
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 50008216821
Nosaukums EAPN-LATVIA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2021

1. Organizācijas darbības mērķis
Biedrības mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju,
kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas izglītības, ekonomiskās,
sociālās un kultūras tiesības un iespējas visiem.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
1 - Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
3 - Cilvēki ar invaliditāti
8 - Bezpajumtnieki
Sievietes, seniori, nodarbinātie ar zemiem ienākumiem, migranti
6 - Personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Vaļņu iela 32–1, Rīga, LV-1050
kontaktadrese Vaļņu iela 32–1, Rīga, LV-1050
tālruņa numurs 22311545
e-pasta adrese info@eapn.lv
mājaslapa http://www.eapn.lv/

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Mērķa grupām adresētie pasākumi: 1) 06.04.2021 - Eiropas sociālās politikas DG vebinārs par
pacientu līdzmaksājumu samazināšanu; 2) 30.04.2021 - dalība Dzimumu līdztiesības balvas
attālinātajā ceremonijā; 3) 06.09.2021 - sagatavots Poverty Watch ziņojums un iesniegts EAPN-
Europe / Eiropas Komisijai; 4) 29.09.2021 - dalība Senioru dienas svinībās Rīgas aktīvo senioru
aliansē; 5) 06.10.2021 - PeP programmas seminārs Siguldas biedrībā "Aicinājums Tev"; 6)
20.10.2021 - Starptautiskās nabadzības izskaušanas dienas attālinātā sanāksme; 7) 20.10.2021 un
22.10.2021 - attālināta pieņemšana pie Labklājības ministra nabadzības mazināšanas jautājumos.

Visi EAPN-Latvia īstenotie starptautiskie projekti adresēti mērķa grupām (skatīt zemāk).
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu

un attiecīgajā jomā
Sasniegumi: 1) darbība Eiropas Pretnabadzības tīklā (EAPN) un sadarbība ar vairāk nekā 40
nevalstiskajām organizācijām un tīkliem Eiropā; attālināta dalība EXCO, EUISG, Capacity
Building grupas sanāksmēs, Ģenerālajā Asamblejā un Eiropas Savienības institūciju politiskajās
konferencēs; 2) EAPN PeP (People Experiencing Poverty) programmas īstenošana Latvijā; 3)
attālināta dalība PeP Eiropas konferencē; 4) Eiropas Stratēģijas 2020 programmas īstenošana
Latvijā; priekšlikumu iesniegšana Eiropas Savienības un Latvijas valsts lēmējinstitūcijām; 5)
viena ESF/Nodarbinātības valsts aģentūras līdzfinansētā pasākuma īstenošana bezdarbniekam ar
invaliditāti; 6) Ziemeļu Ministru Padomes līdzfinansēto projektu „NVO tīkla stiprināšana -
sociālās drošības instruments” un "Vienlīdzīgas iespējas - ceļš uz sociālo labklājību" attālināta
īstenošana; 7) NORDPLUS līdzfinansētā projekta „Saikne starp sociālajām tiesībām un sociālo
uzņēmējdarbību” attālināta īstenošana; 8) Erasmus+ Pieaugušo izglītības programmas projekta
"Tīkla veidošana, lai veicinātu sociālo drošību Eiropā" attālināta īstenošana; 9) divu darba grupu
attālināta darbība: Eiropas Sociālās politikas DG un NVO kapacitātes stiprināšanas DG; 10)
Starptautiskās nabadzības izskaušanas dienas attālināta sanāksme; 11) attālināta Erasmus+
Pieaugušo izglītības  programmas projekta "PERSON FIRST" plānošana un iesniegšana
sadarbībā ar SMES-Europa; 12) projekta iesniegšana Erasmus+ SMALL pieaugušo izglītības
programmā; 13) attālināta pārstāvība Interreg OSIRIS projekta aktivitātēs; 14) attālināta dalība
LR Saeimas un NVO forumā; 15) pieteikuma iesniegšana Erasmus+ akreditācijai NVO
konsorcija darbībai Latvijā.
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III. Turpmākās darbības plāns 

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 28
7.2 iesaistīto personu skaits 18
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 3000

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Sadarbība ar valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm: 1) sadarbība ar LR Saeimas Sociālo un
darba lietu komisiju; 2) pārstāvība ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejā; 3)
pārstāvība Ministru kabineta un NVO memorandā; 4) pārstāvība Labklājības ministrijas Sociālās
iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā, Dzimumu līdztiesības komitejā un FEAD
Konsultatīvajā DG; 5) pārstāvība Iekšlietu ministrijas un NVO memorandā; 6) pārstāvība Rīgas
domes un NVO memorandā; 7) pārstāvība Rīgas domes Konsultatīvajā padomē sabiedrības
integrācijas jautājumos; 8) pārstāvība Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā; 9) pārstāvība
Latvijas Bērnu labklājības tīklā; 10) pārstāvība Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju
sadarbības tīklā; 11) sadarbība ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Sabiedrību par
atklātību DELNA; 12) sadarbība ar 8 tīklā asociētajām NVO; 13) sadarbība ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Organizācijas darbību kavēja: 1) pandēmijas ierobežojumi, kuru rezultātā pamatā visām
aktivitātēm vajadzēja noritēt attālināti; bet lielākā daļa Tīkla dalīborganizāciju darbinieku
pieredzes un tehnoloģiju trūkuma dēļ nespēja pievienoties; 2) nebija iespēju attīstīt saimniecisko
darbību, kā rezultātā trūka līdzekļu, lai apmaksātu telpu nomu un sakaru pakalpojumus; 3)
korumpētas vides un lēmumu pieņemšanas dēļ nevalstiskajā un valsts sektorā (AIF, SIF, Valsts
kanceleja, Kultūras ministrija) EAPN-Latvia bija spiesta atteikties no dalības finanšu piesaistes
projektu konkursos, kas tika organizēti Latvijā, tā rezultātā nespējot atbalstīt sava Tīkla
organizācijas, kuras pašas projektus nekad neiesniedz vai nespēj konkurēt ar saviem
pieteikumiem attiecībā pret "savējiem"; 4) Tīkla dalīborganizāciju vadītāji ir psiholoģiski un
materiāli stipri depresīvi, kā rezultātā daudzas organizācijas baidījās iesaistīties starptautiskajās
aktivitātēs, kuras piedāvāja EAPN-Latvia; 5) Tīkla dalīborganizāciju darbiniekiem trūkst
svešvalodu (angļu, franču, vācu) zināšanu, kas ierobežoja viņu dalību daudzos starptautiskajos
pasākumos, kurus piedāvāja EAPN-Latvia; 6) saistībā ar pandēmijas ierobežojumiem EAPN-
Latvia amatpersonām bija apgrūtināta pieejamība valsts amatpersonām (Saeimas deputātiem,
ministriem, pašvaldību vadītājiem u.c.) saistībā ar lēmumu pieņemšanu nabadzīgo cilvēku
interesēs.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. 01.10.2020 - 30. 04.2022 - NORDEN programmas projekts "NVO tīkla stiprināšana -
sociālās drošības instruments" partnerībā ar Sanktpēterburgas, Kaļiņingradas, Igaunijas,
Zviedrijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas un Polijas organizācijām.
2. 01.06.2019 - 31.10.2022 - NORDPLUS programmas projekts "Saikne starp sociālajām
tiesībām un sociālo uzņēmējdarbību" partnerībā ar Dānijas, Norvēģijas, Igaunijas un Lietuvas
organizācijām.
3. 01.09.2020 - 30.06.2023 - ERASMUS+ Pieaugušo izglītības programmas projekts "Tīkla
veidošana, lai veicinātu sociālo drošību Eiropā" partnerībā ar Kipras, Zviedrijas, Norvēģijas,
Itālijas, Grieķijas, Francijas, Polijas, Rumānijas un Igaunijas organizācijām.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. No 01.02.2022 - ERASMUS+ Pieaugušo izglītības programmas SMES-Europa projekts
"PERSON FIRST - Emergency services and rehabilitation supports: promoting accessibility,
improving e-quality, reinforcing net-working" partnerībā ar Beļģijas (vadošais partneris),
Itālijas, Grieķijas, Slovēnijas, Dānijas, Somijas un Polijas organizācijām.
2. No 01.03.2022 - ERASMUS+ Mazās pieaugušo izglītības programmas projekts "NVO
izglītotāju kompetenču pilnveidošana sociālai iekļaušanai" partnerībā ar Igaunijas,
Zviedrijas, Itālijas un Grieķijas organizācijām.
3. No 01.06.2022 - NORDPLUS programmas projekts "Mūsdienīgi digitālie rīki - sociālās
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uzņēmējdarbības stiprināšanas resurss" partnerībā ar Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas,
Norvēģijas un Somijas organizācijām.
4. No 01.06.2022 - ERASMUS+ Akreditācijas projekts pieaugušo izglītotāju
starptautiskajām mobilitātēm 2022.-2023. gadam.
5. No 01.06.2022 - ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" NVA pasākumu
programma "Pasākumi noteiktām personu grupām".
6. No 01.09.2022 - ERASMUS+ Sadarbības partnerības programmas pieaugušo izglītības
projekts "Bruģējot jaunus ceļus uz sociālo tīklošanos" partnerībā ar Nīderlandes, Ungārijas
un Somijas organizācijām.
7. No 01.12.2022 - ERASMUS+ Sadarbības partnerības programmas pieaugušo izglītības
KIKE projekts "Lifelong learning to support current young children" partnerībā ar Ungārijas
(vadošais partneris), Kipras, Īrijas, Rumānijas un Slovēnijas organizācijām.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Nav.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. 01.01.2022 - 31.12.2022. - EAPN-Europe atbalsta programma nacionālajiem tīkliem.

Vadītājs Laila Balga
20.04.2022
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