
DĀVANU PIEDĀVĀJUMS



“BlindArt” ir sociālais uzņēmums, kas kopš 2007. gada caur radošiem 
procesiem palīdz cilvēkiem ar nopietniem redzes traucējumiem integrēties 
sabiedrībā un darba tirgū. Līdz šim ir veikti daudzpusīgi pasākumi, radošās 
darbnīcas, nacionāla un starptautiska mēroga izstādes, kā arī radīti 
oriģināli produkti, tajā skaitā inovatīvais zīmols “BurBur”. Līdz šim projektu 
realizācijā ir bijuši iesaistīti vairāk nekā 300 vājredzīgie un neredzīgie 
cilvēki. 
 
Uzņēmumam ir piešķirts Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības 
statuss, kas apliecina, ka uzņēmuma prioritāte ir sociālās ietekmes radīšana 
un peļņas novirzīšana šīs ietekmes sasniegšanā.   

KAS IR



LIELĀKIE SASNIEGUMI

  

Digitālo lasāmo aparātu sagāde Strazdumuižas 
internātvidusskolai, šīs skolas mākslas kabineta remonts, 
palīglīdzekļu sagāde, bibliotēkas papildināšana, 
Neredzīgo biedrības telpu atjaunošana, partneru 
piesaiste, u.c.  
 
  

2012. gadā trīs no "BlindArt" veidotajām foto kolāžām 
iekļuva starptautiskā radošā festivāla “Cannes Lions” 
īpašajā lielformāta foto grāmatā, izturot konkurenci 
starp vairāk kā 10 000 iesniegto darbu. 

2014. gadā iegūts Grand Prix radošā izaicinājuma 
konkursā Clear Challenge par labāko Jaungada 
apsveikumu Rīgas pilsētvidē. 

2018. gadā sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centru un mākslinieku Marcos Lutyen no ASV, tika radīta 
interaktīva ekspozīcija izstādei "Pārnēsājamās aivanas" 
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

2018. gada rudenī uzņēmums “BlindArt” tika pagodināts 
ar Lielbritānijas karaliskās ģimenes vizīti. Princis Edvards 
un Veseksas grāfiene Sofija iepazinās ar uzņēmuma 
darbību un dalībniekiem Latvijas oficiālās vizītes ietvaros

2019. gada vasarā AS “Latvijas Pasts” izdeva 
pastmarkas ar “BlindArt” radīto taktilo gleznu, līdz ar 
to iekļaujot šīs pastmarkas vēsturiskajā pasta 
kolekcijā.



…………………………………………………
CITĀDS DĀVANU PIEDĀVĀJUMS

Kad pienāk laiks pateikties saviem klientiem, partneriem, darbiniekiem, vai 
draugiem par kopā būšanu un jaunu virsotņu sasniegšanu, tad esam pārliecināti, 
ka šai pateicībai ir jābūt jēgpilnai un oriģinālai. Tieši tāpēc, esam sagatavojuši 
īpašo davānu piedāvājumu, ņemot vērā BlindArt radītās unikālās lietas ar nozīmi, 
stāstu un pievienoto vērtību. Tās ir citādās dāvanas.  



PORCELĀNA  
ŠĶĪVJI



PORCELĀNA ŠĶĪVJI AR 
BURTIEM UN CIPARIEM, KO VEIDOJUŠI 

NEREDZĪGIE BĒRNI NO STRAZDUMUIŽAS  
INTERNĀTSKOLAS ĪPAŠAJĀ TAKTILĀS  

MĀKSLAS TEHNIKĀ. SATURS UZ ŠĶĪVJA PĒC 
JŪSU IZVĒLES. 



CENĀ IEKĻAUTS:  
- Porcelāna šķīvis,  
- Dekols,  
- Dedzināšana ceplī, 
- Iepakošana,  
- Piegāde Rīgas robežās

Ø21 - EUR 20*

MOQ: 
10 gb.

Pasūtījuma izpilde:  
Līdz 14 dienām

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA: 
Izmērs: Ø 21 cm  
Materiāls: Balts zīmola RAK porcelāns  
Tehnika: Digitālā dekola druka,  
dedzināts ~ 870° C ceplī

SATURS PĒC JŪSU IZVĒLES

* Lielākiem pasūtījumiem  
individuāla cena



CENĀ IEKĻAUTS:  
- Porcelāna šķīvis,  
- Dekols,  
- Dedzināšana ceplī, 
- Iepakošana,  
- Piegāde Rīgas robežās

Ø24 - EUR 22*

MOQ: 
10 gb.

Pasūtījuma izpilde:  
Līdz 14 dienām

Lielākiem pasūtījumiem  
individuāla cena

*

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA: 
Izmērs: Ø 24 cm  
Materiāls: Balts zīmola RAK porcelāns  
Tehnika: Digitālā dekola druka,  
dedzināts ~ 870° C ceplī



CENĀ IEKĻAUTS:  
- Porcelāna šķīvis,  
- Dekols,  
- Dedzināšana ceplī, 
- Iepakošana,  
- Piegāde Rīgas robežās

Ø32 - EUR 30*

MOQ: 
10 gb.

Pasūtījuma izpilde:  
Līdz 14 dienām

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA: 
Izmērs: Ø 32 cm  
Materiāls: Balts zīmola RAK porcelāns  
Tehnika: Digitālā dekola druka,  
dedzināts ~ 870° C ceplī

SATURS PĒC JŪSU IZVĒLES

* Lielākiem pasūtījumiem  
individuāla cena



EUR 95*

4xØ21+ 1x Ø32

CENĀ IEKĻAUTS:  
- 4 gb. Ø21 porcelāna šķīvji, 
- 1 gb. Ø32 porcelāna šķīvis 
- Dekoli,  
- Dedzināšana ceplī, 
- Iepakošana,  
- Piegāde Rīgas robežās PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA: 

Materiāls: Balts zīmola RAK porcelāns  
Tehnika: Digitālā dekola druka,  
dedzināts ~ 870° C ceplī

MOQ: 
2 kompl.
Pasūtījuma izpilde:  
Līdz 14 dienām

SATURS PĒC JŪSU IZVĒLES

* Lielākiem pasūtījumiem  
individuāla cena



IR IESPĒJA ŠĶĪVJA OTRĀ  
PUSĒ IZVIETOT JŪSU LOGO



IEPAKOJUMS:  
Katrs šķīvis ir ietīts kraftpapīrā 
un ievietots kraft kartona kastē.  
Klāt pievienota Jūsu apsveikumu  
kartiņa. Iepakojums apsiets ar  
Jūsu izvēlētā krāsā lentu.    
 



PIEEJAMA ARĪ BĒRNU KOLEKCIJA AR 
DAŽĀDIEM ATTĒLIEM, KO ZĪMĒJUŠI 

NEREDZĪGIE TALANTI SPECIĀLAJĀ TAKTILĀS 
MĀKSLAS TEHNIKĀ.  



Četru grāmatu sērija "Zeķu zagļa medības!" ir 
pirmās taktilās grāmatas Latvijā, kuras stāstu 
radīja četri talantīgi neredzīgi rakstnieki un 
ilustrācijas veidoja vājredzīgie un neredzīgie 
bērni īpašajā taktilās mākslas tehnikā. Visas 
ilustrācijas ir taustāmas un tā ir mūsdienīga 
bērnu literatūra, kas ir interesanta, izglītojoša 
un iedrošina lasītāju iepazīt pasauli.

BĒRNU TAKTILĀS 
PASAKU GRĀMATAS



GRĀMATAS PIEEJAMAS PĒC IZVĒLES  
LV UN EN VALODĀS

ČETRU GRĀMATU KOMPLEKTS  
EUR 24*

*Lielākiem pasūtījumiem individuāla cena



IEPAKOJUMS:  
Grāmatas ir ievietotas kraft kartona  
kastē un klāt pievienota Jūsu apsveikumu  
kartiņa. Iepakojums apsiets ar  
Jūsu izvēlētā krāsā lentu.    
 



SAPŅU 
BRILLES

 
Šis stāsts nav tikai par gulēšanu. Tā ir tiekšanās pēc saviem ideāliem un, 
iespējams, pat jaunas komforta zonas sasniegšanas. BurBur acu maska ir līdz 
šim vēl neredzēta interpretācija par šo dzīvē noderīgo aksesuāru. Vienalga, 
vai esot savā iemīļotajā guļamistabā, vai ceļojumā, ar šo sapņu masku Tu 
jutīsies īpaši un ērti, tajā pat laikā ne uz brīdi nepametot modes epicentru. 
Esam pārliecināti, ka sasniegt jaunu dimensiju savos sapņos ir pavisam reāli. 
Tik pat reāli kā ir panākts šis nezūdošais 3D efekts uz auduma, ko ar rokām ir 
rūpīgi veidojuši neredzīgie talanti! Vai nav apbrīnojami? 
 
P.S. Vienmēr atceries - ir sapņi, kuri piepildās!



5-20 gb. - EUR 25
Virs 20 gb. - EUR 20

CENĀ IEKĻAUTS:  
- 3D auduma izstrāde,  

- Šūšana, materiāli  
- Iepakošana,  

- Piegāde Rīgas robežās





IEPAKOJUMS
Apšūts kraftpapīrs, kurā  
ievietotas vienas brilles un Jūsu  
apsveikumu kartiņa. Iepakojuma  
aizdares uzlīme var tikt personalizēta  
ar Jūsu logo. 



 
BurBur dekoratīvie spilveni ne tikai padarīs atpūtu ērtāku, bet arī 
sniegs īpašu akcentu interjeram ar augstu estētisko vērtību. Šie 
spilveni ar neparasto faktūru veiksmīgi papildinās dažādāko stilu 
mājokļu un publisko telpu iekārtojumus. Katrs spilvens ir īpašs, jo 
ir rūpīgs roku darbs ar neatkārtojamu 3D auduma efektu, ko  
veidojušas BlindArt neredzīgās darbinieces, izmantojot tikai tausti  
un iztēli.BurBur spilveni ir viegli kopjami, un noņemamo spilvendrānu  
ir iespējams mazgāt veļasmašīnā vai tīrīt ķīmiskajā tīrītavā. Spilvenus  
var pasūtīt dažādās formās un krāsās.

DEKORATĪVIE  
SPILVENI



 5-20 gb. - EUR 45
Virs 20 gb. - EUR 40

    40x40cm  Δ 40cm  Ø 40cm 

CENĀ IEKĻAUTS:  
- 3D auduma izstrāde,  

- Šūšana, materiāli  
- Iepakošana,  

- Piegāde Rīgas robežās





IEPAKOJUMS
Apšūts kraftpapīrs, kurā  
ievietotas vienas brilles un Jūsu  
apsveikumu kartiņa. Iepakojuma  
aizdares uzlīme var tikt personalizēta  
ar Jūsu logo. 



IEPIRKUMU 
SOMA

Šī BurBur soma apvieno atšķirīgo ar praktisko. Saudzējot dabu, tajā var likt 
ikdienas pirkumus, vējjaku vēlakai vakara pastaigai, vai aktuālāko lāsāmvielu 
ikdienas steigā. BurBur iepirkumu soma ir 100% roku darbs, kura unikālo 3D 

audumu veidojušas “BlindArt” neredzīgās darbinieces. Somai ir diva veida 
rokturi, tādēļ to būs ērti nest gan rokās, gan uz pleca, kā arī oderē ir iešūtas 

divas kabatas mobilam telefonam un citiem sīkumiem. Somu ir viegli kopt, jo 
tā inovatīvais audums pieļauj mazgāšanas iespējas, nezaudējot savu faktūru.  

  
Ar šo tašu būsi pamanīts, mūsdienīgs un sociāli atbildīgs!



5-20 gb. - EUR 55
Virs 20 gb. - EUR 45

CENĀ IEKĻAUTS:  
- 3D auduma izstrāde,  

- Šūšana, materiāli  
- Iepakošana,  

- Piegāde Rīgas robežās



IEPAKOJUMS
Apšūts kraftpapīrs, kurā  
ievietota viena soma un Jūsu  
apsveikumu kartiņa. Iepakojuma  
aizdares uzlīme var tikt personalizēta  
ar Jūsu logo. 



K I D S

5-20 gb. - EUR 45
Virs 20 gb. - EUR 35

CENĀ IEKĻAUTS:  
- 3D auduma izstrāde,  

- Šūšana, materiāli  
- Iepakošana,  

- Piegāde Rīgas robežās



DĀVANU  
KARTES

IEGĀDĀJOTIES 5 VAI VAIRĀK DĀVANU KARTES,  
PIEDĀVĀJAM TĀS AR -10% ATLAIDI NO VĒRTĪBAS 

-10%

Par dāvanu karšu iegādi rakstiet uz art@blindart.lv

mailto:art@blindart.lv


KONTAKTI
kontakti

www.blindart.lv

art@blindart.lv

BlindArtLatvia

BURBURDESIGN

BlindArt

25608844

http://www.blindart.lv
mailto:ART@BLINDART.LV?subject=

