ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS
INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTS
Elizabetes ielā 20, LV-1050, Rīga, tālr. 7282455, fakss 7282475; e-pasts:
iumsils@integracija.gov.lv

ĪUMSILS tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem.
11.04.2007.

Sanāksme sākās: 14:00

Norises vieta:

ĪUMSILS, Elizabetes iela 20, Rīga

Sarunas vadīja: O.Kastēns – ministrs
A.Rāviņš - Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Piedalījās:
I.Liepa – Sekretariāta vadītāja;
Z.Lielķikute – Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja;
I.Kļaviņa – Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu atbalsta nodaļas vadītāja;
K.Zālītis – Sekretariāta vadītājas palīgs;
D. Hanovs – Eiropas pret diskriminācijas departamenta direktors;
Benita Ose – Kolkas pagasta padomes priekšsēdētāja;
Iveta Stadgale – Liepājas pilsētas domes pārstāve;
Evita Gržibovska – LPS pārstāve Briselē;
Ivita Peipiņa – LPS padomniece.
Protokolēja: S.Kazinovska – Ministra biroja vadītāja.
Darba kārtība:
1. Ministra uzruna;
2. Diskusijas par kopīgiem interešu jautājumiem;
3. Dažādi.
1.
O.Kastēns:

Iepazīstina LPS pārstāvjus ar IUMSILS galvenajiem darbības
virzieniem. Uzsver, ka daudzu valsts programmu realizācijā ir

nepieciešams kopīgs valsts un pašvaldību institūciju darbs,
piemēram, čigānu (romu) atbalsta programmā.
2.
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Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas kontekstā aktuāls
jautājums ir valsts un pašvaldību iestāžu funkciju deleģēšana
NVO sektoram. Rodas diskusijas – kas būtu jādeleģē, cik
daudz? Pieredze šajā jautājumā daudzās iestādēs varētu būt
atšķirīga.
Jautājums par to, kā valsts varētu veicināt NVO un pašvaldību
savstarpējo sadarbību? Būtiski būtu dotēt pašvaldības no valsts
puses. IUMSILS to varētu darīt tieši sociālās integrācijas jomā.
No pašvaldību puses būtisks atbalsts NVO ir telpu īre, diemžēl
šobrīd spēkā esošā likumdošana nepieļauj šādu atbalsta formu.
Par to pienākas sods. Šobrīd atbalsts NVO notiek caur
programmām, projektiem. Svarīgi, lai likumdošanas bāze būtu
labvēlīga pašvaldībām, kas veicinātu sadarbību ar NVO un
palīdzētu tām. Šo tematu apspriedām arī sanāksmē pie ministru
prezidenta.
Svarīgi noskaidrot katras puses intereses, atbalsta robežas.
Svarīgi apzināt pašvaldības intereses izmantot NVO esošos
resursus. Piekrītu, ka pašvaldību piešķirtā palīdzība NVO ir
lietderīga, tomēr tai jānotiek bez negatīvām sekām. Jautājumu
par telpu īri izvērtēsim esošās Pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanas programmas ietvaros un iekļausim nākamajā.
Ierosinājums kopīgi sagatavot ziņojumu MK par esošajām
problēmām pašvaldību sadarbībai ar NVO sektoru. Caur šo var
piedāvāt risinājumus FM, lai uzlabotu situāciju likumdošanas
jomā.
Pateicība pašvaldībām, kas sadarbojas ar lauku NVO, kuru
projektiem IUMSILS šogad piešķir finansējumu 75 000 LVL
apmērā.
Jautājums par reemigrāciju. Iniciatīva par tautiešu atgriešanos
Latvijā tika uzsākta K.Pētersones laikā, ko turpina arī ministrs
O.Kastēns. Šī iniciatīva no valsts puses ir apsveicama, jo, kā
secina pētnieki, ir izbraukuši vairāk kā 50 000 cilvēku un šī
tendence pieaug. Ir izveidota darba grupa un 3 fokusgrupas, kas
diskutē, analizē cēloņus un gatavo priekšlikumus MK, lai
veicinātu izbraukušo tautiešu atgriešanos dzimtenē. Šobrīd
svarīgi ir saglabāt saikni ar cilvēkiem, kas ir izbraukuši.
Kā piemēru tautiešu atgriešanai Latvijā var minēt Līvānu
pašvaldību, kas izmantojot ES struktūrfondu finansiālo atbalstu
realizē projektu, kurā uzņēmēji šiem cilvēkiem piedāvā darba
vietas. Plānojam izvērtēt Līvānu pieredzi, vai to varēs izmantot
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kā pilotprojektu nākotnē arī citās pašvaldībās. Tiek izvērtēta arī
Īrijas pieredze tautiešu atgriešanai.
Šobrīd darba roku trūkumu ļoti izjūtam. Tā ir problēma, kuras
risināšanā ir jāiesaistās gan valsts, gan pašvaldību institūcijām.
Iecietības jautājums ir jaunums, tomēr pašvaldības un reģioni ir
labi sadarbības partneri, lai izplatītu šo tematu.
Čigānu (romu) programma ir piemērs, kur sadarbība notiek ar
pašvaldībām gan izglītības, gan nodarbinātības jomā. Pateicība
pašvaldībām, kuras iesaistās programmas realizācijā. Lūgums
pašvaldībās palīdzēt čigānu organizācijām kārtot dokumentu
formēšanas jautājumus.
Nākamais gads ir starpkultūru dialoga gads. Latvijā ir gandrīz
150 etniskas kultūras. Ir ļoti vēlama sadarbība šajā jomā ar
pašvaldībām, lai padarītu šo jautājumu redzamu pārējai
sabiedrībai.
Jelgavā ir reģistrēti 3000 čigāni. Pastāv problēmas izglītības
jomā. Vajadzīga labā prakse, čigānu tautības skolotāji, kas
apmāca un iedrošina bērnus. Vajadzīgas programmas,
finansējums, lai to paveiktu. Šāda problēma pastāv arī krievu
bērniem. Daudziem ir nepieciešamas papildus latviešu valodas
zināšanas, lai mācītos skolās.
Plānošanas dokumentos finansējums ir iezīmēts, taču ir
nepieciešama kopīga tikšanās ar IzM par speciālu programmu
izstrādi. IzM ir Mazākumtautību izglītības konsultatīvā
padome, kuras sastāvā pagaidām nav IUMSILS pārstāvji. Būtu
noderīgi aktualizēt šos jautājumus minētajā padomē un tikties
ar IzM pārstāvjiem.
Bieži iecietības tēma tiek skatīta vienpusēji, bet vēlamies
akcentēt arī citas sociālas grupas, kas cieš no diskriminācijas –
vecākās paaudzes cilvēki, vizuālās minoritātes (atšķirīgas ādas
krāsas cilvēki) u.c.
Piedāvājums publicēt informatīvus materiālus, rakstus par
iecietības problemātiku LPS žurnālā „Logs”.
Aktuāls jautājums ir lībiešu (līvu) kultūras atbalsts. Šogad ir
lībiešu valodas gads. Valsts valodas likums uzliek par
pienākumu rūpēties par pirmiedzīvotāju valodu, tas ir jautājums
par izcelsmi un identitāti. Pašvaldību pieredze šajā jautājumā ir
dažāda. Būtisks ir pašvaldību atbalsts lībiešu NVO, turklāt līvi
ir ļoti interesanti ārzemniekiem.
Visam pamatā ir finansējums, cik samērīgs ir pašvaldību
budžets, lai atbalstītu lībiešu kultūras pasākumus, kuri vairumā
gadījumu ir apjomīgi. Ir jāizvērtē pašvaldību iespējas nākt pretī
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līvu organizācijām.
Jāmeklē atbalsta iespējas un piemērotas sadarbības formas, jo
jautājums ir par mūsu vēsturiskajām saknēm, senčiem,
tradīcijām un valodu.
Priekšlikums
kopīgi
sarīkot
informatīvu
pasākumu
pašvaldībām, iepazīstināt pašvaldības ar lībiešu (līvu)
programmu, jautāt pašvaldībām, kurās dzīvo līvi, viedokli. Tas
varētu notikt vasarā, Kolkas pašvaldība varētu uzņemt.
Jautājums par radio un TV apraides nodrošināšanu īpaši
pierobežas reģionā – vai ir risinājums?
Sekretariāts varētu lūgt NRTP izvērtēt šo jautājumu un
palielināt jaudu raidītājiem, tomēr rezultāts nav paredzams. Ir
svarīgi, lai cilvēki ir aktīvi, raksta un informē institūcijas par
problēmām.
Uzaicinājums ministram piedalīties LPS kongresā Jelgavā š.g.
18.maijā.

NOLEMJ:

Sanāksme
beidzās:

Kopīgi sagatavot ziņojumu MK par esošajām problēmām
pašvaldību sadarbībai ar NVO sektoru
Turpināt sadarbību jautājumā par tautiešu atgriešanos Latvijā.
Kopīgi tikties ar IzM par čigānu (romu) un krievvalodīgo bērnu
integrāciju izglītības sistēmā.
Kopīgi sarīkot informatīvu pasākumu pašvaldībām par lībiešu
(līvu) programmu vasarā, Kolkā.
15:30
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