
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 50008216821
Nosaukums EAPN-LATVIA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2018

1. Organizācijas darbības mērķis
EAPN-Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls) no 2014. gada 28. jūnija ir starptautiskās
nevalstiskās organizācijas The European Anti Poverty Network (EAPN) biedru organizācija.
Biedrības mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju,
kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un
kultūras tiesības visiem.

EAPN-Latvia, visās savas darbības jomās ievērojot dzimumu līdztiesību un nepieļaujot nekāda
veida diskrimināciju,
• veicina un uzlabo organizāciju darbību efektivitāti, kas izskauž nabadzību un novērš sociālo
atstumtību;
• palielina informētību sabiedrībā jautājumos par nabadzību un sociālo atstumtību;
• dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā, uzlabot savu labklājību;
• lobē cilvēku un organizāciju, kas saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, intereses.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
1 - Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
2 - Nepilnās ģimenes
3 - Cilvēki ar invaliditāti
4 - Personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
5 - 15-25 gadus veci jaunieši
6 - Personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
7 - Ilgstošie bezdarbnieki
8 - Bezpajumtnieki
9 - Cilvēktirdzniecības upuri
10 - Politiski represētās personas
11 - Personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, un viņu
ģimenes
12 - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes
13 - Personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu
atkarības problēmām un viņu ģimenes
14 - Ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
15 - Bērni
16 - No vardarbības cietušās personas

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Vaļņu iela 32–1, Rīga, LV-1050
kontaktadrese Vaļņu iela 32–1, Rīga, LV-1050
tālruņa numurs 22311545
faksa numurs -
e-pasta adrese info@eapn.lv
mājaslapa http://www.eapn.lv/

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
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1) Baltijas jūras reģiona projekts
Ar 1. jūniju tika uzsākta divgadīgā EAPN-Latvia projekta "NVO stiprināšana efektīvai sociālo
tiesību aizstāvībai", kuru līdzfinansē Ziemeļu Ministru Padome, īstenošana. Tajā iesaistītas 8
partnervalstis; projekta vadītāja Laila Balga, nacionālais koordinators Baiba Giptere, tulks Inna
Šumanska. Budžets 59730 eiro (t.sk. 30% līdzfinansējuma).

13. jūlijā Rīgā notika projekta darba grupas pirmā sanāksme. 26.-28. septembrī Kaļiņingradā,
Krievijā notika projekta atklāšana, apmācību seminārs par Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāra
pamatprincipiem un trīs pieredzes apmaiņas darbnīcas. 24. oktobrī Rīgā noritēja divas pieredzes
apmaiņas darbnīcas: Labklājības ministrijā un Rīgas domes Labklājības departamentā. 6.-7.
decembrī Viļņā, Lietuvā noritēja četras pieredzes apmaiņas darbnīcas.

2018. gadā projektam tika piesaistīti 33 eksperti no Baltijas jūras reģiona valstīm. No Latvijas
NVO ekspertu grupā iekļauti Mārīte Rozentāle, Diāna Jasinska, Kristīne Dziļuma un Ieva Strēle
(Siguldas invalīdu biedrība "Aicinājums Tev"), Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu
biedrība), Elīna Ālere-Fogele, Baiba Giptere un Jānis Stjadja (EAPN-Latvia valde) un Māris
Kalējs (EAPN-Latvia IT).

2) EAPN Europe projekts "European Minimum Income Network (EMIN-2)"
No 1. janvāra tika turpināta divgadīgā EMIN-2 projekta "Ceļā uz labāku minimālo ienākumu
modeli un labāku Eiropu" īstenošana, kas noslēdzās 21. decembrī. Gada budžets 17680 eiro.
Projektu vadīja nacionālais koordinators (Laila Balga), seši reģionālie koordinatori (Elīna Ālere-
Fogele, Baiba Giptere, Mārīte Rozentāle, Lelde Cālīte, Valda Stadgale un Jānis Stjadja) un IT
menedžeris (Māris Kalējs), tajā tika iesaistīti vairāk nekā 200 iedzīvotāju no Latvijas reģioniem.
Projekta rezultātā tika izveidots EMIN tīkls ar Latvijas NVO, arodbiedrību, valsts institūciju,
pašvaldību un privāto uzņēmumu dalību.

1. februārī EAPN-Latvia izsludināja konkursu uz EMIN Goda vēstneša amatu. No 9. aprīļa
EMIN Goda vēstneša pienākumus pildīja Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības
vicepriekšsēde.

7. februārī, 28. martā, 9. maijā, 5. jūnijā, 13. jūlijā un 14. septembrī Rīgā notika EMIN-2 darba
grupu sanāksmes.

18. maijā kruīzā Rīga-Stokholma EAPN-Latvia organizēja konferenci "Runāsim ar Eiropu", kurā
dalībnieki tika iepazīstināti ar EMIN-2 projektu, kā arī tika aicināti parakstīt EMIN petīciju par
minimālo ienākumu politikas veidošanu. 6.-8. jūnijā EAPN-Latvia uzņēma Latvijā Eiropas
Autobusu un organizēja tikšanos ar iedzīvotājiem Bauskā, Rīgā un Ainažos, kā arī savāca ap 400
parakstu uz EMIN petīcijas iesniegšanai Eiropas  Komisijai.

19. jūnijā EAPN-Latvia uzsāka parakstu vākšanu portālā MANA BALSS attiecībā uz GMI
paaugstināšanu Latvijā virs 330 eiro.

22.-26. oktobrī Rīgā noritēja EAPN-Latvia starptautiskā konference un pieredzes apmaiņas
pasākumi Latvijas Kara muzejā, Eiropas Savienības mājā, VEF Kultūras pilī, Latvijas Kristīgo
senioru savienībā, Svētās Ģimenes Mājā un Rīgas aktīvo senioru aliansē, kuros piedalījās
Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Čehijas, Polijas un Dānijas NVO eksperti. 25. oktobrī
EAPN-Latvia starptautiskajā konferencē „Nevalstisko organizāciju stiprināšana efektīvai sociālo
tiesību aizstāvībai” piedalījās vairāk nekā 60 pārstāvju no Rīgas un citu Latvijas reģionu NVO,
valsts un pašvaldību institūcijām un uzņēmumiem. Konferences dalībnieki sagatavoja
priekšlikumus NVO ieguldījuma palielināšanai pilsoniskās sabiedrības iesaistē sociālo reformu
procesos un Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāra pamatprincipu ieviešanai Latvijā un citās Eiropas
valstīs.

24. oktobrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā, EAPN-Latvia pārstāves Laila Balga un Elīna Pinto
sniedza informāciju Eiropas Semestra faktu izpētes sanāksmē, kuru organizēja EK pārstāvniecība
Latvijā ar vienpadsmit dažādu Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātu pārstāvju dalību.

EMIN-2 pasākumi ārvalstīs:
- 27. februārī Briselē, Beļģijā Latvijas koordinators Laila Balga piedalījās EMIN-2 nacionālo
koordinatoru 3. sanāksmē, kur bija pārstāvētas 25 projekta dalībvalstis.
- 27.-31. augustā Prāgā, Čehijā Latvijas reģionālais koordinators Jānis Stjadja tikās ar EAPN
Čehijas organizācijas vadītāju Karelu Švarcu, lai organizētu sadarbību senioru situācijas izpētē.
- 18.-19. septembrī Antverpenē, Beļģijā EAPN-Latvia pārstāves Laila Balga un Līga Rasnača
(Latvijas Universitāte) piedalījās 6 valstu pārskata sanāksmē "Use of Reference Budgets for
Policy Purposes".
- 20.-21. novembrī Briselē, Beļģijā, EMIN-2 projekta koordinatores Laila Balga un Baiba Giptere
piedalījās projekta noslēguma sanāksmē "Making Progress on Minimum Income Schemes".

3) EAPN Europe Nacionālo tīklu atbalsta programma
Programmu, kas noritēja Latvijā laikā no 1. janvāra līdz 31. decembrim, vadīja EAPN-Latvia
valdes priekšsēdētāja Laila Balga un PeP pasākumu koordinatori Elīna Ālere-Fogele un Baiba
Giptere, kā arī tika piesaistīts tulks Inna Šumanska. Budžets 9500 eiro (t.sk. 41%
līdzfinansējuma).

7. februārī, 28. martā, 13. jūlijā un 14. septembrī Rīgā notika programmas darba grupu
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sanāksmes.

I. Programmas cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību (PeP), "Nabadzības
ekspertu iesaistes stiprināšana izglītības un sociālajā jomā" pasākumi tika īstenoti Rīgā, Nīcas
novada Bernātos, Dobelē un Siguldā. Tiem tika piesaistīti trīs nabadzības eksperti: Iveta Valeine
(Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"), Madara Poriķe (Liepājas neredzīgo biedrība) un Jānis
Stjadja (Dobeles invalīdu biedrība). Pasākumos Rīgā un reģionos piedalījās vairāk nekā 100
dalībnieku, kuri sagatavoja priekšlikumus Latvijas Saeimai un Valdībai. Programmas noslēgums
notika 16. oktobrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā ar NVO pārstāvju, EK pārstāvniecības Latvijā,
Labklājības ministrijas, Rīgas domes, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla
un Latvijas Juristu apvienības pārstāvju piedalīšanos.

Pasākumi ārvalstīs:
- 15.-16. martā Vīnē, Austrijā, programmas koordinators Elīna Ālere-Fogele piedalījās PeP
nacionālo koordinatoru sanāksmē Eiropas samita plānošanai.
- 7.-8. novembrī Briselē, Beļģijā, EAPN-Latvia nabadzības eksperti Elīna Ālere-Fogele, Iveta
Valeine, Madara Poriķe un Jānis Stjadja piedalījās Eiropas samitā "Let's make Education a way
out of Poverty".

II. EAPN programmas "Eiropas Startēģija 2020" ietvaros Latvijā tika īstenoti pasākumi "Sociālā
dimensija Latvijas Nacionālās reformas programmā", kam tika piesaistīti divi eksperti: Elīna
Ālere-Fogele (EAPN-Latvia) un Mārīte Rozentāle (Siguldas invalīdu biedrība "Aicinājums Tev"),
kuri analizēja Latvijā pieņemtos dokumentus.

Pasākumu ietvaros tika veikta EAPN Europe brošūras “The contribution of meaningful Social
Innovation to reducing poverty and social exclusion in Europe” un citu dokumentu tulkošana no
angļu valodas krievu valodā attiecībā uz Eiropas Stratēģiju 2020 un Eiropas Sociālo Tiesību
Pīlāru.

III. Programmas ietvaros no angļu valodas tika pārtulkotas  un sagatavotas latviešu valodā trīs
EAPN brošūras: "Iekļaujošais darba tirgus", "Darba tirgus nākotne" un "Cīnīties pret nabadzību",
kas pieejamas speciālistiem un sabiedrībai EAPN-Latvia mājas lapā.

4) dalība Nodarbinātības valsts aģentūras projektos
1- no 1. janvāra līdz 31. janvārim turpinājās ESF projekta "Jauniešu garantijas" pasākuma
"Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošana ar viena jaunieša-
bezdarbnieka nodarbināšanu Balvu centrā;
2- no 1. janvāra līdz 29. jūnijam turpinājās ESF projekta "Jauniešu garantijas" pasākuma
"Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)"
īstenošana ar viena jaunieša nodarbināšanu Rīgas birojā;
3- no 1. janvāra līdz 31. decembrim turpinājās ESF projekta "Subsidētās darba vietas
bezdarbniekiem" aktīvajā nodarbinātības pasākuma "Pasākums noteiktām personu grupām"
īstenošana ar viena bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanu Dobeles centrā.

5) Latvijas 100-gades programma
-  20. janvārī Varakļānos EAPN-Latvia sadarbībā ar biedrību "Pieaugušo attīstības projekts"
organizēja Latvijas 100-gades svinību atklāšanu, kurā piedalījās vismaz 130 dalībnieki no NVO,
pašvaldībām un uzņēmumiem.
- 26.-29. jūlijā Bernātos, Nīcas novadā notika vasaras seminārs EAPN-Latvia biedru organizāciju
vadītājiem; 23.-26. augustā - vasaras seminārs NVO un pašvaldību darbiniekiem; kopskaitā šajos
semināros tika iesaistīti 24 dalībnieki.

6) EAPN-Latvia 5 gadu darbības svinīgā sanāksme
16. oktobrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā tika organizēta EAPN-Latvia 5 gadu darbības svinīgā
sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no EK pārstāvniecības Latvijā, Labklājības ministrijas, Rīgas
domes un Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla. Pateicības par aktīvu
darbību Latvijas Tīklā tika izteiktas vairāk nekā 15 biedrībām un nodibinājumiem. Informācija
par EAPN-Latvia darbību regulāri tiek publiskota Latvijas Radio, TV, presē un sociālajos tīklos.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
1) sadarbība ar Latvijas valsts institūcijām un pašvaldībām interešu aizstāvībā
1- no 1. janvāra EAPN-Latvia divi pārstāvji - Elīna Ālere-Fogele un Mārīte Rozentāle - strādā
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā.
2- no 1. janvāra EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga turpina darbu Labklājības
ministrijas Dzimumu līdztiesības komitejā.
3- no 1. janvāra EAPN-Latvia pārstāve Dzintra Žilde turpina darbu Labklājības ministrijas
Senioru lietu padomē.
4- no 1. janvāra EAPN-Latvia pārstāve Baiba Svetlana Rozenberga turpina darbu Labklājības
ministrijas FEAD Darbības programmā.
5- no 1. janvāra EAPN-Latvia valdes locekle Baiba Giptere turpina darbu Rīgas domes
Sabiedrības integrācijas konsultatīvajā padomē.
6- no 3. janvāra EAPN-Latvia uzsākusi sadarbību ar Rīgas domes Austrumu izpilddirekciju.
7- 15. martā Rīgā Laila Balga un Inete Ielīte (Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju
sadarbības tīkls) piedalījās Ārlietu ministrijas sanāksmē par izaugsmi un konkurētspēju saistībā ar
Eiropas Padomē izskatāmajiem jautājumiem.
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8- 28. maijā Agita Pleiko (Jēkabpils NVO resursu centrs) apstiprināta par Latvijas NVO fonda
Stratēģiskās plānošanas komitejas locekli.

2) līdzdalība Eiropas Savienības finanšu līdzekļu izlietošanas uzraudzībā
No 1. janvāra darbu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
Uzraudzības komitejā turpina EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga (valsts
amatpersona).

3) EAPN-Latvia līdzdalība interešu aizstāvībā (iesniegumi, priekšlikumi, rezolūcijas, sanāksmes)
Eiropas līmenī:
- 9. janvārī iesniegti komentāri EAPN Europe aptaujai "Public consultation on a possible EU
action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of
employment in the framework of the European Pillar of Social Rights".
- 29. janvārī iesniegti priekšlikumi EAPN Europe nostājai saistībā ar Eiropas Padomes
instrumenta Multiannual Financial Framework (MFF) sagatavošanu.
- 16. februārī iesniegts pārskats EAPN Europe Barometr Report aptaujā par ESF līdzekļu
ieguldījumu Latvijā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā.
- 22. jūnijā iesniegts EAPN EUISG pārskats par strādājošo nabadzības risināšanu Latvijā.
- 27. jūnijā iesniegta EAPN Europe aptaujas anketa ar EAPN-Latvia nostādnēm Eiropas Tīkla
attīstīšanā.

Latvijas līmenī:
- 9. maijā iesniegta rezolūcija Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, Saeimai, Valsts
kancelejai un Tiesībsargam saistībā ar Eiropas dienu.
- 1. jūnijā Rīgā, LR Saeimas namā EAPN-Latvia pārstāvji piedalījās Saeimas un NVO forumā.
- 25. jūnijā iesniegtas EAPN nostādnes Saeimas Eiropas lietu komisijai saistībā ar ES budžeta
plānošanu "An EU budget to protect people experiencing poverty or our defense and security
industries?".
- 27. jūnijā Rīgā EAPN-Latvia pārstāve Dace Paegle piedalījās Valsts kancelejas diskusijā
"Zināšanas. Radīšana. Pārmaiņas".
- 29. augustā Rīgā EAPN-Latvia pārstāvji piedalījās NVO un MK sadarbības memoranda
īstenošanas padomes konferencē "Informēšana - Līdzdarbība".
- 19. oktobrī iesniegti priekšlikumi NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes
darbības uzlabošanai.
- 21. novembrī Rīgā EAPN-Latvia eksperte Elīna Ālere-Fogele sniedza interviju Baltic Institute
of Social Sciences.
- 28. novembrī Rīgā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Saeimas Eiropas
lietu komisijas sēdē.

4) pārstāvība citu organizāciju/institūciju pasākumos Latvijā
- 19. janvārī Rīgā, Eiropas Savienības mājā Laila Balga piedalījās Latvijas Juristu apvienības un
Latvijas Sociālo reformu biedrības seminārā par labas pārvaldības principiem tiesu sistēmā.
- 15. februārī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā EAPN-Latvia pārstāvji piedalījās Kultūras
ministrijas, Annas Lindes fonda un Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla
seminārā "Projektu izstrāde ES programmai "Eiropa pilsoņiem".
- 15. februārī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā EAPN-Latvia pārstāvji piedalījās Dzimumu
līdztiesības balvas pasniegšanas ceremonijā, kuru koordinē Latvijas Sieviešu nevalstisko
organizāciju sadarbības tīkls.
- 8. martā Rīgā Laila Balga piedalījās Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla
akcijās, kas noritēja sadarbībā ar Latvijas Banku un Latvijas Komercbanku asociāciju.
- 22. martā Rīgā EAPN-Latvia valdes loceklis Jānis Stjadja piedalījās biedrības "Sustento"
diskusijā "Vai cilvēki ar invaliditāti ir vajadzīgi Latvijas darba tirgum?".
- 11. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā EAPN-Latvia pārstāvji piedalījās Latvijas
Juristu apvienības seminārā "Biedrošanās brīvība Latvijā - attīstība un tendences".
- no 24. oktobra Rīgā, NVO nama izstādē "NVO stāsti Latvijas simtgadē" izvietots EAPN-Latvia
informatīvais plakāts.
- 5. novembrī Rīgā, Centrālajā bibliotēkā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga
piedalījās TV-24 diskusijā "Parunāsim par Eiropas nākotni".
- 7. novembrī Rīgā Laila Balga piedalījās Brīvības un Solidaritātes fonda diskusijā "Labdarība un
žēlsirdības darbs sociālās nevienlīdzības mazināšanā: pieredze un nākotnes perspektīvas".
- 19. decembrī Rīgā EAPN-Latvia pārstāve Vija Ahunzjanova piedalījās Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta pasākumā "Nevalstiskās organizācijas pilsētas izaugsmei".

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 7
7.2 iesaistīto personu skaits 35
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 150000

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 290 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 290 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro
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III. Turpmākās darbības plāns 

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
1) Biedrības darbību veicina sekojoša pieredzes apmaiņa un sadarbība ar ārvalstu organizācijām
2018. gadā (ārpus projektiem):
1- 23.-24. martā Oviedo, Astūrijā, Spānijā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga
piedalījās EAPN EXCO sanāksmē.
2- 27. aprīlī Briselē, Beļģijā EAPN-Latvia pārstāvji Inete Ielīte (Latvijas Bērnu forums) un Ieva
Bagātā (Jēkabpils NVO resursu centrs) Labklājības ministrijas delegācijā piedalījās Izaugsmes
konventā "Implementation of the Social Pillar".
3- 9. maijā Rīgā notika EAPN-Latvia pārstāvju tikšanās ar augsta līmeņa Austrijas tieslietu
sistēmas speciālistēm par sieviešu lomu un nodarbinātību tieslietu sistēmā, sieviešu
diskrimināciju un vardarbību pret sievietēm.
4- 10. jūlijā Rīgā notika EAPN-Latvia pārstāvju tikšanās ar Turcijas un Jordānijas jauniešiem par
sieviešu lomu pilsoniskajā sabiedrībā un  lēmumu pieņemšanā.
5- 5. jūlijā Briselē, Beļģijā EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele
piedalījās EAPN Europe politiskajā konferencē "Social Protection for All - How can the Social
Pillar  and SDGs build  stronger welfare states?".
6- 28. septembrī Vīnē, Austrijā EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele un EMIN Goda
vēstnese Elīna Pinto piedalījās EAPN politiskajā konferencē "Implementing the European Pillar
of Social Rights - Experiences and Practices in European Countries and International
Perspectives".
7- 27.-29. septembrī Vīnē, Austrijā EAPN-Latvia valdes locekles Elīna Ālere-Fogele un Lelde
Cālīte piedalījās EAPN Ģenerālajā Asamblejā, EUISG un Capacity Building sanāksmēs.

2) Biedrības kapacitātes paaugstināšanās 2018. gadā
- no 1. janvāra EAPN-Latvia pārstāvji turpina sadarbību ar Latvijas Bērnu labklājības tīklu (Elīna
Ālere-Fogele), Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju (Ligita Upīte), Latvijas Sieviešu
nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu (Inete Ielīte) un Starpsektorālo dialoga platformu (Sigita
Zankovska-Odiņa).
- no 1. janvāra darbu turpina Cilvēktiesību un sociālo lietu darba grupa un NVO kapacitātes
stiprināšanas darba grupa; no 15. janvāra darbu uzsākusi Sabiedrības integrācijas darba grupa.
- 2018. gadā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga pilnvarota darbam EAPN Europe
Fundraising and Financial Diversitification Team (FFDT).
- EAPN-Latvia 2018. gadā uzturēja biroju ar atbilstošu aprīkojumu un internetu un nomāja
sanāksmju telpas Rīgā, kā arī pašvaldību institūcijās reģionos; pastāvīgi tiek uzturēta mājas lapa
www.eapn.lv un tiek izdots ikmēneša apkārtraksts "Jaunumi", sniegta informācija e-pastā,
sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c.); biedrībai ir plaša NVO sektora klientu datu bāze.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Biedrības darbību kavējošie faktori ir sekojoši:
1) Latvijā tikpat kā nav pieejams starptautisko fondu finansējums sociālajiem projektiem un
pieaugušo mūžizglītības projektiem;
2) Latvijas NVO fonda finansējums ir nepietiekams, lai stimulētu sociālos projektus;
3) biedrībai ilgstoši trūkst kapacitātes, lai konkurētu ar citu Eiropas valstu NVO projektu
konkursos;
4) negatīvs ir starptautisko fondu un Latvijas valsts institūciju skatījums uz Latvijas NVO
finansēšanu;
5) 2018. gada konkursā netika apstiprināts Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (ar
EAPN-Latvia partnerību) iesniegums par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas
"NVO fonds" operatora funkciju piešķiršanu 2014.-2021. gadu periodā.
6) netika piešķirts fondu finansējums sekojošiem EAPN-Latvia sagatavotajiem/partnerības
projektiem 2018. gadā:
- 31. janvārī Nordplus Adult programmai iesniegts projekts "Link between social rights and social
entrepreneurship"; plānotais budžets 42280 eiro.
- 21. martā Erasmus+ iesniegts projekts "shareABILITY: Developing Effective Staff and Services
to Meet Homeless Needs", pieteicējs Sophia Housing, Ltd (Īrija).
- 15. jūnijā Network of European Foundations iesniegts projekts "Civil society Coalition";
plānotais budžets 9980 eiro.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1) 2019. gadā līdz 31. jūlijam notiks divgadīgā ESF projekta "Subsidētās darba vietas
bezdarbniekiem" aktīvā nodarbinātības pasākuma "Pasākums noteiktām personu grupām"
īstenošana ar viena bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanu Dobeles centrā.
2) 2019. gadā līdz 31. oktobrim plānota divgadīgā Baltijas jūras reģiona projekta "NVO
stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai" īstenošana ar ZMP līdzfinansējumu.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
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norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
No 2019. gada 1. jūnija paredzēts uzsākt divgadīgo projektu "Link between social rights and
social entrepreneurship" (iesniegts Nordplus Adult programmai).
No 2019. gada 1. septembra partnerībā paredzēts uzsākt projekta "Building an Academy for
educating Participation to the poor and excluded" īstenošanu; pieteicējs EAPN-Netherlands
(iesniegts Erasmus+ programmai).

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Nav.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1) No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. martam Rīgā paredzēts organizēt EAPN līdzfinansēto
starptautisko konferenci un EUISG sanāksmi ar 26 valstu pārstāvju piedalīšanos.
2) No 2019. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgā paredzēts īstenot Rīgas domes Labklājības
departamenta līdzfinansēto projektu "Rīgas NVO brīvprātīgo prasmju paaugstināšana
maznodrošināto atbalstam".
3) No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim Rīgā paredzēts īstenot Latvijas NVO fonda
finansēto projektu "NVO izaicinājumi sociāli atbildīgas valsts veidošanai" (iesniegts
Sabiedrības integrācijas fondam)
4) No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Latvijā paredzēts īstenot EAPN Nacionālo
tīklu atbalsta programmu (PeP, Eiropas Stratēģija 2020 un brošūru tulkošana) (iesniegumus
pieņem līdz 2019. gada 16. jūnijam).

Vadītājs Laila Balga
21.04.2019
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