
LNS ESF projekts  “Attīstības vektors” 
Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/ASIF/173/96 

3.Aktivitāte „Semināru cikls  „Līdzdalība darbībā” ”  

Dace Lāce 

Seminārs Valmierā   

2013. gada 19. aprīlī 
92,04%  no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda 
starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar 

Sabiedrības integrācijas fondu  



Darba kārtība 

Sandra 
Gerenovska 

LNS viceprezidente, 
projekta “Attīstības 
vektors” 
3.aktivitātes darba 
grupas vadītāja 

NVO loma lēmumu 
pieņemšanā 

Jautājumi/diskusija 

Brigita 
Aldersone 

Projekta “Attīstības 
vektors” dalībniece  

ES struktūrfondu un 
citu ārvalstu finanšu 
resursu piesaiste LNS 
darbā. Labās prakses 
piemēri 
 

Jautājumi/diskusija 



Semināra darba kārtība 

Dace Lāce Projekta “Attīstības 
vektors” dalībniece, 
LNS Valmieras RB 
valdes 
priekšsēdētāja,  

NVO un pašvaldības 
sadarbība. Labās 
prakses piemēri un 
problēmas. 
 

Jautājumi/diskusija 

Daila Goba Biedrības „Valmieras 
pilsētas pensionārs” 
valdes 
priekšsēdētāja 

Sadarbība. Labās 
prakses piemēri, 
problēmas. 
 

Jautājumi/diskusija 



Darba kārtība 

Zita 
Gustavsone 

Nodibinājuma 
„Fonds „Iespēju 
tilts” ” valdes 
priekšsēdētāja; 
Valmieras sociālo 
organizāciju koalīcija 

Pieredze. Labās 
prakses piemēri. 
Problēmas/risinājumi. 

Jautājumi/diskusija 
 

Iveta Liepiņa Valmieras 
pašvaldības sociālās 
palīdzības dienesta 
vadītāja 

Pašvaldības viedoklis. 
Labās prakses piemēri, 
problēmas. 
 

Jautājumi/diskusija 
 



Darba kārtība 

Kafijas pauze 
 

Paneļdiskusija : 
1. LNS Valmieras RB turpmākās attīstības perspektīvas un 

līdzdalība pašvaldības darbībā lēmumu pieņemšanas 
procesā.  

2. Finanses – ko varam darīt? 
3. NVO mērķi, LNS mērķi  un sociālo pakalpojumu attīstība. 

Aptauja 
Anketas 



LNS Valmieras RB: 

darbība/mērķi 



LNS Valmieras RB -statistika 

Biedru skaits  
 
2011. gada 1. 
janvāri 117 biedri, 
no tiem 2 dzirdīgie; 

 
2013. gada 1. 
janvāri Valmieras 
RB uzskaitē ir 110 
biedri, no tiem 2 
dzirdīgie 
 

 

 
 
 
Trīs gadu laikā no biedrības 
aizgājuši 10 biedri: 5 -  uz 
citu biedrību (dzīvesvietas 
maiņa); 1 - no citām 
biedrībām pārgāja pie mums.  
 
Jaunie biedri iestājušies : 

 2011. gadā 4 biedri. 
 2012. gadā  1 biedrs. 

 



LNS Valmieras RB -statistika 

 

 

 

Vai sabiedrība 
gatava sadarboties/ 
līdzdarboties ar 
nedzirdīgo? 

Invalīdi 
 
2013. gada 1. janvārī 
no 110 biedriem,  108 
biedri ir  
 

 nedzirdīgie,  
 
t.sk. 104 biedriem ir 
invaliditātes grupas: 
I gr – 2 biedri; 
II gr – 13 biedri; 
III gr – 89 biedri. 

 



LNS Valmieras RB -statistika 

Invalīdi  
Sastāvs dzimumu griezumā 
 
No 108 cilvēkiem: 
- 53 vīrieši; 
- 55 sievietes. 
 
Vecuma grupas: 
- no 18 līdz 25 gadiem – 13 cilvēki; 
- no 26 līdz 35 gadiem – 27 cilvēki; 
- no 36 līdz pensijas vecumam – 38 cilvēki; 
- pensionāri – 30 cilvēki; 

 
 
 LV pilsoņi -  108 biedri, nepilsoņi - 2 

Izglītība 
Nodarbinātība 
Līdzdalība sabiedriskajās 
norisēs 
Atpūta, kultūra 
 
 



LNS Valmieras reģionālā 
biedrība 

Valmieras 
grupa 

    76 biedri, vadītāja 
Irina Jirgensone 

Limbažu 
grupa  

 14 biedri, 
vadītāja Anita 

Šņepste 

Cēsu grupa  

 18 biedri, grupas 
vadītāja Līga Ķuze 

Biedrības sastāvā 



Biedrības darbs 2012. -2013. gadā 

Pēdējo 2 gadu laikā risināti nozīmīgi jautājumi: 

- izskatīti un apstiprināti darba plāni; 

- tāmes un budžeta lietas; 

- jautājumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšanu un saņemšanu; 

- apspriesti biedru priekšlikumi u.c.  

 

Notikušas 14 valdes sēdes  

 

 
Atbalsts 

Palīdzība 

 

Problēmu  

risinājums 



LNS Valmieras RB 

Bezdarbnieki: 
19 pilsētā; 
8 laukos 

 



Nodarbinātība 
 

NVA nodarbinātību veicinošajos pasākumos 

2 gadu periodā piedalījušies 3 LNS VRB biedri – 
bezdarbnieki 

 

Parādās tendence doties darba meklējumos uz ārzemēm!!! 

* pašlaik ārzemēs oficiālā darbā strādā 3 mūsu 
nedzirdīgie biedri 

 

Parādās tendence arī ģimenes locekļiem pārcelties uz ārzemēm  

pie saviem strādājošiem bērniem, mazbērniem 



Sociālā rehabilitācija 

LNS ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzējs 
Valmieras reģionā dzīvojošie nedzirdīgie (neatkarīgi vai ir LNS 

biedrs vai nav) saņem valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus: 

- zīmju valodas tulka un komunikācijas; 
- zīmju valodas lietošanas apmācības; 
- konsultācijas un informatīvos pakalpojumus; 
- palīdzību un atbalstu klienta sociālo problēmu risināšanā.  



Problēmas/risinājumi 
 

LNS ESF projekts «Klusuma pasaule»  - daudz vērtīgu 
ieguvumu sociālajā atbalstā: 

- sociālās un medicīniskās rehabilitācijas programmas Jūrmalā 
SIVA; 

- radošās pašizteiksmes nodarbības; 

- psihologa konsultācijas un psiholoģiskās adaptācijas nodarbības 
gan grupās gan individuāli; 

- speciālistu lekcijas nedzirdīgo dzīves kvalitāti skarošajās dzīves 
jomās u.c. 

- . 

LNS ESF projekts  «Attīstības vektors» 

 apmācības projektu sagatavošanā; 

 metodiskais līdzeklis zīmju valodā «Projekta soļi zīmēs» 

 Diskusijas, semināri, konference 



Problēmas        Risinājumi 

Valsts apmaksāto 
pakalpojumu apjoms 
ir nepietiekams, 
vajadzības ir daudz 
lielākas 
 
No 2012.gada maija mums ir 
sociālā asistente  LNS ESF 
projekta “Klusuma pasaule” 
ietvaros 
 
Šogad palielināts tulka 
pakalpojumu apjoms katram 
klientam 120 stundas gadā.  

 

 ES struktūrfondu 
u.c. finanšu 
instrumentu 
apguve var 
nozīmīgi veicināt 
pakalpojumu 
pieaugumu 

 



Svarīgākā problēma - 

informācijas pieejamība 
 Nedzirdīgo 

galvenais 
informācijas avots 
ir vizuālā 
informācija - 
rakstītais vārds, 
attēls un zīmju 
valodā pasniegta 
informācija  

 

 

 

Problēma: ne visi 
informācijas avoti ir 
pieejami (saturiski) 
nedzirdīgiem! 

 

 

 



SPECIALIZĒTIE IZDEVUMI 

Specializētie – 
domāti tieši 
nedzirdīgo 
vajadzību  
nodrošināšanai  

 

LNS mājaslapa; 

Laikraksts «Kopsolī» 
- valoda «viegla» 

 

Informācijas 
avoti 

specializētie 

citi 



PROJEKTU AKTIVITĀTES 

Pateicoties ES 
projektu 
aktivitātēm, 
nedzirdīgajiem 
biedrībā ir pieejams 
internets, LNS 
mājaslapa (un tajā ir 
viss – ieskaitot 
videoziņas zīmju 
valodā)  

 

 

 Ko darīt pēc esošo 
projekta/-u 
noslēguma? 

 

 

 Jāraksta jauni 
projekti! 

 Pašvaldībai 

 ES struktūrfondien 

 Citiem avotiem 

 



Informācijas pieejamība 

Pateicoties Eiropas Savienības 
atbalstam Latvijas 
televīzijā ziņojumi par 
valstiski svarīgiem 
notikumiem ir ar 
surdotulkojumu 

 

Reģionālā TV titrē sadzīvē 
svarīgus paziņojumus, 
piem., par ūdensvada 
skalošanu vai satiksmes 
izmaiņām sakarā ar 
remontdarbiem, reklāmas par 
pasākumiem, bet joprojām 
netitrē ziņu sižetus.  

 

 

 
Katru ceturtdienu  
LNS VRB notiek „info 

stunda”, kurā 
saprotamā zīmju 
valodā tiek 
pārstāstīta 
svarīgākā 
informācija no 
preses un citiem 
medijiem, TV 
sižetos izskanējusī 
nesaprotamā 
informācija; 

LNS VRB  tiek abonēti 
laikraksti , žurnāli 
(„Diena”, „Liesma”, 
„36,6”)  

 



Nedzirdīgo interešu aizstāvība 

un pārstāvība pašvaldībā 
 

Jau ilgus gadus Valmierā darbojās «sociālo» NVO 
koalīcija, kas apvieno ap 30 dažādas Valmieras 
pilsētas sociālās organizācijas, Valmieras RB ir šīs 
koalīcijas sastāvā.  

 
Sadarbībā ar Valmieras pašvaldības sociālās palīdzības 

dienestu, koalīcija tika informēta par pašvaldības 
sociālo lietu komitejas lēmumiem un bija iespēja ar 
ierosinājumiem un priekšlikumiem šos lēmumus 
ietekmēt.  

Deviņas (9) no šīs koalīcijas organizācijām (t.sk. arī 
Valmieras RB) ietilpst pie Valmieras pašvaldības 
sociālo lietu komitejas „konsultatīvās padomes”  



Sadarbība ar pašvaldībām 

Saskaņā ar sociālās palīdzības likumu, Valmieras pašvaldība 
savu iespēju robežās vienmēr ir atbalstījusi Valmieras RB 
aktivitātes, katru gadu ir saņemts finansējums no 
pilsētas pašvaldības biedrības darbības nodrošināšanai.  

 
Valmieras RB ir sevi pierādījusi kā aktīva un rīcībspējīga 

organizācija 
, 
Pēc novadu reformas mēģinājām uzsākt sadarbību ar citām 

novadu pašvaldībām, bet diezgan neveiksmīgi – reālas 
sadarbības nav. 

 
Laba sadarbība ir izveidojusies ar Cēsu pilsētas 

pašvaldības sociālās palīdzības aģentūru un ar Kauguru 
novada domes sociālajiem darbiniekiem, kas aktīvi 
piedalās nedzirdīgo dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

 



Finansiālais stāvoklis, problēmas ar 

biedrības darbības nodrošinājumu 

LNS Valmieras RB nav patstāvīga finansiāli neatkarīga 
organizācija, tās darbību nodrošina LNS, t.sk. ar 
projektu finansējumu, caur centralizēto 
grāmatvedību.  

Īres ieņēmumi no Valmieras RB brīvajām telpām nonāk 
LNS kopējā budžetā. 

Valmieras pilsētas pašvaldība katru gadu, pamatojoties 
uz sadarbības līgumu, lemj par finansējuma 
piešķirumu  VRB darbības nodrošināšanai un 
pasākumu aktivitātēm. 

LNS Valmieras RB piešķirto pašvaldības finansējumu 
izlieto saskaņā ar līgumu un pašvaldības apstiprināto 
izdevumu tāmi. 



Sadarbība ar citām invalīdu 

organizācijām 
Valmieras RB sadarbojas  ar citām nedzirdīgo 

organizācijām – Valmieras nedzirdīgo sporta klubu 
„Tālavas NS”, RNSK, LNSF, Vājdzirdīgo asociāciju, ar 
ārzemju nedzirdīgo centriem dažādu projektu 
ietvaros. 

Valmieras teritorijā Valmieras RB sadarbojas koalīcijas 
ietvaros ar visām Valmieras invalīdu 
organizācijām, bet ciešāka sadarbība kopīgu 
pasākumu un aktivitāšu rīkošanā sadarbojas ar 
Valmieras invalīdu biedrību, nodibinājumu “Fonds 
„Iespēju tilts””, ar Valmieras invalīdu sporta klubu 
„StarsS” , ar Valmieras cukura diabēta biedrību, ar 
biedrību „Valmieras pilsētas pensionārs”. 



Viesos organizācija 

“Valmieras pilsētas 

pensionārs” ar kori 

 



Nodibināti labi kontakti ar 

radniecīgām NVO savā pilsētā 

  Viesos organizācija «Valmieras pilsētas 
pensionārs» ar kori 
 

 



Nākotnes attīstības 

perspektīvas 
Ko gan var teikt par nākotni, ja ir tik neskaidra 

šodiena?  

Medicīna vēl nav atradusi zāles pret nedzirdīgumu un 
pasaulē, t.sk. arī Latvijā, nedzirdīgo skaits palielinās, 
tātad pastāvēs arī nedzirdīgo kopiena, nedzirdīgo 
organizācijas, varbūt mainīsies formas, būs klubi vai 
dienas centri nevis biedrības, bet jebkurā gadījumā 
mums priekšā ir tikai attīstība. 



Ko darīsim turpmāk? 

 Par biedrības attīstību nākotnē spriedīsim šodien 
un arī projekta  “Attīstības vektors”  
konferencē 2013. gada 15.augustā un LNS 
kongresā šī gada 17. augustā. 

 Pamatjautājumi: 

 ko un kā varam ietekmēt pašvaldības 
līmenī? 

 Kur ņemt finanšu resursus ideju/ 
plānu realizācijai? 



Paldies par uzmanību ! 

 Jūsu ierosinājumi un idejas! 


