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Link between social rights and social entrepreneurship 
 

Saikne starp sociālajām tiesībām un sociālo uzņēmējdarbību 
 

 
 

Līdz 2021. gada 28. februārim EAPN-Latvia īstenos Nordplus Adult programmas (Dānija) līdzfinansēto 
projektu „Link between social rights and social entrepreneurship”. Tā pasākumi paredzēti 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 kārtējā 
sanāksmē, kas noritēs Odensē, Dānijā, pārstāvēs Mārīte Rozentāle, Diāna Jasinska un Valda Lutiņa no 
Siguldas biedrības „Aicinājums Tev”. 
 

Apmācību plāns ir sekojošs: Dānijā 22.-25. aprīlī, Igaunijā 11.-15. maijā, Norvēģijā 11.-14. jūnijā, Lietuvā   
21.-24. septembrī un Latvijā 26.-29. oktobrī. 
 

Uzsākta dalībnieku reģistrēšana sanāksmei Tallinā, Igaunijā, uz augstāk minēto e-pastu. 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/nordplus/ 
 

 
 

 

 
 

Equal opportunities – a way to social welfare 
 

Vienlīdzīgas iespējas – ceļš uz sociālo labklājību 
 

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 paredzēti 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 
administratore Latvijā Baiba Giptere; e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545. 
 

mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/nordplus/
mailto:info@eapn.lv
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Equal opportunities – a way to social welfare 
 

Vienlīdzīgas iespējas – ceļš uz sociālo labklājību 
 

 
 

Norden programmā 2020. gadā paredzēts pieredzes apmaiņas pasākumos iesaistīt ne mazāk kā 24 NVO, 
pašvaldību un valsts institūciju speciālistus dzimumu līdztiesības un sieviešu nodarbinātības jautājumos.  
 

Latviju kārtējā sanāksmē, kas noritēs Kaļiņingradā, pārstāvēs Inga Akmentiņa (Sieviešu tiesību institūts), 
Ineta Ielīte (Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, Eiropas Sieviešu lobijs), Gunta Kelle 
(Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA-Latvija”), Inga Vovčenko, Irēna Moreino un Evija Skaistkalne (IWO-
International Women’s Organisation, Latvijas Nacionālā bibliotēka), un Māris Kalējs (Rīgas biedrība „Pilsēta 
cilvēkiem” un SIA „Sanne”). 
 

Sanāksmē, kas noritēs Odensē, Dānijā, Latviju pārstāvēs Mārīte Rozentāle, Diāna Jasinska un Valda Lutiņa 
no Siguldas biedrības „Aicinājums Tev”. 
 

Pasākumu plāns ir sekojošs: Dānijā 22.-25. aprīlī, Igaunijā 11.-15. maijā, Norvēģijā 11.-14. jūnijā, 
Baltkrievijā 13.-16. jūlijā, Polijā 3.-6. augustā, Lietuvā 21.-24. septembrī un Latvijā 26.-29. oktobrī. 
 

Uzsākta dalībnieku reģistrēšana sanāksmei Tallinā, Igaunijā, uz iepriekš minēto e-pastu. 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/baltic_project_3/ 
 

 
 

 

 
 

People experiencing Poverty (PeP) programma 2020 
 

Programma cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību 2020 
 

Laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim EAPN-Latvia paredz īstenot ikgadējo PeP programmu 
Latvijā. Programmas vadītāja Baiba Giptere, e-pasts: birojs@eapn.lv, tel. 29664063. 
 
 

 

http://www.eapn.lv/baltic_project_3/
mailto:birojs@eapn.lv
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6., 11. un 27. februārī Rīgā notika EAPN-Latvia darba grupas sanāksmes finanšu piesaistes projekta 
sagatavošanai EAPN programmas ieviešanai. 
 

EAPN-Latvia dalīborganizācijas PeP programmas īstenošanai izvirzījušas sekojošus līderus: Santa Survila 
un Aleksandrs Nikoļins (LMSA „Sartorius”), Diāna Jasinska (Siguldas biedrība „Aicinājums Tev”), Ilga Liepiņa 
(Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Iveta Valeine (Garkalnes sieviešu biedrība „Mūsmājas”), Iveta Šalve 
(Tautas palīdzības fonds), Aigars Šveicers (Latvijas Juristu apvienība), Jānis Stjadja (Dobeles invalīdu 
biedrība) un Arnolds Ziemelis (Kundziņsalas Jaunrades skola). 
 

2.-3. aprīlī Lundā, Zviedrijā, Aigars Šveicers pārstāvēs EAPN-Latvia intereses PeP Eiropas nacionālo 
koordinatoru sanāksmē. 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/pep/ 
 

 
 

 

Pasākumi Latvijā 
 

 
 

2020. gadā Iveta Šalve koordinēs EAPN-Latvia un Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbības koncepcijas 
pasākumus tēmā „Sociālās tiesības un sociālā iekļaušana”, kas noritēs vienu reizi mēnesī Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (vadītāja Inga Vovčenko). Interesentus 
pieteikties uz e-pastu: iveta_salve@inbox.lv vai birojs@eapn.lv 
 
 

http://www.eapn.lv/pep/
mailto:iveta_salve@inbox.lv
mailto:birojs@eapn.lv
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Pasākumi Latvijā 
 

10. februārī EAPN-Latvia ekspertu grupa: ekonomikas zinātņu doktors Andris Burtnieks, pārstāve Eiropas 
Savienības Iekļaušanas stratēģiju grupā Elīna Ālere-Fogele un Eiropas Minimālo ienākumu tīkla eksperte 
Lelde Cālīte sagatavoja un iesniedza Satversmes tiesai EAPN-Latvia nostādnes saistībā ar Tiesībsarga 
apstrīdēto garantētā minimālā ienākuma (GMI) apmēru Latvijā. Pēc tam 25. februārī EAPN-Latvia par savām 
nostādnēm iesniedza vēstules Valdim Dombrovskim, Eiropas Komisijas Priekšsēdētāja izpildvietniekam, EK 
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas ģenerāldirektorātam, EK pārstāvniecībai Latvijā, Valsts kontrolei 
un Labklājības ministrijai. 
 

10. februārī EAPN-Latvia (valdes priekšsēdētāja Laila Balga) kopā ar Latvijas Sieviešu nevalstisko 
organizāciju sadarbības tīklu (valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte) un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām 
sadarbības organizāciju „Sustento” (valdes priekšsēdētāja Gunta Anča) iesniedza priekšlikumus ANO 
Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas 75. sesijai, kas notika 11. februārī Ženēvā, Šveicē. 
 

13. februārī EAPN-Latvia iesniedza Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības 
ministrijai un Rīgas domei vēstuli par atbalstu Tautas palīdzības fonda iniciatīvai izveidot Mākslu, izglītības 
un tehnoloģiju centru Kundziņsalā. 
 

13. februārī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Eiropas Komisijas organizētajā 
sabiedriskajā apspriešanā saistībā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu izglītībai. 
 

18.-19. februārī Rīgā noritēja Future of food hackathon / Building sustainable food systems, kuru organizēja 
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Nīderlandes vēstniecība Latvijā. 
 

26. februārī Rīgā EAPN-Latvia pārstāvji Egils Rutkovskis un Andris Burtnieks piedalījās Labklājības 
ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē. 
 

27. februārī Kundziņsalā, Rīgā, noritēja Tautas palīdzības fonda (valdes priekšsēdētāja Dzintra Ziemele) 
organizētās Vakara sarunas ciklā „Mirgo zvaigznes pār Daugavu”. 
 

7. aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 216. telpā notiks EAPN-Latvia biedru sapulce 
un gada pārskats. Obligāta biedru naudas nomaksa par 2018. un 2019. gadu līdz 1. aprīlim, reģistrēšanās 
uz sapulci – līdz 25. martam uz e-pastu: birojs@eapn.lv 
 

No 1. janvāra Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī Latvijas 
Patērētaju interešu aizstāvības asociācija (valdes priekšsēdētāja Tekla Žabova) aicina iedzīvotājus uz 
bezmaksas konsultācijām un palīdzību www.pateretajs.lv Kontakttelefoni: +371 29144452, +371 29441961. 
 

 
 

 

 
 

Pasākumi ārvalstīs 
 

19.-21. martā Madridē, Spānijā, Elīna-Ālere Fogele piedalīsies EAPN EUISG (ES Iekļaušanas starteģijas 
grupas) sanāksmē un EAPN-Spānija politiskajā forumā. 
 

30.-31. martā Luksemburgā, Luksemburgā, Laila Balga piedalīsies EAPN EXCO (Izpildkomitejas) 
sanāksmē. 
 

 
 

 
 
 

mailto:birojs@eapn.lv
http://www.pateretajs.lv/
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Sagatavotie projekti 
 

6. februārī EAPN-Latvia iesniedza Sabiedrības integrācijai fondam projekta pieteikumu „Dosim vārdu sociāli 
mazaizsargāto iedzīvotāju NVO!”. Plānotais īstenošanas periods no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim, 
plānotais budžets 26151 eiro. 
 

29. februārī EAPN-Latvia iesniedza Ziemeļu Ministru Padomes grantu programmai projekta pieteikumu 
„Supporting the Inclusion of Poor in Green Growth”, kas sagatavots partnerībā ar Zviedrijas un Norvēģijas 
organizācijām. Plānotais īstenošanas periods no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam. Plānotais 
budžets 13480 eiro. 
 

 
 

 

Turpinās parakstīšanās MANA BALSS 
 

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

 

Nabadzības slieksnis jau 404 eiro = 23% mūsu iedzīvotāju.  
Tu esi viņu vidū. Vēl vajadzīgas 5713 balsis! 

Vai Tu parakstījies? 
 

 
 

 

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 
 

 

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

