
VALMIERAS INVALĪDU BIEDRĪBAS ‘’’ATSPĒRIENS “ kopsapulce/valdes 

vēlēšanas 

Atskaites ziņojums par 2019.- 2020.gadu. 

 

   Šogad nedrīkstam klātiene tikties visi kopā, tāpēc kopsapulce/ valdes vēlēšanas 

notiek visiem neierastā kārtībā. 

  Biedrība dibināta 1992.gadā 25.maijā. Biedru skaits ir mainīgs katru gadu. Pēc 

biedru uzskaites dokumentācijas uz 2019.gada 31.decembri  ir 105 bet skaits ir ļoti 

mainīgs. 2020.gadā skaits sarucis līdz 81 ( skaits ir ņemts par pamatu tam, kā biedri ir 

maksājuši biedru naudu), 2019. gadā iestājušies11 un 2020.gadā 6 cilvēki. Pēc 

Statūtiem, biedru atskaita, ja nav maksājis gadu biedra naudu, bet pēc pieredzes, ka 

esam invalīdi un bieži slimojam, redzes lokā atstājam, taču neskaitām pie atskaites. Ja 

vairāk kā trīs gadus biedru nauda nav maksāta, mēs no uzskaites noņemam, bet ja 

vēlas, var samaksāt biedru naudu un atjaunoties biedrības biedru uzskaitē. Tā kā 

biedru naudu samaksājuši 81 biedrs, tad lemttiesīga sapulce ir pēc Biedrības 

Statūtiem, ja ieradusies 1/10 daļa no biedriem, tas ir 9 biedri. 

   Biedrības darbība ir vērsta uz cilvēkiem, kuriem kādā dzīves posmā nav paveicies 

un viņiem nepieciešams atbalsts- cilvēki ar īpašām vajadzībām- invalīdi. Biedrība ir 

vieta kur viņu saprot un var sniegt morālu atbalstu, vieta kur satikties un ar līdzīgiem 

dzīvot pilnvērtīgāk, atbilstoši savai varēšanai, prasmei un vēlmei. Ar līdzcilvēku 

atbalstu integrēties kopējā sabiedrībā. Dot savu ieguldījumu ar savu līdzdalību 

Biedrības attīstībā,  kā arī apgūt ko jaunu, lai paplašinātu savu redzesloku un būtu 

vieglāk iekļauties kopējā sabiedrībā. 

  Lai mūsu biedriem būtu kur satikties, Valmieras pilsētas pašvaldība uz  Līguma 

pamata ir nodevusi Biedrības lietošanā telpas Garā ielā 9, ko mēs mīļi dēvējam par 

“ Namiņu”. 

   Šeit no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst.10.00 līdz 15.00 pieejama informācija,  

par to, kas attiecas uz invalīdiem kopumā, kā arī, kādas aktivitātes notiek biedrībā un 

protams aktīvi piedalīties izglītojošās, radošajās rokdarbu un cita veida nodarbībās, 

galda spēļu, sadziedāšanās, dejošanas un teatrālu?muzikālu uzvedumu veidošanā. Var 

iegūt, gan papildināt zināšanas datorprasmē, īpaši svarīgi tas ir tagad, kad 

internetbankā visādi jaunumi, lai veiktu maksājumus. 

    Biedrībā mūs 2019.gadā sagaidīja, dežuranti- mūsu čaklie “rūķīši”: Lolita Āboliņa, 

Lidija Guda, Raita Svikliņa, Ināra Lūse, bet 2020.gadā ar valstī izsludinātiem 

ierobežojumiem COVID-19 dēļ, strādājam attālināti, bet vienmēr kāds cilvēks ir uz 

vietas un ievērojot ierobežojumus, sniedzam nepieciešamo informāciju.  Katru dienu 

Biedrībā ir Guntars Bečers, kurš māca un palīdz ikvienam veikt maksājumus, kā arī 

palīdz apgūt katram interesējošās datorzinības. Ja nepieciešams viņš iet arī pie 

invalīdiem uz mājām, iepriekš gan jāsazvana par konkrētu laiku, lai varētu ievērot un 

nodrošināt visus aizsardzības pasākumus. 

 2020. gadā,  COVID-19 dēļ, lielākoties plānotie pasākumi tika atcelti un varējām 

darboties tikai ierobežotā skaitā, bet gada beigās bija jāpārtrauc jebkāda saskarsme. 



Taču bijām biedrībā un sniedzām nepieciešamo informāciju gan attālināti, gan 

rakstiski, gan tiešsaistē. 

    2019.gadā valdes priekšsēdētāja pieņēma apmeklētājus, katru otrdienu no 10.00 

līdz 13.00 un ceturtdienās no 11.00- 14.00, taču 2020.gadā tikai ar iepriekšēju 

pieteikšanos. 

   Uzrakstītais projekts  ziedot.lv 2019.gadā, tika atbalstīts, varējām apmeklēt 

nodarbības ūdenī, kā arī apgūt datorprasmes, kuri vēlējās. 

Projekta ietvaros notika psihologa- vīzijas nodarbības un pasniedzējas pavadībā 

varējām arī aizbraukt pie jūras, kur veidojām no dabas materiāliem mandalas, kuras 

analizēja un deva mums padomus, lai sakārtotu katrs savu iekšējo ES. 

  Katru gadu mums notiek ap 38 radošām nodarbībām:  rokdarbi, galda spēles, 

sadziedāšanās, teatrāli/ muzikāli uzvedumi, skatuves dekoru un dekorāciju 

gatavošana u.c.. 

  Arī biedrības teritorijā katru gadu notiek ģimenes sporta diena, kurās piedalās no 10 

līdz 30 cilvēku, aktivitātes ir interesantas un radošas. Aicinu aktīvāk piedalīties, tās 

notiek katru gadu augusta mēnesī pirms lielajām republikas sporta spēlēm. 

2020.gadā, sporta diena izpalika, sakarā ar pandēmiju valstī. 

    Humāno palīdzību- apģērbus saņēmām no individuāliem ziedotājiem, tos varēja 

saņemt katru darba dienu no 10.00 līdz 14.00, izņemot piektdienas, līdz 2020.gada 

novembrim. Sākoties pandēmijai cilvēki pēc humānās palīdzības (apģērbiem) nenāca, 

tad nodevām tekstilpārstrādei. Paldies par ieguldīto darbu apģērbu šķirošanā, 

sakārtošanā un nodošanā : Lolitai Āboliņai, Airitai Liniņai, Ludmilai Grinbergai, 

Edītei Laganovskai, Inārai Lūsei u.c. 

  2019. gadā bijām 2 ekskursijās uz citām pilsētām, 2020 .gadā 1 ekskursijā un viena 

pa Valmieru, -gida pavadībā. 

  Paldies aktīvistiem: Imantam Bergmanim, Dzintrai Skujiņai, Edītei Laganovskai, 

Guntaram Bečeram, Viktorijai Dukaļskai, Staņislavai Dukaļskai, Inārai Lūsei, Silvijai 

Kondratei un visiem, kuri atbalsta organizētos pasākumus,  ekskursijas un aktīvi tajos 

piedalās. Piedodiet, ja kādu nenosaucu. Paldies visiem, kuri ir bijuši uzticīgi biedrībai 

jau 29 gadus. Paldies tiem, kuri papildina mūsu rindas, lai aktīvi darbotos biedrībā. 

  2021.gadā, daļēji atbalstīts  projekts no Ziedot.lv LVM,- realizācija paredzēta jūlija, 

augusta, septembra mēnesī, ar cerību, ka pandēmija būs kaut daļēji beigusies. 

    Neskatoties uz pandēmiju, biedrībā tiek uzturēta kārtībā, teritorija  izdekorēta, 

atbilstoši gadskārtas ritējumam. 

   Cerēsim, ka šī gada beigās varēsim aktīvi darboties, lai sagatavotos 2022. gadā 

maija mēnesī, biedrības 30 gadu jubilejai. 

 Vēlu visiem labu veselību, dzīvesprieku, mīlestību, labus draugus, sirdsmieru, ticību 

saviem spēkiem. 

 

Valdes priekšsēdētāja:                                                    Ilga Mauriņa 

  2021.gadā 30.martā 

  Valmierā                                                                                  

 


