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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), Mārīte Rozentāle (Siguldas biedrība „Aicinājums Tev”), 
Iveta Šalve (Tautas palīdzības fonds) un Iveta Valeine (Garkalnes sieviešu biedrība „Mūsmājas”). 
 

Š.g. 22. novembrī no plkst. 10.30 Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas M stāvā notiks projekta 
atklāšanas konference „Vai sociālā uzņēmējdarbība ir sociāli atbildīga?” ar Latvijas speciālistu un četru 
partnervalstu, kā arī ar Krievijas un Polijas NVO vadītāju piedalīšanos.  
 

Konference (latviešu, krievu un angļu valodās) tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, 
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un citu NVO speciālistiem un sociālo uzņēmumu vadītājiem 
un ar Labklājības ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālistu līdzdalību. Interesentus 
ielūgumu saņemšanai līdz 15. novembrim aicinām pieteikties uz norādīto e-pastu! 
 
 

 
 

Š.g. 23. novembrī no plkst. 11.00 Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 2. stāvā notiks projekta 
plānošanas darbnīca, kurā piedalīsies 5 partnerorganizāciju pārstāvji. 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/nordplus/ 
 

 

mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/nordplus/
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Empowering NGOs for efficient social rights’ advocacy 
 

NVO stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai 
 

 
 

No 2018. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. oktobrim Baltijas jūras reģionā noritēja EAPN-Latvia projekta 
„NVO stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai”, kuru līdzfinansēja Ziemeļu Ministru Padome (ZMP, 
Dānija), īstenošana. Projekta pasākumi noritēja 8 valstīs: Latvijā (Rīgā), Krievijā (Kaļiņingradā), Baltkrievijā 
(Minskā), Polijā (Žešovā), Igaunijā (Tallinā), Lietuvā (Viļņā), Dānijā (Odensē) un Norvēģijā (Bergenā). 
Projekta vadītāja Laila Balga, projekta vadītāja asistente Inna Šumanska, koordinatore Baiba Giptere,      
e-pasts: birojs@eapn.lv vai tel. +371 29664063. 
 

No 15. līdz 18. oktobrim Minskā, Baltkrievijā, sadarbībā ar Fondu „Interakcija” tika organizēta noslēguma 
konference, NVO priekšlikumu apkopošana un projekta izvērtēšana. Latviju konferencē pārstāvēja          
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, un Māris Kalējs, IT 
menedžeris. 
 

 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/baltic_project_2/ 
 

mailto:birojs@eapn.lv
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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   
Valdes locekle Baiba Giptere, kontakti info@eapn.lv, tel. 29664063. 
 

17. oktobrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā notika EAPN-Latvia diskusija „Nabadzība var skart ikvienu!” 
saistībā ar Starptautisko nabadzības izskaušanas dienu. Diskusiju vadīja Santa Survila, Latvijas Miopātijas 
asociācijas prezidente, un Iveta Valeine, Garkalnes sieviešu biedrības „Mūsmājas” valdes priekšsēdētāja, 
abas EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas dalībnieces. Diskusijā uzstājās eksperti Agnese 
Dagile (Eiropas Komisijas Pārstāvniecība Latvijā), Aiga Lukašenoka (Labklājības ministrija), Marika 
Petroviča (Veselības ministrija), Viktors Veretjanovs (Centrālā statistikas pārvalde), kā arī EAPN-Latvia 
ESP DG eksperti Dzintra Ziemele (Tautas palīdzības fonds) un Dace Paegle (Latvijas Bērnu forums). 
 

Dalībai PeP Eiropas sanāksmē, kas notiks 18.-19. novembrī Briselē, Beļģijā, EAPN-Latvia Valde ir 
deleģējusi Dzintru Ziemeli (Tautas palīdzības fonds), Natāliju Kurnosovu (Dobeles invalīdu biedrība) un 
Aladdin Nassr Allah (Radošā apvienība jauniešiem „Trepes”).  
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/pep/  un  http://www.eapn.lv/arvalstis/#pep 
 

 
 

 

Pasākumi ārvalstīs 

 
7.-8. novembrī Briselē, Beļģijā, notiks 18. FEAD tīkla sanāksme „Monitoring and Evaluation on FEAD” . 
Dalībai sanāksmē EAPN-Latvia tīklu pārstāvēs Dzintra Ziemele, Tautas palīdzības fonda valdes 
priekšsēdētāja. 

 

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

 

mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/pep/
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Konference „Patēriņa budžets un nevienlīdzības mazināšana: Esam gatavi?” 
 

 
 

Š.g. 23. novembrī no plkst. 10.30 Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas M stāvā notiks konference ar 
Latvijas speciālistu piedalīšanos un ar viesu no Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Norvēģijas, Krievijas, 
Baltkrievijas un Polijas NVO vadītāju uzrunu. 

 

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. 
 

Konference (latviešu valodā) tiek organizēta 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 15. novembrim aicinām pieteikties uz norādīto e-pastu! 
 

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

 
 

 

 
 

#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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Pasākumi Latvijā 
 

No 1. septembra Valde turpina EAPN-Latvia biedru organizāciju aptauju. Anketu iesniegšanas 
termiņš – 2019. gada 30. novembris, e-pasts: info@eapn.lv vai personīgi birojā Vaļņu ielā 32-508, 
Rīgā. 
 

3. oktobrī Rīgā notika Latvijas Bērnu labklājības tīkla organizētā pētnieka Andra Šuvajeva lekcija-diskusija 
„Naudas visiem nepietiek”. 
 

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

21. oktobrī Rīgā Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (valdes priekšsēdētāja Inete 
Ielīte, projekta koordinatore Edīte Kalniņa) organizēja NVO diskusiju par aktuāliem dzimumu līdztiesības, 
sieviešu veselības un tiesību jautājumiem ar LR Saeimas deputātu grupu. 
 

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

24. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā EAPN-Latvia un LNB darba grupa (koordinatori Laila Balga 
un Inga Vovčenko) sagatavoja sadarbības koncepciju 2020. gadam. 
 

24. oktobrī Rīgā notika Patvēruma „Drošā māja” organizētais seminārs par integrācijas programmu dažādību 
un jaunākajām tendencēm. 
 

26. oktobrī biedrība „Aicinājums Tev” (valdes priekšsēdētāja Mārīte Rozentāle) piedalījās Eiropas Komisijas 
sabiedriskajā apspriešanā par Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā ieviešanu 2010-2020. 
 

29. oktobrī Rīgā EAPN-Latvia projekta vadītāja Laila Balga piedalījās Nordplus konsultāciju seminārā, kuru 
organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra. 
 

30. oktobrī Rīgā notika NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kurā 
piedalījās Rīgas aktīvo senioru alianses valdes priekšsēdētāja Terēzija Mackare. 
 

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

30. oktobrī EAPN-Latvia piedalījās aptaujā par sadarbību ar Valsts kanceleju. 
 

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

 
 

 

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

330eur/show 
 

Nabadzības slieksnis jau 380 eiro. Vēl vajadzīgas 6700 balsu! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@eapn.lv
mailto:livija.marcinkevica@gmail.com
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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 

 


