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Šis ir stāsts par ANDRU, jaunu latvieti, kas pārvērtis savu 
aizraušanos ar mākslu par misiju pret sociālo izstumšanu un 
nevienlīdzību. 

Stāsts aizsākās pirms 11 gadiem, 2007. gadā, kad kādu 
dienu Andru, kurš tajā laikā strādāja par fotogrāfu, kādā no 
savu darbu izstādēm, vērojot cilvēku, kuri aplūkoja viņa fo-
togrāfijas, sejas, pārsteidza šo cilvēku skatiens. Tajā brīdī 
viņš apjauta, cik ļoti svarīgi viņam ir dalīties ar savu māks-
lu, un viņš sajutās laimīgs. Pēc mirkļa viņam prātā ienāca 
cita doma – Andrs būtu gribējis dalīties ar šo sajūtu ar visu 
pasauli, tomēr te viņš pēkšņi sabruka, saprotot, ka tas nav 
iespējams, jo tūkstošiem cilvēku nebūtu iespējas izbaudīt 
šo skaistumu, jo viņiem ir liegta viena no lielākajām dabas 
dāvanām: redze. Tobrīd brīdī Andrs saprata, kas darāms:  
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jādod akliem cilvēkiem iespēja izbau-
dīt vizuālo mākslu. 

Pasaulē, kur sabiedrība invalidi-
tāti uztver tikai kā ierobežojumu vai 
trūkumu, Andrs nolēma šo uztveri 
pilnībā mainīt un parādīt visiem, ka 
pat cilvēki bez redzes, ja viņiem tiek 
doti pareizie instrumenti, var aktīvi 
piedalīties mākslas pasaules norisēs, 
ka arī viņiem ir milzīgs māksliniecis-
kais potenciāls, ko var un vajag izteikt 
un ar ko var un vajag dalīties ar pārējo 
sabiedrību.

No šīs atklāsmes radās vēlēšanās 
izveidot sociālu uzņēmumu. Nevis 
NVO vai labdarības organizāciju. 
Andra darbība un aklie cilvēki, kas tajā 
piedalītos, radītu peļņu līdzīgi kā jeb-
kurš cits uzņēmums. Viņš atrotīja pie-
durknes un kopā ar dažiem draugiem 
un kolēģiem radīja BlindArt. Sākumā 
projekta ietvaros tika organizētas fo-
togrāfijas un taktilās glezniecības iz-
stādes un darbnīcas bērniem (un vē-
lāk arī pieaugušajiem), ko vadīja akli 
mākslinieki, kas mācīja citiem savu 
tehniku un pārdeva savus mākslas 
darbus. Parasti tās norisinājās tirdz-

https://www.facebook.com/BlindArtLatvia

Andrs  
Hermanis, 

BlindArt

niecības centros un līdzīgās vietās, 
kas piedāvāja tās uzņemt. Desmit ga-
rus gadus Andrs un viņa komanda va-
dīja projektu, iesaistot aptuveni 300 
aklus cilvēkus, sākot no bērniem līdz 
pieaugušajiem. Taču šajā laikā viņiem 
neizdevās to padarīt par uzņēmumu 
galvenokārt finansējuma trūkuma dēļ. 

Beidzot, pirms sešiem mēnešiem, 
pateicoties tam, ka kļuva pieejami ES 
sociālie fondi, Andrs saņēma grantu, 
kas deva iespēju kļūt par sociālo uz-
ņēmumu. Šodien BlindArt strādā de-
viņi cilvēki, no kuriem četras ir aklas 
sievietes, kas aktīvi strādā, mācot 
mākslu un radot neticamus mākslas 
darbus. 

“Nav viegli pateikt bērnam, 
ka, izaugot liels, viņš nebūs 
lidmašīnas pilots, tomēr 
te slēpjas šī darba lielā 
vērtība – mācīt bērniem 
izmantot savu talantu un 
virzīt viņus pareizā ceļa 
virzienā.” 
- ANDRS HERMANIS
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
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Madara stāsta, ka viss sākās no nejaušības – jau ilgstoši abi 
ar partneri bija lieli velosipēdu entuzisasti un aktīvi “ērmrite-
ņu” veidotāji. 2010. gadā parastā garāžā izveidoti pirmie pāris 
trīsriteņi, un notika dalība konkursā “Brigāde”, kas tēmēts uz 
sociālajiem un kultūras projektiem. Projekta laikā fokuss no 
“ērmriteņiem” pilnībā pārgāja uz trīsriteņiem, kas paredzēti 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vai jebkuram citam, kam 
pārvietošanās ar divriteni nav ērta. Madara par situāciju Latvijā 
nebija ļoti informēta, taču bija skaidrs viens – bija nepiecieša-
mība pēc šāda produkta. Lai labāk izprastu pieprasījumu un 
specifiku, Madara iepazinās ar NVO sektora organizācijām, kas 
nodarbojas ar cilvēku ar kustību traucējumiem atbalstīšanu. 
Pazīšanās noveda pie vēl viena granta, kas palīdzēja iegādāties 
iekārtas, īrēt telpas ražotnei, kā arī biroja telpas inkubatorā. 

Pateicoties iepriekšējai pieredzei un izglītībai, Madara ar 
biznesa vadību ir labi pazīstama, taču sociālā funkcija un at-
klāsme, ka viņas prasmes var arī uzlabot dzīves apstākļus ap-
kārtējai sabiedrībai, neiesaistot labdarību, bija jauna. Madara 
uzsver – “labdarība nav mans formāts”, jo tāpat kā uzņēmu-
ma darbība balstīta uz grantiem – tā neesot ilgtspējīga. Tāpēc 

sociālo uzņēmējdarbību viņa nodēvē 
par “Ilgtspējīgu labdarību”. 

Nepilnus astoņus gadus vēlāk, so-
ciālais uzņēmums HOPP ir radījis jau 
ap 140 dažādu veidu trīsriteņiem, kam 
ir apjomīgs effekts uz cilvēku rehabi-
litāciju un neatkarības veicināšanu. 
Madara ir kļuvusi par dedzīgu sociālās 
uzņēmējdarbības atbalstītāju – tā ir ie-
spēja radīt organismu, kas ir autonoms 
un ārpus ierastā. Viņai šķiet ļoti svarīgi, 
ka par pieejamā finansējuma izmanto-
šanu uzņēmuma vadība var pati pie-
ņemt lēmumus, kas nevalstiskajā sek-
torā bieži nenotiek. 

HOPP precei ir ļoti specifiska mēr-
ķauditorija (kura bieži nav maksātspē-
jīga, tādēļ tiek iesaistīta trešā puse), 
Latvijā tā ir luksusprece, kā arī tirgus, 
atbildot uz inovācijām, ir ļoti lēns. Vie-
na no šādām inovācijām HOPP vēsturē 
bija piektā riteņa ratiņkrēsliem proto-
tipēšana un izmēģināšana. Uzņēmums 
nereti saņemot pārmetumus par to, ka 
tas tiek balstīts uz pelnīšanu no cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem, kamēr 
patiesie rezultāti netiek ņemti vērā  – 
jo vairāk uzņēmums HOPP ētiski no-
pelna, jo lielāka kļūst tā kapacitāte 
atbalstīt mērķauditoriju un tādejādi 
sabiedrību. 

Madara uzskata, ka lielākā daļa soci-
ālo pakalpojumu ir lokāli un, pat ja tos 
iespējams replicēt lielākos apjomos, 
ir neskaitāmas detaļas, kam jāpielā-
gojas  – pārsvarā tā ir mērķauditorija. 

“Dzīve, kā vienmēr ienes 
savas korekcijas, tāpēc 
jābūt gana elastīgam.”

– MaDara Makare

Madara Makare
projekta Hopp

virzītāja

Latvijā viena no lietām, kam pielāgo-
ties, ir izteiktā lūdzēju kultūra. Cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem šī kul-
tūra sagādā vēl papildu grūtības redzēt 
savu vērtību sabiedrībā. Tajā pašā laikā 
viņu iedvesmo tas, ka grūtos laikos lat-
vieši ir spējīgi sanākt kopā, dalīties un 
palīdzēt viens otram.

runājot par ilgtspējību, Madarai 
šķiet, ka šādi termini mūsdienās ir 
nedaudz izplūduši un daudzkārt tiek 
lieki izmantoti. Ilgtspējība ir par darī-
šanu, nevis žēlošanos. Tieši to HOPP 
trīsriteņi palīdz paveikt saviem īpaš-
niekiem  – ņemt dalību ikdienā, pava-
dīt kvalitatīvi laiku ar ģimeni, nokļūt 
vietās, kur ar invalīdu ratiņiem piekļūt 
nav iespējams. Un katrs šis stāsts at-
gādina Madarai tieši to, kāpēc ir vērts 
darīt to, ko HOPP dara. 


