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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,                                 
projekta vadītāja asistente Inna Šumanska, e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545.  
 

                             
 

Nordplus Adult programmā 2020. gadā paredzēts sagatavot ne mazāk kā 10 izglītotājus. Latviju pārstāvēs 
Liesma Neipreisa (Rīgas aktīvo senioru alianse) un Mārīte Rozentāle (Siguldas biedrība „Aicinājums Tev”). 
 

Š.g. 22. novembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks projekta atklāšanas konference „Vai 
sociālā uzņēmējdarbība ir sociāli atbildīga?” ar piecu partnervalstu, kā arī ar Krievijas, Baltkrievijas un Polijas 
NVO vadītāju piedalīšanos.  
 

Konferenci paredzēts organizēt sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Sociālās 
uzņēmējdarbības asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un citu NVO speciālistiem un 
sociālo uzņēmumu vadītājiem un ar Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Nodarbinātības valsts 
aģentūras, ALTUM un Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālistu līdzdalību. Interesentus ielūgumu 
saņemšanai līdz 1. novembrim aicinām pieteikties uz norādīto e-pastu! 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/nordplus/ 
 

 
 

 

 
 

#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/ 

 
 

mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/nordplus/
https://europa.eu/euprotects/
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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 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/ 
 

15.-18. oktobrī Minskā, Baltkrievijā, sadarbībā ar Fondu „Interakcija” noritēs Baltijas jūras reģiona projekta 
noslēguma konference. Latviju tajā pārstāvēs Laila Balga, projekta vadītāja, EAPN-Latvia valdes locekle; 
Jānis Stjadja, EAPN-Latvia valdes loceklis; eksperti Mārīte Rozentāle un Diāna Jasinska no Siguldas 
biedrības „Aicinājums Tev”; Iveta Šalve no Tautas palīdzības fonda; Daina Brūvele no Latvijas Sociālo 
reformu biedrības; Māris Kalējs, IT menedžeris. 
 

 
 

 

EAPN-Latvia dalība starptautiskajos projektos 

 
 

19. septembrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un Rīgas aktīvo senioru alianses Izglītības 
iestādes RASA vadītāja Līvija Marcinkēviča piedalījās projekta „OSIRIS - Atbalsts viedās specializācijas 
pieejai sudraba ekonomikā (senioru ekonomikā) reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un 
ilgtspējīgai izaugsmei” darbnīcā „Senioru ekonomikas iespējas un problēmas”, kas noritēja Baltijas jūras 
reģiona INTERREG programmas ietvaros un kuru organizēja Latvijas partneri Rīgas Tehniskā universitāte 
un biedrība „CONNECT Latvija”.  
 

Tuvāk https://projects.interreg-baltic.eu/projects/osiris-188.html 
 

 

mailto:info@eapn.lv
mailto:birojs@eapn.lv
http://www.eapn.lv/baltic_project_2/
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/osiris-188.html
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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. 
 
Dalībai PeP Eiropas konferencē, kas notiks 18.-19. novembrī Briselē, Beļģijā, EAPN-Latvia Valde tika 
izvirzījusi četrus pārstāvjus: Elīnu Āleri-Fogeli, nacionālo koordinatoru, Dzintru Ziemeli (Tautas palīdzības 
fonds), Natāliju Kurnosovu (Dobeles invalīdu biedrība) un Aladdin Nassr Allah (Radošā apvienība jauniešiem 
„Trepes”). 
 

PeP programmas dalībnieku kārtējā sanāksme notiks 3. oktobrī Rīgā, Vaļņu ielā 32-501. Interesenti aicināti 
pieteikties uz e-pastu: elina.alere.fogele@eapn.lv vai tel. 27494877! 
 

 
 

 

 
 

Konference „Patēriņa budžets un nevienlīdzības mazināšana: Esam gatavi?” 
 

 
 

Š.g. 23. novembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks starptautiskā konference ar Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Norvēģijas, Krievijas, Baltkrievijas un Polijas NVO ekspertu piedalīšanos. 

 
 

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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Konference „Patēriņa budžets un nevienlīdzības mazināšana: Esam gatavi?” 
 
EAPN-Latvia konferenci „Patēriņa budžets un nevienlīdzības mazināšana: Esam gatavi?” administrē Baiba 
Giptere, e-pasts: birojs@eapn.lv, tel. 29664063. Reference Budgets darba grupu koordinē Laila Balga, 
EMIN nacionālā koordinatore, un Andris Burtnieks, ekonomikas zinātņu doktors. 
 

Konferenci paredzēts organizēt sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Centrālās statistikas pārvaldes, 
Latvijas Universitātes, Latvijas Kristīgās akadēmijas, FONTES, arodbiedrību un NVO speciālistiem un ar LR 
Tiesībsarga un Labklājības ministrijas speciālistu līdzdalību. Interesentus ielūgumu saņemšanai līdz             
1. novembrim aicinām pieteikties uz norādīto e-pastu! 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/strategijas_platforma/#reference 
 

 
 

 

Pasākumi Latvijā 
 

No 1. septembra Valde turpina EAPN-Latvia biedru organizāciju aptauju. Anketu iesniegšanas 
termiņš – 2019. gada 20. oktobris, e-pasts: info@eapn.lv vai personīgi birojā Vaļņu ielā 32-508, Rīgā. 
 

Līdz 15. septembrim Rīgas Pārdaugavas izpildirekcijā Ed.Smiļģa ielā 46 bija apskatāms EAPN-Latvia 
stends, kas ietverts NVO nama ceļojošās izstādes „NVO stāsti Latvijas simtgadē” programmā. 
 

Līdz 30. septembrim Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija apskatāms EAPN-Latvia stends, kas 
atspoguļoja sadarbību ar LNB tās 100. gadadienā. 
 

6. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkā notika EAPN-Latvia NVO kapacitātes stiprināšanas darba 
grupas sanāksme. Tajā piedalījās EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele un Baiba 
Giptere, Latvijas Bērnu foruma pārstāve Dace Paegle, Siguldas biedrības "Aicinājums Tev" vadītāja Mārīte 
Rozentāle un Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas" vadītāja Iveta Valeine. 
 

12. septembrī Rīgā notika starptautiskā konference „Sievietes un invaliditāte”, kuru organizēja Eiropas 
Cilvēku ar invaliditāti foruma Sieviešu komiteja un LCĪVSO „Sustento” (priekšsēdētāja Gunta Anča).      
EAPN-Latvia konferencē pārstāvēja Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība). 
 

18. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkā notika EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba 
grupas sanāksme. Darba grupu vadīja Elīna Ālere-Fogele un Santa Survila, piedalījās pārstāvji no LMSA 
„Sartorius”, Tautas palīdzības fonda, Latvijas Bērnu foruma, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Latvijas 
Kristīgo senioru savienības un Garkalnes sieviešu biedrības „Mūsmājas”. 
 

21. septembrī Latvijā notika Vispasaules talkas diena, kas tika organizēta Vitas Jaunzemes vadībā. 
 

24. septembrī Rīgā, EAPN-Latvia telpās notika Refernce Budgets darba grupas sanāksme. Tajā piedalījās 
Darba grupas dalībnieki Andris Burtnieks (vadītājs), Laila Balga, Egils Rutkovskis, Elīna Ālere-Fogele un Ilga 
Liepiņa, kā arī Rīgas aktīvo senioru alianses pārstāve Liesma Neipreisa un EAPN-Latvia programmu 
administratore Baiba Giptere. 
 

No 9. septembra Izglītības iestādē RASA (vadītāja Līvija Marcinkēviča) uzsākti datordarba kursi. 
Pieteikšanās uz e-pastu: livija.marcinkevica@gmail.com vai tel. 29239085. 
 

3. oktobrī Rīgā, Zemitāna laukumā 5, 2. stāvā, SOS Bērnu ciematu asociācijas telpās plkst. 15.30 
notiks Latvijas Bērnu labklājības tīkla organizētā pētnieka Andra Šuvajeva lekcija-diskusija „Naudas visiem 
nepietiek”. 
 

17. oktobrī Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, Eiropas Savienības mājā 1. stāvā plkst. 10.30 notiks           
EAPN-Latvia diskusija „Nabadzība var skart ikvienu!” saistībā ar Starptautisko nabadzības izskaušanas 
dienu. Aicinām interesentus reģistrēties uz e-pastu: birojs@eapn.lv! 
 

 
 
 
 

mailto:birojs@eapn.lv
http://www.eapn.lv/strategijas_platforma/#reference
mailto:info@eapn.lv
mailto:birojs@eapn.lv
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Pasākumi ārvalstīs 

 
 

 
 

14.-15. septembrī Helsinkos, Somijā, notika EAPN Ģenerālā asambleja, EXCO, EUISG un Capacity Building 
sanāksmes. Tajās piedalījās EAPN-Latvia pilnvarotās pārstāves Elīna Ālere-Fogele (EUISG), Laila Balga 
(EXCO) un Dace Paegle (Capacity Building). 
 

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

Tuvāk http://www.eapn.lv/arvalstis/ 
 
 

 
20. septembrī Briselē, Beļģijā, notika 17. FEAD tīkla sanāksme „Celebrating five years of FEAD”. Dalībai 
sanāksmē EAPN-Latvia Valde tika rekomendējusi Dzintru Ziemeli (Tautas palīdzības fonds). 
 

 
 

 

Projektu sagatavošana 
 

 
 

28. septembrī EAPN-Latvia iesniedza pieteikumu Nordplus Pieaugušo izglītības programmā projekta 
sagatavošanas vizītes Norvēģijā (Bergenā) līdzfinansējumam š.g. 10.-13. decembrī 1220 eiro apmērā. 
Ielūgums saņemts no NVO FullHouse Collective divām projektu vadītājām: Lailai Balgai (EAPN-Latvia) un 
Ivetai Valeinei (Garkalnes novada sieviešu biedrība „Mūsmājas”). 
 

 
 

 

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

330eur/show 
 

 

http://www.eapn.lv/arvalstis/
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 

 


