
Liepājas Neredzīgo 
biedrības

pārskats par darbību

2017. gada oktobris – 2018. gada 
oktobris



Projekts
,,Nāc darboties un piedzīvo 

pārmaiņas!”
Liepājas pilsētas pašvaldības finansēts

Nevalstisko organizāciju sociālās 
iekļaušanas projekta Nr.678/2.2.29.2. ietvaros 



Par biedrību...



Liepājas Neredzīgo biedrība
internetā

 www.redzigaismu.lv

 www.youtube.com/LiepajasNB

 www.facebook.com/redzigaismu

 ww.instagram.com/liepajasneredzigobie

driba/

 www.draugiem.lv → Domubiedri → 
Liepājas Neredzīgo biedrība



Liepājas Neredzīgo biedrība

Adrese: Ganību iela 197/205 Liepāja, LV – 3407
Tālrunis: (+371) 63431535, 26544442
www.redzigaismu.lv info@redzigaismu.lv



Biedrībā ir
 760 biedri ar dažāda veida invaliditāti;
 darbojas 33 brīvprātīgie;
 strādā 35 darbinieki, no kuriem 18 ir cilvēki ar 

invaliditāti, no tiem:
• Valsts rehabilitācijas programmā strādā 9 

sociālie rehabilitētāji;
• NVA subsidētajās darbvietās strādā 12 

cilvēki ar invaliditāti;
• «Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 

nevalstiskajā sektorā» strādā 3 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

 Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar redzes un
cita veida invaliditāti;

 Izglītības un nodarbinātības veicināšana
cilvēkiem ar invaliditāti;

 Vides pieejamības veidošana un universālā
dizaina principu popularizēšana, un
iedzīvināšana sabiedrībā, lai veicinātu
vienādas iespējas visiem cilvēkiem;

 Sadarbība ar pašvaldībām, valsts iestādēm,
fondiem, uzņēmējiem, kā arī nevalstiskajām
organizācijām un citiem sadarbības partneriem



Pie mums jūs varat apgūt:
 sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo 

biedrības tiflotehnikas centru tiek 
nodrošināta tehnisko palīglīdzekļu 
lietošanas apmācība (baltie orientēšanās 
un atbalsta spieķi, ‘’runājošie’’ pulksteņi, 
audio grāmatu atskaņotāji u.c.) ;

 pašaprūpes un mājturības iemaņas;
 datora un telefona lietošanu;
 mūzikas terapiju un klavierspēli;
 klūdziņu pīšanu;
 ādas apstrādi;



Pie mums jūs varat apgūt:

 floristiku;

 kokapstrādi;

 filcēšanu;

 keramiku;

 tapošanu;

 braukšanu ar tandēmu vai trīsriteni;



Pie mums jūs varat saņemt:
 atbalstu sociālo un sadzīves problēmu 

risināšanā;
 transporta pakalpojumus cilvēkiem ar 

invaliditāti;
 Iespēju piedalīties ekskursijās, 

tematiskās pēcpusdienās, 
Starptautiskajā Baltā spieķa dienas 
atzīmēšanā u.c. pasākumos;

 biedrības informatīvo izdevumu 
‘’Gaisma Tumsā’’ redzīgo un Braila
rakstā, un audio formātā;



Pie mums jūs varat 
piedalīties:

 informatīvi izglītojošos semināros – ‘’Es 
vēlos iepazīstināt tevi ar savu pasauli’’,  
‘’Universālais dizains – vides, 
pakalpojumu, produktu, informācijas 
pieejamība visiem cilvēkiem’’;

 saskarsmes stundās un atbalsta grupās;



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 sniegta 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;

Tajā cilvēkiem ar visa veida invaliditāti ir
iespējams izbaudīt:

1. Sajūtu parku;

2. Smaragdtūju labirintu;

3. Baso pēdu taku;

4. Piemājas dīķi un pielāgotos peldratus

5. Āra trenažierus un lielformāta spēles



Dvēseles Veldzes dārzs
6. Piemājas dīķi un pielāgotos peldratus

7. Āra trenažierus un lielformāta spēles

8. Dalību dažādās nodarbībās

9. Uz kristīgām pamatvērtībām balstītu
palīdzību

 centrā ikviens var uzturēties ilgstoši
nesteidzīgā lauku vidē, satiekoties ar citiem
cilvēkiem, pašiem veicot nelielus lauku
darbiņus un iesaistoties dažādās aktivitātēs



Aicinām ikvienu 
cilvēku

ar redzes vai cita veida 
invaliditāti izmantot 

mūsu biedrības 
piedāvātās iespējas!



































Liepājas Neredzīgo 
biedrības Lielā zāle

 Zāles platība: 255,8 m2

 Skatuve: 129,7 m2

 Foajē: 129,4 m2



Lielā zāle



Liepājas Neredzīgo 
biedrības darbinieki



Liepājas Neredzīgo biedrības biedri, 
brīvprātīgie un darbinieki



Sadarbība ar valsts un 
pašvaldību institūcijām



Liepājas pilsētas 
pašvaldības 

administrācijas un sociālā 
dienesta līdzfinansētie 

projekti un pakalpojumi



Projekts

,,Saredzi citādāk”

Liepājas pilsētas pašvaldības un Interreg Latvija –
Lietuva programmas 2014.-2020. projekta LLI – 212 

“Saredzi citādāk” (I see) ietvaro



,,Saredzi citādāk” aktivitātes

Cilvēkiem ar I., II., III. grupas invaliditāti piedāvāt 
sociālā pakalpojuma teorētiskas un praktiskas 
nodarbības:

1. Mājturībā un dārza darbos;

2. Mājamatniecībā;

3. Datorapmācībā;

4. Apmācībā pilsētvides pieejamībā (orientēšanās, 
pludmales pieejamības komplekss, taktilās
kartes u.t.t.)

Bukleta « Saredzi citādāk » izstrāde



,,Saredzi citādāk” aktivitātes

Projekta ietvaros 2017. gada 13. novembrī tika
rīkots Starptautiskai neredzīgo dienai veltīts
gājiens

 2018. gada 29. jūnijā tika rīkots publisks
pilsētvides pasākums cilvēkiem ar redzes
traucējumiem un viņu atbalsta personām, kā arī
citiem interesentiem

 2018. gada vasarā tika izstrādāts informatīvais
materiāls (buklets), kas sniedz sabiedrībai plašāku
izpratni par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām,
tiesībām un iekļaušanās iespēju sabiedrībā

















Mācību kursi
„Speciālistu kompetenču 

uzlabošana darbā ar cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, t.sk.ar redzes 

traucējumiem”

Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020

Projekts “Saredzi citādāk”, nr. LLI-212



Mācību kursu norise
Mācību programmas un materiāli ir  izstrādāti 

par tēmām: 
1. Informācijas un pakalpojumu pieejamība 

cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 
2. Vides pielāgošana saskaņā ar Universālo 

dizainu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 
3. Cilvēku ar redzes traucējumiem labāka 

izprašana, stiprinot emocionālo inteliģenci. 
4. Dienas aprūpes centru, sociālo pakalpojumu un 

sociālās rehabilitācijas nodrošināšanas iespējas 
cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem, t.sk 
redzes traucējumiem. 

5. Pieredzes apgūšana “Kā dzīvo cilvēks ar redzes 
traucējumiem”, izmantojot kanisterapiju.



Mācības ir nodrošinātas šādām 
mērķa grupām:

1. Sociālo dienestu speciālistiem/sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem

2. Slimnīcu personālam/māsu palīgiem

3. Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, kuri 
ikdienā sniedz pakalpojumus klientiem

4. Esošie un potenciālie uzņēmēji (t.sk. 
tūrisma uzņēmēji)

Projekta ietvaros mācību kursi notiek 
Liepājā, Nīcā, Grobiņā, Priekulē, Aizputē, 
Kuldīgā, Pāvilostā, Saldū, Ventspilī, Talsos





Projekts
,,Nāc darboties un piedzīvo 

pārmaiņas”

Liepājas pilsētas pašvaldības finansēts Nevalstisko 
organizāciju un sociālās iekļaušanas projekts «Nāc 
darboties un piedzīvo pārmaiņas» Nr.678/2.2.29.2.



Stiprināt biedrībā jau notiekošās aktivitātes

Subsidēto darba vietu nodrošināšana

Turpināt sociālās iekļaušanas kursa «Dzīves
skola» nodarbību ciklu

Turpinās izdevuma «Gaisma Tumsā» izdošana

,,Nāc darboties un piedzīvo 
pārmaiņas” mērķi



 12. aprīlī LNB notika seminārs «Mākslas terapija»

 20. aprīlī ekskursija uz «Lavander Villu»

 10. maijā ekskursija uz Liepājas olimpiskā centra manēžu

 17. un25. maijā ekskursijas uz Cīravas bišu dravu

 30. augstā nūjošanas instruktores Ilonas Kilas vieslekcija

 6. septembrī fizioterapeites Sabīnes Jančauskas vieslekcija

 14. septembrī ekskursija uz Ēdoles pili

 Izdevumā «Gaisma Tumsā» ir izveidota jauna rubrika
«Mana biedrība»

 Izveidots speciāls informatīvais materiāls lai informētu
ārstniecības iestādes, tai skaitā ģimenes ārstus, par
Liepājas Neredzīgo biedrības piedāvātajām iespējām

 Organizēts ikgadējais «Baltā spieķa» pasākums

,,Nāc darboties un piedzīvo 
pārmaiņas” aktivitātes















,,Veselības dienas 
pieaugušajiem ar 
invaliditāti 2018”

Projekts notiek sadarbībā ar Liepājas pilsētas 
pašvaldību un tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda 

projekta Nr.9.2.4.2/16/I/088  “Liepāja. Vesels. Aktīvs. 
Laimīgs” ietvaros.



"Veselības dienas pieaugušajiem 
ar invaliditāti 2018”

 pasākums norisinājās no 8. – 10. augustam ,,Dvēseles veldzes
dārzā”, Ziemupē;

 tajā kopumā piedalījās 50 dalībnieki – cilvēki ar dažāda veida
invaliditāti, 11 nodarbību vadītāji un 15 brīvprātīgie;

 trīs dienu garumā pasākuma dalībnieki, daloties 4 komandās:

• vingroja sporta instruktora pilatēs un fizioterapeita vadībā

• apguva pareizas nūjošanas un riteņbraukšanas, tai skaitā tandēm 
riteņbraukšanas iemaņas

• apguva peldēšanu, orientēšanos un tūrismu

• Piedalījās meistarklasēs par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, 
garīgo veselību un pareizu fizisko aktivitāšu izpildi, ieguva 
teorētiskās un praktiskās zināšanas par pareizu vingrošanu, 
spēlēja intelektuālās un galda spēles















,, Pilates (atveseļošanās 
vingrošanas) nodarbības 
cilvēkiem ar invaliditāti”

Projekts notiek sadarbībā ar Liepājas pilsētas 
pašvaldību un tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda 

projekta Nr.9.2.4.2/16/I/088  “Liepāja. Vesels. Aktīvs. 
Laimīgs” ietvaros.



Pilates (atveseļošanās vingrošanas) 
nodarbību norise

No 2018.gada jūnija līdz 2020. gada 
martam projekta ietvaros Liepājas 
Neredzīgo biedrības lielajā zālē notiek 
vingrošanas nodarbības 12 cilvēku sastāvā

 Katras grupas nodarbības notiek trīs 
mēnešu garumā, vienu reizi nedēļā –
piektdienās no plkst. 11:00 līdz 12:00

Nodarbības vada sporta instruktore 
Kristīne Kleinšmite







“Sociālās palīdzības 
sniegšana 2018” 

A/S «Latvijas Valsts meži» finansēts projekts «Sociālās 
palīdzības sniegšana 2018» Nr. 7.5./LVM/18/15



«Sociālās palīdzības sniegšana 2018»

No 2018. gada aprīļa līdz 31. oktobrim 
projekta ietvaros LNB ieviesa divas 
interešu aktivitātes – keramika un dārza 
darbi

Nodarbībās piedalījās cilvēki ar dažāda 
veida invaliditāti un seniori ar 
funkcionāliem traucējumiem

Nodarbības notika sešu mēnešu garumā



















“Pozitīvo sajūtu telpa 
mazajiem 

liepājniekiem” 

Liepājas Izglītības pārvaldes sadarbībā ar Liepājas 
Neredzīgo biedrība finansēts projekts Nr. 

2/GIMEN/18/036 



“Pozitīvo sajūtu telpa mazajiem 
liepājniekiem” mērķis

Projekta mērķa grupa ir Liepājas daudzbērnu
ģimenes. Projekta laikā ģimenēm būs iespēja 
satikties, kopīgi izrunāt neskaidros 
jautājumus par ikdienas rūpēm, bērnu 
audzināšanu un saņemt atbalstu no 
speciālistiem

Projektā ir rīkoti kopīgi ģimenes vērtību 
stiprinoši pasākumi un radošās darbnīcas, 
kas notiks septembra un oktobra sestdienās











Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

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

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

2. Transporta pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti.



Liepājas domes sociālais 
dienests

 Projekta darbības laikā vienam mērķa drupas
dalībniekam tiek nodrošinātas 100 sociālās
rehabilitācijas stundas.

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

1. ievadprogramma;

2. orientēšanas un mobilitāte lauku vidē izmantojot
dabīgos un mākslīgos orientierus;

3. sociālās rehabilitācijas, integrācijas un izziņas
prasmju apguve lauku vidē



Liepājas pilsētas domes sociālais 
dienests 2017 – 2018 līdzfinansējis:

klūdziņu pīšanas nodarbības

ādas apstrādes nodarbības

floristikas nodarbības cilvēkiem ar 
invaliditāti

mūzikas terapijas nodarbības un 
klavierspēli

tapošanas nodarbības



Kuldīgas dome 
līdzfinansē

Sociālo rehabilitāciju

Transporta izmaksas

Dažāda veida aktivitātes 
svētkos, u.c.



Aizputes dome 
līdzfinansē

Sociālo rehabilitāciju

Transporta izmaksas

Dažāda veida aktivitātes 
svētkos

Uzturēšanos SRCI «Dzīves 
skola», u.c.



Starptautiskais 
projekts



Projekts
,,Astronomija 

neredzīgajiem un 

cilvēkiem ar invaliditāti”



A4BD ir Erasmus+ projekts, kura mērķis ir
izveidot astronomisko objektu datubāzi un īpašu
programmatūru, kas dotu iespēju cilvēkiem ar
redzes traucējumiem nonākt saskarē ar
astronomijas zinātni.

Projekta rezultātā tiks izveidoti instrumenti,
kurus speciālās izglītības profesionāļi varēs
lietot, lai palīdzētu mācīt zinātni cilvēkiem ar
redzes traucējumiem

Projekta apraksts



 Projekta mērķi tiks sasniegti ar sekojošu aktivitāšu
palīdzību:

1. Trīs īstermiņa izglītības pasākumi, kas notiks
partneru koordinatora birojā, Patras Universitātē
(University of Patras).

2. Piecas studentu un pasniedzēju izglītības pieredzes
apmaiņas Francijā, Spānijā, Latvijā, Kiprā un Polijā.

3. Piedalīšanās divās inovāciju un tehnoloģiju izstādēs,
kurās tiks prezentēti projekta rezultāti.

4. Trīs īsas izglītības programmas Latvijā, Kiprā un
Polijā.

5. Konference par projekta rezultātu un tehnisko
darbu izplatīšanu pa projekta tēmām.

Projekta aktivitātes









Sadarbība ar NVA

Sadarbībā ar NVA Liepājas Neredzīgo
biedrībā tiek nodarbināti 18 cilvēki ar
invaliditāti:

1. Subsidētās darba vietas cilvēkiem ar
invaliditāti – 12 cilvēki ar invaliditāti

2. Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
NVO sektorā – 3 jaunieši



Liepājas Neredzīgo 
biedrības 

realizētie projekti



Projekts ar 
"Philip Morris Latvia" 

atbalstu



Projekta mērķis

Izbūvēt sociālā rehabilitācijas un izziņas
centrā „Dvēseles veldzes dārzs”,
Ziemupē 50 m2 lielu pagrabu - cilvēku ar
invaliditāti pašaudzēto dārzeņu un augļu
uzglabāšanai, tādējādi, ar ražas veltēm
atbalstot cilvēkus ar dažāda veida
invaliditāti un viņu atbalsta personas



Projekta paredzētais noslēguma
datums līdzekļu izlietojumam ir
2017.gada 31.oktobris

2018. gadā pilnībā pabeigti pagraba
būvniecības darbi



Tiek finansēta daļa no pirts būvniecības
izmaksām

Finansiālais atbalsts filcēšanas nodarbībām

Segta daļa no transporta pakalpojumiem

Segta daļa no «Baltā spieķa» pasākuma
izmaksām

Segtas izmaksas saistībā ar 13. novembra
Neredzīgo dienas gājienu

Segta daļa no nodarbību materiālu
izmaksām

Projekta ietvaros 2018. 
gadā













Projekts
«DVĒSELES VELDZES 

DĀRZS»



Projekts
«Dvēseles veldzes dārzs»

Liepājas Neredzīgo biedrības lauku
īpašumā "Laivenieki", Ziemupē tiek
attīstīts "Dvēseles veldzes dārzs" -
sociālās rehabilitācijas un izziņas
centrs lauku vidē cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.



«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



«Dvēseles veldzes dārzs» 
ēka 2016. gadā



«Dvēseles veldzes dārzs» 
ēka 2017. gadā



«Dvēseles veldzes dārzs» 
ēka 2018. gadā



2018.gadā "Dvēseles veldzes dārzu" 
vasaras sezonā apmeklējuši vairāk 
kā 2,5 tūkstoši cilvēku; ekskursijas 
novadītas 458 cilvēkam

Vairāki simti cilvēki pagājušā gada 
laikā iesaistījušies "Dvēseles 
veldzes dārzā" organizētajos 
pasākumos un dažādos lauku 
darbos



Projekta «Dvēseles veldzes 
dārzs» aktivitātes 2018.gadā

 turpinās sanitārajā mezgla izbūve

 tiek būvēta apaļā lapene

 tiek  būvēta ēka «Laiks mieram»

pabeigti pagraba būvniecības darbi

ar ziedojumu palīdzību saņemtas trīs aitas

 tika iegādātas 30 vistas un 1 gailis

 tiek turpināts darbs pie pielāgotas pludmales 
izveides sadarbībā ar sadarbības partneriem 
Vācijā



Projekta «Dvēseles veldzes 
dārzs» aktivitātes 2018.gadā
 turpinās sakopšanas un tīrīšanas darbi rehabilitācijas 

centra meža teritorijā un sajūtu parkā

 rudenī ievākta klūgu raža, kā arī arbūzi, melones u.c. 
produkti no augļu dārza, kā arī sakņu dārza

 visos lauka, dārza, meža un piemājas darbos tiek 
iesaistīti cilvēki ar invaliditāti, kuri izmanto 
pakalpojuma "Sociālā rehabilitācija lauku vidē" iespējas, 
gūstot jaunu pieredzi, iemaņas un prasmes un saņemot 
gandarījumu no pašu rokām paveiktā darba augļiem un 
piedzīvojot piederības, noderīguma un kopīga darba 
prieka izjūtu







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 - nodrošināt
rehabilitācijas iespējas cilvēkiem ar
invaliditāti lauku vidē, sniegt uz kristīgām
pamatvērtībām balstītu palīdzību, veicināt
personības pilnveidošanos.
Sociālās rehabilitācijas centrs „Dvēseles
Veldzes dārzs” ir vieta, kur cilvēki ar
invaliditāti var 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 
DAŽĀDA VEIDA ATBALSTU!



Pludmales pieejamības 
komplekss cilvēkiem ar 

invaliditāti 
Liepājas pludmalē



Komplekss cilvēkiem ar 
invaliditāti

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 un informatīva
afiša.



Komplekss cilvēkiem ar 
invaliditāti

Pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības
administrācija atbalstam, 2018.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).



Komplekss cilvēkiem ar 
invaliditāti

2018.g. vasaras sezonas laikā 
kompleksa pakalpojumus 
izmantoja 2402 cilvēki ar 

invaliditāti un jaunās māmiņas











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
Liepājas pilsētas pašvaldības
administrāciju 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







Projekts
,,LNB izaugsme nozīmīgā 

pieredzē un darbā”
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
«NVO fonds» un Liepājas Neredzīgo biedrības 

projekts Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/002/14



Liepājas neredzīgo biedrībā 
projekts tiek īstenots no 2018. 
gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim

Projekta realizācijas laiks



Liepājas Neredzīgo biedrības darbiniekiem, 
brīvprātīgiem darbiniekiem un biedriem

1. paaugstināt kompetenci un stiprināt motivāciju;

2. veicināt informācijas apmaiņu;

3. apzināt pozitīvus piemērus veiksmīgas 
sadarbības popularizēšanā un attīstībā starp 
cilvēkiem ar invaliditāti, viņu atbalstītājiem, 
pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem, 
pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO un masu 
medijiem.

Projekta mērķis



 Sadarbības kontaktu veidošanas un 
pieredzes apmaiņas brauciens 17 
biedrības darbiniekiem un 
brīvprātīgajiem uz Vidzemes un 
Latgales reģionā esošajām 
nevalstiskajām organizācijām, 
rehabilitācijas centriem un 
sociālajiem uzņēmumiem trīs dienu 
garumā;

Projekta aktivitātes













Projekta aktivitātes

2 dienu seminārs Ziemupē 25 
Liepājas Neredzīgo biedrības 
darbiniekiem un brīvprātīgajiem par 
kompleksu zināšanu izmantošanu 
biedrības mērķu sasniegšanai, 
problēmsituāciju risināšanu mainīgā 
vidē, kritiskās domāšanas 
nepieciešamību sociālajā darbā, 
jauninājumiem tālākizglītības 
metodikā;





Projekta aktivitātes

2 dienu seminārs 50 Liepājas 
Neredzīgo biedrības darbiniekiem, 
brīvprātīgā darba darītājiem un 
biedriem septembrī tiks rīkots 
semināru cikls par veiksmīgu un 
pilnvērtīgu sadarbību ar cilvēkiem, 
kuriem ir dažāda veida invaliditāte, 
informācijas un pakalpojumu 
nodrošināšanā;





Projekta aktivitātes

Izveidots 2018. gada pirmā pusgada 
paveikto darbu apkopojums

Projekta rezultātu prezentācija 
biedrības biedriem, citām 
organizācijām, atbalstītājiem un 
masu medijiem š.g.15.oktobrī 
notiekošajā Starptautiskajā Baltā 
spieķa dienā.



Liepājas Neredzīgo biedrības 
pārstāvju viedokļa popularizēšana 
sabiedrībā par sociālās jomas un 
sadarbības lomas nozīmi, līdzdalību 
dažādu lēmumu pieņemšanā, 
projektu īstenošanu pilsētas un 
Latvijas mērogā, universālā dizaina 
ieviešanu u.c. nozīmīgām tēmām, kas 
parādīsies plašsaziņas līdzekļos un 
sociālajos tīklos.

Projekta aktivitātes



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, Pāvilostas novada 

būvvalde u.c.



Liepājas Neredzīgo biedrības
sadarbības partneri

Valsts institūcijas:

 Nodarbinātības Valsts Aģentūra;
 LR Labklājības ministrija;
 VSAC «Kurzeme» filiāle «Iļģi»;
 Kurzemes plānošanas reģions
 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 sadarbības tīkls;

 organizācija АНО «Белая Трость» Krievijā, 

Jekaterinburgā;

 Klaipēdas Neredzīgo biedrība;

 Liepājas rajona partnerība, u.c.



Liepājas Neredzīgo biedrības 
sadarbības partneri

Fondi:
 Sabiedrības integrācijas fonds;
 Ziedot.lv;
 Erasmus+; u.c.

Masu mediji:
 laikraksti «Kurzemes Vārds» 
 LNB žurnāls «Rosme»;
 TV Kurzeme;
 Portāli www.liepajniekiem.lv, www.rekurzeme.lv, 

www.irliepaja.lv u.c.

http://www.liepajniekiem.lv/
http://www.rekurzeme.lv/
http://www.irliepaja.lv/


Liepājas Neredzīgo biedrības
sadarbības partneri 

Uzņēmēji:
SIA Philip Morris Latvia, SIA Microsoft Latvia, SIA Gabriela, 
SIA ADS Baltic, SIA Elpa, SIA Nīckrasti, SIA “Tiamo grupa”, 
SIA Hensons, SIA Užuļi, SIA Liepājas RAS, SIA Reime, SIA 
Māris  auto, SIA CTB, SIA “DEPO DIY”, SIA “RONGMO”, SIA 
“Brikers Latvija”, SIA “UPTK”, SIA “AD Būve”, SIA Inrex IT, SIA 
“Exceed”, SIA Finanšu un nodokļu serviss, SIA BKB Birojs, 
SIA MLTPLY, SIA «Zālītes A», z/s «Kalniņkalni», SIA 
«Liepājas Enreģija», SIA «Elektrons un K», SIA «Kurzemes 
sēklas», SIA «LSEZ RT metāls», Z/s «Rožkalni», SIA 
«Tolmets», SIA «Lursoft IT»



Liepājas Neredzīgo biedrības
sadarbības partneri

Labas gribas cilvēki: 

Gundars Zvaigznītis, Ausma Vīva, Santa
Knopkena, Ainars Kreics, Arnis Grīnbergs, Larisa
Medvedeva
• Pāvilostas, Grobiņas, Kapsēdes, Vērgales skolu

audzēkņi,
• Liepājas Neredzīgo biedrības biedri un

brīvprātīgie, kuri brauca strādāt „Dvēseles
veldzes dārzā” u.c.



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


