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Par biedrību



Liepājas Neredzīgo biedrība

• Biedrībā ir 660 biedri ar dažāda veida invaliditāti;

• Biedrībā darbojas 23 brīvprātīgie; 

• Biedrībā strādā 27 darbinieki, no kuriem 15 ir cilvēki 

ar invaliditāti, no tiem: 

 Valsts rehabilitācijas programmā strādā 9 

sociālie rehabilitētāji; 

 NVA subsidētajās darbvietās strādā 6 cilvēki ar 

invaliditāti;

 NVA atbalsta pasākumā «Subsidētā darba vieta 

jauniešiem bezdarbniekiem» strādā 5 jaunieši 

 Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība NVO 

sektorā - 4 jaunieši



Liepājas Neredzīgo 
biedrības misija

ir šodien strādāt un kalpot cilvēkiem ar 

invaliditāti, rūpēties par viņu garīgajām 

un laicīgajām vajadzībām, veicināt 

cilvēku ar invaliditāti līdzdarbību, lai 

katrs, būtu iesaistīts, piederīgs un 

noderīgs.



Biedrības galvenie darbības virzieni

• cilvēku ar redzes un cita veida invaliditāti 

sociālā rehabilitācija;

• vides pieejamības veidošana un universālā 

dizaina principu popularizēšana un 

iedzīvināšana sabiedrībā, lai radītu 

vienādas iespējas visiem cilvēkiem;

• sadarbība ar pašvaldības, valsts iestādēm, 

fondiem, kā arī nevalstiskajām 

organizācijām, uzņēmējiem un citiem 

atbalstītājiem pilsoniskas sabiedrības 

veidošanā.



Pie mums jūs varat apgūt:

• pašaprūpes iemaņas;

• orientēšanos ar balto spieķi;

• var pasūtīt tehniskos palīglīdzekļus; 

• klūdziņu un sloksnīšu pīšanu;

• mezglošanu;

• ādas apstrādi, filcēšanu un zīda 

apgleznošanu;

• floristiku un citus roku darbus;

• mājamatniecības prasmes;

• mūzikas terapiju un klavierspēli;



Pie mums jūs varat apgūt:

• angļu un vācu valodu;

• piedalīties saskarsmes grupas nodarbībās;

• datora lietošanas pamatus, izmantojot     

speciālās programmas “Jaws”, “NVDA” un 

“Zoom Text”;

• izmantot trenažieru zāli;

• nūjošanu;

• ir iespēja apmeklēt peldbaseinu;

• ir iespēja veikt braucienus ar tandēmu.



Dzīves skola

Sociālās rehabilitācijas centrā “Dzīves skola”

sociālo rehabilitāciju var saņemt ikviens Liepājā,

Kurzemē vai Latvijā dzīvojošais cilvēks ar

redzes vai cita veida invaliditāti. “Dzīves skolā”

tiek nodrošināta diennakts uzturēšanās iespēja.

Dienas centrā apgūtās iemaņas tiek

nostiprinātas praksē “Dzīves skolas” pielāgotajā

vidē, attīstot savu neatkarību no līdzcilvēku

palīdzības.



Dvēseles veldzes dārzs

Pāvilostas novadā, Ziemupē tiek veidots rehabilitācijas

un izziņas centrs lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs”

cilvēkiem ar visa veida invaliditāti, t.sk. arī „Sajūtu

parks”, kas dod iespēju baudīt dabu, darboties dārzā,

pilnveidot prasmes dažādās nodarbībās, nodarboties ar

fiziskām aktivitātēm, sniegt uz kristīgām pamatvērtībām

balstītu palīdzību, veicināt personības pilnveidošanos.

Tajā varēs uzturēties ilgstoši, nesteidzīgā lauku vidē,

satiekoties ar citiem cilvēkiem, pašiem veicot nelielus

lauku darbiņus un iesaistoties dažādās aktivitātēs. Ar

laiku šeit izveidosim sociālo uzņēmumu, lai veicinātu

cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, kurā cilvēki ar

invaliditāti varētu strādāt, veikt saiņošanas, pakošanas,

dārzkopības, augļkopības un citus darbus.



Visiem Liepājas neredzīgo 

biedrības biedriem -

• kuri meklē darbu un vēlas nākotnē strādāt, 

• kuriem nepieciešama dzīvojamā platība, 

lūdzam pieteikties birojā pie mūsu darbiniecēm.



Aicinām ikvienu cilvēku 

ar redzes vai cita veida 

invaliditāti izmantot mūsu 

biedrības piedāvātās iespējas! 



Liepājas Neredzīgo biedrība 

fotogrāfijās
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Liepājas Neredzīgo biedrība 

fotogrāfijās











Sadarbība ar valsts un 

pašvaldību institūcijām



Liepājas domes un sociālā 

dienesta līdzfinansētie 
projekti un pakalpojumi



Projekts

«Laiks dzīvot vērtīgāk un 

drošāk»
Liepājas pilsētas domes finansēts 

Nevalstisko organizāciju sociālās 
iekļaušanas projekts



 subsidēto darba vietu nodrošināšana 

 IT un tehnisko palīglīdzekļu lietošanas apmācības

 klūdziņu pīšana 

 mājturības un pašaprūpes iemaņu apguve 

 patstāvīgās funkcionēšanas iemaņu apguve 

 intelektuālo un galda spēļu nodarbības

 transporta pakalpojumu nodrošināšana

 invaliditātes sabiedriskā eksperta darbība

 Starptautiskās Baltā spieķa dienas pasākuma 
organizēšana

 sociālās iekļaušanas kurss „Dzīves skola” 

«Laiks dzīvot vērtīgāk un drošāk»





- Datorapmācību nodarbības vājredzīgiem 

un neredzīgiem

- subsidētās darba vietas invalīdiem 

bezdarbniekiem

- invaliditātes sabiedriskā eksperta 

darbību 

- līdzfinansējumu projektam «Esi aktīvs un 

iesaisties!» 

- transporta pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti 
- u.c.

Liepājas pilsētas dome 2014 - 2015 

līdzfinansējusi: 



Nodrošina transporta pakalpojumu 
pieejamību LNB biedriem ar 3. grupas 
invaliditāti: 

- Mēnešbiļešu iegādi cilvēkiem ar 3. 
grupas invaliditāti nokļūšanai dienas 
centrā un sociālo rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanai

- Transporta pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti 

Liepājas pilsētas dome



Projekts

«Sociālas rehabilitācijas 

pakalpojumi cilvēkiem ar 

invaliditāti lauku vidē»
Liepājas domes  sociālā dienesta līdzfinansēts 

projekts 



 Projekts stājies spēkā  no 2015.gada 01. aprīļa un darbojas  līdz 
2015.gada 31.oktobrim. 

 Projekta darbības laikā vienam mērķa drupas dalībniekam tiek 
nodrošinātas 94 sociālās rehabilitācijas stundas.

 Projektā iesaistīti 96 cilvēki ar dažāda veida invaliditāti no Liepājas.

 Sociālās rehabilitācijas un  izziņas centrā lauku vidē “Dvēseles 
Veldzes dārzs”, Ziemupē notiek sekojošas aktivitātes:

 - orientēšanas un mobilitāte lauku vidē izmantojot dabīgos un 
mākslīgos orientierus;

 - sociālās rehabilitācijas, integrācijas un izziņas prasmju apguve 
lauku vidē;

 - veselību nostiprinošu aktivitāšu programmu lauku vidē;

 - veselību veicinošu aktivitāšu programma lauku vidē.

Liepājas domes  sociālais dienests



- pinēju nodarbības 

- ādas apstrādes nodarbības 

- floristikas nodarbības cilvēkiem ar 

invaliditāti

- Mūzikas terapijas nodarbības un 

klavierspēli 

Liepājas pilsētas domes sociālais 

dienests 2014 – 2015g līdzfinansējis: 



Sociālo rehabilitāciju 

Transporta izmaksas 

Dažāda veida aktivitātes svētkos 

u.c. 

Kuldīgas dome līdzfinansē



Sociālo rehabilitāciju 

Transporta izmaksas 

Dažāda veida aktivitātes svētkos 

Uzturēšanos SRCI «Dzīves skola»

u.c. 

Aizputes dome līdzfinansē



Sadarbībā ar NVA Liepājas Neredzīgo 
biedrībā tiek nodarbināti 15 cilvēki ar 
invaliditāti: 

 Subsidētās darba vietas cilvēkiem ar 
invaliditāti – 6 cilvēki ar invaliditāti 

 Subsidētās darba vietas jauniešiem ar 
invaliditāti – 5 jaunieši 

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 
NVO sektorā – 4 jaunieši

Sadarbība ar NVA



Liepājas Neredzīgo 

biedrības 
realizētie projekti



Projekts

«Pilnveidojot sevi 
sabiedrībai»



2013.gada 8.jūlijā Liepājas Neredzīgo 

biedrība sāka realizēt EEA grants un SIF

finansētu projektu "Pilnveidojot sevi 

sabiedrībai" (Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/014) 

Projekta īstenošanas laiks ir sākot no 

2013.g. 8.jūlija līdz 2015. g. 31.decembrim.



Projekta mērķis: 

Šī projekta gada darba plāna mērķis ir -

Sadarbībā ar lielākajām Latvijas invalīdu NVO, risināt 

cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības, sociālās 

uzņēmējdarbības attīstīšanas jautājumus, turpināt 

nostiprināt universālā dizaina jēdziena izpratni Latvijā, 

kā arī pilnveidot Liepājas Neredzīgo biedrības 

kapacitāti organizācijas labas pārvaldības un 

atklātības jomā, lai sekmētu tālāku rezultatīvu darbību 

cilvēku ar invaliditāti interešu aizsardzībai un 

pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā. 



Projekta aktivitātes: 

• Biedrības darba vadīšana un koordinēšana

• Jaunu biedru piesaistīšana

• Darbs ar brīvprātīgajiem

• Semināru vadīšana un konsultāciju sniegšana 

universālā dizaina popularizēšanai Latvijā, būvju 

apsekošana un to atbilstības izvērtēšana 

Universālajam dizainam

• Pasākumi skolu jaunatnei „Es vēlos iepazīstināt 

tevi ar savu pasauli!” – 16 + 26 klases 2013.-2014.g.

• Izdevuma „Gaisma Tumsā” sagatavošana un 

izdošana redzīgo, braila rakstā un audioierakstā.

• Mājas lapas www.redzigaismu.lv administrēšana

• LNB Pašnovērtējuma rokasgrāmatas aktualizācija



Projekta aktivitātes: 
• Informācijas un publicitātes pasākumi

• Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu un Vāciju

• Liepājas pilsētas un rajona Invalīdu NVO sadarbības 

tīkla tikšanās organizēšana un vadīšana

• Dalība Latvijas Neredzīgo biedrības valdes sēdēs

• Dalība Liepājas NVO Konsultatīvās padomes sēdēs 

un/vai domes komisijās (sociālo lietu vai 

nodarbinātības)

• Dalība Labklājības Ministrijas Invalīdu lietu nacionālajā 

padomē, sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību

• Dalība NVA Liepājas filiāles Konsultatīvās padomes un 

aktīvās nodarbinātības  pasākumu īstenotāju izvēles 

komisijas sēdēs



Projekta aktivitātes 2015: 
• Projektu iesniegšana Liepājas domei, Kuldīgas novada 

domei, Liepājas Sociālajam dienestam

• Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju 

• Biedrības pārstāvji šā gada laikā ir viesojušies Ungārijā un 

Krievijā, kur dalījušies ar pieredzi par biedrības darbību, 

universālā dizaina principu popularizēšanu, peldmoduļa

darbību un «Dvēseles veldzes dārza» darbību

• Pasākumi skolu jaunatnei „Es vēlos iepazīstināt tevi ar 

savu pasauli!” 

• Izdevuma „Gaisma Tumsā” sagatavošana un izdošana 

redzīgo, braila rakstā un audioierakstā.

• Mājas lapas www.redzigaismu.lv administrēšana

• Liepājas pilsētas un rajona Invalīdu NVO sadarbības tīkla 

tikšanās organizēšana un vadīšana 













Projekts „Pilnveidojot sevi sabiedrībai” tiek

īstenots, izmantojot finansējumu no Islandes,

Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu

instrumenta starpniecību.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un

Norvēģija.

Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu

instruments un Latvijas valsts.

www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org



Projekts

«Izzināsim un baudīsim 

"Dvēseles veldzes dārzu" 

Ziemupē»



No 2014.gada 1. augusta realizējam projektu 

„Izzināsim un baudīsim „Dvēseles veldzes 

dārzu” Ziemupē” (Nr.5.2./2014-79), kuram grantu

piešķīris nodibinājums „Borisa un Ināras 

Teterevu fonds”. Projektu līdzfinansē Pāvilostas 

novada dome. 

Projekta īstenošanas laiks: 

2014.g. 1.augusta – 2015.g. 31.augustam



Projekta mērķis: 

• Organizēt kompleksu nodarbību ciklu 

cilvēkiem ar redzes un kustību 

invaliditāti, jaunu prasmju un iemaņu 

apgūšanai, kvalitatīvai brīvā laika 

pavadīšanai, un, kopā ar biedrības 

brīvprātīgajiem, izveidot Sajūtu parku, 

Garšaugu un Baso pēdu takas 

Ziemupē. 



Projekta aktivitātes un pasākumi: 

1. Aktivitāte - „Dabas un dārza darbi” 

2. Aktivitāte - Sajūtu parka,  Garšaugu un baso 

pēdu takas izveide 

3. Aktivitāte - Projekta vadība, starpaktivitāšu

un publicitātes nodrošināšana 







Projekts

«Sociālās palīdzības 

sniegšana»

Latvijas valsts mežu finansēts projekts 

caur Ziedot.lv
Nr.7.5/LVM/15/47



 Projekta darbība: 2015.gada 01.aprīlis – 31.oktobris

 Projekta mērķis - cilvēkiem ar invaliditāti nostiprināt 
pārliecību, ka viņi var apgūt jaunas prasmes un iemaņas, 
no ņēmēja kļūstot par devēju – mācoties un strādājot, 
kopīgi veidojot sociālās rehabilitācijas un izziņas centru 
lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē.

 Projekta aktivitātes notiek gan sociālā rehabilitācijas 
centrā lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs” Ziemupē, 
gan uz vietas Liepājas Neredzīgo biedrībā, Liepājā. 

 Cilvēkiem ar invaliditāti tiek piedāvātas dažāda veida 
nodarbības un aktivitātes – mājamatniecība, mājturība, 
dārza darbi un dažādas sporta aktivitātes.

Liepājas domes  sociālais dienests





Projekts ar uzņēmuma 
Philip Morris atbalstu



Philip Morris atbalsta: 

- Baltā Spieķa svinību organizēšanu 15.oktobrī 

- Materiālu iepirkšanu nodarbībām biedrībā 

- Transporta izmaksas braucieniem uz biedrību un 

Dvēseles veldzes dārzu Ziemupē 

- Dīķa izrakšanu cilvēku ar invaliditāti peldēšanai, 

makšķerēšanai un atpūtai Dvēseles veldzes dārzā

- Ūdens apgādes, kanalizācijas un elektrības līnijas 

projektēšanu un būvniecību Dvēseles veldzes 

dārzā

- Strūklakas ar atpūtas zonu izveidi Sajūtu parkā 





Projekts

«DVĒSELES VELDZES 
DĀRZS»



«Dvēseles veldzes dārzs» 

ēka 2011. gadā



«Dvēseles veldzes dārzs» 

ēka 2012. gadā



«Dvēseles veldzes dārzs» 

ēka 2013. gadā



«Dvēseles veldzes dārzs» 

ēka 2014. gadā



«Dvēseles veldzes dārzs» 

ēka 2015. gadā



 2015.gada 5.jūnijā notika dzīvojamās ēkas 
atklāšanas svētki

 Jau šogad ēkā ir saņēmuši sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums ar diennakts 
uzturēšanos ~60 cilvēku 

 Dvēseles veldzes dārzā kopumā ir darbojušies 
1848 cilvēku 

 No dažādām organizācijām Dvēseles veldzes 
dārzu ir apmeklējuši ~377 cilvēku 

Dzīvojamās mājas atklāšanas svētki



Dvēseles veldzes dārza dzīvojamās mājas atklāšanas svētki 2015-06-05 



Projekts

«Dvēseles veldzes dārzs»

Liepājas Neredzīgo biedrības lauku 

īpašumā "Laivenieki", Ziemupē pamazām 

top "Dvēseles veldzes dārzs" - sociālās 

rehabilitācijas un izziņas centrs lauku 

vidē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 



Liepājas Neredzīgo biedrība iegādājusies īpašumu laukos –

Pāvilostas novada Ziemupē, kurā tiek veidots sociālās 

rehabilitācijas centrs cilvēkiem ar visa veida invaliditāti. 

Īpašums sastāv no 4,7 ha zemes, un 1,3 ha ir mežs. 

Dzīvojamās ēkas ir apmierinošā stāvoklī, ir vairākas 

saimniecības ēkas. Dažu kilometru attālumā no 

saimniecības atrodas Baltijas jūra.



Projekts

«Dvēseles veldzes dārzs»

Ziemupē tiek veidots arī „Sajūtu parks” ar 

augļu dārzu un labirintu, kurā tiek stādīti dažādi 

augi, garšaugu dobes, veidoti dažādi segumi –

„Baso pēdu” takas.









Rehabilitācijas centra mērķis ir nodrošināt 

rehabilitācijas iespējas cilvēkiem ar 

invaliditāti lauku vidē, sniegt uz kristīgām 

pamatvērtībām balstītu palīdzību, veicināt 

personības pilnveidošanos. Iecerētais 

sociālās rehabilitācijas centrs „Dvēseles 

Veldzes dārzs” būs vieta, kur cilvēki ar 

invaliditāti varēs uzturēties ilgstoši, 

nesteidzīgā lauku vidē, satiekoties ar citiem 

cilvēkiem, pašiem veicot nelielus lauku 

darbiņus.

















Ikviens, kurš spēj izprast cilvēku ar 

invaliditāti vajadzības un vēlas 

atbalstīt rehabilitācijas centra 

«Dvēseles veldzes dārzs» attīstību, 

laipni aicināti to darīt. 

Mēs būsim pateicīgi par jebkura 

veida atbalstu. 



• «Dvēseles veldzes dārzā» 2015. gadā strādājuši 

~1848 cilvēki 

• Lielākā daļa no viņiem bija cilvēki ar invaliditāti

• Vairāki simti cilvēki pagājušā gada laikā 

iesaistījušies Dvēseles veldzes dārzā 

organizētajos pasākumos un dažādos lauku 

darbos 

Dvēseles veldzes dārzā strādāja



SRIC «Dvēseles veldzes dārzs» 

atbalstītāji

SIA CTB, SIA Pindstrup Latvia, Ploces iecirknis, SIA «Liepājas 

RAS», SIA «Grobiņas ziedi», Valdis Freimanis, Anita Krūma, Jānis 

un Vita Cielavs, Valda Laukgale, Pāvilostas novada dome – Uldis 

Kristapsons un Andris Zaļkalns, Uģis Zaļkalns, Vērgales pagasta 

valde un Jānis Vitrups, Grobiņas novada dome un Aivars Priedols, 

Anita Heinacka, SIA Rimi un Dace Priedīte, VSAC „Kurzeme” filiāle 

„Iļģi”, Jūras spēku flotiles mīnu kuģu eskadra un Baltijas valstu 

pretmīnu aprīkošanas darbnīca, Jūras spēku vadības centrs, 

Mācību pavēlniecības valodu skolas Liepājas nodaļa, Pāvilostas un 

Grobiņas vidusskolu 9. klases, Andris Lejnieks, Rasma Smiltniece, 

Melita Ķūše, Gunta Pečule, Dainis Ozoliņš un kokaudzētava „Īves”, 

SIA Grobiņas SPMK, Liepājas Neredzīgo biedrības biedri un 

brīvprātīgie, kuri brauca strādāt „Dvēseles veldzes dārzā”. 



Pludmales pieejamības 

komplekss cilvēkiem ar 

invaliditāti 

Liepājas pludmalē 



Liepājas pludmalē pie Glābšanas stacijas ir 

veikta infrastruktūras pielāgošanu - uzstādīti 

sanitārie moduļi un koka laipa, lai nodrošinātu 

piekļuvi jūrai cilvēkiem ar redzes un 

funkcionāliem traucējumiem, pieejami 2 

peldēšanas ratiņkrēsli un audiosistēmas

komplekts (rokassprādzes ar audio signālu 

krastā), kas ļauj cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem izbaudīt peldi jūrā, kā arī 

uzstādītas 2 taktilās kartes. 

Komplekss cilvēkiem ar invaliditāti



Pateicoties Liepājas pilsētas domes atbalstam 
2015.gada vasarā turpinājās pludmales 
pieejamības kompleksa cilvēkiem ar invaliditāti 
darbība. Komplekss ietver cilvēkiem ar kustību un 
redzes traucējumiem pielāgotas pārģērbšanās un 
labierīcību telpas ar dušu un tualeti. Ģērbtuvē 
cilvēkiem ir iespēja pārģērbties, atstāt savas 
mantas un pa platu, cilvēkiem ar invaliditāti 
pielāgotu laipu doties uz jūru, lai ratiņkrēslā vai 
patstāvīgi izbaudītu peldi jūrā vai atpūstos jūras 
krastā.

Komplekss cilvēkiem ar invaliditāti



Jūrā pretī Glābšanas stacijai nodrošināts audiosistēmas
komplekts, kas ar skaņas signālu neredzīgiem un 
vājredzīgiem cilvēkiem ļauj noteikt atrašanās vietu jūrā un 
droši peldēt. 

Cilvēku ar redzes traucējumiem ērtībām Glābšanas stacijas 
teritorijā ir uzstādīta arī taktilā karte, kas ataino tās teritoriju 
un izeju uz jūru.

Lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atvieglotu ģērbtuvju 
moduļu, kā arī cita inventāra un aprīkojuma lietošanu, 
glābšanas stacijā pieejami arī pavadoņa – asistenta 
pakalpojumi. 

Ikdienā kompleksā dežurē divi asistenti (kopā 4 asistenti). 

2015.g. vasaras sezonas laikā kompleksa pakalpojumus 
izmantoja 1116 cilvēki ar invaliditāti. 

Komplekss cilvēkiem ar invaliditāti











UNIVERSĀLAIS DIZAINS 

pieejama vide, produkti, 

pakalpojumi un informācija 

visiem cilvēkiem



Universālā dizaina principi

• Ērta lietošana ikvienam;

• Daudzveidīga izmantošana;

• Viegli izprotams pielietojums;

• Viegli uztverama informācija;

• Samazināta iespēja kļūdīties;

• Minimāla fiziska piepūle;

• Kustībai un lietošanai atbilstošs 

izmērs un telpa.



Universālā dizaina ieviešana

Vides pieejamības eksperti Māris Ceirulis un 

Andis Dzērve regulāri sniedz konsultācijas 

Liepājā un Latvijā dažādiem profesionāļiem 

un citām ieinteresētām personām par 

Universālā Dizaina ieviešanu kā arī tiek vadīti 

semināri sadarbībā ar Labklājības Ministriju 

un Liepājas pilsētas domi visā valsts teritorijā 

un citās valstīs 



Esam izstrādājuši 

vides pieejamības vadlīnijas personām ar 

funkcionāliem traucējumiem

Tās var apskatīt mūsu mājas lapā: 

www.redzigaismu.lv > Vides pieejamība > 

Vides pieejamības vadlīnijas

www.redzigaismu.lv/lat/vides-pieejamiba/vides-pieejamibas-vadlinijas 







Liepājas Neredzīgo 

biedrības sadarbības 
partneri un atbalstītāji



Liepājas Neredzīgo biedrības

sadarbības partneri

• Pašvaldības: 

Liepājas pilsētas dome un Sociālais dienests, 

Kuldīgas pilsētas dome un Sociālais dienests, 

Aizputes novada dome un Sociālais dienests, 

Pāvilostas novada dome,

Grobiņas novada dome, 

Vērgales pagasta pārvalde u.c.



Liepājas Neredzīgo biedrības

sadarbības partneri

• Valsts institūcijas: 

Nodarbinātības Valsts Aģentūra, 

LR Labklājības ministrija, 

VSAC «Kurzeme» filiāle «Iļģi», 

Jūras spēku flotiles mīnu kuģu eskadra, 

Baltijas valstu pretmīnu apkarošanas darbnīca, 

Mācību pavēlniecības valodu skolas Liepājas nodaļa, 

Ceļu satiksmes drošības direkcija, u.c.



Liepājas Neredzīgo biedrības

sadarbības partneri

• Organizācijas: 

Latvijas Neredzīgo biedrība un Rehabilitācijas centrs, 

Norvēģijas Neredzīgo biedrība, 

Liepājas rajona invalīdu NVO u.c.

• Fondi:

SIF, EEZ, Borisa un Ināras Teterevu fonds u.c.

• Masu mēdiji: 

laikraksti «Kurzemes Vārds» un «Kursas laiks», 

žurnāls «Rosme», TV Kurzeme, Rietumu radio u.c.



Liepājas Neredzīgo biedrības

sadarbības partneri

• Uzņēmēji: 

SIA Philip Morris Latvia, SIA Microsoft Latvia, SIA 

LVCT, SIA Brikers Latvija, SIA AE Partner, SIA 

Gabriela, A/S LPB, SIA Liepājas Pētertirgus, SIA ADS 

pagrabs, SIA Elpa, SIA Nīckrasti, SIA Puķītes2, SIA 

Vīdners, SIA Hensons, SIA Užuļi, SIA Rimi Latvia, 

SIA Maxima Latvija, SIA Liepājas RAS, SIA Grobiņas 

Ziedi, SIA Reime, SIA Grobiņas SPMK, SIA Pindstrup

Latvia, Ploces iecirknis, SIA Urbumiņš Plus, z/s 

Pūcītes, SIA Māris  auto, SIA Mūrnieks, SIA CTB, SIA 

Hercogs L, SIA Lesjofors Springs LV LSEZ  u.c. 



Liepājas Neredzīgo biedrības

sadarbības partneri

• Labas gribas cilvēki: 

Larisa Medvedeva, Valdis Freimanis, Anita Krūma, 

Jānis un Vita Cielavs, Valda Laukgale, Anita 

Heinacka, Andris Lejnieks, Rasma Smiltniece, Melita 

Ķūše, Gunta Pečule, Valdis Freimanis, Dainis 

Ozoliņš, Aija Lauciņa u.c. 



Liepājas Neredzīgo biedrības

sadarbības partneri

• Liepājas Neredzīgo biedrība izsaka lielu 

pateicību visiem brīvprātīgajiem, kuri ņēma 

dalību sociālās rehabilitācijas un izziņas centra 

cilvēkiem ar invaliditāti „Dvēseles veldzes 

dārzs” sakopšanas un labiekārtošanas darbos 

šajā gadā! 

• Liepājas Neredzīgo biedrība izsaka pateicību 

visiem atbalstītājiem par sniegto atbalstu 

Liepājas Neredzīgo biedrības izvirzīto mērķu 

sasniegšanā  un projektu realizēšanā cilvēku ar 

invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā! 



Liepājas Neredzīgo biedrība

Ganību iela 197/205 

Liepāja, LV – 3407

(+371) 63431535, 26544442
info@redzigaismu.lv

www.redzigaismu.lv


