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Link between social rights and social entrepreneurship 
 

Saikne starp sociālajām tiesībām un sociālo uzņēmējdarbību 
 

No 2019. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. maijam EAPN-Latvia īsteno Nordplus Adult programmas (Dānija) 
līdzfinansēto projektu „Link between social rights and social entrepreneurship”. Tā pasākumi noritējuši jau 
trīs valstīs: Latvijā (Rīgā), Dānijā (Odensē) un Igaunijā (Tallinā), bet 2022. gadā pasākumi plānoti divās 
valstīs: Lietuvā (Viļņā) un Norvēģijā (Bergenā). Projekta vadītāja Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai tel. 
+371 22311545. 
 

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. 
 

2021. gada 12. augustā STI organizēja partneru attālināto sanāksmi, lai plānotu pasākumus 2021. gada 
rudenim. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Baltkrievijas un Latvijas nevalstiskajām organizācijām. 
 

Septembrī paredzēti attālinātie projekta noslēguma pasākumi Norvēģijā un Lietuvā.  
 

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. 

Tuvāk http://www.eapn.lv/baltic_project_4/ 
 
 

mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/nordplus/
mailto:sti@latnet.lv
http://www.eapn.lv/baltic_project_3/
mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/baltic_project_4/
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Strengthening the NGO network – a tool for social security 
 

NVO tīkla stiprināšana – sociālās drošības instruments 
 
2021. gada 12. augustā EAPN-Latvia organizēja attālināto partneru sanāksmi, lai plānotu pasākumus     
2021. gada rudenim. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Zviedrijas, Norvēģijas, Baltkrievijas un Latvijas 
nevalstiskajām organizācijām. 
 

8. septembrī Zviedrijas partneris Be-Creative cultural association organizēs vebināru - apmācības NVO 
ekspertiem par Eiropas sociālo tiesību pīlāra un citu sociālo tiesību instrumentu izmantošanu līdztiesīgu 
iespēju un pieejamības nodrošināšanai darba tirgum. Reģistrēties dalībai līdz 7. septembrim plkst. 18.00 uz 
info@eapn.lv 
 

24. septembrī Baltkrievijas partneris Interakcia Foundation organizēs vebināru - apmācības NVO 
ekspertiem par Eiropas sociālo tiesību pīlāra un citu sociālo tiesību instrumentu izmantošanu līdztiesīgu 
iespēju un pieejamības nodrošināšanai darba tirgum. Reģistrēties dalībai līdz 23. septembrim plkst. 18.00 uz 
info@eapn.lv 
 

13. oktobrī Norvēģijas partneris Velferdsalliansen EAPN-Norway organizēs vebināru - apmācības NVO 
ekspertiem par Eiropas sociālo tiesību pīlāra un citu sociālo tiesību instrumentu izmantošanu sociālai 
aizsardzībai un iekļaušanai. Reģistrēties dalībai līdz 12. oktobrim plkst. 18.00 uz info@eapn.lv 
 

 
 

 
 

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 
paredzēti 10 valstīs: Latvijā (Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Polijā (Žešovā), Zviedrijā (Bromollā), Norvēģijā (Oslo), 
Francijā (Nicā), Itālijā (Florencē), Rumānijā (Bukarestē), Grieķijā (Atēnās) un Kiprā (Nikozijā). Projekta 
koordinatore Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545. 
 

2021. gada 12. augustā EAPN-Latvia organizēja attālinātu partneru sanāksmi, lai plānotu pasākumus     
2021. gada rudenim. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Zviedrijas, Grieķijas, Rumānijas un Latvijas 
nevalstiskajām organizācijām. 

 
 

19. augustā Latvijas partneris EAPN-Latvia organizēja apmācību vebināru NVO darbiniekiem par izpratni un 
stratēģijām sociālai iekļaušanai. Vebināru moderēja NVO eksperte Inete Ielīte (Eiropas Sieviešu lobijs, 
Sieviešu sadarbības tīkls). Apmācībās piedalījās 21 dalībnieks no Zviedrijas, Polijas, Itālijas, Norvēģijas, 
Rumānijas, Grieķijas, Kipras un Latvijas partnerorganizācijām. 
 

mailto:info@eapn.lv
mailto:info@eapn.lv
mailto:info@eapn.lv
mailto:info@eapn.lv
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Building a Network to Boost Social Secure Europe 
 

Tīkla veidošana, lai veicinātu sociālo drošību Eiropā 
 
15. septembrī Zviedrijas partneris Be-Creative cultural association organizēs starptautisko vebināru 
NVO vadītājiem par NVO tīkla BOSS kapacitātes paaugstināšanu. Reģistrēties dalībai līdz 14. septembrim 
plkst. 18.00 uz info@eapn.lv 
 

7. oktobrī Norvēģijas partneris Velferdsalliansen EAPN-Norway organizēs pieredzes apmaiņas vebināru 
NVO dalībniekiem par sociālo tiesību nodrošināšanu Norvēģijā. Reģistrēties dalībai līdz 6. oktobrim         
plkst. 18.00 uz info@eapn.lv 
 

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

 
 

 

 
 

People experiencing Poverty programma 2021 
 

Programma cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību 2021 
 

Laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim EAPN-Latvia īsteno ikgadējo PeP programmu Latvijā. 
PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers, e-pasts: asveicers@gmail.com vai tel. 27750336. 
 

Augustā EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupa, vadītājs ekonomikas zinātņu doktors Andris 
Burtnieks, turpināja gatavot ikgadējo Poverty Watch ziņojumu iesniegšanai EAPN-Europe. Ziņojums ietvers 
EAPN-Latvia skatījumu uz nabadzības un sociālās atstumtības ietekmi uz iedzīvotāju dzīves līmeni un 
veselības aizsardzības iespējām Latvijā, kā arī sniegs rekomendācijas nabadzības mazināšanai, it īpaši 
saistībā ar pandēmiju. Ziņojuma iesniegšanas termiņš ir 6. septembris. 
 

Skatīt http://www.eapn.lv/pep/ 
 

 
 

 

 
 

Laikā no 2020. gada 19. augusta līdz 2021. gada 18. novembrim 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:info@eapn.lv
mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/erasmus_plus/
https://www.facebook.com/laila.balga
https://epale.ec.europa.eu/en/users/laila-balga
mailto:asveicers@gmail.com
http://www.eapn.lv/pep/
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Pasākumi Latvijā 
 
4. augustā EAPN-Latvia piedalījās Sadarbības platformas, valdes priekšsēdētāja Lauma Celma, veiktajā     
e-aptaujā par NVO sektorā nodarbināto līdzšinējo pieredzi saistībā ar projektu īstenošanu un saistībā ar 
grozījumiem likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, kas attiecas uz NVO. 
 

5. augustā EAPN-Latvia dalīborganizācija Siguldas biedrība „Aicinājums Tev”, valdes priekšsēdētāja 
Mārīte Rozentāle, dārza svētku noskaņās atzīmēja savu 18 gadu pastāvēšanas jubileju un Senioru skolas 
gadadienu. Apsveicam! 
 

5. augustā EAPN-Latvia piedalījās EUROFOUND e-aptaujā „Dzīve, darbs un Covid-19” par pandēmijas 
ietekmi uz NVO projektu īstenošanas procesu. 
 

http://www.eapn.lv/latvija/ 
 

 
 
 

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 
 

 

http://www.eapn.lv/latvija/

