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Vairāk nekā 80 miljoni Eiropas 
Savienības iedzīvotāju joprojām dzīvo uz 
nabadzības sliekšņa, un ceturtdaļa no tiem ir 
bērni. Ekonomiskā krīze situāciju ir 
saasinājusi, neaizsargātās iedzīvotāju grupas 
vēl vairāk pakļaujot nabadzības riskam. 
Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību 2010. gadā tuvojas noslēgumam, 
un Eiropas Savienībai nākamajā desmitgadē 
jāturpina aktīvāks darbs pie šīs galvenās 
problēmas risināšanas. Lai izaugsme būtu 
ilgtspējīga un iekļaujoša, ir būtiski 
sabiedrības un darba tirgus uzmanību īpaši 
pievērst neaizsargātām iedzīvotāju grupām. 
Nabadzības samazināšana ir turpmākās 
izaugsmes dzinējspēks. Pēc Eiropas 
Komisijas iniciatīvas ES vadītāji pirmo reizi ir 
noteikuši konkrētu, skaitliski mērāmu mērķi, 
proti, līdz 2020. gadam palīdzēt izkļūt no 
nabadzības un sociālās atstumtības vismaz 
20 miljoniem cilvēku. Paziņojumā "Eiropas 
platforma cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību" izklāstītas iespējas palīdzēt 

dalībvalstīm paātrināt sociālās atstumtības 
novēršanas pasākumus. Dalībvalstīm tagad 
jānosaka pašām savi vērienīgie valsts mērķi 
un katru gadu jāziņo par īstenoto progresu. 
Komisija atbalstīs šos centienus, cita starpā, 
izmantojot sociālās aizsardzības, 
nodarbinātības un izglītības politiku, kā arī 
izmantojot ES finansējumu. Komisija arī 
veicinās jaunas partnerības un jaunus 
nabadzības apkarošanas veidus, izmantojot 
sociālās inovācijas, lai pārbaudītu jaunas 
politikas idejas.  
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Uzsākot jauno pamatiniciatīvu 
nabadzības apkarošanai, ES nodarbinātības, 
sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo 
Andors žurnālistiem sacīja, ka "nabadzības 
novēršana ir ekonomiska nepieciešamība. 
Miljoniem cilvēku joprojām dzīvo atstumtībā 
no sabiedrības, un tādējādi mēs izšķiežam 
lielu daļu no mūsu cilvēkresursiem. Īpaša 
uzmanība jāpievērš bērniem, jauniešiem, 
migrantiem, vecākiem cilvēkiem un citām 
neaizsargātām grupām." Viņš arī piebilda: 
"Esmu pārliecināts, ka šī platformas 
pamatiniciatīva palīdzēs sasniegt ES līmeņa 
mērķi, jo tā būs kā atspēriena punkts 
inovatīviem un rentabliem risinājumiem cīņā 
pret atstumtību." 

Paziņojumā par Eiropas platformu 
cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, 
kas ir viena no septiņām ES stratēģijas 
“Eiropa 2020” pamatiniciatīvām, noteikti 
veicamie pasākumi, lai sekmētu darbu visos 
līmeņos nolūkā sasniegt ES nabadzības 
samazināšanas pamatmērķi. Tā papildina un 
ir cieši saistīta ar citām pamatiniciatīvām, 
kurās galvenā uzmanība pievērsta 

nodarbinātības palielināšanai un labākas 
izglītības un prasmju nodrošināšanai.  

Paziņojumā aplūkotas gan problēmas, 
ar kurām Eiropa šobrīd saskaras cīņā pret 
nabadzību un sociālo atstumtību, gan 
nabadzības mainīgā būtība. Paziņojumā 
tāpat arī norādīts uz vispārējo vajadzību 
visās politikas jomās veikt nabadzības 
apkarošanas pasākumus, piemēram, novērst 
nabadzības nodošanu no paaudzes paaudzē 
un bērnu nabadzību, izmantot aktīvas 
iekļaušanas stratēģiju, lai nodarbinātība būtu 
ceļš izkļūšanai no nabadzības, un izvērst 
centienus integrēt minoritāšu grupas, 
piemēram, romus, gan sociāli, gan 
ekonomiski. 
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Latvijā nabadzības riskam pakļauti 26% 
iedzīvotāju – tik liels trūcīgu cilvēku īpatsvars nav 
nevienā citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, 
liecina pirmdien publiskotie ES statistikas biroja 
precizētie dati. Skaitliskā izteiksmē mūsu valstī 
trūkuma ēnā dzīvo 573 tūkstoši cilvēku. 

Otrais un trešais augstākais nabadzības 
riska līmenis ir Rumānijā un Bulgārijā, kas 
tradicionāli tiek uzskatītas par vēl trūcīgākām 
zemēm nekā Latvija. Rumānijā nabadzība uzglūn 

23%, bet Bulgārijā – 21% ļaužu. 
Lietuvā nabadzības riskam ir pakļauti 20% iedzīvotāju jeb 671 tūkstotis cilvēku, bet 

Igaunijā – 19,5% iedzīvotāju (259 tūkstoši). 
No 27 bloka valstīm viszemākais nabadzības risks ir Čehijā – tikai 9%. Vēl zemā līmenī šis 

rādītājs ir Nīderlandē un Slovākijā (11% abās valstīs). ES vidēji nabadzības riskam pakļauti 
16,5% jeb 81 miljons iedzīvotāju. Jāpiebilst, ka "Eurostat" dati apkopoti par 2008.gadu. 

Par cilvēkiem, kuri dzīvo zem nabadzības sliekšņa, sauc tādus, kuru ienākumi ir mazāki 
par 60% no vidējiem ienākumiem attiecīgajā valstī. 

2010. gads ES pasludināts par gadu cīņai ar nabadzību apkarošanas un sociālo 
atstumtību. Tikmēr vairāki eksperti norādījuši, ka Eiropas Savienībā desmit gadu ilgā cīņa pret 
nabadzību esot cietusi fiasko, jo pašlaik blokā trūkumā dzīvojošu cilvēku ir tikpat daudz kā 
tūkstošgades mijā.  

 
Avots: http://www.ir.lv 

Eurostat dati 
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Palīdzēt līdzcilvēkamPalīdzēt līdzcilvēkamPalīdzēt līdzcilvēkamPalīdzēt līdzcilvēkam    
 

2010. gads visās ES dalībvalstīs ir Eiropas gads cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību. Nolūks ir apvienot valstu pūliņus, 
uzrunāt sabiedrību, aicinot palīdzēt grūtībās nokļuvušiem 
līdzcilvēkiem. Skaidrs, ka nabadzība Vācijā vai Zviedrijā izskatās 
citādi nekā Rumānijā vai Latvijā, taču problēmas būtība būs tāda 
pati: ir cilvēku grupa, kas nespēj konkurēt darba tirgū un kuras 
ienākumi tādēļ ir ievērojami mazāki nekā pārējiem. Bieži cēloņi 

meklējami nepietiekamajā izglītībā, taču šķērslis var būt arī prasmju vai zināšanu trūkums, lai, 
piemēram, kļūtu pašnodarbināts.  

Šobrīd ES valstīs no nabadzības riska zonā esošiem cilvēkiem apmēram ceturtā daļa ir 
bērni! Bet tieši bērni no sociālā riska ģimenēm bieži neiegūst pietiekamu izglītību un tādējādi 
kļūst par nabadzības atražotājiem. Latvijā izskanējušais skaitlis 3000 – tik bērnu nabadzības dēļ 
nevarot apmeklēt skolu – liek skandināt visus iespējamos trauksmes zvanus, prasot to noskaidrot 
un apstiprināšanās gadījumā – nepieļaut šādas situācijas saglabāšanos. Vai prioritātei nebūtu 
jābūt, lai obligātā izglītība tiešām aptvertu visus skolas vecuma bērnus un lai tie šo izglītību arī 
iegūtu? 

Uzdevums mazināt nabadzību un sociālo atstumtību nav īslaicīgs: ES valstu valdības 
apņēmušās savā stratēģijā "Eiropa 2020" desmit gadu laikā palielināt nodarbinātību vecuma 
grupā no 20 līdz 64 gadiem līdz 75%, lai skolu atstātu ne vairāk par 10% jauniešu un vismaz 
40% jauniešu iegūtu augstākās izglītības diplomu. Tad ES vismaz par 20 miljoniem mazāk 
cilvēku būtu nabadzības apdraudēti. 

ES atbalsts šogad bijis eksistenciāls. Pateicoties Eiropas Sociālajam fondam (ESF), valsts 
varēja nodrošināt vismaz pagaidu darbus jeb t. s. 100 latu stipendijas 60 tūkstošiem cilvēku, 
kuriem bija beidzies bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks, bet jauna darba nebija. 18 tūkstoši 
skolotāju, kas zaudējuši darbu, piedalījušies pārkvalifikācijas programmās. ESF līdzekļi izmantoti 
vēl aptuveni 11 tūkstošu cilvēku, kas var zaudēt darbu, pārkvalifikācijai. Apmēram 80 tūkstoši 
cilvēku piedalījušies bezdarbnieku apmācības programmās. Medijos par to šogad daudz varēja 
lasīt, žēl, ka bieži aizmirsts piebilst, ka tas bijis iespējams, pateicoties ES neatmaksājamam 
finansējumam. 

Šogad izveidota mājas lapa www.iespejukarte.lv – ceļvedis palīdzības saņemšanai grūtībās 
nonākušajiem cilvēkiem. Ideja un risinājums pieder nevalstiskajām organizācijām, to finansēja 
Eiropas Komisija, bet Labklājības ministrija atbalsta tās uzturēšanu. Saka, ka labi piemēri ir lipīgi. 
Lai mums daudz tādu lipīgu piemēru turpmāk! 

 
Iveta Šulca  

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja  
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Ne jau vienmēr vajadzīga nauda, lai palīdzētu kādam, kurš 
palicis bez pajumtes vai ēdiena. Bieži vien nepieciešama tikai 
informācija, kur trūkstošās lietas vai pakalpojumus atrast. Tieši tādēļ 
Eiropas gada cīņai pret nabadzību ietvaros Latvijā izveidoja Resursu 
karti, ar kuras palīdzību ikviens var atrast vajadzīgo. Tiesa gan, kartes 
informatīvās bāzes papildināšana nesokas tik raiti kā gribētos. 

Resursu, jeb kā vēl to dēvē - Iespēju karti, kopīgiem spēkiem 
īsteno Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls un 
Labklājības ministrija, kā arī pašvaldības. Visi iesaistītie jau atzinuši, ka 

šī karte ir taustāmākais ieguvums no visā Eiropas Savienībā izsludinātā gada cīņai pret 
nabadzību. Iespēju kartē vienuviet apkopota informācija ne vien par Rīgā, bet visā Latvijā 
pieejamo sociālo aprūpi - pajumti, pārtiku, apģērbu, par pabalstiem un veselības aprūpi, par 
rehabilitāciju, emocionālo un krīžu atbalstu, par iekļaušanos sabiedrībā, kā arī izglītošanās un 
apmācības iespējām. Iespēju kartes izveidi finansē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, bet 
savā mājas lapā - www.lm.gov.lv, to izvietojusi Labklājības ministrija. Jāpiebilst gan, ka 
ministrijas mājas lapā ik pa brīdim tehnisku iemeslu dēļ īslaicīgi liegta pieeja šai lapai. Ja nevarat 
to atvērt, pieejama cita vietne - www.iespejukarte.lv.  

Iespēju kartes veidotāji cer, ka līdz gada beigām datubāzē pieejamā informācija tomēr 
aptvers visu Latvijas pašvaldību piedāvājumu un katrs iedzīvotājs spēs atrast tam nepieciešamo 
informāciju. 

 
Kur atrast Iespēju kartes piedāvājumu: 

• Ja dzīvo Rīgā un Tev nav datora ar interneta pieslēgumu, ieej Eiropas Savienības mājā 
Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, tur ir bezmaksas internets; 

• Ja dzīvo ārpus Rīgas un Tev nav datora ar interneta pieslēgumu, ieej savā bibliotēkā - 
tur arī ir bezmaksas internets - un sameklē sev nepieciešamo informāciju. 

 
Autors: Ilze Bērziņa, esmaja.lv  

www.lm.gov.lv 
www.iespejukarte.lv 

 
 


