
 

 

01/04/2021 

      

EAPN-Latvia, biedrība  Adrese: Vaļņu iela 32-508, Rīga, LV-1050 
Tel.: +371 22311545, +371 29664063  E-pasts: info@eapn.lv 

 

 

 

www.eapn.lv 
 

JAUNUMI 
 

http://www.eapn.lv/


2 

 
 

 
 

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 3. martā projekta vadītāji no Latvijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas vebinārā diskutēja par 
projektu īstenošanu pandēmijas apstākļos, partnerorganizāciju finansēšanu un modernu tehnoloģiju 
nodrošināšanu. 
 

24. martā EAPN-Latvia organizēja vebināru, lai Nordplus projekta ietvaros sagatavotos apmācībām, kas 
notiks Dānijas partnerorganizācijas Odenses Pieaugušo izglītības skolas vadībā. Dānijas administrators 
Jans Johansens iepazīstināja dalībniekus ar plānoto darba kārtību un partneru uzdevumiem. 
Administratīvajā sanāksmē bija pārstāvētas Dānijas, Latvijas un Igaunijas organizācijas. 

 

19. aprīlī 11:00 (Dānijas laiks) Odenses Pieaugušo izglītības skolas vadībā notiks NVO 10 izglītotāju 
diskusija un priekšlikumu sagatavošana ESTP principu – Sociālā aizsardzība un iekļaušana: Sociālā 
aizsardzība. Minimālie ienākumi – ieviešanai sociālajā uzņēmējdarbībā. 
 

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 3. martā projekta vadītāji no Latvijas, Sankt-Pēterburgas, Polijas, Dānijas, Norvēģijas, Lietuvas 
un Igaunijas vebinārā diskutēja par projektu īstenošanu pandēmijas apstākļos, partnerorganizāciju 
finansēšanu un modernu tehnoloģiju nodrošināšanu. 
 

24. martā STI organizēja vebināru, lai Baltijas jūras reģiona projekta ietvaros sagatavotos diskusijai, kas 
notiks Dānijas partnerorganizācijas Odense Aftenskole vadībā. Dānijas administrators Jans Johansens 
iepazīstināja dalībniekus ar plānoto darba kārtību un partneru uzdevumiem. Administratīvajā sanāksmē bija 
pārstāvētas Dānijas, Latvijas, Polijas, Kaļiningradas, Baltkrievijas un Igaunijas organizācijas. 
 

turpinājums 3. lpp. 
 

mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/nordplus/
mailto:sti@latnet.lv
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Equal opportunities – a way to social welfare 
 

Vienlīdzīgas iespējas – ceļš uz sociālo labklājību 
 

 
 
19. aprīlī 13:00 (Dānijas laiks) Odense Aftenskole (direktors Jans Johansens) vadībā notiks NVO              
8 ekspertu vebinārs par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām izglītībā. 
 

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. 
 

 
 

turpinājums 4. lpp. 
 

http://www.eapn.lv/baltic_project_3/
mailto:info@eapn.lv
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Strengthening the NGO network – a tool for social security 
 

NVO tīkla stiprināšana – sociālās drošības instruments 
 

2021. gada 24. martā EAPN-Latvia organizēja vebināru, lai Baltijas jūras reģiona projekta ietvaros 
sagatavotos simpozijam par Eiropas sociālo tiesību pamatprincipiem un citiem sociālo tiesību instrumentiem 
un pieredzes apmaiņai izglītības institūcijās Dānijā. Projekta koordinatore Laila Balga iepazīstināja 
dalībniekus ar partneru uzdevumiem. Administratīvajā sanāksmē bija pārstāvētas Dānijas, Latvijas, Polijas, 
Kaļiningradas, Baltkrievijas un Igaunijas organizācijas. 
 

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). 
 

 
 
2021. gada 10. martā vebinārā diskutēja partneri no Latvijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, 
Francijas un Igaunijas. Partneri akceptēja pirmo attālināto sanāksmju organizēšanu, komunikācijas plānu un 
modernu tehnoloģiju iegādes iespējas. 
 

22. martā EAPN-Latvia iesniedza Eiropas Komisijai pirmo ziņojumu par Erasmus+BOSS projekta īstenošanu 
laikā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 28. februārim. 
 

18. maijā 16:00 (Centrāleiropas laiks) Kipras partnera Socialist Women’s Movement vadībā (projekta 
menedžere Eleni Karaoli) online notiks stratēģiskā konference un darbnīca par NVO tīkla veidošanu Eiropas 
sociālās drošības stiprināšanai un Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu ieviešanai. 
 

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

 
 
 

http://www.eapn.lv/baltic_project_4/
http://www.eapn.lv/erasmus_plus/
https://www.facebook.com/laila.balga
https://epale.ec.europa.eu/en/users/laila-balga
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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 

 

 
 
23. martā EAPN-Latvia darba grupa - Aigars Šveicers, Laila Balga, Ilga Liepiņa un Egils Rupeks akceptēja 
patversmju darbinieku atbalsta pasākumu iekļaušanu PeP programmā. 
 

24. martā PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers piedalījās EAPN PeP programmas online 
sanāksmē. 

 

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

 
 

 

 
 

Laikā no 2020. gada 19. augusta līdz 2021. gada 18. oktobrim EAPN-Latvia īsteno Nodarbinātības valsts 
aģentūras līdzfinansēto pasākumu bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanai aktīvajā nodarbinātībā 
„Pasākums noteiktām personu grupām”, kas norit ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”   
Nr. 9.1.1.1/15/I/001 ietvaros. 
 

Bezdarbnieks ar invaliditāti Rita Šebina sniedz pakalpojumus citiem cilvēkiem ar invaliditāti, darbojoties 
Dobeles invalīdu biedrībā. Darba vadītāja Gaļina Augustovska, biedrības valdes priekšsēdētāja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

22. martā EAPN-Latvia pārstāvis EUISG Egils Rupeks piedalījās Eiropas Padomes Portugāles 
prezidentūras laikā organizētajā EAPN attālinātajā konferencē „Action Plan for the Implementation of the 
European Pillar of Social Rights and the Adequate Minimum Income”. 
 

26. martā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās EAPN EXCO online sanāksmē. Bez 
administratīvajiem jautājumiem EXCO diskutēja arī par EUISG ES Iekļaušanās stratēģijas darba plānu. 
 

 
 

 

 
 

Pasākumi Latvijā 
 

5. martā EAPN-Latvia dalīborganizāciju pārstāves Laila Balga, Dace Paegle un Vija Ahunzjanova attālināti 
piedalījās LR Saeimas un NVO forumā „Valsts un sabiedrības izturētspēja: pārvarēsim pandēmiju kopīgiem 
spēkiem!”. 
 

5. martā attālināti notika Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos vadības 
sanāksme, kurā Iveta Ratinīka, Iveta Vērse, Laila Balga un Ilona Stalidzāne sagatavoja projektu Padomes 
kārtējai sēdei. 
 

8. un 10. martā EAPN-Latvia valdes loceklis Aigars Šveicers attālināti piedalījās Finanšu ministrijas 
organizētajās ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda tematiskajās diskusijās par darbības programmas 2021.-
2027. gadu un Atveseļošanas un noturības mahānisma plānu. 
 

9. martā notika EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas (vadītājs Andris Burtnieks) sanāksme, 
kurā piedalījās Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Elīna Ālere-Fogele (Sieviešu tiesību 
institūts), Ingmāra Azaucka (Rīgas aktīvo senioru alianse), Aigars Šveicers (Latvijas Juristu apvienība) un 
Jānis Stjadja (Dobeles invalīdu biedrība). 
 

15. martā EAPN-Latvia (darba grupa Romualda Ražuka vadībā) iesniedza LR Saeimai, Finanšu ministrijai, 
Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai un Nacionālajam veselības dienestam priekšlikumu par līdzekļu 
piešķiršanu sirds mazspējas medikamentiem.  
 

17. martā EAPN-Latvia izvirzīja Valdes locekli Aigaru Šveiceru dalībai Rīgas domes un NVO sadarbības 
memoranda īstenošanas padomē. 
 

17. martā EAPN-Latvia dalīborganizāciju pārstāves Laila Balga, Dace Paegle un Vija Ahunzjanova attālināti 
piedalījās Rīgas NVO nama organizētajā seminārā „Baltijas-Amerikas Dialoga programma: no pieteikšanās 
līdz ieviešanai”. 
 

22. martā par Garkalnes novada domes priekšsēdētāju ievēlēts pašvaldības deputāts un Lauksaimniecības 
organizāciju sadarbības padomes – EAPN-Latvia sadarbības partnera – valdes priekšsēdētājs Edgars 
Treibergs (LZS). Apsveicam! 
 

23. martā EAPN-Latvia pārstāve Ilga Liepiņa piedalījās Latvijas Bērnu labklājības tīkla gada pārskata 
sapulcē online. 
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Pasākumi Latvijā 
 

23. martā EAPN-Latvia piedalījās Sabiedrības par atklātību „Delna” organizētajā aptaujā par interešu 
aizstāvības jomu. 
 

25. martā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un Tautas palīdzības fonda valdes priekšsēdētāja 
Dzintra Ziemele attālināti piedalījās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas gada pārskata sapulcē. 
 

30. martā online noritēja EAPN-Latvia biedru sapulce. Tajā dalīborganizāciju līderi Andris Burtnieks, Egils 
Rupeks, Lilita Kalnāja, Ilga Liepiņa, Aigars Šveicers, Dace Paegle, Roberts Kārkliņš, Vija 
Ahunzjanova, Inete Ielīte un Laila Balga apkopoja un analizēja 2020. gada darba rezultātus, kā arī ar 
aktuāliem priekšlikumiem papildināja Darba plāna projektu 2021. gadam. 
 

30. martā EAPN-Latvia piedalījās Labklājības ministrijas organizētajā aptaujā saistībā ar Eiropas Komisijas 
sabiedrisko apspriešanu par novecošanu. 
 

31. martā EAPN-Latvia valdes loceklis Jānis Stjadja attālināti piedalījās Labklājības ministrijas Invaliditātes 
lietu nacionālās padomes sēdē. 

 

 
 

 
 

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 
 

 


