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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/ 
 

 
 

 

               
 

Building a Network to Boost Social Secure Europe 
 

Tīkla veidošana, lai veicinātu sociālo drošību Eiropā 
 

No 2020. gada 1. septembra līdz 2022. gada 30. jūnijam EAPN-Latvia paredz īstenot Erasmus+ 
programmas Stratēģiskās partnerības projektu „Building a Network to Boost Social Secure Europe” (BOSS). 
Tā pasākumi paredzēti 10 valstīs: Latvijā (Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Polijā (Žešovā), Dānijā (Kopenhāgenā), 
Zviedrijā (Bromollā), Norvēģijā (Oslo), Francijā (Nicā), Itālijā (Florencē), Rumānijā (Bukarestē) un Kiprā 
(Nikozijā). Projekta koordinatore Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545. 
 

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

 
 

 

 
 

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/ 
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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 īsteno ikgadējo PeP programmu Latvijā. 
PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers, e-pasts: asveicers@gmail.com vai tel. 27750336. 
 

24. septembrī EAPN-Latvia iesniedza EAPN PeP programmai savu pārskatu par 2020. gadu attiecībā uz 
atbalsta pasākumiem cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību. 
 

15. oktobrī plkst. 10.00 Eiropas Savienības mājā, Rīgā notiks diskusija „Mērķēti pakalpojumi 
nabadzīgajiem iedzīvotājiem” saistībā ar Starptautisko nabadzības izskaušanas dienu. Pasākuma 
koordinatore Dace Paegle, kontakti dace@bernuforums.lv, tel. 29128649. 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/pep/ 
 

 
 

 
 

Europe 2020, the European Semester and the European Pillar of Social Rights 
 

Laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim EAPN-Latvia īsteno Latvijā ikgadējo Eiropas Stratēģijas 
2020 programmu. Programmas koordinators Andris Burtnieks, e-pasts: andris.burtnieks@gmail.com,       
tel. 27501708. 
 

 
 

16. septembrī EAPN-Latvia Vācijas prezidentūras ES Padomē Sociālās Eiropas konferences „Our Social 
Europe – Strong Together” ietvaros prezentēja savu pieredzi adekvāta, pieejama un iespējama minimālo 
ienākumu modeļa veidošanā Latvijā. EAPN-Latvia pārstāvis Egils Rupeks, EAPN EUISG eksperts, asistējot 
ekonomikas zinātņu doktoram Andrim Burtniekam, attālinātajā darbnīcā „Adequate, accessible & enabling 
minimum income schemes across Europe – The time for action is now!” informēja dalībniekus par esošo 
situāciju GMI līmeņa noteikšanā Latvijā, EAPN-Latvia ieguldījumu problēmas aktualizēšanā                   
2014.-2020. gadā, kā arī iepazīstināja ar LR Tiesībsarga un LR Satversmes tiesas nozīmīgo ieguldījumu 
GMI lieluma paaugstināšanas veicināšanā. 

 

 
 

23. septembrī Eiropas Savienības mājā, Rīgā notika seminārs “Eiropas sociālo tiesību pīlārs: 20. princips - 
Piekļuve pamatpakalpojumiem”. Tajā ar savām zināšanām dalījās LR Saeimas deputāte Linda Ozola, 
VARAM Publisko pakalpojumu departamenta projekta koordinatore Karīna Eglīte-Miezīte un Latvijas 
Prokuroru biedrības prezidenta p.i. Jānis Ilsteris. Seminārā bija pārstāvēta Latvijas Patērētāju interešu 
aizstāvības asociācija, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība, Latvijas Bērnu forums, Latvijas Juristu 
apvienība, Latvijas Sociālo reformu biedrība, Latvijas Rezerves virsnieku apvienība, Latvijas-Šveices 
rūpniecības kamera, Dobeles invalīdu biedrība, Vēlētāju biedrība „Mēs esam Latvija”, Lielo ģimeņu centrs 
„Ģimenes atbalsts”, Garkalnes sieviešu biedrība „Mūsmājas”, nodibinājums „Gaismasstari”, Jūrmalas NVO, 
Pāvilostas baptistu draudze un SIA „Pārvaldnieks 24”. Semināru vadīja Aigars Šveicers, EAPN-Latvia 
valdes loceklis, un Ivars Redisons, EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas eksperts. 

 

Tuvāk http://www.eapn.lv/latvija/socialo.php 
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Pasākumi ārvalstīs 
 

17. septembrī EAPN-Latvia pārstāvis EUISG Egils Rupeks piedalījās EAPN EUISG vebinārā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra darbības plānu. 
 

21. septembrī EAPN-Latvia iesniedza EAPN Europe un Eiropas Parlamenta deputātei Tatjanai Ždanokai 
Poverty Watch ziņojumu par 2020. gadu kontekstā ar COVID-19. To sagatavoja Eiropas sociālās politikas 
darba grupa ekonomikas zinātņu doktora Andra Burtnieka vadībā. 
 

24. septembrī EAPN-Latvia pārstāvis EUISG Egils Rupeks piedalījās EAPN EUISG vebinārā par Poverty 
Watch ziņojumiem no Eiropas valstīm kontekstā ar COVID-19. 
 

25. septembrī EAPN-Latvia pārstāvis EUISG Egils Rupeks piedalījās EAPN Ģenerālās Asamblejas 
vebinārā; EAPN-Latvia balsojumos nepiedalījās. 
 

30. septembrī EAPN-Latvia pārstāvis EUISG Egils Rupeks piedalījās EUISG vebinārā par Eiropas 
Semestra 2021 mērķiem progresa veicināšanā nabadzības mazināšanai, sociālo tiesību un līdzdalības 
nodrošināšanai. 
 

 
 

 

 
 

Pasākumi Latvijā 
 

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

22. septembrī EAPN-Latvia iesniedza pieteikumu Rīgas domes konkursam par Valdes priekšsēdētājas 
Lailas Balgas pārstāvību Konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos. 
 

23. septembrī EAPN-Latvia projekta koordinatore Laila Balga piedalījās VIAA Erasmus+ programmas 
Stratēģisko partnerību projektu vadības tiešsaistes seminārā. 
 

24. septembrī EAPN-Latvia iesniedza Poverty Watch ziņojumu par 2020. gadu kontekstā ar COVID-19 valsts 
institūcijām, Rīgas domei, Latvijas Universitātei, Rīgas Stradiņa universitātei, Latvijas Pašvaldību savienībai, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomei, Latvijas 
Pensionāru federācijai, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijai, Latvijas Bērnu labklājības tīklam, 
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijai, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklam 
un daudzām citām nevalstiskā sektora organizācijām. 
Ziņojums pieejams http://www.eapn.lv/strategijas_platforma/eiropas.php 
 

24. septembrī EAPN-Latvia nosūtīja LR Labklājības ministrijai EAPN vienotā aicinājuma vēstuli „EAPN calls 
your government to support the Council Conclusions on Minimum Income Protection”. 
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Vajadzīgas vēl 4980 balsis! Turpinām parakstīšanos https://manabalss.lv/par-garantetu-minimalo-

ienakumu-virs-nabadzibas-slieksna-330eur/show 

 
 
 
 

EAPN-Latvia aicina mazaizsargāto iedzīvotāju 
organizācijas no visas Latvijas stāties mūsu Tīklā 
un ar mūsu Tīkla zināšanām un prasmēm ietekmēt 

lēmumus un projektus mazaizsargāto interešu 
aizstāvībai! 

 

Iesniegums pieejams mājas lapas apakšējā daļā pie Statūtiem: http://www.eapn.lv/par_mums.php 
 
 
 
 

 

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 vai akts par brīvpratīgā darbu.     
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 
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