
Eiropas Sociālā fonda finansēts Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts 

“Nepalikt vieniem klusumā” 
Identifikācijas nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/042 



Projekta vispārējais mērķis: veicināt personu ar 

dzirdes traucējumiem integrāciju sabiedrības dzīvē 

un paaugstināt dzīves kvalitāti. 

 

Projekta tiešais mērķis: attīstīt 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 

lai pilnveidotu personu ar dzirdes 

traucējumiem sociālās un funkcionālās 

prasmes, palielināt viņu nodarbinātību 

un integrāciju sabiedrībā, mazināt 

veselības riskus 120 mērķa grupas 

personām.  

Mērķa grupa – 120 personas ar funkcionāliem 

traucējumiem – dzirdes invalīdi, reproduktīvā 

un pensijas vecumā.  



Projekts 

“Nepalikt vieniem klusumā” 

 
02.04.2012.-31.03.2014. 

Centrs Atbalsts jaunajām ģimenēm 



•adrese / Elvīras iela 19, Rīga, 

• darba laiks (darba dienās) 9 – 17, 

 

• 10-15 pakalpojuma saņēmēji 

dienā, 

• pakalpojuma saņēmēji - dzirdes 

invalīdi, pensijas un reproduktīvā 

vecumā.  

Centrs: 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• ēdināšanas nodrošināšana vidēji 

10 personām dienā 

  brokastis; 

  pusdienas. 
 

• palīdzība un atbalsts klienta sociālo 

problēmu risināšanā 

  piesaistot sociālo darbinieku un sociālo 

rehabilitētāju; 

  nepieciešamības gadījumā, iesaistot citus 

speciālistus (juristu, psihologu, tulku u.c.) 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• brīvā laika attīstoša un saturīga 

pavadīšana 
  Galda spēles; 

 

 

  TV ar subtitriem; 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• brīvā laika attīstoša un saturīga 

pavadīšana 
  Dators ar interneta pieslēgumu; 

 

 

  Preses izdevumi 

Latviešu un krievu valodā. 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• saskarsmes un radošās 

pašizteiksmes iemaņu apguve 
  radošās nodarbības; 

 

 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• saskarsmes un radošās 

pašizteiksmes iemaņu apguve 
  radošās nodarbības; 

 

 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• saskarsmes un radošās 

pašizteiksmes iemaņu apguve 
  saskarsmes nodarbības. 

 

 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• interešu nodarbības 
 

 

 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 

• izglītojoši un informatīvi pasākumi 

  regulāri tiek apmeklēts kultūras centrs 

“Rītausma” 

 lekcijas un jaunākā informācija zīmju 

valodā, tikšanās ar dažādu institūciju 

pārstāvjiem; 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• izglītojoši un informatīvi pasākumi 
  informatīvās nodarbības par dažādām 

tēmām 

 Ko mēs ēdam? 

 Latvijas dzimšanas diena; 

 Lieldienu tradīcijas; 

 Jaunumi Latvijā un pasaulē u.c. 

 

 

 
 

 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 

• izglītojoši un informatīvi pasākumi 

  muzeju un izstāžu apmeklējumi 

 Kino muzejs; 

 Teātra muzejs; 
 Medicīnas muzejs; 

 Latvijas Dabas muzejs; 

 Latvijas Kara muzejs u.c. 

 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• veselības kontroles pasākumi 
  svara un asinsspiediena mērīšana; 

  fizioterapeita individuālās konsultācijas. 

 

 

 

 
 

 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 

• fiziskas aktivitātes, kustību terapija, 

vingrošana 

  fizioterapeita grupu nodarbības; 

  sadarbība ar Dienas centru “Ābeļzieds” 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• kultūras pasākumi 
  Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs; 

  “Staro Rīga”, u.c. 

 

 

 

 
 

 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 

• ekskursijas 

  ekskursija pa Vecrīgu; 

  izbraukums uz Piņķiem; 

  ekskursija uz Rīgas Zooloģisko dārzu, u.c. 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• tematiskie vakari 
Maizes diena; 

Lieldienas; 

Mārtiņdiena; 

  Helovīns u.c. 

 

 

 

 
 

 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

pensijas vecumā: 

 

• VIESU uzņemšana 
  Olimpieši; 

  Astrologs; 

  Dzīvnieku izstāde; 

  Spalvu rotu māksliniece u.c. 

 

 

 

 
 

 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 pensijas vecumā: 



Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

reproduktīvā vecumā: 

 

• palīdzība un atbalsts klienta sociālo 

problēmu risināšanā; 

• atbalsta grupas; 

• izglītojoši un informatīvi pasākumi; 

• atbalsta personu dzemdībās un 

pēcdzemdību periodā 

konsultācijas, (pēc apmācībām) 
 

 

 

 

 
 

 

Centra aktivitātes dzirdes invalīdiem 

 reproduktīvā vecumā: 



Visiem Centra apmeklētājiem 

pieejamie pakalpojumi: 

 
•psihologa konsultācijas; 

• jurista konsultācijas; 

• fizioterapeita pakalpojumi; 

• sociālā darbinieka pakalpojumi; 

• sociālā rehabilitētāja pakalpojumi. 

 

Visiem Centra apmeklētājiem 

pieejamie resursi:  

 

• ar rokas instrumentiem aprīkota darbnīca; 

• šujmašīnas un šūšanas piederumi; 

• materiāli rokdarbiem, šūšanai un darbnīcai; 

• galda spēles; 

•  televizors ar virszemes TV (dažām 

programmām pieejami subtitri latviešu un 

krievu val.); 

• dators ar interneta pieslēgumu un printeris; 

• preses izdevumi (latviešu un krievu val.); 

• veļas mazgāšanas, žāvēšanas un 

gludināšanas iespējas; 

• sporta paklājiņi fiziskām aktivitātēm; 

• bērnu pārtinamā virsma; 

• elektriskā tējkanna. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Visiem Centra apmeklētājiem pieejamie 

resursi: 



Visiem Centra apmeklētājiem 

pieejamie resursi:  

 
 

 

Visiem Centra apmeklētājiem pieejamie 

resursi: 



Atbalsts jaunajām ģimenēm 

Atbalsta persona 

pēcdzemdību 

periodā 
(apmācītas speciālistes ar  

dzirdes traucējumiem) 

Nodarbības 

Konsultācijas 

Atbalsta un  

interešu grupas 

Mērķis; 

mazinās veselības riskus un sniegs nepieciešamo 

informatīvo, fizisko un psiholoģisko atbalstu sievietei un 

viņas ģimenei grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību 

laikā. Apmācītās speciālistes ir ne medicīnas atbalsta 

personas, kuras nodrošina fizisko, emocionālo un 

informatīvo atbalstu.  

Centra aktivitātes Atbalsta persona 

dzemdībās 
(apmācītas dzirdīgas speciālistes  

ar Zīmju valodas zināšanām) 



Atbalsta persona dzemdībās: 

 
• īstenota speciālistu apmācība 

• mācību apjoms – 120h 

• apmācību vadītāji / lektori; 

psihologs, 

ginekologs, 

vecmāte,  

fizioterapeits, 

zīdīšanas speciāliste, 

anesteziologs, 

neonatologs, 

• prakse un pakalpojuma sniegšanas vieta;  

Rīgas Dzemdību nams. 

 

• pakalpojuma ieviešana un īstenošana  

sākot no 1.04.2013. 

• pakalpojuma sniedzējas; 

apmācītas dzirdīgas speciālistes ar labām        

zīmju valodas zināšanām, 

• pakalpojuma saņēmējas; 

dzirdes invalīdes. 

 

 

Sadarbībā ar Rīgas Dzemdību namu: 



Atbalsta persona pēcdzemdību 

periodā: 

 
• īstenota speciālistu apmācība 

• mācību apjoms – 80h 

• apmācību vadītāji / lektori; 

 psihologs, 

 vecmāte,  

 fizioterapeits, 

 zīdīšanas speciāliste, 

 pediatrs, 

• prakse un pakalpojuma sniegšanas vieta;  

 pie klienta mājās vai ārstniecības iestādē. 

 

• pakalpojuma ieviešana un īstenošana  

sākot no 1.04.2013. 

• pakalpojuma sniedzējas; 

 apmācītas nedzirdīgas speciālistes, 

• pakalpojuma saņēmējas; 

 dzirdes invalīdes. 

Sadarbībā ar Rīgas Dzemdību namu: 



Nodarbības, konsultācijas, 

atbalsta un interešu grupas: 

 
• adrese / Elvīras iela 19 

  

• pakalpojuma saņēmēji – jaunas ģimenes,  

 

• palīdzība un atbalsts klientu sociālo 

problēmu risināšanā, 

• atbalsta grupas, 

• izglītojoši un informatīvi pasākumi, 

• atbalsta personu konsultācijas. 

 



NĀCIET CIEMOS! 

 
Elvīras iela 19, 2 stāvā 
 

Veiksmīga sadarbība ar: 

 

• muzejiem; 

• dažādiem māksliniekiem, sportistiem u.c. 

• uzņēmējiem (materiālu ziedošana); 

• citām organizācijām. 

MOTUS VITA 
Association of people with special needs  



P A L D I E S 

 

Kontakti: 

Diāna Zālamane-Leite 

mob.tālr. 22088071 

diana.leite@gmail.com 


