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Kas ir organizācija «Apeirons»?

Juridiskais statuss: nodibinājums

Dibināšanas gads: 1997

Biroja atrašanās vieta: Valdemāra iela 38, Rīga

Darbinieku skaits (2022): vidēji 60

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.asistenti.lv; www.mapeirons.lv

Logo:



Sociālie pakalpojumi

Atbalsta personas pakalpojums ģimenēm, 
kurās ir bērns ar invaliditāti

Pašvaldības finansējums

Auklītes pakalpojums ģimenēm, 
kurās ir bērns ar invaliditāti

Pašvaldības finansējums, ziedojumi

Nodarbinātības atbalsta 
Pakalpojums

Pašvaldības finansējums



Nodarbinātības veicināšana

Subsidētās darba vietas Prasmju veicināšana NVO valsts programma

Prakses vietas Ekskursijas pie darba devēja

Iesaiste sociālajās aktivitātēs!!



Nodarbinātības atbalsta 
pakalpojums

Izmantojam WHODAS 2.0 pieeju

WHODAS 2.0 aptver 6 darbības jomas

Izziņa – izpratne un komunikācija
Mobilitāte – kustība un pārvietošanās
Pašaprūpe – higiēna, ģērbšanās, ēšana un palikšana vienatnē
Sabiedrība– mijiedarbība ar citiem cilvēkiem
Aktivitātes – mājas pienākumi, atpūta, darbs un skola
Līdzdalība – iesaistīšanās kopienas aktivitātēs



Nodarbinātības atbalsta 
pakalpojums 1

Nosūtījums no 
RD SD

Pirmā intervija
Izvērtējums

Pārrunas

Alternatīvas

Sociālo prasmju 
uzlabošana

Iesaiste 
sociālājās
aktivitātēs

Darba meklēšanas 
aktivitātes

Pārrunas Izvērtējums
Atgriezeniskā saite 

SD

Darba prasmju 
uzlabošanas 

pasākumi

Digitālās 
iemaņas



Pieejama vide un universālais 
dizains

Konsultācijas Vides pieejamības auditi 

Pieejamības stratēģiju izstrāde Atzinumu sniegšana

Priekšlikumu izstrāde likumdošanai
Pieejamības risinājumu izvērtējums

Brīvpieejas Interneta resurss – www.videspieejamiba.lv

Regulāra dalība 
būvniecības padomē Rīgā 



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



www.mapeirons.lv



Tiesa



Apmācības
Apmācības, apmācības un vēlreiz 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 * Pieejamas vides kursi



Interešu aizstāvība

Dalība valsts un pašvaldību darba grupās 
• ILNP
• SLK
• SIVA konsultatīvā grupa
• MK un NVO memorands
• Rīgas Cilvēku ar invaliditāti konsultatīvā padome
• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas

fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komiteja

• PSKUS attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteja
• VARAM padome KAC jautājumos

• Dalība Latvijas pilsoniskās alianses tīklojumā
Individuālu jautājumu risināšana
• Klātienē un attālināti
• VSAA un karjeras konsultantu konsultācijas
• Sociālā atbalsta sniegšana
• Informēšana par sociālo sistēmu – www.asistenti.lv
• Saziņa ar valsts un pašvaldību iestādēm
• Digitālais atbalsts!!!

http://www.asistenti.lv/


Sabiedrības izglītošana

Video
Intervijas

Sižeti
Podkāsti
Viedokļi

Interešu aizstāvība













Paldies!


