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Biedrības „EAPN-Latvia” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru literatūras centra 

SADARBĪBAS KONCEPCIJA 

2020. gadam 

 

Koncepcijas mērķis: veicināt izpratni par sociāli atbildīgu Latviju, pamatojoties uz Eiropas  

               Sociālo tiesību pīlāra pamatprincipiem 

Mērķauditorija: dažādas mērķa grupas 

Pasākumu cikls: Sociālās tiesības un sociālā iekļaušana 

Norises: izglītojoši un informatīvi pasākumi sociālajās, cilvēktiesību un izglītības jomās   

    (piemēram, par dzimumu līdztiesību, mazākumtautību integrāciju, taisnīgiem darba 

               apstākļiem, pielāgotu darba vidi, datu aizsardzību, savstarpējo sociālo dialogu) 

Pavadošo pasākumu formāts: dažāds (priekšlasījums, diskusija, lekcija, seminārs) 

Atbildīgās personas: Laila Balga (EAPN-Latvia),        

               Inga Vovčenko, Ilze Gensberga, Zane Krūmiņa (LNB) 

 

PASĀKUMU PLĀNS 

Mēnesis 

 

Tēma 

 

Informatīvie materiāli 

 

Vieta 

 

Dalībnieki 

 

Janvāris EAPN-Latvia darba grupu 

sanāksme par pasākumu plānu 

sadarbībai ar LNB 

EAPN-Latvia un LNB 

NLC sadarbības 

koncepcijas 2020 

dokuments, finanšu 

piesaistes projektu 

vadlīnijas 

216. telpa EAPN-Latvia 

dalībnieki un 

LNB speciālisti 

(20 personas) 

Februāris NORDEN projekta „Equal 

opportunities – a way to social 

welfare” atklāšanas konferences 

(23.11.2019) rezultātu 

apkopošanas diskusija 

Krājumu izlase: 

Vienādas iespējas un 

piekļuve darba tirgum 

228. telpa Dažāda 

mērķauditorija 

(20 personas) 

Februāris EAPN-Latvia Eiropas Sociālās 

politikas darba grupas tematiskā 

sanāksme 

Darba grupas darba plāna 

projekts, Eiropas 

Savienības Iekļaušanas 

216. telpa EAPN-Latvia un 

citu institūciju 

eksperti un LNB 
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stratēģijas grupas u.c. 

informatīvie materiāli 

speciālisti  

(12 personas) 

Marts Diskusija par Eiropas Minimālo 

ienākumu tīkla (EMIN) un 

Reference Budgets darba grupas 

uzdevumiem nevienlīdzības 

mazināšanai 

Krājumu izlase: 

Vienādas iespējas un 

piekļuve darba tirgum 

228. telpa Dažāda 

mērķauditorija 

(20 personas) 

 

Marts EAPN-Latvia gada pārskata 

sapulce – NORDEN projekta 

„Empowering NGOs for 

efficient social rights’ advocacy” 

rezultātu, Eiropas Sociālās 

politikas darba grupas darbības 

un sadarbības ar LNB  

2019. gadā izvērtēšana 

Informatīvie materiāli 216. telpa EAPN-Latvia 

dalībnieki un 

LNB speciālisti 

(30 personas) 

Aprīlis NORDPLUS projekta „Link 

between social rights and social 

entrepreneurship” atklāšanas 

konferences (22.11.2019) un 

norises rezultātu apkopošanas 

diskusija 

Krājumu izlase: 

Vienādas iespējas un 

piekļuve darba tirgum 

228. telpa Dažāda 

mērķauditorija 

(20 personas) 

Aprīlis EAPN-Latvia Eiropas Sociālās 

politikas darba grupas tematiskā 

sanāksme 

Eiropas Savienības 

Iekļaušanas stratēģijas 

grupas dokumenti, 

Saeimas, Labklājības 

ministrijas u.c. 

informatīvie materiāli 

216. telpa EAPN-Latvia un 

citu institūciju 

eksperti un LNB 

speciālisti  

(12 personas) 

Maijs Gatavojamies Starptautiskajai 

bērnu tiesību aizsardzības 

dienai: Rīgas Stradiņa 

universitātes pasniedzējas 

Dr.Ingas Kudeikinas 

priekšlasījums 

Krājumu izlase: Sociālā 

aizsardzība un iekļaušana 

 

228. telpa Dažāda 

mērķauditorija 

(20 personas) 

Maijs EAPN-Latvia Eiropas Sociālās 

politikas darba grupas tematiskā 

sanāksme 

Eiropas Savienības 

Iekļaušanas stratēģijas 

grupas dokumenti, 

Saeimas, Labklājības 

ministrijas u.c. 

informatīvie materiāli 

216. telpa EAPN-Latvia un 

citu institūciju 

eksperti un LNB 

speciālisti  

(12 personas) 

Jūnijs People experiencing poverty 

(PeP) 2020 un Eiropas 

Stratēģijas 2020 programmu 

prezentācija-seminārs 

Krājumu izlase: Sociālā 

aizsardzība un iekļaušana 

 

228. telpa Dažāda 

mērķauditorija 

(20 personas) 

Jūnijs EAPN-Latvia Eiropas Sociālās 

politikas darba grupas tematiskā 

sanāksme 

Eiropas Savienības 

Iekļaušanas stratēģijas 

grupas dokumenti, 

Saeimas, Labklājības 

ministrijas u.c. 

informatīvie materiāli 

216. telpa EAPN-Latvia un 

citu institūciju 

eksperti un LNB 

speciālisti  

(12 personas) 

Jūlijs NORDPLUS projekta „Link 

between social rights and social 

entrepreneurship” norises 

izvērtēšanas diskusija 

Krājumu izlase: Sociālā 

aizsardzība un iekļaušana 

 

228. telpa Dažāda 

mērķauditorija 

(20 personas) 
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Jūlijs EAPN-Latvia Eiropas Sociālās 

politikas darba grupas tematiskā 

sanāksme 

Eiropas Savienības 

Iekļaušanas stratēģijas 

grupas dokumenti, 

Saeimas, Labklājības 

ministrijas u.c. 

informatīvie materiāli 

216. telpa EAPN-Latvia un 

citu institūciju 

eksperti un LNB 

speciālisti  

(12 personas) 

Augusts EAPN-Latvia jauno sociālo 

projektu prezentācija  

2020.-2022. gadam 

Krājumu izlase: Taisnīgi 

darba nosacījumi 

 

228. telpa Dažāda 

mērķauditorija 

(20 personas) 

Augusts EAPN-Latvia Eiropas Sociālās 

politikas darba grupas tematiskā 

sanāksme 

Eiropas Savienības 

Iekļaušanas stratēģijas 

grupas dokumenti, 

Saeimas, Labklājības 

ministrijas u.c. 

informatīvie materiāli 

216. telpa EAPN-Latvia un 

citu institūciju 

eksperti un LNB 

speciālisti  

(12 personas) 

Septembris NORDEN projekta „Equal 

opportunities – a way to social 

welfare” norises izvērtēšanas 

diskusija 

Krājumu izlase: Taisnīgi 

darba nosacījumi 

 

228. telpa Dažāda 

mērķauditorija 

(20 personas) 

Septembris EAPN-Latvia Eiropas Sociālās 

politikas darba grupas tematiskā 

sanāksme 

Eiropas Savienības 

Iekļaušanas stratēģijas 

grupas dokumenti, 

Saeimas, Labklājības 

ministrijas u.c. 

informatīvie materiāli 

216. telpa EAPN-Latvia un 

citu institūciju 

eksperti un LNB 

speciālisti  

(12 personas) 

Oktobris People experiencing poverty 

(PeP) 2020 programmas dalībai 

Eiropas konferencē Briselē 

(11.2020) prezentācija-seminārs 

Krājumu izlase: Taisnīgi 

darba nosacījumi 

 

228. telpa Dažāda 

mērķauditorija 

(20 personas) 

Oktobris EAPN-Latvia Eiropas Sociālās 

politikas darba grupas tematiskā 

sanāksme 

Eiropas Savienības 

Iekļaušanas stratēģijas 

grupas dokumenti, 

Saeimas, Labklājības 

ministrijas u.c. 

informatīvie materiāli 

216. telpa EAPN-Latvia un 

citu institūciju 

eksperti un LNB 

speciālisti  

(12 personas) 

Novembris EAPN-Latvia un LNB NLC 

darba grupas sanāksme  

2021. gada sadarbības 

koncepcijas sagatavošanai 

Informatīvie materiāli, 

2020. gadā apstiprināto 

projektu materiāli 

216. telpa EAPN-Latvia 

valdes locekļi un 

LNB speciālisti  

(6 personas) 

 


