
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS, 
BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU, AKTĪVU CILVĒKU 

KONSULTĀCIJA RISINĀJUMIEM 
BĒGĻU UZŅEMŠANAS JAUTĀJUMU KOORDINĒŠANAI LATVIJĀ 

2015 
 
Kad: Pirmdien, 2015.gada 26.oktobrī 
Kur: Nordic Club House, Kalēju iela 3 
Kas piedalās: nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes institūciju pārstāvji un iedzīvotāji tie, 
kuri vēlas un var sadarboties atbalstam bēgļu uzņemšanai Latvijā. 
 
Nepieciešamības pamatojums: 

1) Ir cilvēcīgi būt cilvēcīgiem pret cilvēkiem, kuri ierodas Latvijā un sniegt viņiem atbalstu 
brīdī, kad viņi bēg no kara vai autoritatīvu valstu režīmiem.  

2) Bēgļu uzņemšanai Latvijā ir nepieciešama koordinēta valsts, pilsoniskās sabiedrības un 
Latvijas iedzīvotāju rīcība. Latvijas biedrības un nodibinājumi nepārtraukti piedāvā 
risinājumus izaicinājumiem sabiedrībā, kur valsts, pašvaldības vai privātais sektors 
nevar tos sniegt. Arī bēgļu jautājumā pilsoniskā sabiedrība un NVO vēlas atbalstīt 
valsts centienus radīt sistēmu bēgļu uzņemšanai un piedāvāt savus risinājumus, 
resursus un iesaisti. 

3) NVO sektorā ir vairākas nozīmīgas organizācijas, kuras ar bēgļu tēmām ir strādājušas 
jau gadiem un uzkrājušas ievērojamu ekspertīzi. Taču šo organizāciju vienu pašu 
spēkos nav iespējams risināt visus izaicinājumus, kas saistīti ar bēgļu uzņemšanu 
Latvijā. Tajā pašā laikā, saasinoties bēgļu jautājumu diskusijai Latvijā, ir radies plašs 
cilvēku un NVO loks, kas ir gatavi un ieinteresēti iesaistīties atbalsta sistēmas 
izveidošanā un nodrošināšanā un meklē iespējas to izdarīt. Kopā sadarbojoties 
plašākam NVO un cilvēku lokam, ir iespējams radīt daudzveidīgākus un ilgtspējīgākus 
risinājumus atbildot uz lielāko migrācijas krīzi Eiropā un Latvijā. Tādēļ ir nepieciešams 
apzināt un koordinēt NVO un pilsoniskās sabiedrības resursus un vēlmi darboties šajā 
jomā.  
  

DARBA KĀRTĪBA 
 
9:00-9:30 Ierašanās, reģistrācija 
 
9:30-9:45 Atklāšana 
  
9:45-11:30 Situācijas apzināšana un rīcības virzienu iezīmēšana: 
   

20’: Konteksts, ieskats problēmā: Aija Lulle, Latvijas Universitāte tbc 
 

30’: Valsts plānotā rīcība, Iekšlietu ministrijas darba grupas ziņojums: IEM 
valsts sekretāre Ilze Pētersone - Godmane tbc 

 
30’: Pieredze un idejas NVO piedāvājumam: 

 5’ Latvijas Pilsoniskā alianse 

 5’Patvērums „Drošā māja” 



 5’Latvijas cilvēktiesību centrs 

 5’Sabiedriskās politikas centrs “Providus” 

 5’Rita Vecstirāne, Latvijas Pašvaldību savienība 
 

30’: jautājumi, atbildes, diskusija, viedokļi konstruktīvā veidā 
    
11:35-12:30 Pauze enerģijas atgūšanai 
 
12:30-12:35 Ievads risinājumu konsultāciju darba uzdevumos 
 
12:35 – 15:00 Paralēlās risinājumu konsultācijas: 
 
15’ Darba grupas vadītājs sniedz ieskatu tēmā – izklāstot, kāds ir mērķis tēmas izvēlei 

15’ visu dalībnieku savstarpējā iepazīšanās 

2h Darbs risinājumiem pēc noteiktas, grupas moderatora noteiktas kārtības. 

1. Politikas iniciatīvas - sabiedriskās politikas centrs “PROVIDUS” 
2. Sociālā palīdzība jeb pakalpojumu grozs un vajadzības - Drošā māja un Latvijas 

Samariešu apvienība 
3. Juridiskais atbalsts iegūstot statusu – Latvijas Cilvēktiesību centrs 
4. Nodarbinātība un pieaugušo izglītība – Izglītības attīstības centrs un Nodarbinātības 

Valsts Aģentūra 
5. Sabiedrības izpratne – fonds atvērtais sabiedrībai DOTS 
6. Veselība – onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks” 
7. Bērnu grupa – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija 

 
15:00-15:30 Pauze enerģijas atgūšanai 

15:30-16:30  Konsultāciju ziņojumi no darba grupām un paralēli rezultātu vizualizācija, 

Inese Vaivare, LAPAS 

16:30-17:00 Turpmākā koordinēšanās, nākamie soļi un noslēgums 

 

* Konsultācijas laikā tiks radīts “apņemšanās dokuments”, ko vēlāk publiskosim 

* Konsultācijas laikā būs pieejama „resursu siena”, uz kuras varēs atstāt informāciju ar savu 

pienesumu, ko esiet gatavi darīt, palīdzēt, sniegt pienesumu ar risinājumiem 

* Pirms pasākuma, pasākuma laikā un pēc pasākuma būs pieejama elektroniskā anketa, kur 

organizācijas varēs sniegt informāciju par saviem piedāvātajiem pakalpojumiem noteiktās jomās. 

* Konsultāciju rīko: Latvijas Samariešu apvienība, „Patvērums „Drošā māja””, Sabiedriskās 
politikas centrs „Providus”, Starptautiskā Migrācijas organizācija Latvijā, Latvijas Cilvēktiesību 
centrs un Latvijas Pilsoniskā alianse, Fonds atvērtai sabiedrībai Dots, Latvijas Platforma 
attīstības sadarbībai, Izglītības attīstības centrs, resursu centrs sievietēm “Marta”, Rīgas 



senioru alianse “Rasa”, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija,  onkoloģisko pacientu atbalsta 

biedrība “Dzīvības koks”, biedrība “Ascendum”, Nodarbinātības valsts aģentūra, Nordic club 
house. 
 
 
    

 

  


