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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/ 
 

 
 

 

 
 

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/ 
 

 
 

 

 
 

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/ 
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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. 
 

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 
 

 
 

 

 
 

People experiencing Poverty (PeP) programma 2020 
 

Programma cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību 2020 
 

Laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim EAPN-Latvia īstenos ikgadējo PeP programmu Latvijā. 
 

 
PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers, 

e-pasts: asveicers@gmail.com vai tel. 27750336. 
 

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

 

mailto:info@eapn.lv
https://epale.ec.europa.eu/en/users/laila-balga
http://www.eapn.lv/erasmus_plus/
https://www.facebook.com/laila.balga
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 ārvalstīs 
 

29. janvārī noritēja Eiropas Pretnabadzības tīkla (EAPN) online konference „COVID-19 supercharging 
poverty” – data and experiences from the ground”. Tajā Latviju pārstāvēja Egils Rupeks (EAPN-Latvia 
EUISG) un Inete Ielīte (Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkls). 
 

31. janvārī EAPN-Latvia sniedza informāciju EAPN par savu ieguldījumu Atveseļošanās un noturības plāna 
pasākumos Latvijā: par iesniegumu Ministru prezidentam K.Kariņam un Ministru kabinetam prasībā izveidot 
Sociālās drošības fondu nevalstisko organizāciju finansēšanai mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam. 
 

 
 

 
 

Pasākumi Latvijā 
 

4. janvārī EAPN-Latvia partneri Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (valdes 
priekšsēdētāja Inete Ielīte) un Sieviešu tiesību institūts (valdes priekšsēdētāja Laila Balga) iesniedza 
priekšlikumus Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības komitejas 2021. gada darba plānam. 
 

7. janvārī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās ES fondu Uzraudzības komitejas online 
sēdē „Finanšu instrumentu sākotnējais (tirgus nepilnību) novērtējums un ieguldījumi finanšu instrumentu 
veidā ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā”. 
 

11. janvārī EAPN-Latvia valde apstiprināja Lailu Balgu par pagaidu koordinatoru sadarbībai ar Latvijas 
Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju. Izsludināta pretendentu izvirzīšana pastāvīga koordinatora 
amatam, e-pasts info@eapn.lv 
 

12. janvārī notika EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas vebinārs, kuru vadīja Valdes 
priekšsēdētāja Laila Balga, piedalījās Valdes locekļi Andris Burtnieks, Aigars Šveicers, Mārīte Rozentāle 
un Jānis Stjadja, revidente Natālija Kurnosova, EUISG pārstāvis Egils Rupeks, kā arī dalīborganizāciju 
pārstāvji Elīna Ālere-Fogele (Sieviešu tiesību institūts), Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), 
Dace Paegle (Latvijas Bērnu forums) un Vija Ahunzjanova (Lielo ģimeņu centrs „Ģimenes atbalsts”). Darba 
kārtībā: 2021. gada darba plāns. 
 

13. janvārī notika Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos pirmā sēde 
online, kuru vadīja Ilona Stalidzāne, RD IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja. Sēdē 
par Padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta RD Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta 
Ratinīka, par vietniecēm – Iveta Vērse no Izglītības attīstības centra un Laila Balga no EAPN-Latvia. 
 

14. janvārī EAPN-Latvia valdes locekle Mārīte Rozentāle piedalījās Aktīvo iedzīvotāju fonda seminārā par 
projektu ieviešanu. 
 

No 14. janvāra EAPN-Latvia biedru organizācijas „LiveIntegro” vadītāja Nataļja Novikova piedalās NVO 
apmācībās un starptautisku projektu plānošanā sadarbībā ar EAPN-Latvia. 
 

19. janvārī EAPN-Latvia valde Tīkla biedru rindās uzņēma Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību „Onkonet” 
(vadītāja Agnese Lielā-Kārkliņa). 
 

20. janvārī Rīgas NVO namā tiesību zinātņu doktore Kitija Bite (Latvijas juristu apvienība) vadīja online 
semināru „Dokumentu pārvaldības organizēšana nevalstiskajā organizācijā”.  
 

mailto:info@eapn.lv
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Pasākumi Latvijā 
 

21. janvārī notika EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas vebinārs, kuru vadīja Valdes loceklis 
Andris Burtnieks, piedalījās Aigars Šveicers no EAPN-Latvia valdes, Egils Rupeks, EUISG pārstāvis, 
Sv.Lūka atbalsta biedrība; Linda Romele, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība; Ingmāra Azauska, Rīgas 
aktīvo senioru alianse. Darba kārtībā: Poverty Watch plānošana. 
 

26. janvārī notika EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas vebinārs, kuru vadīja Valdes 
priekšsēdētāja Laila Balga, piedalījās Andris Burtnieks un Aigars Sveicers, EUISG pārstāvis Egils 
Rupeks, kā arī dalīborganizāciju pārstāvji Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Dace Paegle 
(Latvijas Bērnu forums), Ingmāra Azauska (Rīgas aktīvo senioru alianse) un Vija Ahunzjanova (Lielo 
ģimeņu centrs „Ģimenes atbalsts”). Darba kārtībā: EUISG, PeP un Poverty Watch programmu 2020. gada 
pārskati, 2021. gada darba plāns, sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. 
 

No 27. janvāra Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte) 
kopā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Tālmācības studiju centru attālināti uzsāka komercdarbības kursu 
nevalstiskajām organizācijām. 
 

29. janvārī EAPN-Latvia (darba grupa Ilgas Liepiņas vadībā) iesniedza vēstuli R.Petravičai, Labklājības 
ministrei, J.Reiram, Finanšu ministram, I.Šuplinskai, Izglītības ministrei un D.Pavļutam, Veselības ministram, 
par finansiāla papildus pabalsta piešķiršanu ne mazāk kā 100 eiro mēnesī katram bērnam ģimenēs     
COVID-19 pandēmijas laikā. 
 

2021. gada 9. februārī plkst. 11.00 notiks EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas vebinārs 
saistībā ar darbības plānošanu 2021. gadam. Reģistrēšanās līdz 8. februārim uz e-pastu: info@eapn.lv 
 

 
 
 

EAPN-Latvia valde aicina Latvijas nevalstiskās organizācijas atbalstīt savus 
dalībniekus un citus iedzīvotājus vakcinēšanās procesā, veicinot veselības 

drošības stiprināšanu par 80%! 
 
 

 

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 
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