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NVO konsorcija akreditācija pieaugušo izglītības mobilitātēm 
 

 
 

Laikā no 2022. gada 1. februāra līdz 2027. gada 31. decembrim EAPN-Latvia īsteno NVO konsorcija 
pieaugušo izglītības mobilitātes, kas tiek plānotas Erasmus+ akreditācijas programmā. Programmas 
koordinatori Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545, un Aigars Šveicers, e-pasts: 
asveicers@gmail.com vai +371 27750336. Pieaugušo mobilitātes konsorcijā iesaistījušās 14 nevalstiskās 
organizācijas. 
 

9. augustā Laila Balga piedalījās Erasmus+ programmas projektu vadības seminārā „Mācību mobilitāte 
pieaugušo izglītības sektorā”, kuru organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra. 
 

4.-11. septembrī Nīderlandē plānota Konsorcija dalīborganizāciju Siguldas biedrības „Aicinājums Tev” un 
biedrības „LiveIntegro” no Rīgas sešu darbinieku darba ēnošanas vizīte par tēmu „Izpratnes veidošana par 
klimata izmaiņām un to ietekmi uz sociālekonomisko ilgtspēju”. Uzņemošā organizācija Foundation EAPN 
Nederland (projekta vadītājs Jo Bothmer). 
 

13.-17. septembrī Latvijā vizītē uzturēsies Slovak Anti Poverty Network (priekšsēdētāja Anna Galovicova) 
divi eksperti, kuri Konsorcija organizāciju Tautas palīdzības fonda, Svētā Lūkas atbalsta biedrības, Bērnu un 
jauniešu para sporta apvienības un sadarbības partnera Tomes sieviešu kluba „Ābele” pasākumos dalīsies 
ar pieredzi par tēmu „Izpratnes veidošana par klimata izmaiņām un to ietekmi uz sociālekonomisko ilgstpēju”. 
 

29. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 216. telpā plkst. 10.00 notiks NVO konsorcija 
administratīvā sanāksme un pārskati par aktivitātēm Nīderlandē un Latvijā. 
 

25.-28. oktobrī Grieķijā darba ēnošanas sagatavošanas vizītē par tēmu „Izpratnes veidošana par 
likumdošanu un daudzveidību sociālai drošībai Eiropas valstīs” uzturēsies divi EAPN-Latvia administratīvie 
darbinieki. Uzņemošā organizācija Hellenic Antipoverty Network (prezidente Panagiota Arvaniti). 
 

http://www.eapn.lv/erasmus_plus_akr/ 
 

 
 

 
 

Link between social rights and social entrepreneurship 
 

Saikne starp sociālajām tiesībām un sociālo uzņēmējdarbību 
 

 
 

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

mailto:info@eapn.lv
mailto:asveicers@gmail.com
http://www.eapn.lv/erasmus_plus_akr/
mailto:info@eapn.lv
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Link between social rights and social entrepreneurship 
 

Saikne starp sociālajām tiesībām un sociālo uzņēmējdarbību 
 

Oktobra sākumā Viļņā, Lietuvā, paredzēti NVO izglītotāju pasākumi saistībā ar Lietuvas sociālo 
uzņēmējdarbību. Organizators Lietuvas Multiplās sklerozes apvienība (projekta vadītāja Aldona 
Droseikiene). Pieteikšanās dalībai līdz š.g. 18. septembrim uz e-pastu: info@eapn.lv 
 

11.-15. oktobrī Rīgā paredzēti vairāki pasākumi NVO izglītotājiem saistībā ar Nordplus projekta noslēgumu: 
pieredzes apmaiņa par sociālo uzņēmējdarbību, sociālās iekļaušanas projektu īstenošanu un nabadzības 
izskaušanas veicināšanu Eiropas Savienībā. Reģistrēšanās dalībai līdz 1. oktobrim uz e-pastu info@eapn.lv 
 

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

 
 

 
 

Building a Network to Boost Social Secure Europe 
 

Tīkla veidošana, lai veicinātu sociālo drošību Eiropā 
 

 
 

No 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. jūnijam EAPN-Latvia īsteno Erasmus+ programmas 
Stratēģiskās partnerības projektu „Building a Network to Boost Social Secure Europe” (BOSS). Tā pasākumi 
attālināti noritējuši Latvijā (Rīgā), Kiprā (Nikozijā), Zviedrijā (Bromollā), Norvēģijā (Oslo), Itālijā (Florencē), 
Grieķijā (Atēnās) un Francijā (Nicā). 2022.-2023. gadā plānoti tiešie pasākumi Polijā (Žešovā), Rumānijā 
(Bukarestē) un Igaunijā (Tallinā). Projekta koordinatore Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai                    
tel. +371 22311545. 
 

12.-15. septembrī Žešovā, Polijā, notiks partnervalstu NVO darbinieku seminārs un pieredzes apmaiņa par 
sociālo tiesību ieviešanu Polijā. Tajā piedalīsies pārstāvji no Polijas, Latvijas, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas un 
Norvēģijas. 
 

Oktobra sākumā attālināti plānota BOSS projekta partneru administratīvā sanāksme. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@eapn.lv
mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/nordplus/
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
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Improving the competencies of NGO educators for social inclusion 
 

Pilnveidosim NVO izglītotāju kompetences sociālai iekļaušanai 
 

No 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. augustam EAPN-Latvia īsteno Erasmus+ Maza mēroga 
partnerību projektu „Improving the competencies of NGO educators for social inclusion” (NGO competence). 
Tā aktivitātes noritēs Latvijā (Rīgā), Igaunijā (Tallinā), Zviedrijā (Bromollā), Itālijā (Florencē) un Grieķijā 
(Atēnās). Projekta koordinatori Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545, un Aigars 
Šveicers, e-pasts: asveicers@gmail.com vai tel. +371 27750336. 
 

Ar 1. jūniju partneri EAPN-Latvia, Eesti People to People, B-Creative Association, Coordinamento Toscano 
Marginalita un Hellenic Antipoverty Network uzsāk vietējo darbnīcu organizēšanu par NVO izglītotāju 
kompetenču stiprināšanu sociālai iekļaušanai. Darbnīcās tiek iesaistīti NVO tīklu darbinieki un dalībnieki no 
mazaizsargātajām grupām: cilvēki ar invaliditāti, ar zemiem ienākumiem, dažāda vecuma, izglītības, 
dzimuma, tautības u.c., notiks mazaizsargāto grupu aptaujas saistībā ar izglītības vajadzībām. 
 

Laikā no 22. līdz 26. augustam projekta ietvaros EAPN-Latvia uzņēma Latvijā partneru pārstāvjus no 
Igaunijas, Zviedrijas, Itālijas un Grieķijas nevalstiskajām organizācijām un dalījās savā pieredzē attiecībā uz 
mazāk aizsargāto grupu sociālās iekļaušanas iespējām. 
 

   
 

Pirmajā dienā, 23. augustā, Rīgā sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Humanitāro un sociālo zinātņu 
lasītavas speciālistēm Ingu Vovčenko un Irēnu Moreino EAPN-Latvia un partneriem tika nodrošinātas 
prezentācijas iespējas un tūre pa bibliotēku. Labklājības ministriju pārstāvēja Evija Kūla, no EAPN-Latvia 
prezentāciju piedāvāja Elīna Ālere-Fogele. Sanāksmes darbu moderēja Gunta Kelle. 

 

 
 

EAPN-Latvia iepazīstināja Igaunijas, Zviedrijas, Itālijas un Grieķijas partnerus ar Žaņa Lipkes memoriālu, kas 
izveidots Ķīpsalā Māra un Zaigas Gaiļu iniciatīvas rezultātā, kā arī Rīgas NVO namā NVO izglītotājus laipni 
uzņēma menedžere Zinta Gugaine, un dalībnieki iepazinās ar NVO nama ieguldījumu mazo NVO un mazāk 
aizsargāto iedzīvotāju sociālajā iekļaušanā. 
 

24. augustā Siguldā NVO izglītotāji tika uzņemti biedrībā "Aicinājums Tev". Cilvēku ar invaliditāti biedrības 
valdes priekšsēdētāja Mārīte Rozentāle un Inese Draudiņa iepazīstināja ar biedrības darbību Siguldas 
novadā, lai veicinātu invalīdu un senioru iekļaušanu sabiedrībā un nodarbinātībā. 
 

EAPN-Latvia darbinieki iepazīstināja NVO izglītotājus ar Latvijas olimpisko un pasaules čempionu panākumu 
ietekmi uz jauniešu sporta attīstību un sociālo iekļaušanos. 
 

mailto:info@eapn.lv
mailto:asveicers@gmail.com
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Improving the competencies of NGO educators for social inclusion 
 

Pilnveidosim NVO izglītotāju kompetences sociālai iekļaušanai 
 

 
 

24. augustā NVO izglītotāji devāmies uz Siguldas Jaunās pils parku. Te plašo mājamatnieku darbnīcu 
meistari dalījās pieredzē par mazāk aizsargāto grupu iesaisti apmācībās un nodarbinātībā. Pēc tam ārvalstu 
viesi tika iepazīstināti ar unikālās Gūtmaņa alas vēsturi un skumjo stāstījumu par latviešu meiteni Maiju. 

 

  
 

25. augustā Rīgā, Kundziņsalas skolā ar jau klātu kafijas galdu visus sagaidīja Tautas palīdzības fonda 
vadītāja Dzintra Ziemele un Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centra administrators Arnolds Ziemelis. 
Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar minētā centra ritošajām programmām, kas vērstas uz skolotāju, NVO 
darbinieku, jauniešu, maznodrošināto iedzīvotāju un Ukrainas patvēruma meklētāju sociālo iekļaušanu. 
 

NVO izglītotājus no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Itālijas un Grieķijas radošā darbnīcā iesaistīja māksliniece 
Inga Jaunzeme. Tapa pašdarināti skaisti suvenīri, kurus Gunta Kelle, Ruta Pels un Leonīds Smulskijs, Asa 
Hedlin Olsson, Giulia Morigoni un Jacopo Lascialfari, Shirin Shojaei un Sotiria Patrinou aizveda uz savām 
mājām. 

 
 

25. augustā pasākumi turpinājās Maskavas forštatē, kur dalībniekus no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Itālijas 
un Grieķijas organizācijām laipni uzņēma Svētā Lūkas atbalsta biedrības valdes locekļi un speciālisti 
Margarita Svečkova, Eduards Soskovs, Olga Kārkliņa un Egils Rupeks. Biedrības darbinieku sniegtā 
informācija par Rīgā ritošajām atbalsta programmām cilvēkiem ar atkarībām un viņu ģimenes locekļiem 
izraisīja ārvalstu izglītotāju nedalītu interesi. 
 

Projekta aktivitātes noslēdzās Rīgas aktīvo senioru aliansē. Valdes priekšsēdētāja Terēzija Mackare, 
menedžere Raja Ēriksone un tulks Alise Leuse iepazīstināja Latvijas, Itālijas un Grieķijas NVO pārstāvjus 
ar alianses ilggadīgās darbības formām un sasniegumiem Eiropas līmenī, kas vērsti uz atbalstu senioriem. 
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Improving the competencies of NGO educators for social inclusion 
 

Pilnveidosim NVO izglītotāju kompetences sociālai iekļaušanai 
 
22. septembrī Varakļānos EAPN-Latvia sadarbībā ar biedrību „Pieaugušo attīstības projekts” (valdes 
priekšsēdētāja Jeļena Ziemele) organizē semināru „NVO izglītotāju kompetence dzimumu līdztiesības 
stiprināšanai Latvijā”. Pieteikšanās līdz 2022. gada 16. septembrim e-pastā jelenaziemele@inbox.lv vai 
info@eapn.lv 

http://www.eapn.lv/erasmus_plus_small/ 
 

 
 

 
PERSON FIRST: EMERGENCY SERVICES and REHABILITATION SUPPORTS  

promoting accessibility – improving e-quality – reinforcing net-working 
 

PERSONA VISPIRMS: ĀRKĀRTAS PAKALPOJUMI un REHABILITĀCIJAS ATBALSTS 
pieejamības veicināšana – e-kvalitātes uzlabošana – tīklošanas stiprināšana 

 

 
 
Ar 2022. gada 1. februāri EAPN-Latvia uzsāka partnerību SMES-Europa (Sante Mentale Exclusion Sociale) 
projektā, kuru finansē Erasmus+ Pieaugušo izglītības programma. Projekta koordinators Luigi Leonori, 
Prezidents. Partnerībā iesaistījušās organizācijas no Beļģijas, Itālijas, Slovēnijas, Polijas, Somijas, Dānijas 
un Grieķijas, kā arī asociētās organizācijas no Portugāles un Īrijas. Latviju pārstāv EAPN-Latvia valdes 
priekšsēdētāja Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545. Latvijas tīkla aktvitātes administrē 
Ilga Liepiņa, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības valdes locekle, e-pasts: ilga.liepins@gmail.com vai     
tel. +371 29446664. 
 

7.-10. septembrī Lēvenā, Beļģijā, EAPN-Latvia administratores Ilga Liepiņa un Elīna Ālere-Fogele 
piedalīsies SMES-Europa organizētajā projekta plānošanas sanāksmē. 
 

http://www.eapn.lv/erasmus_plus_smes/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jelenaziemele@inbox.lv
mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/erasmus_plus_small/
mailto:info@eapn.lv
mailto:ilga.liepins@gmail.com
http://www.eapn.lv/erasmus_plus_smes/
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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 EAPN-Latvia 
nacionālais koordinators Aigars Šveicers, e-pasts: asveicers@gmail.com, tel. 27750336. 
 

 
 

17. augustā EAPN-Latvia valde apstiprināja dalībniekus EAPN Eiropas nabadzīgo cilvēku konferencei. Viņi 
ir: Aigars Šveicers, PeP nacionālais koordinators, Roberts Kārkliņš, Jūrmalas Onkoloģisko pacientu 
atbalsta biedrības „Onkonet” pārstāvis, un Ineta Stadgale, Rucavas biedrības „Jumītis” pārstāve. 
 

29.-30. novembrī Briselē, Beļģijā, notiks EAPN PeP Eiropas konference, kurā pulcēsies nabadzības 
eksperti no vairāk nekā 40 nevalstiskajām organizācijām, lai paustu savu nostāju Eiropas Parlamenta 
deputātiem attiecībā uz nabadzības mazināšanu Eiropā. 
 

http://www.eapn.lv/pep/ 
 

 
 

 
 

Pasākumi Latvijā 
 

 
 

18. augustā EAPN-Latvia, saistībā ar LR Saeimas vēlēšanām 1. oktobrī, iesniedza priekšlikumus 
politiskajām partijām par situācijas uzlabošanu sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. 

 
http://www.eapn.lv/strategijas_platforma/eiropas.php 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:asveicers@gmail.com
http://www.eapn.lv/pep/
http://www.eapn.lv/strategijas_platforma/eiropas.php
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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 
 

 


