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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 mobilitātēs iesaistījušās 14 nevalstiskās organizācijas. 
 

Programmas pirmais projekts tiek īstenots laika periodā no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada                  
31. augustam par tēmām: 1) Zināšanu paaugstināšana par tiesiskumu un sociālās drošības daudzveidību 
Eiropas valstīs; 2) Zināšanu paaugstināšana par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz sociālekonomisko 
ilgtspēju. 
 

2022. gadā EAPN-Latvia tika nodrošinājusi 4 darbinieku sagatavošanas vizītes – Norvēģijā un Grieķijā,         
9 darbinieku no Konsorcija 4 organizācijām mobilitātes uz darba ēnošanu Rumānijā un Nīderlandē, kā arī     
2 ekspertu vizīti Latvijā no Slovākijas. 
 

6.-9. februārī Pontevedrē, Galīcijā, Spānijā, sagatavošanas vizītē uzturēsies EAPN-Latvia administratores 
Gunta Kelle un Dzintra Ziemele. Uzņemošā organizācija Boa Vida Inclusion Activa (projekta vadītājs Javier 
Perez Garcia). 
 

Aprīlī Atēnās, Grieķijā, paredzēta Konsorcija organizāciju darbinieku dalība darba ēnošanas pasākumos, 
kas tiek organizēti sadarbībā ar Hellenic Antipoverty Network (Prezidente Panagiota Arvaniti). 
 

14.-21. maijā Prāgā, Čehijā, notiks Konsorcija organizāciju darbinieku dalība darba ēnošanas pasākumos, 
kas tiek organizēti sadarbībā ar EAPN-Czech Republic (Prezidents Karel Schwarz). 
 

2.-9. jūlijā Oslo, Norvēģijā, notiks Konsorcija organizāciju darbinieku dalība darba ēnošanas pasākumos, 
kas tiek organizēti sadarbībā ar Velferdsalliansen EAPN Norway (Prezidente Honoratte Muhanzi). 
 

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

 
 

 
 

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). Projekta 
koordinatore 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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Building a Network to Boost Social Secure Europe 
 

Tīkla veidošana, lai veicinātu sociālo drošību Eiropā 
 
Projekta pasākumi attālināti noritējuši Latvijā (Rīgā), Kiprā (Nikozijā), Zviedrijā (Bromollā), Norvēģijā (Oslo), 
Itālijā (Florencē), Grieķijā (Atēnās) un Francijā (Nicā), bet tiešais pasākums – 2022. gada septembrī Polijā 
(Žešovā). 

 
 

19. janvārī menedžmenta sanāksmē attālināti tikās projekta vadītāji no Latvijas, Igaunijas, Rumānijas, 
Zviedrijas, Kipras, Itālijas, Grieķijas un Norvēģijas. 
 

20.-24. martā Bukarestē, Rumānijā, notiks projekta apmācību pasākums, kurā piedalīsies EAPN-Latvia 
eksperte Elīna Ālere-Fogele. Apmācības organizē partneris Novapolis Association - Center for Analysis and 
Development Initiatives (projekta vadītāja Iris Alexe). 
 

27.-30. aprīlī Pafosā, Kiprā, notiks partneru transnacionālā sanāksme, kuru organizē Socialist Women's 
Movement (projekta vadītāja Eleni Karaoli). EAPN-Latvia pārstāvēs valdes loceklis Aigars Šveicers un 
konsultants Kristaps Zariņš (Latvijas juristu apvienība). 
 

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

 

 
 

 
 

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). 
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 2022. gada 1. jūniju partneri EAPN-Latvia (Latvija), Eesti People to People (Igaunija), B-Creative 
Association (Zviedrija), Coordinamento Toscano Marginalita (Itālija) un Hellenic Antipoverty Network 
(Grieķija) uzsāka 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. 
 

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:asveicers@gmail.com
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Improving the competencies of NGO educators for social inclusion 
 

Pilnveidosim NVO izglītotāju kompetences sociālai iekļaušanai 
 

 
 

19. janvārī menedžmenta sanāksmē attālināti tikās projekta vadītāji no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Itālijas, 
un Grieķijas. 
 

Februārī Rīgā un Siguldā paredzētas EAPN-Latvia vietējās darbnīcas, kas tiek organizētas sadarbībā ar 
biedrību „Aicinājums Tev” un Svētā Lūkas atbalsta biedrību. 
 

10.-14. aprīlī Bromollā un Kristianstadā, Zviedrijā, notiks starptautiskais seminārs, kurā EAPN-Latvia tīklu 
pārstāvēs Natālija Kurnosova (Dobeles invalīdu biedrība) un Arnolds Ziemelis (Tautas palīdzības fonds). 
Semināru organizē B-Creative Association (projekta vadītāja Ingmarie Rohdin). 
 

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

                                  Projekta menedžeres  
                                  Elīna Ālere-Fogele un Ilga Liepiņa 5. janvārī birojā 

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. 
 

 
 

23. janvārī attālināti notika SMES-Europa projekta plānošanas sanāksme (vadītājs Luigi Leonori), kurā 
piedalījās EAPN-Latvia projekta koordinatore Laila Balga un projekta konsultante Elīna Ālere-Fogele. 
 

Laikā no 14. līdz 19. februārim Rīgā pulcēsies projekta desmit partnerorganizāciju 23 eksperti, lai dalītos ar 
pieredzi sociālā atbalsta sniegšanā nelabvēlīgā situācijā nonākušiem iedzīvotājiem. 16. un 17. februārī 
projekta dalībnieki apmeklēs 7 patversmes un sociālos centrus Rīgā, bet 17. februāra pēcpusdienā Eiropas 
Savienības mājā paredzēta diskusija par projekta uzdevumiem un vizīšu rezultātiem. Uz šo diskusiju aicināti 
ārvalstu eksperti, Latvijas lēmējinstitūciju speciālisti no LR Saeimas, Labklājības ministrijas, Tiesībsarga 
biroja un Rīgas domes, kā arī NVO, patversmju un atbalsta centru darbinieki un mediji. 18. februārī Hotel 
Monika notiks starptautiskā semināra noslēguma sanāksme. 
 

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

 
 

 

Pasākumi Latvijā 
 

 
 

6. janvārī vairāk nekā 80 nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu speciālisti attālināti tikās ar 
jauno labklājības ministri Eviku Siliņu. Diskusiju organizēja Labklājības ministrija, un tajā EAPN-Latvia 
pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Laila Balga, kura uzsvēra nepieciešamību no valsts puses nodrošināt 
regulāru līdzfinansējumu tām nevalstiskajām organizācijām, kuras iegulda lielu darbu sociālās atstumtības 
un nabadzības mazināšanā. Ar konkrētiem priekšlikumiem diskusijā piedalījās arī EAPN-Latvia sadarbības 
partneri Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (Gita Oškāja), Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju 
sadarbības tīkls (Inete Ielīte), Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija (Ilze Paleja) un Liepājas Neredzīgo 
biedrība (Māris Ceirulis). 

mailto:info@eapn.lv
mailto:ilga.liepins@gmail.com
mailto:elina.alere.fogele@eapn.lv
http://www.eapn.lv/erasmus_plus_smes/
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Pasākumi Latvijā 
 
13. janvārī EAPN-Latvia darba grupa Andra Burtnieka vadībā iesniedza Eiropas Komisijas Pārstāvniecībai 
Latvijā vēstuli „Par biedrības „EAPN-Latvia” viedokli sociālās politikas jautājumos”. 
 

 
 

17. janvārī Rīgā pulcējās EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas (ESP) darba grupa (vadītājs Andris 
Burtnieks) - Roberts Kārkliņš, Ilga Liepiņa, Egils Rupeks un Elīna Ālere-Fogele, un Valdes 
priekšsēdētāja Laila Balga. Sanāksmes tēma: EAPN-Latvia stratēģiskie plāni 2023. gadā - desmitajā savas 
darbības gadā. 
 

17. janvārī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga parakstīja pilsoniskās sabiedrības atklāto vēstuli, 
kas vērsta pret kriminālprocesa uzsākšanu pret biedrības „Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvjiem. 
 

18. janvārī Rīgā notika ikgadējā Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas 
novērtēšanas sanāksme, kuru koordinēja Labklājības ministrija. Tajā EAPN-Latvia pārstāvēja Baiba 
Svetlana Rozenberga (Rīgas aktīvo senioru alianse). 
 

20. janvārī EAPN-Latvia darba grupa Romualda Ražuka vadībā atkārtoti iesniedza vēstuli LR Saeimai un 
Veselības ministrijai „Par sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas prioritātēm nepieciešamo finansējumu”. 
 

26. janvārī Rīgā Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Ineta Ielīte 
pārstāvēja EAPN-Latvia intereses Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas 2021.-2027. gada 
plānošanas perioda sēdē, kuru organizēja Finanšu ministrija. 
 

 
 

31. janvārī Rīgā sanāksmē pulcējās EAPN-Latvia ESP darba grupas dalībnieki Egils Rupeks, Raja 
Ēriksone, Andris Burtnieks (vadītājs), Elīna Ālere-Fogele, Ilga Liepiņa un Imants Keišs. Darba kārtībā 
EAPN-Latvia sociālās politikas prioritāšu noteikšana un pētījums par aktuālo situāciju valstī, kas saistīta ar 
nabadzības mazināšanu. Darba grupa izvirzīja piecas prioritātes: Izglītība; Demogrāfija; Seniori; 
Nevienlīdzība; Veselība. 
 

28. februārī Rīgā plānota EAPN-Latvia ESP darba grupas kārtējā sanāksme. Aicinām interesentus 
iesaistīties darba grupā uz e-pastu: andris.burtnieks@gmail.com ! 
 

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

mailto:andris.burtnieks@gmail.com
http://www.eapn.lv/strategijas_platforma/eiropas.php
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Sagatavotie projekti 
 

 
 
29. janvārī EAPN-Latvia iesniedza Nordplus Adult 2023 programmai projekta pieteikumu „Modern digital 
tools – a resource for social entrepreneurship and social inclusion”. Projekts sagatavots sadarbībā ar 
Igaunijas, Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas partneriem. Plānotais budžets 49800 eiro. 
 

23. janvārī EAPN-Latvia apstiprināja savu dalību Lietuvas partnera The Fund of Charity and Support „Young 
Researcher” projektā „Networking Baltic and Nordic people with fewer opportunities”, kas 31. janvārī 
iesniegts Nordplus Horizontal programmai. 
 

26. janvārī EAPN-Latvia apstiprināja savu dalību Lietuvas partnera The Fund of Charity and Support „Young 
Researcher” projektā „Reduced inclusion with shared humourect”, kas 31. janvārī iesniegts Nordplus Adult 
programmai. 

 

 
 

 
EAPN-Latvia aicina mazaizsargāto iedzīvotāju organizācijas no visas Latvijas stāties mūsu Tīklā, paplašināt 

savu darbinieku zināšanas projektos un ar EAPN-Latvia zināšanām un prasmēm ietekmēt lēmumus 
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. EAPN-Latvia 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 

 

 


