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Vispārīgi par Eiropas sanāksmēm 
cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā 

• Eiropas sanāksmes veltītas nabadzībā dzīvojošo cilvēku tiesībām 
piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos un piekļūt ar tiem saistītai 
informācijai jautājumos, kas ietekmē viņu dzīves un labklājību. Eiropas 
sanāksmes ir visredzamākais brīdis, kas veicina šo procesu, taču, 
iespējams, ka vēl svarīgāk ir, ka tās attīsta un iedrošina līdzdalības 
procesu nacionālajā līmenī 

• Šo sanāksmju nosaukuma saīsinājums ir PeP (piemēram, PeP 2019) 

• Eiropas PeP sanāksmes ar Eiropas Komisijas atbalstu organizē Eiropas 
Pretnabadzības tīkls (European European Anti-Poverty Network jeb EAPN) 

• EAPN palīdz arī nacionālie koordinatori, kas nodrošina nacionālo delegāciju 
sagatavošanās procesu, kā arī atgriezenisko saiti pēc PeP sanāksmēm 

• Sanāksmju organizēšanā parasti ir iesaistīta arī Eiropas Padomes 
prezidējošā valsts un Eiropas Parlaments 

• Sanāksmju organizēšanā piedalās arī NVO, kas iesaistītas cīņā pret 
nabadzību 

 

 



Kas ir PeP? 
• Eiropas sanāksmes cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, ir 

ikgadēja delegāciju pulcēšanās, kuru sastāvā ir ļaudis no 
Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirzniecības 
asociācijas. Ļaudis tiekas, lai apmainītos domām gan 
savstarpēji, gan ar pārstāvjiem no valstu un ES 
institūcijām, sociālajiem partneriem, sociālajām NVO, 
zinātniekiem un citām iesaistītajām pusēm par politikām, 
kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi 

• Eiropas sanāksmes saistītas ar ES izvirzīto mērķi veicināt 
nabadzībā dzīvojošo un sociāli atstumto cilvēku 
iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos (Eiropas 
stratēģija 2020). Nabadzībā dzīvojošie cilvēki – pieredzes 
eksperti 

• Eiropas Sociālo tiesību pīlārs 
 
 



PeP sanāksmju mērķi 
• Iedvesmot delegātus no cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, kļūt par 

aktīvistiem, kas tieši piedzīvojuši nabadzību, lai iesaistītos savas 
apkaimes vai organizācijas darbā 

• Veicināt cilvēku, kas pieredzējuši nabadzību, iesaistīšanos 
pretnabadzības NVO aktivitātēs un attiecīgi lēmumu pieņemšanas 
procesos vietējā, valsts un Eiropas Savienības līmenī 

• Dot iespēju domu apmaiņai un mācīties, tādējādi veicinot turpmāku 
pieredzes apmaiņu un kopīgus projektus 

• “Realitātes pārbaude”: iespēja salīdzināt līdzīgo un atšķirīgo dažādās 
valstīs, kā arī viesiem dot iespēju uz vietas pārliecināties, vai viņu pieeja 
cīņā pret nabadzību atbilst nabadzīgo ļaužu pieredzei, un, ja 
nepieciešams, mainīt savas politikas un darbības 

• Stiprināt nabadzībā dzīvojošo cilvēku līdzdalību attiecīgos ES procesos 

• Ietekmēt dienaskārtības veidošanas gaitu Eiropas līmenī 

• Ietekmēt lēmumu pieņēmējus un turēt viņus pie vārda 

 



Sanāksmju logo 



PeP sanāksmju dalībnieki 

Delegāti 
• Cilvēki, kas dzīvo nabadzībā un ir sākuši iesaistīties pretnabadzības 

organizāciju darbā un aktivitātēs, un ir ieinteresēti iesaistīties 
politikas veidošanas procesos 

• Daži iepriekšējo sanāksmju delegāti, lai palīdzētu nodrošināt 
nepārtrauktību  

Viesi 
• Nacionālo un Eiropas Savienības līmeņa institūciju pārstāvji (politiķi 

un izpildinstitūciju pārstāvji) 
• NVO, sociālo partneru, akadēmisko aprindu un citu iesaistīto pušu 

pārstāvji 
Sabiedrība kopumā 
• Dažas sanāksmju norises ir publiski pieejamas interesentiem. 

Sanāksmei var sekot blogā un Twitterī.  
 



PeP sanāksmju norise 

• Plenārsēdes sanāksmes sākumā un noslēgumā, kur 
piedalās visi dalībnieki. Plenārsēžu laikā tiek teiktas oficiālās 
uzrunas, kā arī atsevišķi delegāti paneļdiskusijā stāsta par 
savu reālo pieredzi 

• Darbs grupās (atvērtās telpas metode), kuru laikā ar 
moderatora palīdzību delegāti izsaka pieredzi un viedokļus 
saistībā ar sanāksmes tēmu 

• Valstu delegāciju stendi jeb “tirgus laukums” 
• Publicitātes akcija 
• Citas atraktīvas un mākslinieciskas aktivitātes atmosfēras 

nodrošināšanai, lai veicinātu kultūras un domu apmaiņu 
• Katru gadu sanāksmei tematiski izvirzīta kāda noteikta 

problēma, ļaudis tiek aicināti izteikt savu reālo pieredzi 



PeP sanāksmju vēsture 

• 2001: Beļģijas prezidentūra vēlējās dalīties ar savu pieredzi sabiedrības 
iesaistīšanā, un šī iniciatīva noslēdzās ar 1.sanāksmi, kuras galvenie 
jautājumi bija mājoklis, veselība, izglītība un ienākumi 

• 2003: Beļģijas valdība vēlējās turpināt labo iniciatīvu un Grieķijas 
prezidentūra piekrita. Tēma bija “laba līdzdalības prakse”. Delegāti 
pieprasīja: nabadzībā dzīvojošie cilvēki vēlas aci pret aci runāt ar politiķiem 
par politikām, kas viņus skar. Tika nolemts, ka sanāksmēm turpmāk 
jānotiek katru gadu 

• 2004: “Līdzdalība ir divvirzienu iela”. Pretēji parasti pieņemtajām lomām, 
“vara” tagad bija nabadzībā dzīvojošo cilvēku “viesi” 

• 2005: Tēma par nabadzības tēlu un uztveri. Pirmoreiz piedalījās Latvijas 
delegācija 3 cilvēku sastāvā 

• 2006: “Kā mēs tiekam galā ar ikdienas dzīvi?” Latvijas 4 cilvēku 
delegācijas radītais plakāts tika atzīts par vienu no trim labākajiem 

• 2007: “Progresa stiprināšana un jaunu soļu plānošana”, Latvija piedalījās 
ar 3 delegātiem 



PeP sanāksmju vēsture 

• 2008: Slovēnijas prezidentūra ierosināja tēmu par Četriem pīlāriem cīņā pret 
nabadzību, kas vērsti uz 4 tēmām: sociālie pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi, 
mājoklis un minimālais ienākums 

• 2009: sanāksmes mērķis nodibināt dialogu ar politikas veidotājiem un lēmumu 
pieņēmējiem, tēma “Kur mēs dzīvojam – Kas mums vajadzīgs?” Latvijas pārstāvis 
piedalījās kā novērotājs 

• 2010: “Sākuma punkts jaunai vienošanās”. Tika spriests par to, ka vairāk 
jāorientējas uz cilvēku, nevis konkurētspēju un ka valdību ieviestie taupības 
pasākumi attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem vēl vairāk padziļinās krīzi. No 
Latvijas piedalījās 3 pārstāvji 

• 2011: Nabadzībā dzīvojošo un sociāli atstumto cilvēku pieredze, kas saskaras ar 
bezdarbu, grūtībām nodarbinātībā un darbā, bija sanāksmes galvenā tēma 

• 2012: “Bezpajumtniecība un tiesības uz mājokli krīzes kontekstā” 

• 2013: “Ko mēs šodien varam mācīties no nabadzības pieredzes”.  Šī sanāksme 
notika Esplanādē pie Eiropas Parlamenta ēkas, līdz ar to tai bija neformālāks 
raksturs, kas pievērsa publikas uzmanību 



PeP sanāksmju vēsture 
• 2014: “Finansējums cīņai pret nabadzību”. Tika spriests par ES finansējuma 

pieejamību NVO. Sanāksmē piedalījās 4 Latvijas pārstāvji 

• 2015: “Sociālā konverģence Eiropas Savienībā”. Tika spriests par sociālo standartu 
līdzsvarošanu un vienādošanu ES dalībvalstīs un citās Eiropas valstīs. Sanāksmē 
piedalījās 4 Latvijas pārstāvji 

• 2016: “Stiprināšana / spēcināšana caur līdzdalību”. Sanāksmē piedalījās 4 Latvijas 
pārstāvji 

• 2017: “Ķersimies klāt strādājošo nabadzībai”. Sanāksmē piedalījās 4 Latvijas 
pārstāvji 

• 2018: “Izglītība”. Sanāksmē piedalījās 4 Latvijas pārstāvji 

• 2019:  “Politiskās prioritātes, ko cilvēki, kas dzīvo 
nabadzībā, vēlas redzēt jaunievēlēto Eiropas institūciju 
darba kārtībā”.  Dalībai sanāksmē EAPN-Latvia biedru 
organizācijas izvirzījušas 8 kandidātus. 
 

 



2018.gada PeP sanāksmes dalībnieku 
“ģimenes foto” 



 
Latvijas delegācija 2018.gada sanāksmē. 

Publicitātes akcija 
 



Latvijas delegācija 2018.gada sanāksmē 
Augšā: Latvijas stends. Apakšā: grupu darbs 



Paldies par uzmanību! 


