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4.aktivitātes darba grupas vadītāja 

92,04%  no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 



Paredzēts finansēt investīcijas izglītības sistēmā, 

profesionālajā izglītībā un nodarbinātības 

veicināšanā, kas ļaus mazināt nevienlīdzību darba 

tirgū. 

 

Paredzēts dzīves līmeņa paaugstināšanai reģionos, 

infrastruktūras, ražošanas un MVU attīstībai. 

 

Eiropas Ekonomiskas zonas (EEZ) finanšu 

instruments un Norvēģijas valdības divpusējais 

finanšu instruments 

http://www.esfondi.com/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.lv/


Eiropas Lauksaimniecības fonds 

lauku attīstībai (ELFLA) 

Sniedz  finansiālu ieguldījumu 

projektiem, lai sasniegtu ES noteiktos 

mērķus vides un transporta jomās 
  

Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)  

http://www.esfondi.com/


Galvenais – IDEJA.  

Kādā no programmām ir nepieciešams 

sagatavot virkni dokumentu:  

biznesa plānu,  

 naudas plūsmas pārskatu,  

bilanci,  

 iesnieguma veidlapu utt.  



? 



Projekts - XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības 
evolūcija. – 51 592 51 EUREUR (2010) 

Mērķis -ir ANO „Konvencijas par personu ar invaliditāti 

tiesībām” kontekstā: 

1)      palielināt to nedzirdīgo cilvēku īpatsvaru Latvijā, kas, 

formāli un neformāli sadarbojoties savu un sabiedrības mērķu 

labā, vairo kopējo sociālo kapitālu; 

2)      paaugstināt nedzirdīgo cilvēku, neformālo grupu, 

Latvijas Nedzirdīgo savienības un tās reģionālo biedrību 

līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldībās, centrālās 

valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī; 

3)       attīstīt sabiedrības izpratni par sociāli atstumto grupu 

integrācijas nepieciešamību un lietderību kā noteicošo faktoru 

ilgtspējīgai attīstībai. 

  





 

 

 





Projekts – “LNS -  otrās mājas 2”- 610 841 LVL  
(2009 – 2012) 

LNS Rehabilitācijas centrs Rīgā 
 

Mērķis -izveidot un aprīkot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar dzirdes 

invaliditāti un personām ar prognozējamu dzirdes invaliditāti, 



 



Projekts – “Klusuma pasaule” - 812 804 EUR 

 (2009 – 2013)  

Asistenti cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem 

Mērķis - palīdzēt nedzirdīgiem cilvēkiem sazināties ar pārējo sabiedrību. 



“Motivācijas programma reintegrācijai  

komūnā un dzirdīgo sabiedrībā” 





 



 





 



 



 



Projekts - „Nepalikt vieniem klusumā” - 
96 622,26 LVL (2012 – 2014) 

  

Mērķis - veicināt personu ar dzirdes traucējumiem 

integrāciju sabiedrības dzīvē un paaugstināt dzīves kvalitāti 

 

 





Projekts - „ALTERNATĪVIE SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS  
PASĀKUMI NEDZIRDĪGIEM LATGALES REĢIONĀ”- 96 622,26 

LVL (2012 – 2013) 
 

Mērķis  - izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas programmu personām 

ar dzirdes invaliditāti, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā un sekmētu 

nodarbinātību. 



Projekts – «Attīstības vektors» - 24 999.98 LVL, 
(2012 - 2013) 

Mērķis ir veicināt 2 nevalstisko organizāciju – biedrības „Latvijas 

Nedzirdīgo savienība” (LNS) un biedrības „Latvijas Nedzirdīgo jauniešu 

organizācija” (LNJO) aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu 

pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, stiprinot 310 

mērķgrupas dalībnieku informatīvo kapacitāti un prasmes. 



Meklēsim jaunas idejas; 

Rakstīsim jaunus projektus; 

Veidosim sadarbību ar dažādām institūcijām 

Latvijā un ārzemēs; 

 Izmantosim labās prakses piemērus; 

 Piesaistīsim brīvprātīgos utt. 

 

 

 



 

 

 

 

  

Rakstām 

projektus un 

ķeram ciet naudu! 

 


