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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. 
 

17. decembrī projekta koordinatore Laila Balga piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā 
online konferencē „Erasmus+ loma izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā”. 
 

EAPN-Latvia un BOSS projekts reģistrēts Eiropas Komisijas EPALE platformā 
https://epale.ec.europa.eu/en/users/laila-balga 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/erasmus_plus/    https://www.facebook.com/laila.balga 
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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 īstenoja ikgadējo PeP programmu Latvijā. 
PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers, e-pasts: asveicers@gmail.com vai tel. 27750336. 
 
2021. gada 12. janvārī plkst. 11.00 EAPN-Latvia attālinātajā sanāksmē plānota PeP programmas 2020 
rezultātu izvērtēšana. Reģistrēšanās dalībai līdz 10. janvārim uz e-pastu: info@eapn.lv 

 

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

 
 

 

 
 

Pasākumi ārvalstīs 
 

1. decembrī EAPN-Latvia pārstāvis EUISG Egils Rupeks un Eiropas sociālās politikas darba grupas 
eksperte Elīna Ālere-Fogele piedalījās EAPN vebinārā „Looking back & looking forward: EUISG advocacy 
and working together (2020-2021)”. 
 

11. decembrī notika EAPN EXCO vebinārs un diskusija par darbības rezultātiem saistībā ar EAPN              
30. gadadienas svinībām, kur EAPN-Latvia pārstāv Laila Balga, Valdes priekšsēdētāja. 
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Pasākumi Latvijā 
 

1. decembrī EAPN-Latvia iesniedza priekšlikumus LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, Labklājības 
ministrijai un Rīgas domei par piekļuves pamatpakalpojumiem nodrošināšanu. 
 

2. decembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu „Par Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības 
integrācijas jautājumos personālsastāvu”, ar kuru Padomē iekļauta Laila Balga, EAPN-Latvia valdes 
priekšsēdētāja. 
 

2. decembrī Rīgā EAPN-Latvia valdes loceklis Jānis Stjadja attālināti piedalījās Labklājības ministrijas 
Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdē. 
 

5. decembrī Rīgā notika brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšana „Gada brīvprātīgais 2020”, 
kuru rīkoja Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes 
ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Rīgas, Daugavpils un Jelgavas pilsētu domēm, 
Latvijas Jaunatnes padomi un Valmieras novada fondu un kuru koordinēja Ints Teterovskis, projekta 
vadītājs. 
 

7. decembrī EAPN-Latvia dibinātais Fonds LAIKaMETS iesniedza pieteikumu LR Ministru kabinetam par 
finansējuma 5 miljoni eiro piešķiršanu no Eiropas Komisijas piešķirtajiem līdzekļiem atklātu projektu konkursu 
organizēšanai Latvijas nevalstiskajām organizācijām 2021.-2027. gadā, lai veicinātu sociālo drošību un 
sociālās ievirzes NVO kapacitātes paaugstināšanos līdzsvaroti visos reģionos. 
 

8. decembrī EAPN-Latvia aicināja biedru organizācijas atbalstīt sadarbības partnera Radošās apvienības 
jauniešiem „TREPES” (valdes priekšsēdētāja Ramona Liepiņa) Ziemassvētku akciju „Vairo prieku!”. 
 

9. decembrī Rīgā EAPN-Latvia valdes loceklis Andris Burtnieks un Eiropas Sociālās politikas darba grupas 
eksperts Egils Rutkovskis attālināti piedalījās Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas 
koordinācijas komitejas sēdē. 
 

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

10. decembrī Rīgā EAPN-Latvia pilnvarotā pārstāve Laila Balga attālināti piedalījās ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēdē. 
 

14. decembrī Rīgā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga attālināti piedalījās Finanšu ministrijas 
rīkotajā Apakškomitejas sēdes tematiskajā diskusijā par Atjaunošanas un noturības mehānisma komponenti: 
Nevienlīdzības mazināšana. 
 

15. decembrī Rīgā notika EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas sanāksme, kurā tika 
apstiprināti priekšlikumi LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai Finanšu ministrijai, Labklājības 
ministrijai un Tiesībsargam, kā arī Rīgas domei saistībā ar valsts vecuma pensiju un izdienas pensiju 
sistēmu pilnveidošanu un par materiālās nenodrošinātības mazināšanu īpaši trūcīgām personām. 
 

16. decembrī Rīgā Sieviešu tiesību institūta pilnvarotā pārstāve Laila Balga piedalījās Labklājības ministrijas 
Dzimumu līdztiesības komitejas sanāksmē. 
 

29. decembrī Rīgā attālināti notika EAPN-Latvia paplašinātā valdes sēde, kurā piedalījās Valdes locekļi Laila 
Balga, Aigars Šveicers un Andris Burtnieks un Eiropas Sociālās politikas darba grupas eksperti Egils 
Rupeks, Elīna Ālere-Fogele, Dace Paegle, Ilga Liepiņa un Vija Ahunzjanova. Dalībnieki sagatavoja 
konceptuālu priekšlikumu Labklājības ministrijai attiecībā uz Sociālās aizsardzības un darba tirgus 
pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. 
 

2021. gada 12. janvārī plkst. 11.00 notiks EAPN-Latvia biedru organizāciju vebinārs saistībā ar darbības 
plānošanu 2021. gadam. Reģistrēšanās līdz 10. janvārim uz e-pastu: info@eapn.lv 
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PATEICĪBA 2020 
 

EAPN-Latvia valde izsaka pateicību sekojošiem EAPN-Latvia darbiniekiem un NVO ekspertiem par 
nozīmīgo zināšanu un prasmju un ievērojama apjoma brīvprātīgā darba ieguldījumu 2020. gadā 
sociālās iekļaušanas stiprināšanā un nabadzības mazināšanas veicināšanā: 
 

Aigars Šveicers, EAPN-Latvia valdes loceklis, Latvijas juristu apvienība 

Andris Burtnieks, EAPN-Latvia valdes loceklis, Kustība Tautsaimniecības un Enerģijas   

veicināšanai 

Jānis Stjadja, EAPN-Latvia valdes loceklis, Dobeles invalīdu biedrība 

Mārīte Rozentāle, EAPN-Latvia valdes locekle, Siguldas biedrība „Aicinājums Tev” 

Egils Rupeks, EAPN-Latvia pilnvarotais pārstāvis EAPN ES Iekļaušanās stratēģiju grupā 

Natālija Kurnosova, EAPN-Latvia revidente 

Inguna Lapsiņa, EAPN-Latvia finanšu menedžere 

Māris Kalējs, EAPN-Latvia IT menedžeris 

Inna Šumanska, EAPN-Latvia dokumentu tulkotāja 

Baiba Svetlana Rozenberga, Rīgas aktīvo senioru alianse 

Ilga Liepiņa, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība 

Dace Paegle, Latvijas Bērnu forums 

Dzintra Ziemele, Tautas palīdzības fonds 

Vija Ahunzjanova, Lielo ģimeņu centrs „Ģimenes atbalsts” 

Rihards Bunka, Latvijas juristu apvienība 

Ivars Redisons, Latvijas Sociālo reformu biedrība 

Egils Rutkovskis, Kustība Tautsaimniecības un Enerģijas veicināšanai 

 

 

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! 
 

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 
 

 
 

LAIMĪGU JAUNO GADU! 


