
Liepājas Neredzīgo 

biedrības 

pārskats par darbu 

2011. gads 13. oktobris – 2012. gads 12. oktobris 





Par biedrību 

• Biedrībā ir 514 biedri ar dažāda veida 

invaliditāti; 

• Strādā 49 darbinieki, no kuriem 30 ir 

cilvēki ar invaliditāti; 

• Ir «Dzīves skola» - dzīvokļi, kuros var 

palikt cilvēki no citiem novadiem, kuri 

apmeklē pie mums nodarbības. 

• kuri apmeklē pie mums nodarbības. 



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. 



Galvenie darbības virzieni 

• redzes un cita veida invalīdu 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 un 

citiem atbalstītājiem pilsoniskas sabiedrības 

veidošanā. 



Pie mums jūs varat apgūt: 
 

• orientēšanos ar balto spieķi; 

• ādas apstrādi un filcēšanu; 

• klūdziņu un sloksnīšu pīšanu; 

• floristiku; 

• mezglošanu; 

• pašaprūpes iemaņas; 

• mājamatniecības prasmes; 

• datorlietošanas pamatus  izmantojot     

speciālās programmas “Jaws for  

Windows” un “Zoom Text”; 

• mūzikas terapiju un klavierspēli. 

 



Pie mums jūs varat apgūt: 

• angļu un vācu valodu; 

• nūjošanu; 

• piedalīties saskarsmes grupas 

nodarbībās; 

• izmantot trenažieru zāli; 

• ir iespēja apmeklēt peldbaseinu.  

 

Visiem, kuri meklē darbu un vēlas 

nākotnē strādāt, lūdzu pieteikties birojā 

pie mūsu darbiniecēm. 



Liepājas Neredzīgo biedrības 

sadarbības partneri 

• Pašvaldības: Liepājas Dome, Kuldīgas 

Dome, Aizputes Dome. 

• Fondi: ESF, SIF, ERAF u.c. 

• Valsts institūcijas un citas 

organizācijas: NVA, Liepājas Sociālais 

dienests, Latvijas Republikas 

Labklājības ministrija, Latvijas 

Neredzīgo biedrība, Norvēģijas 

Neredzīgo biedrība, “Apeirons” u.c. 



Liepājas Neredzīgo biedrības 

sadarbības partneri 

• Uzņēmēji un privātie ziedotāji: SIA «Rūķis LM», 

SIA «Henson», SIA «AE Partner», SIA «Gabriela», 

Liepājas patērētāju biedrība, Pētertirgus, Philip 

Morris, SIA «ADS pagrabs», A/S «LPB», SIA 

«Elpa», «Priekules maizes ceptuve», SIA 

«Nīckrasti», Larisa Medvedeva u.c.  

 

• Masu mēdiji: laikraksti “Kursas laiks” un 

“Kurzemes Vārds”, žurnāls «Rosme», TV 

Kurzeme, Rietumu radio u.c. 
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fotogrāfijās 



Liepājas Neredzīgo biedrība 

fotogrāfijās 



Liepājas Neredzīgo biedrība 

fotogrāfijās 



Liepājas Neredzīgo biedrība 

fotogrāfijās 



Liepājas Neredzīgo biedrība 

fotogrāfijās 



Liepājas Neredzīgo biedrība 

fotogrāfijās 
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Sākot ar š.g. 2. janvāri, Liepājas Neredzīgo 

biedrībā, ir uzsākts realizēt Eiropas Sociālā 

Fonda „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 

„Cilvēk, nepaliec malā - iesaisties!” 

(Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/024) projekts. 

Projekta īstenošanas laiks ir sākot no š.g.  

2. janvāra līdz 2013. gada 31. augustam. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekta mērķa grupas dalībnieki ir 60 

pirmspensijas un pensijas vecuma 

sasniegušās personas, kā arī 20 personas ar 

funkcionāla rakstura traucējumiem, pavisam 

kopā 80 mērķa grupas dalībnieki. Projekta 

galvenais mērķis ir palielināt mērķa grupas 

dalībnieku spēju integrēties sabiedrībā un 

palielināt viņu iespēju iekļauties darba tirgū. 





  
 
 
 
 

Liepājas Neredzīgo biedrībā š.g. 31. maijā 

noslēdzās Eiropas Sociālā fonda projekts 

„Liepājas Neredzīgo biedrības personāla 

kvalitatīvās izaugsmes veicināšana” 

Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/142. 92,07 % no 

Projekta finansēja Eiropas Savienība ar 

Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 

Apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja 

sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  



Projekta aktivitātes tika īstenotas piecu 

mēnešu laikā un to mērķis bija Liepājas 

Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgā 

darba veicēju motivācijas stiprināšana un 

zināšanu pilnveidošana par produktīvu darbu, 

pilnveidojot biedrības organizatorisko 

struktūru un ieviešot darboties spējīgu, uz 

konkrētām vajadzībām orientētu kvalitātes 

sistēmu. 



Šo piecu mēnešu laikā, projekta ietvaros, ir 

notikušas vairākas aktivitātes. Marta beigās 

Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un 

brīvprātīgie devās pieredzes apmaiņas vizītē uz 

Dāniju, lai iepazītos ar  šīs valsts cilvēku ar 

invaliditāti nevalstisko organizāciju darbu, to 

struktūru, informācijas aprites nodrošinājumu, 

sociālo un citu pakalpojumu dažādību un 

standartiem, NVO sadarbību ar valsts un 

pašvaldību institūcijām, kā arī pārņemtu viņu 

labās prakses piemērus. 







 
  

   
   

No 2009. gada 2. novembra līdz 2013. gada 

31. augustam Latvijas Neredzīgo biedrība 

visā Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda un 

Latvijas valsts finansējumu realizē projektu 

Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002  

„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstība personām ar redzes traucējumiem 

Latvijā". 



Projekta mērķi: 

•    Mazināt sociālās atstumtības riska grupas - cilvēku ar 

redzes traucējumiem, sociālo izolētību, mazināt sociālo 

atstumtību un netieši - mērķgrupas izglītības un 

nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos nākotnē. 

 

•    Veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves kvalitātes 

celšanos un iekļaušanos sabiedrībā, izstrādājot un īstenojot 

sociālās rehabilitācijas kompleksās programmas, kuras 

sekmēs jaunu prasmju, iemaņu un zināšanu apguvi 

personām ar invaliditāti. 

 

•    Aktīvas un līdzatbildīgas sabiedrības veidošana, mazinot 

sociālo atstumtību un netieši veicinot cilvēku ar redzes 

traucējumiem iekļaušanos darba tirgū.  



No šī gada 2. aprīļa līdz 2013. gada 2. oktobrim 

Liepājas neredzīgo biedrība kopā ar partneriem realizē 

Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa "Eiropas 

teritoriālā sadarbība" programmas projektu Latvijas-

Lietuvas pārrobežas programmā 2007.-2013. gadam „Darba 

iespējas un pieredze cilvēkiem ar invaliditāti” (I Can Work), 

projekta līguma Nr. LLIV-219. Projekta vadošais partneris ir 

organizācija "Union of disabled social enterprises" (NSIS) 

no Klaipēdas (Lietuva), pārējie projekta partneri – Liepājas 

Neredzīgo biedrība, biedrība „Apmācību projekti” un 

Cīravas arodvidusskola no Latvijas, kā arī Šauļu darba 

tirgus apmācību centrs (Lietuva).  

„Darba iespējas un pieredze cilvēkiem ar invaliditāti” – «I Can Work» 



Projekta mērķis:  

popularizēt invalīdu darba 

iespējas un darba pieredzi, lai 

veicinātu nodarbināto invalīdu 

skaita pieaugumu mērķa 

teritorijā.  

„Darba iespējas un pieredze cilvēkiem ar invaliditāti” – «I Can Work» 







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. 



Esam izstrādājuši  

vides pieejamības vadlīnijas personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 
Tās var apskatīt mūsu mājas lapā www.redzigaismu.lv 



 
PROJEKTS 

 «DVĒSELES VELDZES DĀRZS» 



Liepājas Neredzīgo biedrība ir 

nopirkusi īpašumu laukos – 

Pāvilostas novada Ziemupē, kurā 

esam iecerējuši izveidot sociālās 

rehabilitācijas centru 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. 

 



Rehabilitācijas centra mērķis būs 

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.  
 

 







Visi, kuri spēj izprast cilvēku ar invaliditāti vajadzības 

un vēlas atbalstīt šī rehabilitācijas centra «Dvēseles 

Veldzes dārzs» attīstību, laipni aicināti to darīt. Mēs 

būsim pateicīgi par jebkura veida atbalstu.  



PALDIES ! 


