
  

 
 
 

EAPN Summit of People Experiencing Poverty (PeP) 
Bringing together members and experts by experience in poverty to make the voices of experts  

by experience in poverty more visible in EAPN’s communications work at the national and European level 
 
 

EAPN-Latvia PeP programma 2018 
Strengthening the engagement of experts by experience in poverty in the key areas of work 

 

Stiprināt nabadzības ekspertu iesaisti galvenajās darbības jomās 
 

 

I. 1. janvāris – 31. decembris, Rīga 
 

Programmas administrēšana. Piesaistīti divi nacionālie koordinatori, divi vietējie koordinatori un divi 
brīvprātīgie darbinieki. Nodrošinātas sanāksmju telpas, ēdināšana, transports un naktsmītnes/dienas 
nauda. Publicitātes un komunikācijas pasākumi: mājas lapas uzturēšana, bukleta izgatavošana, 
ikmēneša apkārtraksts, informācija nacionālajā un reģionālajā presē, intervijas TV un Radio, raksti un 
fotogrāfijas sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c.). Programmas izvērtēšanas sanāksme. 
 
II. 1. februāris – 31. marts, Rīga, Vīne 
 

Informācijas apkopošana par 2017. gada Eiropas PeP sanāksmes rezultātiem. Sagatavošanās un dalība 
Eiropas PeP nacionālo koordinatoru sanāksmē Vīnē, Austrijā. NVO ekspertu grupas izveidošana 
Latvijā. Rezultātu apkopošana divu PeP nacionālo koordinatoru un NVO ekspertu sanāksmē, ar           
10 dalībniekiem. 
 
III. 1. aprīlis – 31. maijs, Rīga 
 

Konkursa organizēšana un trīs nabadzības ekspertu apstiprināšana dalībai Eiropas PeP samitā        
2018. gada novembrī Briselē, Beļģijā, ar virsuzdevumu: Apvienot dalībniekus un nabadzības ekspertus, 
lai EAPN komunikācijā nabadzības ekspertu balsis kļūtu dzirdamākas nacionālajā un Eiropas līmenī. 
Konsultācijas ar EAPN par tematiku un delegācijas sagatavošanu Samitam. 
 
IV. 1. jūnijs – 31. decembris, Rīga 
 

Publicitātes un informācijas pasākumi Latvijā atbilstoši EAPN PeP programmas vadlīnijām. Rezultātu 
izvērtēšana sanāksmē, ar 10 dalībniekiem. 
 
V. 1. jūlijs – 31. jūlijs, Rīga 
 

Ievada diskusiju sanāksme Sociālajā centrā “Kastanis” saistībā ar Eiropas PeP samita tematiku: 
Institucionālā līdzdalība; Veselība; Izglītība; 3 nabadzības eksperti un 20 dalībnieki no Rīgas 
pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām. Rezultātu apkopošana un izvērtēšana. 



  

VI. 1. augusts – 31. augusts, Dobele 
 

Diskusiju sanāksme Dobeles invalīdu biedrībā saistībā ar Eiropas PeP samita tematiku: Institucionālā 
līdzdalība; Veselība; Izglītība; 3 nabadzības eksperti un 20 dalībnieki, t.sk. Zemgales plānošanas 
reģiona speciālisti. Rezultātu apkopošana un izvērtēšana. 
 
VII. 1. septembris – 30. septembris, Sigulda 
 

Diskusiju sanāksme Siguldas invalīdu biedrībā “Aicinājums Tev” saistībā ar Eiropas PeP samita 
tematiku: Institucionālā līdzdalība; Veselība; Izglītība; 3 nabadzības eksperti un 20 dalībnieki, t.sk. 
Rīgas plānošanas reģiona speciālisti. Rezultātu apkopošana un izvērtēšana. 
 
VIII. 1. oktobris – 14. oktobris, Rīga 
 

Diskusiju sanāksme Eiropas Savienības mājā saistībā ar Eiropas PeP samita apstiprināto tematiku, ar 
20 dalībniekiem, t.sk. Labklājības ministrijas un Rīgas pašvaldības speciālistiem. Prezentācija ar jūnija – 
septembra sanāksmju informācijas apkopojumu. Vēstījuma sagatavošana Eiropas PeP samitam.  
 
IX. 15. oktobris – 14. novembris, Rīga, Brisele 
 

EAPN-Latvia delegācijas sagatavošanās Eiropas PeP samitam Briselē, Beļģijā, 2018. gada novembrī                     
(4 dalībnieki). Dalība Samitā; rezultātu apkopošana. 
 
X. 15. novembris – 14. decembris, Rīga 
 

EAPN-Latvia divu PeP nacionālo koordinatoru un trīs nabadzības ekspertu dalība LR Saeimas Sociālo 
un darba lietu komisijas sēdē un Saeimas deputātu iepazīstināšana ar EAPN-Latvia PeP programmas 
2018 rezultātiem un Eiropas PeP samita 2018 vēstījumiem. 
 
XI. 15. decembris – 31. decembris, Rīga 
 

EAPN-Latvia PeP programmes 2018 rezultātu izvērtēšanas sanāksme, ar 10 dalībniekiem. Programmas 
noslēgums. 


