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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 6. maijā vebinārā projekta vadītāja Laila Balga (Latvija) un partneru pārstāvji Honoratte 
Muhanzi (Norvēģija), Jans Johansens (Dānija) un Ruta Pels (Igaunija) saskaņoja izmaiņas projekta 
īstenošanas procesā saistībā ar pandēmiju, kā arī apsprieda Igaunijā plānotā vebināra saturu. 
 

21. maijā Igaunijas partneris Eesti People to People, projekta vadītāja Ruta Pels, organizēja vebināru par 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu ieviešanu vienādu iespēju un darba tirgus pieejamības 
nodrošināšanai, t.sk. imigrantiem. Dalībnieki apmainījās ar pieredzi par sociālās uzņēmējdarbības būtību un 
nozīmi, par jauniešu nodarbinātības iespējām un darba tirgus pieejamību senioriem. Prezentācijas sniedza 
Ruta Pels un Leonīds Smuļskijs (EPTP), Pāvels Smuļskijs (EPTP – Mitra NGO), Hanne Blomstrema 
(Odenses vakarskola), Olga Gravem (PTPI) un GustavsUpmanis (EAPN-Latvia – SU „Visas iespējas”). No 
Latvijas vebinārā piedalījās pieci EAPN-Latvia izglītotāji: Mārīte Rozentāle, Diāna Jasinska, Dace Paegle, 
Iveta Šalve un Zane Krūmiņa. 
 

Jūlija beigās Latvijas partneris paredz organizēt vebināru par ESTP principu ieviešanu drošu un 
pielāgojamu darba apstākļu un taisnīga atalgojuma, t.sk. imigrantiem, nodrošināšanai. 
 

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

2021. gada 6. maijā vebinārā projekta vadītāja Laila Balga (Latvija) un partneru pārstāvji Jans Johansens 
(Dānija), Ruta Pels (Igaunija) un Marina Borisova (Baltkrievija) saskaņoja izmaiņas projekta īstenošanas 
procesā saistībā ar pandēmiju, kā arī apsprieda Igaunijā plānotā vebināra saturu. 
 

21. maijā Igaunijas partneris Eesti People to People, projekta vadītāja Ruta Pels, organizēja vebināru par 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu ietekmi uz sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām mediju darbības 
jomā. Vebinārā piedalījās 12 eksperti no Igaunijas, Baltkrievijas, Kaļiņingradas, Norvēģijas un Latvijas NVO. 
Ar prezentācijām uzstājās Ruta Pels un Leonīds Smuļskijs (EPTP), Pāvels Smuļskijs (EPTP – Mitra NGO), 
Olga Gravem (PTP Norway), Marina Matjuņina (Kaļiņingradas apgabala sieviešu apvienība) un Marina 
Borisova (Minskas fonds „Interakcia”). 
 

25. maijā Krievijas partneris Kaļiņingradas apgabala sieviešu apvienība, projekta vadītāja Marina 
Matjuņina, organizēja vebināru par Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu ieviešanu sieviešu un vīriešu 
vienādu iespēju nodrošināšanai darba tirgū. Vebinārā piedalījās 20 dalībnieki no Kaļiņingradas apgabala 
NVO un sociālajiem uzņēmumiem. Latvijas eksperti Inete Ielīte (Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju 
sadarbības tīkls) un Inga Vovčenko (Latvijas Nacionālā bibliotēka) savās prezentācijās iepazīstināja 
dalībniekus ar atbalsta pasākumiem un informācijas pieejamību dzimumu līdztiesības veicināšanas un 
sociālajā jomā Latvijā. 
 

14. jūlijā Polijas partneris organizēs vebināru par Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu ietekmi uz sieviešu 
un vīriešu vienlīdzīgām iespējām uzņēmējdarbībā. 
 

Jūlijā Latvijas partneris paredz organizēt vebināru ar Baltkrievijas NVO dalībniekiem par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra principu ieviešanu sieviešu un vīriešu vienādu iespēju nodrošināšanā. 
 

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 (Odensē), 
Zviedrijā (Bromollā) un Norvēģijā (Oslo). Projekta koordinatore Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai        
tel. +371 22311545. 
 
 
 

 

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 
 

 
 

2021. gada 6. maijā vebinārā projekta vadītāja Laila Balga (Latvija) un partneru pārstāvji Jans Johansens 
(Dānija), Ruta Pels (Igaunija), Marina Borisova (Baltkrievija), Boriss Paņičs (Sanktpēterburga) un 
Honoratte Muhanzi (Norvēģija) saskaņoja izmaiņas projekta īstenošanas procesā saistībā ar pandēmiju, kā 
arī apsprieda Igaunijā plānotā vebināra saturu. 

 

21. maijā Igaunijas partneris Eesti People to People, projekta vadītāja Ruta Pels, organizēja vebināru par 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu un citu sociālās drošības instrumentu izmantošanu nodarbinātības 
stiprināšanā. Vebinārā piedalījās 14 eksperti no Igaunijas, Baltkrievijas, Sanktpēterburgas, Kaļiņingradas, 
Norvēģijas, Zviedrijas un Latvijas NVO. Ar prezentācijām uzstājās Ruta Pels un Leonīds Smuļskijs (EPTP), 
Pāvels Smuļskijs (EPTP – Mitra NGO), Boriss Paņičs (Sanktpēterburgas PTP-Fund), Ingmarie Rohdin (B-
Creative cultural association) un Honoratte Muhanzi (Velferdsalliansen EAPN-Norway). 
 

Jūlijā Sanktpēterburgas partneris paredz organizēt vebināru par Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu un 
citu sociālās drošības instrumentu izmantošanu sociālajā aizsardzībā un iekļaušanā. 
 

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). Projekta koordinatore 
Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545. 
 

 

http://www.eapn.lv/baltic_project_4/
mailto:info@eapn.lv
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Building a Network to Boost Social Secure Europe 
 

Tīkla veidošana, lai veicinātu sociālo drošību Eiropā 
 

 
 

2021. gada 25. maijā Kipras partneris Socialist Women's Movement, projekta vadītāja Eleni Karaoli, 
Nikozijā attālināti organizēja projekta atklāšanas konferenci. Tajā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki no 
Kipras un citām partnervalstīm. Konferenci atklāja Roulla Mavronikola, SWM prezidente, Laila Balga,     
EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja, un Andri Savva, kura nodeva apsveikumu no Josie Antonioiu, Kipras 
dzimumu līdztiesības komisāres. Konferencē ar prezentācijām uzstājās Eleni Karaoli, EAPN-Europe vice-
prezidente, Eiropas Sieviešu lobija valdes locekle, un Josie Christodolou, Kipras Ārlietu ministrijas 
konsultante dzimumu līdztiesības jautājumos. Latviju pārstāvēja arī EAPN-Latvia valdes locekļi Mārīte 
Rozentāle un Aigars Šveicers un IMKA-Latvija prezidente Gunta Kelle. 
 

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

 

 
 

 

 
 

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. 
 

 

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. 

 

 
 

11. maijā, notika EAPN-Latvia paplašinātā valdes sēde, kurā Valdes priekšsēdētāja Laila Balga iepazīstināja 
Valdes locekļus Aigaru Šveiceru un Andri Burtnieku, EUISG pārstāvi Egilu Rupeku, dalīborganizāciju 
pārstāvjus Daci Paegli un Viju Ahunzjanovu ar NORDPLUS, NORDEN un ERASMUS+ projektu īstenošanas 
gaitu, kā arī uzklausīja Aigaru Šveiceru saistībā ar People Experiencing Poverty programmas sagatavošanu 
un Andri Burtnieku - saistībā ar Eiropas Stratēģijas 2030 pasākumu sagatavošanu 2021. gadam. 

 

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

 
 

 

 
 

Pasākumi Latvijā 
 

15. maijā EAPN-Latvia tīkla dalīborganizācija Liepājas Neredzīgo biedrība (valdes priekšsēdētājs Māris 
Ceirulis) piedalījās Liepājas pludmales pieejamības kompleksa sezonas atklāšanā. Komplekss sniedz 
iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem ar bērniem baudīt atpūtu pludmalē ērtā un pieejamā veidā. 
 

18. maijā EAPN-Latvia projektu koordinatore Laila Balga iepazīstināja Latvijas, Baltkrievijas, Slovēnijas un 
Nīderlandes organizāciju darbiniekus ar EAPN-Latvia pieredzi Ziemeļu Ministru Padomes projektu 
īstenošanā. Seminārs noritēja Brīvības un Solidaritātes fonda-Latvija programmas ietvaros, vadītājas Inese 
Novada un Gunta Misāne. 

 
 

22. maijā noritēja ziedojumu akcija un jaunieši klauvēja pie daudzām durvīm un sirdīm visā Latvijā. Biedrība 
"Atbalstu Latviju" veic lielu un ļoti vajadzīgu sirdsdarbu un sniedz ieguldījumu EAPN-Latvia tīkla 
dalīborganizācijas Tautas palīdzības fonda darbībā, veidojot Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centru 
Kundziņsalas skolā. 
 

 

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 Latvijā 
 

26. maijā EAPN-Latvia valdes locekļi Mārīte Rozentāle un Andris Burtnieks piedalījās Labklājības 
ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē. 
 

26. maijā EAPN-Latvia valdes lpoceklis Aigars Šveicers piedalījās Rīgas domes organizētajā tikšanās ar 
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru koordinatoriem. 
 

27. maijā EAPN-Latvia valdes loceklis Aigars Šveicers piedalījās Sabiedrības par atklātību DELNA interešu 
pārstāvniecības (lobēšanas) pētījumu rezultātu prezentācijas pasākumā. 
 

28. maijā EAPN-Latvia valdes loceklis Aigars Šveicers piedalījās Rīgas domes un NVO sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes sēdē. 
 

 
 

 

 
 

Pasākumi ārvalstīs 
 

 
 

14. maijā no Briseles noritēja kārtējā EAPN Izpildkomitejas (EXCO) sēde, kuru vadīja Prezidents Carlos 
Susias (Spānija) un kurā piedalījās EAPN-Latvia pilnvarotā pārstāve Laila Balga. EAPN (Eiropas 
Pretnabadzības tīklā) darbojas 32 valstu nacionālās organizācijas un 13 Eiropas līmeņa organizācijas. Šajā 
sanāksmē EAPN Sekretariāts sniedza pārskatu par paveikto, tika plānoti 2021. gada Ģenerālās Asamblejas 
pasākumi, kā arī finansiālais atbalsts nacionālajiem tīkliem. Nacionālo tīklu vadītāji aicināja vairāk veicināt 
savstarpējo pieredzes apmaiņu. 
 

20. maijā EAPN-Latvia pārstāvis EUISG (ES Iekļaušanās stratēģiju grupā) Egils Rupeks piedalījās EAPN 
vebinārā par Poverty Watch 2021 ciklu. 
 

21. maijā EAPN-Latvia iesniedza EAPN-Europe savu Gada pārskatu 2020. 
 

28. maijā EAPN-Latvia pārstāve Laila Balga piedalījās kārtējā EAPN Izpildkomitejas sēdē. Šajā sēdē notika 
diskusija par metožu uzlabošanu nacionālo tīklu finansēšanas procesā, lai veicinātu pret nabadzību vērstu 
pasākumu ieviešanu dalībvalstīs, kā arī 17. jūnijā attālināti plānota EAPN Ģenerālās Asamblejas norise. 
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Sagatavotie projekti 

 

 

 
 

2021. gada 20.maijā SMES-Europa iesniedza Erasmus+ KA220-VET programmai projekta pieteikumu 
„PERSON FIRST: EMERGENCY SERVICES and REHABILITATION SUPPORTS promoting accessibility – 
improving e-quality – reinforcing net-working”. Projektu paredzēts īstenot laikā no 2021. gada 1. novembra 
līdz 2024. gada 30.aprīlim; plānotais budžets 322.491,00 EUR. Bez EAPN-Latvia projekta partnerībā 
iesaistījušās arī NVO, izglītības iestādes un pašvaldības no Beļģijas, Itālijas, Slovēnijas, Somijas, Polijas, 
Dānijas, Portugāles un Grieķijas. 

 

 
 

 
 

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 
 

 


