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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 paredzēja īstenot 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. 
 

Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2021. gada 31. oktobrim. 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/nordplus/ 
 

 
 

 

 
 

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) paredzēja īstenot 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. 
 

Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2021. gada 31. oktobrim. 
 

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. 
 

EAPN-Latvia šobrīd saskaņo iespējas iesniegt savu pieteikumu EAPN (Europe) atbalsta programmai 2020.  
Tuvāk http://www.eapn.lv/pep/ 
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Pasākumi Latvijā 
 

2. martā Rīgā, Eiropas Parlamenta Informācijas birojā EAPN-Latvia valdes locekļi Laila Balga, Elīna Ālere-
Fogele un Jānis Stjadja un pārstāvji no Latvijas Juristu apvienības, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, 
Tautas palīdzības fonda, Rīgas aktīvo senioru alianses un Latvijas Bērnu foruma piedalījās apaļā galda 
diskusijā par ES sociālo un nodarbinātības politiku un Brexit ar Eiropas Parlamenta deputāti Tatjanu 
Ždanoku, EP Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas / Latvijas Krievu savienības, Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejas locekli, Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja vietnieci. 
 

4. martā Rīgā EAPN-Latvia eksperti Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele sniedza interviju Mateai Jurinai, 
Erasmus+ studentei no Horvātijas, un Laurai A. Dean, Millikin University (ASV) politisko zinātņu asociētajai 
profesorei, saistībā ar pētījumu par sieviešu kustību Latvijā, kas iekļauta kursā „Dzimums un Politika”. 
 

Martā EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas dalībniece Iveta Valeine apkopoja Sociālo 
dienestu pieredzi Garkalnes un Ādažu novados par atbalsta iespējām sociāli mazaizsargātajiem 
iedzīvotājiem. 
 

6. martā EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele piedalījās LR Saeimas Eiropas lietu komisijas 
sēdē. 
 

 
 

9. martā Rīgā EAPN-Latvia eksperti Andris Burtnieks, Elīna Ālere-Fogele un Laila Balga sniedza interviju 
Evijai Kļavei, Baltic Institute of Social Sciences pētniecei, saistībā ar Labklājības ministrijas pētījumu 
„Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums”. 
 

12. martā Pilsrundālē EAPN-Latvia pārstāvji Iveta Valeine un Jānis Stjadja piedalījās Rundāles novada 
pašvaldības Uzņēmēju forumā. 
 

18. martā EAPN-Latvia eksperts, ekonomikas zinātņu doktors Andris Burtnieks sagatavoja un iesniedza 
Satversmes tiesai EAPN-Latvia nostādnes saistībā ar Tiesībsarga apstrīdēto valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru Latvijā. Pēc tam 27. martā 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. 
 

24. martā EAPN Europe / EAPN-Latvia iesniedza vēstuli LR Ministru prezidentam attiecībā uz pasākumiem 
maznodrošināto grupu aizsardzībai saistībā ar Covid19 pandēmiju. 
 

25. martā Rīgā EAPN-Latvia pārstāve Ilga Liepiņa attālināti piedalījās Latvijas Bērnu labklājības tīkla (LBLT) 
biedru sapulcē. 
 

26. martā elektroniskā formātā notika EAPN-Latvia biedru sapulce. Tajā par EAPN-Latvia valdes locekli tika 
ievēlēts Aigars Šveicers no Latvijas Juristu apvienības. No EAPN-Latvia biedru skaita sapulce izslēdza 
divus nodibinājumus. 
 

EAPN-Latvia biedru organizācijas aicinātas veikt biedru naudas samaksu par 2019. un 2020. gadu! 
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Pasākumi ārvalstīs 
 

30. martā EAPN-Latvia attālināti parakstīja Eiropas dalīborganizāciju rezolūciju „Resolution on the 
implementation of the strategic review”, kas tika iesniegta EAPN (Europe) vadībai. 

 

 
 

 

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 
 

 


