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Fonda dibinātājs biedrība “EAPN-Latvia” 
Latvijas PretNabadzības Tīkls 



...strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli 
drošu Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un 
kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības visiem. 



 
 
 

Elīna Ālere-Fogele,  
priekšsēdētāja 

Lelde Cālīte 
Mārīte Rozentāle 

Iveta Valeine 
Jānis Stjadja 

Fonda Padome 



 

Laila Balga 
Fonda Valde 



Baiba Giptere,  
revidents 

Inguna Lapsiņa,  
finanšu administrators 

Māris Kalējs,  
IT menedžeris 

Inna Šumanska,  
tulks 



 

Fonda juridiskā adrese 

 

 Vaļņu iela 32 – 1, Rīga, LV-1050 

 

Fonda birojs  
(EAPN-Latvia nomātās telpās LBAS ēkā) 

 

 Vaļņu iela 32 – 508, Rīga, LV-1050 



 

 

Fonda bankas konts 

 

 AS Swedbank, filiāle “Elizabete” 

 Strēlnieku iela 1, Rīga, LV-1010 

 Kods HABALV22 

 Konts LV21HABA0551043237680 

 

 



 

Fonda resursi 
 

 Brīvprātīgo darbs 

 

 Finanšu līdzekļi no EAPN-Latvia iemaksām un privātajiem 
ziedojumiem 

 

 Nekustamais īpašums (dzīvoklis 50 kv/m) Alojā, Alojas 
novadā 

 

 Biroja tehnika 

 

 Pieejams privātais transports 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kāpēc tapa Fonds? 



 

 

EAPN-Latvia – no 2014. gada septembra 

sabiedriskā labuma organizācija 

 

Darbības formas: 
► interešu aizstāvība Eiropas un valsts institūcijās 

► projektu izstrāde un realizācija 

► dalība citu organizāciju pasākumos 

► biedru organizāciju kapacitātes paaugstināšana 



 

 

EAPN-Latvia finanšu resursus  

2013. – 2018. gadā veido 
 

1) biedru nauda  

2) dotācijas no EAPN (Europe) 

3) projekti 

4) ieņēmumi no pakalpojumiem 

5) Aizņēmumi 

6) ziedojumi 

 

Piesaistītie ziedojumi = min 

 



 

 

Kāpēc EAPN-Latvia ir grūtības piesaistīt 

ziedojumus? 

 
a/ politiskā aura interešu aizstāvības jomās un institūcijās 

b/ lobija trūkums finansētāju aprindās 

c/ specifikais nosaukums – nabadzība 

d/ darbība savās interesēs 

e/ īss darbības periods 

f/ finanšu trūkums reklāmai 

g/ psiholoģiskā barjera 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Atgriežamies pie  

Fonda LAIKaMETS! 



Fokuss uz... 



 

 prasīt no katras NVO: 

 
1) problēmu izpratni, 

2) aktuālas idejas, 

3) konkrētus mērķus,  

4) pašiniciatīvu, 

5) kvalitatīvu darbību, 

6) efektīvu atpazīstamību, 

7) ilgtspēju 



 

Kāpēc naudu paredz piesaistīt Fonds? 
 

1/  tas ir Fonda pamatuzdevums un darbības forma 

2/ Fonds pēta un respektē sabiedrības vajadzības un 
finansētāju vēlmes 

3/ Fonds piedāvā kvalitatīvus argumentus nabadzības un 
sociālās atstumtības mazināšanai un nevalstisko 
organizāciju lomas paaugstināšanai 

4/  Fonds sniedz atbalstu CITIEM 

5/ Fonda atbalsts tiek sniegts ar atklātiem projektu 
konkursiem 

6/  Fonds uzticas nevalstiskajām organizācijām un 
minimalizē birokrātiskās prasības 

 

 

 

 



 

Kāpēc naudu paredz piesaistīt Fonds? 
 

7/  Fonds veicina Eiropas (pasaules) pieredzes izmantošanu 
projektos 

8/  Fonds piesaista finansējumu no bagātiem cilvēkiem 

9/ Fonda sadarbība ar valsti un pašvaldībām nepieļauj 
koruptīvas saiknes 

10/ Fonds neizmanto reklāmu ziedojumu vākšanai 

11/ Fonds sadarbojas ar ārvalstu pārstāvniecībām Latvijā 

12/ Fonds dibina kontaktus ar Latvijas struktūrām ārvalstīs 

13/ Fonds sadarbojas ar līdzīgām organizācijām ārvalstīs 

14/ Fonds izstrādā starptautiska līmeņa projektus  

 



Statūtu 3. punkts 

 

 

 

 

Fonda labuma saņēmējs 

 

 jebkura Latvijā reģistrēta nevalstiskā organizācija (NVO), 
kuras mērķi un darbība ir atbilstoša biedrības             
“EAPN-Latvia” izvirzītajam mērķim un saistīta tikai un 
vienīgi ar dalību Fonda izsludinātajos atklātajos projektu 
konkursos 



 
Statūtu 4. punkts 

 

 

Fonda LAIKaMETS mērķi 

 

 1. Programmu īstenošana NVO darbības efektivitātes 
paaugstināšanai saistībā ar nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanu 

 2. Programmu īstenošana sabiedrības informētības 
paaugstināšanai jautājumos par nabadzības un sociālās 
atstumtības novēršanu 

 3. Programmu īstenošana cilvēku vai cilvēku grupu 
labklājības paaugstināšanai, kuras dzīvo nabadzībā un 
sociālajā atstumtībā 



 

Fonda programmas: 
 

 PROGRAMMA Nr. 4.1.1. 

nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes 

paaugstināšanai 

 

 PROGRAMMA Nr. 4.1.2. 

sabiedrības informētības paaugstināšanai 

 

 

 

 

 

 



Fonda programmas: 
 

 PROGRAMMA Nr. 4.1.3-1 

cilvēku vai cilvēku grupu labklājības paaugstināšanai, 

uzlabojot mājokļus 

 

 PROGRAMMA Nr. 4.1.3-2 

cilvēku labklājības paaugstināšanai, veicinot darbaspējas 

 

 PROGRAMMA Nr. 4.1.3-3 

cilvēku labklājības paaugstināšanai, nodrošinot mūžizglītību 

 

 PROGRAMMA Nr. 4.1.3-4 

cilvēku labklājības paaugstināšanai, nodrošinot pieejamību 

kultūrai 

 

 



 

 

 

 

Fonda Padomes un Valdes uzdevums: 

 

ilgtermiņa un īstermiņa plāna izstrāde 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ar ko sākt? 





 

 

 

 

Fonda atklātie projektu konkursi 

nevalstiskajām organizācijām (NVO) 

 

15.08.2017 

25.03.2018 

01.08.2018 

01.11.2018 

 

 

 



 

 

 

Projektu konkursi 2018 
 

Programmas Nr. 4.1.1.1 mērķis: 

 atklāts projektu konkurss koncepcijas izstrādei par NVO 
finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes 
paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības 
mazināšanai. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programmas Nr. 4.1.1.2 mērķis: 

 atklāts projektu konkurss NVO darbinieku un brīvprātīgo 
zināšanu un prasmju paaugstināšanai NVO pasākumu 
efektīvai vadībai saistībā ar nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanu. 

 

Programmas Nr. 4.1.1.3 mērķis: 

 atklāts projektu konkurss NVO pasākuma organizēšanai 

 saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programmas Nr. 4.1.2.1 mērķis: 

 atklāts projektu konkurss NVO pasākuma vai pasākumu 
kopuma organizēšanai sabiedrības informētības 
veicināšanai par nabadzības un sociālās atstumtības 
mazināšanu. 

 

Programmas Nr. 4.1.3.1 mērķis: 

 atklāts projektu konkurss NVO atbalsta nodrošināšanai 
cilvēkiem vai cilvēku grupām, kas dzīvo nabadzībā un/vai 
sociālajā atstumtībā, to labklājības paaugstināšanai. 

 

 

 



Gaidām radošus NVO projektus! 



...stratēģija, mērķi,  
komandas darbs, panākumi 



 

 

 

 

Prezentāciju sagatavoja  

Laila Balga 

 

Bernāti, Nīcas novads 

2018. gada 24. augusts 

 

 

 

 


