
projekts
«Esi aktīvs un iesaisties!»

Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/020/002

1Noslēguma seminārs, Liepāja, 2015. gada 27.janvārī

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.g. perioda 

programmas „NVO fonds” apakšprogrammas «Nevalstisko organizāciju 

projektu programma»  un Sabiedrības Integrācijas fonda finansēts



Projekta  finansējums
• Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un

Norvēģija

• Programmu «NVO fonds» finansē EEZ finanšu

instruments un Latvijas valsts

• www.sif.gov.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

• Projekta līdzfinansējums 95% apmērā tika piešķirts

no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un

5% no Latvijas valsts, savukārt 10% nodrošina pats

projekta realizētājs – Liepājas Neredzīgo biedrība.

• Finansējuma mērķis – Liepājas Neredzīgo biedrības

projekta programmas atbalstam.
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http://www.sif.gov.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/


Projekta  galvenie mērķi
• Veicināt cilvēku ar invaliditāti, pirmspensijas un

pensijas vecuma cilvēku sociālo iemaņu un darba

pamatprasmju attīstību, iesaistot viņus sociālās

rehabilitācijas programmā.

• Veicināt integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos darba

tirgū un veicināt sociālās nevienlīdzības mazināšanu.

• Uzsākt Latvijā inovatīva Sajūtu parka izveidi sociālās

rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē „Dvēseles

veldzes dārzs” Ziemupē.
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Projekta īstenošanas laiks
• Projekta īstenošanas laiks bija

no 2013. gada 14.oktobra

līdz 2015. gada 31. janvārim

• Nodarbību īstenošanas laiks projektā bija

no  2013.gada 01.novembra

līdz 2014.gada 31.decembrim
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Projekta mērķa grupas dalībnieki

• Mērķa grupas dalībnieki bija cilvēki no dažādiem

Latvijas reģioniem, tai skaitā no Kurzemes,

Vidzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas.

Kopā:

 30 pirmspensijas un pensijas vecumu sasniegušas

personas, kuras bija bez darba

 70 personas ar redzes traucējumiem

un cita veida invaliditāti.
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Projektā notikušās aktivitātes

Saskarsmes un radošās pašizteiksmes modulis

Modulis „Dzīves skola” 

Informāciju tehnoloģiju modulis

Pielāgoto fizisko aktivitāšu modulis 

Floristikas un dekoratīvās apstrādes modulis
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Klūdziņu pīšanas modulis

 Filcēšanas, ādas apstrādes un zīda 

apgleznošanas modulis 

Mājamatniecības darba veikšanas modulis

 Modulis „Dārza darbi” no 2014.gada marta

Sajūtas parka izveides uzsākšana sociālās 

rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē 

«Dvēseles veldzes dārzs» Ziemupē.
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Sajūtu parka izveides uzsākšana sociālās 
rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē 

«Dvēseles veldzes dārzs» Ziemupē

• Notikušas gan telefoniskas, gan elektroniskas

konsultācijas ar projekta partneri - Norvēģijas

Neredzīgo asociāciju.

• Norvēģu partneri tikuši informēti par Sajūtu

parka skiču projektu un izziņas centra lauku

vidē «Dvēseles veldzes dārzs» teritoriālo

zonējumu.
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• 2014.gada maijā (no 20.maija līdz 23.maijam)

notikusi Norvēģu partneru vizīte Liepājas

Neredzīgo biedrībā, kuras laikā apsekoti

objekti dabā, sniegti ieteikumi sociālās

rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes

uzlabošanā un finanšu līdzekļu piesaistīšanā.
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Īss ieskats 

fotogrāfijās
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Saskarsmes un radošās pašizteiksmes modulis
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Modulis „Dzīves skola” 
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Pielāgoto fizisko aktivitāšu modulis 
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Floristikas un dekoratīvās apstrādes modulis
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Klūdziņu pīšanas modulis
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Filcēšanas, ādas apstrādes un zīda 
apgleznošanas modulis 
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Mājamatniecība un dārza darbi
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Sajūtu parka izveides uzsākšana sociālās 

rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē 

«Dvēseles veldzes dārzs» Ziemupē
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Projekta īstenošanas vieta

Projekts tika īstenots: 

Liepājas Neredzīgo biedrības telpās, Liepājā, 

Ganību ielā 197/205

Sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku 

vidē «Dvēseles veldzes dārzs», Pāvilostas 

novada, Vērgales pagastā, «Laiveniekos»
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Projekta galvenie rezultāti
• Apgūstot jaunas prasmes un iemaņas mērķa

grupas dalībniekiem tika dota lielāka iespēja

būt sociāli aktīviem.

• Apgūstot praktiskās iemaņas un prasmes tika

veicināta iekļaušanās sabiedrībā, uzlabojot

mērķa grupas dalībnieku sociālās un

funkcionālās prasmes.

• Noslēdzoties projektam ir izveidots Sajūtu

parka tehniskais skiču projekts un sociālās

rehabilitācijas un izziņas centra «Dvēseles

veldzes dārzs» teritoriālais zonējums. 21



• Noslēgts sadarbības līgums ar Norvēģijas

Neredzīgo asociāciju par sadarbību sociālās

rehabilitācijas un izziņas centra lauku vidē

«Dvēseles veldzes dārzs» izveidē.

• Saskaņā ar izveidoto tehnisko skiču projektu

un teritoriālo zonējumu, piesaistot tālāku

finansējumu turpināsies darbs tālākā

realizācijai.
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Paldies par 
uzmanību!
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Šis prezentācijas materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 

Par prezentācijas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.

Liepājas Neredzīgo biedrība

Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407
Tel. 63431535, 26544442

info@redzigaismu.lv
www.redzigaismu.lv

http://www.redzigaismu.lv/

