
 

Projekta ““Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014.-2020. gadam projekta 

LLI -212 “Saredzi citādāk”” 

AKTUALITĀTES 

Informācija ievietota 2018. gada 16. novembrī 

 

Uzstādītas jaunas metāla taktilās kartes ar pilsētvides objektiem 

Liepājas pilsētas pašvaldība Liepājas pilsētvidē ir uzstādījusi piecas metāla taktilās 

informācijas kartes: Ezerkrastā, pilsētas centrā, Dienvidrietumu rajonā un Jaunliepājā. 

Taktilās kartes sekmē vides pieejamību un veicina izpratni par apkārtējo vidi cilvēkiem ar 

redzes traucējumiem un invaliditāti. Taktilo karšu autors un izstrādātājs ir mākslinieks 

Reinis Kuncītis. 

Taktilās kartes uzstādītas šādās vietās 

• Stacijas laukumā, 

• pie Liepājas Olimpiskā centra (Jelgavas ielas un 1905. gada ielas krustojumā), 

• pie Liepājas Pētertirgus (Siena ielas pusē), 

• netālu no Liepājas Neredzīgo biedrības (Ganību ielas un Ķempes ielas 
krustojumā), 

• Dienvidrietumu rajonā (Klaipēdas ielas un Ventas ielas krustojumā). 
 

Taktilās jeb taustes kartes veidotas, lai palīdzētu neredzīgiem vai vājredzīgiem pilsētas 

iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ar taustes palīdzību izprast apkārtesošo pilsētvidi. Kartē 

atainoti konkrētā rajona, kurā karte uzstādīta, pilsētvides fragmenti un nozīmīgākie objekti. 

Attēlotie objekti ir izcelti un paskaidroti ar latīņu burtiem latviešu valodā un arī Braila 

rakstā. 



Taktilās kartes gatavotas pēc universālā dizaina principiem – tās kalpo par informācijas 

ieguves vietu cilvēkiem ar vājredzību, redzes zudumu, vecāka gadu gājuma cilvēkiem, kā 

arī bērniem, pilsētas viesiem un jebkuram citam interesentam, kas vēlas iepazīt pilsētu no 

šāda skatu punkta. 

Karšu atrašanās vietu, atainojamo objektu izvēle un to skaidrojumi tika sagatavoti 

sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību. 

Karšu dizains veidots arī tā, lai pie kartes var piekļūt cilvēki riteņkrēslos. Lai kartes labāk 

iekļautos pilsētvidē, to stūri veidoti noapaļoti. Kartes gatavotas līdzīgas jau esošajām 

taktilajām kartēm, tādējādi nodrošinot konsekvenci un vienotu stilu šāda veida objektiem 

pilsētā. 

Liepājas Neredzīgo biedrības valdes loceklis Aigars Bušs pauž prieku, ka, pateicoties 

taktilajām kartēm, neredzīgiem cilvēkiem ir iespēja iepazīties ar apvidu un objektiem, kas 

attēloti kartē. “Svarīga ir arī kartes kvalitāte, lai varētu pēc iespējas labāk iztaustīt un 

atpazīt kartē izvietotos objektus. Pateicoties taktilajām kartēm, neredzīgs cilvēks pilsētvidē 

jūtas drošāk un pārliecinātāk par sevi," norāda A. Bušs. 

Projekta ietvaros uzstādītās taktilās kartes tiek finansēts Eiropas Savienības Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam projekta LLI -212 “Saredzi citādāk” (I 

See)” ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 493 044,31 eiro (t.sk. Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda līdzekļi 419 087,65 eiro). 

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un 

veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt, stiprinot 

sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, 

pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību. 

Vēl projekta ietvaros Liepāj tiek organizētas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar 

redzes traucējumiem un invaliditāti, ir uzstādītas četras divu metru platas laipas izejās uz 

pludmali, 71 taktilā informācijas zīme sociālās un publiskās ēkās Liepājā, ir organizēti 

informatīvi publiski pasākumi saistībā ar redzes invaliditāti aktuālām tēmām, kā arī tiks 

veidota īsfilma par projekta laikā paveikto. 

 



 

 

Informācija ievietota 2018. gada 24. oktobrī 

 

Vēl var pieteikties bezmaksas sociālās pilnveides nodarbībām 

Lai sekmētu personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un veicinātu jaunu 

prasmju apguvi un socializēšanos, Liepājas pilsētas pašvaldība līdz pat 2019. gada aprīlim 

nodrošina bezmaksas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar redzes traucējumiem un 

invaliditāti. Jauns nodarbību cikls sāksies 2018. gada novembrī, nodarbības organizē 

Liepājas Neredzīgo biedrība.  

Sākot ar 1. novembri tiek veidotas jaunas nodarbību grupas, tāpēc cilvēki ar redzes 

traucējumiem un invaliditāti, kā arī personas ar I, II un III grupas invaliditāti laipni aicinātas 

pieteikties nodarbībām, sazinoties ar Liepājas Neredzīgo biedrības projektu daļu pa tālruni 

26 056 026 (Zanda vai Jeļena). Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots.  

Nodarbību dalībniekiem būs iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas mājturības un 

dārza darbos, mājamatniecības un datorapmācību nodarbībās. 

Mājturības un dārza darbos tiks apgūtas mājas un lauku dabu zināšanas un prasmes, 

notiks teorētiskas un praktiskas nodarbības par veselīgu uzturu, ēst gatavošanu, ēdiena 

pasniegšanu, galda kultūru, ražas novākšanu un saglabāšanu, dārza darbu plānošanu, 

dažādu dārza darbu apgūšanu, tiks stiprinātas prasmes darbu plānošanā un 

organizēšanā, varēs apgūt dažādu darba rīku pielietošanu. 

Mājamatniecības nodarbībās tiks mācīts par dažādiem ikdienas sadzīves priekšmetu 

remontdarbiem, tiks apgūtas iemaņas galdniecībā, kokapstrādē (kā krāsot, naglot, lakot 

u.tml.). 

Datorapmācību nodarbības notiks īpaši aprīkotā datorklasē, kas pielāgota vājredzīgiem un 

neredzīgiem cilvēkiem, tiks apgūtas dažādas datorprogrammas, sociālo tīklu izmantošana, 

i-bankas lietošana, mobilā tālruņa lietošana u.tml. 



Visas apmācības notiks nelielās grupās, nodarbību norisi pielāgojot katras personas 

funkcionālajam stāvoklim.   

Nodarbības atbilstoši nodarbības veidam norisinās Liepājas Neredzīgo biedrībā, Ganību 

ielā 197/205 un sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā „Dvēseles veldzes dārzs” 

Ziemupē, uz kuru nokļūšanu nodrošina Liepājas Neredzīgo biedrības transports. 

Papildu informāciju par nodarbību norisi un citiem jautājumiem var gūt, zvanot pa tālruni 

26 056 026 vai Liepājas neredzīgo biedrības mājaslapā http://www.redzigaismu.lv/, kā arī, 

sazinoties ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības daļu pa tālruni 63 404 747. 

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un 

veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt, stiprinot 

sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, 

pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību. 

 
____________________________________________________________________ 

 

Informācija ievietota 2018. gada 10. oktobrī 

Uzstāda papildu taktilās informācijas zīmes sociālajās ēkās 

 

 

Lai uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, Liepājas pilsētas 

pašvaldība, pilnveidojot infrastruktūru, projekta ietvaros ir uzstādījusi 21 papildu taktilo 

informācijas zīmi vairākās sociālajās ēkās Liepājas pilsētā. 

http://www.redzigaismu.lv/


Taktilās informācijas zīmes ietver informāciju latviešu valodā ar taktiliem, iztaustāmiem 

burtiem, Braila rakstā un piktogrammu. Taktilās zīmes ir gatavotas, balstoties uz 

universālā dizaina principiem un veidotas tā, lai tās būtu noderīgas un kalpotu ne tikai 

vājredzīgiem vai neredzīgiem cilvēkiem, bet arī ikvienam, kam nepieciešams orientēties 

telpā. Zīmes ir veidotas kontrastējošas, lai tās varētu pamanīt gan vājredzīgi cilvēki, gan 

bērni, vecāka gada gājuma cilvēki un ikviens, kas atrodas telpā.  

Papildu zīmes uzstādītas: 

• Veco ļaužu dzīvojamajā mājā Ganību ielā 135/141; 
• Sociālajā dzīvojamajā mājā Flotes ielā 14; 
• Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20; 
• Sociālajā dzīvojamajā mājā Ģenerāļa Baloža ielā 1. 
 

Kopumā projekta ietvaros Liepājas pilsētas publiskajās un sociālajās ēkās uzstādīta 71 

taktilā informācijas zīme. 

Zīmju dizains un to funkcionalitāte tika veidota sadarbojoties ar tiešo zīmju lietotājiem – 

cilvēkiem ar vājredzību un redzes invaliditāti.  

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un 

veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt stiprinot 

sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, kā arī 

pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību 

Tāpat projekta ietvaros Liepājas Neredzīgo biedrībā tiek organizētas sociālās pilnveides 

nodarbības cilvēkiem ar redzes traucējumiem un invaliditāti, pilsētā uzstādītas četras divu 

metru platas laipas izejās uz pludmali, tiks uzstādītas piecas metāla taktilās kartes 

pilsētvidē, organizēti informatīvi publiski pasākumi saistībā ar redzes invaliditātei aktuālām 

tēmām, kā arī tiks veidota īsfilma par projekta laikā paveikto.  

Plašāka informācija par projektu pieejama pašvaldības mājaslapā.  

Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 

2014.-2020. gadam projekta LLI – 212 “Saredzi citādāk” ietvaros. Kopējais projekta 

finansējums ir 493 044,31 eiro (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 419 087,65 

eiro). 

Papildu informācija 

Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa  
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 
Tālrunis: 63 404 747 
E-pasts: veseliba@liepaja.lv. 
____________________________________________________________________ 

 

Informācija ievietota 2018. gada 26. jūnijā 

https://www.liepaja.lv/projekti/saredzi-citadak/
mailto:veseliba@liepaja.lv


 

Aicina uz pilsētvides pieejamības aktivitātēm 

Lai aktualizētu vides pieejamības jautājumus, Liepājas pilsēta sadarbībā ar Liepājas 

Neredzīgo biedrību piektdien, 29. jūnijā, sākot no pulksten 9.30 aicina uz pilsētvides 

pieejamības pasākumu cilvēkus ar redzes traucējumiem un invaliditāti, kā arī viņu 

atbalsta personas. Tāpat aicināts piedalīties ikviens interesents.  

No 9.30 līdz 11.30 notiks ekskursija pilsētvidē maršrutā Kurzemes skvērs – Promenāde – 

Kūrmājas prospekts (Liepājas himnas tēli) – Pludmales pieejamības komplekss. 

Ekskursijas laikā varēs iepazīties ar Liepājas pilsētas vides objektiem, kā arī sajust un 

uzzināt, kā pilsētu uztver redzi zaudējis vai vājredzīgs cilvēks. 

No 11.30 līdz 18.00 notiks aktīva atpūta Liepājas pludmales pieejamības kompleksā. 

Pasākuma laikā neredzīga cilvēka pavadoņa uzraudzībā varēs iejusties neredzīga cilvēka 

lomā, iepazīties ar vides pieejamības kompleksa piedāvātajiem pakalpojumiem, spēlēt 

lielformāta spēles “Āra šahs un dambrete”, spēlēt neredzīgiem cilvēkiem pielāgotas galda 

spēles, kā arī izmēģināt braucienu ar tandēmriteni. 

Pilsētvides pieejamības aktivitātes turpināsies arī dienas otrajā pusē. No 15.00 līdz 18.00 

Liepājas Neredzīgo biedrībā norisināsies diskusija par vides pieejamību, kā arī ekskursija 

biedrībā. Muzikālus priekšnesumus sniegs vijolnieks Dzintars Beitāns un ģitārists Māris 

Kupčs.  

Pasākuma mērķis ir aktualizēt informāciju par vides pieejamību, kā arī informēt un veicināt 

sabiedrības izpratni par ar redzes traucējumiem un invaliditāti cilvēku ikdienu un 

integrāciju sabiedriskos procesos un pilsētas infrastruktūras pielāgošanā. 

Papildu informācija un dalības pieteikšana pasākumā, zvanot Liepājas Neredzīgo 

biedrības projektu daļai darba dienās no plkst.10:00 – 16:00 pa mobilo tālruni: 26 056 026. 

Papildu informācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veselības Vides, 

veselības un sabiedrības līdzdalības daļā, zvanot pa tālruni 63 404 747 vai rakstot 

veseliba@liepaja.lv. 

____________________________________________________________________ 

veseliba@liepaja.lv


 

Informācija ievietota 2018. gada 4. jūnijā 

Uzstāda divu metru platas laipas četrās izejās uz pludmali 
 

 
 
Lai veicinātu vides pieejamību cilvēkiem ar vājredzību un redzes traucējumiem, 
Liepājas pilsētas pašvaldība ir izgatavojusi un uzstādījusi četras divu metru platas 
laipas ar vadlīniju četrās vietās izejā uz pludmali.  
 
Laipas veidotas, pamatojoties uz universālā dizaina pamatprincipiem. Katras laipas 
garums ir 150 metri, un tās ir platākas nekā ierasts – 2 metri. Laipas ir marķētas ar 
kontrastējošu 40 cm platu vadlīniju, lai palīdzētu orientēties cilvēkiem ar vājredzību un 
redzes traucējumiem, apmeklējot pludmali.  
 
Laipas uzstādītas četrās izejās uz pludmali:  

• Vaiņodes ielas galā (t/c “Baata”), 

• Liedaga ielas galā (t/c “XL Sala”), 

• Kūrmājas prospektā (izeja uz pludmali pie veloceliņa beigām), 

• Kūrmājas prospektā (izeja uz pludmali pie Pieminekļa bojā gājušajiem jūrniekiem 
un zvejniekiem).  

 
Universālā dizaina pamatprincipi ietver sevī būtību uzlabot un vienkāršot ikdienas dzīvi 
ikvienam cilvēkam, veidojot pieejamu vidi, produktus, pakalpojumus, kā arī informāciju. 
 
Laipas izgatavotas un uzstādītas Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI -212 “Saredzi citādāk” (I see) ietvaros. 
Kopējais projekta finansējums ir 493 044, 31 eiro (tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda līdzekļi 419 087, 65 eiro). 
 
Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un 
veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt, stiprinot 
sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, 
pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību. 
 



Vēl projekta ietvaros Liepājā tiek organizētas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem un invaliditāti, izgatavotas un vairākās publiskās telpās Liepājā 
uzstādītas 50 taktilās informācijas zīmes, tiks izgatavotas piecas metāla taktilās kartes 
pilsētvidē, tiks organizēti informatīvi publiski pasākumi saistībā ar redzes invaliditātei 
aktuālām tēmām, kā arī tiks veidota īsfilma par projekta laikā paveikto. Plašāka informācija 
par projektu: https://www.liepaja.lv/projekti/saredzi-citadak/.  
________________________________________________________________________ 

 

Informācija ievietota 2018. gada 24. aprīlī 

 

Vairākās publiskās telpās Liepājā uzstādītas taktilās informācijas zīmes 

Liepājas pilsētas pašvaldība projekta LLI-212 “Saredzi citādāk” (I See) ietvaros ir 

uzstādījusi piecdesmit taktilās informācijas zīmes vairākās publiskās un sociālās 

ēkās Liepājas pilsētā.  

Taktilās informācijas zīmes ietver informāciju latviešu valodā, Braila rakstā un 

piktogrammu. Taktilās zīmes ir gatavotas, balstoties uz universālā dizaina principiem un 

veidotas tā, lai tās būtu noderīgas un kalpotu ne tikai vājredzīgiem vai neredzīgiem 

cilvēkiem, bet arī ikvienam, kam nepieciešams orientēties telpā. Zīmes ir veidotas 

kontrastējošas, lai tās varētu pamanīt vājredzīgi cilvēki, bērni, vecāka gada gājuma cilvēki 

un ikviens, kas atrodas telpā.  

Zīmju dizains un funkcionalitāte tika veidota, sadarbojoties ar cilvēkiem ar vājredzību un 

redzes invaliditāti.   

Liepājas Neredzīgo biedrības valdes locekli Aigars Bušs norāda: “Taktilās zīmes 

neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem dod iespēju orientēties gan pilsētvidē, gan 

iekštelpās. Tā ir iespēja kļūt neatkarīgākam no līdzcilvēkiem un atbalsta personām. Ja 

cilvēks pats spēj atrast sev nepieciešamās vietas, kā arī orientēties gan telpā, gan 

pilsētvidē, tas noteikti ceļ viņa pašapziņu, viņš jūtas pārliecinātāks un drošāks, ka var 

patstāvīgi apmeklēt visas sev interesējošās vietas.” 

Zīmes uzstādītas desmit dažādās vietās Liepājā 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas ēkā, Rožu ielā 6, 

• Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta ēkā, E.Veidenbauma ielā 3, 

• Jaunliepājas poliklīnikā, Aldaru ielā 20/24, 

https://www.liepaja.lv/projekti/saredzi-citadak/


• Vecliepājas poliklīnikā, Republikas ielā 5, 

• Liepājas Neredzīgo biedrības naktsmītnē “Dzīves skola”, Dunikas ielā 1, 

• Liepājas Neredzīgo biedrības telpās, Ganību ielā 197/205, 

• Pensionāru dienas centrā, Klaipēdas ielā 96A, 

• Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles telpās, Graudu ielā 50, 

• Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Liepājas reģionālās nodaļas telpās, 
Graudu ielā 50, 

• Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14 (zīmes tiks uzstādītas 2018. gada 
maijā). 

 

Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 

2014.-2020. gadam projekta LLI -212 “Saredzi citādāk”” ietvaros. Kopējais projekta 

finansējums ir 493 044, 31 eiro (tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 419 

087,65 eiro). 

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un 

veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt, stiprinot 

sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, 

pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību. 

Vēl projekta ietvaros Liepājā tiek organizētas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar 

redzes traucējumiem un invaliditāti, tiks uzstādītas četras divu metru platas laipas izejās 

uz pludmali, piecas metāla taktilās kartes pilsētvidē, organizēti informatīvi publiski 

pasākumi saistībā ar redzes invaliditātei aktuālām tēmām, kā arī tiks veidota īsfilma par 

projekta laikā paveikto.  

Plašāka informācija par projektu: https://www.liepaja.lv/projekti/projekts-interreg-latvija-

lietuva-programmas-2014-2020-gadam-projekta-lli-212-saredzi-citadak/. 

________________________________________________________________________ 

 

Informācija ievietota 2018. gada 16. aprīlī 

 

Cilvēki ar redzes traucējumiem un invaliditāti aicināti pieteikties bezmaksas sociālās 

pilnveides nodarbībām 

Liepājas pilsētas pašvaldība projekta LLI-212 “Saredzi citādāk” ietvaros 2018. gadā 

turpina organizēt bezmaksas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem un invaliditāti. Nodarbības tiek rīkotas sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo 

biedrību. 

Sākot ar 1. maiju, tiek organizētas jaunas nodarbību grupas, tāpēc cilvēki ar redzes 

traucējumiem un invaliditāti, kā arī personas ar I, II un III grupas invaliditāti laipni aicinātas 

pieteikties nodarbībām, sazinoties ar Liepājas Neredzīgo biedrības projektu daļu pa tālruni 

26 056 026 (Zanda vai Jeļena). Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots. 

https://www.liepaja.lv/projekti/projekts-interreg-latvija-lietuva-programmas-2014-2020-gadam-projekta-lli-212-saredzi-citadak/
https://www.liepaja.lv/projekti/projekts-interreg-latvija-lietuva-programmas-2014-2020-gadam-projekta-lli-212-saredzi-citadak/


Nodarbību dalībniekiem būs iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas šādās 

nodarbībās: 

• mājturības un dārza darbi – tiks apgūtas mājas un lauku dabu zināšanas un 

prasmes, notiks teorētiskas un praktiskas nodarbības par veselīgu uzturu, ēst 

gatavošanu, ēdiena pasniegšanu, galda kultūru, ražas novākšanu un saglabāšanu, 

dārza darbu plānošanu, dažādu dārza darbu apgūšanu, tiks stiprinātas prasmes 

darbu plānošanā un organizēšanā, varēs apgūt dažādu darba rīku pielietošanu, 

• mājamatniecības nodarbības – tiks mācīts par dažādiem ikdienas sadzīves 

priekšmetu remontdarbiem, tiks apgūtas iemaņas galdniecībā, kokapstrādē (kā 

krāsot, naglot, lakot u.tml.), 

• datorapmācību nodarbības – apmācības notiks īpaši aprīkotā datorklasē, kas 

pielāgota vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, tiks apgūtas dažādas 

datorprogrammas, sociālo tīklu izmantošana, i-bankas lietošana, mobilā tālruņa 

lietošana u.tml. 

• apmācības par pilsētvides pieejamību Liepājā – orientēšanās pilsētvidē, 

iepazīšanās ar pludmales pieejamības kompleksa lietošanu, taktilo karšu un citu 

pilsētvides objektu apgūšana; apmācības notiks nelielās grupās, nodarbību norisi 

pielāgojot katras personas funkcionālajam stāvoklim gida pavadībā. 

Nodarbības atbilstoši to veidam norisināsies Liepājas Neredzīgo biedrībā, Ganību ielā 

197/205, un sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā „Dvēseles veldzes dārzs” Pāvilostas 

novadā, Vērgales pagastā, Ziemupē. Apmācības par Liepājas pilsētvides pieejamību 

notiks Liepājas pilsētvidē. 

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un 

veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt, stiprinot 

sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, 

pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību. 

Projekts tiek finansēts “Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014.-2020. gadam projekta 

LLI-212 “Saredzi citādāk”” ietvaros. 

Papildu informāciju par nodarbību norisi un citiem jautājumiem var gūt, zvanot pa tālruni 

26 056 026 vai aplūkojot mājaslapā http://www.redzigaismu.lv/, kā arī, sazinoties ar 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 

daļas veselības veicināšanas koordinētāju Aneti Kopštālu-Kupi pa tālruni 63 404 747. 

________________________________________________________________________ 
  

 

Informācija ievietota 2017. gada 8. novembrī 

 

Starptautiskajā neredzīgo dienā notiks svētku gājiens 

http://www.redzigaismu.lv/


 
 

Liepājas pilsētas pašvaldība 13. novembrī Starptautiskajā neredzīgo dienā pulksten 13.00 

organizē svētku gājienu, lai atzīmētu šo svētku dienu un pievērstu sabiedrības uzmanību 

ar redzes traucējumiem un invaliditāti saistītiem jautājumiem. Ikviens interesents aicināts 

pievienoties gājienam. 

Gājiens norisināsies “Interreg Latvija –Lietuva programmas 2014.-2020. gadam projekta 

LLI-212 “Saredzi citādāk”” ietvaros sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību. Pulcēšanās 

gājienam notiks pulksten 12.45 pie koncertzāles “Lielais dzintars”, gājiens sāksies pulksten 

13.00 un virzīsies pa Jūras ielu, Lielo ielu, pāri gājēju pārejai pie Svētās Trīsvienības 

katedrāles, tad gar viesnīcu “Līva,” līdz laukumam pie Liepājas Latviešu biedrības nama. 

Gājiena noslēgumā laukumā pie Liepājas Latviešu biedrības nama informatīvajā teltī 

Liepājas Neredzīgo biedrība organizēs dažādas aktivitātes un sniegs informāciju par 

redzes traucējumiem un invaliditāti aktuāliem tematiem. Tiks runāts par neredzīgo cilvēku 

integrāciju sabiedrībā, kā arī par vides pieejamību. 

Ikvienam gājiena dalībniekam un garāmgājējam, aizsienot acis, būs iespēja iejusties 

neredzīga cilvēka lomā, lai saprastu neredzīgu cilvēku sajūtas un šķēršļus, ar kuriem 

jāsaskaras ikdienā. 

Ikviens interesents aicināts pievienoties gājienam un veicināt sabiedrības iejūtību pret 

cilvēkiem ar invaliditāti. Pēc gājiena paredzētas aktivitātes Liepājas Neredzīgo biedrībā 

Ganību ielā 197/205. 

Lai piedalītos gājienā un citās aktivitātēs, ir iespēja iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 26 

056 026 Liepājas Neredzīgo biedrības projektu daļai (Zanda vai Jeļena). 

13. novembris visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā neredzīgo diena. Šajā dienā 

1745. gadā Francijā ir dzimis Valentīns Auī – slavens pedagogs, kurš Parīzē un 

Sanktpēterburgā dibinājis vairākas neredzīgo skolas un uzņēmumus. Viņa dzimšanas 

dienai par godu 13. novembris tiek atzīmēts kā Starptautiskā neredzīgo diena. 

 

Plašāka informācija: 

Anete Kopštāla-Kupe 
veselības veicināšanas koordinētāja 
Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa 



Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 
T.: 63 404 747 
________________________________________________________________________ 
  

 

 Informācija ievietota 2017. gada 24. oktobrī 

Cilvēki ar redzes traucējumiem un invaliditāti aicināti pieteikties bezmaksas sociālās 

pilnveides nodarbībām 

 
 

  

Liepājas pilsētas pašvaldība no šā gada 1. novembra līdz 2019. gada 30. aprīlim organizē 

bezmaksas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar redzes traucējumiem un 

invaliditāti. 

Pirmās nodarbības sākies 1. novembrī. Nodarbību primārā mērķauditorija ir cilvēki ar 

redzes traucējumiem un invaliditāti, taču nodarbībām pieteikties var arī personas ar I, II un 

III grupas invaliditāti. Nodarbības tiek organizētas sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo 

biedrību. 

Nodarbību dalībniekiem būs iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas mājturības un 

dārza darbu nodarbībās, mājamatniecības nodarbībās, datorapmācībā, kā arī piedalīties 

apmācībās par pilsētvides pieejamību Liepājā. Apmācības notiks nelielās grupās, 

nodarbību norisi pielāgojot katras personas funkcionālajam stāvoklim. 

Nodarbības atbilstoši nodarbības veidam norisināsies Liepājas Neredzīgo biedrībā, 

Ganību ielā 197/205, un sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā „Dvēseles veldzes dārzs” 

Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā, Ziemupē. Apmācībās par Liepājas pilsētvides 

pieejamību notiks Liepājas pilsētvidē. 



Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots. Pieteikties nodarbībām var Liepājas Neredzīgo 

biedrības projektu daļā vai zvanot pa tālruni 26056026 Zandai vai Jeļenai. 

Papildu informāciju par nodarbību norisi un citiem jautājumiem var gūt, zvanot pa tālruni 

26 056 026 vai mājaslapā http://www.redzigaismu.lv/, kā arī sazinoties ar Liepājas pilsētas 

pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas veselības 

veicināšanas koordinētāju Aneti Kopštālu-Kupi pa tālruni 63 404 747. 

http://www.redzigaismu.lv/

