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Mazākumtautības ir neatņemama Latvijas daļa, to dažādība bagātina Latvijas kultūrtelpu, to 
savpatnības saglabāšanas tiesības garantē Satversme.  

Mazākumtautības – Latvijas pilsoņi, kuri valodas un kultūras ziņā atšķiras no latviešu valstsnācijas, 
paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojuši Latvijā, ir piederīgi Latvijas valstij un sabiedrībai, bet vienlaikus 
vēlas saglabāt un attīstīt savu valodu un kultūru.  

Latvijas Republikas Satversmē ir nostiprināts pamatprincips, ka personām, kas ir mazākumtautību 
pārstāvji, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Šī principa tālāka 
īstenošana noteikta 1991. gada likumā „Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un 
tiesībām uz kultūras autonomiju”.  

Mūsdienu Latvijā dzīvo vairāk, kā 170 tautību pārstāvji. Lielākās etniskās grupas ir krievi, baltkrievi, 
ukraiņi, poļi u.c., kopā veidojot 37% no visiem Latvijas iedzīvotājiem.  

Romi jeb čigāni ir viena no senākajām mazākumtautībām Latvijā un ir vienīgā etniskā grupa Latvijā, 
kurai saglabājas pozitīvs dabiskais pieaugums – no visām etniskajām grupām romiem ir visaugstākie 
dzimstības radītāji. 

 

Termins "romi" tiek lietots Latvijas, Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes politiskajos 
dokumentos kā visaptverošs termins.  

 

 

Starptautiskie un Latvijas tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti ir tas likumīgais un 
nepieciešamās rīcības pamats, kas garantē un nosaka romu kopienas tiesību aizstāvību. 

Šajā materiālā iekļauta informācija par romu integrācijas politikas pasākumu kopumu Eiropas 
Savienībā un Latvijā, kas balstās uz nepieciešamību efektivizēt atbalsta pasākumus romiem nolūkā 
uzlabot romu stāvokli un likvidēt jebkādas plaisas starp romiem un sabiedrību kopumā.  

Svarīgākā informācija sagrupēta 3 nodaļās: 

I     STATISTIKA PAR ROMIEM LATVIJĀ 

II    ROMU INTEGRĀCIJAS POLITIKA: MĒRĶI UN VADLĪNIJAS  

1. Mazākumtautību Latvijā aizsardzības tiesiskais pamats 
2. Romu integrācijas politika Latvijā 
3. Eiropas Savienības programma romu integrācijai  un ieteikumi Latvijai 

III    KAS NODARBOJAS AR ROMU TIESĪBU AIZSTĀVĪBU  LATVIJĀ  

 Atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas  
 Valsts konsultatīvās padomes un komitejas 
 Nevalstiskās organizācijas 
 Romu mediatori 
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I STATISTIKA PAR ROMIEM LATVIJĀ  
 
Daudzi no aptuveni 10-12 miljoniem romu savā ikdienas dzīvē Eiropā saskaras ar aizspriedumiem, 
neiecietību, diskrimināciju un sociālo atstumtību. Viņi tiek marginalizēti un dzīvo ļoti trūcīgos 
sociālekonomiskos apstākļos. Eiropas Savienībā (ES) 21. gadsimta sākumā tas ir nepieņemami.  
 

Latvijā romi ir viena no senākajām mazākumtautībām. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem uz 01.07.2013. Latvijā dzīvo 8291 romi, kas ir 0,38% no kopējā 
Latvijas iedzīvotāju skaita. Pēdējos gados liela daļa Latvijas romu ir izbraukuši uz ārzemēm labākas 
dzīves meklējumos, tomēr neoficiāli dati liecina, ka Latvijā dzīvo vairāk romu, nekā uzrāda oficiālā 
statistika. 
 

 
 
 

  
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, dati uz 01.07.2013. 

Latvijā nepastāv romu kopienas teritoriāla vai reģionāla norobežošanās - romi veido teritoriāli 
neviendabīgu grupu. Pēdējā simtgadē Latvijas romi pārsvarā dzīvo vietsēžu dzīvi un viņiem nav 
raksturīga ilgstoša klejošana. Visvairāk romu dzīvo Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionos un 
Rīgā.  

 
Romu tautības reģistrēto bezdarbnieku skaits: 
 

2012. gadā 
 

799 3 gadi un vairāk – 25,4 % 

2013. gadā 658 3 gadi un vairāk – 26,1 % 

Avots: LM 
 
2014./15. mācību gadā Latvijas skolās mācās 1018 romu skolēni (par pirmskolām un augstskolām 
datu nav). 

 

 Iedzīvotāji % Pilsoņi % Nepilsoņi % 

ROMI 8291 0,38 7815 94,26 417 5,03 
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93,6% reģistrēto romu ir Latvijas pilsoņi, aptuveni 70% no viņiem prot latviešu valodu. Lielākā daļa 
romu par savu dzimto valodu uzskata romu valodu. 
2012. gadā Tiesībsarga birojā iesniegti 7 iesniegumi, kas balstīti uz  diskriminācijas pazīmēm romu 
tautības dēļ. 
 
2014. gada sākumā LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija veica novadu pašvaldību 
aptauju par veiktajiem Romu integrācijas pasākumiem pašvaldībās. Tika secināts, ka tikai apmēram 
10 novados tiek īstenoti pietiekami atbalsta pasākumi. Protams, ir novadi, kuros romu pārstāvji 
nedzīvo, tomēr to noteikti ir vairāk, kā desmit. 
 

 
2012.gada Eirobarometra pētījuma dati par diskrimināciju uzrādīja, ka 64% aptaujāto piekrīt 
apgalvojumam, ka romu kopiena joprojām ir pakļauta diskriminācijas riskam; 54% respondentu 
piekrīt, ka sabiedrībai būtu ieguvums no efektīvākas romu integrācijas. Tas parāda, ka puse no 
sabiedrības atbalsta romu integrācijas politikas attīstību un nepieciešamību to uzlabot.  
 

 

Papildus informācija: 

Statistikas dati - Romu izglītības līmeni un nodarbinātību raksturojošie rādītāji Latvijā 

Pētījums - Romu tiesības uz izglītību: īstenošanas situācija Latvijā 

Informatīvs buklets - Romu kopiena Latvijā: situācija un labā prakse izglītībā 

 

http://www.km.gov.lv/lv/doc/ministrija/saliedeta_sabiedriba/Romi/Romi_Statistika.pdf
http://www.iic.lv/_old_www/iic/lv/projekti/rti_petijums_isl.pdf
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II      ROMU INTEGRĀCIJAS POLITIKA: MĒRĶI UN VADLĪNIJAS 

 

1. Mazākumtautību Latvijā aizsardzības tiesiskais pamats 

Likums Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju 
(1991.) garantē tiesības uz kultūras autonomiju un kultūras pašpārvaldi visām nacionālajām un 
etniskajām grupām Latvijā.  

 LR likums - Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras 
autonomiju 

2005.gadā Latvijas valsts apstiprināja Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību - tā 
nosaka, ka nacionālo minoritāšu tiesību aizsardzība ir neatņemama starptautisko cilvēktiesību daļa. 

 Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību 

 LR likums - Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību 

 

Papildus informācija: 

Starptautisko un Latvijas tiesību aktu izklāsts - Etnisko grupu tiesības un pretdiskriminācijas normas  

 

2. Romu integrācijas politika Latvijā 

Politikas virsmērķis: Latvijas nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 
mērķis ir stipra, saliedēta Latvijas tauta. Tai jāveicina sabiedrības atvērtība mazākumtautību 
pienesumam, jāstiprina to piederība Latvijai. 

Romu integrācijas politikas pasākumi ir ietverti šādos politikas dokumentos: 

1) attīstības plānošanas dokumentā – Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un 
integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.-2018. gadam (turpmāk – pamatnostādnes); 

Viens no Pamatnostādņu mērķiem ir: veicināt sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā un 
novērst diskrimināciju. Šis mērķis ir attiecināms arī uz romu sociāli ekonomisko integrāciju.  

Pamatnostādņu rīcības plānā ir noteikts šāds uzdevums: Nodrošināt atbalsta pasākumus romu 
integrācijai, izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās 
aprūpes un mājokļu pakalpojumu pieejamības jomā. 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=65772
http://m.likumi.lv/doc.php?id=65772
http://m.likumi.lv/doc.php?id=215962
http://m.likumi.lv/doc.php?id=109252
http://www.iic.lv/wp-content/uploads/2014/07/etnisko-grupu-tiesibas-un-pretdiskriminacijas-normas-buklets-IIC-2008.pdf
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2) rīcības plānā – tas izstrādāts pamatnostādņu īstenošanai. Rīcības plāns ietver politisko 
uzdevumu un pasākumu kopumu romu kopienas integrācijai Latvijas sabiedrībā.  

Rīcības plāna 1.3.6.uzdevums „Atbalsta pasākumi romu integrācijai, izglītības un nodarbinātības 
līmeņa paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes un mājokļu pakalpojumu 
pieejamības jomā” aptver vairākus, daudzveidīgus pasākumus romu integrācijas jomā. Tie ir 
attiecināti tieši uz romu mērķa grupu, bet ir arī vispārīgā rakstura pasākumi, lai sekmētu 
iecietības līmeņa paaugstināšanos sabiedrībā, veicinātu mazākumtautību, tai skaitā romu, 
tiesību un interešu aizsardzību, pilsonisko līdzdalību, nodrošinātu atbalstu kultūras attīstībai un 
identitātes saglabāšanai. 

 Nacionālās politikas pasākumu kopums romu integrācijai 

 

3. Eiropas Savienības programma romu integrācijai  un ieteikumi Latvijai 

Eiropas Savienības dokumentos norādīts, ka nepieciešams īstenot aktīvāku un efektīvāku 
politiku attiecībā uz romu integrāciju. ES atzīst, ka lielākā atbildība ir jāuzņemas katrai ES 
dalībvalstij, un jo īpaši - reģioniem un pašvaldībām. Lai arī romu sociālekonomiskie apstākļi un 
arī romu iedzīvotāju skaits ES valstīs ir atšķirīgs, tomēr ir vairāki kopsaucēji, un vairāku 
dalībvalstu pieredze liecina, ka pastāv vispārējais pieejas, kas ir izrādījušās noderīgas un tādējādi 
tās var ieteikt citiem. 

ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020. gadam (pieņemta 
211. gadā)  

Šīs ES programmas mērķis ir reāli uzlabot romu tautas dzīvi. Tā ir ES reakcija uz pašreizējo 
situāciju un neaizstāj dalībvalstu primāro atbildību šajā jomā. Ar šo ES programmu Eiropas 
Komisija rosina dalībvalstis proporcionāli romu iedzīvotāju skaitam un ņemot vērā šo valstu 
dažādās pozīcijas, pieņemt vai tālāk izstrādāt visaptverošu pieeju romu integrācijai un atbalstīt 
turpmāk minētos mērķusattiecībā  

 ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020.gadam  

ES programmā uzsvērts: 

Lai panāktu vērā ņemamu progresu attiecībā uz romu integrāciju, tagad ir būtiski kāpināt tempu un 

nodrošināt, ka valstu, reģionālajā un vietējā integrācijas politikā skaidri un konkrēti uzmanība tiek 

pievērsta romiem un tiek risinātas romu vajadzības ar skaidri noteiktiem pasākumiem, lai novērstu 

un kompensētu trūkumus, ar kuriem viņi saskaras. 

Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīs tiek īstenota efektīva politika, Komisija ierosina romu integrācijas 

valsts stratēģijas izstrādāt vai – kur tās jau pastāv – pielāgot tā, lai tās sasniegtu ES romu 

http://www.km.gov.lv/lv/doc/ministrija/saliedeta_sabiedriba/Romi/1_Romu_integ_politikas_pasakumu_kopums_2012-2018.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/doc/ministrija/saliedeta_sabiedriba/Romi/3_COM_2011_173_LV_ACTE_f.docx
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integrācijas mērķus, paredzot mērķtiecīgus pasākumus un pietiekamu finansējumu (valsts, ES un 

citu) to īstenošanai. 

 

ES romu integrācijas mērķiem proporcionāli romu iedzīvotāju skaitam ir jāaptver četras svarīgas 

jomas: piekļuve izglītībai, nodarbinātībai, veselības aprūpei un mājokļiem: 

 Piekļuve izglītībai: nodrošināt, ka visi romu bērni pabeidz vismaz pamatskolu  

 Piekļuve nodarbinātībai: samazināt nodarbinātības atšķirību starp romiem un pārējiem 
iedzīvotājiem 

 Piekļuve veselības aprūpei: samazināt veselības stāvokļa atšķirības starp romiem un pārējiem 
iedzīvotājiem  

 Piekļuve mājokļiem un būtiskajiem pakalpojumiem: novērst atšķirību starp to romu daļu, kuriem 
ir piekļuve mājokļiem un komunālajiem pakalpojumiem (piemēram, ūdenim, elektrībai un gāzei), 
un attiecīgo daļu pārējo iedzīvotāju 

 

Eiropas Savienības Padomes ieteikumi par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs  

(Nr. 2013/C 378/01, 2013. gada decembris) 

 

Šo ieteikumu mērķis ir sniegt norādes dalībvalstīm par to, kā uzlabot pasākumu efektivitāti, lai 

panāktu romu integrāciju, nolūkā uzlabot romu stāvokli un likvidēt jebkādas plaisas starp 

romiem un sabiedrību kopumā. 

 

Tā kā romu skaits un viņu sociālais un ekonomiskais stāvoklis dažādās valstīs ir atšķirīgs, valstu 

pieejas integrācijai jāpiemēro konkrētajiem vietējiem apstākļiem un vajadzībām. 

Galvenās norādes ir sniegtas šādās jomās: 

 Efektīvi politikas pasākumi 
 Piekļuve izglītībai, nodarbinātībai, veselības aprūpei, mājokļiem 
 Finansējums: 

Piešķirt atbilstīgu finansējumu, lai īstenotu un pārraudzītu savas valsts un vietējās 
stratēģijas un rīcības plānus, [..]  lai ar mērķtiecīgiem pasākumiem sasniegtu romu 
integrācijas mērķi. 

 Diskriminācijas novēršana 
 Romu bērnu un sieviešu aizsardzības 
 Nabadzības samazināšana 
 Iespēju nodrošināšana: 
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Atbalstīt romu aktīvu pilsoniskumu, [..] jo pašu romu aktīva iesaiste ir ļoti svarīga. Sekmēt 
romiem paredzētu kvalificētu starpnieku apmācību un nodarbinātību un izmantot 
starpniecību kā vienu no pasākumiem, lai novērstu  nevienlīdzību. 
 

 Darbība vietējā līmenī: 
Atbalstīt vietējās publiskās iestādes, lai atvieglinātu romu politikas pasākumu īstenošanu. 

 Pārraudzība un novērtēšanas politika 
 Vienlīdzīgas attieksmes veicināšana 
 Valsts kontaktpunkti romu integrācijai 
 Sadarbība ES līmenī 

 Eiropas Padomes ieteikums par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs  

 

Eiropas Komisijas ieteikumi Latvijai 

 

Eiropas Komisijas ziņojuma 2014. gada 4. aprīļa faktu lapā par Latvijas romu integrācijas politikas 

īstenošanu konstatētās nepilnības dažādās jomās un Latvijai sniedz šādus ieteikumus (nākotnes 

prioritātes): 

- jānodrošina efektīvu romu iekļaušanas pasākumu īstenošana izglītības, mājokļu, veselības 

aprūpes un nodarbinātības jomā, turklāt piešķirot atbilstošu finansējumu; 

- jānodrošina arī turpmāko romu integrācijas atbalsta pasākumu un aktivitāšu monitorings; 

- jānodrošina konstruktīvais dialogs ar pilsonisko sabiedrību, cieši sadarbojoties ar vietējām un 

reģionālajām pašvaldībām. 

 
 Eiropas Komisijas ziņojuma 2014. gada 4. aprīļa faktu lapa 

 
 

Papildus informācija: 

Komisijas paziņojums par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanā veiktiem 
pasākumiem (26.06.2013.) 

ES Kopējie romu iekļaušanas pamatprincipi  

Strasbūras 2010.gada 20.oktobra deklarācija par romu integrāciju  

http://www.km.gov.lv/lv/doc/ministrija/saliedeta_sabiedriba/Romi/Ieteikums_romu_integracijai_2013.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_country_factsheets_2014/latvia_en.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/doc/ministrija/saliedeta_sabiedriba/Romi/EUPaz_romi_2013_LV.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/doc/ministrija/saliedeta_sabiedriba/Romi/EUPaz_romi_2013_LV.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/doc/ministrija/saliedeta_sabiedriba/Romi/4_st10394en09.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/doc/ministrija/saliedeta_sabiedriba/Romi/22_The_Strasbourg_Declaration_on_Roma.doc
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III   KAS NODARBOJAS AR ROMU TIESĪBU AIZSTĀVĪBU  LATVIJĀ 

 

1. Atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas  

Atbildības joma Institūcija 

Romu integrācijas politikas 
izveide, koordinēšana un 
novērtēšana 

 

LR Kultūras ministrija   

Atbildīgā struktūrvienība - Sabiedrības integrācijas 
departaments 

Departamenta direktore Solvita Vēvere  
E-pasts: Solvita.Vevere@km.gov.lv, t. 67330310 

Kontaktinformācija: Deniss Kretalovs, vecākais referents  
t. 67330312; e-pasts: deniss.kretalovs@km.gov.lv 

 

Romu izglītības kvalitātes 
nodrošināšana un monitorings 

LR  Izglītības un Zinātnes ministrija  

Atbildīgā struktūrvienība – Izglītības  departaments 
Departamenta direktore Evija Papule 
E-pasts: evija.papule@izm.gov.lv, t. 67047994 

Kontaktpersona: Olita Arkle 
t. 67047944, e-pasts: olita.arkle@izm.gov.lv  
 

Romu tiesību aizsardzība un 
romu diskriminācijas 
novēršana 

LR Tiesībsarga birojs 

Latvijas Republikas tiesībsargs  Juris Jansons   

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv 

 

Sabiedrības informēšana par 
diskriminācijas novēršanu un 
NVO projektu administrēšana 

Sabiedrības integrācijas fonds 

direktore Aija Bauere 
E-pasts: info@sif.lv 
 

Atbalsta pasākumu romu 
kopienai izstrāde un 
īstenošana, atbilstoši ES un 
Latvijas valsts politikai 

Pašvaldības (kurās dzīvo romu kopienas pārstāvji) 

 

 

 

mailto:Solvita.Vevere@km.gov.lv
mailto:deniss.kretalovs@km.gov.lv
mailto:evija.papule@izm.gov.lv
mailto:olita.arkle@izm.gov.lv
mailto:tiesibsargs@tiesibsargs.lv
mailto:info@sif.lv
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2. Valsts konsultatīvās padomes un komitejas 

Šobrīd Latvijā darbojas 5 valsts līmeņa konsultatīvās padomes un 2 komitejas mazākumtautību 

jautājumos: 

 

PADOMES: 

Latvijas Valsts prezidenta 

Mazākumtautību konsultatīvā 

padome 

Papildus informācija: 

Informācija par Valsts 
prezidenta Mazākumtautību 
konsultatīvo padomi 

Mērķis: 

- dialoga veicināšana mazākumtautību interešu jomā 
starp politikas veidotājiem, īstenotājiem un sabiedrību; 

- valsts prezidenta informēšana par mazākumtautību, to 
-nevalstisko organizāciju un izglītības iestāžu darbības 
aktualitātēm un problēmām.  

 

 
LR Kultūras ministrijas Romu 
integrācijas politikas 
īstenošanas konsultatīvā 
padome  
 

Papildus informācija: 

Informācija par KM Romu 
integrācijas politikas īstenošanas 
konsultatīvo padomi 

 
Mērķis: 
veicināt Latvijas romu integrāciju un novērtēt tās 
īstenošanu, stiprināt romu kopienas un valsts pārvaldes 
institūciju sadarbību, kā arī aktivizēt romu kopienas 
pilsonisko līdzdalību. 
 
Padomes locekļi pārstāv valsts institūcijas, pašvaldības, 
izglītības iestādes, romu interešu aizstāvības jomā 
darbojošās NVO, romu NVO un kopienas, kā arī padomē 
darbojas eksperti romu integrācijas jautājumos.  

 
LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas Konsultatīvā 
padome mazākumtautību 
izglītības jautājumos  

Papildus informācija: 

Informācija par IZM 
Konsultatīvo padomi 
mazākumtautību izglītības 
jautājumos 

 
Mērķis: 
atbalstīt dialogu starp izglītības politikas veidotājiem, 
īstenotājiem un sabiedrību un veicināt kvalitatīva izglītības 
procesa īstenošanu mazākumtautību skolās, sekmējot 
humānisma vērtību attīstību multikulturālā sabiedrībā, 
cieņas un kultūru daudzveidības atzīšanu. 

 

 

 

Mērķis: 

http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=6407
http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=6407
http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=6407
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/romi.html
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/romi.html
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/romi.html
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/3575.html
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/3575.html
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/3575.html
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/3575.html
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LR Tiesībsarga romu 

konsultatīvā padome 

Papildus informācija: 

 

-izvērtēt laika periodā no 2007.gada līdz 2012.gadam 
veiktos pasākumus diskriminācijas novēršanai un 
atstumtības mazināšanai pret romu tautu; 

-izvērtēt periodā no 2012.gada līdz 2020.gadam plānotos 
pasākumus diskriminācijas novēršanai un atstumtības 
mazināšanai pret romu tautu atbilstoši Eiropas Savienības 
programmā attiecībā uz romu integrācijas valsts 
stratēģijām līdz 2020. gadam izvirzītajiem pīlāriem; 

- izstrādāt un sniegt tiesībsargam priekšlikumus stratēģijai, 
kas dotu gan sociālu labumu, gan uzlabotu romu un pārējās 
sabiedrības ekonomisko stāvokli; 

- izstrādāt un sniegt tiesībsargam priekšlikumus par 
nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai 
novērstu romu tautas diskrimināciju, atstumtību, un 
panāktu romu tautas līdzvērtīgu dalību valsts ekonomiskajā 
attīstībā. 

 

Kultūras ministrijas 

Konsultatīvā padome trešo 

valstu pilsoņu integrācijai 

 
Mērķis: 
veicināt diskusiju un sadarbību starp institūcijām trešo 
valstu pilsoņu integrācijas jomā, sekmēt trešo valstu 
pilsoņu, kā arī viņus pārstāvošo nevalstisko organizāciju 
līdzdalību valsts politikas veidošanā sabiedrības integrācijas 
jomā.  
 
Padomē piedalās mazākumtautību kopienu pārstāvji, 
mazākumtautību intereses pārstāvošas NVO, valsts 
institūciju, pašvaldību, izglītības iestāžu darbinieki. 
 

KOMITEJAS: 

LR Labklājības ministrijas 

sociālās iekļaušanas politikas 

koordinācijas komiteja  

 

Mērķis: 

- izskatīt jautājumus, kas saistīti ar nabadzības, ienākumu 
nevienlīdzības un sociālās atstumtības situāciju valstī, 

- sniegt priekšlikumus politikas plānošanas dokumentu 
izstrādei un pilnveidošanai sociālās iekļaušanas politikas 
jomā. 

 
LR Kultūras ministrijas 
Mazākumtautību nevalstisko 
organizāciju pārstāvju 
konsultatīvā komiteja  

 
Mērķis: 

- nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana 
pilsoniskās sabiedrības veidošanā, etnopolitikas 
attīstībā, mazākumtautību tiesību un kultūras jomā, 
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 - sniegt priekšlikumus Kultūras ministrijai Eiropas 
Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo 
minoritāšu aizsardzību paredzēto saistību izpildes 
koordinācijas nodrošināšanai, valsts ziņojumu 
sagatavošanai, kā arī dialoga veidošanai ar Eiropas 
Padomes Ministru komiteju. 

 
3. Nevalstiskās organizācijas 

 
Darbības joma Organizācijas nosaukums Kontakti 

 
Romu diskriminācijas 
novēršana un interešu 
aizstāvība 

 
Latvijas Cilvēktiesību centrs 

 
office@humanrights.org.lv 
 

 

Romu tiesību uz 
vienlīdzīgu izglītību 
aizstāvība un romu 
izglītības veicināšana 

 

Izglītības iniciatīvu centrs 

 

info@iic.lv 

 

 

Romu kultūras 
popularizēšana un 
interešu aizstāvība 

 

 

Sabiedrības integrācijas 
biedrība „Alternativas” 

 

alternativas@mail.lv 

Romu kultūras centrs roksana.rudevica@gmail.com 

 

 
4. Romu mediatori 
 

Izglītības iniciatīvu centra (IIC) projekta „Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu 
atbalstam” ietvaros laika posmā no 2104. gada jūlija līdz 2015. gada septembrim Latvijā strādā 5 
romu mediatori. 

Romu mediatori ir īpaši apmācīti romu kopienas pārstāvji, kuru darbības galvenais uzdevums ir 
veicināt saikni un sadarbību starp romu kopienu un dažādām pašvaldības un valsts institūcijām, 
kā arī vietējo sabiedrību.  

 
Romu mediatoru vadītājs 

 
Dainis Krauklis 
Saziņai: dainis.krauklis@inbox.lv 

 
Kurzeme 

 
Ruslans Miķelis 

Zemgale Dana Didžus 
Latgale Ludmila Marcinkeviča 
Vidzeme Vija Korenovska 

mailto:office@humanrights.org.lv
mailto:info@iic.lv
mailto:alternativas@mail.lv
mailto:roksana.rudevica@gmail.com


12 

 

 

Romu mediatoru darbs ir atzinīgi novērtēts jau vairākās Eiropas Padomes valstīs, atzīstot, ka tas 
uzlabo saziņu starp romiem un valsts pārvaldes iestādēm un palīdz pārvarēt sociālās integrācijas 
barjeras, kā arī uzlabo romiem pieejamību valsts un pašvaldības pakalpojumiem. 

 

 

Foto: no IIC arhīva
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Materiāls izstrādāts Izglītības iniciatīvu centra projekta „Integrācijas inkubators romu bērnu un 

jauniešu atbalstam” ietvaros (Nr.2012.EEZ/PP/2/MAC/041/011). 

 

Projektu finansiāli atbalsta:  Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta asociētie partneri un 

līdzfinansētāji:  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”, Daugavpils 

pilsētas pašvaldība, Talsu novada pašvaldība un Valmieras pilsētas pašvaldība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis materiāls „ROMU INTEGRĀCIJAS POLITIKAS PRINCIPI: informatīvs materiāls pašvaldību 
starpinstitucionālo grupu dalībniekiem” ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild Izglītības iniciatīvu centrs. 

 

 

© Izglītības iniciatīvu centrs, 2014 

 

 

 

 

 
  

 


