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Link between social rights and social entrepreneurship 
 

Saikne starp sociālajām tiesībām un sociālo uzņēmējdarbību 
 

No 2019. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 28. februārim EAPN-Latvia īstenos Nordplus Adult programmas 
(Dānija) līdzfinansēto projektu „Link between social rights and social entrepreneurship”. Tā pasākumi noritēs 
5 valstīs: Latvijā (Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Lietuvā (Viļņā), Dānijā (Odensē) un Norvēģijā (Bergenā). Projekta 
vadītāja Laila Balga, projekta vadītāja asistente Inna Šumanska, projekta administratore Baiba Giptere; e-
pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545. 

 

Nordplus Adult programmā 2020. gadā paredzēts sagatavot ne mazāk kā 10 izglītotājus. Latviju pārstāvēs 
Mārīte Rozentāle (Siguldas biedrība „Aicinājums Tev”), Liesma Neipreisa (Rīgas aktīvo senioru alianse), 
Iveta Šalve (Tautas palīdzības fonds) un Iveta Valeine (Garkalnes sieviešu biedrība „Mūsmājas”). 
 

 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/nordplus/ 
 

 
 

 

 
 

#EUProtects 
 

Eiropas Komisijas kampaņa #EUProtects 
 

No 2019. gada 1. janvāri līdz 27. decembrim EAPN-Latvia tika iesaistījusies Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā koordinētajā kampaņā par cīņu pret draudiem (migrācija un globālā stabilitāte, 
noziedzība un terorisms, ekonomiskā situācija, veselība un apkārtējā vide). 
 

Tuvāk https://europa.eu/euprotects/ 
 

mailto:info@eapn.lv
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Nordplus preparatory visit in Bergen 
 

Nordplus sagatavošanas vizīte Bergenā 
 

No 2019. gada 1. novembri līdz 27. decembrim EAPN-Latvia īstenoja Nordplus Adult (Dānija) 
Ziemeļvalstu/Baltijas reģiona programmas līdzfinansēto projektu „Nordplus preparatory visit in Bergen”. 
Pasākumi noritēja no 17. līdz 20. decembrim Bergenā, Norvēģijā, sadarbībā ar NVO „FullHouse Collective” 
(priekšsēdētāja Jana Gorbalenja) un NVO „People To People International” (priekšsēdētāja Olga Gravem). 
 

EAPN-Latvia projektu vadītājas Laila Balga un Iveta Valeine un PTPI pārstāvis Paul Egil Gravem 
pieredzes apmaiņā apmeklēja divus sociālos uzņēmumos, kuros nodarbina cilvēkus ar invaliditāti: Nordnes 
Verksteder AS un Gronneviken AS, ar kuriem tika  noslēgta vienošanās par sadarbību. 
 

 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/projekti/ 
 

 
 

 

 
 

Equal opportunities – a way to social welfare 
 

Vienlīdzīgas iespējas – ceļš uz sociālo labklājību 
 

No 2019. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. oktobrim EAPN-Latvia dalīborganizācija Sieviešu tiesību 
institūts (STI) īstenos Ziemeļu Ministru Padomes (Dānija) Baltijas jūras reģiona NVO sadarbības 
programmas līdzfinansēto projektu „Equal opportunities – a way to social welfare”. Tā pasākumi noritēs         
8 valstīs: Latvijā (Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Lietuvā (Viļņā), Krievijā (Kaļiņingradā), Baltkrievijā (Minskā), Polijā 
(Žešovā), Dānijā (Odensē) un Norvēģijā (Bergenā). Projekta koordinatore Laila Balga, projekta koordinatora 
asistente Inna Šumanska, projekta vadītāja Latvijā Baiba Giptere; e-pasts: info@eapn.lv vai                      
tel. +371 22311545. 
 

 

http://www.eapn.lv/projekti/
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People experiencing Poverty (PeP) programma 2019 
 

Programma cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību 2019 
 

Laikā no 2019. gada 1. janvāra līdz 27. decembrim EAPN-Latvia īstenoja ikgadējo PeP programmu Latvijā 
„Ko tu vēlies, lai Eiropas Savienība izdara tavā labā?”. 
 

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

 
 

 

 
 

Pasākumi Latvijā 
 

3. decembrī EAPN-Latvia iesniedza vēstules LR Saeimas Eiropas lietu komisijai, Ministru prezidentam un 
Labklājības ministrijai saistībā ar Eiropas Padomes diskusiju 9.-10. decembrī Briselē par nepieciešamību pēc 
saskaņotas ilgtermiņa sociālas un ilgtspējīgas stratēģijas, kas veicinās labklājību. 
 

5. decembrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā notika Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pasākums 
„Veselības stāvoklis Eiropas Savienībā”. 
 

9. decembrī Rīgā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Latvijas Bankas organizētajās 
Ekspertu sarunās „Ar valsts budžeta svirām pret nabadzību un nevienlīdzību”, kuras vadīja LB padomes 
loceklis Mārtiņš Kazāks, šobrīd LB prezidents. 
 

10. decembrī Rīgā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga 
dalījās ar pieredzi projektu īstenošanā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētā Nordplus 
programmas semināra dalībniekiem. 
 

11. decembrī Rīgā, Labklājības ministrijā EAPN-Latvia pārstāvji Mārīte Rozentāle un Andris Burtnieks 
piedalījās Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē. 
 

11. decembrī Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā notika Sabiedrības par atklātību DELNA publiskais 
pasākums „Godīgi publiskie iepirkumi: digitalizācija, atklātība, konkurence”. 
 

17. decembrī Rīgā, mākslas muzejā „Rīgas birža” Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls 
(valdes locekle Inete Ielīte) sadarbībā ar Kultūras ministriju Eiropas Padomes kampaņas „Dosta! Pārkāp 
aizspriedumiem, iepazīsti romus!” ietvaros organizēja romu kultūras pasākumu „Svinam Ziemassvētkus kopā 
ar romiem!”. 
 

17. decembrī EAPN-Latvia un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru literatūras centrs saskaņoja 
Sadarbības koncepciju 2020. gadam. 
 

No 1. decembra Rīgā Latvijas Patērētaju interešu aizstāvības asociācija (valdes priekšsēdētāja Tekla 
Žabova) aicina iedzīvotājus uz bezmaksas konsultācijām un palīdzību www.pateretajs.lv Kontaktelefoni:                
+371 29144452, +371 29441961. 
 
 
 
 
 

http://www.eapn.lv/pep/
http://www.eapn.lv/arvalstis/#pep
http://www.pateretajs.lv/
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9. janvārī Rīgā, Eiropas Savienības mājā 1. stāvā plkst. 14.00 notiks diskusija par aktuāliem jautājumiem 
invaliditātes politikas jomā un par Eiropas Savienības apmaiņas programmu iespējām jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām. Pasākumu organizē Labklājības ministrija. Interesentu reģistrācija līdz 6. janvārim plkst.17.00 uz 
e-pastu: Aiga.Lukasenoka@lm.gov.lv 
 

11. janvārī Rīgā, Kaņepes Kultūras centrā plkst. 14.00 notiks Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 
asociācijas (direktore Madara Ūlande) draugu Jaunā gada tikšanās. Kontakti pa tel. +371 27775952. 
 

13. janvārī Rīgā, kinoteātra „Splendid Palace” Lielajā zālē plkst. 10.00 notiks projekta „Bērni nepiedzimst 
ar aizspriedumiem” (vadītājs Pēteris Martukāns) konference, kas tiek organizēta sadarbībā ar Zviedrijas 
vēstniecību Latvijā. Kontakti pa tel. +371 29628200. 
 

22. janvāri Rīgā, RB Cafe plkst. 16.00 notiks Latvijas Bērnu labklājības tīkla (koordinatore Daiga Eiduka) 
sanāksme www.bernulabklajiba.lv Dalībnieku reģistrācija līdz 15. janvārim, kontakti pa tel. +371 29205717. 
 

18. februārī plkst. 18.00 – 19. februārī plkst. 18.00 Rīgā, Minox Cocktailbar noritēs Future of food 
hackathon / Building sustainable food systems, kuru organizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā 
un Nīderlandes vēstniecība Latvijā. Reģistrēšanās www.futureoffood.eu 
 

 
 

 

Turpinās parakstīšanās MANA BALSS 
 

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

 

Nabadzības slieksnis jau 380 eiro. Vēl vajadzīgas 6345 balsis! 
 

 
 

 
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 

 

 
 

 

LAIMĪGU JAUNO GADU! 
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