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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. 
 
2021. gada 10. februārī projekta vadītāji no Latvijas, Dānijas un Igaunijas vebinārā apsprieda situāciju 
partnervalstīs, informēja par savu organizāciju aktivitātēm un apkopoja priekšlikumus, lai sagatavotos 
turpmākajām sanāksmēm. 
 

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. 
 

 
 
2021. gada 10. februārī projekta vadītāji no Latvijas, Baltkrievijas, Kaļiņingradas, Dānijas, Polijas, un 
Igaunijas vebinārā apsprieda situāciju partnervalstīs, informēja par savu organizāciju aktivitātēm un apkopoja 
priekšlikumus, lai sagatavotos turpmākajām sanāksmēm. 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/baltic_project_3/ 
 

 
 

mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/nordplus/
mailto:sti@latnet.lv
http://www.eapn.lv/baltic_project_3/
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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. 
 
2021. gada 10. februārī projekta vadītāji no Latvijas, Baltkrievijas, Kaļiņingradas, Polijas un Igaunijas 
vebinārā apsprieda situāciju partnervalstīs, informēja par savu organizāciju aktivitātēm un apkopoja 
priekšlikumus, lai sagatavotos turpmākajām sanāksmēm. 
 

 
 
11. februārī projekta vadītāji no Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas un Dānijas vebinārā turpināja diskusiju par 
situāciju partnervalstīs, informēja par savu organizāciju aktivitātēm un apkopoja priekšlikumus, lai 
sagatavotos turpmākajām sanāksmēm. 
 

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).  
 

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 
 

turpinājums 4. lpp. 
 

mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/baltic_project_4/
https://epale.ec.europa.eu/en/users/laila-balga
http://www.eapn.lv/erasmus_plus/
https://www.facebook.com/laila.balga
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Building a Network to Boost Social Secure Europe 
 

Tīkla veidošana, lai veicinātu sociālo drošību Eiropā 
 

 
 

2021. gada 11. februārī projekta vadītāji no Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas, Rumānijas un Dānijas vebinārā 
diskutēja par situāciju partnervalstīs, informēja par savu organizāciju aktivitātēm un apkopoja priekšlikumus, 
lai sagatavotos turpmākajām sanāksmēm. 
 

18. februārī projekta vadītāji no Latvijas, Igaunijas, Polijas, Rumānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Itālijas, 
Francijas, Kipras un Dānijas turpināja diskusiju informācijas sagatavošanu publicitātes pasākumiem katrā 
partnervalstī un Eiropas līmenī, kā arī uzklausīja partneru ieteikumus projekta turpmākai īstenošanai 
pandēmijas apstākļos, kad ceļojumi ir ierobežoti. 
 

23. februārī projekta koordinatore Laila Balga piedalījās VIAA tiešsaistes seminārā „Platforma Erasmus+ 
stratēģisko partnerību projektu vadībai un atskaišu sagatavošanai Mobility Tool+ un virtuālo aktivitāšu 
īstenošana”. 
 

25. februārī projekta vadītāji no Latvijas, Zviedrijas, Polijas, Rumānijas, Igaunijas, Francijas, Itālijas, 
Norvēģijas un Dānijas vebinārā diskutēja par projekta pasākumu īstenošanu pandēmijas periodā un 
lietderīgu finansējuma izmantošanu mērķu sasniegšanai. 2021. gadā partneri paredz kopā strādāt, racionāli 
iegādājoties un lietojot modernus kompjūterus un organizējot sanāksmes virtuāli. 
 

 
 

 

 
 

People experiencing Poverty (PeP) programma 2021 
 

Programma cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību 2021 
 
 

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: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 
 

 
 
No 2021. gada 9. februāra EAPN-Latvia darba grupa Lailas Balgas un Ilgas Liepiņas vadībā iesaistījās 
SMES-Europa (Mental Health and Social Exclusion) projekta sagatavošanā 2021.-2023. gadam Erasmus+ 
programmā, lai sniegtu atbalstu patversmju speciālistiem darbā ar bezpajumtniekiem. Projekta koordinators 
Luigi Leonori, SMES-Europa prezidents (Beļģija). 
 

 
 

 

 
 

Pasākumi Latvijā 
 

2021. gada 9. februārī notika EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas (vadītājs Andris 
Burtnieks) vebinārs saistībā ar darbības plānošanu 2021. gadam. Darba grupā strādāja EAPN-Latvia 
valdes locekļi Laila Balga, Andris Burtnieks, Aigars Šveicers un Jānis Stjadja, kā arī EUISG pārstāvis Egils 
Rupeks (Sv.Lūkas atbalsta biedrība), Tīkla organizāciju pārstāvji Elīna Ālere-Fogele (Sieviešu tiesību 
institūts), Dace Paegle (Latvijas Bērnu forums), Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Vija 
Ahunzjanova (Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes atbalsts"), Ingmāra Azaucka (Rīgas aktīvo senioru alianse) un 
Nataļja Novikova (LiveIntegro). 
 

10. februārī EAPN-Latvia dalīborganizācijas Latvijas juristu apvienības pārstāve, tiesību zinātņu doktore 
Kitija Bite Rīgas NVO namā attālināti vadīja semināru „Biedrību un nodibinājumu pamatdokumenti, izmaiņas 
dokumentos, to fiksēšanaun reģistrācija”. 
 

12. februārī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju 
sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte attālināti piedalījās LR Saeimas Eiropas lietu komisijas 
sēdē, kurā par Eiropas demokrātijas rīcības plānu uzstājās Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece 
vērtību un pārredzamības jautājumos Vera Jourova. 
 

17. februārī EAPN-Latvia pārstāvji Laila Balga, Dace Paegle un Egils Rupeks attālināti piedalījās Rīgas 
aktīvo senioru alianses (valdes priekšsēdētāja Terēzija Mackare) īstenotā Erasmus+ programmas projekta 
„ICT Skills 4 All” noslēguma konferencē. 
 

17. februārī EAPN-Latvia valdes loceklis Aigars Šveicers tika iekļauts Latvijas Pilsoniskās alianses saziņas 
grupā attiecībā uz Covid-19 saistītajiem jautājumiem. 
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Pasākumi Latvijā 
 
18. februārī EAPN-Latvia sadarbības partneris Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls 
(valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte) informēja par Valsts izglītības attīstības aģentūras akreditācijas 
saņemšanu Erasmus+ programmā periodam no 2021. gada 1. marta līdz 2027. gada 31. decembrim. 
 

18. februārī EAPN-Latvia darba grupu vadītāji Laila Balga un Egils Rupeks attālināti piedalījās biedrības 
"CONNECT Latvija" (projekta vadītājs Elmārs Baltiņš) koordinētā Baltijas jūras reģiona starpvalstu 
sadarbības programmas Interreg projekta OSIRIS (Viedās specializācijas pieejas veicināšana senioru 
ekonomikā, lai stiprinātu reģiona inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsmi) Sudraba laboratorijas 
Informācijas sesijā. 
 

19. februārī EAPN-Latvia dalīborganizācija Sieviešu tiesību institūts iesniedza priekšlikumus Labklājības 
ministrijas Dzimumu līdztiesības komitejai attiecībā uz Plāna projektu 2021.-2023. gadam sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai. 
 

 
 
23. februārī notika EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas (vadītājs Andris Burtnieks) 
vebinārs, kurā tika diskutēts par Latvijas Pensionāru federācijas valdes priekšsēdētājas Aijas Barčas un 
Labklājības ministres Ramonas Petravičas izvirzītajiem priekšlikumiem, kas atspoguļoti mediju informācijā, 
attiecībā uz finansiālo atbalstu pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Darba grupā strādāja Valdes locekļi 
Laila Balga, Andris Burtnieks, Aigars Šveicers un Jānis Stjadja un Tīkla organizāciju pārstāvji Vija 
Ahunzjanova (Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes atbalsts"), Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), 
Ingmāra Azaucka (Rīgas aktīvo senioru alianse) un Dace Paegle (Latvijas Bērnu forums). 
 

24. februārī EAPN-Latvia valdes locekle Mārīte Rozentāle attālināti piedalījās Labklājības ministrijas 
Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē. 
 

 
 

 
 

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

veicinot veselības drošības stiprināšanu par 80%! 
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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! 

 

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 
 

 


