EIROPAS MINIMĀLO IENĀKUMU TĪKLS (EMIN 2)
Nacionālo EMIN tīklu 2017./2018. gada darba programmas
EMIN mērķi un uzdevumi
Eiropas Minimālo Ienākumu Tīkls (EMIN) ir neformāls organizāciju un privātpersonu tīkls, kas ir apņēmies
panākt, lai pakāpeniski tiktu nodrošinātas cilvēku tiesības uz pietiekamām, pieejamām un iespējamām
minimālo ienākumu shēmām.
EMIN 2 projekta mērķis ir pakāpeniska tiesību uz pietiekamām, pieejamām un iespējamām minimālo
ienākumu shēmām nodrošināšana. Tas ir īstenojams ar sekojošiem soļiem:
•

Esošo EMIN tīklu un tīklu izveides stiprināšana gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī.

•

Sabiedrības informētības palielināšana par to, ka pietiekams un pieejams minimālais ienākums ir
labvēlīgs ne tikai cilvēkiem, kuri no tā tieši gūst labumu, bet arī visai sabiedrībai.

•

Sociālā progresa nodrošināšana, iesaistoties attiecīgajās politiskajās debatēs un iniciatīvās gan
Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī.

EMIN Tīkla nosaukums: EAPN-Latvia
Personas, kas koordinē šī dokumenta izpildi: Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele,
e-pasta adrese: laila.balga@latnet.lv
Datums: 2017. gada 18. septembris

Darba programma 2:
Nacionālā EMIN tīkla attīstība: Nacionālo EMIN tīklu stiprināšana un pastiprināta ieinteresēto pušu
līdzdalība.
Darba programmas 2 uzdevums:
Darbības / Priekšlikumi
Saskaņoto un īstenoto pasākumu un darbību programma
•

Ieinteresēto personu iesaistīšanas plānošana. Šīs ieinteresētās personas sevī ietver, piemēram, ES
līmeņa pārstāvjus, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kā arī citas arodbiedrības, ES dalībvalstu
ministrijas un citas valsts iestādes, vietējās un reģionālās varas iestādes (pašvaldības), privātus
uzņēmumus, dalībvalstu līmeņa jumta nevalstiskās organizācijas, tostarp tās, kas pārstāv cilvēkus,
kuri saskaras ar nabadzību.

•

Attiecīgo ieinteresēto personu motivācijas un kapacitātes uzlabošana, lai palielinātu šo personu
līdzdalību.
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•

Pasākumi ar mērķi palielināt plašas sabiedrības informētību attiecībā uz EMIN tīklu.

•

Komunikācijas ar plašsaziņas līdzekļiem stiprināšana ar mērķi nodrošināt EMIN tīkla atpazīstamību
sabiedrībā.

•

Darbības, kas nodrošina tehnisko atbalstu un informatīvos resursus, kas ir nepieciešami, lai uzturētu
EMIN tīkla ilgtspējīgu kapacitāti. Tas ietver sevī arī atsevišķu tīmekļa vietni par EMIN tīklu.

•

EMIN tīkla kapacitātes efektivitātes novērtējums divreiz gadā.

Nacionālā EMIN tīkla koordinatora iecelšana
•

EMIN 2 nacionālā koordinatora apstiprināšana Latvijas EMIN tīkla koordinatora amatam.

•

Nacionālā EMIN tīkla sešu reģionālo koordinatoru atlase un apstiprināšana (Vadības un
Administratīvā grupa).

•

Koordinatoru darbības uzsākšanas sanāksme, kurā piedalās gan nacionālie, gan reģionālie
koordinatori, lai iepazītos ar nacionālā EMIN tīkla mērķiem un veicamajiem uzdevumiem, kā arī ar
ierosinātajiem koordinatoru pienākumiem.

•

Septiņas regulāras koordinatoru sanāksmes (kas notiek reizi trijos mēnešos) ar mērķi saplānot un
atjaunināt koordinatoru pienākumus attiecībā uz projekta darbību veikšanu.

•

Divas ikgadējās vērtēšanas sanāksmes, kurās piedalās gan koordinatori, gan biedrības EAPN-Latvia
valde, lai novērtētu koordinatoru darbības rezultātus iepriekšēja gada laikā.

Piedalīšanās trijās nacionālo koordinatoru sanāksmēs Eiropas Savienības līmenī
•

Nacionālais koordinators veic sagatavošanas darbu pirms pasākuma ES līmenī, iepazīstoties ar
attiecīgajiem projekta dokumentiem.

•

Latvijas EMIN tīkla koordinatora piedalīšanās trijās nacionālo koordinatoru ES līmeņa sanāksmēs
notiek saskaņā ar grafiku.

•

Informācijas un ziņojumu no ES līmeņa sanāksmes nosūtīšana uz nacionālo EMIN tīklu.

Iespēju noteikšana, kā veicināt EMIN tīkla ilgtspējību
•

EMIN tīklā ieinteresēto personu darbības jomas paplašināšana.

•

Nostājas dokumentu, kas tika sagatavoti EMIN 2 projekta ietvaros, izplatīšana, kā arī nepārtrauktas
diskusijas attiecībā uz šiem dokumentiem.

•

Nacionālā Vēstnieka ietekmes turpināšana.

•

Projekta attīstības plānošana gan Eiropas, gan Ziemeļvalstu, gan nacionālajā līmenī.
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Darba programma 3:
Nacionālie konteksta ziņojumi
Darba programmas 3 uzdevums:
Darbības / Priekšlikumi
Izstrādāt konteksta ziņojumu, pamatojoties uz EMIN projekta darbinieku komandas nodrošinātajām
vadlīnijām
•

Attiecīgās informācijas apkopošana ar mērķi sastādīt Latvijas konteksta ziņojumu.

•

Nacionālā konteksta ziņojuma sastādīšana.

•

Gatava nacionālā konteksta ziņojuma izplatīšana EMIN tīklā ieinteresētajām personām un plašai
sabiedrībai.

Darba programma 5:
Saziņas stratēģija
Darba programmas 5 uzdevums:
Darbības / Priekšlikumi
Izstrādāt un īstenot saziņas stratēģiju atbilstoši saskaņotajām Eiropas vadlīnijām
•

Sanāksme, kurā piedalās nacionālais koordinators un reģionālie koordinatori un kurā tiek apspriesti
sekojoši jautājumi:

•

kā labāk izmantot saziņas vadlīnijas, kuras ir nodrošinājusi EMIN 2 projekta darbinieku komanda,
veidojot saziņu ar Latvijas sabiedrību;

•

mērķa grupas un pieejamie saziņas kanāli (sociālie tīkli, televīzija, radio, nacionālā un reģionālā
līmeņa drukātie plašsaziņas līdzekļi), kā arī saziņas līdzekļi (tīmekļa vietne, informatīvie izdales
materiāli, bukleti un brošūras).

•

Sabiedrisko attiecību speciālista iecelšana amatā un viņa / viņas pienākumu apstiprināšana.

•

Iesaistīšanās un paskaidrojošās darbības ar ieinteresētajām personām ar mērķi nodrošināt saziņu un
projekta atpazīstamību.

•

Diskusiju sanāksme, kurā piedalās EMIN projekta koordinatori un ieinteresētās personas un kurā tiek
apspriesti saziņas un publicitātes pasākumi Latvijā EMIN 2 projekta īstenošanas laikā, kā arī tiek
apstiprināts galvenais EMIN sniegtais vēstījums.

•

Divas diskusiju sanāksmes, kurās tiek apspriesti instrumenti, ar kuru palīdzību Latvijas plašu
sabiedrību un lēmumu pieņēmējus varētu iesaistīt diskusijās par MIS (minimālo ienākumu shēmu).
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Šie instrumenti ir: datu bāze, sabiedrības informētības palielināšana, reālās dzīves un pieredzes
stāsti.
•

Trīs vērtēšanas sanāksmes (ik pēc sešiem mēnešiem) ar mērķi novērtēt rezultātus, kas sasniegti
saziņas un publicitātes procesa ietvaros Latvijā EMIN 2 projekta laikā.

Darba programma 6:
„Visi autobusā” – tūre labākai Eiropai
Darba programmas 6 uzdevums:
Darbības / Priekšlikumi
Nacionāliem EMIN tīkliem ir jākoordinē „Visi autobusā” tūre savā valstī, jākoordinē sanāksmes un pasākumi,
kā arī ir jāveicina ieinteresēto personu iesaistīšana
•

Rīkot koordinatoru sanāksmi ar mērķi informēt viņus par vadlīnijām, kuras ir nodrošinājusi EMIN 2
projekta darbinieku komanda, kā arī izstrādāt konkrētu sistēmu priekš iniciatīvas „Visi autobusā”
īstenošanas Latvijā, tostarp sadalot pienākumus starp projekta reģionālajiem koordinatoriem.

•

Izstrādāt priekšlikumu, norādot divas vietas Latvijā, kurās tiks rīkoti pasākumi iniciatīvas „Visi
autobusā” ietvaros.

•

Noteikt attiecīgos Latvijas ekspertus (gan attiecībā uz minimālo ienākumu shēmu, gan pieredzes
ekspertus), kurus iesaistīt šajā iniciatīvā.

•

Noteikt attiecīgās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras vajadzētu apmeklēt iniciatīvas ietvaros.

•

Noteikt attiecīgos vietējā, valsts un Eiropas līmeņa politiķus, kurus var iesaistīt politiskajās diskusijās
par minimālo ienākumu shēmu.

•

Organizēt atklāto sanāksmi norādītajā vietā, kas ir iniciatīvas autobusa pieturas punkts.

•

Ieplānot nepieciešamos praktiskos
pakalpojumus, autobusa stāvvietas).

•

Rīkot vērtēšanas sanāksmi ar projekta koordinatoriem pēc „Visi autobusā” tūres īstenošanas Latvijā.

resursus

(t.sk.

izmitināšanu

naktsmītnēs,

ēdināšanas

Atbalstīt informācijas sniegšanas pasākumus, kas ir saistīti ar iniciatīvu „Visi autobusā”
•

Rīkot sanāksmi, kurā piedalās Nacionālais koordinators un reģionālie koordinatori, kā arī sabiedrisko
attiecību speciālists, apspriežot tajā sekojošus jautājumus:

•

kā izmantot vadlīnijas, kuras ir iekļautas „Visi autobusā” tūres rokasgrāmatā un kuras ir nodrošinājusi
EMIN 2 projekta darbinieku komanda, lai Latvijā būtu iespējams pareizi organizēt „Visi autobusā”
tūres pasākumus;
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•

dalībnieki, kas ir iesaistīti šajā pasākumā, kā arī pieejamie saziņas kanāli (sociālie tīkli, televīzija, radio,
nacionālā un reģionālā līmeņa drukātie plašsaziņas līdzekļi) un pieejamie instrumenti (tīmekļa vietne,
sanāksmes).

•

Rīkot sanāksmi, kurā piedalās Nacionālais koordinators, reģionālie koordinatori, kā arī sabiedrisko
attiecību speciālists, un kurā tiek apspriesti saziņas un projekta atpazīstamības palielināšanas
pasākumi, kuri tiks veikti gan iniciatīvas sagatavošanas periodā, gan īstenošanas periodā – tūres „Visi
autobusā” laikā Latvijas teritorijā; papildus tam, šajā sanāksmē tiek apstiprināts iniciatīvas sniegtais
galvenais vēstījums.

•

Piecu mēnešu periodā pirms iniciatīvas sākuma īstenot saziņas un projekta atpazīstamības
palielināšanas pasākumus attiecībā uz četru dienu tūri „Visi autobusā” Latvijas teritorijā.

•

Rīkot vērtēšanas sanāksmi, lai izvērtētu rezultātus, kas sasniegti pateicoties tūrei „Visi autobusā”.

Darba programma 7:
Projekta EMIN 2 nacionālā līmeņa atpazīstamības palielināšanas pasākumi
Darba programmas 7 uzdevums:
Darbības / Priekšlikumi
Organizēt vismaz vienu EMIN 2 projekta nacionālā līmeņa atpazīstamības palielināšanas pasākumu, kurā
piedalītos starptautiskie partneri
•

Jaunākās informācijas apkopošana par attiecīgajām ES līmeņa politikas jomām (Eiropas Stratēģija
2020, tostarp Eiropas semestris, Eiropas Sociālo tiesību pīlārs, Uzņēmumu sociālā atbildība un citas).

•

Jaunākās informācijas apkopošana par attiecīgajiem valsts līmeņa dokumentiem, kas ir saistīti ar
minimālo ienākumu shēmu (MIS).

•

Partneru no citu dalībvalstu EAPN tīkliem iesaistīšana, lai viņi piedalītos Latvijas nacionālajā
konferencē.

•

Valsts līmeņa minimālo ienākumu modeļa politikas izstrādātāju iesaistīšana konferencē.

•

Konferences organizēšana, ko veic Nacionālais koordinators un reģionālie koordinatori.

•

Konferences rīkošana; konferences rezultātu apkopošana, izvērtēšana un izplatīšana.

Veicināt informētību par EMIN vismaz 4 attiecīgajos notikumos valstī
•

Apstiprināt sešu diskusiju sanāksmju par minimālo ienākumu modeli grafiku un saturu (18 mēnešu
periodā).

•

Sagatavot informatīvos un izdales materiālus priekš nacionālā līmeņa atpazīstamības palielināšanas
pasākumu dalībniekiem.
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•

Rīkot vienu diskusiju sanāksmi saskaņā ar EMIN 2 projekta uzdevumu attiecībā uz pašreizējo
minimālo ienākumu modeļu tendenču analīzi; sanāksmes rezultātu izplatīšana.

•

Rīkot vienu diskusiju sanāksmi saskaņā ar EMIN 2 projekta uzdevumu attiecībā uz tīklu kapacitātes
attīstības veicināšanu; sanāksmes rezultātu izplatīšana.

•

Rīkot četras diskusiju sanāksmes saskaņā ar EMIN 2 projekta uzdevumu attiecībā uz debašu
veicināšanu un regulāra dialoga uzturēšanu Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī par pietiekamu
minimālo ienākumu modeli.

•

Rīkot vērtēšanas sanāksmi, lai izvērtētu piecu diskusiju sanāksmju sasniegumus un rezultātus.

Darba programma 9:
Nacionālie vēstnieki
Darba programmas 9 uzdevums:
Darbības / Priekšlikumi
Iecelt amatā Nacionālo Vēstnieku (-us), pamatojoties uz saskaņotu metodoloģiju, kā arī iesaistīt viņu (-us)
EMIN tīkla galvenajās aktivitātēs
•

Sadarbības ar ieinteresētajām personām veidošana ar mērķi pieaicināt Nacionālo Vēstnieku EMIN
tīklā, izvirzot šim amatam kandidātus no sabiedriskā viedokļa veidotājiem, politiķiem, pilsoniskās
sabiedrības līderiem, ietekmīgiem akadēmiķiem, reliģiskajiem līderiem, sabiedrībā labi pazīstamām
personām, kā arī no cilvēkiem, kuri piedzīvojuši nabadzību, jeb „pieredzes ekspertiem".

•

Rīkot diskusiju sanāksmi, kurā piedalās Nacionālais koordinators, reģionālie koordinatori, kā arī
kandidāti uz Nacionālā Vēstnieka amatu; Nacionālā Vēstnieka iecelšana amatā saskaņā ar
ierosinājumiem, ko sniegusi EMIN 2 projekta darbinieku komanda.

•

Publicitātes pasākumi sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos, lai palielinātu Nacionālā Vēstnieka
lomu sabiedrībā.

•

Nacionālā Vēstnieka iesaistīšanās EMIN 2 projekta pasākumos, tostarp tūrē „Visi autobusā”.

•

Rīkot vērtēšanas sanāksmi, lai izvērtētu Nacionālā Vēstnieka ieguldījumu EMIN 2 projekta īstenošanā
Latvijā.

Darba programma 10:
Politiskais dialogs Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī
Darba programmas 10 uzdevums:
Darbības / Priekšlikumi
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Nodrošināt regulāru ideju apmaiņu ar valsts politikas veidotājiem (Eiropas Komisijas pārstāvniecību, valsts
ministrijām un parlamentiem, Eiropas Parlamenta deputātiem un citiem attiecīgajiem politikas veidotājiem)
•

Pasākumu grafika sagatavošana, lai veidotu dialogu ar Eiropas Komisijas viceprezidentu Valdi
Dombrovski, Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri ir ievēlēti no Latvijas, Eiropas Parlamenta
Konsultatīvo grupu par minimālo ienākumu modeļa jautājumu, Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā, Latvijas Republikas Valsts prezidentu, Latvijas Saeimas deputātiem, Ministru prezidentu,
Valsts kanceleju, Labklājības ministru un ar citiem politikas veidotājiem.

•

Dialoga par minimālo ienākumu modeli uzturēšana ar pieminētajiem politikas veidotājiem
12 mēnešu laikā.

•

Sagatavot noslēguma konteksta ziņojumu, pamatojoties uz saskaņoto formātu

•

Noslēguma konteksta ziņojuma izstrāde par politiskā dialoga rezultātiem attiecībā uz minimālo
ienākumu modeli.

•

Gatava konteksta ziņojuma izplatīšana.

Darba programma 11:
Salīdzinošā pārskatīšana: trīs starptautiskās salīdzinošās pārskatīšanas sanāksmes par trim tematiem:
1) minimālā ienākuma pabalsta neizmantošana; 2) patēriņa grozs; 3) aktīvā iekļaušana.
Darba programmas 11 uzdevums:
Darbības / Priekšlikumi
Katrs nacionālais EMIN tīkls nosaka trīs cilvēkus, kuri piedalīsies vienā no salīdzinošā pārskata sanāksmēm
•

Salīdzinošā pārskata sanāksmē par patēriņa grozu paredzēts iesaistīt dalībniekus no valsts iestādēm,
valsts ekspertu par attiecīgo tematu, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi.

•

Izvēlētie salīdzinošā pārskata sanāksmes dalībnieki veic pašreizējo norišu apkopojumu attiecībā uz
patēriņa grozu.

•

Izvēlētie dalībnieki piedalās iepriekš minētajā salīdzinošā pārskata sanāksmē, kā arī veic tās rezultātu
apkopošanu.

•

Pēc salīdzinošā pārskata sanāksmes tiek veikta tās rezultātu izvērtēšana.

•

Noslēguma ziņojuma sagatavošana par patēriņa grozu; noslēguma ziņojuma izplatīšana.
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Darba programma 12:
Nacionālās politikas debates par patēriņa grozu
Darba programmas 12 uzdevums:
Darbības / Priekšlikumi
EMIN nacionālā tīkla rīkotajā pasākumā paredzēts sniegt informāciju par Eiropas patēriņa groza projekta
rezultātiem
•

Iecelt amatā ekspertu, kurš būs atbildīgs par patēriņa groza politikas veicināšanu EMIN 2 projekta
ietvaros.

•

Apkopot pašreizējās norises attiecībā uz patēriņa grozu Eiropas Savienības un valsts līmenī.

•

Rīkot vienu sanāksmi par patēriņa groza attīstību Latvijā, kurā piedalītos speciālisti no valsts
iestādēm, valsts eksperti par attiecīgo tematu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji; veikt sanāksmes
rezultātu apkopošanu.

•

Valsts nostājas sagatavošana par pašreizējām tendencēm attiecībā uz patēriņa grozu.

Darba programma 13:
ES līmeņa noslēguma konference
Darba programmas 13 uzdevums:
Darbības / Priekšlikumi
Nodrošināt EMIN nacionālā tīkla pārstāvju līdzdalību noslēguma konferencē
•

Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību nacionālajā EMIN tīklā noslēguma konferences laikā.

Darba programma 14: Projekta vadība
un Darba programma 15: Projekta izvērtēšana
Darba programmu 14 un 15 uzdevums:
Darbības / Priekšlikumi
Sniegt datus, kas ir nepieciešami progresa un noslēguma ziņojuma sastādīšanai, lai tos iesniegtu Eiropas
Komisijai.
•

Datu no Latvijas EMIN tīkla sagatavošana progresa un noslēguma ziņojuma sastādīšanai, kurus ir
nepieciešams iesniegt Eiropas Komisijai.

Sniegt datus, kas ir nepieciešami projekta novērtējuma ziņojuma sastādīšanai.
•

Datu no Latvijas EMIN tīkla sagatavošana, lai sastādītu projekta novērtējuma ziņojumu.
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