
 

Liepājas Nevalstiskās organizācijas (NVO)  
 

Tabulā atspoguļota NVO iesūtītā informācija 
 

Nr.p.k. Organizācijas nosaukums, 
juridiskais statuss, 
dibināšanas gads 

Vadītājs, 
juridiskā adrese 

Kontaktpersona, 
faktiskā adrese, 

kontaktinformācija 

NVO 
Klasifikācija 
pēc darbības 

veida 

1.  
Liepājas Novada fonds 
Nodibinājums, 2007 
www.lnf.lv 

Aiga Jaunskalže 
A. Pumpura 10 -
202, Liepāja 

Aiga Jaunskalže,  
M.: 26808351  
E.:liepajasfonds@gmail.com 
Uliha iela 18-5, Liepāja 
 

Tiesiskums un 
interešu 
aizstāvība, 
Filantropijas 
starpniecība 
un brīvprātīgā 
darba 
veicināšana 

Mērķis: 
sekmēt labdarības tradīciju attīstību un nodrošināt sabiedriskā labuma ideju, kam nav peļņas gūšanas rakstura, 
īstenošanu Liepājas pilsētā un novadā neatkarīgi no ārējiem finanšu resursiem, piesaistot līdzekļus no 
ziedotājiem. 
Mērķgrupas - Ikviens Liepājas pilsētas vai apkārtējo novadu iedzīvotājs 
Apraksts:  
Atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas dažādās jomās, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Liepājas pilsētā un apkārtējos 
novados. Līdzekļu piesaiste un nodošana iedzīvotājiem atbalstot konkrētus projektus. Projektu konkursu 
organizēšana. 
Aktīvas 3 programmas:  

• atbalsts jauniešu iniciatīvām 

• atbalsts apkaimei 

• atbalsts īpašajiem bērniem 
 

2.  
Florbola klubs “Kurši” 
Biedrība, 1997 
www.facebook.com/fkkursi  

Egils Sveilis  
E.Tisē ielā 52-72, 
Liepāja, LV-3416 

Gints Siliņš 
M.: 26449844 
E.: info@fkkursi.lv  
Brīvības iela 39,  
Liepāja, LV-3401 

Sporta 
biedrības un 
nodibinājumi 

Mērķis: 
veicināt un attīstīt florbolu. 
Mērķgrupa: 
jaunieši no 6 līdz 35 gadu vecumam. 
Apraksts: 
FK Kurši ir sporta organizācija, kuras pamatdarbība ir mācīt florbolu. Klubā ir nodibināta izglītības iestāde 
"Florbola sporta skola". Kluba komandas piedalās Latvijas čempionātā vīriešiem un Jaunatnes čempionātā, 
regulāri tiek komplektētas treniņu grupas zēniem no 6 gadu vecuma. 

3.  
Liepājas literātu un radošo 
mūziķu biedrība HELIKONS 
Biedrība, 2002 

Ērika Birzkopa 
Rožu laukums 
5/6, Liepāja 

Ērika Birzkopa 
M.: 26003494 
E.: ebhelikon@inbox.lv  
Rožu laukums 5/6, Liepāja 

Plašsaziņas 
līdzekļi un 
komunikācija 

Mērķi:  
apzināt pilsētas radošos literātus un mūziķus, veicināt jauno literātu popularizēšanu; organizēt literāri muzikālus 
pasākumus; izdot žurnālu ,,HELIKONS''; apzināt un veicināt kultūras mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu; 
uzturēt kontaktus ar citām šāda veida organizācijām; sniegt atbalstu literātiem grāmatu izdošanā. 
Mērķgrupa:  
Jaunieši, pensionāri, skolēni, kultūras darbinieki. 
Apraksts: 

• izdot žurnālu Helikons 2x gadā, 

• izdot dzejas un prozas grāmatas, 

• organizēt literāri muzikālus pasākumus. 

http://www.lnf.lv/
mailto:liepajasfonds@gmail.com
http://www.facebook.com/fkkursi
mailto:info@fkkursi.lv
mailto:ebhelikon@inbox.lv


 

4.  
Viedums 
Biedrība, 2011 
www.viedums.lv  

Voldis Prancāns 
Bāriņu 15, Liepāja 

Voldis Prancāns 
M.: 29596039 
E.: biedriba.viedums@inbox.lv 
Bāriņu iela 15, Liepāja 

Veselība 

Mērķi:  

• apvienot veselīga dzīvesveida piekritējus, dziedniekus, zintniekus un garīgās attīstības interesentus; 

• pētīt, saglabāt un popularizēt cilvēka gara, dvēseles un miesas veseluma izpratni, latviskās 
dzīvesziņas, kultūras un Dievatziņas tradīcijas sabiedrības veselības un informētības uzlabošanai. 

Mērķgrupa: Baltu tautas 
Apraksts: Pētniecība, lekcijas, semināri, konferences, publikācijas, konsultācijas. 
 

5.  
VIA CULTURA  
Nodibinājums, 2010 
www.viacultura.lv  

Dace Bluķe 
Siļķu iela 15-59, 
Liepāja 

Dace Bluķe 
M.: 26136938 
E.: viacultura.lv@gmail.com  
Graudu iela 50, Liepāja 

Kultūra un 
atpūta 

Mērķi: 

• veicināt kultūras un kultūras starpnozares attīstību un izaugsmi Latvijā; 

• veicināt kultūrizglītības procesus, jo īpaši neformālās kultūrizglītības aktivitātes; 

• veicināt sabiedrībā diskusiju par aktuāliem mākslas, kultūrpolitikas, kultūrizglītības un sociālās kultūras 
jautājumiem. 

Mēŗķgrupa:  
Skolas vecuma bērni un jaunieši, visplašākā auditorija sākot no bērniem pirmsskolas vecumā, skolas vecuma 
jaunieši, pieaugušie; 
Ģeogrāfijas ziņā tie ir pirmkārt Liepājas pilsētas un tuvāko novadu iedzīvotāji; Pilsētas viesi – tūristi, kas 
apmeklē Liepāju un VIA CULTURA rīkotos pasākumus. 
Apraksts: 
VIA CULTURA ir nevalstiska un nekomerciāla organizācija, kas īsteno plaša spektra radošas ieceres sadarbībā 
ar mūziķiem, māksliniekiem, mākslas un kultūras vadītājiem, pedagogiem, brīvprātīgajiem aktīvistiem un katra 
atsevišķa projekta specifikai atbilstošiem speciālistiem. 
Organizācija rīko vienreizējus (koncerti, uzvedumi, izstādes) un ilgtermiņa (festivāli, izglītības programmas, 
informācijas aprite, starptautiskā sadarbība) projektus, kā vietējā tā arī starptautiskā mērogā, prezentējot kultūru 
kā vienu no mūsu laika kolektīvām vērtībām. 
Pēdējos gados VIA CULTURA ir īstenojuši šādus projektus: Piejūras pilsētu Literārā akadēmija, Senās Uguns 
nakts, Festivāls VIA BALTICA, Liepājas Starptautiskais Ērģeļmūzikas festivāls, Laikmetīgās mūzikas festivāla 
“Arēna” koncerti bērniem un jauniešiem Liepājā, Koncertcikls “Iededz gaismu”. 
VIA CULTURA sadarbības partneri ir Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas izglītības pārvalde, Liepājas 
universitāte, Latvijas rakstnieku savienība, LR Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds, Laikmetīgās 
mūzikas festivāls “Arēna”, VSIA Latvijas koncerti, viesnīca “Promenade hotel”, “Yamaha” mūzikas skola, Em. 
Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola, Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds u.c. 
 

6.  
Liepājas Komersantu 
apvienība 
Biedrība, 2003 

Santa Šmiukše, 
Graudu iela 21-2, 
Liepāja 
 

Santa Šmiukše 
T./F.:  63420070 
M.: 29491027,  
E.:  santa@birojsjums.lv 
Graudu iela 21-2, Liepāja 

Darba devēju 
organizācijas, 
arodbiedrības, 
profesionālās 
biedrības un 
nodibinājumi 

Mērķi: 
Liepājā un Liepājas rajonā darbojošos komersantu un citu komercdarbības attīstībā ieinteresētu personu 
apvienošanās, lai kopīgiem spēkiem veicinātu Liepājas un Kurzemes reģiona komercdarbības vides 
nostiprināšanu, sekmēt komercdarbības attīstību un popularizēšanu, nodrošināt biedru kopīgo interešu 
pārstāvību Latvijā un ārzemēs, veicināt uzņēmēju savstarpējos sakarus, apkopot informāciju par 
uzņēmējdarbības aktivitātēm un koordinēt tās apmaiņu, koordinēt reklāmas veidošanas un izplatīšanas iespējas; 
palīdzēt Apvienības dalībniekiem kreditēšanas jautājumu risināšanā; sniegt Apvienības dalībniekiem tehnisku, 
konsultatīvu, juridisku vai grāmatvedības palīdzību; Apvienības un tās biedru interešu pārstāvēšana dažādās 
valsts, pašvaldību un citās institūcijās, kā arī starptautiskajos forumos, ārvalstu nevalstiskajās, starpvalstu un 
starptautiskajās ekonomiskajās organizācijās un valstiskajās institūcijās; Apvienības biedru profesionālo interešu 
aizstāvēšana attiecībās ar citām juridiskām vai fiziskām personām. 

http://www.viedums.lv/
mailto:biedriba.viedums@inbox.lv
http://www.viacultura.lv/
mailto:viacultura.lv@gmail.com
mailto:santa@birojsjums.lv


 

Mērķgrupa: uzņēmēji, jaunieši 
Apraksts: 
Biedrība „Liepājas Komersantu apvienība” savā darbībā izmanto metodes, lai apvienotu Liepājā un Liepājas 
rajonā darbojošos komersantus un citus komercdarbības attīstībā ieinteresētas personas, lai kopīgiem spēkiem 
veicinātu Liepājas un  Kurzemes reģiona komercdarbības vides nostiprināšanu. 
Liepājas Komersantu apvienības metodes: 

• sekmēt komercdarbības attīstību un popularizēšanu , 

• nodrošināt biedru kopīgo interešu pārstāvību Latvijā un ārzemēs, 

• veicināt uzņēmēju savstarpējos sakarus, 

• apkopot informāciju par uzņēmējdarbības aktivitātēm un koordinēt tās apmaiņu,  

• koordinēt reklāmas veidošanas un izplatīšanas iespējas. 
 

7.  
KultūrBĀKA 
Biedrība, 2009 

Irita Kalēja 
Krišjāņa 
Valdemāra iela 
80-27, Liepāja 

Irita Kalēja 
M.: 26470868 

E.: kulturbaka@gmail.com, 
Friča Brīvzemnieka iela 7,  
Liepāja 

Kultūra un 
atpūta, 
Pētniecība un 
izglītība 

Mērķis: 
Veicināt sabiedrības radošās kultūras ilgtspējīgu attīstību un jaunrades procesus, vietējās kopienas iesaisti un 
integrāciju daudzveidīgās kultūras norisēs: 

• Veicināt kultūras attīstības un jaunrades procesus Liepājā un Latvijā; 

• Nodrošināt un organizēt kultūras un izklaides pasākumus un to pieejamību; 

• Džeza, klasiskās un populārās mūzikas žanru aktualizēšana un popularizēšana; 

• Mākslinieciski profesionālā līmeņa attīstības stimulēšana; 

• Konkurētspējīgu mūziķu attīstības un iesaistīšanās darba tirgū sekmēšana; 

• Jaunu, inovatīvu pakalpojumu, alternatīvu kultūras produktu radīšana, kas spējīgi konkurēt līdzīgu produktu 
kategorijā vietējā, valsts un starptautiskā mērogā; 

• Kultūras auditorijas palielināšanas un tās faktora nozīmības sekmēšana pilsētas un valsts ietvaros; 

• Uz jaunām un līdzšinēji pietiekami neiesaistītām sabiedrības mērķgrupām orientētu kultūras norišu 
attīstīšana (bērnu, jauniešu, bāreņu, pensionāru, minoritāšu, cilvēki ar invaliditāti u.c. mērķgrupām); 

• Radošu pašiniciatīvu un darbību veicināšana un vairošana, piedāvājot mājvietu dažādu kultūras notikumu, 
koncertu, meistarklašu, lekciju norisēm; 

• Vietējās kopienas iesaiste un integrācija daudzveidīgu kultūrnorišu aktivitātēs; 

• Fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī pārējo līdzekļu un mantas izlietošana sabiedrības 
vajadzībām; 

• Sadarbojoties ar valsts un pašvaldības organizācijām, piedalīties pasākumos, kuri veltīti sabiedrības 
radošās kultūras attīstībai. 

Mērķgrupa:  
Bērni un jaunieši, ģimenes ar bērniem 
Apraksts:  
Tiek īstenoti dažādi projekti, nodrošinot kultūrizglītībā iesaistītu jauniešu konkurētspējas attīstību un iesaisti 
reālajā darba vidē,  dažādi kultūras pasākumi ar radošām darbnīcām – muzikāli, starpdisciplināri un izglītojoši, 
tādējādi aktivizējot dažāda vecuma un interešu loka līdzcilvēku iesaistīšanos un vienlaicīgi veicinot radošās 
kultūras attīstību.  
2012. gada augustā biedrība ieguvusi “Sabiedriskā labuma statusu” kultūras veicināšanas jomā. 
 

8.  

Liepājas Svētās 
Trīsvienības baznīcas 
atjaunošanas fonds 
Nodibinājums, 2006  
www.trisvienibasfonds.lelb.lv  

Kristīne Liepa 
Lielā iela 9, 
Liepāja, LV-3401 
 

Kristīne Liepa 
M. 29486801 
E.:trisvienibasfonds@inbox.lv  
 

Kultūra un 
atpūta 

Mērķis: Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, organizējot un atbalstot valsts nozīmes 
kultūras pieminekļa - Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanu un saglabāšanu. 
Mērķgrupa: Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atbalstītāji, sabiedrība kopumā 
 
 

mailto:kulturbaka@gmail.com
http://www.trisvienibasfonds.lelb.lv/
mailto:trisvienibasfonds@inbox.lv


 

Apraksts: 
Nodibinājums: 

• popularizē Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles un ērģeļu atjaunošanas nepieciešamību Latvijā un 
ārvalstīs; 

• veic finanšu līdzekļu piesaisti dievnama atjaunošanai, gan ziedojumu veidā, gan piedaloties dažādu 
institūciju izsludinātajos projektu konkursos; 

• sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 

• rīko publiskus pasākumus, izdod informatīvus materiālus, dažādos veidos izplata informāciju; 

• organizē sagatavošanas, projektēšanas, uzraudzības, remonta un restaurācijas darbus Liepājas 
Sv.Trīsvienības katedrālē. 
 

9.  

Bērnu izaugsmes 
veicināšanas biedrība 
"Saulītes Cilvēki" 
Biedrība, 2012 
http://www.lpii-
saulite.lv/c227/saulites-
cilveki/  

Kristīne Ūtrupa 
Ganību ielā 
122/128, LV 3411 

Kristīne Ūtrupa 
M.: 29137666 E.: 
kutrupa@gmail.com  
Ganību ielā 122/128,  
Liepāja, LV 3411 

Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis: 

• Izglītības kvalitātes un audzināšanas darba attīstības veicināšana un modernizēšana 

• Daudzveidīgu izglītojošu un kultūras pasākumu organizēšana un ģimeņu ar bērniem līdzdarbības 
veicināšana 

Mērķgrupa:  
Bērni, ģimenes, izglītības sektora darbinieki 
Apraksts: 
Galvenie virzieni biedrības darba organizācijā ir sekmēt materiālu un finansiālu palīdzību, kas veicinātu mācību 
un audzināšanas darba attīstību un materiāltehniskās bāzes modernizēšanu; iesaistīties dažādu projektu 
izstrādāšanā un īstenošanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķa 
sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai; veicināt un sekmēt izglītojošu darbu ar bērnu vecākiem; stiprināt saikni 
un savstarpējo sadarbību starp ģimenēm un izglītības pakalpojuma sniedzējiem; iestāties par atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm; piedalīties kultūras un sporta dzīves attīstīšanā un atbalstīšanā; organizēt dažādus 
izglītojoša rakstura pasākumus, kultūras pasākumus, sporta aktivitātes. 
 

10.  
LTTS ARODS 
Biedrība, 2006 

Ligita Reimane 
Ventspils iela 51, 
Liepāja 

Ligita Reimane 
M.: 29735843 
E.: ligitareimane@inbox.lv  
Ventspils iela 51, Liepāja 

Pētniecība un 
izglītība 

Mērķis: 

• popularizēt profesionālo izglītību un atbalstīt pedagoģiskā personāla izglītošanos un pieredzes 
apgūšanu 

• iesaistīt jauniešus brīvprātīgo darbā, attīstīt jauniešos patriotismu un spēju novērtēt iegūto pieredzi 
Mērķauditorija: Jaunieši, pedagoģiskais personāls 
Apraksts: 
Organizējam un atbalstām pasākumos, kuros tiek popularizēta profesionālā izglītība. Iesaistām jauniešus 
brīvprātīgo darbā. 
 

11.  ETNO Liepāja 
Biedrība, 2014 

Madara Lubāne 
Kungu iela 24, 
Liepāja, LV-3401 

Madara Lubāne 
M.: 26371671 
E.:madarai.lubanei@gmail.com  

Kungu iela 24,  
Liepāja, LV-3401 

Kultūra un 
atpūta 

Mērķis: Apzināt tautas kultūras mantojumu, saglabāt un popularizēt latvisko identitāti mūsdienu modernajā 
Eiropas kultūras telpā 
Mērķgrupa:  
Visu sociālo grupu pārstāvētie liepājnieki 
 
 

http://www.lpii-saulite.lv/c227/saulites-cilveki/
http://www.lpii-saulite.lv/c227/saulites-cilveki/
http://www.lpii-saulite.lv/c227/saulites-cilveki/
mailto:kutrupa@gmail.com
mailto:ligitareimane@inbox.lv
mailto:madarai.lubanei@gmail.com


 

Apraksts: 
Kultūras pasākumu organizēšana, kuros tiek atspoguļots latviešu tautas kultūras mantojums gastronomijā, 
amatniecībā, tautas dziesmās un dejās. 
Sabiedrības neformālās izglītības vecināšana un tās pieejamība ikvienam sabiedrības loceklim, neatkarīgi no tā 
piederības kādai sociālai grupai, popularizējot senās latviskās tradīcijas mūsdienās, sekmējot to saglabāšanu un 
pārmantošanu nākamajās paaudzēs. 
 

12.  

Atklātais sabiedriskais 
fonds "Liepājas ebreju 
mantojums" 
Nodibinājums, 2004 
 www.liepajajewishheritage.lv  
 

Ilana Ivanova 
Kungu iela 
21/21A, kab. 12, 
Liepāja 

Ilana Ivanova 
T.: 634 28808 
M.: 29232949 
E.: 
fpundation@liepajajewishherit
age.lv  
Kungu iela 21/21A, kab. 12, 
Liepāja 

Kultūra un 
atpūta 

Mērķi: 

• kopā ar Liepājas ebreju draudzi un citām ebreju organizācijām Latvijā un ārvalstīs piedalīties kopīgu 
projektu realizēšanā izglītības, kultūras un sociālajā jomā,  

• veikt ar Liepājas ebreju draudzes vēsturi saistītus pētījumus, tulkot attiecīgus materiālus, apkopot 
publikācijas,  

• organizēt un piedalīties salidojumos, semināros un konferencēs Fonda pamatmērķu un uzdevumu 
realizācijai, 

• atbalstīt, izstrādāt un īstenot Liepājas ebreju vēstures izglītības programmas,  

• uzturēt un attīstīt sakarus ar liepājniekiem un viņu pēctečiem, iesaistot šos cilvēkus pirmskara Liepājas 
ebreju ģimeņu hronikas veidošanā, 

• sadarboties ar Liepājas municipālajām iestādēm saistībā ar ebreju piemiņas  vietu un ebreju kapsētas 
uzturēšanu kārtībā, 

• nodarboties ar nezināmu faktu par holokaustu Liepājā meklēšanu un apkopošanu. 
Mērķgrupa:  
Liepājas ebreju ģimenes 
Apraksts: 

• Fonda darbības sākumposmā  pamatdarbība tika koncentrēta uz Memoriāla būvniecību Šķēdē, 
pieminot tūkstošiem nevainīgos Holokausta upurus – Liepājas ebrejus. Memoriālu  atklāja 2005. gada 
4. jūnijā. 

• Turpmākajos gados Fonds veica Liepājas ebreju draudzes vēsturiskā mantojuma pētījumus, vadīja 
tematiskas ekskursijas, iepazīstinot ar Liepājas ebreju kopienas  vēsturi. 

• Fonds sniedza palīdzību pirmskara Liepājas ebreju ģimeņu ģenealoģisko  pētījumu veicējiem.  

• Ar Fonda finansiālu atbalstu izdota grāmata „Latvijas ebreju iznīcināšana”, kurā nodaļu par Liepājas 
ebreju traģēdiju uzrakstīja Liepājas izglābto ebreju pēcnācēji Rita Bogdanova un Ilana Ivanova 
(Zivcone), kā arī Liepājas pētnieki Rozālija Suhare un Eduards Kaplans. 

• Īpašu uzmanību fonds pievērš Liepājas ebreju kapsētas un Šķēdes memoriāla stāvoklim un 
sakopšanai. 
 

13.  

Liepājas Universitātes 
Studentu padome 
Biedrība, 1996 
mājaslapa - 
http://www.liepusp.lv/  
facebook.com - 
https://www.facebook.com/Li
epUSP/  
twitter.com - 
https://www.facebook.com/Li
epUSP/  

Madara Šuktere 
Lielā iela 14, 
Liepāja, LV-3401 

Madara Šuktere 
M.: 27603797  
E.: studentu.padome@liepu.lv 
E.:madara.suktere@gmail.com  
Lielā iela 14,  
Liepāja, LV-3401 

Pētniecība un 
izglītība 

Mērķis:  
studentu padomes mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt visu Universitātē studējošo intereses akadēmiskās, 
materiālās, kultūras un sporta dzīves jautājumos gan Universitātē, gan citās institūcijās. 

http://www.liepajajewishheritage.lv/
mailto:fpundation@liepajajewishheritage.lv
mailto:fpundation@liepajajewishheritage.lv
http://www.liepusp.lv/
https://www.facebook.com/LiepUSP/
https://www.facebook.com/LiepUSP/
https://www.facebook.com/LiepUSP/
https://www.facebook.com/LiepUSP/
mailto:studentu.padome@liepu.lv
mailto:madara.suktere@gmail.com


 

Mērķgrupa: 
Studenti 
Apraksts: 
Aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos Liepājas 
Universitātē un citās valsts institūcijās; reprezentē Liepājas Universitātes studējošos Latvijā un ārvalstīs. 
 

14.  

Liepājas veloaktīvistu un 
ziemas peldētāju klubs 
”VeloRonis” 
Biedrība, 2015  
facebook – VeloRonis 
www.veloronis.lv  

Inga Krivcova 
Siguldas iela 19-
41, Liepāja 
 

Inga Krivcova 
M.: 26324104  
E.: veloronis@veloronis.lv  
Nav konkrētas biroja telpas 
 

Sporta 
biedrības un 
nodibinājumi 

Mērķis:  
Veicināt veselīga un aktīva dzīvesveida attīstību Liepājā un Latvijā, popularizējot norūdīšanos, ziemas 
peldēšanas kustību, ikdienas un tūrisma riteņbraukšanu 
Mērķgrupa:  
Visa vecuma cilvēki 
Apraksts: 
Biedrība organizē ziemas peldēšanas pasākumus un sacensības Liepājas pilsētā, popularizē ikdienas un tūrisma 
riteņbraukšanu. Biedrības dalībnieki piedalās ziemas peldēšanas pasākumos un sacensībās Latvijā un ārzemēs, 
kā arī piedalās riteņbraukšanas pasākumos un sacensībās, kas nav saistītas ar riteņbraukšanu kā profesionālu 
sportu. 
 

15.  
Liepājas pensionāru 
biedrība 
Biedrība, 1992 

Astrīda Vērdiņa 
Klaipēdas ielā 
96a 

Astrīda Vērdiņa 
T. 634 83320 
M.: 26626583,   
E. aivars.braalis@inbox.lv  
Klaipēdas ielā 96a, Liepāja 

Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
Biedrības mērķis ir pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana, to 
materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos sabiedrības procesos. 
Mērķgrupa:  
Pensionāri 
Apraksts:  
Organizācija regulāri rīko tikšanos ar kultūras pārstāvjiem, aicina medicīnas darbiniekus par veselības 
jautājumiem, rīko tikšanos ar pilsētas Domes pārstāvjiem par sociālajiem jautājumiem, pilsētas attīstības un 
ekonomikas jautājumiem. Divreiz gadā tiek rīkoti Kurzemes regiona sadziedāšanās un sadejošanās pasākumi, 
reizi gada konkurss ''Gadi nav šķērslis'' dažādās nominācijās. Notiek sadarbība ar Latvijas pensionāru federāciju 
par pensionāru dzīves apstākļu uzlabošanu, u.c. 
 

16.  Cerība. Ticība. Mīlestība. 
Biedrība, 2003 

Anita Atteka 
Klaipēdas iela 94, 
Liepāja, LV-3416 

Anita Atteka 
M: 27113475 
E.: anitaatteka@inbox.lv  
Klaipēdas iela 94, Liepāja, LV-
3416 

Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
Biedrība palīdz risināt personām ar garīga rakstura problēmām nozīmīgus sociālus, sabiedrībā iekļaujošus, ar 
izglītību saistītus jautājumus. Izglīto ģimenes, pārstāv intereses pašvaldībā, valsts mērogā. 
Piedāvā brīvā laika izmantošanas iespējas. 
Mērķgrupa:  
Ģimenes, kurās audzina bērnus un jauniešus ar garīgas attīstības problēmām 
Apraksts: 
Darbojas kā vecāku atbalsta biedrība pie Liepājas speciālās internātpamatskolas. Biedrībā iesaistās bērni un 
jaunieši ar garīga rakstura problēmām, viņu ģimenes locekļi, asistenti. 
Tiek organizētas attīstošas nodarbības rokdarbos, galdniecības pamatos, sportā, peldēšanā, notiek sadarbība ar 
citām Liepājas pilsētas NVO. Notiek pieredzes apmaiņa starp līdzīgām biedrībām Latvijā un Lietuvā, ekskursijas. 
 

http://www.veloronis.lv/
mailto:veloronis@veloronis.lv
mailto:aivars.braalis@inbox.lv
mailto:anitaatteka@inbox.lv


 

17. 1

9 
Liepājas Diabēta biedrība 
Biedrība, 1992 

Klaipēdas iela 
96a, Liepāja,  
LV- 3416 

E.: ldb@inbox.lv  
Klaipēdas ielā 96a 
Liepāja, LV – 3416 

Veselība 

Mērķis:  
Pilnveidot sabiedrības izpratni par veselības veicināšanu cukura diabēta pacientiem kā slimību un īpaša veida 
būtību. Veidot  sabiedrībā  sapratni par cukura diabēta slimnieku īpašajām vajadzībām, slimības riska faktoriem, 
organizējot informācijas dienas, lekcijas. Sekmēt diabēta pacientu ārstēšanu , aprūpi organizējot praktiskas 
nodarbības slimību gaitas paškontrolē 
Mērķgrupa:  
Diabēta pacienti, viņu ģimenes  locekļi, sabiedrība 
Apraksts: 
Diabēta biedrības kabinetā Klaipēdas  ielā 96A notiek konsultācijas, praktiskas nodarbības, paškontroles 
organizācijā un apmācībā, cukura un holesterīna līmeņa noteikšanā, konsultēs par pareizu uzturu, izsn iedz 
informatīvos materiālus par cukura diabēta aktuālajiem tematiem - riska faktoriem, komplikāciju profilaksi 
kontroles nozīmi. 
 

18.  

House of Hope (Karosta 

Kids) 
Biedrība, 2011 
www.karostakids.com  
Facebook: Karosta kids 

Tatjana Tarasova 
Turaidas 4-1N, 
Liepāja 

Tatjana Tarasova 
M.: 29897601 
E.: karostakids@gmail.com  
Turaidas 4-1N, Liepāja 

Jaunieši, bērni 
un ģimenes 

Mērķis:  
Sniegt daudzpusēju garīgo, izglītības, emocionālo un fizisko atbalstu riska grupas ģimenēm, bērniem un 
jauniešiem; Sniegt pamatu veiksmīgai izkļūšanai no nabadzības, sociālās diskriminācijas un atstumtības apļa; 
Parādīt praktiskā veidā Dieva mīlestību ģimenēm, jauniešiem un bērniem , rādot ceļu pie Jēzus. 
Mērķgrupa:  
jaunieši, bērni un ģimenes 
Apraksts:  
Biedrības "Karosta Kids"  sniedz  daudzpusēju garīgo, izglītības, emocionālo un fizisko atbalstu riska grupas 
jauniešiem, ģimenēm un bērniem lai palīdzēt veiksmīgi izkļūt no nabadzības, sociālās diskriminācijas un 
atstumtības apļa. Savu darbību balstām uz  kristīgajām vērtībām. 
"Karostas Kids" - neatkarīgi no vecuma, katrs joprojām esam bērns no tās vietas un vides no kuras katrs nākam. 
Daudziem cilvēkiem Karostā nekad nav bijusi iespēja izdzīvot savu bērnību, jaunību.  
Aktivitātes:  praktiskas dzīves iemaņas - ēdienu gatavošana, šūšanas darbnīca, ziepju vārīšanas darbnīca, 
angļu valoda.  
Meiteņu vakari.  Labie darbi - labdarības akcijas un koncerti. 
Filmu vakari. Dzimšanas dienas svinēšanā un svētku organizēšana. Rakstura programma "Cerība 21" Mūzikas 
un radošās  nodarbības. 
 

19.  Cerības bāka 
Biedrība, 2010 

Tatjana Kopiļeca 
Metalurgu iela ,13   
Liepāja 
 

Tatjana Kopiļeca 
M.: 28820303 
E.: ceribasbaka@gmail.com  
Metalurgu iela ,13   Liepāja 

Jaunatnes 
biedrība vai 
nodibinājums 

Mērķis:  
Praktiskā veidā parādīt mīlestību, rādot ceļu pie Dieva. 
Palīdzēt riska grupas ģimenēm, bērniem un jauniešiem sniedzot materiālo, izglītības, emocionālo un garīgo 
atbalstu. 
Likt pamatu veiksmīgai nabadzības un atstumtības pārvarēšanai. 
Mērķgrupa:  
bērni, jaunieši, ģimenes 
Apraksts: 
Organizācija īsteno dažādus pasākumus, kā  Lieldienu, Ziemassvētki, dzimšanas un mātes dienas svinēšanu 
Jaunliepājas un citiem Liepājas rajona bērniem. Ģimenes saņem produktu paciņas. Biedrība bezmaksas dot 
iespēju bērniem iemācīties šūt, adīt , citus rokdarbus, apmācība spēlēt dažādus muzikālos instrumentus. 
Organizē vasaras un brīvdienu programmas, sporta dienas. Pasākuma laikā bērni saņem ēdienu. Cieši 
sadarbojamies ar biedrību Karosta Kids. 
 

mailto:ldb@inbox.lv
http://www.karostakids.com/
mailto:karostakids@gmail.com
mailto:ceribasbaka@gmail.com


 

20.  

Radošais psiholoģijas 
centrs Ģimenei 
Biedrība, 2010 
www.gimenei.lv  

 
Iveta Gēbele 
Brīvības iela 9, 
Liepāja 

Iveta Gēbele,  
M.: 29757231  
Ineta Jaunskalže,  
M:26011395 - projektu vadītāja 
E.: gimenei@gmail.com  
Brīvības iela 9, Liepāja 

Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
sabiedriskā labuma darbība - sniegt atbalstu veselīgas un stipras ģimenes veidošanai, veikt ģimenes un indivīdu 
izglītošanu un tiesību aizstāvību un ar to saistītu programmu, projektu īstenošanu. Izstrādāt un īstenot sociālās 
rehabilitācijas programmas dažādām mērķgrupām. 
Mērķgrupa:  
Ģimenes, indivīdi, pieaugušie un bērni, organizācijas. 
Apraksts: 

• psiholoģiskās un psihoterapeitiskās palīdzības sniegšana indivīdiem un ģimenēm;  

• atbalsts ģimenēm konfliktu, zaudējumu, krīžu gadījumos;  

• vecāku un sabiedrības izglītošana; 

• jauniešu izglītošana attiecību un bērnu audzināšanas jautājumos;  

• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem un ģimenēm;  

• sadarbības veidošana starp institūcijām ģimeņu un indivīdu krīžu situāciju gadījumos;  

• atbalsta un terapeitisko pasākumu organizēšana;  

• organizāciju konsultēšana un izglītojošu pasākumu organizēšana. 
 

21.  Mana Liepāja 
Biedrība, 2011 

Ilze Vitāle 
Durbes iela 18A, 
Liepāja 

Ilze Vitāle 
M: 26585678 
Durbes iela 18A, Liepāja 

Kultūra un 
atpūta 

Mērķis:  
Veicināt ideju īstenošanu, kas rada dzīves kvalitātes uzlabošanos un sekmē sabiedrības, vides, kultūras un izglītības 
attīstību. 
Mērķgrupa:  
Liepājas iedzīvotāji 
Apraksts: 
Organizācija veido un realizē projektus, kas  saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu, sekmējot sabiedrības, vides, 
kultūras un izglītības attīstību. 
 

22.  
JCI Latvia (Liepājas nodaļa) 
Biedrība, 1993 
www.jci.lv  

Baiba Kociņa 
P. Brieža iela 8-1, 
Rīga 
 

Agnese Tauriņa 
M.:29441684 
E.: jcilatvia@jci.lv  
Graudu iela 17/19 

Jaunatnes 
biedrība  

Mērķis:  
Nodrošināt attīstības iespējas, kas iedvesmo jaunus cilvēkus radīt pozitīvas pārmaiņas. 
Mērķgrupa:  
Aktīvi cilvēki vecumā no 18 līdz 40 gadiem - uzņēmēji, studenti, jaunieši, u.c. 
Apraksts: 
JCI ir starptautiska bezpeļņas organizācija ar 100 gadu vēsturi, kas apvieno vairāk nekā 200 000  jaunus, 
aktīvus cilvēkus vecumā no 18 līdz 40 gadiem vairāk nekā 100 pasaules valstīs. JCI biedrus vieno ticība, ka, lai 
veiktu pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, mums jāpilnveido sevi un sabiedrību sev apkārt. JCI biedri meklē 
mērķtiecīgus risinājumus unikālām problēmām, lai veidotu labāku pasauli un veicinātu globālu ietekmi. 
 

23.  
Liepājas vācu - latviešu 
tikšanās centrs 
Biedrība, 1993 

Dina Frickausa 
Pļavu 4-17 
Liepāja, LV-3401 
 

Dina Frickausa 
M.: 2658840,  
E.: taisija.21@inbox.lv 
E.: dinafric@gmail.com 
Liepāja, LV-3401 

Kultūra un 
atpūta 
(mazākumtautīb
as) 

Mērķis:   
vācu valodas un kultūras tradīciju popularizēšana Latvijā, vācu kultūras mantojuma pētīšana Kurzemē/ Latvijā, 
kā arī izglītošanas darbs, tautu savstarpējās sapratnes veicināšanai jaunās Eiropas garā. 
Mērķgrupa:  
Vācu minoritātes pārstāvji Liepājā, interesenti par vācu valodu, kultūru, kultūrmantojumu un tradīcijām 

http://www.gimenei.lv/
mailto:gimenei@gmail.com
http://www.jci.lv/
mailto:jcilatvia@jci.lv
http://taisija.21@inbox.lv/
http://dinafric@gmail.com/


 

Apraksts:  
Mūsu biedrība ir atvērta visiem, kas interesējas par vācu valodu un kultūru, Mēs iesaistām cilvēkus kopīgi 
noderīgā un atklātā sadarbības tīklā. Mēs piedāvājam saieta vietu tikšanām, dialogiem, kontaktiem un 
informācijām. Mēs esam kompetenti pilsētu un reģionu jautājumos. Mēs sadarbojamies ar visām nacionālām 
kultūras biedrībām. Mums ir daudz sadarbības partneri, kas pielieto vācu valodu, un pie mums var apgūt vācu 
valodu praktiski. 
Kā mēs strādājam? 
Mēs piedāvājam izglītojošus lasījumus divās valodās par dažādām tēmām, uz kurām sirsnīgi uzaicinām visus 
interesentus un aicinām līdzdarboties. Mēs strādājam cieši kopā ar Lejaskurzemes Tūrisma informācijas centru. 
Mēs organizējam ekskursijas Liepājas pilsētā un tās apkārtnē. Mēs sniedzam kompetentu atbalstu senu dzimtu 
izcelsmes meklējumos. 
 

24.  

Latvijas Kaulu, locītavu un 
saistaudu slimnieku 
biedrības Liepājas nodaļa 
Biedrība, 2001  
www.artrits.lv  

Antra Mazika 
Klaipēdas iela 
96A , Liepāja LV 
3416 

Antra Mazika 
M.: 29222684 

E.: antramazika@gmail.com 

E.: reimatiki@inbox.lv  
Klaipēdas iela 96A, Liepāja LV 
3416 

Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
Apzināt pēc iespējas vairāk slimniekus ar kaulu, locītavu un saistaudu saslimšanām un iesaistīt viņus biedrības 
darbā. Organizēt  kapacitāti veicinošus pasākumus; lekcijas seminārus, apmācības, kas uzlabo slimnieku fizisko 
un psiholoģisko stāvokli, atvieglo ciešanas un veido pozitīvu attieksmi pret sevi un sabiedrību. 
Mērķgrupa:  
Slimnieki ar visāda veida  kaulu, locītavu un saistaudu saslimšanām 
Apraksts: 
Organizācija apvieno slimniekus ar kaulu, locītavu un saistaudu slimībām. Tās darbība tiek plānota, lai atbalstītu 
sabiedrisku nozīmīgu programmu un veicinātu ne tikai biedrības biedru, bet arī viņu ģimenes locekļu aktivitāti un 
līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā veselības jomā. Biedrības uzdevums iesaistīt pēc iespējas vairāk 
slimniekus. Tāpat nepieciešams veicināt motivētu, aktīvu un sociāli atbildīgu biedrības slimnieku veidošanu. 
  

25.  LIBAVA POWERLIFTING 
Biedrība, 2011 

Karina Grigorjeva 
Piltenes 1-17, 
Liepāja, LV-3405 

Karina Grigorjeva 
M.: 29853775 
E:libavapowerlifting@gmail.co
m  
Piltenes 1-17,  
Liepāja, LV-3405 

Sporta 
biedrības un 
nodibinājumi 

Mērķis:  
Iedzīvotāju  fiziskā  un  garīgā  attīstība  un  veselīga dzīvesveida  popularizēšana;  Atbalstīt  un  veicināt  svara 
stieņa spiešanas guļus un pauerliftinga (spēka trīscīņas) kā sporta  veidu,  popularizēšanu  un  attīstību  Liepājā,  
tās apkārtnē  un  Latvijā. 
Mērķgrupa:  
Sportisti, jaunieši 
Apraksts: 
LIBAVA POWERLIFTING  atbalsta  un  veicina  svara stieņa spiešanas guļus un pauerliftinga (spēka trīscīņas) 
kā sporta  veidu,  popularizēšanu  un  attīstību  Liepājā,  tās apkārtnē  un  Latvijā. LIBAVA POWERLIFTING 
nodarbojas ar  Liepājas  izlases  svara stieņa spiešanas guļus un pauerliftinga  komandas  veidošanu,  
atbalstīšanu, attīstību un komandas pārstāvju piedalīšanos sacensībās, pārstāvot Liepājas pilsētu. 
 

26.  Fonds AGAPE 
Nodibinājums, 2009 

Marina Čarkviani 
Bāriņu iela 11, 
Liepāja, LV 3401 

Marina Čarkviani 
T.:63441654, 
M.: 22365767 
E.: fonds_agape@inbox.lv   
Bāriņu iela 11, Liepāja, LV 3401 

Sociālā atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
vispārpieņemto cilvēcisko vērtību nostiprināšana, ar mērķi veikt sabiedrības pilnveidošanu tradicionālās morāles, 
savstarpējo attiecību un humanitātes gaismā. 
Mērķgrupa:  
Sociāli mazaizsargātās personas 

http://www.artrits.lv/
mailto:Mazika29222684antramazika@gmail.com
mailto:reimatiki@inbox.lv
mailto:libavapowerlifting@gmail.com
mailto:libavapowerlifting@gmail.com
mailto:fonds_agape@inbox.lv


 

Apraksts: 
1. Sociālās rehabilitācijas centrs (cilvēkiem ar atkarībām, no soda izciešanas vietām u.tml.) – 24 vietas, 
Cilvēkiem bez ienākumiem – bezmaksas (SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA STATUSS,  reģ. Nr. 978 no 
22.05.2013) 
2. Krīzes centrs     

• psiholoģiskā atbalsta dienests (psihologa individuālas konsultācijas, grupu psihoterapija – psihodrāma, 
sociometrijas, meditācija) – bezmaksas 

• ēdināšana 50 cilvēkiem – bezmaksas ;      

• kārsta ēdiena pasniegšanas punkts – bezmaksas ; 

• patversme citu apdzīvotu vietu iedzīvotājiem – 5 vietas (cilvēkiem bez ienākumiem – bezmaksas), 
iekļauta 3 reižu bezmaksas ēdināšana; 

• krīzes istaba ģimenēm, 3 reižu ēdināšana, bērnu apģērbi, autiņbiksītes utt. (cilvēkiem bez ienākumiem – 
bezmaksas) ;  

• humanitārās palīdzības savākšanas un izsniegšanas punkts – bezmaksas ; 

• sanitārā nodaļa : dušas, personīgās higiēnas kabinets utt. – bezmaksas ;  

• konsultācijas nodaļa : jurists, psihologs, mediātors, sociālais pedagogs – bezmaksas. 
 

27.  
Liepājas Diakonijas centrs 
Biedrība, 2006 
mājas lapa: www.kalpot.lv 

Valdes locekļi: 
Fēlikss 
Kovaļišins, 
Karīna Krieviņa 
Fr. Brīvzemnieka 
iela 54, Liepāja, 
LV 3401 

Karīna Krieviņa  
T.: 634 26707 
E.:diakonija.liepaja@gmail.co
m    
Fr. Brīvzemnieka iela 54, 
Liepāja 
 

Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķi: 

• sociāli mazaizsargāto grupu locekļiem, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Liepājas pilsētā un 
rajonā sniegt materiālu, finansiālu, medicīnisku un garīgu palīdzību, kā arī sociālās rehabilitācijas un citus 
sociālos pakalpojumus; 

• stiprināt iedzīvotāju kopību un pašpalīdzību; 

• atbalstīt un veicināt diakonisko darbu kristīgās draudzēs Liepājas pilsētā un rajonā, lai koordinētu 
apmācības, kopīgus projektus un lietderīgi izmantotu savus resursus; 

• pārstāvēt savu biedru intereses valsts un pašvaldības institūcijās, līdzdarboties valsts programmu un 
likumdošanas uzlabošanā sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijai sabiedrībā; 

• veikt saimniecisku darbību, lai piesaistītu līdzekļus savu mērķu sasniegšanai;  

• izglītot savus biedrus, lai varētu sniegt kvalificētu palīdzību sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem. 
Mērķgrupa:  
Cilvēki ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātās personas 
Apraksts: 
Vispārīgie darba laiki- darba dienās no plkst. 10.00–14.00; 
“Domino” tirdziņš”, kur var iegādāties dažādus rokdarbus, ko ir gatavojuši cilvēki ar īpašām vajadzībām. 
Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – dažādas nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piem., 
mākslas terapija (gleznošana), zīmēšana, keramika, aušana, sveču un ziepju izgatavošana, mozaīku veidošana, praktisko 
lietu šūšana, floristika, dizaina priekšmetu izgatavošana, lietišķās mākslas rokdarbi. 
Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt konsultācijas par dažādām palīdzības iespējām.  
Drēbju kamera un cita humānā palīdzība: O., T., C., P. no plkst. 11.00-13.00. 
Nomas punkts slimnieku un invalīdu palīglīdzekļiem. 
Veselības istaba: Ceturtdienās no plkst. 16.00–18.00. 
Atbalsta grupa jauniem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Dvēseles enkurs”: Piektdienās: 11:00-13:00. 
Biedrības cilvēkiem ratiņkrēslos un skūteros “Izaicinājums liktenim” tikšanās: katra mēneša 2. otrdienā plkst.: 12:00 
Anonīmo Alkoholiķu tikšanās: Pirmdienās: 18:00, T: 29 634 958 

 

28.  
Liepājas krievu kultūras 
biedrība "Posoloņ" 
Biedrība, 2004 

Galina  Melgaile 
Ugāles 7, dz.28, 
Liepāja, LV-3401 

Galina  Melgaile 
M.:26746290,  
E.: posolon@inbox.lv 
Ziemeļu iela 19, Liepāja 

Kultūra un 
atpūta 
(mazākumtautīb
as) 

Mērķis:  
Krievu kultūras, literatūras un valodas saglabāšana un attīstīšana Liepājā un Latvijā, kopīgu apjūtas un citu 
pasākumu organizēšana, apvienojot cilvēkus, kuriem krievu kultūra ir tuva un izraisa interesi. 

http://www.kalpot.lv/
mailto:diakonija.liepaja@gmail.com
mailto:diakonija.liepaja@gmail.com
mailto:posolon@inbox.lv


 

Mērķgrupa:  
Interesentiem, kuriem krievu kultūra ir tuva un kuriem tā izraisa interesi 
Apraksts: 
Sniegt cilvēkiem, neatkarīgi no viņu tautības un vecuma zināšanas par krievu kultūru, tradīcijām; kā arī veicināt 
dažādu tautību pārstāvju savstarpējo saskaņu un saprašanos. 
 

29.  
Goda teātris 
Biedrība, 2012 
www.godateatris.lv  

Liena Goda 
Siļķu iela 21-30, 
Liepāja 
 

Liena Goda 
M.: 29567294  
E.: godaliena@inbox.lv   
Ludviķa iela 3/5-6 

Kultūra un 
atpūta 

Mērķis:  

• Veicināt un popularizēt kvalitatīvas izglītojošas kultūrvides veidošanu jauniešiem u un pusaudžiem. 

• Veidot sadarbību ar valsts, pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem, veidojot 
kvalitatīvas izglītojošas izklaides vietas „Goda Teātris” radīšanai. 

Mērķgrupa:  
Bērni un  jaunieši 
Apraksts:  
Biedrība palīdz tapt lugām un izrādēm, kas domātas bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. 
 

30.  Futbols 04 
Biedrība, 2010 

Zane Vilnīte 
Pļavu iela 17, 
Liepāja 
 

Zane Vilnīte 
M.: 29256099 
E.: zane.vilnite@inbox.lv  
Pļavu iela 17, Liepāja 

Sporta 
biedrības un 
nodibinājumi 

Mērķis:  

• Veikt sabiedriskā labuma darbību: 

• Organizēt jaunatnes un treneru piedalīšanos futbola sacensībās, 

• Futbola un ar to saistīto pasākumu finansiāla atbalstīšana, 

• Finanšu līdzekļu piesaistīšana jauno futbolistu profesionālai izaugsmei un meistarības nostiprināšanai, 

• Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana. 
Mērķgrupa:  
Bērni 
Apraksts: 
Biedrība darbības laikā ir sekmējusi pilnveidot un attīstīt trenera I.Lukoviča 2004. gadā dzimušo zēnu futbola 
komandas profesionālo izaugsmi. Palīdzējusi bērniem iegādāties nepieciešamo sporta inventāru un piedalīties 
pašmāju un starptautiskās sacensībās. Piedalījusies bērnu nometnes un vairāku bērnu futbola sacensību 
organizēšanā. 
 

31.  Liepājas šaha klubs 
Biedrība, 2007 

Inna Čerņina 
Sporta ielā 4, 
Liepāja 

Gaļina Sudmale 
M.: 29662417 
Rīgas ielā 8, Liepāja 

Sporta 
biedrības un 
nodibinājumi 

Mērķis:  
Attīstīt un popularizēt šahu Kurzemē; Sadarboties un iekļauties Latvijas Šaha federācijas sastāvā. 
Mērķgrupa:  
Seniori, jaunieši, bērni 
Apraksts: 

• Organizēt šaha turnīrus un citus pasākumus šaha spēles popularizēšanai; 

• Veikt informatīvu darbu par šahu, nodrošināt regulāru interesentu apmācību; 

• Paaugstināt Kurzemes šahistu spēles līmeni. 
 

32.  

Dots devējam atdodas 
Biedrība, 2015 
https://www.facebook.com/D
otsDevejamAtdodas 

Rihards Penēns 
Strazdu iela 5C, 
Liepāja 

Rihards Penēns 
M.: 24403684,  
E.: dotsdevejam@gmail.com  
Strazdu iela 5C, Liepāja 

Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
Materiāli atvieglot rehabilitāciju ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Vairot sabiedrības izpratni par 
apstākļiem ar kuriem sastopas bērni ar īpašām vajadzībām 
 

http://www.godateatris.lv/
mailto:godaliena@inbox.lv
mailto:zane.vilnite@inbox.lv
https://www.facebook.com/DotsDevejamAtdodas
https://www.facebook.com/DotsDevejamAtdodas
mailto:dotsdevejam@gmail.com


 

Mērķgrupa:  
Bērni ar īpašām vajadzībām 
Apraksts: 
Organizācija, kas nodarbojas ar labdarību, kura ir vērsta uz to, lai  materiāli atvieglotu rehabilitāciju ģimenēm, 
kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Biedrības nerakstītais, bet kopīgais mērķis ir palīdzēt katram pēc iespējas. 
Palīdzēt tam pašam pakritušajam garāmgājējam, kas daudziem var šķist smieklīgi. 
 

33.  

Onkoloģisko pacientu 
atbalsta biedrība "Dzīvības 
koks" Liepājas nodaļa 
Biedrība, 2004 
www.dzivibaskoks.lv  

Ilze Vainovska 
Liepu aleja 11, 
Babīte, Babītes 
novads, LV-2167 

Ilze Vainovska 
M.: 28343138 
E.: liepaja@dzivibaskoks.lv  
 

Veselība 
Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
Onkoloģisko pacientu dzīves kvalitātes uzlabošana, interešu aizstāvēšana, psihosociālās rehabilitācijas 
ieviešana un nodrošināšana; sabiedrības informēšana. 
Mērķgrupa:  
Onkoloģiskie pacienti un viņu tuvinieki, mediķi 
Apraksts: 
Atbalsts onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem, informatīvi materiāli, psihosociālās rehabilitācijas 
iespējas, ikmēneša tikšanās - otrajā otrdienā pulksten 17 Sociālās palīdzības dienesta mācību klasē 
Veidenbauma ielā 3, Liepājā. 
 

34.  
Lietuviešu kultūras 
biedrība ,,Rūta” 
Biedrība, 1989 

Stanislava Bezina 
Alejas iela9, 
Liepāja, Latvija 

Stanislava Bezina 
M.: 29667673 
E.: stase.bezina@gmail.com  
Alejas iela9, Liepāja, Latvija 

Kultūra un 
atpūta 
(mazākumtautīb
as) 

Mērķis:  
Apvienot Liepājā dzīvojošos lietuviešus un iesaistīt tos kultūras , izglītības un sabiedriskajā darbā 
Mērķgrupa:  
Lietuviešu kultūras biedrība ,,Rūta" aktīvi piedalās citu biedrību rīkotajos integrācijas pasākumos un kopējos 
koncertos Liepājā un rosīgi sadarbojās ar vairākiem kolektīviem dažādas pilsētās Lietuvā, kā ari ir neiztrūkstošs 
dalībnieks 
Latvijas lietuviešu kopīgos pasākumos. 
Apraksts: 
Ansamblis ,,Senoliai" piedalījās barikažu 25. gadadienas atcerei - 16.01.2016 gadā. Lietuvas Neatkarības dienas 
atzīmēšana koncerts  Klaipēdā ,ar lietuviešu folkloras klubu ,,Šeimyna" kopām - 15.02.2016 gadā. Piedalījāmies 
koncertā Eiropas diena - 04.06.2016 g. Koncerts Liepājas iedzīvotajiem pie gulbju dīķīša kopa ar Klaipēdas klubu 
,,Šeimyna" - 16.07.2016 g. Uzstāšanās 24. septembrī 2016 g. Baltu Vienību dienā. ,, 2 Tautu draudzības 
ugunskurs Liepājā" 2016. gadā 1. oktobri koncert dārza “Pūt, vējiņi”. 
 

35.  
Liepājas  Multikulturālais 
centrs “Unisons” 
Biedrība, 2004 

Jekaterina Cema, 
Krišjāņa 
Valdemāra iela 
35/37 LV-3401 
 

Jekaterina Cema 
M.: 26037410,  
E.: e.cema@ostkom.lv  
Toma iela 19, Liepāja 

Kultūra un 
atpūta, 
Pētniecība un 
izglītība 
(mazākumtautīb
as) 

Mērķis:  
Apvienot un aktivizēt darbībai visus interesentus, lai aizstāvētu bērnu, ģimenes intereses un tiesības, liekot 
akcentu uz sociāli neizsargātiem slāņiem, palīdzēt integrēties sabiedrībā dažādu tautību, kā arī dažādu sociālo 
slāņu pārstāvjiem. 
Mērķgrupa:  
Bērni un vecāki, liepājnieki un viesi 
Apraksts: 
Dažādu tautu kultūras, literatūras un valodu saglabāšana un attīstīšana Liepājā un Latvijā, kopīgu atpūtas un 
citu pasākumu organizēšana un cilvēku apvienošana, neatkarīgi no viņu  tautības. 
 
 

http://www.dzivibaskoks.lv/
mailto:liepaja@dzivibaskoks.lv
mailto:stase.bezina@gmail.com
mailto:e.cema@ostkom.lv


 

36.  

Kurzemes reģiona 
audžuģimeņu biedrība 
"Estere" 
Biedrība, 2013 

Margita Grulle 
Katedrāles 9-59, 
Liepāja 
 

Margita Grulle 
M.: 26762245,  
E.: margita.lagzdina@inbox.lv  
Klaipēdas 96a, Liepāja 
 

Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām, 
Citur 
neklasificēta 
biedrība vai 
nodibinājums 

Mērķis: 
Apvienot Kurzemes reģiona audžuģimenes un veicināt audžuģimeņu darbības pilnveidošanu un attīstību 
Latvijas Republikā 
Mērķgrupa: 
Audžu ģimenes, aizbildņi, bez vecāku gādības palikuši bērni un sabiedrība, un jomas iestādes un organizācijas. 
Apraksts: 
Audžuģimeņu kustības popularizēšana un tiesības. Bez vecāku gādības palikušo bērnu interešu, tiesību un 
vajadzību aizsardzība un pilnveidošana Latvijā, sadarbībā ar citām jomas organizācijām un iestādēm. Sociālās 
atstumtības un nevienlīdzības mazināšana, atveseļojot vardarbībās cietušos bērnus un jauniešus. Izglītojošu 
mācību, semināru, projektu rīkošana sadarbībā ar Atbalsta centru un Apvienību "Terēze" un pašvaldību. 
 

37.  
Mātes un bērna izglītojošs 
sociālā atbalsta centrs 
Biedrība, 1998 

Signe Frickausa, 
Arnolda iela 7,  
Liepāja, LV 3401 
 

Signe Frickausa 
M.: 27431365,  
E.: signe.frickausa@inbox.lv   
Arnolda iela 7,  Liepāja  

Pētniecība un 
izglītība, 
veselība, 
sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
Uzlabot vecāku, bērnu un sociālo problēmgrupu sociālo stāvokli, izglītot, attīstīt un sniegt garīgo rehabilitāciju 
un sociālo reintegrāciju; 
Veidot sieviešu garīgās un fiziskās attīstības pilnveidošanas grupas, 
Nodrošināt iespēju iepazīties ar ar sieviešu dzīves pieredzi, 
Sniegt padomus, rīkot pārrunas un priekšlasījumus par sieviešu dzīves problēmām. 
Mērķgrupa:  
Sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas ( ģimenes ar bērniem, sievietes, bērni un vecāki jebkurā vecumā). 
Apraksts:  
Sociāli maznodrošināto personu izglītošana un sociālais atbalsts. 
 

38.  Baringtons K2 
Biedrība, 2017 

Kristīna 
Lieģeniece 
Bāriņu iela 13-1 
iela 7,  Liepāja, 
LV 3401 

Kristīna Lieģeniece  
M.: 29284507,,  
E.: kristina@baringtonsk.lv   
Arnolda iela 7,  Liepāja  

Kultūra un 
izglītība 

Mērķis:  
iesaistīties sabiedrības integrācijas un izglītības procesos, caur radošām un sportiskām aktivitātēm.  
- Neformālās un interešu izglītības veicināšana un nodrošināšana;  
- Teātra, mākslas un tml. pulciņu organizēšana;  
- Pasākumu, sacensību  un radošo darbnīcu organizēšana. 
Mērķgrupa:  
Sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas ( ģimenes ar bērniem, sievietes, bērni un vecāki jebkurā vecumā). 
Apraksts: 
Biedrībā darbojas profesionāli savas nozares speciālisti,  piem., Beata Bērziņa  - producente, režisore, kura 
Harkovas kultūras institūtā ieguvusi sarkano diplomu; Kārlis Kandevics – velosporta treneris, ilggadējs pedagogs 
darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām; Kristīna Lieģeniece – sabiedrisko attiecību speciālists ar ilggadēju 
pieredzi projektu vadībā, uc. Katrs no biedrības biedriem ir savas profesijas entuziasts, un kopā tie veido īpašu 
komandu, kas, piesaistot vēl nepieciešamos speciālistus, katru realizējamo projektu spēj veikt kvalitatīvi un 
profesionāli augstā līmenī.  
 

mailto:margita.lagzdina@inbox.lv
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39.  

Latvijas Poļu savienības 
Liepājas nodaļa 
Biedrība, 1989  
www.polonia.lv  

Andrejs Ņikerins 
Slokas 37, Rīga 

Rita Rozentāle 
M.: 26544088 
E.: rita.rozentale@inbox.lv  
Klaipēdas 96A, Liepāja 

Kultūra un 
atpūta 
(mazākumtautīb
as) 

Mērķis:  
Poļu izcelsmes cilvēki un viņu pēcnācēji, jebkurš interesents par Poliju, tās vēsturi un kultūru 
Mērķgrupa:  
Latvijā dzīvojošo poļu etniskās identitātes, valodas un kultūras savdabības saglabāšana un attīstība. 
Apraksts: 
Darbojas poļu kultūras saglabāšanas un popularizēšanas jomā, un populārākais ir dziesmu ansamblis 
BURSZTYNKI.  
  

40.  
Liepājas kultūrizglītības 
biedrība "Slavjaņe" 
Biedrība, 2013 

Ņina Zaļeska 
Šķēdes iela 17-
67,  Liepāja, LV 
3405 

Ņina Zaļeska 
M.: 28151642,  
E.: jango@inbox.lv   
Šķēdes iela 17-67,  Liepāja  

Kultūra un 
atpūta 
(mazākumtautīb
as) 

Mērķis:  
1. Saglabāt slāvu tautas kultūrvēsturiskas, intelektuālas, radošas, garīgas un tikumiskas vērtības; 
2. Izstrādāt spējīgu sistēmu šo vērtību radīšanai, saglabāšanai un attīstīšanai; 
3. Organizēt kultūrmasu pasākumus ar mērķi izplatīt un pētīt slāvu mantojumu – tautas dziesmas un literatūru. 
Mērķgrupa:  
Slāvu kultūras pensijas vecuma iedzīvotāji, slāvu kultūras bērni. 
Apraksts: 
Slāvu tautasdziesmu dziedāšana, dalība Liepājā rīkotajos kultūras pasākumos, slāvu tautas kultūras pasākumu 
organizēšana, kā atsevišķiem dzejniekiem vai kādai tēmai veltītie dzejas vakari utt. 
 

41.  Amber Tango 
Biedrība, 2017 

Indra Heringa 
Klaipēdas iela 
134 - 43,   
Liepāja, LV 3416 
 

Indra Heringa 
M.: 29441196,  
E.: indra.heringa@icloud.com   
Klaipēdas iela 134 - 43,  
Liepāja  

Kultūra un 
atpūta 

Mērķis:  
1. Attīstīt Argentīnas tango deju kustību Liepājā kā aktīvu, interesantu brīvā laika pavadīšanas veidu.  
2. Atbalstīt un organizēt Argentīnas tango deju apmācības. 
3. Veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs. 
Mērķgrupa:  
Ikviens, kas vēlas apgūt Argentīnas tango, izzināt šīs kultūras vēsturi un attīstību mūsdienās. 
Apraksts: 
Argentīnas tango pasākumu atbalstīšana un organizēšana. 
 

42.  
Latviešu strēlnieku 
apvienības Liepājas nodaļa 
Biedrība, 1993 

Ildze Lagzdiņa, 
M.: 29205773; 
Meistaru iela 
10,204.kab.,Rīga 

Ildze Lagzdiņa 
M.: 29205773,  
E.: laildze@inbox.lv   
K.Ukstiņa iela 7/9, Liepāja, LV-
3401 

Pētniecība un 
izglītība, 
veselība, 
sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
Iestāties par visas tautas aizsardzības sistēmu. Sekmēt Latvijas valstiskās neatkarības un suverenitātes 
nostiprināšanu, valsts aizsardzības un drošības iestāžu darbības optimizēšanu, Nacionālo bruņoto spēku 
kaujasspēju, karavīru pienākuma apziņas un profesionālās izaugsmes pilnveidošanu. 
Mērķgrupa:  
- Latvijas armijā un Nacionālajos bruņotajos spēkos un ārvalstu armijās dienējušie un dienestā esošie Latvijas 
valstij lojālie karavīri; 
- Jaunsargi. 
 
 

http://www.polonia.lv/
mailto:rita.rozentale@inbox.lv


 

Apraksts: 
Organizācijas uzdevumi ir aktivizēt jaunatnes patriotisko audzināšanu, veicināt jaunatnes iestāšanos un aktīvu 
dalību Jaunsardzes vienībās, sniegt tām praktisku palīdzību organizatoriskajā un apmācības darbā, šajā nolūkā 
izmantojot pagātnes pieredzi un vēstures materiālus. Darbības laikā organizācijas biedri ir savākuši un 
apkopojuši materiālus par latviešu karavīru gaitām abos Pasaules karos, par Latvijas atbrīvošanas cīņām, par 
Latvijas armijas    veidošanu un attīstību, par starptautiskajām misijām. Organizācijas svarīgs uzdevums ir 
rūpēties par savu biedru labklājību, aizstāvēt viņu intereses, sniegt juridiska rakstura konsultācijas un palīdzību 
sociālo jautājumu risināšanā. 
 

43.  

Liepājas reģionālās 
slimnīcas atbalsta fonds 
Nodibinājums, 2007 
Sabiedriskā labuma statuss 
www.liepajasslimnica.lv  

Indra Grase 
Slimnīcas iela 25, 
Liepāja, LV-3414  

Indra Grase 
M.: 26591363,  
E.: indra.lpcs@inbox.lv   
Slimnīcas iela 25, Liepāja 

Veselība, 
Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
Atbalstīt Liepājas reģiona iedzīvotāju veselības uzlabošanu kopumā. Proti, veicināt Liepājas reģiona 
medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes kvalitātes attīstību, veicināt slimību profilaksi un rehabilitāciju, 
atbalstīt Liepājas reģiona iedzīvotāju, to vidū arī iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām un maznodrošināto 
veselības aprūpes uzlabošanu, kā arī veicināt bērnu un jauniešu izglītošanu veselīga dzīvesveida izvēlē un 
rosināt jauniešus izvēlēties ar medicīnu saistītas profesijas, kā arī atbalstīt veselības aprūpes nozares 
darbinieku apmācību un tālāko izglītību u.c. 
Mērķgrupa:  
Liepājas reģiona iedzīvotāji 
Apraksts: 
galvenās darbības metodes ir: ziedojumu piesaiste no uzņēmumiem un privātpersonām, finanšu piesaistes 
projektu sagatavošana un iesniegšana valsts un pašvaldības institūcijās, fondos, kā arī apstiprināto projektu 
realizācija, brīvprātīgo piesaiste, sadarbība ar citām NVO. 
 

44.  
Velo-Redele 
Biedrība, 2013 
www.velo-redele.lv  

Agnis Svažs 
Cieceres iela 43-
28, Liepāja, LV 
3407 

Mārtiņš Zālītis 
M.: 26173222,  
E.: velo-redele@inbox.lv   
Cieceres iela 43-28, Liepāja 

Sabiedrības 
veselība 

Mērķis:  
1. Attīstīt un popularizēt sabiedrībā velosipēdu lietošanu gan ikdienā gan arī sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumos Liepājā, kā arī visā Latvijas teritorijā un ārpus tās; 
2. Organizēt un piedalīties aktīvās atpūtas pasākumos un sporta sacensībās; 
3. Veicināt un popularizēt aktīvo atpūtu; 
4. Sava mērķa sasniegšanai un īstenošanai Biedrība ņem dalību dažādos projektos, sadarbojas ar citām 
organizācijām Latvijā un pasaulē 
5. Veicināt velosipēdu celiņu un infrastruktūras attīstību, sniegt ieteikumus un rekomendācijas to projektēšanas 
un izbūves procesos, veidot jaunus velosipēdu ceļus; 
6. Apmierināt biedru vajadzības saistībā ar velosipēdu un aktīvās atpūtas pasākumu rīkošanu. 
Mērķgrupa:  
Jebkurš, kurš var un aizdomājas par to, ka var pārvietoties ērti un videi draudzīgi. Sākot no skolnieka, beidzot 
ar senioru. 
Apraksts: 
Velo-Redele ir divriteņu entuziastu apvienība, kas ikdienā paši lieto divriteni kā transporta līdzekli. Ne tikai lietojam 
paši, bet arī organizējam aktīvus pasākumus, lai motivētu citus izmantot divriteni ikdienā. Apkopojam ārzemju 
pieredzi velo infrastruktūras izveidē un vērtējam arī Liepājā, sniedzam priekšlikumus, piedalāmies apspriedēs un 
plānošanā. 
Organizējam vasaras pasākumus: "Liepājas velo vasara" un ziemas; "Liepājas velo ziema". 
 
 
 
 
 
 

http://www.liepajasslimnica.lv/
http://www.velo-redele.lv/


 

45.  
Jaunliepājas Dzirkstele 
Biedrība, 2018 
 

Rita Grinberga, 
T.Breikša iela 45, 
Liepājā, LV 3401 
 

Rita Grinberga 
M.: 26216357, 
Valija, M.t.: 26749769  
E.: jaunldzikst5@inbox.lv    
T.Breikša iela 45, Liepāja 

Kultūra un 
atpūta 

Mērķis:  
Pensionāru tikšanās vieta kultūras un atpūtas pasākumiem 
Mērķgrupa:  
Pensionāru ansamblis ''Dzirkstele'', rokdarbnieki 
Apraksts: 
Liepājas pensionāru tikšanās vieta, lai kopīgi dziedātu, nodarboties ar rokdarbiem, organizēt tikšanās ar 
dažādu profesiju pārstāvjiem, deputātiem, ārstiem, organizēt rokdarbu izstādes, rīkot koncertus Liepājā vai citur 
Latvijā, rīkot ekskursijas. 
 

46.  
CANIS GROUP LIEPAJA  
Biedrība, 2017 
 

Māra Semjonova, 
Klaipēdas iela 
96A, Liepājā, LV 
3416 
 

Inguna Otaņķe  
M.: 26390130,  
E.: 
canisgroupliepaja@gmail.com; 
https://www.facebook.com/cani
sgroupliepaja/   
Klaipēdas iela 96A, Liepāja, 
LV 3416 

Veselība, 
Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķi: • Apvienot cilvēkus, kuri nodarbojas ar kanisterapiju; 
• Palīdzēt interesentiem mācīties un pilnveidot savas zināšanas, veicināt profesionālo izaugsmi; 
• Izmantot kanisterapiju rehabilitācijai (reabilitācijai) un sociālai integrācijai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
• Sadarbība un iekļaušanās Latvijas Republikas un starptautisko organizāciju sastāvā.  
Mērķgrupa:  
Cilvēki ar īpašām vajadzībām; bērni un jaunieši 
Apraksts: 
Biedrības biedri ir beiguši apmācību kā kanisterapijas brīvprātīgais, suņi ir nokārtojuši kanisterapijas eksāmenu 
un reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā kā suņi-terapeiti. Jaunie suņi tiek apmācīti un stažējas.  
Sadarbojamies ar dažādiem speciālistiem: mediķiem, bērnu attīstības speciālistiem, psihologiem, pedagogiem, 
kinologiem u.c. 
Organizējam ar biedrības darbību saistītus dažāda ranga pasākumus, seminārus, lekcijas, praktisko apmācību, 
sagatavojam suņus-terapeitus. Sadarbojamies ar citu valstu kanisterapijas organizācijām. Konsultējam 
interesentus kanisterapijas jomā. 
Bērnudārziem, skolām, bērnu nometnēm piedāvājam izglītojošas, atraktīvas nodarbības par drošu saskarsmi ar 
suņiem, nodarbības psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai personām ar īpašām vajadzībām. Piedalāmies 
publiskos pasākumos ar dažādiem priekšnesumiem-  suņu triku demonstrācija, dejas ar suņiem, teātris ar 
suņiem, dažādu suņu sporta veidu paraugdemonstrējumi. 
 

47.  
Tu esi gaidīts 
Biedrība, 2019 
 

Laine Laugale - 
Veilande, 
Spīdolas iela 13-
1, Liepājā, LV 
3402 
 

Laine Laugale - Veilande 
M.: 26077525,  
E.: tuesigaidits@gmail.com; 
www.tuesigaidits.mozello.lv   
Brīvības iela 39, Liepāja, LV 
3401 

Veselība, 
Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
Sniegt materiālu palīdzību trūcīgajām un mazturīgām ģimenēm, kurās ir gaidāms bērns vai tajā jau aug vismaz 
viens bērns līdz viena gada vecumam, kā arī organizēt dažādus sabiedriskus pasākumus un izglītojošas 
nodarbības bērniem un vecākiem 
Mērķgrupa:  
Jaundzimušie, bērni, trūcīgās un mazturīgās ģimenes 
Apraksts: 
Materiāla atbalsta sniegšana vientuļām grūtniecēm, mazturīgām , trūcīgām ģimenēm, mazturīgām, trūcīgām 
ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, kurās aug vismaz viens bērns līdz viena gada vecumam. Izglītojošu pasākumu 
un nodarbību organizēšana bērniem un vecākiem. Topošajām māmiņām, jaunajām ģimenēm. 
 

mailto:jaunldzikst5@inbox.lv
mailto:canisgroupliepaja@gmail.com
https://www.facebook.com/canisgroupliepaja/
https://www.facebook.com/canisgroupliepaja/


 

48.  
Radi Vidi Pats 
Biedrība, 2005 
 

Edīte Padāne, 
Marika Zveja, 
Anna Paula 
Gruzdiņa – 
biedrības valde 
2021. gadam, 
Vites iela 10-1, 
Liepājā, LV 3401 

Ilze More, 
E. rvpliepaja@gmail.com;   
Kuģinieku iela 5, Liepāja, LV 
3401 

Filantropijas 
starpniecība 
un brīvprātīgā 
darba 
veicināšana, 
Citur 
neklasificēta 
biedrība vai 
nodibinājums 

Mērķis:  
- Veicināt sabiedrības uzmanības piesaisti dažādām ar vidi saistītām problēmām, kā arī veicināt sabiedrisko 

līdzdalību problēmu risināšanā; 

- Pasākumu, akciju un nodarbību organizēšana visām vecuma un līmeņa sociālajām grupām; 

- Neformālās izglītības popularizēšana, projektu izstrāde un sadarbības veidošana ar citām līdzīgi domājošām 
organizācijām Latvijā un ārpus tās. 

Mērķgrupa:  
Liepājas un Kurzemes iedzīvotāji 
Apraksts: 
Biedrības mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, kultūras un vides izglītību caur jauniešu un 
pieaugušo mūžizglītošanu un līdzdalību sociālajos procesos. 
 

49.  

Liepājas Neredzīgo 
biedrība 
Biedrība, 2005 
www.redzigaismu.lv  

Māris Ceirulis 
Ganību iela 
197/205, Liepājā, 
LV 3407 

Māris Ceirulis, 
M.: 22007874, 26544442 
E.: info@redzigaismu.lv 
Ganību iela 197/205, Liepājā, 
LV 3407 

Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
Veicināt cilvēku ar redzes un cita veida invaliditāti, hroniskām saslimšanām, viņu atbalsta personu iekļaušanu 
sabiedrībā, viņu interešu aizstāvību un dzīves kvalitātes celšanu. 
Mērķgrupa:  
Cilvēki ar redzes un cita veida invaliditāti un seniori ar funkcionāliem traucējumiem 
Apraksts: 
Liepājas Neredzīgo biedrība apvieno cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti un savā ikdienas darbā īsteno 
pasākumus un piedāvā pakalpojumus, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu un sociālo 
iekļaušanu. Biedrības darbība iekļauj:   
- Sociālo rehabilitāciju cilvēkiem ar redzes un cita veida invaliditāti, alternatīvās sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus un sociālo rehabilitācija lauku vidē "Dvēseles veldzes dārzā", Ziemupē. 
- Atbalstu  sociālo un sadzīves problēmu risināšanā, saskarsmes stundas un atbalsta grupas. 
- Iespējas pilnveidot prasmes dažādās nodarbībās – klūgu pīšana, ādas apstrāde, floristika, filcēšana, keramika 
un tapošana. 
- Iespējas būt sociāli aktīviem, iesaistoties dažādās aktivitātēs projektu ietvaros – pasākumi, ekskursijas un 
radošas meistarklases. 
- Izglītības un nodarbinātības veicināšanu cilvēkiem ar invaliditāti. 
- Vides pieejamības veidošanu un universālā dizaina principu popularizēšanu un iedzīvināšanas sabiedrībā. 
- Cilvēku ar invaliditāti interešu pārstāvību un aizstāvību dažādās valsts, pašvaldību, sabiedriskās un citās 
institūcijās. 
 

50.  Avotu-11 
Biedrība, 2021 

Artūrs Gabaliņš  
Drobiševskis 
Juris, 
Švažs Gints 
Avotu iela 11, 
Liepāja 

Artūrs Gabaliņš 
M.: 29207146 
Avotu iela 11, Liepāja,  
LV 3401 

Dzīvojamās 
mājas 
apsaimniekoša
na 

Mērķis:  
Dzīvojamās mājas Avotu 11 apsaimniekošana 
Mērķgrupa:  
Dzīvokļu īpašnieki Avotu ielā 11, Liepājā 

mailto:rvpliepaja@gmail.com
http://www.redzigaismu.lv/
mailto:info@redzigaismu.lv


 

51.  Patvērums ģimenei 
Biedrība, 2021 

Santa Krilova 
Grīzupes iela 93-
1, LV 3414 

Santa Krilova 
T.: 26004664 
E.p.: 
patverums.gimenei@gmail.co
m  
Raiņa iela 27, Liepāja, :V 3401 

Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis: 
Veicināt ģimenes un ikviena tās locekļa garīgo atveseļošanos, dzīves kvalitātes uzlabošanu un integrēšanu 
sabiedrībā caur informatīvām, izglītojošām, garīgā atbalsta un praktiskās darbošanās aktivitātēm. 
Mērķgrupa: 
Bērni, vecāki, ģimenes. 
Apraksts: 
“Patvērums ģimenei” ir atvērta, ģimenei draudzīga labdarības organizācija, kas regulāri, vairākas dienas nedēļā,  
īsteno saturīga un jēgpilna brīvā laika aktivitātes bērniem un pusaudžiem. Pie mums pēc materiāla un nemateriāla 
atbalsta vēršas arī ievērojams skaits pieaugušo. Ikmēnesi organizācijas Brīvbodē ar apģērbu, apaviem un pārtiku 
tiek palīdzēts līdz pat 50 ģimeņu tepat Liepājā un blakus esošajos novados. 
Papildus tam mēs nodrošinām: 
1) profilaktisku darbu ar nepilngadīgām personām atkarību jomā; 
2) aktivitātes un pasākumus, kas veicina bērnu cieņpilnu izturēšanos pret vienaudžiem un skolas personālu, 
kā arī veicinām bērnu izglītības iestāžu regulāru apmeklēšanu; 
3) organizējam izglītojošus pasākumus, lai pilnveidotu dzīves prasmes ģimenēm.  
4) atkarībās esošu pieaugušo personu konsultēšanu, motivējot atkarīgos saņemt ārstēšanās un 
rehabilitācijas pakalpojumus Latvijā esošajās ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs, kā arī vadām grupu 
nodarbībās, lai veicinātu personības un garīgo izaugsmi; 
5) pieaugušu personu konsultēšanu un padomdošanu pēc atrašanās ieslodzījuma vietā; 
6) konsultējam pieaugušos nodarbinātības jautājumos. 
 

52.  
Sociale.lv 
Biedrība, 2021 
 

Zita Valka,  
Signe Frickausa 
Rīgas iela 53A, 
Liepājā, LV 3401 

Zita Valka, 
Signe Frickausa, 
M.: 27431365 
 

Pētniecība un 
izglītība, 
Sociālā 
atbalsta 
pasākumi 
personām 

Mērķis:  
Darboties saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmē noteiktajām vērtībām visas Latvijas iedzīvotāju labā: 
- Rūpēties par iedzīvotāju, īpaši par sociāli mazaizsargāto personu tiesību ievērošanu un nodrošināšanu 

atbilstoši viņu vajadzībām un sociālekonomiskajai situācijai; 
- Nodrošināt ar darbības jomām saistītu informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju ar 

nekomerciālu grāmatu izdošanu; 
- Veikt ar darbības jomām saistītus pētījumus un datu analīzi sociālo zinātņu un sabiedriskās politikas jomā; 
- Nodrošināt ar darbības jomām saistīto formālo un neformālo izglītību visos vecuma posmos, arī mūžizglītību;  
- Nodrošināt sabiedrības veselības veicināšanu un izglītošanu par veselības jautājumiem, tai skaitā potenciālu 

veselību apdraudošu faktoru pārbaudi, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības, ģimenes plānošanas 
pasākumus, pacientu tiesību aizsardzību, konsultāciju sniegšanu, veselīgu dzīvesveidu; 

- U.c. 
Mērķgrupa:  
Bērni, jaunieši, pirmspensijas un pensijas vecuma personas, sociāli  mazaizsargātās personas. 
Apraksts: 
Izglītojoši  un apmācoši semināri, praktikas veselīga dzīvesveida uzturēšanā, labdarība, sociālais atbalsts, 
brīvprātīgais darbs.  
 

53.  VĀRTĀJA 
Biedrība, 2008 

Līga Saule 
Uliha iela 15/17-
2a, Liepāja 
 

Līga Saule 
M.: 28259552 
Uliha iela 15/17-2a, Liepāja 

Kultūra un 
atpūta, 
Pētniecība un 
izglītība 

Mērķis:  
Nodrošināt attīstības iespējas, kas iedvesmo jaunus cilvēkus radīt pozitīvas pārmaiņas: 

mailto:patverums.gimenei@gmail.com
mailto:patverums.gimenei@gmail.com


 

-Sekmēt nacionālās identitātes valstiskās apziņas veidošanos; 
-izkopt latviešu tautas svētku svinēšanas tradīcijas; 
-aktivizēt sava novada kultūras apzināšanu un kultūrvides attīstību; 
-veicināt kultūrizglītības izpratni sabiedrībā; 
-popularizēt veselīga dzīvesveida un brīvā laika pavadīšanas organizēšanu; 
-organizēt un vadīt bērnu un pieaugušo radošās nodarbības, sporta pasākumus un nometnes.  
Mērķgrupa:  
Ģimenes ar bērniem, bērni, jaunie vecāki, vecāki, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. 
Apraksts: 
- Organizēt un vadīt bērnu un pieaugušo radošas un izglītojošas nodarbības; 
- Veicināt kūltūrizglītības izpratni sabiedrībā; 
- Popularizēt veselīga dzīvesveida un brīvā laika pavadīšanas organizēšanu. 
 

 

*Informācija atjaunota 01.03.2022 


