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Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” 
Juridiskais statuss: nodibinājums 

Dibināšanas gads: 1997 

Biroja atrašanās vieta: Valdemāra iela 38, Rīga 

Darbinieku skaits (2013): 15 (+~50 pašnodarbinātie) 

Mērķis: cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā 

Misija: būt kopā vienlīdzīgiem un neatkarīgiem 

Darbības atslēgvārdi: cilvēki ar invaliditāti, vides pieejamība,  

universālais dizains, cilvēktiesības, informācija,  

sociālie pakalpojumi, brīvprātīgie, sociālās akcijas, Video studija, 

nodarbinātība, starptautiskā sadarbība u.c. 

Interneta mājas lapas: www.apeirons.lv; www.videspieejamība.lv;  

   www.varcentrs.lv; www.tavanakotne.eu 

   Twitter, Facebook, Youtube  

Logo:  

 



“Demokrātija - nav vairākuma vara, bet mazākuma aizstāvība.” 

(Albērs Kamī) 



Darbības virzieni 

• Pieejama vide un Universālais dizains 

• Nodarbinātības veicināšana 

• Sociālo pakalpojumu nodrošināšana 

• Videostudijas darbība 

• Brīvprātīgo piesaistīšana 

• Sociālās akcijas un pasākumi 

• Aktīva cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība 



Pieejama vide un Universālais dizains 

• Pieejamas vides konsultācijas 

• Vides auditi 

• Aktīva iesaistīšanās būvniecības procesos 

•Jaunu iniciatīvu uzsākšana 

• Nepilnību novēršana, izmantojot esošos juridiskos paņēmienus  

• Konkurss ZELTA KRUĶIS 

 



Nodarbinātības veicināšana 

Sociālie  

dienesti 

Nodarbinātības  

aģentūra 

Darba  

devēji 
CAI 

Apeirona Nodarbinātības  

veicināšanas centrs 

Nodarbināts, laimīgs cilvēks 

Individuāla pieeja 

Personiskā pieredze 

Laiks cilvēkam 

Personiskas uzrunas 

Palīdzēšana sagatavoties 

Atgriezeniskā saite 



Sociālo pakalpojumu nodrošināšana 

Auklīšu dienests 

 Darbojas kopš 2008. gada. Katru gadu palīdzam vairāk kā  

 100 ģimenēm, kurās aug bērni ar smagu invaliditāti,  

 nodrošināt auklīšu pakalpojumu. Darbojas visā Latvijas teritorijā 

 

Mazās sirsniņas  

 Medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kuriem 

 Latvijas iestādes nevar nodrošināt nepieciešamo pakalpojumu 

 

Atbalsta grupas 

 Atbalsta grupas cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti 



Videostudijas darbība 

Video ziņas  - ziņas par aktuāliem notikumiem un risinājumiem 

Apeirons Stāsti – stāsti par pozitīviem cilvēkiem ar invaliditāti 

Apeirons filmas – par un ap cilvēku ar invaliditāti tematiku,  

 mācību filmas, izglītojošas filmas 

Video blogi – jauns veids kā iztikt viedokli 

Sociālās reklāmas – ar citu skatījumu uz šīs dienas problēmām 

“3/4” – televīzijas raidījums LTV1 un reģionālajās televīzijās – stāsti, padomi,  

 ziņas un aktualitātes 

 



Brīvprātīgo piesaistīšana 

Latvijas brīvprātīgie Ārzemju brīvprātīgie 

Jaunas prasmes un iemaņas, cita realitāte, savādāks skatījums 

Informācija un pieredze, citas vērtības, jaunas atziņas, veselīgāka  

sabiedrība 



Sociālās akcijas un pasākumi 

• Stāvvietu akcijas 

• Cilvēkmens – Alternatīvie risinājumi 

• Starptautiskās cilvēku ar invaliditāti dienas atzīmēšana 

• Brīvības brauciens Strasbūrā 

• Nometņu organizēšana 

• Diskusiju klubiņi 

• Tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem 

• ... 



Aktīva cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība 

• Dalība valsts un pašvaldību darba grupās 

• Piedalīšanas Saeimas komisiju darbā 

• Konsultatīvās padomes 

• Individuālu gadījumu risināšana 

• Palīdzības tālrunis 

• Klientu pieņemšana klātienē 

• Izbraukumi uz reģioniem 

• Sadarbība ar novadu NVO  

• Starptautiskā sadarbība 



Nākotnes perspektīvas 

  Nodrošināt patstāvīgu pieejamas vides eksperta darbību 

  Attīstīt jaunus un turpināt esošos sociālos pakalpojumus –  

 auklīšu dienests, asistentu pakalpojumi, informācijas serviss u.c. 

  Attīstīt Universālā dizaina idejas un realizēt projektus izpratnes veicināšanai 

Veicināt cilvēku ar invaliditāti pozitīvo tēlu sabiedrībā 

  Strādāt nodarbinātības jautājumu sekmēšanā cilvēkiem ar invaliditāti 

  Patstāvīgi nodrošināt nacionālajās TV video raidījumu par un ap invaliditāti “3/4” 

  Realizēt dažādus ar pieejamu vidi saistītus projektus – pieejamas vides karte,  

 digitālā karte, mobilās aplikācijas u.c. 

  Popularizēt jaunākās IT tehnoloģijas CAI integrācijai 

  Apzināt situāciju tuvajās un tālajās ārzemēs un pārņemt labās prakses piemērus 

  Uzņemt didaktisku videomateriālu par cilvēkiem ar invaliditāti 

  Brīvprātīgo programmu attīstība 

  Diskusiju klubiņa turpināšana 

  Veidot un attīstīt atbalsta grupu darbību cilvēkiem, kuri invaliditāti ieguvuši nesen,  

 vecākiem, kuriem ir bērns ar invaliditāti, sociālo prasmju apguves grupas u.c. 

  Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana 

  un vēl, vēl, un vēl ... 

























Paldies! 

 

Veiksmīgu sadarbību! 

 
info@apeirons.lv 


