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 pakāpeniskā 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.



Nodrošināt sociālo progresu, iesaistoties attiecīgajās politiskajās debatēs un iniciatīvās gan Eiropas Savienības,
gan dalībvalstu līmenī.
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EMIN Tīkla nosaukums: EAPN-Latvia
Personas, kas koordinē šī dokumenta izpildi:
Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele, e-pasta adrese: info@eapn.lv
Datums: 2018. gada 5. marts

Darba programma 2:
Nacionālā EMIN tīkla attīstība: Nacionālo EMIN tīklu stiprināšana un pastiprināta ieinteresēto pušu līdzdalība.

Darba programmas 2 uzdevums:
Saskaņoto un īstenoto pasākumu un darbību programma
(1) 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.
2017. gada janvārī-februārī EAPN-Latvia izveidoja datu bāzi par potenciāli ieinteresētajām nevalstiskajām
organizācijām (300), arodbiedrībām (10), valsts institūcijām (8), pašvaldībām (119) un uzņēmumiem (10), kas
varētu iesaistīties EMIN tīklā Latvijā.
2017. gada 28. februārī Rīgā EAPN-Latvia darba grupa (nacionālais koordinators Laila Balga) informēja LR
Labklājības ministriju par EMIN-2 projektu.
2017. gada 9. martā EMIN-2 nacionālais koordinators iepazīstināja Dialoga platformas imigrantu atbalstam
dalīborganizācijas ar EMIN mērķiem un pasākumiem.
2017. gada 26. maijā Jūrmalā EAPN-Latvia nacionālais koordinators un divi reģionālie koordinatori, kā arī viens
NVO eksperts diskutēja ar Brīvības un solidaritātes fonda, politiskās partijas "Progresīvie" un Jūrmalas pilsētas
Sabiedriskās padomes pārstāvjiem par EMIN-2 uzdevumu īstenošanas iespējām Latvijā 2017.-2018. gadā.
2017. gada 15. augustā Rīgā EMIN-2 nacionālais koordinators un viens reģionālais koordinators tikās ar Latvijas
Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla vadību, lai iepazīstinātu ar EMIN.
(2) Attiecīgo ieinteresēto personu motivācijas un kapacitātes uzlabošana, lai palielinātu šo personu līdzdalību.
2017. gada februārī EAPN-Latvia sagatavoja EMIN-2 projekta kopsavilkuma tulkojumus latviešu un krievu
valodās.
2017. gada 6. februārī EAPN-Latvia izsūtīja informatīvas vēstules Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai (LBAS)
un 8 ministrijām par EMIN-2 projekta mērķiem. Līdz ar to mēneša laikā tika izveidots kontaktpersonu saraksts,
kuras uzrādīja LBAS, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Tieslietu
ministrija, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija.

2

2017. gada 23. martā Rīgā EAPN-Latvia Gada pārskata sapulcē, kurā bija pārstāvētas 22 biedru organizācijas,
nacionālais koordinators iepazīstināja ar EMIN-2 mērķiem un plānotajiem pasākumiem sadarbības partneru
piesaistei 2017. gadā.
2017. gada 19. maijā Rīgā notika EAPN-Latvia Stratēģiskās platformas dalīborganizāciju pārstāvju un Valdes
locekļu sanāksme, kurā nacionālais koordinators un reģionālie koordinatori sniedza padziļinātu informāciju par
EMIN-2 tīkla izveidošanu. Sanāksmē bija pārstāvētas EAPN-Latvia dalīborganizācijas, tostarp, kas pārstāv
cilvēkus, kuri saskaras ar nabadzību: Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība, Lielo ģimeņu centrs „Ģimenes
atbalsts”, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība „Veiksme”, Sieviešu tiesību institūts un Garkalnes sieviešu
biedrība „Mūsmājas”.
2017. gada 6. jūnijā Rīgā EMIN-2 darba grupa nacionālā koordinatora vadībā apstiprināja stratēģisko plānu
EMIN-2 pasākumu ieviešanai Latvijā līdz 2018. gada decembrim.
2017. gada 22. augustā Rīgā notika EAPN-Latvia NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme (vadītāja
Laila Balga) attiecībā uz Latvijas NVO iesaisti EMIN-2 tīklā. Sanāksmē piedalījās 11 biedru organizāciju pārstāvji:
IWO-International Women’s Organisation, Sieviešu tiesību institūts, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība
„Veiksme”, biedrība „PINS”, Augstākās izglītības kvalitātes centrs, Latvijas Sarkanais Krusts, Latvijas
Daudzbērnu ģimeņu biedrība, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai, Dobeles invalīdu biedrība, Siguldas
invalīdu biedrība „Aicinājums Tev” un Latvijas Juristu apvienība.
(3) Pasākumi ar mērķi palielināt plašas sabiedrības informētību attiecībā uz EMIN tīklu.
2017. gada 16. februārī Dobelē, Zemgales reģionā, EMIN-2 nacionālais koordinators un divi eksperti tikās
diskusijā par EMIN politiku ar Dobeles novada pašvaldības iestāžu vadītājiem, Dobeles invalīdu biedrības, Dobeles
diabēta biedrības un Latvijas Sarkanā Krusta dalībniekiem.
2017. gada 30. martā NVO namā, Rīgā, EMIN-2 projekta ietvaros tika organizēta Latvijas Daudzbērnu ģimeņu
biedrības sanāksme par daudzbērnu ģimeņu materiālo nodrošinājumu., kurā piedalījās nacionālais koordinators un
viens NVO speciālists.
2017. gada 17. maijā Balvos, Latgales reģionā, EMIN-2 projekta ietvaros tika organizēta EAPN-Latvia nacionālā
koordinatora un 10 ekspertu diskusija ar pašvaldību institūciju un NVO, kuras pārstāv nabadzīgo un sociāli
atstumto iedzīvotāju intereses, speciālistiem par minimālā ienākuma ietekmi uz nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanos.
2017. gada 31. maijā NVO resursu centrā Jēkabpilī, Vidzemes reģionā, notika EMIN-2 nacionālā koordinatora un
divu reģionālo koordinatoru diskusija ar Jēkabpils pilsētas un novada un Salas novada invalīdu organizāciju
pārstāvjiem par pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā par cienīgas dzīves nodrošināšanu cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
2017. gada 2. augustā Rīgā EMIN-2 projekta ietvaros EAPN-Latvia nacionālais koordinators un 9 eksperti
iepazīstināja sanāksmes dalībniekus no Rīgas, Jēkabpils, Dobeles, Tukuma, Saldus, Talsu un Alūksnes pilsētu un
Rucavas, Jaunpils, Olaines un Garkalnes novadu, un Dobeles novada Bikstu pagasta nevalstiskajām organizācijām
ar EMIN tīkla priekšrocībām nabadzības mazināšanā.
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2017. gada 6. septembrī Rucavā, Kurzemes reģionā, EMIN-2 projekta ietvaros EAPN-Latvia nacionālais
koordinators, četri reģionālie koordinatori un viens eksperts iepazīstināja Rucavas novada pašvaldību pārstāvjus un
nevalstisko organizāciju dalībniekus ar EMIN mērķiem un pasākumiem.
2017. gada 7. septembrī Ziemupē, Kurzemes reģionā, EMIN-2 projekta ietvaros EAPN-Latvia nacionālais
koordinators, trīs reģionālie koordinatori un viens eksperts iepazīstināja Latvijas neredzīgo nevalstisko organizāciju
dalībniekus ar EMIN mērķiem un pasākumiem.
2017. gada 14. septembrī Varakļānos, Vidzemes reģionā, EMIN-2 projekta ietvaros EAPN-Latvia nacionālais
koordinators, trīs reģionālie koordinatori un divi eksperti iepazīstināja Varakļānu novada pašvaldības pārstāvjus un
NVO dalībniekus ar EMIN mērķiem un pasākumiem.
2017. gada 15. septembrī Rēzeknē, Latgales reģionā, EMIN-2 projekta ietvaros EAPN-Latvia nacionālais
koordinators, trīs reģionālie koordinatori un divi eksperti iepazīstināja Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldības
pārstāvjus un NVO dalībniekus ar EMIN mērķiem un pasākumiem.
2018. gada 20. janvārī Varakļānos, Vidzemes reģionā, EMIN-2 projekta ietvaros EAPN-Latvia nacionālais
koordinators, divi reģionālie koordinatori un divi eksperti iepazīstināja Varakļānu, Madonas, Līvānu un Ērgļu
pilsētu, Preiļu, Lubānas, Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību un NVO pārstāvjus ar EMIN mērķiem iedzīvotāju
labklājības nodrošināšanai.
(4) Komunikācijas ar plašsaziņas līdzekļiem stiprināšana ar mērķi nodrošināt EMIN tīkla atpazīstamību sabiedrībā.
No 2017. gada 1. maija līdz 30. septembrim EMIN-2 projektam tika piesaistīts viens sabiedrisko attiecību
konsultants.
2017. gadā EMIN-2 projekta pasākumos tika nostiprināta mediju dalība un informācijas izplatīšana par
pasākumiem, konkrēti: 17. maijā Balvos; 31. maijā Jēkabpilī, 2. augustā, 25. oktobrī un 27. oktobrī Rīgā.
No 2018. gada 1. janvāra tiek turpināta komunikācijas ar plašsaziņas līdzekļiem stiprināšana ar mērķi nodrošināt
EMIN tīkla atpazīstamību sabiedrībā.
(5) 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.
2017. gada janvārī-februārī EAPN-Latvia izveidoja plašsaziņas līdzekļu datu bāzi, iekļaujot vairāk nekā 40 mediju
adreses, lai informētu par EMIN-2 projekta aktivitātēm.
2017. gada janvārī EAPN-Latvia mājas lapā tika izveidota sadaļa „EMIN-2” http://www.eapn.lv/emin2/, kas tiek
regulāri uzturēta projekta īstenošanas laikā. (Līgums ar SIA „Sanne”, piesaistīts nacionālais koordinators un viens
brīvprātīgais darbinieks.)
(6) EMIN tīkla kapacitātes efektivitātes novērtējums divreiz gadā.
2017. gada 22. augustā Rīgā EMIN-2 projektā notika vērtēšanas sanāksme ar mērķi novērtēt EMIN tīkla
kapacitātes efektivitāti laikā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam. Sanāksmē piedalījās nacionālais
koordinators, 4 reģionālie koordinatori un 6 NVO speciālisti.
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2017. gada 6. decembrī Rīgā notika EMIN tīkla kapacitātes efektivitātes novērtēšanas sanāksme, kurā piedalījās
nacionālais koordinators, četri reģionālie koordinatori un divi NVO speciālisti.
2018. gada martā un jūlijā paredzētas EMIN tīkla kapacitātes efektivitātes novērtēšanas sanāksme par laika posmu
no 2017. gada 1. augusta līdz 2018. gada 30. jūnijam.
Nacionālā EMIN tīkla koordinatora iecelšana

(1) EMIN-2 nacionālā koordinatora apstiprināšana Latvijas EMIN tīkla koordinatora amatam.
Saskaņā ar EAPN (Europe) EMIN projekta vadības lēmumu ar 2017. gada 1. janvāri EMIN tīkla nacionālā
koordinatora amatu EMIN-2 projektā sāka pildīt EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga (2017. gada
2. janvāra uzņēmuma līgums).

(2) Nacionālā EMIN tīkla sešu reģionālo koordinatoru atlase un apstiprināšana (Vadības un Administratīvā grupa).
Saskaņā ar EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja 2017. gada 2. janvāra lēmumu nacionālā EMIN tīkla Vadības un
Administratīvajā grupā tika atlasīti un apstiprināti seši reģionālie koordinatori: Elīna Ālere-Fogele, Lelde Cālīte,
Valda Stadgale, Mārīte Rozentāle un Henriks Danusēvičs (2017. gada 2. janvāra uzņēmuma līgumi), un Norberts
Snarskis (2017. gada 2. janvāra darba līgums).
Saskaņā ar EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja 2017. gada 22. decembra lēmumu projektā darba attiecības
pārtrauktas ar N.Snarski, un saskaņā ar 2018. gada 15. janvāra lēmumu – lauzts pakalpojumu līgums ar
H.Danusēviču.
Saskaņā ar EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja 2018. gada 2. janvāra lēmumu nacionālā EMIN tīkla Vadības un
Administratīvajā grupā tika atlasīti un apstiprināti divi reģionālie koordinatori: Jānis Stjadja (2018. gada 2. janvāra
uzņēmuma līgums) un Baiba Giptere (2018. gada 2. janvāra līgums par pašnodarbinātās personas pakalpojumiem).
Zināšanai: 2017. gada 1. februārī EAPN-Latvia valde dalīborganizāciju vidū tika izsludinājusi pieteikšanos uz
reģionālo koordinatoru amatiem EMIN-2 projektā.

(3) 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.
2017. gada 23. janvārī Rīgā notika EMIN-2 koordinatoru darbības uzsākšanas sanāksme, kuru vadīja nacionālais
koordinators un kurā piedalījās EAPN-Latvia 6 dalīborganizāciju pārstāvji.
2017. gada martā EMIN-2 projektā tika izveidota NVO ekspertu grupa, kurā (papildus reģionālajiem
koordinatoriem) iekļauti Māris Graudiņš (Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā), Juris Dzelme (Augstākās
izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs), Sergejs Mahņovs (Latvijas Juristu apvienība), Sarma Brauna (Biedrība
„Jaunatne par”) un Vija Ahunzjanova (Lielo ģimeņu centrs „Ģimenes atbalsts”).
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(4) Septiņas regulāras koordinatoru sanāksmes (kas notiek reizi trijos mēnešos) ar mērķi saplānot un atjaunināt
koordinatoru pienākumus attiecībā uz projekta darbību veikšanu.
2017. gada 14. februārī Rīgā notika EMIN-2 nacionālā koordinatora, trīs reģionālo koordinatoru, četru ekspertu un
trīs NVO vadītāju sanāksme ar mērķi saplānot un atjaunināt koordinatoru pienākumus attiecībā uz projekta darbību
veikšanu.
2017. gada 8. maijā Rīgā notika EMIN-2 nacionālā koordinatora, divu reģionālo koordinatoru, divu ekspertu un
divu NVO vadītāju sanāksme par projekta darbību veikšanu.
2017. gada 6. jūnijā Rīgā notika EMIN-2 nacionālā koordinatora un piecu reģionālo koordinatoru sanāksme par
projekta darbību veikšanu.
2017. gada 22. augustā Rīgā notika EMIN-2 nacionālā koordinatora, piecu reģionālo koordinatoru un 6 NVO
vadītāju sanāksme par projekta darbību veikšanu.
2018. gada martā, jūlijā un oktobrī EMIN-2 projekta ietvaros paredzētas koordinatoru sanāksmes ar mērķi saplānot
un atjaunināt koordinatoru pienākumus attiecībā uz projekta darbību veikšanu.

(5) Divas ikgadējās vērtēšanas sanāksmes, kurās piedalās gan koordinatori, gan biedrības EAPN-Latvia valde, lai
novērtētu koordinatoru darbības rezultātus iepriekšēja gada laikā.
2018. gada 7. februārī Rīgā notika EMIN-2 2017. gada rezultātu izvērtēšanas sanāksme, kurā piedalījās nacionālais
koordinators, trīs reģionālie koordinatori un divi NVO vadītāji.
2018. gada decembrī Rīgā notiks EMIN-2 projekta koordinatoru darbības rezultātu izvērtēšanas sanāksme, kurā
piedalīsies nacionālais koordinators, reģionālie koordinatori un NVO vadītāji.
Piedalīšanās trijās nacionālo koordinatoru sanāksmēs Eiropas Savienības līmenī

(1) Nacionālais koordinators veic sagatavošanās darbu pirms darbības ES līmenī, iepazīstoties ar attiecīgajiem
projekta dokumentiem.
EMIN-2 nacionālais koordinators Laila Balga tika veikusi sagatavošanās darbu pirms katra pasākuma ES līmenī,
iepazīstoties ar attiecīgajiem projekta dokumentiem.

(2) Latvijas EMIN tīkla koordinatora piedalīšanās trijās nacionālo koordinatoru ES līmeņa sanāksmēs notiek
saskaņā ar grafiku.
EMIN-2 nacionālais koordinators Laila Balga tika piedalījies sekojoši trijās nacionālo koordinatoru ES līmeņa
sanāksmēs:
1) 2017. gada 27. martā Briselē, Beļģijā;
2) 2017. gada 25.-26. septembrī Lēvenā, Beļģijā;
3) 2018. gada 27. februārī Briselē, Beļģijā.

(3) Informācijas un ziņojumu no ES līmeņa sanāksmes nosūtīšana uz nacionālo EMIN tīklu.
Latvijas nacionālais EMIN tīkls gan sanāksmes laikā, gan pēc katras ES līmeņa sanāksmes no EAPN (Europe)
tika saņēmis EMIN-2 projekta informāciju un ziņojumus.
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Noteikt iespējas, kā veicināt EMIN tīkla ilgtspējību

(1) EMIN tīklā ieinteresēto personu darbības jomas paplašināšana.
2017. gada 16. septembrī EMIN-2 nacionālais koordinators Laila Balga un reģionālais koordinators Elīna ĀlereFogele sagatavoja un EMIN-2 projekta vadībai Briselē iesniedza EAPN-Latvia Darba programmu
2017.-2018. gadam, kurā iekļauti pasākumi EMIN tīklā ieinteresēto personu darbības jomas paplašināšanai.
Līdz 2018. gada 1. aprīlim EAPN-Latvia darba grupa plāno sagatavot un iesniegt priekšlikumus EAPN (Europe)
EMIN-2 projekta plānošanai.

(2) Nostājas dokumentu, kas tika sagatavoti EMIN-2 projekta ietvaros, izplatīšana, kā arī nepārtrauktās
diskusijas attiecībā uz šiem dokumentiem.
2017. gadā Latvijas nacionālais EMIN tīkls no EAPN (Europe) tika saņēmis nostāju dokumentus, kas sagatavoti
EMIN-2 projekta ietvaros.
2017. gada 21. jūlijā Rīgā notika EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme – diskusija, kurā
piedalījās pārstāvji no biedrības „PINS”, Victory Foundation, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra,
Lielo ģimeņu centra „Ģimenes atbalsts”, Latvijas Nākotnes Institūta, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības,
Dobeles invalīdu biedrības, Rīgas aktīvo senioru alianses un EAPN-Latvia Balvu centra. Sanāksmē tika izstrādāti
priekšlikumi Eiropas Sociālo tiesību pīlāra uzstādījumu ieviešanai dzīvē EMIN-2 projekta ietvaros.
2017. gada 17. augustā Rīgā notika EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme – diskusija,
kurā piedalījās pārstāvji no biedrības „PINS”, Victory Foundation, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas
centra, Lielo ģimeņu centra „Ģimenes atbalsts”, Dobeles invalīdu biedrības, Sieviešu tiesību institūta, Garkalnes
sieviešu biedrības „Mūsmājas” un Cēsu biedrības „Jaunatne par”. Sanāksmē tika izvērtēts iedzīvotāju ienākuma
līmenis un tā ietekme, kā arī uzdevumi Poverty Watch īstenošanai EMIN-2 projekta ietvaros.

(3) Nacionālā Vēstnieka ietekmes turpināšana.
Pēc EMIN-2 projekta īstenošanas pabeigšanas 2018. gada 21. decembrī veicināt Nacionālā Vēstnieka ietekmes
turpināšanu, potenciāli EMIN-3 projektā, kā arī EAPN-Latvia cita veida darbības ietvaros.

(4) Projekta attīstības plānošana gan Eiropas, gan Ziemeļvalstu, gan nacionālajā līmenī.
EAPN-Latvia, nolūkā turpināt EMIN-2 projekta un izveidotā nacionālā tīkla iestrādes, sākot ar 2017. gada
1. augustu tika sagatavojis atbilstošus projektu pieteikumus dažādiem fondiem:
1) 2017. gada 17. augustā EAPN-Latvia partnerībā ar EAPN-Netherlands tika iesniedzis projekta pieteikumu EAPN
Solidarity Fund attiecībā uz EAPN-Latvia kapacitātes stiprināšanu. Plānotais projekta budžets 6000 eiro. (Atbilde
nav saņemta.)
2) 2017. gada 21. novembrī EAPN-Latvia tika iesniedzis projekta pieteikumu „Programma nabadzīgo cilvēku
interešu aizstāvības izaugsmei” Sabiedrības integrācijas fondam Latvijas NVO fonda finansētajā programmā.
Plānotais budžets 14904 eiro. (Projekta pieteikums noraidīts.)
3) 2018. gada 31. janvārī EAPN-Latvia tika iesniedzis projekta pieteikumu „Link between social rights and
social entrepreneurship” NordPlus Adult 2018 programmai. Sadarbības partneri no Igaunijas, Lietuvas, Dānijas
un Norvēģijas. Plānotais budžets 42280 eiro. (Atbilde paredzēta 2018. gada maijā.)
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4) 2018. gada 14. februārī EAPN-Latvia tika iesniedzis projekta pieteikumu „Empovering of NGO for efficient
social rights’ advocacy” Ziemeļu Ministru Padomes Baltijas jūras reģiona NVO programmai. Sadarbības
partneri no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, Dānijas un Norvēģijas. Plānotais budžets
59730 eiro. (Atbilde paredzēta 2018. gada maijā.)

Darba programma 3:
Nacionālie konteksta ziņojumi

Darba programmas 3 uzdevums:
Izstrādāt konteksta ziņojumu, pamatojoties uz EMIN projekta darbinieku komandas nodrošinātajām vadlīnijām


Attiecīgās informācijas apkopošana ar mērķi sastādīt Latvijas konteksta ziņojumu.

2017. gada martā EAPN-Latvia veica EMIN-2 darba grupas aptauju par esošo stāvokli minimālā ienākuma modeļa
jomā un par EMIN nacionālo tīklu; aptaujas rezultāti tika iekļauti konteksta ziņojumā (Context Report).
Atbilstoši EMIN-2 projekta darbinieku komandas nodrošinātajām vadlīnijām EAPN-Latvia nacionālais
koordinators un reģionālie koordinatori apkopoja informāciju ar mērķi sastādīt Latvijas konteksta ziņojumu
(Context Report).


Nacionālā konteksta ziņojuma sastādīšana.

Līdz 2017. gada jūnijam noritēja EAPN-Latvia nacionālā koordinatora konsultācijas ar EMIN-2 projekta vadību
par Latvijas pārskata (Context Report) sastādīšanu, kā arī noritēja darba grupas izveidošana un materiālu
apkopošana.
2017. gada 20. jūnijā EAPN-Latvia tika iesniedzis EAPN (Europe) Latvijas pārskatu (Context Report), kuru
sagatavoja EMIN-2 darba grupa.
2017. gada jūlijā noritēja EAPN-Latvia darba grupas konsultācijas par iesniegtā pārskata kvalitātes uzlabošanu.
Latvijas pārskata (Context Report) gala variants tika iesniegts EMIN-2 projekta vadītājam 2017. gada 18. augustā.


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

2017. gada augustā Latvijas pārskats (Context Report) tika noformēts un iešūts vākos izplatīšanai EMIN tīklā
ieinteresētajām personām, pirmkārt, EMIN tīklā reģistrētajām organizācijām un EAPN-Latvia biedru
organizācijām. Noformētais pārskats tika ievietots EAPN-Latvia mājas lapā, par to informācija tika sniegta
Facebook, tā nodrošinot pieejamību plašai sabiedrībai.
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Darba programma 5:
Saziņas stratēģija

Darba programmas 5 uzdevums:
Izstrādāt un īstenot saziņas stratēģiju atbilstoši saskaņotajām Eiropas vadlīnijām

(1) Sanāksme, kurā piedalās nacionālais koordinators un reģionālie koordinatori un kurā tiek apspriesti sekojošie
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).

2017. gada 6. decembrī Rīgā notika EMIN Latvijas tīkla sanāksme, kurā piedalījās nacionālais koordinators, četri
reģionālie koordinatori un divi NVO speciālisti. Sanāksmē tika apspriesti jautājumi par efektīvu EMIN-2 projekta
darbinieku izstrādāto saziņas vadlīniju izmantošanu un apkopota informācija par mērķa grupām (seniori, sievietes,
iedzīvotāji laukos, NVO un arodbiedrību dalībnieki, valsts un pašvaldību institūciju darbinieki) un reāli pieejamiem
saziņas kanāliem (Facebook, Twitter, pašvaldību izdevumi, nacionālā un reģionālā TV, Radio un drukātā prese
latviešu un krievu valodās) un nepieciešamajiem saziņas līdzekļiem (mājas lapa http://www.eapn.lv/emin2/,
EMIN-2 projekta bukleti, citi informatīvie materiāli).
(2) Sabiedrisko attiecību speciālista iecelšana amatā un viņa / viņas pienākumu apstiprināšana.
Ar 2017. gada 1. maiju EMIN-2 projekta nacionālais koordinators sabiedrisko attiecību konsultanta amatā
iecēla žurnālistu Aleksandru Kalniņu. (Uzņēmuma līgums, kas izbeigts sakarā ar A.Kalniņa nāvi 2017. gada
oktobrī.)
(3) Iesaistīšanās un paskaidrojošās darbības ar ieinteresētajām personām ar mērķi nodrošināt saziņu un projekta
atpazīstamību.
Laikā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 28. februārim nacionālais koordinators un reģionālie
koordinatori izmantoja EMIN-2 projekta vadošo darbinieku informatīvos materiālus un EMIN Latvijas tīkla
iestrādes un resursus, lai nodrošinātu saziņu un projekta atpazīstamību.
Laikā no 2017. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim sabiedrisko attiecību konsultants regulāri piedalījās EMIN-2
projekta pasākumos Latvijas reģionos, sagatavoja un izplatīja nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas
līdzekļiem informāciju par EMIN tīklu.
(4) 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.
2018. gada 28. martā Rīgā EMIN-2 projekta ietvaros tiek plānota sanāksme, kurā piedalīsies EMIN-2
nacionālais koordinators un reģionālie koordinatori un NVO vadītāji un kurā tiks apspriesti saziņas un
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publicitātes pasākumi Latvijā šī projekta īstenošanas laikā, kā arī tiks apstiprināts galvenais EMIN sniegtais
vēstījums, ievērojot EMIN-2 projekta vadošo darbinieku sniegto informāciju un ieteikumus.
(5) Divas diskusiju sanāksmes, kurās tiek apspriesti instrumenti, ar kuru palīdzību Latvijas plašu sabiedrību un
lēmumu pieņēmējus varētu iesaistīt diskusijās par MIS (minimālo ienākumu modeli). Šie instrumenti ir: datu
bāze, sabiedrības informētības palielināšana, reālās dzīves un pieredzes stāsti.
2017. gada 22. septembrī Rīgā EMIN-2 nacionālais koordinators un viens reģionālais koordinators tikās
diskusiju sanāksmē ar Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla četriem pārstāvjiem par
jautājumiem, kas saistīti ar plašas sabiedrības un lēmumu pieņēmēju iesaisti diskusijās par MIS. Sanāksmes
dalībnieki nolēma izmantot savas datu bāzes, plašsaziņas līdzekļus, kā arī apkopot atsevišķus reālās dzīves
stāstus.
2018. gada jūlijā tiek plānota diskusiju sanāksme ar NVO vadītāju un pašvaldību pārstāvju piedalīšanos
saistībā ar MIS.
(6) Trīs vērtēšanas sanāksmes (ik pēc sešiem mēnešiem) ar mērķi novērtēt rezultātus, kas tika sasniegti saziņas
un publicitātes procesa ietvaros Latvijā EMIN-2 projekta laikā.
2017. gada 22. augustā Rīgā EMIN-2 projektā notika vērtēšanas sanāksme ar mērķi novērtēt rezultātus, kas tikuši
sasniegti saziņas un publicitātes procesa ietvaros Latvijā laikā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam. Sanāksmē
piedalījās nacionālais koordinators, 4 reģionālie koordinatori un 6 NVO speciālisti.
2018. gada martā un jūlijā paredzētas vērtēšanas sanāksmes par rezultātiem, kas sasniegti saziņas un publicitātes
procesa ietvaros Latvijā laikā no 2017. gada 1. augusta līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Darba programma 6:
„Visi autobusā” – tūre labākai Eiropai

Darba programmas 6 uzdevums:
Nacionāliem EMIN tīkliem ir jākoordinē „Visi autobusā” tūre savā valstī, jākoordinē sanāksmes un pasākumi, kā arī
ir jāveicina ieinteresēto personu iesaistīšana

(1) Rīkot koordinatoru sanāksmi ar mērķi informēt viņus par vadlīnijām, kuras ir nodrošinājusi EMIN-2 projekta
darbinieku komanda, kā arī izstrādāt konkrētu sistēmu iniciatīvas „Visi autobusā” īstenošanai Latvijā, tostarp
sadalot pienākumus starp projekta reģionālajiem koordinatoriem.
2017. gada 22. augustā un 6. decembrī Rīgā EMIN Latvijas tīkla ietvaros notika sanāksmes, kurās nacionālais
koordinators informēja reģionālos koordinatorus un NVO vadītājus par vadlīnijām, kuras ir nodrošinājusi EMIN-2
projekta darbinieku komanda, lai izstrādātu konkrētu sistēmu iniciatīvas „Visi autobusā” īstenošanai Latvijā.
2018. gada 6. martā Rīgā EMIN-2 nacionālais koordinators un viens reģionālais koordinators paredz tikties ar
Rīgas pilsētas Austrumu izpilddirekcijas vadību, lai iepazīstinātu ar iniciatīvu „Visi autobusā” un izteiktu
priekšlikumu par sadarbību pasākumā.
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2018. gada 28. martā Rīgā EMIN-2 nacionālais koordinators sanāksmē paredz sadalīt pienākumus visiem
reģionālajiem koordinatoriem, kā arī NVO brīvprātīgajiem, lai organizētu iniciatīvu „Visi autobusā”.

(2) Izstrādāt priekšlikumu, norādot divas vietas Latvijā, kurās tiks rīkoti pasākumi iniciatīvas „Visi autobusā”
ietvaros.
2018. gada 28. martā Rīgā EMIN-2 nacionālais koordinators sanāksmē ar reģionālajiem koordinatoriem paredz
saskaņot informāciju par vietām, kurās tiks rīkoti pasākumi Latvijā iniciatīvas „Visi autobusā” ietvaros.

(3) Noteikt attiecīgos Latvijas ekspertus (gan attiecībā uz minimālo ienākumu modeli, gan pieredzes ekspertus),
kurus iesaistīt šajā iniciatīvā.
2018. gada 28. martā Rīgā EMIN-2 nacionālais koordinators sanāksmē ar reģionālajiem koordinatoriem un
NVO vadītājiem paredz noteikt Latvijas ekspertus (gan attiecībā uz minimālo ienākumu modeli, gan pieredzes
ekspertus), kurus iesaistīt iniciatīvā „Visi autobusā”.

(4) Noteikt attiecīgās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras vajadzētu apmeklēt iniciatīvas ietvaros.
2018. gada 28. martā Rīgā EMIN-2 nacionālais koordinators sanāksmē ar reģionālajiem koordinatoriem un
NVO vadītājiem paredz noteikt Latvijas ekspertus (gan attiecībā uz minimālo ienākumu modeli, gan pieredzes
ekspertus), kurus iesaistīt iniciatīvā „Visi autobusā”.

(5) Noteikt attiecīgos vietējā, valsts un Eiropas līmeņa politiķus, kurus var iesaistīt politiskajās diskusijās par
minimālo ienākumu modeli.
2018. gada 28. martā Rīgā EMIN-2 nacionālais koordinators sanāksmē ar reģionālajiem koordinatoriem un
NVO vadītājiem paredz noteikt Latvijas vietējā, valsts un Eiropas līmeņa politiķus, kurus var iesaistīt
politiskajās diskusijās par minimālo ienākumu modeli saistībā ar iniciatīvu „Visi autobusā”.

(6) Organizēt atklāto sanāksmi norādītajā vietā, kas ir iniciatīvas autobusa pieturas punkts.
2018. gada 8. jūnijā Rīgā, saskaņā ar EMIN-2 projekta plānu, EMIN-2 nacionālais koordinators un reģionālie
koordinatori paredz organizēt atklāto sanāksmi darba grupas apstiprinātajā vietā, kas ir iniciatīvas autobusa
pieturas punkts.
Papildus 2018. gada 7. jūnijā EMIN-2 nacionālais koordinators un reģionālie koordinatori paredz organizēt
iniciatīvas autobusa sagaidīšanu pieturas punktā uz Latvijas – Lietuvas robežas, kā arī 2018. gada 9. jūnijā
organizēt iniciatīvas autobusa pavadīšanu pieturas punktā uz Latvijas – Igaunijas robežas.

(7) Ieplānot nepieciešamos praktiskos resursus (t.sk. izmitināšanu naktsmītnēs, ēdināšanas pakalpojumus,
autobusa stāvvietas).
No 2018. gada 6. marta EMIN-2 nacionālais koordinators, reģionālie koordinatori, NVO un Rīgas pašvaldības
darbinieki paredz nodrošināt nepieciešamos praktiskos resursus (t.sk. izmitināšanu naktsmītnēs, ēdināšanas
pakalpojumus, autobusa stāvvietas) saistībā ar iniciatīvu „Visi autobusā”.
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(8) Rīkot vērtēšanas sanāksmi ar projekta koordinatoriem pēc „Visi autobusā” tūres īstenošanas Latvijā.
2018. gada jūlijā Rīgā paredzēts rīkot vērtēšanas sanāksmi ar projekta nacionālā koordinatora, reģionālo
koordinatoru, NVO dalībnieku un valsts iestāžu un pašvaldību darbinieku līdzdalību pēc „Visi autobusā” tūres
īstenošanas Latvijā.
Atbalstīt informācijas sniegšanas pasākumus, kas ir saistīti ar iniciatīvu „Visi autobusā”

(1) 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;



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).

2018. gada 28. martā Rīgā notiks EMIN Latvijas tīkla sanāksme, kurā piedalīsies nacionālais koordinators,
reģionālie koordinatori un NVO speciālisti. Sanāksmē paredzēts apspriest jautājumus, kas saistīti ar vadlīniju
izmantošanu, 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; paredzēts
apzināt pieejamos saziņas kanālus (Facebook, Twitter, pašvaldību izdevumi, nacionālā un reģionālā TV, Radio un
drukātā prese latviešu un krievu valodās) un pieejamos instrumentus (mājas lapa http://www.eapn.lv/emin2/,
sanāksmes). Bez tam šajā sanāksmē tiek apstiprināts iniciatīvas sniegtais galvenais vēstījums.
(2) 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.
2018. gada 16. maijā Rīgā paredzēts rīkot sanāksmi, kurā piedalīsies nacionālais koordinators, reģionālie
koordinatori, kā arī NVO dalībnieki, un kurā tiks apspriesti saziņas un projekta atpazīstamības palielināšanas
pasākumi, kuri veikti gan iniciatīvas sagatavošanas periodā, gan īstenošanas periodā - tūres „Visi autobusā” laikā
Latvijas teritorijā.

(3) Piecu mēnešu periodā pirms iniciatīvas sākuma ir jāīsteno saziņas un projekta atpazīstamības palielināšanas
pasākumi attiecībā uz četru dienu tūri „Visi autobusā” Latvijas teritorijā.
Ar 2018. gada 1. janvāri EAPN-Latvia EMIN-2 projekta ietvaros īsteno saziņas un projekta atpazīstamības
palielināšanas pasākumus attiecībā uz četru dienu tūri „Visi autobusā” Latvijas teritorijā.

(4) Rīkot vērtēšanas sanāksmi, lai izvērtētu rezultātus, kas tika sasniegti pateicoties tūrei „Visi autobusā”.
2018. gada jūlijā EAPN-Latvia EMIN-2 projekta ietvaros plāno rīkot vērtēšanas sanāksmi, lai izvērtētu
informācijas sniegšanas pasākumu rezultātus, kas tika sasniegti, pateicoties tūrei „Visi autobusā”.
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Darba programma 7:
Projekta EMIN-2 nacionālā līmeņa atpazīstamības palielināšanas pasākumi

Darba programmas 7 uzdevums:
Organizēt vismaz vienu EMIN-2 projekta nacionālā līmeņa atpazīstamības palielināšanas pasākumu, kurā piedalītos
starptautiskie kontakti

(1) Jaunākās informācijas apkopošana par attiecīgajām ES līmeņa politikas jomām (Eiropas Stratēģija 2020,
tostarp Eiropas pusgads, Eiropas Sociālo tiesību pīlārs, Uzņēmumu sociālā atbildība un citas).
Laika posmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim EMIN-2 nacionālais koordinators un viens reģionālais
koordinators veica 2017. gada informācijas apkopošana par attiecīgajām ES līmeņa politikas jomām (Eiropas
Stratēģija 2020, tostarp Eiropas pusgads, Eiropas Sociālo tiesību pīlārs, Uzņēmumu sociālā atbildība un citas).
No 2018. gada 1. janvāra turpinās augstāk minētās informācijas apkopošana par 2018. gadu.

(2) Jaunākās informācijas apkopošana par attiecīgajiem valsts līmeņa dokumentiem, kas ir saistīti ar minimālo
ienākumu modeli (MIS).
Laika posmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim EMIN-2 nacionālais koordinators un viens reģionālais
koordinators veica 2017. gada informācijas apkopošanu par attiecīgajiem valsts līmeņa dokumentiem, kas ir saistīti
ar minimālo ienākumu modeli (MIS) Latvijā.
No 2018. gada 1. janvāra turpinās augstāk minētās informācijas apkopošana par 2018. gadu.

(3) Partneru no citu dalībvalstu EAPN tīkliem iesaistīšana, lai viņi piedalītos Latvijas nacionālajā konferencē.
Laika posmā no 2017. gada jūnija līdz 2018. gada jūnijam norit partneru no citu dalībvalstu EAPN tīkliem
(Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, Čehijas u.c.) iesaistīšana, lai viņi piedalītos Latvijas nacionālajā konferencē
EMIN-2 projekta ietvaros.

(4) Valsts līmeņa minimālo ienākumu modeļa politikas izstrādātāju iesaistīšana konferencē.
Ar 2018. gada 1. jūliju EAPN-Latvia paredz veikt pasākumus valsts līmeņa minimālo ienākumu modeļa politikas
izstrādātāju iesaistīšana konferencē.

(5) Konferences organizēšana, ko veic Nacionālais koordinators un reģionālie koordinatori.
Ar 2018. gada 1. augustu EMIN-2 nacionālais koordinators un reģionālie koordinatori plāno uzsākt starptautiskās
konferences organizēšanu Rīgā 2018. gada oktobrī.

(6) Konferences rīkošana; konferences rezultātu apkopošana, novērtēšana un izplatīšana.
2018. gada oktobrī Rīgā noritēs starptautiskā konference, lai veicinātu EMIN-2 projekta nacionālā līmeņa
atpazīstamības palielināšanos, kurā piedalīsies partneri no citu dalībvalstu EAPN tīkliem, valsts līmeņa minimālo
ienākumu modeļa politikas izstrādātāji, EAPN-Latvia dalīborganizāciju un citu NVO un arodbiedrību pārstāvji, un
pašvaldību un uzņēmumu speciālisti.
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2018. gada novembrī paredzēta starptautiskās konferences rezultātu apkopošana, novērtēšana un izplatīšana.
Veicināt informētību par EMIN vismaz 4 attiecīgajos notikumos valstī

(1) Sešu diskusiju sanāksmju par minimālo ienākumu modeli grafika un satura apstiprināšana (18 mēnešu
periodā).
2017. gada 6. jūnijā Rīgā EMIN-2 darba grupa nacionālā koordinatora vadībā apstiprināja sešu diskusiju sanāksmju
par minimālo ienākumu modeli grafiku un saturu ieviešanai Latvijā līdz 2018. gada decembrim.

(2) Informatīvo izdales materiālu sagatavošana pasākumu dalībniekiem nacionālā līmeņa atpazīstamības
palielināšanai.
Laikā no 2017. gada 1. janvāra EMIN-2 projekta ietvaros norit informatīvo izdales materiālu sagatavošana
pasākumu dalībniekiem nacionālā līmeņa atpazīstamības palielināšanai.

(3) Rīkot vienu diskusiju sanāksmi saskaņā ar EMIN-2 projekta uzdevumu attiecībā uz pašreizējo minimālo
ienākumu modeļu tendenču analīzi; sanāksmes rezultātu izplatīšana.
2017. gada 25. oktobrī Rīgā notika diskusiju sanāksme saskaņā ar EMIN-2 projekta uzdevumu attiecībā uz
pašreizējo minimālo ienākumu modeļu tendenču analīzi. Sanāksmē piedalījās nacionālais koordinators, seši
reģionālie koordinatori, 17 nevalstisko organizāciju pārstāvji no Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas un Jēkabpils pilsētām,
Balvu, Dobeles, Garkalnes, Baldones, Jaunolaines, Sabiles, Skrīveru, Brocēnu, Varakļānu un Rucavas novadiem.
2017. gada novembrī EAPN-Latvia nodrošināja sanāksmes rezultātu izplatīšanu, izmantojot iepriekš minētos
instrumentus.

(4) Rīkot vienu diskusiju sanāksmi saskaņā ar EMIN-2 projekta uzdevumu attiecībā uz tīklu kapacitātes attīstības
veicināšanu; sanāksmes rezultātu izplatīšana.
2017. gada 15. novembrī Rīgā noritēja diskusiju sanāksme saskaņā ar EMIN-2 projekta uzdevumu attiecībā uz tīklu
kapacitātes attīstības veicināšanu. Sanāksmē piedalījās nacionālais koordinators, pieci reģionālie koordinatori, IT
administrators un vienas NVO vadītājs.
2017. gada decembrī EAPN-Latvia nodrošināja sanāksmes rezultātu izplatīšanu, izmantojot iepriekš minētos
instrumentus.

(5) Rīkot četras diskusiju sanāksmes saskaņā ar EMIN-2 projekta uzdevumu attiecībā uz debašu veicināšanu un
regulāra dialoga uzturēšanu Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī par pietiekamo minimālo ienākumu
modeli.
2017. gada 6. septembrī Rucavā, Kurzemes reģionā, EMIN-2 projekta ietvaros noritēja diskusiju sanāksme saskaņā
ar EMIN-2 projekta uzdevumu attiecībā uz debašu veicināšanu un regulāra dialoga uzturēšanu Eiropas Savienības
un dalībvalstu līmenī par pietiekamo minimālo ienākumu modeli. Sanāksmē piedalījās nacionālais koordinators,
četri reģionālie koordinatori un viens eksperts, kā arī Rucavas novada pašvaldību pārstāvji un nevalstisko
organizāciju dalībnieki.
2017. gada 14. septembrī Varakļānos, Vidzemes reģionā, EMIN-2 projekta ietvaros noritēja diskusiju sanāksme
saskaņā ar EMIN-2 projekta uzdevumu attiecībā uz debašu veicināšanu un regulāra dialoga uzturēšanu Eiropas
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Savienības un dalībvalstu līmenī par pietiekamo minimālo ienākumu modeli. Sanāksmē piedalījās nacionālais
koordinators, trīs reģionālie koordinatori un divi eksperti, kā arī Varakļānu novada pašvaldības pārstāvjus un
nevalstisko organizāciju dalībnieki.
2017. gada 27. oktobrī Rīgā notika Brīvības un solidaritātes fonda organizētā diskusiju sanāksme "Sociālā
nevienlīdzība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi", kurā informāciju par EMIN-2 projekta uzdevumu attiecībā uz
debašu veicināšanu un regulāra dialoga uzturēšanu Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī par pietiekamo
minimālo ienākumu modeli sniedza EMIN-2 nacionālais koordinators un viens reģionālais koordinators.
2018. gada aprīlī Rīgā plānota viena diskusiju sanāksme ar pašvaldību un NVO pārstāvju piedalīšanos saskaņā ar
EMIN-2 projekta uzdevumu attiecībā uz debašu veicināšanu un regulāra dialoga uzturēšanu Eiropas Savienības un
dalībvalstu līmenī par pietiekamo minimālo ienākumu modeli.

(6) Rīkot vērtēšanas sanāksmi, lai novērtētu sešu diskusiju sanāksmju sasniegumus un rezultātus.
2017. gada 1. novembrī Rīgā notika EAPN-Latvia vērtēšanas sanāksme, kurā piedalījās nacionālais koordinators,
seši reģionālie koordinatori un 28 NVO pārstāvji, lai novērtētu 2017. gada diskusiju sanāksmju sasniegumus un
rezultātus.
2018. gada decembrī plānota EAPN-Latvia vērtēšanas sanāksme, lai novērtētu 2018. gada diskusiju sanāksmju
sasniegumus un rezultātus.

Darba programma 9:
Nacionālie vēstnieki

Darba programmas 9 uzdevums:
Iecelt amatā Nacionālo vēstnieku (-us), pamatojoties uz saskaņotu metodoloģiju, kā arī iesaistīt viņu (-us) EMIN
tīkla galvenajās aktivitātēs

(1) Sadarbības ar ieinteresētajām personām veidošana ar mērķi pieaicināt Nacionālo Vēstnieku EMIN tīklā,
izvirzot šim amatam kandidātus no sabiedriskā viedokļa veidotājiem, politiķiem, pilsoniskās sabiedrības
līderiem, ietekmīgajiem akadēmiķiem, reliģiskajiem līderiem, sabiedrībā labi pazīstamajām personām, kā arī
no cilvēkiem, kuri piedzīvo nabadzību jeb „pieredzes ekspertiem".
2018. gada 1. februārī EAPN-Latvia EMIN-2 projekta ietvaros tika izsludinājis konkursu ar pieteikšanas termiņu
31. martu uz EMIN Goda vēstneša amatu. Ievērojot EMIN-2 projekta darbinieku komandas rekomendācijas,
aicinātas izvirzīt Goda vēstnešus nevalstiskās organizācijas, arodbiedrības, valsts institūcijas, pašvaldības un
privātie uzņēmumi.

(2) Rīkot diskusiju sanāksmi, kurā piedalās Nacionālais koordinators, reģionālie koordinatori, kā arī kandidāti uz
Nacionālā Vēstnieka amatu; Nacionālā Vēstnieka iecelšana amatā saskaņā ar ierosinājumiem, ko sniedza
EMIN-2 projekta darbinieku komanda.
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2018. gada aprīlī Rīgā paredzēta diskusiju sanāksme un EMIN Latvijas tīkla Goda vēstnešu apstiprināšana, kurā
piedalīsies nacionālais koordinators, reģionālie koordinatori, kā arī kandidāti uz Goda vēstneša amatu.

(3) Publicitātes pasākumi sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos, lai palielinātu Nacionālā Vēstnieka lomu
sabiedrībā.
Laikā no 2018. gada aprīļa līdz decembrim paredzēti regulāri publicitātes pasākumi sociālajos tīklos un plašsaziņas
līdzekļos, lai palielinātu EMIN Goda vēstneša lomu sabiedrībā.

(4) Nacionālā Vēstnieka iesaistīšanās EMIN-2 projekta pasākumos, tostarp tūrē „Visi autobusā”.
2018. gada 28. martā Rīgā notiks EMIN-2 nacionālā koordinatora, reģionālo koordinatoru un NVO pārstāvju
sanāksme, kurā paredzēta EMIN Goda vēstneša iesaistīšanas plānošana projekta pasākumos, tostarp tūrē „Visi
autobusā”.
No 2018. gada 1. aprīļa EMIN-2 projekta ietvaros tiks organizēti pasākumi ar EMIN Goda vēstneša iesaistīšanos,
tostarp tūrē „Visi autobusā”.

(5) Rīkot vērtēšanas sanāksmi, lai novērtētu Nacionālā Vēstnieka ieguldījumu EMIN-2 projekta īstenošanā Latvijā.
2018. gada decembrī tiks rīkota vērtēšanas sanāksme ar nacionālā koordinatora, reģionālo koordinatoru un NVO
pārstāvju piedalīšanos, lai novērtētu EMIN Goda vēstneša ieguldījumu EMIN-2 projekta īstenošanā Latvijā.

Darba programma 10:
Politiskais dialogs Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī

Darba programmas 10 uzdevums:
Nodrošināt regulāru ideju apmaiņu ar valsts politikas veidotājiem (Eiropas Komisijas pārstāvniecību, valsts
ministrijām un parlamentiem, Eiropas Parlamenta deputātiem un citiem attiecīgajiem politikas veidotājiem)

(1) Pasākumu grafika sagatavošana, lai veidotu dialogu ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku 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.
2018. gada 28. martā Rīgā EMIN-2 projekta ietvaros paredzēts apstiprināt pasākumu grafiku un atbildīgās
personas, kas laikā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 30. novembrim nodrošinās dialoga veidošanu ar Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja vietnieku 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.
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(2) Dialoga par minimālo ienākumu modeli uzturēšana ar pieminētajiem politikas veidotājiem 12 mēnešu laikā.
No 2016. gada EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga iekļauta Labklājības ministrijas darba grupā Plāna
minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai sagatavošanai. No 2017. gada valdes locekle Elīna ĀlereFogele darbojas Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā.
Līdz 2017. gada 10. februārim EAPN-Latvia dalīborganizācijas un partneri tika aicināti iesūtīt jautājumus saistībā
ar EMIN-2 projektā ietvaros plānoto tikšanos ar Eiropas Komisijas Viceprezidentu Valdi Dombrovski.
2017. gada 8. martā EAPN-Latvia Valde iesniedza LR Ministru prezidentam priekšlikumus „Par minimālā
ienākuma noteikšanu”.
2017. gada 29. martā Rīgā EMIN-2 projekta nacionālais koordinators un divi reģionālie koordinatori piedalījās
NVO un Ministru Kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē par divām tēmām: Plāns minimālo
ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai (Labklājības ministrija) un Aktuālā informācija par Valsts nodokļu
politikas pamatnostādņu 2017.-2021. gadam izstrādes gaitu (Finanšu ministrija).
2017. gada 26. augustā EAPN-Latvia Valde nosūtīja 23 iesniegumus LR Saeimas komisijām, ministrijām un Rīgas
pašvaldībai attiecībā uz nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu Latvijā. Līdz 2017. gada novembra beigām
no atbildīgajām institūcijām tika saņemtas vēstules ar skaidrojumiem, kas parāda tālāka dialoga par minimālo
ienākumu modeli uzturēšanu ar pieminētajiem politikas veidotājiem.
2017. gada 15. novembrī Rīgā EMIN-2 projekta trīs reģionālie koordinatori sanāksmē LR Saeimā diskutēja par
nabadzīgo cilvēku atbalsta programmām un MIS ar Sociālo un darba lietu komisijas vadību.
2018. gada 27. aprīlī Briselē, Beļģijā, EMIN-2 projekta viens reģionālais koordinators Labklājības ministrijas
delegācijas sastāvā piedalīsies Annual Convention on Inclusive Growth ikgadējā pasākumā par tēmu
„Implementation of the Social Pillar”.

Sagatavot noslēguma konteksta ziņojumu, pamatojoties uz saskaņotu veidni

(1) Noslēguma konteksta ziņojuma izstrāde par politiskā dialoga rezultātiem attiecībā uz minimālo ienākumu
modeli.
Līdz 2018. gada 31. oktobrim EAPN-Latvia paredz sagatavot Noslēguma konteksta ziņojumu par politiskā dialoga
rezultātiem attiecībā uz MIS.

(2) Gatava konteksta ziņojuma izplatīšana.
2018. gada novembrī Latvijas Noslēguma konteksta ziņojums tiks noformēts izplatīšanai EMIN tīklā
ieinteresētajām personām, pirmkārt EMIN tīklā reģistrētajām organizācijām, EAPN-Latvia biedru organizācijām,
valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajam sektoram. Noformētais pārskats tiks ievietots EAPN-Latvia mājas
lapā, par to informācija tiks sniegta Facebook, tā nodrošinot pieejamību plašai sabiedrībai.
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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:
Katrs nacionālais EMIN tīkls nosaka trīs cilvēkus, kuri piedalīsies vienā no salīdzinošās pārskatīšanas sanāksmēm

(1) Salīdzinošās pārskatīšanas sanāksmē par patēriņa grozu vajadzētu iesaistīt dalībniekus no valsts iestādēm,
valsts ekspertu par attiecīgo tematu, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi.
Līdz 2018. gada 1. jūlijam EMIN tīkla nacionālais koordinators paredz apstiprināt Latvijas trīs pārstāvjus dalībai
salīdzinošās pārskatīšanas sanāksmē par patēriņa grozu.

(2) Izvēlētie salīdzinošās pārskatīšanas sanāksmes dalībnieki veic pašreizējo norišu apkopojumu attiecībā uz
patēriņa grozu.
Līdz 2018. gada 1. septembrim salīdzinošās pārskatīšanas sanāksmes trīs dalībnieki no Latvijas veiks pašreizējo
norišu apkopojumu attiecībā uz patēriņa grozu.

(3) Izvēlētie dalībnieki piedalās iepriekš minētajā salīdzinošās pārskatīšanas sanāksmē, kā arī veic tās rezultātu
apkopošanu.
Apstiprinātie Latvijas trīs dalībnieki piedalīsies salīdzinošās pārskatīšanas sanāksmē, kas paredzēta 2018. gada
septembrī Antverpenē, Beļģijā, kā arī līdz 2018. gada 30. septembrim veiks sanāksmes rezultātu apkopošanu.

(4) Pēc salīdzinošās pārskatīšanas sanāksmes tiek veikta tās rezultātu izvērtēšana.
Pēc salīdzinošās pārskatīšanas sanāksmes par patēriņa grozu līdz 2018. gada 31. oktobrim nacionālā koordinatora
vadībā paredzēts veikt rezultātu izvērtēšanu, organizējot Latvijas nacionālā EMIN tīkla dalībnieku sanāksmi.

(5) Noslēguma ziņojuma sagatavošana par patēriņa grozu; noslēguma ziņojuma izplatīšana.
Līdz 2018. gada 30. novembrim EAPN-Latvia darba grupa nacionālā koordinatora vadībā EMIN-2 projekta
ietvaros paredz sagatavot noslēguma ziņojumu par patēriņa grozu.
Noslēguma ziņojumu paredzēts noformēt un ievietot EAPN-Latvia mājas lapā http://www.eapn.lv/emin2/, kā arī
līdz 2018. gada 20. decembrim izsūtīt pa pastu atbilstošajām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
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Darba programma 12:
Nacionālās politikas debates par patēriņa grozu
Darba programmas 12 uzdevums:
EMIN nacionālā tīkla rīkotajā pasākumā vajadzētu sniegt informāciju par Eiropas patēriņa groza projekta
rezultātiem

(1) Iecelt amatā ekspertu, kurš būs atbildīgs par patēriņa groza politikas veicināšanu EMIN-2 projekta ietvaros.
Līdz 2018. gada 1. aprīlim nacionālais koordinators paredz iecelt amatā ekspertu, kurš būs atbildīgs par patēriņa
groza politikas veicināšanu EMIN-2 projekta ietvaros.

(2) Apkopot pašreizējās norises attiecībā uz patēriņa grozu Eiropas Savienības un valsts līmenī.
2017. gada 18. aprīlī Rīgā notika EMIN-2 projekta nacionālā koordinatora un reģionālo koordinatoru sanāksme par
norisēm attiecībā uz patēriņa grozu Eiropas Savienības un Latvijas valsts līmenī.

(3) 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.
2017. gada 6. jūlijā Rīgā EMIN-2 projekta ietvaros notika diskusija par patēriņa groza pieteikuma aktualitāti un
cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanas nepieciešamību iedzīvotājiem, kuru vadīja nacionālais koordinators.
Diskusijā ar vairāk nekā 20 nevalstisko organizāciju pārstāvjiem piedalījās speciālisti un zinātnieki no Labklājības
ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Universitātes. Diskusijas noslēgumā notika rezultātu
apkopošana, kurus EAPN-Latvia izmanto, paužot nepieciešamību pēc reāla patēriņa groza izveidošanas Latvijā, lai
ietekmētu likumdošanas raksturu.

(4) Valsts nostājas sagatavošana par pašreizējām tendencēm attiecībā uz patēriņa grozu.
Līdz 2018. gada 12. septembrim Latvijas trīs pārstāvji, kuri apstiprināti dalībai salīdzinošās pārskatīšanas sanāksmē
Antverpenē, nacionālā koordinatora vadībā sagatavos informāciju par Latvijas valsts nostāju par pašreizējām
tendencēm attiecībā uz patēriņa grozu.

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

(1) Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību nacionālajā EMIN tīklā noslēguma konferences laikā.
Atbilstoši EMIN-2 projekta vadības plānam EAPN-Latvia paredz nodrošināt Latvijas pārstāvniecību projekta
noslēguma konferencē.
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Darba programma 14: Projekta vadība un
Darba programma 15: Projekta izvērtēšana

Darba programmu 14 un 15 uzdevums:
Sniegt datus, kas ir nepieciešami progresa un noslēguma ziņojuma sastādīšanai, lai tos iesniegtu Eiropas Komisijai.

(1) Datu no Latvijas EMIN tīkla sagatavošana progresa un noslēguma ziņojuma sastādīšanai, kurus ir
nepieciešams iesniegt Eiropas Komisijai.
EAPN-Latvia paredz sagatavot un iesniegt datus saskaņā ar EMIN-2 projekta vadības norādīto grafiku

Sniegt datus, kas ir nepieciešami projekta novērtējuma ziņojuma sastādīšanai.

(1) Datu no Latvijas EMIN tīkla sagatavošana, lai sastādītu projekta novērtējuma ziņojumu.
EAPN-Latvia paredz sagatavot un iesniegt datus saskaņā ar EMIN-2 projekta vadības norādīto grafiku.
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