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Eiropas gadu hronoloģija

2010 - Eiropas gads cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību 

2009 - Eiropas kreativitātes un inovāciju gads

2008 - Starpkultūru dialoga gads

2007 - Vienādu iespēju gads
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Latvijas Eiropas gada (2010) mērķis

mobilizēt iedzīvotājus,  organizācijas, pašvaldības 
un valsts institūcijas aktīvai rīcībai, lai nodrošinātu 
Latvijas iedzīvotāju vajadzības krīzes situācijā, dalīties 
pieredzē un zināšanās, nodrošināt informāciju par 
tiesībām un iespējām ikvienam, jo īpaši - atzīt to 
personu tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi, kuri dzīvo 
trūkumā un ir sociāli atstumti
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Plāna izstrādē iesaistītie

Aktīvi līdzdarbojoties 6 NVO, ir izstrādāts Plāns Eiropas gada (2010) 
īstenošanai:

 

 Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls 
 Eiropas Kustība Latvijā
 Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība 
 Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija 

„SUSTENTO”
 Latvijas Sarkanais krusts
 Latvijas Lauku forums 
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Plāna ietvaros apņēmās

• nodrošināt informāciju mājas lapās: 
www.lm.gov.lv un 
www.2010againstpoverty.eu

• sagatavot tematiskos ikmēneša rakstus 
reģionālajiem laikrakstiem

• organizēt apaļo galdu diskusiju Rīgas 
reģionā

• organizēt informatīvos reģionālos 
seminārus par esošajām iekļaušanās 
darba tirgū iespējām (pakalpojumiem 
bezdarbniekiem, darba meklētājiem, 
darba devējiem, nodarbinātajiem) 

• organizēt pētnieciskos darbus atbilstoši 
Eiropas gada (2010) tematikai

• nodrošināt Eiropas gada (2010) 
atklāšanas un noslēguma preses 
konferences

• koordinēt Eiropas Komisijas iniciētā 
Baltijas pasākuma īstenošanu

• organizēt apaļo galdu diskusiju 
Kurzemes, Latgales, Zemgales 
un Vidzemes reģionos

• izveidot resursu karti 
• organizēt tematiskās dienas
• organizēt labās prakses 

piemēru konkursu
• organizēt praktisku padomu un 

veiksmīgu risinājumu apkopojumu
• organizēt Latvijas 

Pretnabadzības tīkla izveidi 
• Brīvprātīgo akcijas, mantu 

apmaiņas tirdziņi 

Labklājības ministrija:
NVO konsorcijs:



7

Izveidota atsevišķa sadaļa LM mājas lapā: 
www.lm.gov.lv, kur tiek nodrošināta informācijas 
pieejamību par Eiropas gada (2010) pasākumiem

http://www.lm.gov.lv/
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2010.gada 3.februāris 
Eiropas gada (2010) atklāšanas preses konference
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Labas gribas vēstnieki

• 9 sabiedrībā atpazīstami cilvēki
• Parakstītas Labas gribas vēstnieka vienošanās:

 veicināt izpratni par Eiropas gadu (2010) un tā mērķiem
 dalība Eiropas gada nacionālajos pasākumos
 pieejami žurnālistiem, gatavi paust savu viedokli publiski
 līdztekus organizētajiem pasākumiem veicina un atbalsta arī citas aktivitātes
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Apaļā galda diskusijas reģionos
 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

12.februāris - Rīga
25. februāris - Valmiera
26. februāris - Daugavpils
4. marts - Kuldīga
5. marts - Jelgava

 Rezultāti un priekšlikumi ir apkopoti
 Apkopojums tiks nosūtīts nozaru ministrijām
 Apkopojums tika prezentēts Saeimas Sociālo un darba lietu komitejai
 Tiks sniegta atgriezeniskā saite AG dalībniekiem
 Informācija ievietota LM mājas lapā: www.lm.gov.lv
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Apaļā galda diskusijas reģionos
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 Pētniecības darbi 

• LM ir aicināja augstākās izglītības 
iestādes, kuras piedāvā sociālā darba 
un sociālo zinātņu programmas, veikt 
pētnieciskos darbus atbilstoši Eiropas 
gada (2010) tematikai

• līdz 2010.gada oktobrim tiek gaidīti 
labākie studentu darbi, lai ar šo 
pētījumu rezultātiem varētu iepazīstināt 
nozaru speciālistus, attiecīgās jomas 
profesionāļus, kā arī dažādu līmeņu 
lēmumu pieņēmējus
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FAKTU LAPA par pieejamo sociālo 
atbalstu pašvaldībā

 
• Faktu lapas finansē no EK un Latvijas valdības noslēgtās Vadības 

partnerības līdzekļiem
• Pieejami LM mājas lapā: http://www.lm.gov.lv/text/1401 
• Info: Ilona Jurševska (tel.: 67021665, e-pasts: Ilona.Jursevska@lm.gov.lv)

http://www.lm.gov.lv/text/1401
http://www.lm.gov.lv/text/1401
http://www.lm.gov.lv/text/1401
http://www.lm.gov.lv/text/1401
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Tematiskie raksti
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Citu līdzdalības sekmēšana

• Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
izstāde "Eiropas gads cīņai 
pret nabadzību un sociālo 
atstumtību 2010" 

• No 18.februāra - 20.martam 
• Izstāde tradicionālā un virtuālā 

formātā sniedza informāciju 
par dažādu sociālo problēmu 
izcelsmi, kontekstu un 
risinājumu Eiropas un Latvijas 
mērogā. 

Jebkura organizācija/institūcija ir aicināta organizēt atsevišķas 
aktivitātes, kas sekmē Eiropas gada (2010) mērķu un 
pamatprincipu sasniegšanu, un izmantot Eiropas gada (2010) logo



16

Kā piedalīties?

Nr.1
• Organizācijas savās interneta mājas lapās var publicēt 

sasaisti ar EK mājas lapu: http://2010againstpoverty.eu 
un/vai ar Labklājības ministrijas mājas lapu: 
http://www.lm.gov.lv/text/1452, kā arī izvietot banerus 
un publicēt tematiskus rakstus

http://2010againstpoverty.eu/
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Kā piedalīties?

Nr.2
• Līdzdarboties Eiropas gada (2010) plānā iekļauto 

aktivitāšu īstenošanas procesā
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Konsultatīvu atbalstu sniegs:
• Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente 

Evija Meiere (tel. 67021684, e-pasts: Evija.Meiere@lm.gov.lv) par sociālās 
iekļaušanas jomām un darbībām, Eiropas gada 2010 aktivitātēm

• Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju tīkls (Inete Ielīte, tel. 29493300, e-
pasts: inete.ielite@bernuforums.lv) par nevalstisko organizāciju kapacitātes 
celšanu, Eiropas gada (2010) pasākumu koordināciju un nevalstisko organizāciju 
sadarbību, par resursu kartes papildināšanu 

• Eiropas Kustība Latvijā (Andris Gobiņš, tel. 29626646, e-pasts: gobins@web.de) 
par tematisko dienu organizēšanu

• Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO” 
(Daiga Veinberga, tel. 67590437, e-pasts: daiga.veinberga@sustento.lv) par 
darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti un viņu iesaistīšanu pasākumos

• Latvijas Sarkanais Krusts (Laura Bužinska, tel. 28621469, e-pasts: 
laura.buzinska@gmail.com) par labdarības pasākumu un akciju veidošanu

• Latvijas Lauku forums (Āris Ādlers, tel. 28855427, e-pasts: 
aris.adlers@gmail.com) par darbu lauku teritorijās 

mailto:Evija.Meiere@lm.gov.lv
mailto:inete.ielite@bernuforums.lv
mailto:gobins@web.de
mailto:laura.buzinska@gmail.com
mailto:aris.adlers@gmail.com
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Iespēju karte - http://resursukarte.ir.lv/

• Elektroniska datu bāze, kurā apkopota informācija par 
pašvaldībās, valsts iestādēs un nevalstiskajās organizācijās 
pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī par iespējām, ko Eiropas 
Savienība piedāvā saviem iedzīvotājiem. 

http://resursukarte.ir.lv/
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Labās prakses faktu lapa

• Aicinām dalīties labās prakses 
pieredzē, pastāstot par to, kā, 
neskatoties uz ikdienā 
nepārvaramajiem šķēršļiem, tiek rasta 
iespēja palīdzēt citiem

• Aizpildīt veidlapu 
• sūtīt uz e-pastu: 

sustento@sustento.lv 
• Papildus informācijai zvaniet uz tālruni: 

67590437
• www.lm.gov.lv vai http

://www.sustento.lv

http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_ieklausana/eg/laba_prakse.pdf
mailto:sustento@sustento.lv
http://www.lm.gov.lv/
http://www.sustento.lv/
http://www.sustento.lv/
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Kā piedalīties?

Nr.3
• Organizēt atsevišķas aktivitātes, kas sekmē Eiropas 

gada (2010) mērķu un pamatprincipu sasniegšanu, un 
izmantot Eiropas gada (2010) logo

 
Nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu

Nosūtīt uz e-pastu: Evija.Meiere@lm.gov.lv

LM speciālisti izskata piedāvājumu un 5 darba dienu laikā sniedz elektronisku atbildi

Aktivitāte tiek iekļauta Eiropas gada (2010) pasākumu īstenošanas grafikā
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w w w .lm .gov .lv
www.2010againstpoverty.eu

Kontaktpersona:
Evija Meiere
Tel. 67021684
E-pasts: Evija.Meiere@lm.gov.lv

http://www.lm.gov.lv/
http://www.2010againstpoverty.eu/
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