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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, 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,                                  
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 
 

6. maijā EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele attālināti piedalījās EAPN ES Iekļaušanas stratēģiju 
grupas (EUISG) sanāksmē Briselē. 
 

18. maijā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās vebinārā „EU2020 and the Way 
Forward” Madridē, kuru organizēja EAPN-Spain sadarbībā ar EAPN Europe. 
 

28. maijā Valde pilnvaroja Egilu Rupeku pārstāvēt EAPN-Latvia intereses EAPN EUISG Briselē. 
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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. PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers, e-pasts: asveicers@gmail.com vai tel. 27750336. 
 

6. maijā EAPN-Latvia iesniedza priekšlikumus EAPN Europe aptaujā par COMM’ON grupas izveidošanu 
PeP programmā. 
 

15. maijā PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers piedalījās EAPN vebinārā „Role of National 
Coordinators”. 
 

19. maijā PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers piedalījās EAPN vebinārā „Discussion on the 
COMM’ON Guidelines”. 
 

EAPN-Latvia pieteikuma iesniegšana EAPN (Europe) PeP atbalsta programmai 2020 paredzēta š.g. jūnijā. 
Darba grupas sanāksme notiks 12. jūnijā plkst. 11.00 Rīgā, Vaļņu ielā 32-501. Iepriekšēja dalības 
apstiprināšana līdz 11. jūnijam e-pastā info@eapn.lv vai pa tel. 22311545. 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/pep/ 
 

 
 

 

 
 

Pasākumi Latvijā 
 

No 5. maija EAPN-Latvia uzsākusi Stratēģiskā projekta plānošanu Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu 
konkursā „Demokrātijas kultūra”. Termiņš 2020. gada 29. jūlijs. 
 

No 26. maija EAPN-Latvia veic darbības un struktūru reorganizāciju biedru organizāciju stiprināšanas, 
partnerības paplašināšanas un starptautiskās sadarbības veicināšanas interesēs. 2020. gada 16. jūlijā 
elektroniskā formātā notiks EAPN-Latvia biedru sapulce. 
 

5. maijā EAPN-Latvia valde apstiprināja Ivetu Valeini par biedrības pārstāvi Latvijas Sociālās 
uzņēmējdarbības asociācijā (LSUA). 
 

8. maijā Rīgā EAPN-Latvia pārstāvji Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele un Dzintra Ziemele piedalījās Aktīvo 
iedzīvotāju fonda (AIF) vebinārā „Dodam startu AIF darbībai Latvijā!” Tuvāk 
https://www.activecitizensfund.lv/lv/ 
 

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. 
 

8. maijā Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) iesniedza rezolūciju Ekonomikas 
ministrijai saistībā ar vaučeru sistēmas ieviešanas plānu tūrismā ārkārtējās situācijas laikā. 
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11. maijā EAPN-Latvia sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību iesniedza rezolūciju par ES 
Direktīvas par samaksas pārredzamību starp dzimumiem ieviešanas veicināšanu. 
 

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

AKTUĀLI! 14. maijā Valsts Kontrole publicēja savu ziņojumu „Vai valstī īstenotā sociālās iekļaušanas 
politika sasniedz tai izvirzītos mērķus nabadzības mazināšanas jomā?”. Tuvāk 
http://www.lrvk.gov.lv/revizija/vai-valsti-istenota-socialas-ieklausanas-politika-sasniedz-tai-izvirzitos-merkus-
nabadzibas-mazinasanas-joma/ 
 

15. maijā Rīgā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un Rīgas aktīvo senioru alianses valdes 
priekšsēdētāja Terēzija Mackare attālināti piedalījās AIF divpusējās sadarbības veidošanas pasākumā. 
 

15. maijā Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība) iesniedza EAPN-Latvia apkopojumu par valsts 
kompensēto medikamentu izmaksām Latvijā. 
 

15. maijā Valde pilnvaroja Inetu Ielīti (Latvijas Bērnu forums) pārstāvēt EAPN-Latvia intereses Ārlietu 
ministrijas Attīstības sadarbības programmā. 
 

20. maijā Rīgā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Interreg programmas Rīgas 
Tehniskās Universitātes OSIRIS projekta „Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā 
reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei” attālinātajā seminārā 
„Starptautiskais finansējuma instruments AAL Programme” (koordinators Elmārs Baltiņš, biedrība 
„CONNECT Latvija”). 
 

20. maijā EAPN-Latvia iesniedza priekšlikumu Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības 
ģenerāldirektorātam attiecībā uz ierobežojumu samazināšanu nevalstiskajām organizācijām projektu 
konkursos. 
 

21. maijā Rīgā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Interreg programmas Rīgas 
Tehniskās Universitātes OSIRIS projekta „Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā 
reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei” ekspertu koprades attālinātajā 
sesijā „Zināšanu pārvaldības panelis” (koordinators Egils Rupeks). 
 

25. maijā Rīgā EAPN-Latvia pārstāve LSUA Iveta Valeine piedalījās attālinātā balsojumā attiecībā uz LSUA 
statūtu grozījumiem un 2019. gada pārskatu. 
 

26. maijā Rīgā Satversmes Tiesa attālināti uzklausīja EAPN-Latvia ekspertu Andri Burtnieku saistībā ar 
Tiesībsarga prasību par garantētā iztikas minimuma (GMI) atbilstību LR Satversmei. 
 

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! Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „Dace” aicina nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, 
sociālos centrus, internātskolas u.c. pieteikties atbalsta saņemšanai. Kontakttelefons 27000190. 
 

UZMANĪBU! no 1. jūnija EAPN-Latvia birojs atjauno darbu Vaļņu ielā 32-508, Rīgā. Aicinām savlaicīgi 
pieteikties uz sanāksmēm e-pastā info@eapn.lv vai pa tel. 22311545! 
 

UZMANĪBU! EAPN-Latvia mājas lapā www.eapn.lv pieejama aktualizētā informācija par Tīkla darbības 
rezultātiem līdz 2020. gada 31. maijam. 
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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 
 

 


