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Liepājas Neredzīgo biedrība
internetā

 www.redzigaismu.lv

 www.youtube.com/LiepajasNB

 www.facebook.com/redzigaismu

 www.draugiem.lv → Domubiedri → 
Liepājas Neredzīgo biedrība



Par biedrību...



Biedrībā ir
 762 biedri ar dažāda veida invaliditāti;
 darbojas 25 brīvprātīgie;
 strādā 57 darbinieki, no kuriem 37 ir cilvēki ar 

invaliditāti, no tiem:
• Valsts rehabilitācijas programmā strādā 9 

sociālie rehabilitētāji;
• NVA subsidētajās darbvietās strādā 17 

cilvēki ar invaliditāti;
• NVA atbalsta pasākumā «Subsidētā darba 

vieta jauniešiem bezdarbniekiem» strādā 9 
jaunieši

• Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība NVO 
sektorā - 7 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
 ādas apstrādi
 floristiku
 tapošanu
 radošās mākslas nodarbības
 mūzikas terapiju un klavierspēli



Pie mums jūs varat apgūt:

 datora lietošanas pamatus, izmantojot 
ekrānlasošās un ekrānpalielinošās
programmas “Jaws”, “NVDA”, “Zoom Text”

 izmantot trenažieru zāli
 nūjošanu
 ir iespēja veikt braucienus ar tandēmu
 piedalīties saskarsmes grupas 

nodarbībās



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.



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
,,Iedegties cerībā –

piedzīvot darbos!”
Liepājas pilsētas pašvaldības finansēts

Nevalstisko organizāciju sociālās 
iekļaušanas projekts



Liepājā dzīvojoši cilvēki ar 
dažāda veida invaliditāti

Projekta mērķa grupa



Projekta mērķis

Projekta darbības laiks: 2017.gada marts –
31.decembris

Projekta mērķis, veicināt cilvēku ar 
dažāda veida invaliditāti (tai skaitā 

redzes, funkcionāliem un garīgās 
attīstības traucējumiem)  sociālo 

iemaņu attīstību, integrāciju 
sabiedrībā, iekļaušanos darba tirgū 

un sociālās nevienlīdzības 
mazināšanu. 



,,Iedegties cerībā – piedzīvot 
darbos!” aktivitātes

subsidēto darba vietu nodrošināšana
cilvēkiem ar invaliditāti;

IT un tehnisko palīglīdzekļu lietošanas
apmācības neredzīgiem, vājredzīgiem
cilvēkiem un cilvēkiem ar cita veida
invaliditāti;

ādas apstrāde;

mājturības, mājamatniecības;



,,Iedegties cerībā – piedzīvot 
darbos!” aktivitātes

 transportu pakalpojumu nodrošināšana;

 Starptautiskā Baltā spieķa dienas pasākumu
organizēšana;

 sociālās iekļaušanās kursa "Dzīves skola" izglītojošo
pasākumu, tostarp, izbraukumu ekskursiju
nodrošināšana;

 sabiedrisko attiecību un informācijas pieejamības
speciālistes piesaistīšana ar mērķi atspoguļot
biedrībā notiekošās aktualitātes dažādos masu
medijos, sociālajos tīklos, kā arī Liepājas Neredzīgo
biedrības izdevumā “Gaisma Tumsā”











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

 Projekts stājies spēkā no 2016.gada 24.marta un darbojas līdz
2018.gada 24. martam.

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

 Projektā 2017.gadā iesaistīti 110 cilvēki ar dažāda veida
invaliditāti no Liepājas pilsētas.

 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 2016 – 2017 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.



Sadarbība ar NVA

Sadarbībā ar NVA Liepājas Neredzīgo
biedrībā tiek nodarbināti 33 cilvēki ar
invaliditāti:

1. Subsidētās darba vietas cilvēkiem ar
invaliditāti – 17 cilvēki ar invaliditāti

2. Subsidētās darba vietas jauniešiem ar
invaliditāti – 9 jaunieši

3. Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
NVO sektorā – 7 jaunieši



Liepājas pilsētas 
pašvaldības 

administrācijas
iepirkumi, kurā kā 

pakalpojuma sniedzējs 
ir Liepājas Neredzīgo 

biedrība



Fizioterapijas 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.



Fizioterapijas nodarbības 
cilvēkiem ar invaliditāti

3 mēnešu garumā, vienu reizi nedēļā
fizioterapeites Līnas Heinackas vadībā
norisinājās vingrošanas nodarbības grupā
cilvēkiem ar invaliditāti;

 vingrošanas nodarbības grupās deva iespēju
ikvienam cilvēkiem ar invaliditāti saprast to, kā
pareizi, nenodarot sev pāri, veikt dažādus
fiziskos vingrojumus



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) nodarbības cilvēkiem 

ar invaliditāti

4 mēnešu garumā sākot no
15.septembra līdz pat Ziemassvētkiem katru
piektdienu no plkst. 11.00-12.00 Liepājas
Neredzīgo biedrības telpās norisinās
nodarbības pilatēs cilvēkiem ar dažāda veida
invaliditāti;

nodarbības vada sporta instruktore pilatēs -
Kristīne Kleinšmite.





,,Veselības dienas 
pieaugušajiem ar 
invaliditāti 2017”

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 2017”

 pasākums norisinājās no 6.- 8.septembrim ,,Dvēseles veldzes
dārzā”, Ziemupē;

 tajā kopumā piedalījās 50 dalībnieki – cilvēki ar dažāda veida
invaliditāti, 10 nodarbību vadītāji un 13 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

• piedalījās pielāgotās sporta stafetēs, vingrojumos, intelektuālās 
un galda spēlēs

• uzzināja daudz jauna meistarklases par veselīgu uzturu, garīgo 
veselību un fizisko slodzi – darbam un veselībai











Liepājas Neredzīgo 
biedrības 

realizētie projekti



Projekts
«Sociālās palīdzības 

sniegšana»
"Latvijas valsts meži" ziedojums

sociālās jomas projektiem sadarbībā ar
partneru - nodibinājumu "Fonds "Ziedot.lv""

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMtqHb_tTPAhUKiSwKHZEpBtMQjRwIBw&url=http://www.draugiem.lv/ziedotlv/&psig=AFQjCNE8d03SlrpKAz_vycJNs5dGMDQU8Q&ust=1476352144082830
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMtqHb_tTPAhUKiSwKHZEpBtMQjRwIBw&url=http://www.draugiem.lv/ziedotlv/&psig=AFQjCNE8d03SlrpKAz_vycJNs5dGMDQU8Q&ust=1476352144082830


Projekta mērķa grupa

Cilvēki ar dažāda veida 
invaliditāti no Liepājas un 

Kurzemes reģionā esošajām 
pilsētām



Projekta mērķis

Projekta darbības laiks : 2017.gada 
1.aprīlis – 30.oktobris

Projektam noslēdzoties, tā galvenais
mērķis - tiks veidoti jauni sociālie kontakti
un veicināta cilvēku ar invaliditāti
iekļaušanos sabiedrībā. Projektā kopā
iesaistīti 110 mērķgrupas dalībnieki,
cilvēki ar dažāda veida invaliditāti.



Projekta aktivitātes
radošās mākslas nodarbībās, kurās nodarbību

vadītājas vadībā tiek zīmēts, līmēts, krāsots,
veidots utt.;

tapošanas nodarbībās, kurās nodarbību
vadītājas vadībā tiek apgūti tapošanas
(adīšana uz grābekļa) pamati. Adītas šallītes,
cepures, cimdi, zeķes utt.;

mājamatniecības nodarbībās, kurās nodarbību
vadītāja vadībā tiek apgūti praktiski
mājamatniecības darbiņi gan pilsētvidē, gan
lauku vidē













Projekts ,,Šodien iesaisties, 
piedalies un baudi ,,Dvēseles 

veldzes dārzu”, Ziemupē”
(Nr.16-02-AL-13-A019.2202-000024).

Projekts tiek finansēts ar Lauku atbalsta dienesta un Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” atbalstu.



Projekta mērķa grupa

Cilvēki ar dažāda veida 
invaliditāti, viņu atbalsta 

personas, tūristi un ģimenes 
ar bērniem



Projekta mērķis
Projekta darbības laiks : 2017.gada 1.aprīlis –

30.oktobris

Labiekārtot sociālās rehabilitācijas
un izziņas centra lauku vidē
“Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē
teritoriju, pakalpojuma pieejamības
nodrošināšanai cilvēkiem ar
invaliditāti un viņu atbalsta
personām.



5 āra trenažieru (t.sk. pielāgotus arī cilvēkiem 
ar invaliditāti) uzstādīšana;

15 stacionāru āra soliņu uzstādīšana;

4 lielformāta figūru spēļu komplektu “Āra šahs 
un dambrete” uzstādīšana;

košumkrūmu labirinta izveidošana;

3 peldēšanai pielāgotu ratiņu, lai peldi varētu 
izbaudīt gan ikviens ratiņkrēslā sēdošais, gan 
arī vecāka gada gājuma cilvēki, kuri nejūtas 
vairs tik stabili uz savām kājām, iegāde

Projekta aktivitātes











"Pagraba izbūve sociālās 
rehabilitācijas un izziņas 

centrā lauku vidē 
"Dvēseles veldzes dārzs""

Rietumu bankas Labdarības fonda un „Philip 
Morris Latvia” atbalstītais projekts



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.



Kopējais savāktais finansiālais
atbalsts pagraba izbūvei ir 9000
euro.

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





Projekts ar 
"Philip Morris Latvia" 

atbalstu



"Philip Morris Latvia" 2016. 
gadā atbalstīja ar:

 materiālu nodrošinājumu rokdarbu aktivitātēm;

 transporta izdevumiem cilvēkiem ar invaliditāti;

 pludmales izveidi, labiekārtošanu, un orientieru
uzstādīšanu (grants, smilts, kokmateriāli, transporta
pakalpojumi u.c.);

 atpūtas un higiēnas telpu iekšējo apdari, apkures
katlu, boileri, siltajām grīdām, tualetes podiem,
izlietnēm, dušām;

 pagraba pamatu izbūvi - tehnikas nomu, armatūru
veidņiem, ūdens necaurlaidīgu pamatu un grīdas
izbūvi



"Philip Morris Latvia" 2017. 
gadā atbalstīja ar:

 Baltā Spieķa svinību un Starptautiskās Neredzīgo 
dienas organizēšanu;

 materiālu iepirkšanu nodarbībām biedrībā;

 transporta izmaksas braucieniem uz biedrību un 
"Dvēseles veldzes dārzu", Ziemupē;

 ieejas pielāgošanu un uzbrauktuves izbūvi Dienas 
centrā (Ganību ielā 197/205, Liepāja) iekļūšanai tajā 
un Lielajā zālē;

 II kārtas pagraba izbūvi "Dvēseles veldzes dārzā" -
pagraba jumta pārsedzi, jumtu, tehnikas nomu, 
sienu, griestiem, durvīm utt.







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



2017.gadā "Dvēseles veldzes dārzu" 
vasaras sezonā apmeklējuši vairāk 
kā 3 tūkstoši cilvēku; ekskursijas 
novadītas 631 cilvēkam

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



Projekta «Dvēseles veldzes 
dārzs» aktivitātes 2017.gadā

 pagraba izbūve

 iekšdarbi sanitārajā mezglā

 atremontēta veranda; tajā ielikti logi

 uzstādīti pieci āra trenažieri

 izveidots košumkrūmu labirints

 iegādātas trīs aitas un divas kazas

 uzstādītas 4 lielformāta spēles "Āra šahs un dambrete"

 uzstādīti 15 stacionāri āra soliņi

 tiek turpināts darbs pie pielāgotas pludmales izveides

 iegādāti trīs peldrati cilvēkiem ar invaliditāti

 pagarināta Baso pēdu taka, tagad jau 350m gara



Projekta «Dvēseles veldzes 
dārzs» aktivitātes 2017.gadā
 izveidots volejbola laukums

 izbūvēts pievedceļš

 turpinās sakopšanas un tīrīšanas darbi rehabilitācijas 
centra meža teritorijā

 rudenī ievākta klūgu raža

 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, 2017.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

2017.g. vasaras sezonas laikā 
kompleksa pakalpojumus 
izmantoja 1725 cilvēki 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
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







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»;
 Mācību pavēlniecības valodu skolas Liepājas

nodaļa;
 Lauku atbalsta dienests;
 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;
 Borisa un Ināras Teterevu fonds;
 Rietumu bankas labdarības fonds;
 Ziedot.lv u.c.

Masu mediji:

 laikraksti «Kurzemes Vārds» un «Kursas laiks»;
 žurnāls «Rosme»;
 TV Kurzeme;
 Rietumu radio;
 www.liepajniekiem.lv u.c.

http://www.liepajniekiem.lv


Liepājas Neredzīgo biedrības
sadarbības partneri

Uzņēmēji:

SIA Philip Morris Latvia, SIA Microsoft Latvia, SIA LVCT, SIA
Gabriela, A/S LPB, SIA ADS Baltic, SIA Elpa, SIA Nīckrasti,
SIA Puķītes2, SIA “Servis AB”, SIA Hensons, SIA Užuļi, SIA
Rimi Latvia, SIA Maxima Latvija, SIA Liepājas RAS, SIA
Reime, SIA Grobiņas SPMK, SIA Māris auto, SIA CTB, SIA
Lesjofors Springs LV LSEZ, SIA “DEPO DIY”, SIA “Ezermala 1”,
SIA “Vega 1”, Sia “RONGMO”, SIA “Reime”, SIA “Brikers
Latvija”, SIA “UPTK”, SIA “AEROC”, SIA “AD Būve”, SIA Inrex
IT, SIA “Exceed”, SIA Grobiņas SPMK, SIA Finanšu un
nodokļu serviss, SIA BKB Birojs, SIA MLTPLY, SIA «Zālītes
A», z/s «Kalniņkalni» u.c.



Liepājas Neredzīgo biedrības
sadarbības partneri

Labas gribas cilvēki: 

Larisa Medvedeva, Natālija Teļnova, Madara
Skredele, Ainars Kreics, Ināra Avotiņa, Uģis
Zaļkalns, u.c.
• 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


