
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 50008216821
Nosaukums EAPN-LATVIA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2020

1. Organizācijas darbības mērķis
EAPN-Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls) ir biedrība, kas dibināta Rīgā 2013. gada 4.
novembrī; no 2014. gada 28. jūnija ir starptautiskās nevalstiskās organizācijas The European Anti
Poverty Network (EAPN) biedru organizācija.
Biedrības mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju,
kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un
kultūras tiesības visiem.
EAPN-Latvia, visās savas darbības jomās ievērojot dzimumu līdztiesību un nepieļaujot nekāda
veida diskrimināciju,
• veicina un uzlabo organizāciju darbību efektivitāti, kas izskauž nabadzību un novērš sociālo
atstumtību;
• palielina informētību sabiedrībā jautājumos par nabadzību un sociālo atstumtību;
• dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā, uzlabot savu labklājību;
• lobē cilvēku un organizāciju, kas saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, intereses.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
12 - Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības
celšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
1 - Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
2 - Nepilnās ģimenes
3 - Cilvēki ar invaliditāti
4 - Personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
6 - Personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
7 - Ilgstošie bezdarbnieki
10 - Politiski represētās personas
14 - Ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
sievietes, imigranti

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Vaļņu iela 32–1, Rīga, LV-1050
kontaktadrese Vaļņu iela 32–1, Rīga, LV-1050
tālruņa numurs 22311545
e-pasta adrese info@eapn.lv
mājaslapa www.eapn.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
EAPN-Latvia projekti:

1. No 2020. gada 1.janvāra EAPN-Latvia un 4 partneri turpina Nordplus Adult programmas
(Dānija) līdzfinansētā projekta "Saikne starp sociālajām tiesībām un sociālo uzņēmējdarbību"
īstenošanu. Tā norit Latvijā (Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Lietuvā (Viļņā), Dānijā (Odensē) un
Norvēģijā (Bergenā). Līdz 2021. gada 31. oktobrim paredzēts sagatavot ne mazāk kā 10
izglītotājus, t.sk. no Latvijas - 4 izglītotājus.

2. No 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Latvijā EAPN-Latvia īstenoja ikgadējo People
Experiencing Poverty (PeP) programmu "Mēs pulcējam biedrus un ekspertus ar pieredzi
nabadzībā, lai balsis būtu sadzirdamas", kuru līdzfinansēja EAPN Europe ar Eiropas Komisijas
līdzekļiem. Programmā tika iesaistīti 14 NVO eksperti. Pasākumi noritēja Rīgā un Alojā ar vairāk
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nekā 60 iedzīvotāju un lēmumu pieņēmēju piedalīšanos, t.sk. Starptautiskās nabadzības
izskaušanas dienas pasākums 2020. gada 15. oktobrī. Programmas ietvaros tika sagatavots
Poverty Watch 2020.

3. 2020. gada 22. jūlijā EAPN-Latvia tika noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par
viena bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums
noteiktām personu grupām”, kas norit ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.
9.1.1.1/15/I/001 ietvaros. Pasākums tiek īstenots dalīborganizācijas Dobeles invalīdu biedrības
centrā Dobelē līdz 2021. gada 18. oktobrim.

4. No 2020. gada 1. septembra EAPN-Latvia un 9 partneri uzsākuši Eiropas Komisijas Erasmus+
Stratēģisko partnerību līdzfinansēto projektu "Tīkla veidošana, lai veicinātu sociālo drošību
Eiropā - BOSS" īstenošanu. Tā norit Latvijā (Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Dānijā (Kopenhāgenā),
Norvēģijā (Oslo), Zviedrijā (Bromollā), Polijā (Žešovā), Francijā (Nicā), Itālijā (Florencē), Kiprā
(Nikozijā) un Rumānijā (Bukarestē). Līdz 2022. gada 30. jūnijam paredzēts izveidot Eiropas
līmeņa NVO tīklu un paaugstināt zināšanas 20 NVO vadītājiem, t.sk. no Latvijas - 2 NVO.

5. No 2020. gada 1. oktobra EAPN-Latvia un 8 partneri uzsākuši Ziemeļu Ministru Padomes
(Dānija) līdzfinansētā projekta "NVO tīkla stiprināšana - sociālās drošības instruments"
īstenošanu. Tā norit Latvijā (Rīgā), Krievijas Federācijā (Kaļiņingradas apgabalā un Sankt-
Pēterburgā), Baltkrievijā (Minskā), Igaunijā (Tallinā), Dānijā (Kopenhāgenā), Norvēģijā (Oslo),
Polijā (Žešovā) un Zviedrijā (Bromollā). Līdz 2022. gada 30. aprīlim paredzēts paaugstināt
zināšanas 18 NVO ekspertiem sociālajā un veselības veicināšanas sektorā, t.sk. no Latvijas - 2
NVO ekspertiem.

Dalība citu organizāciju projektos:

1. No 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. oktobrim EAPN-Latvia 2 eksperti turpina dalību
Ziemeļu Ministru Padomes (Dānija) līdzfinansētā Sieviešu tiesību institūta projektā "Vienlīdzīgas
iespējas - ceļš uz sociālo labklājību". Tas norit Latvijā (Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Lietuvā (Viļņā),
Krievijas Federācijā (Kaļiņingradā), Baltkrievijā (Minskā), Polijā (Žešovā), Dānijā (Odensē) un
Norvēģijā (Bergenā).

2. No 2020. gada aprīļa Rīgā EAPN-Latvia dalīborganizāciju 3 pārstāvji piedalījās Interreg Baltic
Sea Region un ERAF līdzfinansētā projekta "OSIRIS - Atbalsts viedās specializācijas pieejai
sudraba ekonomikā reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei"
apmācībās; Latvijas sadarbības partneri Rīgas Tehniskā universitāte un biedrība "CONNECT
Latvija".

Sadarbības partneri:

EAPN-Latvia ir Latvijas Bērnu labklājības tīkla biedrs (pārstāve Ilga Liepiņa) un Latvijas
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs (pārstāve līdz 2020. gada 15. oktobrim Iveta Valeine,
pēc tam - Laila Balga).

2020. gadā EAPN-Latvia regulāri sadarbojās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Sieviešu
nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu, Latvijas Senioru kopienu apvienību, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību un Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju.

Ar 2020. gada 2. decembra lēmumu EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga tika
apstiprināta par Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos locekli.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Atbalsta pasākumi mērķa grupām:

1. 9. martā Rīgā Eiropas sociālās politikas DG eksperti Andris Burtnieks, Elīna Ālere-Fogele un
Laila Balga sniedza interviju Baltic Institute of Social Sciences pētniecei saistībā ar Labklājības
ministrijas pētījumu "Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas
izvērtējums".

2. 23. septembrī Rīgā EAPN-Latvia organizēja semināru "Eiropas sociālo tiesību pīlārs: 20.
princips - Piekļuve pamatpakalpojumiem".

3. 28. oktobrī EAPN-Latvia Rīgā dalīborganizāciju pārstāvji atbalstīja uzņēmēju un kultūras
darbinieku piketu pie LR Saeimas ēkas.

4. 24. novembrī LR Tiesībsargs, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Invalīdu un viņu draugu
apvienība APEIRONS piešķīra Gada balvu cilvēku ar invaliditāti atbalstam nominācijā
"Pakalpojumu nodrošinātājs. Atbalsts. Palīgs. Dzīves kvalitāte" EAPN-Latvia valdes loceklei,
biedru organizācijas "Aicinājums Tev" valdes priekšsēdētājai Mārītei Rozentālei, kuru izvirzīja
EAPN-Latvia valde.

5. 2020. gadā sagatavotas informatīvās brošūras, kas pieejamas mājas lapā
http://www.eapn.lv/latvija/ :
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- EAPN Nostājas dokuments par pietiekamiem ienākumiem
- EAPN Priekšlikumi Eiropas Stratēģijai 2030
- EAPN Zaļais kurss 2030
- EAPN Priekšlikumi Eiropas stratēģijai 2020-2030 (krievu valodā)

NVO darbinieku iesaiste starptautiskajās programmās:

1. 17. janvārī Rīgā Eiropas sociālās politikas DG pārstāve Elīna Ālere-Fogele sniedza interviju
pētniecei no Nīderlandes EK līdzfinansētā PUREFOOD projekta ietvaros.

2. 14. jūlijā EAPN-Latvia pārstāvji Laila Balga, Aigars Šveicers un Egils Rupeks attālināti
piedalījās EAPN Eiropas politiskajā konferencē "How to ensure the poor don't pay for Covid-
19?"

3. 16. septembrī EAPN-Latvia pārstāvji Egils Rupeks un Andris Burtnieks Vācijas prezidentūras
ES Padomē konferences "Our Social Europe - Strong Together" ietvaros prezentēja Latvijas
pieredzi adekvāta, pieejama un iespējama minimālo ienākumu modeļa veidošanā.

4. 15. oktobrī EAPN-Latvia pārstāvis Egils Rupeks piedalījās Eurofound vebinārā "Have your
say: the future of the European pillar of social rights.

5. 13. oktobrī EAPN-Latvia trīs pārstāvji (Laila Balga, Egils Rupeks un Terēzija Mackare)
piedalījās Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta
organizētajā vebinārā "Pāreja uz sociāli taisnīgāku Eiropu. Eiropas sociālo tiesību pīlāra Rīcības
plāns".

6. 20. novembrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās SMES-Europa
organizētajā vebinārā par aktuālo situāciju un Erasmus+ projekta plānošanu.

7. 1. decembrī EAPN-Latvia pārstāvji Egils Rupeks un Elīna Ālere-Fogele piedalījās EAPN-
Europe vebinārā "Looking back & looking forward: EUISG advocacy and working together
(2020-2021)".

Dalība lēmumu pieņemšanā starptautiskajās organizācijās:

1. 20.-23. janvārī Eiropas sociālās politikas DG pārstāve Elīna Ālere-Fogele nosūtīja komentārus
EAPN Key Issues and Good Practice Paper (Education, Vocational Training and Lifelong
Learning) un Response to the 2020 Annual Sustainable Growth Survey un Draft Employment
Report.

2. 23. aprīlī EAPN-Latvia pārstāve Elīna Ālere-Fogele attālināti piedalījās EAPN ES Iekļaušanās
stratēģiju grupas (EUISG) sanāksmē.

3. Jūnijā EAPN-Latvia pārstāvis Egils Rupeks attālināti piedalījās divās EUISG sanāksmēs: 1)
par Poverty Watch 2020 sagatavošanu saistībā ar Covid19; 2) par nacionālo tīklu ieguldījumu
Eiropas Semestrī.

4. 28. jūlijā EAPN-Latvia pārstāve Laila Balga attālināti piedalījās EAPN Izpildkomitejas
(EXCO) sanāksmē.

5. Septembrī EAPN-Latvia pārstāvis Egils Rupeks attālināti piedalījās trīs EUISG sanāksmēs un
EAPN Ģenerālajā Asamblejā: 1) par ESTP darbības plānu; 2) par Poverty Watch ziņojumiem no
Eiropas valstīm kontekstā ar Covid19; 3) par Eiropas Semestra 2021 mērķiem progresa
veicināšanā nabadzības mazināšanai, sociālo tiesību un līdztiesības nodrošināšanai.

6. 1. oktobrī EAPN-Latvia piedalījās EAPN-Europe aptaujā par dzimumu līdztiesības ievērošanu
nacionālajos tīklos.

7. 13. novembrī EAPN-Latvia pārstāvji Laila Balga un Egils Rupeks piedalījās EAPN-Europe
vebinārā "Mainstreaming Gender Equality in EAPN and antipoverty work".

8. 19. novembrī EAPN-Latvia pārstāvji Dace Paegle un Egils Rupeks piedalījās EAPN-Europe
vebinārā "Capacity Building - European Semester".

9. 20. novembrī EAPN-Latvia pārstāve Laila Balga piedalījās EAPN-Europe attālinātajā EXCO
sanāksmē.

10. 27. novembrī EAPN-Latvia pārstāve Baiba Svetlana Rozenberga attālināti piedalījās FEAD
tīkla sanāksmē, ko organizēja Eiropas Komisija sadarbībā ar Labklājības ministriju.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 38
7.2 iesaistīto personu skaits 3000
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 400000

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
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8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Interešu aizstāvība kā EAPN-Latvia darbību veicinošs faktors:

1. 15. janvārī Valdes priekšsēdētāja Laila Balga atkārtoti apstiprināta par ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas locekli ar
balsstiesībām.

2. 6. janvārī Eiropas sociālās politikas DG (vadītājs ekonomikas zinātņu doktors Andris
Burtnieks) iesniedza Labklājības ministrijai Ieteikumus attiecībā uz jaunas metodoloģijas izstrādi
iztikas minimuma "groza" noteikšanai.

3. 10. februārī Eiropas sociālās politikas DG Andra Burtnieka vadībā iesniedza LR Satversmes
tiesā biedrības nostādnes saistībā ar LR Tiesībsarga apstrīdēto garantētā minimālā ienākuma
apmēru Latvijā. Par šīm nostādnēm tika informēta Eiropas Komisija, EK pārstāvniecība Latvijā,
LR Valsts kontrole un Labklājības ministrija.

4. 13. februārī Valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Eiropas Komisijas organizētajā
sabiedriskajā apspriešanā saistībā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu izglītībai.

5. 26. februārī un 10. jūnijā biedrības pārstāvji Andris Burtnieks un Egils Rutkovskis piedalījās
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē.

6. 2. martā biedrības 9 pārstāvji tikās ar Eiropas Parlamenta deputāti Tatjanu Ždanoku pasākumā,
kuru organizēja EP Informācijas birojs Rīgā.

7. 6. martā Eiropas sociālās politikas DG pārstāve Elīna Ālere-Fogele piedalījās LR Saeimas
Eiropas lietu komisijas sēdē.

8. 18. martā Eiropas sociālās politikas DG vadītājs Andris Burtnieks iesniedza LR Satversmes
tiesai biedrības nostādnes saistībā ar LR Tiesībsarga apstrīdēto valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru Latvijā. Par šīm nostādnēm tika informēta Eiropas
Komisija, EK pārstāvniecība Latvijā, LR Valsts kontrole un Labklājības ministrija.

9. 24. martā biedrība nosūtīja vēstuli LR Ministru prezidentam attiecībā uz pasākumiem
maznodrošināto grupu aizsardzībai saistībā ar Covid19 pandēmiju.

10. 27. aprīlī Eiropas sociālās politikas DG (vadītājs Andris Burtnieks) iesniedza LR Valsts
kancelejai, Valsts kontrolei un Labklājības ministrijai Ieteikumus par LM veikto pētījumu
lietderību nabadzības mazināšanai.

11. 8. maijā EAPN-Latvia sadarbībā ar EAPN-Europe iesniedza priekšlikumus Eiropas Komisijai
un Latvijas valdībai attiecībā uz sociālo tiesību iekļaušanas un nabadzības izskaušanas
stiprināšanas atbildīgu vērtējumu Nacionālajos ziņojumos 2020. gadā.

12. 11. maijā EAPN-Latvia sadarbībā ar LBAS iesniedza Eiropas Komisijai rezolūciju par ES
Direktīvas par samaksas pārredzamību starp dzimumiem ieviešanas veicināšanu.

13. 13. maijā EAPN-Latvia sadarbībā ar EAPN-Europe iesniedza priekšlikumus Eiropas
Komisijai un Latvijas valdībai attiecībā uz iedzīvotāju sociālās atstumtības novēršanu ārkārtējās
situācijas laikā.

14. 20.maijā EAPN-Latvia iesniedza Eiropas Komisijai priekšlikumu attiecībā uz ierobežojumu
samazināšanu nevalstiskajām organizācijām EK projektu konkursos.

15. 26. maijā LR Satversmes tiesa attālināti uzklausīja EAPN-Latvia ekspertu Andri Burtnieku
saistībā ar LR Tiesībsarga prasību par garantētā iztikas minimuma atbilstību LR Satversmei.

16. 15. jūnijā EAPN-Latvia pārstāve Ilga Liepiņa attālināti piedalījās Rīgas domes Labklājības
departamenta diskusijā "Ēnas cilvēki. Nabadzība 21. gadsimtā".

17. 29. jūlijā EAPN-Latvia pārstāvji Iveta Valeine un Egils Rupeks piedalījās Rīgas domes
Labklājības departamenta diskusijā "Ēnas cilvēki. Quo vadis, Rīga?"

18. 29. augustā Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās piedalījās EAPN-Latvia 9 dalīborganizāciju 10
deputātu kandidāti.

19. 3.-4. septembrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Finanšu ministrijas
un CEE Bankwatch Network organizētajās diskusijās "Sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo
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tiesību pīlāru".

20. 24. septembrī EAPN-Latvia iesniedza EK pārstāvniecībai Latvijā, LR Tiesībsargam, Valsts
kontrolei, Labklājības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Rīgas domei, Latvijas Universitātei,
Rīgas Stradiņa universitātei, Latvijas Pašvaldību savienībai, Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomei un savām partnerorganizācijām Poverty Watch ziņojumu par 2020. gadu
kontekstā ar Covid19.

21. 24. septembrī EAPN-Latvia nosūtīja Labklājības ministrijai EAPN aicinājuma vēstuli "EAPN
calls your government to support the Council Conclusions on Minimum Income Protection".

22. 12. oktobrī  EAPN-Latvia iesniedza priekšlikumus Eiropas Komisijai, EK pārstāvniecībai
Latvijā, LR Saeimai, Finanšu ministrijai, Labklājības ministrijai, Ekonomikas ministrijai,
Tiesībsargam, LBAS un LDDK attiecībā uz ESTP Rīcības plāna īstenošanu.

23. 3. novembrī EAPN-Latvia valdes loceklis Aigars Šveicers attālināti piedalījās LR Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē.

24. 3. novembrī EAPN-Latvia piedalījās Darba Devēju Aptaujā, ko veica Nodarbinātības valsts
aģentūra.

25. 5. novembrī EAPN-Latvia iesniedza savus iebildumus LR Saeimai, LR Ministru prezidentam
un Labklājības ministrijai, kā arī informēja EAPN-Europe par saviem iebildumiem attiecībā uz
LR Satversmes tiesas sprieduma izpildi lietā par garantētā minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu.

26. 6. novembrī EAPN-Latvia iesniedza priekšlikumu LR Saeimai, Veselības ministrijai, Finanšu
ministrijai un Labklājības ministrijai par līdzekļu piešķiršanu sirds mazspējas medikamentiem.

27. 11. novembrī EAPN-Latvia pārstāvis Rihards Bunka piedalījās LR Saeimas Eiropas lietu
komisijas sēdē par informatīvo ziņojumu ES iekšlietu ministru neformālajai videokonferncei.

28. 13. novembrīEAPN-Latvia piedalījās Latvijas NVO fonda projektu iesniedzēju aptaujā, kuru
veica Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs.

29. 20. novembrī EAPN-Latvia trīs dalīborganizāciju pārstāvji (Laila Balga, Ineta Ielīte un
Terēzija Mackare) attālināti piedalījās Atjaunošanas un noturības mehānisma plāna projekta
apspriešanā, ko organizēja Finanšu ministrija.

30. 20. novembrī EAPN-Latvia iesniedza priekšlikumus Veselības ministrijai Sabiedrības
veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gada projektam.

31. 26. novembrī EAPN-Latvia pārstāve Laila Balga piedalījās ES struktūrfondu un Kohēzijas
fonda apakškomisijas sēdē par Taisnīgas pārkārtošanās instrumenta ietvaros plānotajām
investīcijām, kuras prezentēja VARAM.

32. 1. decembrī EAPN-Latvia iesniedza priekšlikumus LR Saeimai, Labklājības ministrijai un
Rīgas domei par piekļuves pamatpakalpojumiem nodrošināšanu.

33. 2. decembrī EAPN-Latvia valdes loceklis Jānis Stjadja attālināti piedalījās Labklājības
ministrijas Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdē.

34. 9. decembrī EAPN-Latvia pārstāvji Andris Burtnieks un Egils Rutkovskis attālināti piedalījās
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē.

35. 9. decembrī EAPN-Latvia valdes loceklis Aigars Šveicers attālināti piedalījās LR Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē.

36. 10. decembrī EAPN-Latvia pārstāve Laila Balga attālināti piedalījās ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēdē, ko organizēja
Finanšu ministrija.

37. 14. decembrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga attālināti piedalījās Finanšu
ministrijas rīkotajā Apakškomitejas sēdes diskusijā par Atjaunošanas un noturības mehānisma
komponenti: Nevienlīdzības mazināšana.

38. 16. decembrī Laila Balga (Sieviešu tiesību institūta pārstāve) attālināti piedalījās Labklājības
ministrijas Dzimumu līdztiesības komitejas sanāksmē.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Biedrības (NVO tīkla ar 38 dalīborganizācijām Latvijā un 15 partnerorganizācijām no Eiropas
Savienības valstīm) darbību kavējošie faktori ir sekojoši:

1) Latvijas NVO tīkliem ir nepietiekamā apjomā pieejams Latvijas NVO fonda un starptautisko
fondu finansējums, kas ļautu attīstīt sociālos projektus;

2) biedrība pēdējo piecu gadu laikā regulāri tiek izslēgta no pieejas Latvijas NVO fonda
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III. Turpmākās darbības plāns 

finansējumam, jo šī fonda projektus administrē Sabiedrības integrācijas fonds ar zemas kvalitātes
projektu vērtēšanas ekspertiem;

3) 2020. gadā biedrība tika izslēgta no pieejas Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumam no
Norvēģijas FI granta, kas paredzēts Latvijas NVO, jo šo fondu koordinē Latvijas Pilsoniskā
alianse un tai pietuvinātas NVO;

4) biedrība nav Latvijas Pilsoniskās alianses biedru organizācija, jo saskata tās negatīvo ietekmi
uz nevalstiskā sektora mazaizsargāto iedzīvotāju NVO darbības attīstību un finansējuma sadali no
Latvijas NVO fonda, Kultūras ministrijas fonda un Aktīvo iedzīvotāju fonda šīm organizācijām;

5) biedrība saņēmusi atteikumu no Valsts kancelejas un Labklājības ministrijas uz priekšlikumu
par neatkarīga Sociālās drošības fonda izveidošanu NVO atbalstam;

6) EAPN-Latvia nevēlas pietuvināties Ministru kabineta un NVO memoranda padomes
organizāciju šaurajam lokam, kuras atrodas valsts lēmējinstitūciju ietekmē un ieņem tajās amatus
un sadala finansējumu pretēji mazaizsargāto iedzīvotāju NVO vajadzībām;

7) biedrībai (sakarā ar atrašanos Latvijā) ilgstoši trūkst kapacitātes, lai konkurētu projektu
konkursos ar citu Eiropas valstu nevalstiskajām organizācijām un Eiropas līmeņa NVO tīkliem;

8) biedrībā gada laikā tiek sagatavots pārāk maz projekta pieteikumu, jo trūkst kapacitātes;

9) biedrībai ir pārāk mazs kvalificētu darbinieku skaits Latvijas mēroga un starptautisko projektu
plānošanai un pieteikumu sagatavošanai, kā arī projektu vadības nodrošināšanai;

10) biedrībai trūkst kapacitātes (administratoru un finanšu līdzekļu) vispusīgai Tīkla darbinieku
apmācībai interešu aizstāvībā, svešvalodās, datordarbā un projektu sagatavošanā;

11) biedrībai trūkst finanšu līdzekļu darba algām, kompensācijām brīvprātīgajiem, telpu nomai,
sakaru pakalpojumiem, tehnoloģiju iegādei, sagatavoto brošūru sociālajos jautājumos
pavairošanai un izplatīšanai, kā arī publicitātes pasākumiem (it īpaši TV, Radio, presē u.c.);

12) Tīkla darba grupu produktivitāti negatīvi ietekmē darbinieku zināšanu un prasmju trūkums,
svešvalodu zināšanu trūkums, darbs bez atalgojuma un kompensācijām, aizņemtība citās darba
vietās, darbinieku kopumā zemie ienākumi, darbinieku novecošanās un veselības stāvoklis, t.sk.
psiholoģiskais stress;

13) 2020. gadā EAPN-Latvia tīklam netika piešķirts finansējums šādiem projekta pieteikumiem,
neļaujot sniegt atbalstu ievērojamam skaitam mazaizsargāto iedzīvotāju Latvijā:

- 14. janvārī Rīgas domē iesniegtajam projektam "NVO atbalsts sociālajai integrācijai Rīgas
pilsētā"; budžets 8010 eiro;
- 6. februārī Sabiedrības integrācijas fondā iesniegtajam projektam "Dosim vārdu sociāli
mazaizsargāto iedzīvotāju NVO!"; budžets 26151 eiro;
- 29. februārī Ziemeļu Ministru Padomei iesniegtajam projektam "Supporting the Inclusion of
Poor in Green Growth"; budžets 13480 eiro;
- 23. aprīlī Eiropas Komisijas Erasmus+ KA202 programmā iesniegtajam projektam partnerībā ar
SMES-Europa "Accessibility and congruency between users needs and services provision";
dalītais budžets 194 680 eiro;
- 25. jūlijā Aktīvo iedzīvotāju fondā iesniegtajam projektam "Demokrātijas instrumenti sociāli
atbildīgas sabiedrības ilgtspējai"; budžets 117 740 eiro;
- 29. augustā Eiropas Komisijas programmā "Europe for Citizens" iesniegtajam projektam "The
effect of civil society in strengthening social responsibility"; budžets 148 680 eiro;
- 2. novembrī Sabiedrības integrācijas fondā iesniegtajam projektam "Atbalsta programma sociāli
mazaizsargāto iedzīvotāju NVO"; budžets 25985 eiro.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim EAPN-Latvia un 8 partneri turpinās
Ziemeļu Ministru Padomes (Dānija) līdzfinansētā projekta "NVO tīkla stiprināšana - sociālās
drošības instruments" īstenošanu.

2. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam EAPN-Latvia un 9 partneri turpinās
Eiropas Komisijas Erasmus+ Stratēģisko partnerību programmas līdzfinansētā projekta
"Tīkla veidošana, lai veicinātu sociālo drošību Eiropā - BOSS" īstenošanu.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
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norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Nav.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. No 2021. gada 1. janvāra līdz 18. oktobrim EAPN-Latvia turpinās līgumu ar
Nodarbinātības valsts aģentūru par viena bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā
nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, kas norit ESF projekta
„Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.

2. No 2021. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim EAPN-Latvia un 4 partneri turpinās Nordplus
Adult programmas (Dānija) līdzfinansētā projekta "Saikne starp sociālajām tiesībām un
sociālo uzņēmējdarbību" īstenošanu.

3. No 2021. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim EAPN-Latvia turpinās dalību Ziemeļu Ministru
Padomes (Dānija) līdzfinansētā Sieviešu tiesību institūta projektā "Vienlīdzīgas iespējas -
ceļš uz sociālo labklājību".
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. No 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Latvijā EAPN-Latvia paredz īstenot ikgadējo
People Experiencing Poverty (PeP) programmu, kuru līdzfinansē EAPN ar Eiropas
Komisijas atbalstu.

Vadītājs Laila Balga
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