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Empowering NGOs for efficient social rights’ advocacy 
 

NVO stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai 
 

 
 

Ar 2018. gada 1. jūniju Baltijas jūras reģionā uzsākta EAPN-Latvia projekta „NVO stiprināšana efektīvai 
sociālo tiesību aizstāvībai”, kuru līdzfinansē Ziemeļu Ministru Padome (ZMP, Dānija), īstenošana. Tā noritēs           
8 valstīs: Latvijā (Rīgā), Krievijā (Kaļiņingradā), Baltkrievijā (Minskā), Polijā (Žešovā), Igaunijā (Tallinā), 
Lietuvā (Viļņā), Dānijā (Odensē) un Norvēģijā (Bergenā). Projekta vadītāja Laila Balga,                                 
e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545, projekta koordinatore Baiba Giptere, e-pasts: birojs@eapn.lv 
vai tel. +371 29664063, projekta vadītāja asistente Inna Šumanska. Tuvāk 
http://www.eapn.lv/baltic_project_2/ 
 

No 30. marta līdz 2. aprīlim Bergenā, Norvēģijā, Laila Balga un Olga Gravem, Norvēģijas projekta 
koordinatore, sagatavoja pasākumu programmu, kas noritēs Bergenā. 
 

Laikā no 4. līdz 8. maijam Bergenā, Norvēģijā, noritēs projekta darbnīca, kurā piedalīsies NVO eksperti no 
Norvēģijas, Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas un Polijas. Latviju pārstāvēs Mārīte Rozentāle, Diāna Jasinska 
un Serafims Jasinskis no Siguldas biedrības „Aicinājums Tev”, Santa Survila un Aleksandrs Nikoļins no 
LMSA „Sartorius”, un projekta vadītāja Laila Balga. 
 

No 1. aprīļa turpinās pieteikumu pieņemšana dalībai Baltijas jūras reģiona projekta programmās Žešovā, 
Polijā (plānots 2019. gada jūnijā), Tallinā, Igaunijā (plānots 2019. gada augustā), un Minskā, Baltkrievijā 
(plānots 2019. gada septembrī). 
 

 

 

 

#EUProtects 
 

Eiropas Komisijas kampaņa #EUProtects 

 
 

Ar 2019. gada 1. janvāri EAPN-Latvia iesaistījusies Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā koordinētajā 
kampaņā par cīņu pret draudiem (migrācija un globālā stabilitāte, noziedzība un terorisms, ekonomiskā 
situācija, veselība un apkārtējā vide). Par kampaņas varoni no EAPN-Latvia Valde izvirzījusi Diānu 
Jasinsku no Siguldas biedrības „Aicinājums Tev”. Tuvāk https://europa.eu/euprotects/ 
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People experiencing Poverty (PeP) programma 2019 
 

Programma cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību 2019 
 

 
 

Ar 2019. gada 1. janvāri EAPN-Latvia uzsākusi ikgadējās PeP programmas plānošanu un īstenošanu 
Latvijā. Līdz 16. jūnijam EAPN Europe pieņems nacionālo tīklu projektu pieteikumus. 
 

6.-7. maijā Helsinkos, Somijā, EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele piedalīsies EAPN PeP 
nacionālo koordinatoru sanāksmē. 
 

 
 

 
Rīgas NVO brīvprātīgo prasmju paaugstināšana maznodrošināto atbalstam 

 

 
 

Laikā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgā notiek EAPN-Latvia projekta „Rīgas NVO brīvprātīgo 
prasmju paaugstināšana maznodrošināto atbalstam”, kuru līdzfinansē Rīgas domes Labklājības 
departaments programmā „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”, īstenošana. Projekta vadītāja Baiba 
Giptere, e-pasts: birojs@eapn.lv vai tel. 29664063. 
 

26. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noritēja seminārs „Rīgas NVO brīvprātīgo zināšanu paaugstināšana 
par maznodrošināto tiesībām un iespējām”. Lektori Oksana Krastiņa no Rīgas Sociālā dienesta un 
Raimonds Iliško no Latvijas Juristu apvienības. Seminārā zināšanas paaugstināja 20 līderi no 11 Rīgas 
nevalstiskajām organizācijām. Katrs semināra dalībnieks saņēma tēmai atbilstošu darba uzdevumu. Visiem 
dalībniekiem tika nodrošinātas pusdienas restorānā „Klīversala”. 
 

17. maijā Rīgā projekta ietvaro noritēs seminārs „Rīgas NVO brīvprātīgo loma maznodrošināto iesaistei 
sabiedriskajās aktivitātēs”. 
 
 

mailto:birojs@eapn.lv
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Pasākumi Latvijā 
 

Mūs atbalsta jau 3000! 
 

 

Turpinās MANA BALSS parakstīšanās 
https://manabalss.lv/par-garantetu-minimalo-ienakumu-virs-

nabadzibas-slieksna-330eur/show 
 
 

2019. gada 25. maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas.  
Visi aicināti paust savu viedokli, ierodoties savā vēlēšanu iecirknī! 

 

EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga balotējas EP vēlēšanās ar 15. numuru 
politiskās partijas „Progresīvie” sarakstā. 

 
UZMANĪBU!!! BALSOŠANA JEBKURĀ IECIRKNĪ VAR NOTIKT NO 22. MAIJA LĪDZ 24. MAIJAM. 

 

 
 
 

https://manabalss.lv/par-garantetu-minimalo-ienakumu-virs-nabadzibas-slieksna-330eur/show
https://manabalss.lv/par-garantetu-minimalo-ienakumu-virs-nabadzibas-slieksna-330eur/show
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Pasākumi Latvijā 
 

11. aprīlī Rīgā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un dalīborganizāciju vadītājas Inete Ielīte 
(Latvijas Bērnu forums) un Gunta Kelle (IMKA-Latvija) piedalījās Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju 
sadarbības tīkla sanāksmē. 
 

11. aprīlī EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele piedalījās Eiropas Komisijas pārtsāvniecības 
Latvijā sanāksmē par Latvijas ziņojumu par valsts ekonomikas tendencēm un reformu īstenošanu un par 
2021.-2027. gada kohēzijas politikas plānošanas sarunu sākšanu. 
 

12. aprīlī Rīgā EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele piedalījās LR Saeimas Eiropas lietu 
komisijas sēdē par Latvijas Nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģiju un par Latvijas 
Stabilitātes programmu 2019.-2022. gadam. 
 

17. aprīlī Rīgā, Labklājības ministrijā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Dzimumu 
līdztiesības komitejas sanāksmē. 
 

17. un 18. aprīlī Rāmavā, Ķekavas novadā, notika Kapacitātes stiprināšanas un līdzdalības veicināšanas 
seminārs romu sievietēm „Sievietes kopienās un darbībā”, kuru organizēja Latvijas Sieviešu nevalstisko 
organizāciju sadarbības tīkls sadarbībā ar Kultūras ministriju. 
 

23. aprīlī Rīgā EAPN-Latvia valdes locekle Baiba Giptere piedalījās Rīgas domes Konsultatīvās padomes 
sabiedrības integrācijas jautājumos sēdē. 
 

25. aprīlī Rīgā EAN-Latvia valdes locekles Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele sniedza interviju Valsts 
kontroles darba grupai par sociālās iekļaušanas politikas jautājumiem. 
 

26. aprīlī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas 
sanāksme, vadītāja Elīna Ālere-Fogele, EAPN-Latvia valdes locekle. 
 

24. maijā Rīgā notiks Sociālās uzņēmējdarbības forums, kuru organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 
asociācija. 
 

7.-9. jūnijā EAPN-Latvia pasākumu „Vairāk Eiropas” ietvaros kruīzā Rīga-Stokholma-Rīga plānota 
konference „Pārtikušā Eiropā – pārtikusi ģimene”. Pieteikšanās līdz 2. maijam uz e-pastu: birojs@eapn.lv 
 

Laikā no 2019. gada 5. līdz 11. augustam Bernātos, pie Baltijas jūras EAPN-Latvia organizē ikgadējo 
Vasaras semināru NVO, pašvaldību un uzņēmumu darbiniekiem. Pieteikšanās uz e-pastu: birojs@eapn.lv 
 

 
 

 

Pasākumi ārvalstīs 
 

5. aprīlī Briselē, Beļģijā, EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele piedalījās FEAD (Eiropas atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām) 15. sanāksmē par tēmu „Dažādas pieejas FEAD pakalpojumu sniegšanā”. 
 

5.-6. aprīlī Pamplonā, Navarrā, Spānijā, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās EAPN 
EXCO (Izpildkomitejas) sanāksmē. 
 

9. maijā Varšavā, Polijā, EAPN-Latvia pilnvarotā pārstāve Dzintra Ziemele piedalīsies SMES-Europa 
Eiropas līmeņa seminārā „Dignity and Well-being’- Exchange for changing”, kuru organizē Caritas of Warsaw 
(Polija) sadarbībā ar Portugāles, Beļģijas, Dānijas, Spānijas un Īrijas organizācijām Erasmus+ projekta 
ietvaros. 
 

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

21.-22. maijā Briselē, Beļģijā, EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele pilnvarota dalībai Eiropas 
Sociālā fonda Transnacionālās platformas noslēguma konferencē. 
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Pasākumi ārvalstīs 
 

 
 

10. aprīlī Briselē Sociālo lietu eksperte, biedrības „SUSTENTO” valdes priekšsēdētāja Gunta Anča 
piedalījās Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debatēs ar pirmo numuru no partijas „Progresīvie”. 

 

 
 

NVA subsidētās darba vietas 
 

No 2017. gada 1. augusta Dobelē ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 
ietvaros Dobeles invalīdu biedrībā par EAPN-Latvia projekta vadītāja asistentu strādā bezdarbniece ar 
invaliditāti Rita Šebina; līguma termiņš 2019. gada 31. jūlijs. 
 

 
 
 
 

 

EAPN-Latvia informatīvajā lapā, kas tiek izplatīta Latvijas nevalstiskajā sektorā un pašvaldībās, 
dalīborganizācijas aicinātas regulāri ievietot informāciju par savām aktivitātēm. 
 

EAPN-Latvia uzņem savās rindās, kā arī slēdz sadarbības līgumus ar Latvijas nevalstiskajā sektorā 
strādājošām demokrātiskām organizācijām, kas atbalsta EAPN-Latvia mērķus un vēlas iesaistīties 
izvirzīto uzdevumu sasniegšanā. Biedru nauda 24,00 eiro gadā. EAPN-Latvia ir sabiedriskā labuma 
organizācija un pieņem ziedojumus. 
 

Banka: 
EAPN-Latvia, biedrība 
Reģ. nr. 50008216821 

Adrese: Vaļņu iela 32 – 1, Rīga, LV-1050 
 

Banka: AS SWEDBANK  
S.W.I.F.T.: HABALV22 

Konts: LV07HABA0551037588167 


