Apaļā galda diskusija Vidzemes reģionā par sociālās iekļaušanas
politikas jomām un darbībām
2010. gada 25. februārī
Viesnīca „Wolmar”, Valmiera, Tērbatas iela 16a

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,
īpaši sekmējot iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības fondiem un to finansētajiem pasākumiem.

Dienas kārtība
9:30 – 10:00

Dalībnieku reģistrācija, kafijas pauze

Plenārsēdi vada: Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja un
Gunta Kelle, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētājas vietniece
10:00 – 10:10 Atklāšanas uzruna – Inesis Boķis, Valmieras Domes priekšsēdētājs
10:10 – 10:20

Atklāšanas uzruna – Uldis Augulis, Labklājības ministrs

10:20 – 10:45

Nabadzība un sociālā atstumtība pasaulē, Eiropā un Latvijā – Feliciana Rajevska, Vidzemes
Augstskolas Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore

10:45- 11:05

Stereotipiska domāšana un diskriminācijas mazināšana- iedzīvotāju skatījums uz nabadzību
un pretnabadzības tīkla attīstība Latvijā – Elīna Ālere – Fogele, biedrība „Skalbes”

11:05 – 11:30

Vidzemes plānošanas reģions – attīstības iespējas, resursi un risinājumi nabadzības un
sociālās atstumtības mazināšanai - Guna Kalniņa – Priede, Vidzemes plānošanas reģiona,
Administrācijas vadītāja

11:30 - 11:50

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

11:50 - 12:00

Diskusijas.

12:00 - 12:30
12:30 – 14:00

Pārtraukums (Kafijas pauze)
Tematiskās diskusijas

Tematiskās diskusijas mērķis ir apzināt nabadzības un sociālās atstumtības situāciju Latvijā un iespējamos
risinājumus dažādos līmeņos, tai skaitā Vidzemes plānošanas reģionā, identificēt iespējamo atbalstu un resursus,
lai nodrošinātu iedzīvotāju pamatvajadzības, iesaistītu viņus vietējās sabiedrības dzīvē, motivētu izmaiņām, kā arī
kvalifikācijas celšanai un uzņēmējdarbības uzsākšanai.

1. Sociālās iekļaušanas politika recesijas laikā un ES fondu atbalsts labklājības nozarē.
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 par ES fondu programmām nodarbinātības un
sociālo pakalpojumu jomā, tiks apkopoti priekšlikumi un viedokļi sociālās iekļaušanas politikas efektīvai
attīstībai.
Vadītājs: Vidzemes Reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs
12:30 -12.45

Bezdarba situācija Vidzemes reģionā un ES fondu atbalsts nodarbinātības jomā - Agra
Spurdziņa, Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāles vadītāja

12:45 – 13:00

ES fondu atbalsts sociālo pakalpojumu jomā - Sigita Rozentāle, Labklājības ministrijas
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta vecākā referente

13:00 – 13:15

Sociālās iekļaušanas politikas realizācija pašvaldībā - Vitauts Staņa, Kocēnu novada
priekšsēdētājs

13:15 – 13:45

Diskusijas

13:45 - 14:00

Rezultātu apkopojums un secinājumi

2. Pakalpojumu pieejamība vietējās teritorijās, ES fondu piesaiste pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai.
Iedzīvotāju dzīves kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no iespējas realizēt savas ekonomiskās un sociālās
vajadzības. Dzīves vieta nedrīkst būt par iemeslu sevis pakļaušanai nabadzības un sociālās atstumtības
riskam. Laikā, kad valsts iedzīvotājus ir ietekmējusi ekonomiskā recesija un reģionālā reforma, svarīgi ir
turpināt nodrošināt iedzīvotājus ar tiem svarīgajiem pakalpojumiem. Šajā tematiskajā diskusijā tiks apskatīta
sociālās politikas un citu politiku teritoriālā dimensija, īpaši uzsverot pakalpojumu pieejamību, t.sk. sociālo
pakalpojumu, izglītības, veselības un transporta pieejamību u.tml., lai varētu gan iesaistīties vietējās
sabiedrības dzīvē, gan saņemt atbalstu no pašvaldības, vietējām organizācijām vai rīcības grupām.
Vadītājs: Jānis Piešiņš, Latvijas Pašvaldību Savienības padomnieks reģionālās attīstības jautājumos
Teritoriālās reformas ietekme uz pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā – Arnis Šults,
12:30 -12.45
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību attīstības departamenta
direktora vietnieks
Pašvaldību darbība pakalpojumu pieejamībai - Renāte Zīdere, Kocēnu novada padomes
12:45 – 13:00
priekšsēdētāja vietniece
13:00 – 13:15

Vietējo iedzīvotāju vajadzību identifikācija – Daiga Siliņa, Vietējās rīcības grupas ”No
Salacas līdz Rūjai” projektu vadītāja

13:15 – 13:45

Diskusijas

13:45 - 14:00

Rezultātu apkopojums un secinājumi

3. Vietējo iedzīvotāju iesaiste un aktivitāte sociālā riska mazināšanai un vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanai- iedzīvotāju iesaiste ES fondu apgūšanā
Svarīgs priekšnosacījums Eiropas gada (2010) kopējos procesos ir iedzīvotāju un iedzīvotāju grupu iesaistei
un aktivizēšanai savas dzīves kvalitātes uzlabošanai: cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanai, sociāli atstumto iedzīvotāju grupu iesaistīšanā kvalifikācijas celšanā, jaunu prasmju
apgūšanā, uzņēmējdarbības veidošanā, dažādu iestāžu „atvēršana” sabiedriskām aktivitātēm. Diskusijas
laikā tiks identificētas tās iedzīvotāju iniciatīvas, kas nodrošina sociālā riska mazināšanu un veicina
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, iesaisti kopienas procesos, kā arī veicina nodarbinātību. Tiks meklēti veidi,
kā veicināt, uzlabot sabiedrības informētību par sabiedrisko aktivitāšu nozīmi sabiedrības integrācijas
procesā.
Vadītājs: Āris Adlers, Latvijas Lauku forums
12:30 -12.45

Kopienu iniciatīvas reaģējot uz sabiedrības vajadzībām – Maija Šmite, Latvijas Lauku
sieviešu asociācijas Vidzemes pārstāve

12:45 – 13:00

Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju vajadzību nodrošināšana dzīves vietā –
Valmieras Invalīdu biedrības vadītāja

13:00 – 13:15

Bibliotēkas iesaiste sociālās atstumtības riska mazināšanai – Solveiga, Beicova, Valmieras
bibliotēka

13:15 – 13:45

Diskusijas

13:45 - 14:00

Rezultātu apkopojums un secinājumi

Noslēguma plenārsēde
Noslēguma plenārsēdi vada: Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes
priekšsēdētāja un Gunta Kelle, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētājas
vietniece
14:00 - 14:30

Darba grupu rezultātu prezentācijas

14:30 – 15:00

Noslēguma uzrunas:
Arnis Šults, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību attīstības
departamenta direktora vietnieks
Vidzemes plānošanas reģiona ES informācijas centrs
Ojārs Beķeris, Vietējās rīcības grupas ”No Salacas līdz Rūjai” koordainators

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.
Dalību lūdzam iepriekš pieteikt, aizpildot un nosūtot reģistrācijas veidlapu, uz e-pastu vidzeme@llkc.lv līdz
24.02.2010.
Papildus informācija:
Kontaktpersona par Reģionālo apaļo galdu diskusijām ir biedrības „Latvijas Lauku forums” biroja vadītājs Āris
Ādlers (tel. 28855427, e- pasts: info@llf.partneribas.lv ).
Kontaktpersona par Eiropas gada (2010) ieviešanu Labklājības ministrijā ir Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas
vecākā referente Ilze Dūmiņa (tel. 67021692, e-pasts: Ilze.Dumina@lm.gov.lv).
Kontaktpersona par Eiropas gada (2010) ieviešanu no nevalstisko organizāciju sektora ir Latvijas Sieviešu
nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte (tel. 29493300, 67336543, e-pasts:
Inete.Ielite@bernuforums.lv).

