
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 50008216821
Nosaukums EAPN-LATVIA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2019

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
7 - Ilgstošie bezdarbnieki
8 - Bezpajumtnieki
10 - Politiski represētās personas
Sievietes, imigranti

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 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)
EAPN-Latvia projekti:

1. No 2019. gada 1. jūnija EAPN-Latvia un 4 partneri uzsākuši Nordplus Adult programmas
(Dānija) līdzfinansētā projekta „Saikne starp sociālajām tiesībām un sociālo uzņēmējdarbību”
īstenošanu. Tā norit Latvijā (Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Lietuvā (Viļņā), Dānijā (Odensē) un
Norvēģijā (Bergenā). 2020. gadā paredzēts sagatavot ne mazāk kā 10 izglītotājus, t.sk. no Latvijas
4 izglītotājus.

22. novembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika projekta atklāšanas konference „Vai
sociālā uzņēmējdarbība ir sociāli atbildīga?” ar kopskaitā 30 Latvijas speciālistu un Lietuvas,
Igaunijas, Dānijas, Norvēģijas, Krievijas un Polijas ekspertu piedalīšanos.

2. No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Latvijā EAPN-Latvia īstenoja ikgadējo People
Experiencing Poverty programmu (PeP), kuru līdzfinansēja EAPN Europe. 18.-19. novembrī
Briselē, Beļģijā, 18. Eiropas PeP sanāksmē „Political Priorities of People Experiencing Poverty:
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THE TIME IS NOW to Make Europe Poverty Free” EAPN-Latvia pārstāvēja 4 nabadzības
eksperti.

17. oktobrī Rīgā notika EAPN-Latvia diskusija „Nabadzība var skart ikvienu!” saistībā ar
Starptautisko nabadzības izskaušanas dienu, kurā piedalījās kopskaitā 30 NVO brīvprātīgie un
sociālās jomas speciālisti.

3. No 2019. gada 1. novembri līdz 27. decembrim EAPN-Latvia īstenoja Nordplus Adult (Dānija)
Ziemeļvalstu / Baltijas reģiona programmas līdzfinansēto projektu „Nordplus preparatory visit in
Bergen”. Pasākumi noritēja no 17. līdz 20. decembrim Bergenā, Norvēģijā, sadarbībā ar
Norvēģijas 2  NVO un 2 sociālajiem uzņēmumiem, tajos piedalījās 2 NVO projektu vadītāji no
Latvijas.

4. No 2018. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. oktobrim Baltijas jūras reģionā tika īstenots EAPN-
Latvia un 7 partneru projekts „NVO stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai”, kuru
līdzfinansēja Ziemeļu Ministru Padome (Dānija). Pieredzes apmaiņas pasākumi un semināri
noritēja Latvijā (Rīgā), Krievijā (Kaļiņingradā), Baltkrievijā (Minskā), Polijā (Žešovā), Igaunijā
(Tallinā), Lietuvā (Viļņā), Dānijā (Odensē) un Norvēģijā (Bergenā). Tajos piedalījās 54 eksperti
un projektu vadītāji, t.sk. no Latvijas - 10 dalībnieki.

5. No 2017. gada 1. augusta līdz 2019. gada 31. jūlijam Dobelē, Dobeles invalīdu biedrībā
EAPN-Latvia īstenoja atbalsta pasākumu vienam bezdarbniekam-invalīdam ESF projekta
„Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” NVA pasākumu ietvaros.

6. No 2019. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgā tika īstenots EAPN-Latvia projekts „Rīgas NVO
brīvprātīgo prasmju paaugstināšana maznodrošināto atbalstam”, kuru līdzfinansēja Rīgas domes
Labklājības departaments programmā „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”. Projektā tika
iesaistīti 34 vadītāji no 16 Rīgas NVO.

Citi nozīmīgi pasākumi:

1. 2019. gada 23. novembrī Rīgā notika EAPN-Latvia organizētā starptautiskā konference
„Patēriņa budžets un nevienlīdzības mazināšana: Esam gatavi?”, kurā piedalījās kopskaitā 30
Latvijas speciālisti un Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Norvēģijas, Krievijas un Polijas eksperti.

2. No 2019. gada 21. līdz 23. martam Rīgā noritēja EAPN-Latvia organizētā Eiropas līmeņa
nevalstisko organizāciju politiskā sanāksme, kurā piedalījās EUISG 33 līderi no 25 valstīm.

3. 2019. gada 21. martā Rīgā notika EAPN-Latvia organizētā starptautiskā konference „Lielāka
vienlīdzība – lielāka drošība: Risinājumi ienākumu plaisas mazināšanai", kurā piedalījās 31
līderis no 23 valstīm un 60 dalībnieki no Latvijas organizācijām.

Dalība citu organizāciju projektos:

1. No 2019. gada 1. novembra EAPN-Latvia 7 pārstāvji uzsākuši dalību Sieviešu tiesību institūta
/ Ziemeļu Ministru Padomes (Dānija) Baltijas jūras reģiona NVO sadarbības programmas
līdzfinansētajā projektā "Vienlīdzīgas iespējas – ceļš uz sociālo labklājību". Tas noritēs Latvijā
(Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Lietuvā (Viļņā), Krievijā (Kaļiņingradā), Baltkrievijā (Minskā), Polijā
(Žešovā), Dānijā (Odensē) un Norvēģijā (Bergenā).

2. No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim EAPN-Latvia tika iesaistījusies Eiropas
Komisijas pārstāvniecības Latvijā koordinētajā kampaņā par cīņu pret draudiem (migrācija un
globālā stabilitāte, noziedzība un terorisms, ekonomiskā situācija, veselība un apkārtējā vide),
izvirzot vienu "kampaņas varoni".

3. 2019. gada augustā un septembrī EAPN-Latvia 3 eksperti piedalījās projekta „OSIRIS -
Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā (senioru ekonomikā) reģionālās
inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei” projektā, kas noritēja Baltijas
jūras reģiona INTERREG programmas ietvaros un kuru koordinēja Latvijas partneri Rīgas
Tehniskā universitāte un biedrība „CONNECT Latvija”.

4. 2019. gada augustā EAPN-Latvia 4 eksperti piedalījās Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības
asociācijas projektā „STEP”, kas norit ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmā „Horizon
2020”.

5. 2019. gada 9. maijā Varšavā, Polijā, EAPN-Latvia pārstāvis piedalījās SMES-Europa Eiropas
līmeņa seminārā „Dignity and Well-being’- Exchange for changing”, kuru organizēja Caritas of
Warsaw (Polija) sadarbībā ar Portugāles, Beļģijas, Dānijas, Spānijas un Īrijas organizācijām
Erasmus+ projekta ietvaros.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Organizētie pasākumi mērķa grupām:

1. 2019. gadā EAPN-Latvia pārtulkojusi no angļu valodas, sagatavojusi un ievietojusi mājas lapā
4 brošūras: "Dzimumu nevienlīdzība un nabadzība Eiropā", "Sociālās tiesības Eiropā", "Uz
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dzimumu balstīta vardarbība" un "Inwork poverty_RU", kuras līdzfinansēja EAPN Europe.

2. 2019. gadā līdz 5. septembrim Rīgas NVO namā, Rīgas domes foajē un Rīgas Pārdaugavas
izpildirekcijā bija apskatāms EAPN-Latvia stends, kas ietverts NVO nama ceļojošās izstādes
„NVO stāsti Latvijas simtgadē” programmā.

3. 2019. gada 31. augustā Rīgā EAPN-Latvia piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 100-gadei
veltītajā forumā. EAPN-Latvia prezentēja stendu ar saukli „Es nespēju dzīvot bez grāmatām”
(T.Džefersons), kurā strādāja 6 brīvprātīgie.

4. 2019. gada 22. augustā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Baltijas ceļa 30.
gadadienai veltītā sanāksme, kuru organizēja Latvijas Juristu apvienība sadarbībā ar EAPN-
Latvia; tajā piedalījās ne mazāk kā 40 iedzīvotāji.

5. 2019. gada 7.-9. jūnijā EAPN-Latvia pasākumu „Vairāk Eiropas” ietvaros kruīzā Rīga-
Stokholma-Rīga notika seminārs „Pārtikušā Eiropā – pārtikusi ģimene”, kurā piedalījās 9
dalībnieki no Latvijas NVO, uzņēmumiem un pašvaldībām.

6. 2019. gada 1. jūnijā Rīgā EAPN-Latvia trīs valdes locekļi piedalījās ar stendu Bolderājas
svētkos 2019, kuru organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

NVO darbinieku iesaiste starptautiskajās programmās:

1. 2019. gada 7.-8. novembrī Briselē, Beļģijā, notika 18. FEAD tīkla sanāksme „Monitoring and
Evaluation on FEAD”, kurā piedalījās viens EAPN-Latvia pārstāvis.

2. 2019. gada 16. septembrī Helsinkos, Somijā, EAPN-Latvia 3 pārstāvji piedalījās Somijas
organizāciju seminārā „The Role of Power, Politics and Participation in eradicating poverty in
Europe”.

3. 2019. gada 6. augustā Tallinā, Igaunijā, EAPN-Latvia un Baltkrievijas organizācija „Vietējais
atbalsta fonds starptautiskā dialoga un sadarbības attīstībai „Interakcija” pārstāvji parakstīja
sadarbības līgumu.

4. 2019. gada 13. jūnijā Briselē, Beļģijā, EAPN-Latvia divi valdes locekļi piedalījās EAPN
Europe organizētajā politiskajā konferencē „Delivering Agenda 2030 – for People and Planet”.

5. 2019. gada 4.-5. jūnijā Viļņā, Lietuvā, EAPN-Latvia viens pārstāvis piedalījās 16. FEAD tīkla
sanāksmē „Helping older people in poverty: FEAD initiatives”.

6. 2019. gada 21.-22. maijā Briselē, Beļģijā, EAPN-Latvia viens valdes loceklis piedalījās
Eiropas Sociālā fonda Transnacionālās platformas noslēguma konferencē.

7. 2019. gada 20. maijā Briselē, Beļģijā, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Labklājības
ministrijas delegācijas sastāvā piedalījās Izaugsmes konventā „Inclusive Growth post 2020:
looking at the future of Social Europe”.

8. 2019. gada 5. aprīlī Briselē, Beļģijā, EAPN-Latvia pārstāvis piedalījās FEAD 15. sanāksmē par
tēmu „Dažādas pieejas FEAD pakalpojumu sniegšanā”.

Dalība lēmumu pieņemšanā starptautiskajās organizācijās:

1. 2019. gada 30. novembrī EAPN-Latvia iesniedza EAPN Europe (Brisele) savu vērtējumu par
Eiropas Pretnabadzības tīkla stratēģisko darbību.

2. 2019. gada 14.-15. septembrī Helsinkos, Somijā, EAPN Europe Ģenerālajā asamblejā, EXCO,
EUISG un Capacity Building sanāksmēs piedalījās kopskaitā trīs pārstāvji.

3. 2019. gada 13.-15. jūnijā Briselē, Beļģijā, divi EAPN-Latvia pārstāvji piedalījās EAPN Europe
EXCO un EUISG sanāksmēs.

4. 2019. gada 6.-7. maijā Helsinkos, Somijā, EAPN-Latvia pārstāvis piedalījās Eiropas PeP
nacionālo koordinatoru sanāksmē.

5. 2019. gada 5.-6. aprīlī Pamplonā, Spānijā, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja piedalījās EAPN
Europe EXCO sanāksmē.

6. 2019. gada 21.-23. martā Rīgā, Latvijā, EAPN-Latvia pārstāvis piedalījās EAPN Europe
EUISG sanāksmē.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 34
7.2 iesaistīto personu skaits 2000
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 200000

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

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
1. 2019. gada 17. decembrī Rīgā EAPN-Latvia un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru
literatūras centra darba grupa saskaņoja Sadarbības koncepciju 2020. gadam.

2. 2019. gada 10. decembrī Rīgā, Ziemeļvalstu Ministru Padomes birojā EAPN-Latvia valdes
priekšsēdētāja dalījās ar pieredzi projektu īstenošanā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras
organizētā Nordplus programmas semināra 15 dalībniekiem.

3. 2019. gada 9. decembrī Rīgā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja piedalījās Latvijas Bankas
organizētajās Ekspertu sarunās „Ar valsts budžeta svirām pret nabadzību un nevienlīdzību”.

4. 2019. gada 30. novembrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja piedalījās Latvijas Universitātes
aptaujā par saziņu starp iestādēm un iedzīvotājiem digitālajā vidē.

5. 2019. gada 30. oktobrī Rīgā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja piedalījās Domnīcas
„Providus” organizētajā diskusijā saistībā ar Nacionālā attīstības plāna sabiedrisko apspriešanu.

6. 2019. gada 30. oktobrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja piedalījās aptaujā par sadarbību ar
Valsts kanceleju.

7. 2019. gada 26. oktobrī EAPN-Latvia pārstāvis no Siguldas biedrības "Aicinājums Tev"
piedalījās Eiropas Komisijas sabiedriskajā apspriešanā par Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā
ieviešanu 2010-2020.

8. 2019. gada 24. oktobrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja
piedalījās Eiropas Komisijas darba grupas organizētajā intervijā un pēc tam iesniedza rakstiski
darba grupai un EAPN Europe (Briselē) EAPN-Latvia nostāju jautājumā par sociālās politikas
ieviešanu Latvijā.

9. 2019. gada 17. oktobrī Minskā, Baltkrievijā, EAPN-Latvia un Fonda "Interakcia" delegāciju
Latvijas vēstniecībā pieņēma Latvijas vēstnieks Baltkrievijā.

10. 2019. gada 10. oktobrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja piedalījās Valsts kancelejas
aptaujā „Ideju talka: izsaki savu viedokli par atvērto pārvaldību!”.

11. 2019. gada 2. augustā Rīgā, Labklājības ministrijā notika EAPN-Latvia Reference Budgets
darba grupas divu speciālistu un Sociālās iekļaušanas politikas departamenta un Sociālās politikas
plānošanas un attīstības departamenta vadītāju sanāksme.

12. 2019. gada 29. jūlijā Rīgā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja piedalījās Latvijas Aktīvo
iedzīvotāju fonda (AIF) konsultācijā-diskusijā par EEZ / Norvēģijas FI finansējuma sadales
principiem.

13. 2019. gada 20. jūnijā EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupa iesniedza
priekšlikumus LR Saeimai un Izglītības un zinātnes ministrijai attiecībā uz izglītības pieejamību.

14. 2019. gada 10. jūnijā Rīgā, LR Saeimas namā EAPN-Latvia valdes un dalīborganizāciju
pārstāvji piedalījās Saeimas un NVO forumā „Meklējot ilgtspējīgus risinājumus valsts attīstībai”.

15. 2019. gada 25. aprīlī Rīgā divi EAPN-Latvia valdes locekļi sniedza interviju Valsts kontroles
darba grupai par sociālās iekļaušanas politikas jautājumiem.

16. 2019. gada 20. martā EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupa iesniedza
priekšlikumus LR Saeimai un Veselības ministrijai veselības aprūpes sistēmas pieejamības
pilnveidošanai.

17. 2019. gada 15. februārī EAPN-Latvia Sociālās politikas darba grupa iesniedza LR Saeimai
priekšlikumu par pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 4.p 1.p. labojumu.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Biedrības (Tīkla) darbību kavējošie faktori ir sekojoši:

1) Latvijas NVO tīkliem ir nepietiekamā daudzumā pieejams Latvijas NVO fonda un
starptautisko fondu finansējums, kas stimulētu sociālos projektus;
2) biedrībai (sakarā ar atrašanos Latvijā) ilgstoši trūkst kapacitātes, lai konkurētu projektu
konkursos ar citu Eiropas valstu nevalstiskajām organizācijām un Eiropas NVO tīkliem;
3) biedrībā gada laikā tiek sagatavots pārāk maz projektu pieteikumu;
4) trūkst kvalificētu darbinieku vietējo un starptautisko projektu plānošanai un sagatavošanai un
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III. Turpmākās darbības plāns 

projektu vadības nodrošināšanai;
5) trūkst kapacitātes vispusīgai Tīkla darbinieku apmācībai interešu aizstāvībai, svešvalodās un
datordarbā;
6) trūkst finanšu līdzekļu darba algām, kompensācijām brīvprātīgajiem, telpu nomai, sagatavoto
brošūru pavairošanai un izplatīšanai, kā arī publicitātes pasākumiem (it īpaši TV, radio un presē);
7) zema ir Tīkla darba grupu produktivitāte, jo trūkst zināšanu un prasmju, trūkst angļu valodas
un citu Eiropas valodu zināšanu, kā arī to negatīvi ietekmē brīvprātīgais darbs, dalībnieku
aizņemtība citās organizācijās, zemie ienākumi, novecošana un veselības stāvoklis;
8) nepilns Valdes sastāvs, kas negatīvi ietekmē darba plānu (pasākumu) izstrādi un lēmumu
vispusīgumu;
9) 2019. gadā biedrībai netika piešķirts finansējums diviem nozīmīgiem projektu pieteikumiem:
             - no Kultūras ministrijas - Pārvaldes uzdevumu īstenošanai sadarbībā ar Rīgas reģiona 50
nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība vērsta uz sabiedrības integrāciju - 36000 eiro;
             - no Erasmus+ programmas (vadošais partneris EAPN-Nīderlande) - projektam
"European Participation Academy for Social Inclusion" (dalītais budžets).

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)
No 2019. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 28. februārim EAPN-Latvia īstenos Nordplus Adult
programmas (Dānija) līdzfinansēto projektu „Link between social rights and social
entrepreneurship”. Apmācību darbnīcas noritēs Latvijā (Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Lietuvā
(Viļņā), Dānijā (Odensē) un Norvēģijā (Bergenā). Projektā paredzēts sagatavot ne mazāk kā
10 izglītotājus; no Latvijas apmācāmo grupā iekļauti 4 eksperti no Tīkla dalīborganizācijām:
Tautas palīdzības fonda, Rīgas aktīvo senioru alianses, Siguldas biedrības "Aicinājums Tev"
un Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas". Apstiprinātais budžets 37240 eiro.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Nav.

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 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam EAPN-Latvia paredz Baltijas jūras
reģionā īstenot projektu "Supporting the Inclusion of Poor in Green Growth". Projekts
sagatavots sadarbībā ar Zviedrijas un Norvēģijas NVO. Pieprasītais finansējums no Ziemeļu
Ministru Padomes (Dānija) 13480 eiro.

2. No 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim EAPN-Latvia paredz Latvijā īstenot People
Experiencing Poverty un European Strategy 2020 programmas. Līdz 1. jūnijam EAPN
Europe pieņems nacionālo tīklu projektu pieteikumus par 5600 eiro.

3. No 2020. gada 15. marta līdz 15. novembrim EAPN-Latvia paredz Rīgā īstenot projektu
"NVO atbalsts sociālajai integrācijai Rīgas pilsētā". Pieprasītais finansējums no Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta 6930 eiro.

4. No 2020. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim EAPN-Latvia paredz Latvijā īstenot projektu
"Dosim vārdu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju NVO!". Pieprasītais finansējums no Latvijas
NVO fonda / Sabiedrības integrācijas fonda 26151 eiro.

Vadītājs Laila Balga
22.03.2020
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