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Aicinājums
“Redzi viņus, dzirdi viņus, sajūti...”
Aicinām Jūs atbalstīt un pievienoties mūsu organizētajam Sabiedriskajam
labdarības projektam “Redzi viņus, dzirdi viņus, sajūti...” – speciālu telpu –
Rehabilitācijas klases un Baltās klases remontā, iekārtojumā un pasākuma organizēšanā
Strazdumuižas speciālajā internātskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem
bērniem.
Šodien Strazdumuižas internātskola – attīstības centrs vājredzīgiem un
neredzīgiem bērniem ir vienīgā mācību iestāde valstī, kur bērniem un jauniešiem ar
nopietniem redzes traucējumiem ir iespējams iegūt izglītību. Skolā darbojas
sagatavošanas klase, kurā tiek uzņemti bērni no 6 gadu vecuma. Darbojas arī
eksternāts, kas dod iespēju iegūt pamata un vidējo izglītību jebkura vecuma cilvēkiem,
kam tas nav bijis iespējams kādas redzes problēmas dēļ. 2007./08. mācību gadā skolā –
attīstības centrā mācās 140 skolēni. Visi kopā mēs varam darīt šo bērnu ikdienu gaišāku
un priecīgāku!

Ieskaties savā sirdī un dod bērniem iespēju sajust

pasauli no Tava skatu punkta!
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1. Informācija par projektu
1.1. Projekta nosaukums – “Redzi viņus, dzirdi viņus, sajūti...”
Strazdumuižas speciālās internātskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem
bērniem – Rehabilitācijas klases un Baltās klases kapitālais remonts, telpu interjers atbilstībā
noteiktajām prasībām un svētku pasākums bērniem.

1.2. Projekta realizētājs
Trīsdesmit uzņēmīgi, dažāda vecuma, tautību, darbības sfēru un profesiju pārstāvji,
Līderisma Akadēmijas studenti, sadarbībā ar Biedrību „Labdarības Projektu Atbalsta Centrs”.

1.3. Projekta realizēšanas ilgums
No 2007.gada 1.novembra līdz 2008. gada 10.janvārim.

1.4. Projekta izmaksas
Projekts tiek finansēts no fizisko un juridisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem
jebkurā projektam un dāvinātājam noderīgā veidā.
Kopējais Projekta plānotais budžets – Ls 15500,- (piecpadsmit tūkstoši pieci simti latu).

1.5. Sabiedriskā projekta īstenošanas vieta
Strazdumuižas speciālā internātskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem
bērniem
Adrese: Juglas iela 14a, Rīga, LV-1024, tālrunis: 7 533081, 7 532022, fax: 7 532046,
Direktore - Ligita Ģeida , tālr. 26532269
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2. Informācija par Projekta realizētāju
2.1. Projekta atbildīgās personas
•

Terēze Riekstiņa - projekta kurators;
Tālr. 29269931 e-pasts: tereze.riekstina@parex.lv

•

Mārīte Bauere - projekta kuratora asistente;
Tālr.26528215, e- pasts: m.bauere@inbox.lv

2.2. Citi projekta realizētāja īstenotie projekti
•

Sociālās vides labiekārtošana bērnu namā „Zvanenieku mājas”;

•

Bāreņu patversmes „Līkumi” sporta un bērnu rotaļu laukumu izveide;

•

Veco ļaužu aprūpes centra „Birztaliņas” telpu remonts;

•

Ogresgala pamatskolas bibliotēkas labiekārtošana;

•

Atbalsts Ķemeru nepilngadīgo māmiņu aprūpes centram;

•

Saldus bērnu nama „Rūķītis” komandas treniņa organizēšana, ekskursiju
organizēšana;

•

Bērnu nama „Rīga” Alises ielā telpu remonts un spēļu istabas izveide;

•

Kompaktdiska ierakstīšana un iegūto līdzekļu ziedošana bērnu narkomānu patversmei;

•

Latgales reģiona bērnu nama radošais festivāls Zilupē 2002.gada maijā;

•

Pansionāta „Sprīdīši” Limbažu rajonā Korģenē telpu remonts;

•

„Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centra”, Stopiņu pagastā bērnu nodaļas telpu
remonts un rekonstrukcija.

•

Jēkabpils bērnu nama „Saules bērns” telpu remonts un spēļu zāles aprīkojums.

•

Sanitāro mezglu renovācija „Dauguļu speciālajā internātskolā”;

•

Sabiedriskais projekts bērnu namā „Dzeguzīte”;

•

Telpu renovācija un apkārtnes labiekārtojums Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā;

•

Mācību klases remonts Straupes narkoloģiskās slimnīcas Bērnu un jauniešu
narkomānu rehabilitācijas centrā „Saulrīti”;

•

Bērnu nama ,,Mežaparks” remonts, ekskursija kopā ar Daugavpils bērnu nama
bērniem;

•

Bērnu nama ,,Gaujaslīči” sanitārā mezgla un dzīvojamo istabiņu remonts, ekskursija
uz Rīgu, sešu bērnu namu sporta spartakiādes organizācija;

•

Aizkraukles rajona bērnu nama- patversmes ,,Irši” remonts;
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•

Cēsu rajona bērnu nama ,,Zvannieki” remonts, regulāri bērnu izklaides pasākumi;

•

Rīgas 4. internātskolas remonts - iegūta gada balva ,,Latvijas Lepnums”;

•

Bērnu Sociālās Aprūpes centrs „Veģi” ēdamzāles pārplānojums un pielāgojums
bērniem ar speciālām vajadzībām;

•

Bērnu aprūpes centrā „Inčukalns” dzīvojamās istabas remonts un labiekārtojums.

3.Projekta detalizēts apraksts un pamatojums
3.1. Esošās situācijas apraksts
Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem
bērniem ir vienīgā mācību iestāde valstī, kur bērniem un jauniešiem ar nopietniem redzes
traucējumiem iespējams iegūt izglītību. 2006./2007. mācību gadā skolā - attīstības centrā
mācījās 155 skolēni.
Skola dod bērniem iespēju iegūt vidējās izglītības atestātu un tālāk mācīties
profesionālajās vai augstākajās mācību iestādēs, skola darbojas arī kā attīstības centrs, dodot
lielu ieguldījumu bērnu izaugsmē un integrācijā sabiedrībā. Sadarbojoties ar skolotājiem un
skolēniem, tiek organizēti dažādi ārpusstundu pasākumi, mūzikas un sporta pulciņi.
Vājredzīgie un neredzīgie bērni ir ļoti aktīvi, kustīgi un enerģiski, viņiem vēl vairāk
vajadzīgs apgūt to, ko katrs no mums dara ikdienā – gludina, klāj gultu. Istabas – izzināt
pasauli un treniņam orientēties apkārtējā vidē. Dotajā brīdī skolai nav līdzekļu šādu istabu
izveidei, ir tikai idejas un vēlmes, tad palīdzēsim viņiem tās realizēt. Dāvinot bērniem iespēju,
mēs radām prasmes viņiem justies droši un pārliecinoši mūsu sabiedrībā un pasaulē.
Gan skolai, gan vecākiem ir par maz līdzekļu, lai bērniem uz gada beigām noorganizētu
svētku pasākumu un uzdāvinātu bērniem kādu pārsteigumu.

3.2. Projekta mērķi un uzdevumi
Izveidot Rehabilitācijas klasi – prasmju izveidei, kuras mēs katru dienu pielietojam
sadzīvē, tomēr šiem bērniem tas sagādā lielu piepūli, pat bailes. Šī klase domāta personības
izaugsmei, gatavībai doties ikdienas ritmā pēc skolas absolvēšanas un tikt galā ar sadzīves
vajadzībām.
Izveidot Balto klasi – neredzīgiem bērniem ar garīgo atpalicību, prasmēm izpausties un
atpūsties - klausoties mūziku, kas nomierina un relaksē. Telpai ir vajadzīga laba skaņas
izolācija, grīdas un sienu segums mīksts, speciālā apdarē.
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Projekta galvenais mērķis - radīt bērnos prieku, svētku sajūtu, jaunas iespējas sajust un
izpaust sevi.
•

Viens no projekta uzdevumiem ir izremontēt Rehabilitācijas un Balto klases.

•

Otrs uzdevums - iekārtot bērniem klases atbilstībā noteiktajām prasībām.

•

Trešais projekta uzdevums - noorganizēt bērniem svētku pasākumu, ļaujot viņiem
sajust atbalstu un prieku.

3.3. Projekta plānotās aktivitātes
•

Izmantojot apkārtējo cilvēku atbalstu un pieejamās iespējas, mēs dodam savu
ieguldījumu Strazdumuižas internātskolas vājredzīgajiem un neredzīgajiem skolēniem,
lai tie spētu savā veidā saredzēt apkārtējās pasaules jaukumu un krāšņumu.
Izremontējot Rehabilitācijas un Balto istabas un iekārtojot tās, mēs radīsim bērniem
iespēju izzināt un saprast apkārtējo dzīves telpu.

•

Mēs radam došanas prieku sevī un apkārtējos un prieku bērnos par iespēju darboties
radītajās iespēju istabās.
Mēs radam mīlestību dodot pašiem vismazāk aizsargātākajiem.
Ar saviem sasniegumiem mēs radam iedvesmu Strazdumuižas bērniem realizēt sevi

dzīvē.
•

Mēs iesaistam domubiedrus, vācam līdzekļus, un radam visāda veida atbalstu savu
ieceru īstenošanai.

•

Mēs veicam Rehabilitācijas un Baltās istabu kapitālo remontu un iekārtojam tās
atbilstībā skolas bērnu vajadzībām.

•

Kopīgi ar skolas pedagogiem mēs izplānojam bērniem piemērotāko telpu sadalījumu,
izkārtojumu un iekārtojumu, lai bērns spētu sajust dzīvi, sajust lietas un pasauli pēc
iespējas dažādāku.

•

Pabeidzot izstrādāt šo projektu mēs 10.01.2007. skolas aktu zālē organizējam svētku
pasākumu - skolas bērnu, pieaicināto viesmākslinieku un savu klātbūtni, kur kopīgi
sakām paldies saviem atbalstītājiem.
Mēs dāvājam bērniem, viņu vecākiem un skolas mācībspēkam saviļņojošu

piedzīvojumu, organizējam Ziemassvētku laika svētku pasākumu, radam prieku mazajās
sirsniņās un priekā dalāmies ar Jums.
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4. Informācija par projekta darba grupu
Šī projekta darba grupu veido 31 cilvēks, kuri pārstāv dažādas darbības sfēras un
profesijas ar kopīgu mērķi un vēlmi palīdzēt citiem, kam iet grūtāk. Darīt šo pasauli labāku.
Labdarības projektu prakse tiek veiksmīgi realizēta kopš 1992.gada.
Projekta darbs komandā - vairākās grupās ar savu uzdevumu. Neatkarīgi no tā, visi
grupas dalībnieki piedalās projekta aktivitātēs, piesaista finansējumu un iegulda savu darbu un
laiku.

4.1. Plānotie darbi
Projekta informatīvo materiālu izstrāde
Līguma noslēgšana ar būvfirmu
Telpu remonta uzsākšana
Telpu iekārtojuma iegādāšana
Telpas interjera iekārtošanas talka
Svinīgā pasākuma organizācija
Svinīgais pasākums

12.11.2007.
12.11.2007.
12.11.2007.
29.11.-02.12.2007.
10.-18.12.2007.
05.-10.01.2008.
10.01.2008.

4.2. Darba grupas pienākumu sadalījums
Sabiedriskā projekta darba grupa:
Atbildība
Projekta vadība

Atbildīgais
Mārīte Bauere

Tālrunis
26528215

Nadežda Dubina

29936786

Viktorija Lauska

29670974

Finanses, līdzekļu piesaistes

Valdis Māliņš
Lidija Spilberga

26014808
29336273

koordinācija

Ivars Kāpiņš

29821306

Tāme, telpu skices,

Vineta Lecinska
Andris Zāģeris

26414112
26954971

būvuzraudzība

Kaspars Bodnieks

28810064

Sabiedrisko attiecību

Jana Dambekalne
Elīna Steģe

29990011
29894991

koordinācija, reklāma

Elita Kazaine

29105110

Noslēguma pasākuma un citu

Sarma Šidlovska
Andris Ūselis

26132952
28376874

bērnu aktivitāšu organizēšana

Elvita Vizule

26448406

Nepieciešamā inventāra iegāde

Ludmila Šlisere
Ludmile Pole

29747769
28664632
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un uzstādīšana

Andris Zāģeris

26954971

Aicinājuma lapu, pateicības

Kaspars Skuja
Dzintra Grīsleja

26061343
26471658

rakstu izveide

Jana Dambekalne

29990011

Ilze Plūmane
29364845
Strazdumuižas internātskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem
– direktore Ligita Ģeida , tālr. 26532269

5. Projekta finansēšana
Finansējums Projekta “Redzi viņus, dzirdi viņus, sajūti...” realizēšanai tiek piesaistīts no
fiziskām un juridiskām personām brīvprātīgu ziedojumu un dāvinājumu veidā.
Finansējums tiek ieskaitīts biedrība “Labdarības Projektu Atbalsta Centrs” ziedojumu
kontā.

6. Projekta sākotnējās plānotās izmaksas Ls 15500.
Nr.
1.
2
3
5.

Nosaukums
Relaksācijas un Baltās klases remonts
Relaksācijas klases interjera iekārtojums
Baltās klases interjera iekārtojums
Dāvanas un svētku pasākums bērniem

Summa Ls
6789,00
3460,00
1040,00
4211,00

7. Ziedojumu atdeve
7.1. Ziedojumu sniegšanas un izlietojuma pamatojums LR
likumdošanā
Ziedojumu sniegšanu un izlietojuma pamatojumu regulē „Sabiedriskā labuma
organizāciju likums”, 10.07.2001. Ministru kabineta noteikumi Nr. 315 „Kārtība, kādā
sabiedriskajām organizācijām (fondiem) un reliģiskajām organizācijām tiek izsniegtas vai
atsauktas atļaujas saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmuma ienākuma nodokļa
atlaidi”, likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" 20. pants un likuma „Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” 10. pants.

Svarīga informācija Ziedotājiem
Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20. pantu:
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•

Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no
summām, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām
biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma
organizāciju likumu.

•

Kopējā nodokļa atlaide, saskaņā ar šī panta noteikumiem, nedrīkst pārsniegt 20% no
nodokļa kopējās summas.

•

Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša
pirmajā datumā ir nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem.
Piemēram:
1. Uzņēmumam aprēķināts uzņēmuma ienākuma nodoklis - 5 000.00 Ls. Uzņēmums ziedojis

labdarībai „Labdarības Projektu Atbalsta Centrs” - 1 000.00 Ls. Uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek
samazināts par 850.00 Ls (1000x85%=850.00 Ls). Tātad uzņēmums maksā ienākuma nodokli 4
150.00 Ls.
2. Uzņēmums ir ziedojis 1 000.00 Ls, bet ir saņēmis atlaidi 850.00 Ls. Tātad uzņēmums ir
iztērējis 150.00 Ls.
! Bet kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. pantu.
•

Dokumenti, kas apliecina ziedotās summas apmēru, fiziskai personai jāsaglabā 3
taksācijas gadus.

•

Jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīts ziedotās summas
apmērs, pievienojot maksājuma uzdevumu, kas apliecina ziedojumu;

7.2. Ziedotāju ieguvums
•

Ikviens ziedotājs - juridiska un fiziska persona, kas ziedo Sabiedriskajam Projektam
var saņemt:

•

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar LR likuma "Par uzņēmumu ienākuma
nodokli" 20. panta 1. daļu vai nodokļu atlaides saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” 10. pantu.

•

Pateicības rakstu un atskaiti par projektu.

•

Gandarījumu par paveikto.

•

Uzaicinājumu piedalīties Sabiedriskā Projekta pasākumos.
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Ziedotāja tiesības
•

Būt informētam par Sabiedriskā Projekta mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot
ziedojumu, kā arī par iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi;

•

Būt informētam un saņemt atbildes uz visiem ar Sabiedrisko Projektu saistītajiem
jautājumiem;

•

Būt informētam par Sabiedriskā Projekta gaitā saziedoto līdzekļu izlietojumu

Ziedojuma konta rekvizīti:
Biedrība “Labdarības Projektu Atbalsta Centrs”
Adrese: Mazā Piena iela 6-20, Rīga, LV-1045
FM lēmums Nr. 605 par SLS no 16.12.2005
Reģ. Nr. 40008095940
Banka: A/S „Hansabanka”
Kods: HABALV2X
Konta Nr.: LV39HABA0551011854558
Ar norādi: Projektam „Redzi viņus, dzirdi viņus, sajūti...”

Paldies par atsaucību un izpratni –
radīsim sirds siltumu kopā!

Vēlot panākumus Jūsu darbā un aicinot uz sadarbību projekta “ Redzi viņus, dzirdi viņus, sajūti...” darba grupa
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