
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008078885
Nosaukums CERĪBU SPĀRNI BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2017

1. Organizācijas darbības mērķis
(1) Aizstāvēt dažāda vecuma cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimeņu tiesības un likumīgās
intereses; (2) Veicināt pozitīvu attieksmi pret cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā,
palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem; (3) Iestāties par nodarbinātības politikas izveidi
cilvēkiem ar invaliditāti.
2.Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
2 - Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
12 - Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības
celšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
3 - Cilvēki ar invaliditāti
5 - 15-25 gadus veci jaunieši
14 - Ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Institūta iela 5A, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150
kontaktadrese Institūta iela 5A, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150
tālruņa numurs 67976525, 26371923
faksa numurs
e-pasta adrese agita.finanses@gmail.com
mājaslapa www.ceribusparni.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)"Aktivitāšu un bērnu laukuma izveide sociālo pakalpojumu centra teritorijā Siguldas novadā"
(Nr.16-04-AL32-A019.2201-000006), projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšprogrammas "Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros. Projekta kopējās
izmaksas ir 29 287,52 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums 26 358,77
EUR. Projekta ietvaros sociālā atbalsta centra "Cerību māja" teritorijā, Siguldas pagasta
"Kārklos" izveidots laukums ar gumijas segumu un uzstādītas bērnu rotaļu iekārtas – smilšu kaste
"Kuģītis", lokomotīve ar vagoniņu, dažādas šūpoles, trenažieris un vingrošanas komplekss
"Atlants". Uzstādīts velosipēdu statīvs ar sešām novietnēm, kā arī soliņš un atkritumu urna.
Laukuma iekārtas izvēlētas tā, lai sev atbilstošu nodarbi varētu atrast gan bērni, gan viņu vecāki.
Bērnu rotaļu laukums ir brīvi pieejams visiem novada iedzīvotājiem. Projekts īstenots Siguldas
novadā 2017.gadā.
2)“Saimniekosim KOPĀ – savam galdam Siguldas novadā” (Nr.5.2./2017-25), projekts īstenots
Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Pats savam saimes galdam” ietvaros. Projekta
ietvaros radīta iespēja 37 Siguldas novada cilvēkiem ar invaliditāti un grūtībās nonākušām
ģimenēm/personām, kas ir biedrības “Cerību spārni” un pašvaldības sociālā dienesta redzeslokā,
regulāri saņem sociālā atbalsta pakalpojumus, iesaistīties praktiskās nodarbībās. Projekta
dalībnieki mācījās iekopt dārzu, sēt, stādīt, ravēt, audzēt dažādus dārzeņus, gatavot ziemas
krājumus no pašu izaudzētā. Projekta ietvaros iekopts augļu un ogu dārzs, iegādāts dārzkopības
inventārs. Nozīmīgs ieguvums ir  iestādītie augļu koki un ogu krūmi, kas citu gadu būs
neatsverams ieguldījums gatavojot ziemas krājumus. Projekts īstenots Siguldas novadā no
2017.gada 01.aprīļa līdz 2017.gada 30.novembrim.
3)“Sociālās palīdzības sniegšana” (Nr. 7.5/LVM/17/43), projekts īstenots nodibinājuma “Fonds
Ziedot.lv” A/S „Latvijas valsts meži” ziedojumu ietvaros. Projekta mērķis nodrošināt sociālā
atbalsta kopumu, lai pilnveidotu pieaugušo ar īpašām vajadzībām sociālās prasmes, uzlabotu
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fizisko un garīgo veselību, pašaprūpes iemaņas, tādejādi veicinot viņu neatkarību un iesaistīšanos
sabiedriskajā dzīvē. Projekta ietvaros palīdzību saņēmuši 35 pieaugušie ar īpašām vajadzībām no
Siguldas novada. Projekta īstenošanas pasākumu ietvaros notikušas keramikas nodarbības,
dažādu rokdarbu nodarbības un mākslas terapijas grupas nodarbības. Projekts īstenots Siguldas
novadā no 2017.gada 01.marta līdz 2017.gada 31.decembrim.
4)Brīvā laika programma bērniem „Štābiņš”, projekts īstenots nodibinājuma “Fonds Ziedot.lv”
atbalsta ietvaros. Projekta mērķis – veicināt bērnu saturīgu brīvā laika pavadīšanu, sniedzot
iespēju apgūt jaunas prasmes, kas bērniem sniedz praktiski noderīgu un jaunu pieredzi, kā arī
paplašina interešu loku. Projekta ietvaros bērniem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem un
bērniem ar īpašām vajadzībām vasaras brīvlaikā nodrošinātas regulāras aktivitātes, kas vērstas uz
prasmju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 2017.gada 01.jūnija līdz 2017.gada
31.augustam.
Pārējie projekti:
5)Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar invaliditāti un funkcionāliem
traucējumiem (Id.Nr. SND 2012/03/IZŅĒMUMS/83).
6)Specializēto darbnīcu pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināšana
2015., 2016., 2017.gadā (Nr.SND 2015/5).
7)Dienas centra pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojums (Nr.36-2-
03/1083).
8)Atbalsta un palīdzības sniegšana grūtībās nonākušām māmiņām ar maziem bērniem.
9)Īslaicīgās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojuma nodrošināšana.
10)Biedrības „Cerību spārni” sociālā uzņēmuma „Pogotava” attīstība un darbības nodrošināšana.
11)Eiropas Savienības programmas ERASMUS+: Jaunatne darbībā projekta "Growing Wings of
Hope" (Nr. 2016-2-LV-KA105-001183) īstenošana.
12)Atbalsta sniegšana trūkumā nonākušām ģimenēm Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai”
ietvaros.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Biedrības darba rezultāti daļēji atspoguļoti arī pārskata iepriekšējā punktā.
–Pārskata periodā biedrība organizējusi un sniegusi dažādus sociālos un atbalsta pakalpojumus
bērniem ar invaliditāti, pieaugušām personām ar invaliditāti, kā arī grūtībās nonākušām māmiņām
ar nepilngadīgiem bērniem. Visi pakalpojumi un atbalsta projekti sniegti balstoties uz mērķgrupas
vajadzībām, kas regulāri tiek izvērtētas un analizētas.
–Veiksmīgi īstenoti iepriekš minētie projekti un pasākumi, tādējādi veicinot biedrības mērķu un
uzdevumu sasniegšanu un sabiedriskā labuma darbību. Biedrības vārdā sagatavoti un
potenciālajiem finansētājiem iesniegti 5 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti – 3, noraidīti –
2.
–Biedrības organizētajās aktivitātēs visa gada garumā kopumā piedalījušies aptuveni 1500 cilvēki
ar invaliditāti, viņu ģimenes locekļi, biedrības biedri, atbalstītāji, novada iedzīvotāji un citi
interesenti.
–Pārskata gadā biedrība turpināja piesaistīt uzņēmumu un privātpersonu ziedojumus
(dāvinājumus), biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai. Ziedojumu piesaisti nodrošināja gan
personīga komunikācija ar potenciālajiem ziedotājiem, gan informācija par biedrību sociālajos
tīklos, kā arī ziedojumu kastītes, kas sadarbībā ar uzņēmējiem izvietotas dažādās tirdzniecības
vietās un labdarības pasākumu organizēšana.
–Noorganizēts labdarības pasākums "Kalniešu spēles" sociālā atbalsta centra "Cerību māja" un
Kopienas "Cerību māja" atbalstam.
–Tāpat kā visā Latvijā, arī  biedrības sociālā atbalsta centra "Cerību māja" Lielā pavasara talka
vienoja kopīgā darbā talciniekus, kas palīdzēja sakopt apkārtni, stādīja augļu kokus un darīja vēl
citus nozīmīgus darbus.
–Nodrošināta iespēja Siguldas novada cilvēkiem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem
saņemt vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus iespējami tuvu viņu dzīvesvietai. Kopumā
pārskata gadā biedrības sniegtos sociālos pakalpojumus saņēmušas 101 persona ar invaliditāti
(funkcionāliem traucējumiem), t.sk., 55 bērni un 46 pilngadīgas personas.
–Īslaicīgās aprūpes vai “atelpas brīža” pakalpojumu saņēmuši 23 bērni ar funkcionāliem
traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, vienlaicīgi atslogojot bērnu
likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes no aprūpes pienākumu veikšanas.
–Sociālā atbalsta centrā “Cerību māja” sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 8 māmiņām,
kuras palikušas bez tuvinieku atbalsta, un viņu 7 bērniem.
–Veikti biedrības “Cerību spārni” sociālā atbalsta centra “Cerību māja” jumta seguma
atjaunošanas darbi.
–Biedrības „Cerību spārni” komanda saņēmusi Siguldas novada pašvaldības atzinību nominācijā
„Siguldas novada Gada cilvēks Siguldas novada attīstībā 2017” – par sociālā pakalpojuma
„Atelpas brīdis” nodrošināšanu, sniedzot atbalstu vecākiem, kuriem ir bērni ar invaliditāti.
–Biedrība “Cerību spārni” saņēmusi LR Tiesībsarga, Invalīdu un viņu draugu apvienības
"Apeirons" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētā konkursa "Gada balva personu ar
invaliditāti atbalstam" galveno balvu nominācijā "Pakalpojumu nodrošinātājs 2017", kas piešķirta
par aktivitātēm, kas skar nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar invaliditāti,
ievērojot pakalpojumu daudzveidību, pieejamību (fizisko un informatīvo) un pārklājumu.
–Sadarbībā ar Siguldas novada domi, aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi” ietvaros, biedrība nodarbinājusi 3 bezdarbniekus un skolēnu vasaras
nodarbinātības projekta ietvaros 2 skolēnus.
–Sadarbībā ar dažādām izglītības iestādēm biedrība nodrošinājusi mācību prakses vietas 2
studējošajiem.
–Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru biedrība iesaistījusi 15 bezdarbniekus ar invaliditāti
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III. Turpmākās darbības plāns 

dažādos atbalsta un aktīvās nodarbinātības pasākumos.
–Sadarbībā ar Valsts Probācijas dienestu biedrība iesaistījusi 9 probācijas klientu sabiedrībai
nepieciešamajos darbos, ko notiesātais likumpārkāpējs izcieš kā sodu, veicot dzīvesvietas apvidū
noteiktus darbus no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības.
–Atvērto durvju dienas pasākums, kur no dažādam Latvijas pašvaldībām biedrību apmeklēja un
iepazinās ar tās sniegtajiem pakalpojumiem valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, sociālās un
veselības aprūpes jomas speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti.
–Pārskata periodā biedrību pieredzes apmaiņā apmeklējuši gan Latvijas, gan ārvalstu valsts un
pašvaldības iestāžu darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, sociālā darba speciālisti,
labdarības organizāciju pārstāvji, lai iepazītos ar biedrības darbu. Pārskata gadā ar biedrības
sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem valsts deinstitucionalizācijas procesa ietvaros
iepazinušies arī visu piecu Latvijas plānošanas reģionu pārstāvji.
–Turpinājās darbs pie biedrības interneta mājas lapas www.ceribusparni.lv un citu biedrības
izveidoto profilu sociālajos tīklos pilnveidošanas, kas tiek uzturēti un attīstīti pateicoties
brīvprātīgai iniciatīvai.
–Aktīvu darbu biedrība veikusi biedrības darbības popularizēšanā un sabiedrības informēšanā par
biedrības sniegtajiem pakalpojumiem un cilvēku ar invaliditāti vajadzībām. Kopumā biedrība
"Cerību spārni" pārskata gadā Latvijas masu mediju publikācijās pieminēta 50 reizes, par ko
liecina "Lursoft" laikrakstu bibliotēkā iekļautās publikācijas. Ziņu aģentūra BNS, Dienas bizness,
Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Latvijas Avīze u.c. Regulāras publikācijas bijušas reģionālajā
laikrakstā „Rīgas un Apriņķa Avīze” un mēnešrakstā „Siguldas Avīze”, biedrības interneta mājas
lapā www.ceribusparni.lv Siguldas novada mājas lapā www.sigulda.lv. Regulāri lietoti biedrības
profili sociālajos tīklos Draugiem.lv un Facebook.com, kur sekotāji regulāri dalās ar jaunāko
informāciju. http://www.draugiem.lv/ceribusparni/ ir 566 sekotāji,
https://www.facebook.com/Cer%C4%ABbu-sp%C4%81rni-278476488888958/?fref=ts ir 908
sekotāji, https://www.facebook.com/Pogotava/?fref=ts ir 1081 sekotāji.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 23
7.2 iesaistīto personu skaits 24
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 1500

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 35733 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 32751 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 23125 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

2859 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
–Pakalpojumu saņēmēju uzticība, ko apliecina pieaugošais klientu skaits un apmierinātība ar
biedrības sniegtajiem pakalpojumiem.
–Ziedotāju, sadarbības partneru un sabiedrības uzticība, kas palīdz uzturēt ilgstošas attiecības ar
ziedotājiem un atbalstītājiem.
–Sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm un citām nevalstiskām organizācijām;
–Organizācijas atpazīstamība Siguldas novadā, tā tuvākajā apkārtnē, kā arī citviet Latvijā;
–Informācijas atspoguļošana par plānotajiem un notikušajiem pasākumiem biedrības
www.ceribusparni.lv un Siguldas novada www.sigulda.lv mājas lapās, kā arī komunikācija ar
sabiedrību biedrības izveidotajos profilos sociālajos tīklos Draugiem.lv, Facebook.com.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
–Nepastāvīgs un neprognozējams finansējums, kas apgrūtina kvalificētu cilvēkresursu piesaisti un
ilgspējīgas attīstības plānošanu;
–Mērķtiecīgs valsts atbalsta trūkums sabiedriskā labuma organizācijām, kuras sniedz sociālos
pakalpojumus

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)Turpināt sniegt un pilnveidot Siguldas novada cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
un viņu ģimeņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.
2)Turpināt attīstīt „Biedrības „Cerību spārni” sociālo uzņēmumu, kur iegūtie līdzekļi tiks
novirzīti labdarības projektiem, nodarbinātības pasākumu attīstīšanai personām ar invaliditāti
un citu sociālam riskam pakļauto sabiedrības locekļu atbalstam.

3/4



3)Turpināt darbu pie ilgtermiņa projekta alternatīvā sociālā pakalpojuma – kopienas
pakalpojuma „Cerību sēta” īstenošanas. Kopienas pakalpojuma mērķis ir veicināt cilvēku ar
garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, iespējami neatkarīgu dzīvi un sekmēt
vienlīdzīgu iespēju īstenošanu, nodrošinot atbalstošu dzīves vidi,  ikdienas nodarbinātības
aktivitātes, sociālo rehabilitāciju un mūžizglītības iespējas. Projekts paredz izveidot jaunu
alternatīvu sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Kopienu
pakalpojumu izmanto cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuri ikdienā nevar dzīvot
patstāvīgi, bet, saņemot nepieciešamo atbalstu, iesaistās kopienas ikdienas darbos un
neatkarīgi no funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes piedalās nodarbinātības aktivitātēs.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)Biedrības 15 gadu darbības jubilejas pasākums.
2)Labdarības pasākums “Kalniešu spēles”.
3)Brīnišķīgo mākslu festivāls. Festivāla mērķis – radīt iespēju cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem integrēties sabiedrībā, uzlabot dzīves kvalitāti, attīstīt radošās spējas un celt
pašapziņu.
4)Sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību turpināsies atbalsta sniegšana trūkumā
nonākušām ģimenēm Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” ietvaros.
5)Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Iedod darbu čaklām rokām”
ietvaros dod darbu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – radīt rokdarbus vai amatniecības
darinājumus, un tādējādi gūt sev ienākumu / labumu par paša veiktu darbu.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1) Projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”. Projekts vērsts uz pieaugušo cilvēku ar īpašām
vajadzībām tiesību un interešu aizstāvību, amata un jaunu darba prasmju attīstīšanu, iespēju
izmantot darba spējas. Projekta ietvaros tiks iegādāts inventārs mašīnadīšanas nodarbībām,
notiks mašīnadīšanas un keramikas nodarbības, izglītojošas atbalsta grupas nodarbības.
Plānotais īstenošanas laiks 01.03.2018.–31.12.2018., Siguldas novadā.

Vadītājs Eva Viļkina
23.10.2018
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