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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 8. augustam Tallinā, Igaunijā, projektā notiks pēdējā darbnīca, kurā piedalīsies NVO eksperti no 
Latvijas: Mārīte Rozentāle, Diāna Jasinska, Santa Survila, Aleksandrs Nikoļins un Laila Balga, kā arī 
Igaunijas, Baltkrievijas un Norvēģijas eksperti. 
 

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

mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/nordplus/
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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 Kontakti info@eapn.lv, tel. 22311545. 
 

31. jūlijā sanāksmē Rīgā, Latvijas Kara muzejā EAPN-Latvia apstiprināja darba plānu Eiropas konferences 
dalībnieku sagatavošanai. Savus pretendentus uz Eiropas konferenci, kas notiks 18.-19. novembrī Briselē, ir 
pieteikušas sešas nevalstiskās organizācijas: LMSA „Sartorius” – Santu Survilu un Aleksandru Nikoļinu; 
Tautas palīdzības fonds – Dzintru Ziemeli; Radošā apvienība jauniešiem „Trepes” – Aladdin Nassr Allah; 
Siguldas biedrība „Aicinājums Tev” – Diānu Jasinsku; Dobeles invalīdu biedrība – Natāliju Kurnosovu; 
Garkalnes sieviešu biedrība „Mūsmājas” – Ivetu Valeini, kā arī izvirzīts EAPN-Latvia valdes loceklis Jānis 
Stjadja. 
 

Latvijas PeP programmas dalībnieki apspriešanai Eiropas konferencē izvirzīja 5 prioritātes, kas 2. augustā 
tiks iesniegtas EAPN: 1) mājoklis; 2) adekvātu ienākumu pieejamība dažādām grupām; 3) pietiekami un 
viegli pieejami līdzekļi cīņai pret nabadzību; 4) veco ļaužu nabadzība, un 5) kvalitatīvu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība. 
 

PeP programmas dalībnieku nākošā sanāksme plānota septembrī nacionālā koordinatora Elīnas Āleres-
Fogeles vadībā, epasts: elina.alere.fogele@eapn.lv 
 

https://europa.eu/euprotects/
http://www.eapn.lv/pep/
http://www.eapn.lv/arvalstis/#pep
mailto:info@eapn.lv
mailto:elina.alere.fogele@eapn.lv
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NVA subsidētās darba vietas 
 

No 2017. gada 1. augusta līdz 2019. gada 31. jūlijam Dobelē, Dobeles invalīdu biedrībā EAPN-Latvia īstenoja 
atbalsta pasākumu bezdarbniekam-invalīdam ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 
Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros. 
 

 
 

 

Pasākumi Latvijā 
 

No 1. jūlija Valde turpina EAPN-Latvia biedru organizāciju aptauju. Anketu iesniegšanas termiņš –     
2019. gada 1. augusts. Adrese: info@eapn.lv vai personīgi birojā. 
 

Ar 3. jūliju EAPN-Latvia koordinētā EMIN (European Minimum Income Network) ietvaros darbu sākusi 
Reference Budgets darba grupa, vadītājs ekonomikas zinātņu doktors Andris Burtnieks. Aicinām 
interesentus pieteikties uz e-pastu: info@eapn.lv 
 

29. jūlijā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Latvijas Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) 
konsultācijā-diskusijā par finansējuma sadales principiem, kuru organizēja NVO Konsorcijs, padomes 
priekšsēdētāja Kristīne Zonberga. 
 

AIF ir EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta programma pilsoniskās sabiedrības un aktīvas iedzīvotāju 
līdzdalības stiprināšanai, kā arī mazaizsargātāko iedzīvotāju grupu iespējošanai Latvijā. 
 

2. augustā Rīgā, Labklājības ministrijā paredzēta Reference Budgets darba grupas speciālistu tikšanās ar 
Elīnu Celmiņu, Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktori. 
 

22. augustā plkst. 11.00 Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Baltijas ceļa 30. gadadienai veltīta 
sanāksme, kuru organizē Latvijas Juristu apvienība sadarbībā ar EAPN-Latvia. Aicinām interesentus 
pieteikties līdz 21. augustam!  
 

31. augustā Rīgā EAPN-Latvia piedalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas 100-gadei veltītajā izstādē.        
13. augustā plkst. 13.00 LNB notiks EAPN-Latvia darba grupas sanāksme. Aicinām interesentus pieteikties 
līdz 12. augustam uz e-pastu: info@eapn.lv 
 

23.-24. septembrī Rīgā notiks Eiropas Komisijas organizēts seminārs „Children with Disabilities”, kurā 
piedalīsies EAPN-Europe pilnvarotais pārstāvis. 

 

 
 

 

Pasākumi ārvalstīs 
 

6. augustā Tallinā, Igaunijā, paredzēta EAPN-Latvia un Baltkrievijas organizācijas „Vietējais atbalsta fonds 
starptautiskā dialoga un sadarbības attīstībai „Interakcija” sadarbības līguma parakstīšana. No EAPN-Latvia 
puses līgumu parakstīs Laila Balga, Valdes priekšsēdētāja. 
 

No 13. līdz 16. septembrim Helsinkos, Somijā, notiks EAPN Ģenerālā asambleja, EXCO, EUISG un 
Capacity Building sanāksmes. Tajās piedalīsies EAPN-Latvia pilnvarotās pārstāves Laila Balga (EXCO) un 
Dace Paegle (Capacity Building). 
 

 
 

 

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

330eur/show 

 

mailto:info@eapn.lv
mailto:info@eapn.lv
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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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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 


