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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. 
 

 
 

4.-11. septembrī Nīderlandē noritēja Konsorcija dalīborganizāciju Siguldas biedrības „Aicinājums Tev” un 
biedrības „LiveIntegro” no Rīgas sešu darbinieku – Mārītes Rozentāles, Diānas Jasinskas, Irēnas 
Krievas, Ineses Draudiņas, Nataļjas Novikovas un Jeļenas Marčukas – darba ēnošanas vizīte par tēmu 
„Izpratnes veidošana par klimata izmaiņām un to ietekmi uz sociālekonomisko ilgtspēju”. Uzņemošā 
organizācija Foundation EAPN Nederland (prezidente Quinta Ansem, projekta vadītājs Jo Bothmer). 
 

 
 

13.-17. septembrī Latvijā vizītē uzturējās Slovak Anti Poverty Network eksperti Alžbeta Tomašcova un Jan 
Smitka, kuri Konsorcija organizāciju Tautas palīdzības fonda, Svētā Lūkas atbalsta biedrības, Bērnu un 
jauniešu para sporta apvienības un sadarbības partnera Tomes sieviešu kluba „Ābele” pasākumos dalījās ar 
pieredzi par tēmu „Izpratnes veidošana par klimata izmaiņām un to ietekmi uz sociālekonomisko ilgstpēju”. 
 

 
 

29. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika NVO konsorcija administratīvā sanāksme 
un pārskati par aktivitātēm Nīderlandē un Latvijā. 
 

mailto:info@eapn.lv
mailto:asveicers@gmail.com
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NVO konsorcija akreditācija pieaugušo izglītības mobilitātēm 
 
25.-28. oktobrī Atēnās, Grieķijā darba ēnošanas sagatavošanas vizītē par tēmu „Izpratnes veidošana par 
likumdošanu un daudzveidību sociālai drošībai Eiropas valstīs” uzturēsies EAPN-Latvia konsultanti sociālās 
iekļaušanas jomā Aigars Šveicers un Kristaps Zariņš. 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”. Projekta partnerībā 
tika iesaistītas Eesti People to People (prezidente Ruta Pels), Lietuvas Multiplās sklerozes apvienība 
(ģenerālsekretāre Aldona Droseikiene), Dānijas pieaugušo izglītības iestāde „Odense Aftenskole” (direktors 
Jan Johansen) un People to People International – Norway (projekta vadītāja Olga Gravem). Projekta 
pasākumi attālināti noritējuši trīs valstīs: Latvijā (Rīgā), Dānijā (Odensē) un Igaunijā (Tallinā), bet 2022. gadā 
pasākumi notikuši Norvēģijā (Bergenā) un Igaunijā (Tallinā). Projekta vadītāja Laila Balga,                            
e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545. 
 

11.-15. oktobrī Rīgā paredzēti vairāki pasākumi NVO izglītotājiem saistībā ar Nordplus projekta noslēgumu: 
pieredzes apmaiņa par sociālo uzņēmējdarbību Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā, Āgenskalna 
apkaimes biedrībā, Āgenskalna tirgū, biedrībā „Rūpju bērns” un SIA „RB Cafe”, Svētā Lūkas atbalsta 
biedrībā, par sociālās iekļaušanas projektu īstenošanu (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) un nabadzības 
izskaušanas veicināšanu saistībā ar enerģētisko nabadzību (Eiropas Savienības mājā). 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eapn.lv/erasmus_plus_akr/
mailto:info@eapn.lv
http://www.eapn.lv/nordplus/
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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, notika partnervalstu NVO darbinieku seminārs un pieredzes apmaiņa par 
sociālo tiesību ieviešanu Polijā. Tajā piedalījās 14 pārstāvji no Polijas, Latvijas, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas 
un Norvēģijas nevalstiskajām organizācijām. EAPN-Latvia seminārā pārstāvēja Aigars Šveicers, Valdes 
loceklis, un Dzintra Ziemele, Tautas palīdzības fonda vadītāja. Apmācības organizēja projekta partneris 
Stowarzyszenie Vesuvio, manager Alina Maria Stadnik. 
 

 
 

16. septembrī Rīgā, Kalnciema kvartālā EAPN-Latvia pārstāves no Dobeles invalīdu biedrības Natālija 
Kurnosova un Rita Šebina piedalījās Erasmus+ 35 gadu jubilejas festivālā, kuru organizēja Valsts izglītības 
attīstības aģentūra. 
 
Oktobra beigās 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
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. 
 

 
 

22. septembrī Varakļānos EAPN-Latvia sadarbībā ar biedrību „Pieaugušo attīstības projekts” (valdes 
priekšsēdētāja Jeļena Ziemele) organizēja darbnīcu „NVO izglītotāju kompetence dzimumu līdztiesības 
stiprināšanai Latvijā”. Darbnīcu apmeklēja ne tikai organizatori, bet arī pārstāvji no biedrības "Varakļānu 
Aspazijas" un Siguldas biedrības "Aicinājums Tev", kopskaitā 38 dalībnieki. Darbnīcu NVO izglītotājiem 
vadīja NVO ekspertes Modra Vilkauša, Jeļena Ziemele un Dzidra Barbale, kā arī Iveta Grudule, 
Varakļānu novada pašvaldības sociālā darbiniece. 
 

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 10 organizācijas no Beļģijas, Latvijas, Itālijas, Slovēnijas, Polijas, 
Somijas, Dānijas, Grieķijas un Portugāles, kā arī Īrijas asociētā organizācija. 
 

mailto:info@eapn.lv
mailto:asveicers@gmail.com
http://www.eapn.lv/erasmus_plus_small/
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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 

 
Latviju projektā 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, un Elīna Ālere-Fogele,            
EAPN-Latvia projekta konsultante, e-pasts: elina.alere.fogele@eapn.lv vai tel. +371 29844160. 

 

 
 

7.-10. septembrī Lēvenā, Beļģijā, EAPN-Latvia administratores Ilga Liepiņa un Elīna Ālere-Fogele 
piedalījās SMES-Europa organizētajā projekta atklāšanas un plānošanas sanāksmē. To vadīja             
SMES-Europa prezidents Luigi Leonori un projekta vadītājs Ides Nicaise, Lēvenas Katoļu Universitātes 
profesors. 

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

 
 

 

   
 

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. 
 

30. septembrī Aigars Šveicers attālināti piedalījās PeP nacionālo koordinatoru sanāksmē, kuru organizēja 
EAPN-Europe (Brisele). 
 

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. EAPN-Latvia pārstāvēs Aigars Šveicers, PeP 
nacionālais koordinators, Roberts Kārkliņš, Jūrmalas Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Onkonet” 
dalībnieks, un Ineta Stadgale, Rucavas biedrības „Jumītis” dalībniece. 
 

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

mailto:info@eapn.lv
mailto:ilga.liepins@gmail.com
mailto:elina.alere.fogele@eapn.lv
http://www.eapn.lv/erasmus_plus_smes/
mailto:asveicers@gmail.com
http://www.eapn.lv/pep/
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Pasākumi Latvijā 
 

 
 
23. septembrī saistībā ar Latvijas Republikas 14. Saeimas vēlēšanām EAPN-Latvia valdes pilnvarotie 
pārstāvji Aigars Šveicers, Roberts Kārkliņš un Kristaps Zariņš diskutēja par sociālās iekļaušanas 
jautājumiem ar politiskās apvienības „Attīstībai/Par” speciālistiem Vladislavu Marāni un Andri Bačkuru. 
 

28. septembrī EAPN-Latvia iesniedza LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Veselības ministrijai 
priekšlikumus „Par prioritātēm sirds un asinsvadu slimību ārstēšanā un nepieciešamo finansējumu”. 
 

NVO nama ziņās Nr. 8 pieejama EAPN-Latvia valdes priekšsēdētājas Lailas Balgas intervija par biedrības 
darbību. 

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

 

 
 

 

Pasākumi ārvalstīs 
 

 
 

3. septembrī EAPN-Latvia iesniedza EAPN-Europe ikgadējo ziņojumu „Poverty Watch”. To sagatavoja 
Eiropas sociālās politikas darba grupa ekonomikas zinātņu doktora Andra Burtnieka vadībā. 

 

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

 

 
 

 

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

