
turpina darboties. Iespējams, ka tās 
dažas, ko minējām šajā reizē, 
neatrodas jūsu dzīvesvietas tuvumā, 
taču šis varētu būt labs laiks, lai 
sameklētu kādu biedrību savā 
tuvumā un pajautātu, vai viņiem 
būtu vajadzīgs jūsu atbalsts un 
palīdzība.
Šis ir brīdis, kad vislabāk varam 
pavadīt laiku, darot kaut ko 
noderīgu un savstarpēji palīdzot, 
galvenais – atrast, kur un kā labāk to 
darīt.

Gunta Anča, SUSTENTO valdes 
priekšsēdētāja
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Vētra nav beigusies
Ir pagājis tieši gads no brīža, kad 
mūsu valstī pasludināja ārkārtas 
situāciju, tieši gads, kopš mūsu 
dzīvē viss negaidīti izmainījās.
Mēdz teikt, ka visi esam vienā laivā, 
bet tomēr – tas nav īsti tā... Drīzāk 
mēs visi esam iekļuvuši vienā vētrā. 
Tikai kāds atrodas jahtā un cenšas 
noturēties pret stipro vēju, savukārt 
cits airē koka laiviņā, bet vēl kāds 
par spīti apkārtējam haosam droši 
un stabili pukšķina uz priekšu 
izturīgā kuterītī...

Vīrusa atnākšana mūsu sabiedrībā ir 
atnesusi šķelšanos – valstī, uzņēmu-
mu starpā, darba kolektīvos un pat 
ģimenēs. Kāds ir gatavs saņemt 
vakcīnu kaut tūlīt, bet kāds satrau-
cies un kategoriski to noliedz. Kāds 
tik ļoti nobijies no slimības, ka 
vispār neiziet no mājām, kamēr 
kādam tā šķiet tikai izdomāts bieds. 
Un šajā stresa situācijā atrast mieru 
un sapratni nav nemaz tik vienkārši.
Tieši tādēļ savā laikrakstā stāstām, 
kur iespējams meklēt atbalstu, kādu, 
kas uzklausa, palīdz un dod labu 
padomu. Daudzas mūsu organizāci-
jas par spīti ārkārtas situācijai 

Uzmanības centrā – vakcinācija
Rīgas Stradiņa universitātes profe-
sore, Imunizācijas valsts padomes 
vadītāja Dace Zavadska uz jautāju-
mu, vai vakcinēties vai nē pret 
Covid-19, atbild viennozīmīgi “jā” 
un kliedē bažas par vakcinācijas 
neefektivitāti un bīstamību.

Vai vakcīnas ir drošas?
Visas vakcīnas, kas reģistrētas un 
saņemtas Latvijā, ir vienlīdz labas, 
vienlīdz labi palīdz izsargāties no 
nopietnas un pat vidēji smagas 
saslimšanas. Un tas ir galvenais. 
Visas Eiropas Savienībā reģistrētās 
vakcīnas tiek galā ar tām vīrusa 
mutācijām tādā apjomā, lai novērstu 
smagu Covid-19 gaitu. Taču 
nepieciešama gan papildu reālās 
vakcīnu efektivitātes uzraudzība, 
gan vīrusa mutāciju attīstības 
uzmanīšana.
Neviena vakcīna negarantē 100% 
efektivitāti, taču visu vakcīnu 
galvenais uzdevums ir pasargāt no 
nāves, no smagas slimības gaitas, no 
komplikācijām un nonākšanas 
slimnīcā. Jāpiebilst, ka 94% vai 96% 
efektivitāte ir pat ļoti augsta.

Ko darīt cilvēkiem, kam ir nopiet-
nas vai hroniskas saslimšanas?
Arī šie cilvēki drīkst un pat vajag 
vakcinēties. Visiem cilvēkiem, 
kuriem ir kādas hroniskas 
saslimšanas un veselība nav laba, 
Covid-19 var noritēt smagāk nekā 
pārējiem, var notikt pat tā, ka Covid 
infekcija var saasināt esošo slimību. 
Eiropas Savienībā reģistrētās 
vakcīnas ir paredzētas visiem – arī 
tiem, kuriem ir onkoloģiskās, 
kardioloģiskās saslimšanas, cukura 
diabēts vai citas slimības.

Kāpēc vakcinācijā nepietiek ar 
vienu devu?
Šādas bažas rodas, ja pēc pirmās 
devas cilvēks jutis kādas blakus-
parādības. Piemēram, drudzis, 

galvassāpes, apsārtums nav blaknes! 
Tā ir organisma reakcija uz 
vakcīnas ierosināto imūnās sistēmas 
atbildi. Tas ir nepatīkami, bet nav 
kaitīgi un nekaitē veselībai.
Otra vakcīnas deva nostiprina 
imūno atbildi pret vīrusu. Vēlos 
iedrošināt cilvēkus iet un saņemt 
otro devu, jo tikai pilns vakcinācijas 
kurss rada ilgstošāku aizsardzību. 
Jāpiebilst, ka šobrīd liela daļa arī 
citu vakcīnu ir jāsaņem vairākās 
devās.
Atkarībā no vakcīnas kādam vieglāk 
var būt panesama pirmā deva, 
citam – otrā. Un nelielais diskom-
forts nedrīkstētu būt iemesls atteik-
ties no savas drošības nākotnē. Lai 
sasniegtu vēlamo medicīnisko 
efektu un aizsardzību, vakcināciju 
vajag veikt pilnībā. Tikai tad 
zinātne saiet kopā ar praksi.
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Dzīve nav
apstājusies
Lai arī pandēmija ilgst jau gadu, 
tomēr dzīve turpinās un jaunie 
apstākļi prasījuši spēju piemēroties. 
Visas SUSTENTO dalīborganizāci-
jas aktīvāk vai mazāk aktīvi darbo-
jas, meklējot iespējas, kā atbalstīt 
un palīdzēt saviem biedriem.
Iepazīstinām ar dažu biedrību 
pēdējo mēnešu darbu, atbildot uz 
jautājumiem:
1. Kā norit biedrības darbs un 
rūpes par saviem cilvēkiem pandē-
mijas laikā?
2. Kādu atbalstu biedrība un/vai 
tās biedri ir saņēmuši no valsts vai 
pašvaldības?

Ilgvars Jurjāns, Alūksnes Invalīdu 
biedrības darbinieks:
Valstī noteiktie pulcēšanās 
ierobežojumi ir iespaidojuši 
biedrības radošo, sociālo, ka arī 
materiālo dzīvi. Ļoti lielu sava darba 
daļu veicam, pateicoties ziedotāju 
atbalstam. Iegūtie ziedojumi tiek 
izmantoti, lai sniegtu praktisku 
palīdzību cilvēku ar invaliditāti 
ģimenēm un lai organizētu 
integrācijas pasākumus un radošās 
darbnīcas.
Pateicoties Guntas Jermacānes 
neatlaidībai, ar ziedotāju atbalstu 
tika sarūpētas dāvanas un pārtikas 
paciņas katram biedrības biedram.
Gada sākumā piedalījāmies abos 
Ziedot.lv projektos, bet diemžēl 
mums pietrūka meistarības vai 
ideju, lai iegūtu finansējumu. 

Biedrība sevi uztur rīcības spējīgu 
un ir gatava atsākt pilnvērtīgu 
darbību, tiklīdz tiks atcelti noteiktie 
ierobežojumi. Tāpat biedru starpā 
regulāri apspriežam vakcinācijas 
nepieciešamību, lai iegūtu 
imunitāti.

Alla Beļinska, Latvijas Cistiskās 
fibrozes biedrības valdes 
priekšsēdētāja:
Piedalījāmies CF Europe asociācijas 
veiktajā aptaujā, kurā tiks apkopota 
informācija, kā cilvēki visā Eiropā 
piekļūst cistiskās fibrozes zālēm, t. 
sk. inovatīvām, un kā Covid-19 
pandēmija to ietekmējusi. Aptaujā 
piedalījās 38 CF Europe dalībvalstis. 
Atbildes palīdzēs Eiropas asociāci-
jai izprast zāļu pieejamību katrā 
valstī un uzlabot cistiskās fibrozes 
slimnieku aprūpi.
10. martā organizējām diskusiju par 
reto slimību 2017.–2020. gada plāna 
izpildi un cistiskās fibrozes pacien-
tu ārstēšanu ar jaunām inovatīvām 
zālēm, kuru efektivitāte ir klīniski 
pierādīta un kuras ir apstiprinātas 
Eiropas Savienībā. Diskusijā pieda-
lījās Nacionālā veselības dienesta, 
Veselības ministrijas, Zāļu valsts 
aģentūras pārstāvji, Saeimas depu-

tāti, Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas Cistiskās fibrozes centra 
un Reto slimību koordinācijas 
centra ārsti.
Jaunās inovatīvās zāles Orkambi un 
Kaftrio dod cerību daudziem cistis-
kās fibrozes pacientiem. Mēs 
saprotam, bet mūs apbēdina, ka ir 
pacienti, kuri ļoti smaga veselības 
stāvokļa, gēnu mutācijas, transplan-
tācijas vai pazaudēta laika dēļ nevar 
piekļūt šīm zālēm. Nevaram samie-
rināties, ka Latvijas veselības 
aprūpes sistēmas dēļ šiem cilvēkiem 
nebūs iespēja saņemt zāles, kuras 
daudzās valstīs visā Eiropā jau 
kompensē! Ceram, ka organizētā 
diskusija veicinās visu iesaistīto 
pušu turpmāku sadarbību.
Cistiskās fibrozes pacientu ģime-
nes, kuras es pārstāvu Latvijā, gaida 
atbildes uz dzīvei svarīgiem jautāju-
miem un valsts rīcību turpmāk – vai 
tiks nodrošināta ārstēšanās iespēja 

Sandra Gerenovska, Latvijas 
Nedzirdīgo savienības prezidente: 
Biedrības darbs norit, ievērojot 
pandēmijas noteikumus, iegriežo-
ties birojā, ja citādāk nav iespējams 
izdarīt darbu.
Saviem cilvēkiem cenšamies iespēju 
robežās nodrošināt maksimālo 
atbalstu. Ir izveidotas reģionālās 
attālinātās grupas Skype, kur zīmju 
valodā nodrošinām ar informāciju, 
kā arī notiek attālinātas nodarbības.
Tiem, kam trūkst zināšanu IT jomā, 

cenšamies sniegt atbalstu pēc 
iepriekšēja pieraksta vai caur stikla 
durvīm. Arī tulki iespēju robežās 
šiem cilvēkiem cenšas sniegt 
pakalpojumu klātienē ārpus iestā-
des. Tie, kas prot lietot IT tehnolo-
ģijas, tulka pakalpojumu saņem 
attālināti.
Pēc LNS iniciatīvas sadarbībā ar 
Vakcinācijas biroju paredzēts 
vebinārs ar tulkojumu zīmju valodā 
par vakcinācijas procesu. Tāpat LNS 
ieplānojusi vebināru ar VID speci-

Līga Zitāne un Gunta Jermacāne gatavo pārtikas paciņas

ar jauniem medikamentiem? Jāuz-
sver, ka, lai nodrošinātu cilvēkiem 
ar retām slimībām paredzēto medi-
kamentu nodrošinājumu, ir nepie-
ciešams papildu finansējums. Un 
tam ir jābūt vienam no prioritāra-
jiem jautājumiem valsts līmenī, 
neskatoties uz šī brīža situāciju. 
Mēs nevaram būt vienaldzīgi un 
izlikties, ka neredzam šos pacientus 
ar retajām slimībām, jo viņi Latvijā 
ir un viņiem ir nepieciešama ārstē-
šana Eiropas līmenī.
Janvāra sākumā pēc Labklājības un 
Veselības ministrijas pieprasījuma 
apjautājām visus sociālo pakalpoju-
mu sniedzējus, kuri grib veikt 
vakcināciju, jo ikdienā strādā ar 
dažādiem klientiem un cilvēkiem ar 
invaliditāti. Es kā darba devējs 
pieteicu vakcinējamo skaitu no 
mūsu biedrības. Tagad speciālisti 
gaida uzaicinājumu uz vakcināciju.

ālistiem, lai nedzirdīgie ar zīmju 
valodas tulka starpniecību saņemtu 
informāciju par gada ienākumu 
deklarāciju iesniegšanu un mobilās 
lietotnes “Attaisnotie izdevumi” 
iespējām un uzdotu jautājumus.
Pandēmijas laikā LNS nav saņēmu-
si nekādu atbalstu no valsts puses, 
vienīgi reizēm konferences un 
aktuālās ziņas tiek tulkotas. Mūsu 
cilvēki no valsts nav saņēmuši 
nekādu atbalstu, izņemot tos, kam 
ir bērni, vienreizēju 500 EUR 
pabalstu.



Kā var palīdzēt e-asistents
E-asistents palīdz cilvēkiem, kuriem ir 
grūtības pieteikt nepieciešamos pakalpo-
jumus elektroniski. Šo pakalpojumu var 
saņemt sev tuvākajā Valsts un pašvaldī-
bas vienoto klientu apkalpošanas centrā.
Lai saņemtu pakalpojumu, personīgi 
jādodas uz klientu apkalpošanas centru 
un jāuzrāda personu apliecinošs doku-
ments – pase vai ID karte. Darbinieks 
izdrukās un, ja nepieciešams, palīdzēs 
aizpildīt pilnvaru, uz kuras pamata arī 
elektroniski veiks pakalpojumu pieteik-
šanu.
Ar e-asistenta palīdzību jūs varat 
pieteikt pakalpojumus Valsts Sociālās 
apdrošināšanas aģentūrā, piemēram, 
slimības pabalstu, bezdarbnieka pabal-
stu, invaliditātes pabalstu u. c., Lauk-
saimniecības datu centrā, kā arī citās 
valsts un pašvaldības iestādēs. E-asisten-
ta pakalpojums ir bez maksas.
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Mārīte Rozentāle, biedrības “Aici-
nājums Tev” valdes priekšsēdētāja:
Biedrībā cenšamies tikties individu-
āli, ja klients izteicis tādu vēlmi, 
viņam nepieciešama palīdzība vai 
atbalsts. Mūsu biedriem ar garīga 
rakstura traucējumiem izolācija ir 
ļoti smaga, jo viņi nespēj paši sevi 
nodarbināt vai izdomāt sev aktivitā-
tes un tās realizēt. Cilvēki ir apjuku-
ši šajā trakumā, jo biedrība ir bijusi 
un ir viņu ikdiena.

Gan psihologa, gan sociālā darbinie-
ka konsultācijas un atbalsts notiek 
ar iepriekšēju pieteikšanos, lai spētu 
ievērojot visas epidemioloģiskās 
prasības. Mēs, darbinieki, cenšamies 
pasaudzēt sevi no izdegšanas, jo 
šobrīdējie apstākļi darbu padara 
smagāku tieši ar mūsu specifikas 
klientiem. Daudz komunicējam arī 
attālināti – zvanot un parunājoties, 
un to mēs paši varam darīt arī no 
mājām, lai biedrībā neveidotos 

neatļautas pulcēšanās.
Sekojam līdzi izsludinātajiem 
projektiem, izvērtējam savas iespē-
jas, plānojam jaunas aktivitātes. 
Esam saņēmuši atbalstu projektam 
“Iepazīt, izprast, pielietot!” – izvei-
dosim mobilo datorklasi datorpras-
mju apguvei un darbnīcu “Esi 
vesels” veselīga dzīvesveida veicinā-
šanai.
Pašvaldība līdz šim ir atbalstījusi 
biedrības ikdienas darbu.

Ineta Osipoviča, Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas valdes priekšsēdē-
tāja:
Biedrība darbojas attālināti, lielākoties telefoniski. Tādā veidā notika arī 
valdes pārvēlēšanas. Mūsu cilvēki ir panikā par notiekošo valstī, par vakci-
nēšanās iespējām, par informācijas trūkumu. Cenšamies konsultēt, 
atbalstīt, visu vēlamo izrunājot telefoniski.
Tuvākais ieplānotais pasākums – Multiplās sklerozes diena – paredzēts 
30. maijā vai drīz pēc tam. Vēlamies platformā Zoom sarīkot tikšanos ar 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas “Gaiļezers” neirologiem 
par aktuāliem jautājumiem multiplās sklerozes slimnieku ārstēšanā.
Atbalstam Covid-19 laikā esam dabūjuši Eiropas Multiplās sklerozes 
platformas grantu infrastruktūras uzlabošanai – datortehnikas iegādei. 

Valdis Miltiņš, Ilūkstes un Dau-
gavpils novada invalīdu biedrības 
“Ildra” priekšsēdētājs:
Biedrības aktīvais darbs pandēmijas 
laikā ir pieklusis. Diemžēl nav 
notikuši vairāki ikgadējie biedrības 
rīkotie pasākumi – sporta svētki, 
tematiskais Jaungada pasākums, 
radošo personu ar invaliditāti saiets 
u. c. Valdes sēdes un citas sanāk-
smes notiek attālināti. Ja nepiecie-
šama kāda palīdzība (tehniskie 
palīglīdzekļi) vai pakalpojums (veļas 
mazgāšana), tas tiek iespēju robežās 
nodrošināts, iepriekš sazinoties pa 
telefonu.
Pašvaldībā sociālais darbs nav 
samazinājies, tas turpinās tāpat kā 
pirms pandēmijas. Ir iespējams 
saņemt visus sociālos pabalstus un 
pakalpojumus, kā arī krīzes pabal-
stu, izvērtējot cilvēka individuālās 
vajadzības.

Dzintra Saulkalne, Jelgavas Sieviešu invalīdu organizācijas “Zvaigzne” 
valdes priekšsēdētāja:
Tā kā esam likumpaklausīgi, tad biedrībā pulcēšanās nenotiek. Visi darbo-
jamies attālināti – sazvanāmies un sarakstāmies, lai informētu biedrus par 
notikušajām izmaiņām pašvaldībā, sniegtu padomus, veicinātu savstarpējo 
sadarbību un garīgo un  materiālo izpalīdzību.
Biedrība nekādu palīdzību ne no valsts, ne pašvaldības nav saņēmusi, 
savukārt mūsu biedri – tādu pašu, kādu saņem citi pilsoņi valstī vai pašval-
dībā.

Mūsdienās ļoti svarīga ir prasme 
labi rīkoties tiešsaistes platfor-
mās. Tās sniedz iespēju iesaistī-
ties valsts un pašvaldības darba 
grupās, piedalīties un izteikt 
savu vai savas organizācijas 
viedokli dažādās nevalstisko 
organizāciju tikšanās reizēs, 
tāpat arī pašiem rīkot savu 
biedrību vai grupu tikšanos.
SUSTENTO uzsāk tiešsaistes 
komunikāciju apmācību 
seminārus, kuros aicinām 
interesentus apgūt darbu trīs 
populārākajās platformās – 
Zoom, Microsoft Teams un 
Webex. Katras programmas 
apguvei paredzētas astoņas 
stundas – divas dienas pa četrām 
stundām. Nodarbību laikā katrs 
dalībnieks izveidos savu kontu 
un apgūs platformu tehniskās 

Aicinām iesaistīties! iespējas. Būtisks attālināta 
pasākuma nosacījums ir arī 
prasme labi izskatīties un 
uzvesties.

Nepieciešamības veiksmīgai 
dalībai mācībās:
1) priekšzināšanas darbā ar 
datoru,
2) tehniskais aprīkojums – 
dators ar videokameru un 
mikrofonu vai austiņas,
3) vēlme aktīvi darboties un 
atbalstīt citus.

Interesentus aicinām rakstīt 
pieteikumu uz 
e-pastu: sustento@sustento.lv.
Vairāk informācijas, zvanot uz 
tālruni 67590437.

Projekts tiek finansēts A/S “Latvi-
jas valsts meži” Sociālās palīdzības 
programmas ietvaros, ko adminis-
trē Fonds “Ziedot.lv”.



gadījumos jāizmanto kāda no šīm 
pieejām.
Pasniedzēja Daiga Veinberga
Vieglās valodas pamati
Par sarežģītām lietām ir iespējams 
runāt vienkāršā valodā, nevis 
sarežģītos terminos un svešvārdos.  
Vieglā valoda ir iespēja, lai visi 
cilvēki varētu vienlīdzīgi iekļauties 
sabiedrībā.  Vispirms jau jebkurai 
informācijai jābūt pieejamai visiem. 
Apmācību kursā iekļauti jautājumi 
par vieglās valodas pamatprinci-
piem un izmantošanas nepiecieša-
mību praksē. Praktiskās nodarbības 
ļaus ikvienam apgūt iemaņas, lai 
sagatavotu vai adaptētu tekstu 
vieglajā valodā savas mērķauditori-
jas vajadzībām.
Pasniedzējas Gunta Anča un Irīna 
Meļņika
Invaliditātes politiku regulējošie 
akti Eiropā un Latvijā
Jebkuram profesionālim, kurš 
konsultē vai sniedz palīdzību 
cilvēkam ar invaliditāti, var gadīties 
apjukt, kādas tiesības nodrošina 
valsts, lai atbalstītu cilvēku ar 
invaliditāti. Seminārā nespēsim 
izanalizēt visus normatīvos doku-
mentus, kas skar dažādas cilvēku ar 
invaliditāti dzīves jomas, bet varē-
sim izveidot vai atjaunot strukturētu 
pārskatu par Eiropas un Latvijas 
likumdošanu. Tas palīdzēs ikdienas 
darbā vienkārši un ātri atrast tos 
resursus, kas nepieciešami katram 
konkrētam cilvēkam.
Pasniedzēja Iveta Neimane
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Mācību centra SUSTENTO piere-
dze mērāma jau samērā daudz 
gados, jo apmācība notika LCĪVSO 
SUSTENTO darbības ietvaros. Bet 
ar 2020. gada nogali ir izveidota SIA 
“Mācību centrs SUSTENTO”, kas 
turpina iesāktos darbus, bet citā 
juridiskā statusā, kas ļauj darbību 
veikt plašāk un piemērotāk daudz-
veidīgai auditorijai. Šobrīd norit 
process, lai iegūtu sociālā uzņēmu-
ma statusu, kas apmācību darbam 
dos vēl papildu vērtību.

Piedāvājam aktuālus un izglīto-
jošus seminārus, kuros sniegtā 
informācija un saņemtās zināšanas 
nepieciešamas jebkurā jomā strādā-
jošajiem. Cilvēki bieži neiedomājas 
par daudzām lietām, līdz ar to runā 
un rīkojas netoleranti, un tādēļ ne 
reizi vien nākas saskarties ar kādu 
citu cilvēku diskriminējošu 
situāciju.
Par invaliditāti bez barjerām
Šis seminārs pilnveido specifiskās 
zināšanas un prasmes darbā ar 
personām ar invaliditāti. Attīstīta 
spējas identificēt un izprast mērķa 
grupas personības specifiku un 
uzvedības īpatnības, palīdz apgūt 
tolerances un atbalsta sniegšanas 
pieeju. Veido izpratni par personu 
ar invaliditāti vajadzībām un vērtī-

bām, morāles un sabiedriskās 
kārtības normu izpratni un spēju 
socializēties.
Pasniedzējas Gunta Anča un Iveta 
Neimane
Informācijas pieejamība ikvienam
Ikviena uz sadarbību ar klientiem 
vērsta veiksmīgas darbības pamatā 
ir komunikācija – gan mutvārdu, 
gan rakstiska. Apmācību kursā  
ietverti gan informācijas pieejamī-
bas stratēģijas veidošanas jautājumi 
un skaidrojums par informācijas 
uztveres īpatnībām dažādās audito-
rijās, gan vieglās valodas pamatprin-
cipu pielietojums un praktiski 
jautājumi par tekstu veidošanu un 
dizainu.
Pasniedzējas Gunta Anča un Irīna 
Meļņika
Vides pieejamības nodrošināšana
Nepieejama vide ir diskriminējošs 
faktors un par tādu atzīta vairākās 
pasaules valstīs. Ļoti svarīgi ir 
veidot sapratni un atbalstošu 
attieksmi par vides pieejamību 
cilvēkiem ar invaliditāti, jo jopro-
jām daudzviet cilvēkiem ar kustību, 
dzirdes vai redzes traucējumiem nav 
iespējams iekļūt vai piekļūt.
Kursa pamatā ir medicīniskais un 
sociālais domāšanas modelis attiek-
smē pret cilvēkiem ar invaliditāti. 
Svarīgi arī zināt invaliditātes veidus, 
lai tālāk risinātu universālā dizaina, 
pieejamības un piekļuves procesu. 
Kursa laikā tiks skaidrota, kāda ir 
atšķirība starp universālo dizainu, 
pieejamību un piekļuvi un kādos 

Mācību centrs
SUSTENTO 

Piedāvājam pašvaldību 
struktūrvienībām, uzņēmumiem 
un biedrībām organizēt savu 
interesentu grupas, par laiku, 
semināra ilgumu un auditorijai 
speciāli piemērotu saturu, kā arī 
samaksu vienojoties pa epastu: 
sustento@sustento.lv vai zvanot 
uz tālr. 29191600.
Apmācību semināri notiks 
attālināti zoom platformā. Kursu 
beidzēji saņems sertifikātu, ko 
nosūtīsim pa pastu.
Tiklīdz situācija valstī ļaus, 
semināri notiks arī klātienē ar 
kafijas pauzēm vai vieglām 
uzkodām. Tad sertifikāti tiks 
izsniegti semināra noslēgumā.


