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Link between social rights and social entrepreneurship 
 

Saikne starp sociālajām tiesībām un sociālo uzņēmējdarbību 
 

Ar 2019. gada 1. jūniju EAPN-Latvia uzsākusi Nordplus Adult programmas (Dānija) līdzfinansētā projekta 
„Link between social rights and social entrepreneurship” īstenošanu. Tā norit 5 valstīs: Latvijā (Rīgā), 
Igaunijā (Tallinā), Lietuvā (Viļņā), Dānijā (Odensē) un Norvēģijā (Bergenā). Projekta vadītāja Laila Balga,                                 
e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545. Tuvāk http://www.eapn.lv/nordplus/ 
 

Š.g. novembrī Rīgā plānota projekta atklāšanas konference. Interesenti aicināti pieteikties uz norādīto        
e-pastu. 
 

 
 

 

 
 

Empowering NGOs for efficient social rights’ advocacy 
 

NVO stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai 
 

 
 

Ar 2018. gada 1. jūniju Baltijas jūras reģionā tika uzsākta EAPN-Latvia projekta „NVO stiprināšana efektīvai 
sociālo tiesību aizstāvībai”, kuru līdzfinansē Ziemeļu Ministru Padome (ZMP, Dānija), īstenošana. Tā norit           
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 5. līdz 9. jūnijam Žešovā, Piekarpatos, Polijā, notika projekta darbnīca, kurā piedalījās NVO eksperti no 
Polijas, Norvēģijas un Baltkrievijas. Latviju pārstāvēja Mārīte Rozentāle un Diāna Jasinska no Siguldas 
biedrības „Aicinājums Tev”, Santa Survila un Aleksandrs Nikoļins no LMSA „Sartorius”. 
 

No 6. līdz 8. augustam Tallinā, Igaunijā, projektā notiks pēdējā darbnīca, kurā piedalīsies NVO eksperti no 
Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas un Norvēģijas. 
 

No 1. maija turpinās pieteikumu pieņemšana dalībai Baltijas jūras reģiona projekta noslēguma konferencē 
Minskā, Baltkrievijā (plānota 2019. gada septembra beigās). 
 

mailto:info@eapn.lv
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#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/ 
 

 
 

 

 
 

People experiencing Poverty (PeP) programma 2019 
 

Programma cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību 2019 
 

 
 

Ar 1. janvāri EAPN-Latvia uzsākusi ikgadējās PeP programmas īstenošanu Latvijā. Programmu koordinē   
Elīna Ālere-Fogele (pasākumi ārvalstīs) un Baiba Giptere (pasākumi Latvijā). Tuvāk 
http://www.eapn.lv/pep/  un  http://www.eapn.lv/arvalstis/#pep 
 

Līdz 1. jūlijam EAPN-Latvia valde pieņem NVO pieteikumus dalībai ikgadējā Eiropas sanāksmē, kas noritēs  
2019. gada novembrī Briselē. Kontakti info@eapn.lv, tel. 22311545. 
 

 
 

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. 
 

 

https://europa.eu/euprotects/
http://www.eapn.lv/pep/
http://www.eapn.lv/arvalstis/#pep
mailto:info@eapn.lv
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Rīgas NVO brīvprātīgo prasmju paaugstināšana maznodrošināto atbalstam 

 

 
 

Laikā 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”. Projekta vadītāja Baiba Giptere,    
e-pasts: birojs@eapn.lv vai tel. 29664063. 
 

18. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noritēja seminārs „Rīgas NVO brīvprātīgo un pašvaldības sadarbība 
maznodrošināto interesēs”. Lektori Imants Keišs, Rīgas domes deputāts, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu 
biedrības valdes priekšsēdētājs, un Santa Survila, Latvijas Miopātijas asociācijas valdes priekšsēdētāja, 
eksperts Elīna Ālere-Fogele, EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas vadītāja. Seminārā 
zināšanas paaugstināja 17 līderi no 10 Rīgas nevalstiskajām organizācijām. Katrs semināra dalībnieks 
saņēma tēmai atbilstošu darba uzdevumu. Visiem dalībniekiem tika nodrošinātas pusdienas restorānā 
„Klīversala”. 
 

28. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noritēja projekta izvērtēšanas sanāksme „Rīgas NVO brīvprātīgo 
darbības ietekme uz maznodrošināto atbalsta pasākumiem”. Sanāksmi vadīja Raimonds Iliško, Latvijas 
Juristu apvienības konsultants, un Laila Balga, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja. Sanāksmes                  
20 dalībnieki no 11 Rīgas organizācijām sniedza informāciju par uzdevumu izpildi un izvērtēja sasniegtos 
rezultātus. Visiem dalībniekiem tika nodrošinātas pusdienas restorānā „Klīversala”. 
 

 
 

 

Pasākumi Latvijā 
 

1. jūnijā Rīgā EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele un Baiba Giptere piedalījās 
Bolderājas svētkos 2019, kuru organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. 
 

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

20. jūnijā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika EAPN-Latvia paplašinātā valdes sēde. 
 

20. jūnijā EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupa (vadītāja Elīna Ālere-Fogele) iesniedza 
priekšlikumus LR Saeimai un LR Izglītības un zinātnes ministrijai attiecībā uz izglītības pieejamību. 
 
26. jūnijā Valde uzsākusi EAPN-Latvia biedru organizāciju aptauju. Anketu iesniegšanas termiņš –     
2019. gada 1. augusts. Adrese: info@eapn.lv vai personīgi birojā. 
 
 
 

mailto:birojs@eapn.lv
mailto:info@eapn.lv
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Pasākumi Latvijā 
 

 
 

Laikā no 8. līdz 11. augustam Bernātos, Nīcas novadā pie Baltijas jūras EAPN-Latvia organizē ikgadējo 
Vasaras semināru NVO, pašvaldību un uzņēmumu darbiniekiem. Pieteikšanās līdz 14. jūlijam uz                  
e-pastu: info@eapn.lv 
 

Š.g. 31. augustā Rīgā EAPN-Latvia piedalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas 100-gadei veltītajā izstādē. 
Aicinām interesentus pieteikties līdz 12. augustam uz e-pastu: info@eapn.lv 

 

 
 

 

Pasākumi ārvalstīs 
 

 
 

4.-5. jūnijā Viļņā, Lietuvā, EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele piedalījās 16. FEAD tīkla 
sanāksmē „Helping older people in poverty: FEAD initiatives”. 
 

7.-9. jūnijā EAPN-Latvia pasākumu „Vairāk Eiropas” ietvaros kruīzā Rīga-Stokholma-Rīga notika seminārs 
„Pārtikušā Eiropā – pārtikusi ģimene”, kuru vadīja Valdes locekles Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele un kurā 
piedalījās Dobeles novada domes, AS „Aprūpes birojs”, Daugavpils Ambulatorās medicīnas māsu un 
sociālās aprūpes darbinieku asociācijas, Radošās apvienības jauniešiem „Trepes” speciālisti. 
 

No 13. līdz 15. jūnijam Briselē, Beļģijā, EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele 
piedalījās EAPN Europe organizētajā ikgadējā politiskajā konferencē „Delivering Agenda 2030 – for People 
and Planet” un EXCO un EUISG sanāksmēs. 
 
No 14. līdz 16. septembrim Helsinkos, Somijā, notiks EAPN Ģenerālā asambleja un EXCO, EUISG un 
Capacity Building sanāksmes. Tajās piedalīties EAPN-Latvia paredz pilnvarot trīs pārstāvjus. 
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Turpinās parakstīšanās MANA BALSS 
https://manabalss.lv/par-garantetu-minimalo-ienakumu-virs-nabadzibas-slieksna-

330eur/show 
 
 

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 

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

