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Kas ir organizācija «Apeirons»?

• Mērķis: cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā – interešu aizstāvība

• Dibināta: 1997. gada 6. martā

• Prioritātes: Vides pieejamība/universālais dizains, Sociālie pakalpojumi, 

sabiedrības izglītošana, video studija, apmācības, brīvprātīgie, starptautiskā 

sadarbība, nodarbinātība, izglītība

• Misija: Būt kopā vienlīdzīgiem un neatkarīgiem

• Ir sabiedriskā labuma statuss
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Labdarības maratons «dodpieci»

• Latvijas sabiedriskie mēdiji, ziedot.lv, apvienība Apeirons

• Aktualizēta vides pieejamības nozīme cilvēku ar invaliditāti dzīvē

• Aizskartās jomas – pilsētvide, izglītība, pašvaldību pakalpojumi, vēlēšanu tiesības, 

ārstniecības pakalpojumi, nodarbinātība, sabiedriskais transports

• Latvijas iedzīvotāji saziedoja vairāk kā 500 000 EUR

• Individuāliem pieejamības risinājumiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem

• Apeirons kā šo pieejamības risinātāju veicinātājs

• Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām
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Vides pieejamības pakalpojums.
Atziņas par esošo situāciju

1. Pacēlājs un panduss ir vides pieejamība, to nevar atdalīt! 

2. Nevar minēt saistošajos noteikumus, ka var palīdzet tikai ar 
kapurķēžu pacēlāju! Cilvēkiem ir dažādas vajadzības!

3. Dažas pašvaldības vēlas palīdzēt tikai maznodrošinātajiem. Tā 
noteikti nav labā prakse.

4. Nevajadzeētu saistošajos noteikumos iekļaut, ka palīdz līdz 
pirmajam stāvam! Situācijas ir dažādas! Ne vienmēr cilvēkam 
sanāks dzīvot 1. stāvā!
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Vides pieejamības pakalpojums.
Atziņas par esošo situāciju

5. Tas kas der Janai nederēs, Lienai! 

6. Saprotamākas norādes kā tikt pie pakalpojuma!

7. Izglītojiet darbiniekus! Kādā pašvaldībā ir veiktas 2 ergoterapeita
pārbaudes ar atzinumiem, bet pašvaldība tikai pēc tam saprata, ka 
saistošie noteikumi neatbilst konkrētajam cilvēkam!

8. Apmācības darbiniekiem!

9. Dažreiz ir jāiejūtas cilvēka ar invaliditāti ādā, lai saprastu, kā tas ir 
- 10 gadus neiziet no mājas!
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Nodarbinātība
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Rekomendējam  sadarbībā ar NVA attīstīt atbalstīta darba sistēmu cilvēkiem ar 
intelektuālās attīstības traucējumiem 

Darbaudzinātājs

CAI CAI CAI CAI CAI CAI

Darba devēji
NVA, sociālie 

dienesti

Ģimene



Izpratne/Informācija
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Apmācības, apmācības un vēlreiz apmācības…

Apvienībā Apeirons mēs nodrošinam šādas 
apmācības:

* Komunikācija ar cilvēkiem ar dažāda vieda 
invaliditāti * Pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar 

invaliditāti

* Atbalsta sistēma ģimenēm, kurās ir 
bērni ar invaliditāti

* Atbalstītā darba darbaudzinātāju 
apmācības

* Vieglā un vienkāršā valoda



Vides pieejamība un 
Universālais dizains
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Apvienībā Apeirons: 

• Pieejamas vides audits
• Pieejamības risinājumi un alternatīvas
• Atzinumi par konkrētiem objektiem
• Atkāpes, kur nevar nodrošināt 100% 

būvnormatīvu
• Inovatīvus risinājumus

Katrā pašvaldībā ir jāizstrādā Pieejamas vides attīstības plāns, kas ietver 
ārtelpu, publisko vidi, Izglītības, ārstniecības un sociālās iestādes, privātos 
pakalpojumu sniedzējus, publisko transportu, kultūrvēsturisko mantojumu u.c. 
jomas



Ieguvumi
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• Aktīvi iedzīvotāji
• Mazāks slogs sociālajai sistēmai
• Vairāk nodokļu maksātāji

• Katrs pakāpiens – mīnuss 15% no uzņēmēja peļņas

• Ievērotas cilvēktiesības!

• Laimīgs, priecīgs, apmierināts iedzīvotājs

• Pieejamība tā nav kāda invalīda iegriba! Pieejamas vides lietotāji – vecāka 
gadagājuma cilvēki, jaunie vecāki, cilvēki ar invaliditāti, ar īslaicīgu 
invaliditāti, ģimenes

Kopā vairāk kā 85% sabiedrības
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Ar ko sākt?

Izstrādāt pakalpojumu vides pieejamības kompleksam risinājumam

Un… publiskā ārtelpa, izglītības, ārstniecības, sociālās iestādes. 

Un…



Paldies!

Jautājumi?


