
 

 
Biedrība „DIA+LOGS” 
Atbalstacentrsvisiem,kurus skar HIV/AIDS 

 

 

 

 

Sadarbības tīkls veidojies ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem, projekta „Mācību centra „Izaugsme” attīstība” ietvaros (Līguma identifikācijas 

numurs:2016.LV/NVOF/DAP/MAC/044/23). 
 

VIENOŠANĀS  
PAR SADARBĪBU APMĀCĪBU JOMĀ 

 
Mēs, apakšā parakstījušās biedrības, sadarbosimies apmācību jomā, lai, atbalstot un 

papildinotviena otru, veiksmīgāk darbotos izglītojot sabiedrību, speciālistus un 

mērķgrupas.  

Mūsu vienotais mērķis–garīgi un fiziski vesels, brīvs un cienīts cilvēks. 

 

Mēs, šī sadarbības tīkla ietvaros: 

 Atbalstām cits citu projektos un dažādās aktivitātēs; 

 Dalāmies ar noderīgu informāciju apmācību jomā; 

 Aicinām uz savām apmācībām un semināriem, iespēju robežās, piedāvājot īpašākas 

priekšrocības vai atlaides; 

 Popularizējam un apmeklējam, pēc iespējas, citas biedrības rīkotos apmācību 

seminārus u.c. izglītojošas aktivitātes;  

 Veidojam kopdarbību mūsu resursu, kapacitātes un efektivitātes paaugstināšanai. 

 
Vienošanos parakstījušas organizācijas: 

 

Biedrība „DIA+LOGS” un  

mācību centrs „Izaugsme” 
Ruta Kaupe, Valdes priekšsēdētāja 

Adrese: Dzirnavu iela 135, LV-1050, Riga 

Kontakti: tel/fax +371 67243101, mob. +371 29412855 

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv 

mājaslapa: www.diacentrs.lv 

 

Nodibinājums 

“LatvijasTuberkulozes fonds” 
Eižens Leimans, valdes priekšsēdētājs 

Adrese: A.Čaka iela 70-6, Rīga, LV-1011 

Kontakti: tālr. +371 67048246, mob. +371 29774267 

e-pasts: info@ltbf.lv 

mājaslapa: www.ltbf.lv 
 

Biedrība “Via Libertas” 
Madara Lapsa, valdes priekšsēdētāja 

Adrese: Klaipēdas iela 98-22, Liepāja, LV-3416 

Kontakti: mob.  +371 26308079 

e-pasts: madara.lapsa@gmail.com 

 

Biedrība “Resurrection” 
Vjačeslavs Šellars, valdes priekšsēdētājs 

Kontakti: mob.  +371 29572671 

e-pasts: maktub21@inbox.lv 

 

 

Biedrība «Apvienība HIV.LV» 
Aleksandrs Molokovskis, Valdes priekšsēdētājs 

Adrese: Nakotnes iela 6 - 14, Ķekava, LV-2123 

Kontakti: mob. +371 26062077 

E-pasts: apvieniba@apvienibahiv.lv 

 

Biedrība “Bauskas Impulss” 
Tatjana Kalniņa, valdes priekšsēdētāja 

Adrese: Dārza iela 12b, Bauska 

Kontakti: mob.  +37129553751 

e-pasts: tanakalnina112@inbox.lv 

 

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" 
Sandra Zalcmane, valdes priekšsēdētāja 

Adrese: Lāčplēša iela 75-9, Rīga, LV 1011 

Kontakti: telef: +371 67898343 

E-pasts: drosa.maja@gmail.com 

mājaslapa: www.patverums-dm.lv 

 

 

Nodibinājums "Globālās attīstības 

institūts" 
Alekxandra Pavloskaya, Juris Osis, Liesma Ose, valdes 

locekļi 

Adrese: Brīvības iela 159, LV-1012, Riga 

Kontakti: mob. +371 26498654 

e-pasts: liesma.ose@gmail.com  
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