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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 31. oktobrim EAPN-Latvia īsteno 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. 
 

 
 

2021. gada 19. aprīlī Dānijas partneris Odenses vakarskola, projekta vadītājs Jans Johansens, 
organizēja vebināru par Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu ieviešanu sociālajai aizsardzībai un minimālo 
ienākumu nodrošināšanai. Dalībnieki apmainījās ar pieredzi par sociālās uzņēmējdarbības tiesiskajiem, 
finansiālajiem un administratīvajiem aspektiem un atsevišķu sociālo uzņēmumu darba pieredzi, kuri 
nodarbina cilvēkus no sociālā riska grupām un ģimenēm, t.sk. Imigrantus. Prezentācijas sniedza Jans 
Johansens (Odenses vakarskola), Lene Hoksbro Larsena (Odenses pašvaldība), Kamilla Larsena un Mia 
Magnussena (Odenses sociālais uzņēmums „Redens Genbrugsbutik”), Ruta Pels (Eesti People to People), 
Aldona Droseikiene (Lietuvas Multiplās sklerozes apvienība) un Egils Rupeks (EAPN-Latvia). No Latvijas 
vebinārā piedalījās trīs EAPN-Latvia izglītotāji: Mārīte Rozentāle, Diāna Jasinska un Liesma Neipreisa. 
 

21. maijā Tallinā Igaunijas partneris Eesti People to People, projekta vadītāja Ruta Pels, organizēs 
vebināru par ESTP pamatprincipiem saistībā ar vienlīdzīgām iespējām darba tirgū un sociālo uzņēmumu 
pieredzi, kuri nodarbina jauniešus un seniorus, t.sk. imigrantus. 
 

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 2021. gada 31. oktobrim EAPN-Latvia dalīborganizācija Sieviešu tiesību 
institūts (STI) īsteno 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. 
 

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 
 

 
 

2021. gada 19. aprīlī Dānijas partneris Odenses vakarskola, projekta vadītājs Jans Johansens, organizēja 
vebināru par Eiropas sociālo tiesību pīlāra pamatprincipu ietekmi uz sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām 
iespējām izglītības jomā. Vebinārā piedalījās 25 NVO eksperti no Dānijas, Kaļiņingradas, Baltkrievijas, 
Polijas, Igaunijas un Latvijas. Komunikāciju krievu valodā veicināja Anastasija Kristensena. Ar prezentācijām 
uzstājās Jans Johansens un Jette Mellgrena (Odenses vakarskola), Helle Klodskova (HF & VUC Fyn), 
Hanne Blomstroma (biznesa psiholoģe un eksperte), Ruta Pels (Eesti People to People), Marina Matjuņina 
(Kaļiņingradas apgabala sieviešu savienība) un Darja Stepnova (Minskas fonds "Interakcia"). 
 

21. maijā Tallinā Igaunijas partneris Eesti People to People, projekta vadītāja Ruta Pels, organizēs 
vebināru par ESTP pamatprincipiem saistībā ar sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām medijos. 
 

25. maijā Kaļiņingradā Krievijas partneris Kaļiņingradas apgabala sieviešu savienība, projekta vadītāja 
Marina Matjuņina, organizēs vebināru par ESTP pamatprincipiem saistībā ar sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu 
tiesību nodrošināšanu. 
 

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 īsteno 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. 
 

6. maijā Rīgā EAPN-Latvia vadībā notiks Ziemeļu Ministru Padomes līdzfinansēto projektu partneru 
sanāksme, lai saskaņotu grozījumus aktivitāšu īstenošanā, kas saistīti ar pandēmiju 2021. gadā, kā arī lai 
sagatavotos vebināriem Igaunijā. 
 
 

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 
 
21. maijā Tallinā Igaunijas partneris Eesti People to People, projekta vadītāja Ruta Pels, organizēs 
vebināru par ESTP pamatprincipiem saistībā ar sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām medijos. 
 

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 īsteno Erasmus+ programmas 
Stratēģiskās partnerības projektu „Building a Network to Boost Social Secure Europe” (BOSS). Tā pasākumi 
uz laiku paredzēti 9 valstīs: Latvijā (Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Polijā (Žešovā), Zviedrijā (Bromollā), Norvēģijā 
(Oslo), Francijā (Nicā), Itālijā (Florencē), Rumānijā (Bukarestē) un Kiprā (Nikozijā). 
 

 
 

23. aprīlī EAPN-Latvia koordinatora Lailas Balgas vadībā noritēja projekta partneru administratīvā 
sanāksme, lai sagatavotos starptautiskajai konferencei, kas notiks Nikozijā, Kiprā. 
 

25. maijā Kipras partnera Socialist Women’s Movement, projekta vadītāja Eleni Karaoli, vadībā 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. 

 

 
 

9. aprīlī noritēja EAPN-Latvia vebinārs par pacientu līdzmaksājumu samazināšanu. To atklāja Laila Balga, 
EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja, uzsverot Eiropas sociālo tiesību pīlāra 16. principa ieviešanas 
nepieciešamību valstī, kas vērsts uz sociālās nevienlīdzības novēršanu veselības aprūpē. Vebināru vadīja 
Romualds Ražuks, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docents. Agnese Dagile, Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā vadītāja; Jānis Vētra, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Latvijas Veselības 
aprūpes vadības speciālistu asociācijas prezidents; Kārlis Trušinskis, Rīgas Stradiņa universitātes 
asociētais profesors, Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrības vadītājs, un Ģirts Lapiņš, Nacionālā 
veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta nodaļas vadītājs, savās prezentācijās raksturoja 
pacientu līdzmaksājumu ietekmi uz nabadzības uzturēšanu ievērojama skaita iedzīvotāju grupās un 
pamatoja nepieciešamību veikt izmaiņas gan likumdošanā, gan finansējuma plānošanā, gan veselības 
aprūpes procesa administrēšanā. Diskusijā gan piedalījās, gan ieklausījās vairāki Saeimas deputāti, 
nevalstisko organizāciju līderi un televīzijas un radio žurnālisti. 
 

13. aprīlī Valde iesniedza Eiropas organizācijai EAPN-Latvia priekšlikumu iekļaut PeP Eiropas programmā 
trīs tēmas: 1) piekļuve kvalitatīvai veselības aprūpei; 2) pieejamība mājokļiem; 3) nodarbinātības 
veicināšana, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti. 
 

 
 

27. aprīlī EAPN-Latvia darba grupa: Valdes locekļi Laila Balga, Mārīte Rozentāle, Aigars Šveicers, Andris 
Burtnieks un Jānis Stjadja, EUISG pārstāvis Egils Rupeks, dalīborganizāciju pārstāvji Ilga :Liepiņa, Dace 
Paegle un Vija Ahunzjanova apstiprināja budžetu un resursus, lai sagatavotos PeP programmas ekspertu 
online konferencei, kas noritēs Eiropā 2021. gada 24.-25. novembrī. 

 

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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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. 
 

 
 

 

 
 

Pasākumi ārvalstīs 
 

20. aprīlī EAPN-Latvia pārstāvis EAPN ES Iekļaušanās stratēgijas grupā (EUISG) Egils Rupeks piedalījās 
Biedru apmaiņas vebinārā saistībā ar nākošo Poverty Watch ciklu. 
 

 
 

 

 
 

Pasākumi Latvijā 
 
7. aprīlī EAPN-Latvia pārstāve Laila Balga attālināti piedalījās Rīgas domes Konsultatīvās padomes 
sabiedrības integrācijas jautājumos sēdē (priekšsēdētāja Iveta Ratinīka). 
 

13. aprīlī EAPN-Latvia pārstāvis NVO eksperts Romualds Ražuks attālināti piedalījās LR Saeimas 
Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē. 
 

13. aprīlī EAPN-Latvia valde izvirzīja Rīgas domes deputāti Antoņinu Ņenašavu kā pretendenti uz 
Dzimumu līdztiesības balvu, kuru piešķir Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (valdes 
priekšsēdētāja Inete Ielīte). 
 

14. aprīlī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras 
vebinārā par Erasmus+ Pieaugušo izglītības sektora projektiem, un 16. aprīlī – par sadarbības partnerībām. 
 

14. aprīlī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Labklājības ministres Ramonas 
Petravičas online pieņemšanā, kuru koordinēja Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls 
(valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte). 
 

16. aprīlī EAPN-Latvia dalīborganizāciju pārstāvji Laila Balga, Inete Ielīte, Terēzija Mackare u.c. piedalījās 
Labklājības ministrijas organizētajā online diskusijā par plānotajiem ieguldījumiem labklājības sektorā no ES 
fondiemun citiem ārvalstu finanšu instrumentiem. 
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Pasākumi Latvijā 
 
20. aprīlī Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas eksperte Baiba Miltoviča pārstāvēja Latvijas 
NVO intereses Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas online konferencē „Enerģētiskā nabadzība 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra un Eiropas zaļā kursa krustpunktā”. No EAPN-Latvia konferencē piedalījās 
Valdes loceklis Aigars Šveicers. 
 

21. aprīlī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un parnerorganizāciju pārstāves Inete Ielīte 
(Latvijas Bērnu forums), Edīte Kalniņa (Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls) un Linda 
Romele (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība) piedalījās Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības 
komitejas sēdē (priekšsēdētājs Ingus Alliks). 
 

21. aprīlī Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls organizēja online sanāksmi ar 
partnerorganizācijām par balvu konkursiem „Radoša sieviete laukos”, „Eiropas sieviete” un „Liesma”. 
 

26. aprīlī EAPN-Latvia valdes loceklis Jānis Stjadja piedalījās Labklājības ministrijas Invaliditātes lietu 
nacionālās padomes sēdē. 
 

 
 

29. aprīlī EAPN-Latvia dalīborganizāciju pārstāvji Laila Balga, Aigars Šveicers, Terēzija Mackare, Gunta 
Kelle, Lilita Kalnāja, Ilga Liepiņa, Vija Ahunzjanova u.c. piedalījas Rīgas domes NVO nama organizētajā 
tiešsaistes konferencē „Kā NVO dzīvo un strādā ierobežojumu laikā?”. 
 

 
 

30.aprīlī EAPN-Latvia valdes locekļi Laila Balga un Aigars Šveicers piedalījās Dzimumu līdztiesības balvas 
pasniegšanas ceremonijā, kuru organizēja Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Balva  
deputātei no Rīgas reģiona tika piešķirta Antoņinai Ņenaševai, EAPN-Latvia izvirzītajai pretendentei. 
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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 
 

 


