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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. 
 

26. novembrī projekta koordinatore Laila Balga piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā 
tematiskā monitoringa tiešsaistes seminārā „Digitalizācijas instrumenti izglītībā: izaicinājumi un risinājumi 
Erasmus+ projektos”. 
 

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

 

mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/nordplus/
mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/baltic_project_4/
mailto:info@eapn.lv
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. 

 
http://www.eapn.lv/pep/  http://www.eapn.lv/arvalstis/#pep  http://www.eapn.lv/projekti/ 

 

 
 

 

 
 

Pasākumi ārvalstīs 
 

5. novembrī EAPN-Latvia darba grupa Andra Burtnieka vadībā informēja Eiropas Pretnabadzības tīklu 
(EAPN) par saviem iebildumiem attiecībā uz LR Satversmes tiesas sprieduma izpildi lietā par garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu. 
 

13. novembrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un pārstāvis EUISG Egils Rupeks piedalījās 
EAPN vebinārā „Mainstreaming Gender Equality in EAPN and antipoverty work”. 
 

19. novembrī EAPN-Latvia pārstāvji Dace Paegle un Egils Rupeks piedalījās EAPN vebinārā „Capacity 
Building-European Semester”. 
 

20. novembrī EAPN-Latvia pārstāve Laila Balga piedalījās EAPN EXCO attālinātajā sanāksmē. 
 

20. novembrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās vebinārā par aktuālo situāciju un 
Erasmus+ projekta plānošanu, kuru organizēja SMES-Europa (vadītājs Luigi Leonori). 
 

 

mailto:sti@latnet.lv
http://www.eapn.lv/baltic_project_3/
mailto:asveicers@gmail.com
http://www.eapn.lv/pep/
http://www.eapn.lv/arvalstis/#pep
http://www.eapn.lv/projekti/
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Pasākumi Latvijā 
 

3. novembrī EAPN-Latvia valdes loceklis Aigars Šveicers attālināti piedalījās LR Saeimas Aizsardzības, 
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē. 
 

3. novembrī EAPN-Latvia piedalījās Darba Devēju Aptaujā, ko veica Nodarbinātības valsts aģentūra. 
 

5. novembrī EAPN-Latvia darba grupa Andra Burtnieka vadībā iesniedza LR Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijai, LR Ministru prezidentam un Labklājības ministrijai savus iebildumus Par LR Satversmes tiesas 
sprieduma izpildi lietā par garantētā minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu, kā arī par savu iesniegumu 
informēja LR Satversmes tiesu un LR Tiesībsargu. 
 

6. novembrī EAPN-Latvia darba grupa Romualda Ražuka vadībā iesniedza priekšlikumu LR Saeimas 
Sociālo un darba lietu komisijai, Veselības ministrijai, Finanšu ministrijai un Labklājības ministrijai par 
līdzekļu piešķiršanu sirds mazspējas medikamentiem. 
 

9. novembrī un 12. novembrī EAPN-Latvia pārstāve Ilga Liepiņa piedalījās Latvijas Bērnu labklājības tīkla 
tiešsaistes sarunās par līdzšinējo darbību un skatījumu uz nākotnes lomu un aktivitātēm. 
 

11. novembrī Latvijas Juristu apvienības valdes priekšsēdētājs Rihards Bunka pārstāvēja EAPN-Latvia LR 
Saeimas Eiropas lietu komisijas attālinātajā sēdē par Informatīvo ziņojumu Eiropas Savienības iekšlietu 
ministru neformālajai videokonferencei. 
 

13. novembrī EAPN-Latvia piedalījās Latvijas NVO fonda projektu iesniedzēju aptaujā, kuru veica Latvijas 
Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs. 
 

20. novembrī Laila Balga, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja, Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko 
organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja, un Terēzija Mackare, Rīgas aktīvo senioru alianses 
valdes priekšsēdētāja, attālināti piedalījās Atjaunošanas un noturības mehānisma plāna projekta 
apspriešanā, ko organizēja Finanšu ministrija. 
 

20. novembrī EAPN-Latvia darba grupa Romualda Ražuka vadībā iesniedza priekšlikumus Veselības 
ministrijai Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gada projektam. 
 

20. novembrī Latvijas Bērnu labklājības tīkls (valdes priekšsēdētāja Daiga Eiduka) iesniedza Labklājības 
ministrijai priekšlikumus Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektam. 
 

 
 

24. novembrī LR Tiesībsargs apstiprināja informāciju par Gada balvas cilvēku ar invaliditāti atbalstam 
nominācijā „Pakalpojumu nodrošinātājs. Atbalsts. Palīgs. Dzīves kvalitāte” piešķiršanu Siguldas biedrības 
„Aicinājums Tev” valdes priekšsēdētājai Mārītei Rozentālei, kuru izvirzīja EAPN-Latvia valde. 
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Pasākumi Latvijā 
 

24. novembrī Rīgā notika EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas sanāksme, kurā piedalījās 
Valdes locekļi Laila Balga, Aigars Šveicers un Andris Burtnieks, dalīborganizāciju pārstāvji Ilga Liepiņa, 
Rihards Bunka, Ivars Redisons, Romualds Ražuks, Roberts Kārkliņš un Imants Burvis. 
 

25. novembrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās attālinātajā Latvijas Sociālās 
uzņēmējdarbības asociācijas 2020. gada darbības izvērtēšanas sanāksmē. 
 

25. novembrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga iesniedza Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departamentam apliecinājumu par dalību Sadarbības memorandā no 2013. gada 25. novembra. 
 

26. novembrī EAPN-Latvia pārstāve Laila Balga piedalījās ES struktūrfondu apakškomisijas attālinātajā 
sēdē par Taisnīgas pārkārtošanās instrumenta ietvaros plānotajām investīcijām, kuras prezentēja Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 
 

27. novembrī EAPN-Latvia pārstāve Baiba Svetlana Rozenberga piedalījās ikgadējā Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām (FEAD) sanāksmē, ko attālināti organizēja Eiropas Komisija sadarbībā ar 
Labklājības ministriju. 
 

 
 

 

 
 

Sagatavotie projekti 
 

2. novembrī EAPN-Latvia iesniedza projekta pieteikumu „Atbalsta programma sociāli mazaizsargāto 
iedzīvotāju NVO” Sabiedrības integrācijas fondam. Plānotais budžets 25985,79 eiro. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

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
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

