
 
 
 

Nevalstisko organizāciju 2022. gada  

Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas 

konkursam iesniegto pieteikumu izvērtēšanas rezultāti 
 

Nr. 
p.k. 

Organizācija, projekta nosaukums un kopsavilkums 
Iegūto punktu 
skaits (no 100 
iespējamajiem) 

Piešķirtais 
līdzfinansējums  

1. 
Nodibinājums “Fonds AGAPE” 86 11 000 

Projekta nosaukums: Celies un ej 
 
Projekts ir mērķis bija to cilvēku resocializācija, kuri dažādu iemeslu dēļ ir degradējušies un zaudējuši spēju normāli dzīvot.  
Projekta dalībnieki apgūs jaunas profesionālas iemaņas un zināšanas un nostiprinās aizmirstās iemaņas, kas ļaus viņiem 
patstāvīgi uzsākt un vadīt individuālo uzņēmējdarbību (dokumentu noformēšana un menedžments) un organizēt sadzīvi. Projekta 
rezultātā tiks paaugstināta dalībnieku radošā un sociālā aktivitāte un katra pašvērtējums.  
Vienreiz kļuvis par mūsu klientu, cilvēks par to paliek ilgi, pat ja pamet mūsu centru. Visi dienas rehabilitācijas  centra “absolventi” 
uztur sakarus gan ar AGAPI, gan savā starpā.  
Visas rehabilitācijas programmas turpina darboties pēc brīvprātīgā darba principa. 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 75 ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki ar dažādām atkarībām, un 10 no ieslodzījuma vietām 
atbrīvotas personas, kā arī ģimenes locekļi, kuri atsevišķas rehabilitācijas programmas iziet kopā ar atkarīgajiem.  
 

2. 
Liepājas Neredzīgo biedrība 90,5 79 000 

Projekta nosaukums: Katru dienu darīsim to, kas labs un noderīgs cilvēkiem 
 
Projekta mērķis, veicināt sociālās iekļaušanas un sociālo 
pakalpojumu pieejamību Liepājas Neredzīgo biedrībā ikvienam Liepājā dzīvojošam cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem, tai 
skaitā senioriem. Pateicoties finansējumam tiktu saglabāta biedrībā notiekošo un no jauna plānoto aktivitāšu ilgtspēja - dienas 
centra darbība, subsidētās darba vietas, transporta pakalpojumi, Starptautiskās Baltā spieķa dienas pasākumu kopums ar ielu 
akciju autovadītājiem, rokdarbu izstādi, atvērto durvju dienām. Pilnveidosim sociālās iekļaušanas kursa „Dzīves skola” nodarbību 
ciklu, veiksmīgi uzsākto palīdzības akciju, apzinot tos cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem un seniorus, kuriem nepieciešama 



 
 
 

palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanai, izdevumu “Gaisma Tumsā” un tā pielikumus. Organizēsim sadraudzības un 
saliedētības pasākumus, vadīsim semināru ciklu par universālo dizainu un sniegsim konsultācijas vides pieejamības jautājumos. 
Informatīvi izzinošā ekskursijā uz biedrību būs iespēja doties skolēniem, studentiem, iestāžu un organizāciju pārstāvjiem, 
ģimenēm un nometņu dalībniekiem. Rīkosim pieredzes apmaiņas braucienu darbinieku un brīvprātīgo kapacitātes celšanai, caur 
biedrības sociāliem kontiem popularizēsim biedrības aktivitātes arī lauku vidē.   
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – Cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas vecuma cilvēki un seniori 
- sociālās iekļaušanas kursa nodarbības, konsultācijas 370 dalībnieki (175 jaunie un mazaktīvie dalībnieki).  

3. 
Liepājas Diakonija centrs  71,4 10 000 

Projekta nosaukums: Talantu darbnīca 2022 
Projektā risināmā problēma: Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir zems pašnovērtējums, ilgstošas vientulības radītas problēmas ar 
komunikāciju, ko saasina Covid-19 pandēmija. Sekas ir pieaugoši psihosomātiski traucējumi, depresija, suicidālas domas. Lai to 
pārvarētu nepieciešama atvērta vide, piemērotas aktivitātes, komunikācija ar līdzcilvēkiem.  
Mērķis un mērķauditorija: Projekta mērķis ir mazināt sociālo atstumtību cilvēkiem ar invaliditāti Liepājā, stiprināt viņu sociālās 
piederības apziņu un personisko pašapziņu caur iekļaujošā vidē organizētām apmācībām, amata prasmju apguvi un lietderīgu 
brīvā laika pavadīšanu, reizē mazinot pandēmijas seku radītās garīgās veselības problēmas. Sagaidāmais rezultāts: Cilvēki ar 
invaliditāti varēs iegūt jaunus draugus, iemācīties prasmes, kas palīdzēs attīstīt savas spējas un būs noderīgas ikdienas dzīvē arī 
ilgtermiņā. Viņiem būs iespēja satikties, mērķtiecīgi, organizēti, pavadīt brīvo laiku, piedaloties daudzveidīgās nodarbībās, 
profesionālu pedagogu vadībā apgūt un atgūt praktiskās iemaņas. Būs iespēja atrast savām vajadzībām un interesēm piemērotus 
hobijus un vaļaspriekus, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti un mazinot Covid-19 mājsēdes dēļ radušās garīgās veselības 
problēmas. Strādājot ar dažāda veida materiāliem un apgūstot daudzveidīgu rokdarbu tehniku, tiks veicināta kustību spēju 
uzturēšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Dažādās prasmes un iemaņas veicinās iesaistīšanos darba tirgū.  
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 70 cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un viņu asistenti. 
 

KOPĀ: 100 000 EUR 

 


