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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 attālināti 
noritējuši jau trīs valstīs: Latvijā (Rīgā), Dānijā (Odensē) un Igaunijā (Tallinā), bet 2022. gadā pasākumi 
plānoti trijās valstīs: Latvijā (Rīgā), Lietuvā (Viļņā) un Norvēģijā (Bergenā). Projekta vadītāja Laila Balga,                         
e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545. 
 

Tuvāk http://www.eapn.lv/nordplus/ 

 

 
 

 

 
 

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 noritējuši attālināti Krievijā (Sankt-Pēterburgā), Baltkrievijā 
(Minskā), Igaunijā (Tallinā), Zviedrijā (Bromollā) un Norvēģijā (Oslo). 2022. gadā attālinātie plānoti pasākumi 
Dānijā (Odensē), Polijā (Žešovā), Krievijā (Kaļiņingradā) un Latvijā (Rīgā). Katrā partnervalstī atbilstoši 
projekta mērķiem norit vietējās darbnīcas. Projekta koordinatore Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai      
tel. +371 22311545. 
 

Martā plānoti vebināri par sociālo iekļaušanu Polijā un Dānijā. Dalībnieku reģistrācija līdz 10. martam uz      
e-pastu info@eapn.lv 
 

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 
noritējuši Latvijā (Rīgā), Kiprā (Nikozijā), Zviedrijā (Bromollā), Norvēģijā (Oslo), Itālijā (Florencē) un Grieķijā 
(Atēnās). 2022. gadā plānoti pasākumi Francijā (Nicā), Polijā (Žešovā), Rumānijā (Bukarestē) un Igaunijā 
(Tallinā). Projekta koordinatore Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545. 
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Building a Network to Boost Social Secure Europe 
 

Tīkla veidošana, lai veicinātu sociālo drošību Eiropā 
 
14. janvārī EAPN-Latvia projekta partneri no desmit valstīm: Latvijas, Polijas, Itālijas, Grieķijas, Zviedrijas, 
Kipras, Igaunijas, Rumānijas, Francijas un Norvēģijas pulcējās uz pirmo jaunā gada administratīvo 
sanāksmi. To vadīja projekta koordinatore Laila Balga, piedalījās NVO eksperts Aigars Šveicers. 
 

 
 

20. janvārī projekta ietvaros Grieķijas partneris Hellenic Antipoverty Network organizēja apmācību 
vebināru par NVO darbinieku izpratnes veidošanu, lai praksē ieviestu Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu 
attiecībā uz sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu - sievietēm un pandēmijas ietekmi uz sieviešu sociālo 
aizsardzību. 
 

Apmācībās piedalījās 29 NVO darbinieki no Grieķijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas, Francijas, Kipras, Itālijas, 
Rumānijas, Norvēģijas un Zviedrijas. Latviju pārstāvēja EAPN-Latvia valdes locekļi Laila Balga, Mārīte 
Rozentāle un Aigars Šveicers, kā arī Rīgas aktīvo senioru alianses un Siguldas biedrības "Aicinājums 
Tev" 8 speciālisti. 
 

24. martā plānots apmācību vebinārs Francijā. Interesenti var pieteikties līdz 20. martam uz e-pastu 
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 
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People Experiencing Poverty programma 2022 
 

Programma cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību 2022 
 

 
 

Laikā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ikgadējo PeP programmu Latvijā vadīs nacionālais 
koordinators Aigars Šveicers, e-pasts: asveicers@gmail.com, tel. 27750336. 
 

Aicinām interesentus dalībai PeP darba grupā! 
 

Skatīt http://www.eapn.lv/pep/ 
 

 
 

 

 
Pasākumi Latvijā 

 
Janvārī Latvijas Senioru kopienu apvienība (valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne) veiksmīgai senioru 
interešu pārstāvībai izveidojusi jaunu struktūrvienību – Senioru Saeimu. 
 

18. janvārī EAPN-Latvia jaunā gada pirmajā sanāksmē piedalījās Valdes locekļi Laila Balga, Mārīte 
Rozentāle, Aigars Šveicers, Andris Burtnieks un Jānis Stjadja, kā arī Egils Rupeks, pārstāvis EAPN ES 
Iekļaušanas stratēģiju grupā, un dalīborganizāciju un partneru pārstāvji Ilga Liepiņa, Dace Paegle, Lilita 
Kalnāja, Vija Ahunzjanova, Raja Ēriksone, Guna Caune un Roberts Kārkliņš. 
 

18. janvārī EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupa saņēma priekšlikumus attiecībā uz senioru 
interešu aizstāvību no sadarbības partnera Latvijas Senioru kopienu apvienības. 
 

19. janvārī notika Eiropas sociālās politikas darba grupas sanāksme, kuru vada ekonomikas zinātņu doktors 
Andris Burtnieks. EAPN-Latvia iesniedza priekšlikumus LR Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam, 
Labklājības ministram, Finanšu ministram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, Valsts 
kontrolierim un Latvijas Pašvaldību savienības valdes priekšsēdētājam „Par valsts un pašvaldību atbildību 
nabadzības mazināšanai Covid pandēmijas, inflācijas un enerģētiskās krīzes apstākļos”. 
 

19. janvārī Laila Balga, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja, piedalījās VIAA vebinārā par Erasmus+ 
programmas Sadarbības partnerību pieaugušo izglītības sektorā. 
 

20. janvārī Laila Balga piedalījās VIAA vebinārā par Erasmus+ programmas Maza mēroga partnerību 
pieaugušo izglītības sektorā. 
 

25. janvārī EAPN-Latvia tika parakstījusi LR Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības 
memorandu. 

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

mailto:asveicers@gmail.com
http://www.eapn.lv/pep/
http://www.eapn.lv/latvija/
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Pasākumi ārvalstīs 
 
24. janvārī EAPN-Latvia pārstāve Ineta Ielīte (Latvijas Bērnu forums) piedalījās EAPN-Europe organizētajā 
vebinārā „Right to Energy Forum”. 
 

27. janvārī EAPN-Latvia pārstāvis Egils Rupeks (Sv.Lūkas atbalsta biedrība) piedalījās EAPN EUISG 
sanāksmē. 

http://www.eapn.lv/arvalstis/ 
 

 
 

 
 

Sagatavotie projekti 
 
26. janvārī EAPN-Latvia iesniedza projekta „Modern digital tools – a resource for strengthening social 
entrepreneurship” pieteikumu NORDPLUS programmā sadarbībā ar Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Somijas 
un Norvēģijas organizācijām. Plānotais īstenošanas periods no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada            
31. decembrim; projekta budžets 50575 EUR. 
 

 
 

 
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 
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