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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/ 
 

 
 

 
 

Pasākumi ārvalstīs 
 

23. aprīlī EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele attālināti piedalījās EAPN EUISG (Brisele) 
sanāksmē.  
 

24. aprīlī EAPN-Latvia pārstāve EAPN EXCO (Brisele) Laila Balga rakstiski iesniedza priekšlikumus EXCO 
rezolūcijas projektam „Implementation of the strategic review of EAPN”. 
 

 

mailto:info@eapn.lv
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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. 
 

28. aprīlī EAPN-Latvia valdes loceklis Aigars Šveicers attālināti piedalījās EAPN PeP (Brisele) nacionālo 
koordinatoru sanāksmē. 
 

EAPN-Latvia šobrīd saskaņo iespējas iesniegt savu pieteikumu EAPN (Europe) atbalsta programmai 2020.  
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/pep/ 
 

 
 

 
 

Pasākumi Latvijā 
 

17. aprīlī EAPN-Latvia valde izvirzīja Andri Burtnieku, Reference Budgets darba grupas vadītāju, dalībai 
Ekonomikas ministrijas Ekonomikas attīstības darba grupā. 
 

27. aprīlī EAPN-Latvia iesniedza Labklājības ministrijai, Valsts kancelejai un Valsts kontrolei ieteikumus par 
LM veikto pētījumu lietderību nabadzības mazināšanai. Vēstuli sagatavoja Andris Burtnieks, Reference 
Budgets darba grupas vadītājs, un Laila Balga, Valdes priekšsēdētāja. Tuvāk 
http://www.eapn.lv/strategijas_platforma/interesu.php 
 

29. aprīlī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga attālināti piedalījās OSIRIS projekta seminārā 
„Pašvaldību finansējuma instrumenti”. Semināru organizēja biedrība „CONNECT Latvija” ES Interreg Baltijas 
jūras reģiona projekta ietvaros. Tuvāk http://www.eapn.lv/projekti/ 
 

7. maijā Rīgas NVO nams attālināti rīko Rīgas NVO un Latgales reģiona pašvaldību sadarbības konferenci. 
Reģistrēties dalībai: http://ejuz.lv/konfigaatg 
 

8. maijā Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) attālināti organizē EEZ/Norvēģijas projektu konkursu atklāšanas 
semināru. Tuvāk www.activecitizensfund.lv 
 

Līdz 15. jūnijam NVO aicinātas izvirzīt pretendentus balvai „Cilvēka izaugsmei”. Pieteikšanos izsludinājusi 
Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā. Tuvāk www.cilvekaizaugsme.lv 
 

UZMANĪBU! EAPN-Latvia mājas lapā www.eapn.lv pieejama aktualizētā informācija par Tīkla darbības 
rezultātiem līdz 2020. gada 30. aprīlim. 
 

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

17. aprīlī EAPN-Latvia iesniedza ES Erasmus+ KA204 Strategic Partnerships for adult education programmā 
projekta pieteikumu „Building a Network to Boost Social Secure Europe”. Projekts sagatavots partnerībā ar 
organizācijām no Igaunijas, Polijas, Itālijas, Francijas, Kipras, Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Rumānijas. 
Plānotais īstenošanas periods no 2020. gada 1. septembra līdz 2022. gada 30. jūnijam, plānotais budžets 
115,970 eiro. 
 

23. aprīlī vadošais partneris SMES-Europa (Beļģija) iesniedza Erasmus+ KA202 Strategic Partnerships for 
vocational education and training programmā projekta pieteikumu „Accessibility and congruency between 
users needs and services provision”. Projekts sagatavots partnerībā ar EAPN-Latvia un organizācijām no 
Beļģijas, Itālijas, Slovēnijas, Somijas un Rumānijas. Plānotais īstenošanas periods no 2020. gada                 
1. septembra līdz 2023. gada 28. februārim, plānotais budžets 194,680 eiro. 
 

26. aprīlī EAPN-Latvia iesniedza Ziemeļu Ministru Padomes NGO Baltic Sea Region programmai (Dānija) 
projekta pieteikumu „Strengthening the NGO network – a tool for social security”. Projekts sagatavots 
partnerībā ar Kaļiņingradas, Sankt-Pēterburgas, Baltkrievijas, Igaunijas, Polijas, Dānijas, Zviedrijas un 
Norvēģijas organizācijām. Plānotais īstenošanas periods no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada             
30. aprīlīm. Plānotais budžets 572.000 DKK (76 600 eiro). 
 

 
 

 

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 
 

 


