība pasaulē, Eiropā un Latvijā – Taņa Lāce, Rīgas
Stradiņu universitātes Komunikāciju fakultātes dekāne, Eiropas Komisijas neatkarīgā
eksperte sociālās iekļaušanas jautājumos
Plāns Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) – Ilze
Dūmiņa, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā
referente, un Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla
valdes priekšsēdētāja
Eiropas gada aktivitātes un sabiedrības informēšanas process - Andris Gobiņš,
Eiropas Kustības Latvijā prezidents
Rīgas reģions – attīstības iespējas, resursi un risinājumi nabadzības un
sociālās atstumtības mazināšanai - Jānis Miezeris, Rīgas plānošanas reģiona
administrācijas vadītājs

12:00 – 12:30
12:30 - 14:00

Pārtraukums (Kafijas pauze)
Pārtraukuma laikā tiks demonstrēta filma „Esi laimīgs laukos” par vietējās iniciatīvas
projektiem
Tematiskās diskusijas

Paredzētas 4 tematiskās diskusijas: apzinot nabadzības un sociālās atstumtības situāciju Latvijā un iespējamos
risinājumus dažādos līmeņos, tai skaitā Rīgas reģionā, identificēt iespējamo atbalstu un resursus, lai nodrošinātu
iedzīvotāju pamatvajadzības, iesaistītu viņus vietējās sabiedrības dzīvē, motivētu izmaiņām, kā arī kvalifikācijas
celšanai un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Katrā diskusijā ir viens vadītājs un vairāki pieredzējuši speciālisti ar
savu redzējumu. Priekšlikumu apspriešanā, piedalās visi tematiskās diskusijas grupas dalībnieki, īpaši
identificējot labās prakses piemērus resursu kartei, pieredzes apmaiņai un tematiskajām dienām. Priekšlikumu
sniegšanā un izvērtēšanā tiek uzklausīts nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku viedoklis.
Tematisko diskusiju laikā tiks rastas atbildes uz jautājumiem:
• Kāda ir pašvaldību situācija un sadarbība reģionā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā?
• Kā varētu uzlabot informācijas apmaiņu par valsts un reģionu/pašvaldību un NVO pieejamiem resursiem,
pakalpojumiem un iespējām ?
• Kādi ir labās prakses piemēri un aktuālās problēmas, ko varētu risināt Eiropas gada (2010) aktivitāšu
ietvaros?
• Kādi ir veiksmīgākie sociālās iekļaušanas jomas un darbības risinājumi Latvijā un Rīgas reģionā?
• Kas valsts un pašvaldību institūcijām būtu jāņem vērā, plānojot rīcību nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanai turpmākajiem gadiem?
Vadītāja virsuzdevums ir apkopot apaļā galda rezultātus un priekšlikumus prezentācijai noslēguma plenārsēdē.

1. Aktīvās iekļaušanas politika recesijas laikā
Latvijā izvēlēti vairāki rīcības veidi nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai, īstenotas vairākas izmaiņas
valsts sociālajā politikā, lai veicinātu darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, kā arī personu ar
invaliditāti vienlīdzīgas iespējas. Jaunas programmas ir izstrādājusi un piedāvā Eiropas Savienība. Šajā
tematiskajā diskusijā, sniedzot informāciju un zināšanas par sociālās iekļaušanas politiku Latvijā un Eiropā, tiks
apkopoti priekšlikumi un viedokļi sociālās iekļaušanas politikas efektīvai attīstībai.

12:45 – 13:00

13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:40
13:40 – 13:50
13:50 – 14:00

1. tematiskā darba grupa tiek raidīta tiešraidē: www.riga.lv (sadaļā: tiešraides)

Vadītājas: Ilze Skrodele-Dubrovska, Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu doktora Telpa: Sēžu zālē
studiju programmas doktorante un Laila Balga, Sieviešu tiesību institūta vadītāja
Sociālekonomiskās situācijas ietekme uz Latvijas iedzīvotajiem un politiskie
12:30 -12.45
risinājumi – Silva Bendrāte, Saeimas sociālo un darba lietu komisijas
priekšsēdētājas vietniece
Galvenie sociālās iekļaušanas politikas pasākumi Latvijas iedzīvotājiem un
nepieciešamā rīcība – pētījuma rezultātu prezentācija - Ilze SkrodeleDubrovska, Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu doktora studiju
programmas doktorante
Izaicinājumi sociālās iekļaušanas politikas ieviešanā pašvaldībās – Silvija
Šimfa, Pašvaldību Savienības padomniece sociālos jautājumos
Rīgas pilsētas problēmas un iespējas sociālās atstumtības mazināšanai Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes
priekšnieks
Latvijas nevalstisko organizāciju sniegtās iespējas un Pretnabadzības tīkla
attīstība Latvijā - Elīna Ālere-Fogele, biedrība „Skalbes”
Ētika un morāle darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem cilvēkiem Ārija Baltiņa, Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija
Jautājumi un atbildes

2. Vietējo pašvaldību un NVO loma iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanā
Sociālās iekļaušanas politikas īstenošana praksē ir atkarīga no iesaistīto pušu iniciatīvas, iesaistes un
atbildības, tāpēc ir nepieciešams sniegt informāciju par pašvaldību situāciju un sadarbības iespējām reģionā
nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā, īpaši uzsverot organizētās pilsoniskās sabiedrības
līdzdarbības un līdzatbildības lomu un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju lomu lēmumu
pieņemšanā. Diskusijas laikā tiks meklēti dažādi risinājuma veidi informācijas apmaiņai par pašvaldību un
organizētās pilsoniskās sabiedrības iesaisti, atbildību un ieguldījumu sociālās iekļaušanas politikas
īstenošanā praksē, tādējādi stiprinot sadarbības iespējas.
Vadītājs: Valdis Nagobads, Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs

Telpa nr. 610

12:30 – 12.40

Pārtikas pieejamība un NVO un pašvaldību loma tās nodrošināšanā – Kristīne Sirmā,
Zemkopības ministrijas Augkopības nodaļas vadītāja

12.40 – 12.50

NVO atbalsts iedzīvotājiem – Dace Dmitrijeva, Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrības
„Dace” valdes priekšsēdētāja

12.50 – 13.00

NVO piedāvājums sociālo pakalpojumu attīstībai - Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu
biedrības vadītājs

13.00 – 13.10

Kopienu iniciatīvas iedzīvotāju resursu mobilizācijai - Ēriks Ajausks, Tieslietu ministrijas
Sabiedrības integrācijas lietu departamenta vecākais referents

13.10 – 13.20

Rīgas pašvaldības pieredze iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem pamatvajadzību
nodrošināšanā – Ervins Alksnis, Rīgas Sociālā dienesta vadītājs

13.20 – 14.00

Diskusijas

3. Vietējie un reģionālie pašvaldību apstākļi un NVO loma atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem, lai
veicinātu sociālo iekļaušanos
Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju dzīves kvalitāte ir atkarīga arī no atbalsta pasākumiem, kas
viņiem ir pieejami un vides, kurā viņi dzīvo – vai tā būtu pilsētas vide vai lauku vide. Šajā tematiskajā diskusijā
tiks apskatīta sociālās politikas un citu politiku teritoriālā dimensija, īpaši uzsverot pakalpojumu pieejamību, t.sk.
sociālo pakalpojumu, izglītības, veselības, transporta pieejamību u.tml., lai varētu gan iesaistīties vietējās
sabiedrības dzīvē, gan saņemt atbalstu no pašvaldības, vietējām organizācijām vai rīcības grupām.
Vadītājs: Āris Adlers, Latvijas Lauku forums

Telpa nr.513

12:30 – 12.40

Reģionālās reformas ietekme un pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem vietējā
teritorijā – Gundars Važa, Engures novada domes priekšsēdētājs

12.40 – 12.50

Sieviešu organizāciju nozīme vietējā sabiedrībā – Ingrīda Freiberga, biedrības SK
„Ķeguma Saulespuķes” valdes locekle

12.50 – 13.00

Bibliotēka – sociāls, izglītības un informācijas centrs – Hedviga Podziņa, Salacgrīvas
bibliotēkas vadītāja

13.00 – 13.10

Atbalsts krīzes situācijā un psihiskās veselības nodrošināšana – Dace Beināre,
biedrība „Skalbes”

13.10 – 13.20

Darba tirgus situācija Rīgas reģionā - Vija Račinska, Nodarbinātības valsts aģentūras
Rīgas filiāles vadītāja

13.20 – 14.00

Diskusijas

4.Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana
Svarīgs priekšnosacījums Eiropas gada (2010) kopējos procesos ir dzimumu līdztiesībai un cilvēku ar
invaliditāti vienlīdzīgu iespēju atzīšanai, kā arī citu sociāli atstumto iedzīvotāju grupu iesaistīšanā
kvalifikācijas celšanā, jaunu prasmju apgūšanā un uzņēmējdarbības veidošanā. Lai sekmētu vienlīdzīgu
iespēju, tiesību un atbildības atzīšanu, kā arī nodrošinot vienlīdzīgu pieeju resursiem un to izmantošanas
iespējām, diskusijas laikā notiks informācijas apmaiņa un zināšanu nodošana par visu iesaistīto pušu un
sabiedrības iesaistīšanos sociālās atstumtības problēmu mazināšanā. Tiks meklēti veidi, kā veicināt
sabiedrības uzskatu maiņu, stereotipu mazināšanu vai mainīšanu un sociālās atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju vienlīdzīgu iespēju un tiesību atzīšanu.
Vadītāja: Ilze Laine, Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija” valdes priekšsēdētāja

Telpa nr. 511

12:30 – 12:40

Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana ES fondu līdzfinansētajos projektos, Zane
Lasmane, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

12:40 – 12:50

Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana citu fondu līdzfinansētajos projektos, Aija Bauere,
Sabiedrības integrācijas fonda direktore

12:50 – 13:00

Tālākizglītības pieejamība un attīstība Latvijā – Dace Ratniece, Izglītības un zinātnes
ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktore

13:00 – 13:10

Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana - Maiga Krūzmētra, Latvijas Lauku Sieviešu
apvienība

13:10 – 13:20

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā - Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar īpašam
vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento” valdes priekšsēdētāja

13:20 – 14:00

Diskusijas

14:00 - 14:40
14:40 – 16:00

Plenārsēde tiek raidīta tiešraidē: : www.riga.lv (sadaļā:
tiešraides)

Noslēguma plenārsēdi vada: Eiženija Aldermane, Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētāja un Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla Telpa: Sēžu zālē
valdes priekšsēdētāja
Rezultātu prezentācija un apkopojums
Noslēguma uzrunas:
Inese Švekle, Rīgas Domes Labklājības departamenta direktore
Jānis Baltačs, Latvijas Lauku foruma valdes priekšsēdētājs
Pārsla Eglīte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūts, Latvijas
Dzimumu līdztiesības apvienība, Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo
atstumtību (2010) labas gribas vēstniece
Rihards Andris Bērziņš, Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību
(2010) labas gribas vēstnieks

Konferences dalībnieki – pārstāvji no dažādām institūcijām, kas strādā nodarbinātības, izglītības, sociālā darba,
bērnu tiesību aizsardzības jomās, kā arī citās, kas saistītas ar preču, pakalpojumu, ienākumu vai tiesību
pieejamības nodrošināšanu mazaizsargātajiem iedzīvotājiem.

