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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/ 
 

 
 

 

 
 

Strengthening the NGO network – a tool for social security 
 

NVO tīkla stiprināšana – sociālās drošības instruments 
 

No 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. aprīlim EAPN-Latvia paredz īstenot Ziemeļu Ministru Padomes 
(Dānija) Baltijas jūras reģiona NVO sadarbības programmas līdzfinansēto projektu „Strengthening the NGO 
network – a tool for social security”. Tā pasākumi paredzēti 8 valstīs: Latvijā (Rīgā), Krievijā (Sankt-
Pēterburgā un Kaļiņingradā), Baltkrievijā (Minskā), Igaunijā (Tallinā), Polijā (Žešovā), Dānijā (Kopenhāgenā), 
Zviedrijā (Bromollā) un Norvēģijā (Oslo). Projekta koordinatore Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai        
tel. +371 22311545. 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/baltic_project_4/ 
 

 
 

 

               
 

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

 
 

15. oktobrī Eiropas Savienības mājā, Rīgā notika diskusija „Mērķēti atbalsta pakalpojumi 
maznodrošinātajiem” saistībā ar Starptautisko nabadzības izskaušanas dienu. Ar prezentācijām uzstājās 
Labklājības ministrijas speciālisti Elīna Celmiņa, Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore; Ilze 
Skrodele- Dubrovska, Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore; Juris Cebulis, Darba 
tirgus politikas departamenta ESF projekta „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vadītājs; Andris Bērziņš, 
Latvijas Samariešu apvienības direktors; Ina Balgalve, Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma 
novada sociālais dienests” direktore; Andris Burtnieks, EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba 
grupas vadītājs; Aigars Šveicers, EAPN PeP nacionālais koordinators. 
 

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Sieviešu tiesību institūta, Tautas palīdzības fonda, Latvijas Sociālo reformu 
biedrības, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Rīgas aktivo senioru alianses, Garkalnes sieviešu 
biedrības „Mūsmājas” un Dobeles invalīdu biedrības. 
 

Pasākumu administrēja Aigars Šveicers, Dace Paegle un Ilga Liepiņa. 
 

 
 

1. oktobrī EAPN PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers reģistrējies apmācībām EAPN programmā 
darbam ar cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību, kas noritēs 2020. gada novembrī un decembrī. 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/pep/ 
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Pasākumi ārvalstīs 
 

1. oktobrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās EAPN aptaujā par dzimumu līdztiesības 
ievērošanu nacionālajos tīklos. 
 

15. oktobrī EAPN-Latvia pārstāvis EUISG Egils Rupeks piedalījās Eurofound vebinārā „Have your say: the 
future of the European Pillar of Social Rights”. 
 

 
 

 

 
 

Pasākumi Latvijā 
 

2. oktobrī EAPN-Latvia izvirzīja Siguldas biedrības „Aicinājums Tev” valdes priekšsēdētāju Mārīti Rozentāli 
LR Tiesībsarga, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Gada 
balvai cilvēku ar invaliditāti atbalstam nominācijā „Pakalpojumu nodrošinātājs. Atbalsts. Palīgs. Dzīves 
kvalitāte”. 
 

12. oktobrī EAPN-Latvia iesniedza priekšlikumus Eiropas sociālo tiesību pīlāra Rīcību plāna īstenošanai 
šādām organizācijām: Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātam, 
EK Pārstāvniecībai Latvijā, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, Finanšu ministrijai, Labklājības 
ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Tiesībsargam, Latvijas Darba devēju konfederācijai un Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienībai. 
 

13. oktobrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga, pārstāvis EAPN EUISG Egils Rupeks un Rīgas 
aktīvo senioru alianses valdes priekšsēdētāja Terēzija Mackare piedalījās Eiropas Komisijas 
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (direktore Katarīna Ivankoviča-Knezēviča) 
un Eiropas Kustības Latvijā (prezidents Andris Gobiņš) vebinārā „Pāreja uz sociāli taisnīgāku Eiropu. 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra Rīcības plāns”. 
 

28. oktobrī EAPN-Latvia pārstāve Ilga Liepiņa piedalījās Latvijas Bērnu labklājības tīkla (valdes 
priekšsēdētāja Daiga Eiduka) attālinātajā sanāksmē par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi. 
 

28. oktobrī EAPN-Latvia dalīborganizāciju pārstāvji Laila Balga, Dzintra Ziemele, Aigars Šveicers, Jānis 
Stjadja, Egils Rutkovskis, Edgars Treibergs u.c. atbalstīja uzņēmēju un kultūras darbinieku piketu pie LR 
Saeimas ēkas. 
 

 
 

 
 

Vajadzīgas vēl 4960 balsis! Turpinām parakstīšanos https://manabalss.lv/par-garantetu-minimalo-

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

 
 

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

 

http://www.eapn.lv/par_mums.php

