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IESKATS GALVENAJOS TEMATOS:
• Biedrības “Cerību spārni” nozīmīgākie 2022.

gada notikumi
• Biedrībā “Cerību spārni” jaunas terapijas un 

pakalpojumi
• Biedrības “Cerību spārni” viesi
• Biedrībā “Cerību spārni” atzīmē svētkus
• Biedrības “Cerību spārni” ziņas un aktualitātes

Šis gads mūsu biedrībai ir ļoti nozīmīgs, tās 
izaugsmē un attīstībā. Mums ir patiess gandarījums 
par izveidojušos sadarbību ar pašvaldībām, kuras 
uzticas mums un kopīgi sniedzam atbalstu cilvēkiem 
ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot grupu 
mājas, dienas centru, specializēto darbnīcu un tera-
piju pakalpojumus. 

Svarīga ir arī vecāku un tuvinieku uzticība un sa-
darbība. Mūsu mērķis ir nodrošināt cilvēkiem, kuri 
mums uzticēti, pēc iespējas pilvērtīgāku un jēgpilnāku 
ikdienu un dzīvi.

 Mūsu kolektīvam šajā gadā ir pievienojušies 
daudz speciālistu un darbinieku. Organizējam regu-
lāras mācības un supervīzijas, lai mēs strādātu vie-
noti un balstoties uz biedrības vērtībām. Saliedētai 
komandai mūsu darbā ir liela nozīme!

Vienmēr novērtējam līdzcilvēku un uzņēmēju 
atbalstu mūsu darbam gan naudas izteiksmē, gan 
palīdzot ar zināšanām vai kopīgi strādājot! Ikdiena 
ir izaicinājumu pilna, bet uz doto brīdi esam lielāka 
izaicinājuma priekšā. Mums ir jāizpērk īpašums, kuru 
šobrīd par savām mājām sauc 14 cilvēki ar garīga 
rakstura traucējumiem. Mēs esam uzsākuši lab-
darības akciju “Mājām BŪT!”, kuras laikā aicināsim 
ikvienu ziedot, lai mums izdodas saglabāt mājas šīem 
cilvēkiem.

Es ticu, ka ir daudz sirds cilvēku, kuri nav vie-
naldzīgi pret citu vajadzībām un kopīgi mums izdosies 
pārvarēt visus izaicinājumus!

Pateisā cieņā
b-bas “Cerību spārni” vadītāja

Eva Viļķina
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Palīdzība Ukrainas bēgļiem
Biedrība “Cerību spārni” pateicas 

ikvienam, kurš atsaucās un varēja 
sniegt savu atbalstu, lai palīdzētu 
ukraiņu cilvēkiem, kuri ir ierauti šajā 
bezjēdzīgajā un nežēlīgajā karā! 

Biedrība no pirmās dienas  ie-
saistījās atbalsta sniegšanā pieņe-
mot, šķirojot un nogādājot tālāk vi-
sas mantas koordinatoriem, kuri tās 
nogādāja karadarbības zonā. Daļu 
no saziedotajām mantām biedrība 
atstāj tiem cilvēkiem, kuri ieradās 
Latvijā un, kuriem bija nepiecieša-

ma tūlītēja palīdzība. Tas noderēja 
un varējām atbalstīt ieradušās ģi-
menes. Paldies biedrības “Cerību 
spārni” kolēģiem, kuri darbojās gan 
brīvdienās, gan agros rītos un vēlos 
vakaros, lai varētu paspēt visu pa-
darīt. Paldies arī visiem jauniešiem, 
kuri ar prieku steidzās palīdzēt, lai 
sajustu kaut nelielu, bet savu pie-
nesumu kopīgam atbalstam! Vēlreiz 
pateicamies visiem, kuri atsaucās, 
ziedoja un palīdzēja!
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Šī gada marta, oktobra un de-
cembra mēnesī biedrība “Cerību 
spārni” iesaistījās Vislatvijas akci-
jā “Paēdušai Latvijai!”,  kuras laikā 
kopīgiem spēkiem tika saziedoti 
pārtikas produkti. Šos produktus 
saņēma Siguldas novada cilvēki, ku-
riem ir nepieciešama palīdzība - se-
niori, cilvēki ar invaliditāti, grūtībās 
nonākušās ģimenes, kā arī ukraiņu 
cilvēki, kuri, bēgot no kara šaus-
mām,  ir ieradušies Siguldas no-
vadā, kamēr iekārtojās darbā vai 
sāka saņemt pabalstu. Kopā tika sa-
vākti produkti 647 pārtikas pakām. 
Pateicamies visiem par sniegto 

palīdzību, gan piedaloties akcijas 
norisē, gan atbalstot iegādājoties 
pārtikas produktus. Akcijas laikā 
visi iesaistītie biedrības darbinieki 
un brīvprātīgie darbojās no sirds. 
Visu tomēr nedaudz aizēnoja dažu 
cilvēku nievājošie izteicieni vai pār-
metumi. Mīļie cilvēki, mēs jebkurš 
varam nonākt situācijā, kad ir jālūdz 
palīdzība un jāpriecājas, ka līdzcil-
vēki var palīdzēt, tāpēc lūdzu ap-
domāties par savu rīcību un izteikta-
jiem vārdiem, kas sāpināja cilvēkus, 
kuri savās brīvdienās ziedoja laiku, 
lai palīdzētu citiem, nevis bija kopā 
ar ģimeni vai neveltīja laiku sev.

Biedrība “Cerību spārni” 
iesaistās programmā “Paēdušai Latvijai!”
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Biedrībā “Cerību spārni” jaunieši 
deinstitucionalizācijas projekta iet-
varos uzsāka saņemt jaunas terapi-
jas – Canis terapiju, kas pastiprina 
cilvēka rehabilitācijas efektivitāti, 
izmantojot speciāli selekcionētus un 
apmācītus suņus. Tiek piedāvātas 
arī Montesori nodarbības, psiholo-
ga pakalpojumi, smieklu joga un fi-
zioterapijas pakalpojums Inčukalnā.

Biedrībā “Cerību spārni” pieejamas jaunas terapijas

Biedrībā “Cerību spārni” psihologa un psihoterapeita 
konsultācijas sniedz speciālists no Ukrainas

Dzīve mūs saved kopā ar cil-
vēkiem, kuriem varam sniegt 
palīdzīgu roku un no kuriem varam 
arī daudz gūt! Žēl, ka tā ir kara situā-
cija Ukrainā, kura mūs iepazīstināja 
ar Ivanu Storčaku, bet ir prieks, ka 
esam satikušies. Arī Ivanam ir per-
sonīgais dzīves stāsts kā daudziem 
mūsu organizācijas vecākiem, bet 
viņš arī ir cilvēks, kurš sniedz pro-
fesionālu, psiholoģisku atbalstu ģi-
menēm Ukrainā. Šobrīd biedrības 
“Cerību spārni” kolēģiem Ivans vada 
individuālās un grupu supervīzijas 
un atbalsta grupas jauniešiem ar 
funkcionāliem traucējumiem. Turpi-
nāsim arī tālāko sadarbību! 

В жизне мы встречаем людей 
которым можем помочь и очень 
много можем получить! Жаль 
только што военная ситуация 
b Украине нас познокомила с 
Иванoм Сторчакoм, но мы рады 
што встретились!

 У Ивана тоже есть своя 
соб ственная жызненная ис-
тория, как у родителей нашей 
организации, но он и человек, 
который даёт семям b Укра-
ине професиональную, пси хо-
логическую помощь. Сегодня 
Иван провёл группу поддержки 
сотрудникам организации. 
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No 23.maija līdz 25.maijam 
Spāres grupu mājas iemītnieki un 
tās vadītāja Evija Grava piedalījās 
Vidzemes plānošanas reģiona rea-
lizētā projekta “Vidzeme iekļauj”.  
Pasākumā galvenais uzsvars tika 
likts uz cilvēku ar invaliditāti nodar-
binātības veicināšanu. Pasākumā 
piedalījās jaunieši no Vidzemes 
reģiona sociālajiem pakalpoju-
miem. Visi apmeklēja dažādu 
jomu uzņēmumus - lauksaim-
niecības, mēbeļu ražošanas, kafijas 
grauzdēšanas, maiznīcu, zirgu stalli, 
kuros iepazīstināja ar ikdienas darbu 
un darba procesiem. Dalībnieki pie-

dalījās seminārā par to, kas jāņem 
vērā meklējot darbu un uzsākot 
darba attiecības. Biedrības “Cerī-
bu spārni” Spāres sociālo pakalpo-
jumu vadītāja Evija Grava vadīja 
jauniešiem viktorīnu par redzēto 
un piedzīvoto, kā arī organizēja un 
palīdzēja jauniešiem sagatavoties 
piedzīvotā prezentēšanai. Biedrības 
vadītāja Eva Viļķina piedalījās disku-
sijā par cilvēku ar invaliditāti nodar-
binātības iespējām un šķēršļiem. 
Pārbraucot mājās, jaunieši dalījās 
savos piedzīvojumos un kopīgi ska-
tījās fotogrāfijas, kuras katrs saņē-
ma pasākuma noslēgumā.

Biedrības «Cerību spārni» izvei-
doto grupu māju «Cerību māja» un 
«Spāre» jaunieši tiekas lielās talk-
ošanas svētkos grupu mājā “Cerību 
māja” - “Kārkli”, Siguldas novadā, 
lai sakoptu tās apkārtni. Grupu 
mājas “Cerību māja” teritorijā ir gan 
dārzs, gan zirgu aploks, jāparūpējas 
arī par sakoptu ceļmalu. Kopā mēs 
Visi Varam! Jaunieši apkārtnes sa-
kopšanu uztver ar lielu atbildību. Ik-
dienā saplānotas darba aktivitātes 
nodrošina drošības un piederības 
sajūtu mājai. Savukārt kopīga dar-
bošanās vairo prieku. Viens no 
biedrības “Cerību spārni” uzdevu-
miem ir jauniešu ar garīga rakstura 
traucējumiem nodarbinātības vei-
cināšana. Tāpat biedrība iestājas 
par cilvēku ar garīga rakstura 
traucējumiem cilvēkcienīgu dzīvi.

Pavasara talka grupu mājā “Cerību māja”

Grupu mājas “Spāre” iemītnieki piedalās  
“Vidzeme iekļauj” pasākumā
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Biedrības “Cerību spārni” sadarbība ar  
Riga Hansa Rotary Club

Biedrība “Cerību spārni” pre-
zentē savu darbību “Rotaract” klu-
ba, kurā piedalāsvairāk kā 1000 
dalībnieku, konferencē. Šogad bie-
drības “Cerību spārni” un grupu 
mājas “Spāre” jaunieši tika iesaistī-
ti Rotaract kluba konferences kor-
poratīvo dāvanu izveides procesā. 
Tika sagatavotas vairāk kā 1000 
dalībnieku aproces ar Ukrainas 
un Latvijas tautisko rakstu zīmēm. 
Pateicoties sadarbībai ar Kārli Ban-
koviču, kurš ievēlēts par «Rotaract» 
Eiropas jauno prezidentu, katrs 
konferences dalībnieks bija infor-
mēts par biedrības “Cerību spārni”-
darbību un mūsu jauniešu līdzdalī-
bu aproču izgatavošanas procesā. 
Tāpat sociālā uzņēmuma “Visi Var” 
tirdzniecības stends tika izvietots un 
plaši apmeklēts visās konferences 
dienās. Rotarct kluba jaunieši no 
dažādām pasaules valstīm izrādīja 
aktīvu interesi par biedrības “Cerību 
spārni” darbību un sociālā uzņēmu-
ma “Visi Var” jauniešiem un viņu 
izgatavoto produkciju. Ir liels prieks 
un gandarījums par Rotaract kluba 

jauniešu ieinteresētību un izpratni 
par cilvēku ar invaliditāti vajadzību 
un problēmjautājumu risināšanas 
aktualitāti. Tika saņemti neskaitāmi 
komplimenti par izstrādāto darbu 
kvalitāti un produktu radošajiem 
risinājumiem, kas vairākkārt aplie-
cina arī konferences noslēguma 
pasākumā izskanējušo saukli “Visi 
Var!” Biedrībai “Cerību spārni” jau 
vairākus gadus ir izveidojusies ilga 
un noturīga draudzība ar Riga Han-
sa Rotary Club , jo tas ir atbalstījis 
daudzas “Cerību spārnu” aktivitātes 
un labdarības akcijas – palīdzējis 
ar finansējumu gan adāmmašīnas, 
overloka un kokapstrādes iekārtas 
iegādei, gan atbalstījis pielāgota 
transporta iegādi akcijas “Busiņam 
būt!” ietvaros un kokapstrādes darb-
nīcas izveidi. Mēs no sirds pateica-
mies Rotari klubam par atsaucību, 
dāsnumu, kā arī par izpratni at-
balstot biedrību, kas rūpējas par cil-
vēkiem ar invaliditāti. Savukārt Ro-
taract klubi pulcē jauniešus vecumā 
no 18 gadiem, lai apmainītos ar ide-
jām ar kopienas līderiem, attīstītu 

līderības un profesionālās prasmes 
un sniegtu pienesumu sabiedrības 
labumam. Konforencē izskanējušie 
vārdi un mērķi sakrīt ar mūsu bie-
drības ikdienas darbiem - “Kopā 
darīsim šo pasauli labāku!”

Dalība Siguldas un Cēsu novada svētkos
Prieks, lepnums un mirdzums 

visu acīs! Šogad Siguldas svētki no-
risēja zem KOPĪBAS zīmes! Cerību 
spārni komanda - kolēģi, vecāki, jau-
nieši un bērni arī ikdienā novērtē cik 
svarīga ir KOPĪBA. Un tas ir redzams 
visu mūsu svētku gājiena dalībnieku 
acīs! Lai KOPĪBĀ gūtais prieks un 
emocijas vēl ilgi gavilē visu sirdīs!
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Šā gada jūnijā biedrības “Cerību 
spārni” kolēģi no Siguldas un Spāres 
devās pieredzes apmaiņas brau-
cienā uz Vidzemes puses sociāla-
jiem pakalpojumiem. Apmeklējām 
Drustu pagasta Gatartas, “Kārkli” 
grupu māju un specializēto darb-
nīcu pakalpojumus. Paldies Aiva-
ram Damrozei, Signei Dzerkalei un 
kolēģiem par tikšanos un dalīšanos 
pieredzē! Tālāk notika tikšanās Gu-
lbenes pusē - Tirzas grupu mājā, 
Gulbenes dienas centrā un Gulbe-
nes novada sociālajā dienestā. Pēc 
pakalpojumu apmeklējuma notika 
diskusijas, kurās piedalījās sociālā 
dienesta vadītājs Jānis Antaņe-
vičs, sociālo pakalpojumu nodaļas 
vadītāja Sarmīte Ozoliņa, DAC pa-
kalpojuma vadītāja Arnita Boze un 
grupu mājas vadītāja Inese Kindzule. 
Vakarpusē ar nelieliem piedzīvoju-
miem pa ceļam ieradāmies Valkā. 
Tikāmies ar Valkas, Lugažu luterāņu 
baznīcas draudzes mācītāju Andri 

Reiteru, kas stāstīja par baznīcas un 
draudzes vēsturi, bija iespēja Valku 
apskatīt no baznīcas torņa. Paldies 
visiem par piesātināto un informā-
cijas bagāto dienu, par palīdzības 
sniegšanu grūtā brīdī uz ceļa un 
skaisto vakara noslēgumu!

Nākamajā dienā turpinājām 
uzņemt pieredzi un dalīties savā pie-
redzē. Rīta cēlienā apmeklējām Valk-
as Dienas aprūpes centra un Grupu 
mājas pakalpojumus. Ir tik svarī-
gi, lai pakalpojuma sniedzēju dar-
binieki strādā ar degsmi un aizrautī-
bu! To mēs sajutām! Jauki, ka mūsu 
sadarbība turpinās! Mūsu ceļš tālāk 
veda uz Lodi, uz sociālā uzņēmuma 
“Pieturi Liepā” kafejnīcu, kur pār-
runājām aktuālos jomas jautājumus 
un baudījām garšīgas pusdienas! 
Pēcpusdienā apmeklējām Atbals-
ta centru “Pērle” Cēsīs. Paldies par 
ieskatu pakalpojumu sniegšanā un 
uz sadarbību!

Biedrības “Cerību spārni” pieredzes apmaiņa Vidzemē
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Šī gada jūnija mēnesī ar dūdu 
skaņām tika atklāts grupu mājas 
“Spāre” ārā trenažieru laukums. 
Visiem atklāšanas pasākuma dalīb-
niekiem par lielu pārsteigumu, ie-
radās biedrības “Cerību spārni” 
sirdsmīļš draugs no Skotijas Īans 
Vatsons (Ian Watson) kurš ar dzīves-
priecīgām dūdu skaņām atklāja 
pasākumu. Svarīgi atgādināt, ka 
Īans Vatsons ir četrkārtējs pasaules 
čempions dūdu spēlē. Priecājamies, 
ka mūsu draudzība ar Iain Watson 
un viņa sievu Carol Watson un sa-
darbība ar mūsu kopējiem draugiem 
Ati un Anitu Zakatistoviem ilgst jau 
15 gadus. Atklāšanā piedalījās 
Saeimas deputāts Raivis Dzintars 
un sirdī kopā ar mums bija Atis Za-
katistovs , kuri finansiāli atbalstīja 
āra trenežieru laukuma izveides 
projekta īstenošanu. Projekts rea-

lizēts sadarbībā ar Labklājības mi-
nistriju. Pasākumā piedalījās Cēsu 
novada sociālā dienesta vadītājs 
Ainārs Judeiks, kas bija patīkami 
pārsteigts par āra trenažieru kva-
litāti. Elita Eglite , bijusī Amatas 
novada domes priekšsēdētāja, bija 
priecīga par rosību Spārē un la-
biekārtoto teritoriju. Viņa ar nepa-
cietību seko un vienmēr priecājas 
par jaunu projektu uzsākšanu un 
īstenošanu Spārē. Cēsu novda 
pašvaldības pārstāve Zane Pīpkalēja 
pateicās par cilvēkiem, kas strādā 
grupu mājā “Spāre”, īpaši uzsverot 
grupu mājas “Spāre” vadītājas Evi-
jas Gravas vienmēr uz sadarbību 
atvērto, profesionālo un sirsnīgo 
pieeju darbam. Biedrības “Cerību 
spārni” fizioterapeite Arnita Ra-
mata nekavējoties atrada vairākas 
variācijas katram trenežierim, at-

bilstoši katra jaunieša vajadzībām 
un spējām. Liels paldies par atbals-
tu pasākuma organizēšanā visiem 
grupu mājas “Spāre” jauniešiem un 
darbiniekiem. Gatavošanās pasāku-
mam un ciemiņu uzņemšana ir vie-
na no netīšās patstāvīgas dzīves 
mācīšanās aktivitātēm. Sākot ar 
uzkopšanas darbiem iekštelpās un 
ārā, uzkodu sagatavošanu, pasāku-
ma vietas noformēšanu, atbilstoša 
apģērba izvēle var būt ļoti sarežģīts 
un laikietilpīgs uzdevums jauniešiem 
ar garīga rakstura traucējumiem. 
Atbilstoši katra spējām un saņe-
mot nepieciešamo atbalstu jaunieši 
iesaistās visos iepriekš minētajos 
procesos, jo biedrība “Cerību spār-
ni” iestājās par līdzvērtīgu un cil-
vēkcienīgu dzīvi cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem.

Grupu mājā “Spāre” atklāj āra trenažieru laukumu
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Ar jautrām dziesmām un dejām 
biedrība “Cerību spārni” svinēja 
Saulgriežu svētkus. Biedrības “Cerī-
bu spārni” jaunieši no Siguldas de-
vās uz Spāri, kura atrodas Cēsu no-
vadā un tur kopā ar grupu mājas 
“Spāre”» jauniešiem svinēja Saul-
griežu svētkus. Siguldiešiem Saul-
griežu svinību piedzīvojums sākās 
ar braucienu ar vilcienu līdz Ieriķu 
stacijai. Jautrā noskaņojumā, Līgo 
dziesmām skanot gan Siguldas sta-
cijā, gan vilcienā, jaunieši ieradās 
“Spāre” grupu mājā. Pasākums 
tika atklāts ar Jāņu zāļu lasīšanu un 
ziedu apļa veidošanu grupu mājas 
“Spāre“ pagalmā. Jaunieši ar in-
teresi klausījās par dažādu Jāņu 
zāļu simbolisko nozīmi. Neiztikām 
bez Līgo tradīcijām, apdziedāšanās 
un rotaļām. Pasākumu vadīja gru-

pu mājas “Spāre” jaunietis Juris. 
Rakstnieku dārza teritorijā svinībās 
piedalījās vairāk kā 60 dalībnieki. 
Jaunieši no Siguldas bija sagatavo-
juši dziesmas un dejas. Savukārt, 
Spāres jaunieši bija sagatavojuši 
ticējumus, tautas dziesmas, mīklas, 
arī dziesmas un dejas. Biedrības 
“Cerību spārni” kolektīvā ir Līgas un 
Jāņi. Šogad viens no mūsu īpaša-
jiem Jāņiem bija Ivans no Ukrainas, 
viņš uz pasākumu ieradās ar ģime-
ni. Ar Ivanu biedrībai izveidojusies 
sirsnīga un profesionāla sadarbība. 
Svarīgi pieminēt, ka biedrība “Cerī-
bu spārni” organizē nepieciešamo 
atbalstu cilvēkiem no Ukrainas, 
kas ieradušies Latvijā, Siguldas no-
vadā karadarbības dēļ. Biedrība no-
drošina darba vietu 3 cilvēkiem no 
Ukrainas. Saulgriežu svinības nav 

iedomājamas bez uguns, ugunskura 
kuršanas. Kopā ar jauniešiem tika 
iedegts ugunskurs un tajā saspraus-
tas papardes, simbolizējot labestī-
bu un mīlestību. Paldies Spāres pa-
kalpojumu kolēģiem un jauniešiem 
par svētku organizēšanu! Biedrība 
“Cerību spārni” iestājās par cilvēku 
ar garīga rakstura traucējumiem 
cilvēkcienīgu dzīvi. Visi biedrības 
cilvēki ir vērtība, visi, atbilstoši 
savām spējām, iesaistās pasāku-
mos un visās aktivitātēs. Svētku 
plānošana un svinēšana ir viens no 
dzīves notikumiem, kas vairo prieku 
un labsajūtu un ļauj aizmirst ikdie-
nas rūpes. Pateicoties sirsnīgajiem 
un atbalstošajiem biedrības dar-
biniekiem, jauniešiem ar garīga 
rakstura traucējumiem ir interesan-
ta un piepildīta dzīve.

Biedrība “Cerību spārni” svin Saulgriežu svētkus
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22.jūlijā visu biedrības “Cerību 
spārni“ pakalpojumu dalībnieki no 
Siguldas, Spāres un Cēsīm vieso-
jās Siguldas grupu mājā “Cerību 
māja”, lai piedalītos dārza svētkos 
par godu grupu mājas dzimšanas 
dienai. Svētki sniedza iespēju sa-
tikties pakalpojumu dalībniekiem 
un kolēģiem, kas saliedēja visus un 
deva iespēju dalīties pieredzē. Pal-
dies Siguldas grupu mājas kolēģiem, 
kuri sarūpēja svinības! Ar skaistām 
un populārām ukraiņu dziesmām 
visus priecēja dziedātāja Дарья 
Лелеко. Noslēgumā kopīgi vieno-
jāmies dziesmā “Tumša nakte, zaļa 
zāle”. Grupu māja ir dzīvesvieta jau-
niešiem, tā ir viņu māja un mūsu 
uzdevums ir radīt šo mājas sajūtu 
un piederību! Paldies kolēģiem, kuri 
ikdienā palīdz un organizē gan ikdie-
nas darbus, gan svētkus!

Šā gada jūlijā biedrība “Cerību 
spārni” Cēsīs piedalījās diskusijā 
par sociālā darba nozīmi SABIE-
DRĪBA JAUNIEŠU ACĪM. Diskusiju 
organizēja Labklājības ministrija un 
tajā piedalījās pārstāvji no biedrības 
“Cerību spārni”, laikraksta “DRUVA”, 
muzikālās grupas “Citi Zēni” un Cēsu 
novada Jauniešu dome. Vērtīga 
diskusija no dažādiem skatu punk-
tiem par jauniešu ar funkcionāliem 
traucējumiem efektīvāku iekļauša-
nu sabiedrībā, par mēdiju nozīmi 
un sabiedrības iesaisti pieņemšanas 
procesos. Noslēgumā muzikālā gru-
pa “Citi Zēni” visus uzlādēja ar po-
zitīvisma lādiņu izpildot enerģiskas 
dziesmas.

Biedrība “Cerību spārni” piedalās diskusijā

Siguldas grupu mājai gadskārtējā dzimšanas diena
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27.jūlijā svinīgā pasākumā tika 
atklāta biedrības “Cerību spārni“ 
izveidotā grupu māja “Cēsis.“ Neska-
toties uz vēso, bet saulaino vasaras 
dienu, ļoti sirsnīgā pasākumā bie-
drība “Cerību spārni“ atklāja grupu 
māju jauniešiem ar garīga rakstura 
traucējumiem Cēsīs. Pasākumu ar 
mīlestību un sirsnību atklāja cēsi-
niece Beāte Bringule. Viņa visus 
iepriecināja ar muzikālu vēstījumu 
par mājām. Par piederību un at-
balstu, prieku, mīlestību un siltumu, 
kas rodas un dzīvo mājās. Biedrības 
“Cerību spārni“ vadītāja Eva Viļķi-
na ar lielu prieku un gandarījumu 
uzsvēra vienu no biedrības pamata 
uzdevumiem iestāties par cilvēku 
ar dažāda veida invaliditāti cilvēk-
cienīgu dzīvi, par katra vajadzību 
un vēlmju piepildījumu. Sajūta, ka 
esi mājās, piederības sajūta savai 
kopienai, saviem cilvēkiem rada 

drošību un vēlmi priecāties, iesaistī-
ties un darboties. Vadītāja pateicās 
visiem par doto uzticību, atbalstu 
un sadarbību! Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš 
- Eglītis un Cēsu sociālā dienesta 
pilngadīgo personu atbalsta no-
daļas vadītāja Inga Kārkliņa dalījās 
atmiņās par grupu mājas projekta 
pirmsākumiem un procesu līdz tā 
īstenošanai un projekta laikā spēcī-
go pārliecību, cīņas sparu un ticī-
bu, ka viss izdosies. Paldies Cēsu 
Sociālam Dienestam par sadarbī-
bu un kopīgu darbu, domājot par 
dzīves kvalitātes uzlabošanu nova-
da iedzīvotājiem ar invaliditāti. Bie-
drības “Cerību spārni“ vadītāja Eva 
Viļķina kopā ar grupu mājas “Cēsis“ 
vadītāju Eviju Gravu sveica un teica 
pateicības vārdus kolēģiem, uzsve-
rot komandas ievērojamo vērtību 
sociālo pakalpojumu sniegtās kva-

litātes veidošanā. Sirsnīgs paldies 
par atbalstu un iesaisti grupu mājas 
“Spāre“ jauniešiem, viņi palīdzēja 
iekārtot un sakārtot jaunās telpas 
Cēsīs. Uz svinīgo pasākumu bija ie-
radušies jau esošo biedrības “Cerī-
bu spārni“ pakalpojumu pārstāvji 
no Siguldas. Mīļš paldies par kopā 
būšanu! Grupu māju iesvētīja Sigu-
ldas Katoļu draudze dekāns Rihards 
Rasnacis. Priecājamies, ka ar savu 
klātbūtni pasākumu pagodināja 
Cēsu Romas katoļu Kristus Karaļa 
baznīca prāvests Ronalds Melkers. 
Biedrībai “Cerību spārni“ jau pirms 
vairākiem gadiem ir izveidojusies 
draudzīga sadarbība ar Cēsu no-
vada sociālo uzņēmumu “Pieturi 
Liepā”, šodienas svinību dalībnieki 
varēja baudīt uzņēmuma sagatavo-
tos svētku kārumus.

Grupu mājas atvēršanas svētki Cēsīs
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Ar prieka un aizkustinājuma 
asarām acīs, augustā tika svinē-
ta pakalpojuma “Spāre” pirmā 
dzimšanas diena. Neviltots prieks 
mūsu jauniešu sejās, dzīvas emo-
cijas, skanīgas dziesmas, dejas 
un dzejas rindas, liliju reibinošā 
smarža, mīļākie un tuvākie cie-
miņi, tik ļoti īpaša un bagātīga ir 
pirmā dzimšanas diena. Pirmo rei-
zi saprast un izdzīvot māju sajūtu, 
pirmo reizi izdzīvot cilvēkcienīgu 
dzīvi ir vērtīgākais, ar ko pasāku-
ma laikā dalījās jaunieši, kas dzīvo 
grupu mājā “Spāre”. Viņi ir ne tikai 
dzimšanas dienas pasākuma, bet 
arī šī pakalpojuma galvenā sastāv-
daļa. Dzimšanas dienas pasākuma 
ietvaros jaunieši pārējos pasākuma 
dalībniekus, iepriecināja ar impro-
vizētu, pārspīlētu un smieklīgu etī-
di no ikdienas darba dzīves specia-
lizētajās darbnīcās. Mūsu jaunietei 
Tatjanai Sivrodorai patīk fotografēt 
dabasskatus Spāres apkārtnē. Liels 
pārsteigums Tatjanai bija, kad viņa 
ieraudzīja savas fotgrafētās bildes 
izveidotas mazos mākslas darbos! 
Skaistās glezniņas ar autores vārdu 

un uzvārdu kā dāvaniņas tika pas-
niegtas pasākuma viesiem , sakot 
paldies par sniegto atbalstu un sa-
darbību. “Spāre ir vieta, kurā iemīlē-
ties!» - tā ar pirmajām sajūtām 
dalījās biedrības “Cerību spārni» 
vadītāja Eva Viļķina. Gads ir mazs 
laiks, bet zīmīgs atskaites punkts, un 
ir patiess gandarījums par paveikto 
darbu, par izveidoto grupu māju 
un sociālās aprūpes dienas centru 
ar specializētajām darbnīcām, kas 
rada iespēju jēgpilni pavadīt laiku, 
par izveidoto vidi pie pakalpoju-
miem. Spāres sociālo pakalpojumu 
vadītāja Evija Grava visus pasākuma 
dalībniekus iepazīstināja ar Pirmo 
stāstu. Interaktīvā, aizkustinošā un 
izklaidējošā veidā viņa iedzīvināja 
un atgādināja par pirmajiem vār-
diem, soļiem un nodarbēm. Ikdienā 
ir daudz lietu, ko darām pirmo rei-
zi, piedzimstam pirmo un vienīgo 
reizi, tieši tāpēc dzimšanas diena 
ir tik svarīgs notikums. Pasākuma 
telpu ar mūzikas skanējumu un sir-
dis ar vārdiem sildīja cēsiniece Beāte 
Bringule. Patiess prieks ikdienā sa-
darboties ar Cēsu Sociālo Dienes-

tu , paldies visiem, ar kuriem kopā 
domājam par cilvēku dzīves kva-
litātes uzlabošanu. Pasākumā kopā 
ar mums bija sociālo pakalpojumu 
nodaļas vadītāja Iveta Viļumsone, 
un vecākās sociālās darbinieces Vel-
ga Berķe un Līga Šmitiņa. Priecāja-
mies par sadarbību ar Madonas 
novads sociālo dienestu, par kolēģu 
ieinteresētību par savu cilvēku ik-
dienu. Uz pasākumu ieradās Zanda 
Roģe un Inta Rīķe - Madalāne. Ik-
dienā tuvākie kaimiņi un draugi ir 
Spāres internātskola. Paldies direk-
torei Ritai Bukovskai. Mūsu stiprais 
plecs, padomdevējas un atbalsts ir 
kolēģes no “Vidzeme iekļauj” - Laine 
Zālīte un Ina Miķelsone. Paldies 
kolēģiem no citiem biedrības “Cerī-
bu spārni» pakalpojumiem par la-
biem novēlējumiem un savstarpējo 
sadarbību ikdienā! Paldies visiem, 
kuri šodien netika, bet bija domās 
ar mums! Sirsnīgs paldies visiem 
kolēģiem un jauniešiem par iegu-
ldīto darbu pasākuma svinību orga-
nizēšanā!

Pakalpojumam “Spāre” apritējis 1 gads
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 Biedrības «Cerību spārni», Sigu-
ldas un Spāres grupu māju jaunieši 
apmeklēja Kultūrtelpa “Dabā” fes-
tivālu “BŪT DABĀ” Nurmižos, Sigul-
das novadā. Jauniešus laipni uzņēma 
mājas saimniece Zane Zvaigzne ar 
savu ģimeni. Mandalu veidošanā no 
dabas materiāliem mums prasmes 
palīdzēja apgūt Daina Liepiņa, Vaira 
Lejniece izstāstīja par akmeņiem, kā 
arī iedrošināja katru ļauties mākslas 
darba veidošanai, apgleznojot ak-
meņus. Citādā mūzikas instrumen-
tu radīšanas darbnīcā katrs varēja 

pūst pudelē, burkānā, spēlēt korķīšu 
kastaņetes, dziedāt un spēlēt, 
striņkšķināt kopā ar mūziķi Baibu. 
Daži varēja izmēģināt orientēšanās 
labirintu. Paldies sporta klubam 
“Siguldas takas” par stāstu un ie-
teikumiem! Noslēgumā baudījām 
koncertuzvedumu LOVING YOU Ie-
vas Lavrinovičas Trio. Pasākuma 
apmeklējums jauniešiem bija liels 
piedzīvojums- cita vide, sabiedrība, 
mākslas un mūzikas baudīšana. Pal-
dies Zane Zvaigzne par šo iespēju 
“BŪT DABĀ”, Būt kopā!

Paldies Jolantai Klaugei, Baltic 
Restaurants Latvia pārtikas tehno-
loģei, par brīnišķīgo meistarklasi, 
apmācību cepumu cepšanā, ce-
pumu recepšu izstrādi, lai jaunieši 
Spāres pakalpojumā apgūtu jaunas 
prasmes un varētu iesaistīties mūsu 

jaunizveidotajā darbnīcā! Jā, bie-
drībai “Cerību spārni”  ir atvērta jau-
na cepumu cepšanas darbnīca! Jau-
nieši ar lielu interesi un aizrautību 
iesaistījās apmācības un cepšanas 
procesā!

Spārē atklāj cepumu cepšanas darbnīcu

Pasākums Kultūrtelpa “Dabā” festivāls “BŪT DABĀ”
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Biedrība “Cerību spārni” svinīgā 
pasākumā atklāja Mālpils dienas 
aprūpes centru un grupu māju 
jauniešiem ar garīga rakstura 
traucējumiem. Ilgi un ar mīlestību 
gaidīts, beidzot īstenots! Biedrības 
“Cerību spārni” vadītāja Eva Viļki-
na ļoti mērķtiecīgi realizē cilvēku 
vajadzības un iestājas par to, ka 
mēs visi varam. Un mēs varam, jo 
mums Siguldas novadā ir vide, kuru 
veido cilvēki ar izpratni par savas 
kopienas vajadzībām. Paldies Sigul-
das novada domes priekšsēdētājam 
Uģim Mitrevicam un visai Sigul-
das novada pašvaldība komandai 
par sniegto atbalstu. Mēs nekad 
neesm vieni. Šodien mums izrādīts 
liels gods un esam lepni uzņemt 
ciemiņus no Labklājības ministrijas. 
Evita Zālīte Grosa mums atgādināja, 
ka mājas, vēlme būt drošībā un būt 
novērtētam ir vajadzības, kas vieno 
mūs visus. Siguldas sociālā dienesta 
vadītāja Kristīne Freiberga ļoti sim-

boliski uzticēja biedrības “Cerību 
spārni” komandai pildspalvas, jau-
nu, radošu ideju pierakstīšanai un 
īstenošanai. Mālpils pakalpojumu 
izveidošanas ceļš ir bijis garš, no 
pašiem pirmsākumiem par tā īste-
nošnu iestājās Mālpils pašvaldības 
vadītāja Solvita Strausa un Māl-
pils sociālā dienesta vadītāja Olga 
Volosatova. Ir drošāk spert soļus, 
ja zinām, ka līdzās ir cilvēki, kuri 
ir Deinstitucionalizācijas procesa 
virzītāji un uzraudzītāji. Paldies Rī-
gas plānošanas reģiona kolēģiem!

 Priekpilnas, vieglas un ra-
došas dienas Mālpils pakalpojumu 
vadītāja Ginta Galaktionko Gunaja 
novēl savai komandai. Cilvēki mums 
apkārt veido mūsu ikdienu un mēs 
katrs esam kā spogulis mūsu jau-
niešiem. Smaids un atklātas sarunas 
tuvina mūs kvalitatīva pakalpoju-
ma veidošanā. Biedrības “Cerību 
spārni” ģimene ļoti strauji aug. 
Līdz šim mums ir izdevies noturēt 

gan pakalpojumu kvalitāti, gan sa-
vstarpējo sadarbības modeļa īste-
nošanu un pilnveidošanu ikdienā. 
Paldies kolēģiem no Cēsu novada 
Spāres pakalpojumiem, Cēsu grupu 
mājas, Siguldas novada pakalpoju-
mu kolēģiem un Sociālam uzņēmu-
mam “Visi Var”. Mālpils jaunieši, 
kuri ir uzsākuši saņemt piedāvātos 
pakalpojumus un bija sagatavojuši 
pašu gatavotas dāvaniņas viesiem. 
Jau vairāku gadu garumā biedrībai 
“Cerību spārni” izveidojusies sirsnī-
ga draudzība ar Siguldas Katoļu 
draudze prāvestu Rihardu Rasnaci. 
Viņš ne tikai iesvētī mūsu pakalpo-
jumus ar Dieva svētību, bet sniedz 
arī atbalstu un nodrošina skaņas 
kvalitāti, muzikālo pavadījumu un 
pasākumu video ierakstīšanu. Pal-
dies visiem -  kolēģiem, jauniešiem, 
vecākiem, atbalstītājiem un viesiem 
par iespēju būt kopā šajā svinīgajā 
dienā!

Dienas aprūpes centra un grupu mājas  
atvēršanas svētki Mālpilī
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Sadarbībā ar Siguldas no-
vada pašvaldību un Siguldas 
Sporta Centru ESF projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/018 “Esi vesels Sigu-
ldas novadā!” ietvaros biedrības 
“Cerību spārni” jauniešiem ir iespēja 
doties uz trenažieru zāli un baseinu, 
lai stiprinātu savu fizisko veselību.

Sadarbība ar Siguldas Sporta centru

Biedrības «Cerību spārni» jau-
nieši devās izzinošā un izklaidējošā 
ekskursijā. 9.septembrī, biedrības 
«Cerību spārni» jaunieši rudens 
saulītes mīļoti, devās ekskursijā 
uz Limbažiem, atpakaļ ceļā apcie-
mojot Siguldas zooloģisko dārzu. 
Biedrība «Cerību spārni» īsteno ne 
tikai cilvēkcienīgu, katra spējām un 
interesēm atbilstošu, jēgpilnu ikdie-
nu jauniešiem ar garīga rakstura 
traucējumiem, bet arī aizraujošu, 
izklaidējošu un priekpilnu sabiedris-
ko dzīvi. Ekskursija sākās Sudraba 
muzejā. Lielākais atklājums bija 
tas, cik sudrabs var būt smalks un 

gaisīgs. Tāpat pastaiga pa vecpilsē-
tu ar vēsturiski ļoti nozīmīgu cil-
vēku statuju apskati. Baumaņu 
Kārļa dzīves stāsts un ieguldījums 
mūsu tautas vēsturē, kas turpina 
pastāvēt arī mūsdienās, ir apbrīnas 
vērts. Savukārt Brūveru ģimenes 
Stalbriežu dārzs jauniešiem paliks 
atmiņā ar ļoti lielu, drosmīgu un 
staltu dzīvnieku tēlu un, protams, ar 
pusdienām. Ugunskurā vārīta zupa 
un zāļu tējas paciņa dāvana. Paldies 
par ļoti jauko uzņemšanu saimniecei 
Sarmītei. Paldies mūsu kolēģei Intai 
Kalējai par interesantā ekskursijas 
maršruta izstrādi!

Biedrības “Cerību spārni” jaunieši ekskursijā
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Erasmus+ projektu programmas 
ietvaros, biedrības “Cerību spārni” 
projekta “Radām pārmaiņas – visi 
var visu!” komanda, septembra vidū, 
devās izpētes vizītē uz Poliju, Poviat 
apgabala trīs pilsētām Czersk, Bru-
si un Chojnice. Apmeklējām trīs so-
ciālās aprūpes dienas centrus, kuros 
tiek īstenotas dažādas specializētās 
darbnīcas, kas vērstas uz dažādu 
prasmju attīstīšanu, cilvēkiem ar 
dažāda veida invaliditāti. 

Vizītes laikā tikāmies ar vietējo 
pašvaldību vadītājiem, atbildīgo 
iestāžu vadītājiem, pasniedzējiem, 
specializēto darbnīcu vadītājiem 
un, protams, jauniešiem, kas tajās 
darbojās. Tāpat mums bija lieliska 
iespēja piedalīties tradicionāli or-
ganizētās sporta spēlēs cilvēkiem ar 
dažāda veida invaliditāti. 

Izpētes vizītes laikā mūsu pro-
jekta komandai bija lieliska iespēja 
izzināt kolēģu pieredzi, redzēt prak-
tiski darbojamies, uzzinot ikdienas 
darbu organizācijas plānu, kādas 
metodes, pieejas darbojas labāk, 

kuras vēl jāattīsta un jāizpēta vairāk. 
Tāpat, pārvarot valodas barjeras, 
speciālisti ļoti viegli uztvēra jautāju-
mus un spēja diskutēt, dalīties un 
mācīties. 

Interesanti bija vērot un izzināt 
kultūras dažādības, kas izpaužas un 
kā tās tiek atdzīvinātas specializē-
tajās darbnīcās. Krāšņās sauso zie-
du kombinācijas izpaužas attīstītā 
floristikas specializētajā darbnīcā, 
tāpat dažādi tradicionālie ēdieni, 
kas tiek gatavoti mājturības darb-
nīcas ietvaros. Visos centros darbo-
jās ļoti plaši attīstīta kokapstrādes 
darbnīca, kas visdažādākajos veidos 
sadarbojas ar pārējām darbnīcām. 

Izpētes vizītes laikā vairākas 
reizes atgriezāmies pie diskrimināci-
jas jautājuma, gan pārrunājot savā, 
biedrības “Cerību spārni” projekta 
komandā, gan ar kolēģiem no Po-
lijas. Uzskats, ka cilvēki ar dažāda 
veida invaliditāti, saņemot nepie-
ciešamo atbalstu, ir pilnvērtīgi sa-
biedrības sastāvdaļa, ir jāatgādina 
un izpratne jāveido visu laiku. Vie-

nojāmies, ka labākā motivācija ik-
dienā darbā ar cilvēkiem ar dažāda 
veida invaliditāte ir jauniešu smaids, 
vēlme un interese darboties, kā arī 
pateicība par sniegto iespēju, kas 
vainagojas ar jaunu iespēju, projek-
tu un jaunu prasmju attīstīšanu. 

Šobrīd noris aktīvs darbs pie 
elektroniska materiāla izstrādes, 
kas viegli saprotamā, apkopotā 
veidā kalpos kā vadlīnijas specia-
lizēto darbnīcu darba organizēšanā 
tām organizācijām, kas jau darbojas 
ar jauniešiem ar invaliditāti un tām, 
kas plāno savā darbā ar jauniešiem 
ar invaliditāti ieviest specializētās 
darbnīcas praksē. 

Ir liels prieks un gandarījums ap-
zināties, ka ejam pareizā virzienā. 
Biedrības “Cerību spārni” mērķtiecī-
gi virzītais darbs, kas uzsver katra 
cilvēka vērtību, katra cilvēka vēlmi 
un iespēju dzīvot cilvēkcienīgu dzīvi, 
nodrošinot nepieciešamo atbalstu 
un plašu klāstu, individuāli piemēro-
tu radošo un/vai specializēto darb-
nīcu, tiek īstenots arī kaimiņvalstīs. 

“Cerību spārni” komanda Erasmus+ projektu programmas 
ietvaros devās izpētes vizītē uz Poliju 

“Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus 
un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās 
aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav at-
bildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”
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Cerību spārni izveidotais so-
ciālais uzņēmums “Visi Var” saņē-
ma balvu “Cilvēka izaugsmei 
Latvijā”, nominācijā par sociālo at-
bildību! Pateicamies Latvijas Soci-
ālās uzņēmējdarbības asociācija - 
LSUA, Regita Zeiļa un kolēģiem, kuri 
novērtēja mūsu darbu un pieteica 
mūs šajā konkursā!!! Paldies žūri-
jai par novērtējumu!!! Pateicamies 
BritCham LV valdes priekšsēdētājam 
Simon Boddy un American Baltic 
Investments priekšsēdētājam Ha-
mid Ladjevardi par īpaši sagatavo-
to balvu un atzinīgo novērtējumu! 
Prieks bija iepazīties ar cilvēkiem, 
kuri redz vairāk, dzird vairāk un 
dara vairāk citu labā! Balvu konkur-
su rīko Latvijas Pilsoniskā alianse un 
ASV vēstniecība Latvijā. Svinīgā ce-

remonijā apbalvoja “Balvas cilvēka 
izaugsmei” 2022. gada laureātus, 
godinot cilvēkus un organizācijas, 
kas ar savu pašaizliedzīgo darbu 
veicinājuši sabiedrības labklājību, 
un ar degsmi ilggadīgi strādā, lai 
stiprinātu cilvēkus, būtu atbalsta 
punkts grūtākās dzīves situācijās. 
“ASV vēstniecība Latvijā atbalsta 
Balvu cilvēka izaugsmei, jo orga-
nizācijas, kas apvienojas, lai risinā-
tu problēmas un stiprinātu savas 
kopienas, ir spēcīgas un izturīgas 
demokrātijas sirds,” akcentē ASV 
vēstnieks Latvijā Džons Kārvails. 
Kā ik gadu, arī šogad ceremonijā 
balvas Cilvēka izaugsmei laureāti 
saņēma tēlnieces Olgas Šilovas vei-
doto skulptūru “Asns”, kas ir stilizē-
ta jaunietes figūra, kas simbolizē 

pavasara saules pamodinātu asnu 
trauslu, bet vienlaikus enerģijas pie-
pildītu, kas tiecas augšup pie saules. 
“Asns vienlaikus iemieso ideju par 
to, ka lielu pārmaiņu sākums var 
sākties ar mazumiņu. Ar šādu motī-
vu tiek rīkots balvu konkurss Cilvēka 
izaugsmei, jo ticam, ka ikviens ma-
zais solis var būt lielu pārmaiņu 
sākums, ikviens labais stāsts var vai-
rot labo un būt iedvesma citiem pa-
veikt mazus un lielus varoņdarbus. 
Balvu konkurss dod iespēju satikt, 
izcelt un pateikties cilvēkiem un or-
ganizācijām, kuru pasaules uztveres 
un darba pamatā ir vairot labo,  
attīstīt ko jaunu, veicināt apkārtējo 
cilvēku un Latvijas izaugsmi,” uzsver 
Latvijas Pilsoniskās alianses direk-
tore Kristīne Zonberga.

Sociālais uzņēmums Biedrības “Visi Var”  
saņēma balvu “Cilvēka izaugsmei Latvijā” 
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Latvijas dzimšanas dienā, svinīgā 
cermonijā, kopā ar citiem Siguldas 
novada īpašajiem cilvēkiem, bie-
drība “Cerību spārni” saņēma apbal-
vojumu par iedzīvotāju brīvprātīgā 
atbalsta organizēšanu, nesavtīgu 
palīdzību Ukrainas civiliedzīvotāju 
integrēšanai vietējā sabiedrībā un 
viņu pamatvajadzību nodrošināša-
nu.

Biedrības “Cerību spārni” ko-
manda spēja pieņemt lēmumus, 
saprast un rīkoties līdzko sajuta, 
kur ir nepieciešama palīdzība. Pēc šī 
gada 24. februāra krievijas iebruku-
ma Ukrainā, biedrība turpināja 
pildīt savus ikdienas pienākumus, 

sniedzot atbalstu cilvēkiem ar dažā-
da veida invaliditāti. Tāpat tā spēja 
novirzīt savus resursus, kā arī pie-
saistīt nepieciešamo palīdzību, lai 
sniegtu cilvēcīgu atbalstu ikvienam, 
kurš ieradās Siguldas novadā baiļu, 
izmisuma un neziņas vadīts. 

Pasākuma laikā ar lepnumu un 
no sirds skanēja “Gods kalpot Sigu-
ldas novadam!”,

“Gods kalpot Latvijai!” 
Biedrības “Cerību spārni” ko-

mandai ir liels gandarījums par 
sniegtās palīdzības apmēriem, pro-
tams, ir liels prieks par apkartējo 
novērtējumu un spēju atbalstīt. Taču 
karš nav beidzies, līdz ar to arī ne-

pieciešamība sniegt atbalstu ir ak-
tuāla arī šodien. Turpināsim iesaistī-
ties un atbalstīt, dalīties ar māju 
siltumu un drošību arī turpmāk. Lai 
arī šī skaudrā un uzmācīgā neziņa 
par drošību ir līdzās katru dienu, 
pasākuma laikā mūziķis Andris Ēr-
glis uzbūra siltu kopābūšanu, vairo-
ja prieku un gandarījumu, jo dzies-
ma vienmēr ir ar mums - latviešiem.

Paldies visiem kolēģiem, dalīb-
niekiem, visiem līdzcilvēkiem, kuri 
laikā, kad cilvēkiem no Ukrainas 
vajadzēja palīdzēt, atsaucās un 
kopīgiem spēkiem nodrošinājām at-
balstu un palīdzību dažādos jautāju-
mos un dažādās situācijās! 

Biedrība “Cerību spārni” saņem Siguldas novada 
“Gada novadnieks 2022” apbalvojumu

Par veiksmīgu sadarbību Valsts 
probācijas dienesta uzdevumu 
izpildē biedrība “Cerību spārni” 
saņēma Pateicības rakstu. Biedrība 
ir ilggadīgs sadarbības partneris ar 
Valsts probācijas dienestu.

Biedrība “Cerību spārni” saņem 
Valsts probācijas dienests  

Pateicības rakstu
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Jūrmalas Dienas aprūpes centrs 
bērniem ar  funkcionāliem 

traucējumiem

Marta mēnesī biedrība “Cerību 
spārni” dalījās abpusējā pieredzē 
ar kolēģiem no Jūrmalas Dienas 
aprūpes centra bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem. Vērtīgas 
šīs tikšanās, kurās iepazīstam viens 
otra darbu un paņemam sev kolēģu 
labās prakses metodes. Pirms 2 
gadiem viesojāmies Jūrmalā, nu 
priecājāmies uzņemt kolēģus pie  
sevis.

Biedrības “Cerību spārni” viesi

Studentu viesnīcas “Āgenskalns” 
jauniešu centrs 

Saulainajā 3.aprīļa svētdienā bie-
drības “Cerību spārni” grupu mājā 
“Cerību māja” viesojās jaunieši no 
Studentu viesnīcas «Āgenskalns» 
jauniešu centra, lai ar grupu mājas 
iemītniekiem kopīgi paveiktu darbus 
un veidotu sadraudzību. Visiem kopā 
cītīgi strādājot, notika teritorijas 
uzkopšanas darbi, “Cerību mājas” 
telpu pavasara uzkopšanas darbi 
un izveidoti Lieldienu dekori. Stu-
dentu viesnīcas “Āgenskalns” jau-
nieši darbus ar lielu entuziasmu un 
prieku veica kopā ar “Cerību mājas” 
jauniešiem, kopīgi iepazīstoties un 
daloties ar gūtajiem iespaidiem. 
Dažiem jauniešu centra pārstāvjiem 
šī bija pirmā pieredze darboties 
sabiedrības labā, bet citi bija pie-
redzējuši brīvprātīgajā darbā, ik-
dienā palīdzot senioriem un citiem, 
kuriem nepieciešama palīdzība. 
Studentu viesnīca «Āgenskalns» ir 
mītne studentiem, kuru vada Balti-
jas izglītības un kultūras attīstības 
biedrība, kas ir bezpeļņas organizā-
cija ar sabiedriskā labuma statusu. 
Studentu viesnīcas telpās darbo-
jas jauniešu centrs, kura mērķis ir 
palīdzēt jauniešiem kļūt par atbildī-
giem cilvēkiem, attīstot dažādus cil-
vēciskos tikumus, jo īpaši draudzību 

un strādīgumu un palīdzot noderīgi 
pavadīt brīvo laiku. Jauniešu centrā 
ikdienā notiek dažādi izglītojoši, 
kultūras un sporta pasākumi, kā 
arī tiek organizētas nometnes un 
brīvprātīgā darba izbraucieni. Jau-
niešu centra pārstāvjiem uz “Cerību 
māju” līdzi bija ieradušies arī men-
tori Manuels Fernandezs un Florians 
Gabauers, kas ikdienā koordinē Stu-
dentu viesnīcas “Āgenskalns” jau-
niešu centra aktivitātes. Manuels 
Fernandezs ir spānis, kas jau 17 
gadus dzīvo Latvijā, pateicoties Ka-
toļu baznīcas piedāvātajai iniciatīvai 
darboties brīvprātīgā darba jomā un 
šobrīd studentu viesnīcā nodarbina 
jauniešus dažādās aktivitātēs. Sa-
vukārt, Florians Gabauers ir Latvijā 
naturalizējies Vācijas pilsonis. Pirms 
10 gadiem viņš ir piedalījies jauniešu 
viesnīcas “Āgenskalns” dibināšanā, 
lai izveidotu jauniešiem ģimenisku 
vidi, kas atbalsta dažādas pasāku-
mus sabiedrības labā. Biedrība 
“Cerību spārni” sirsnīgi pateicas vi-
siem čaklajiem jauniešiem par kopī-
go darbošanos – Jāzepam, Tomam 
un Rihardam no Rīgas, Krišjānim no 
Inčukalna, Rinaldam un Kristam no 
Olaines, Ričardam no Siguldas un 
Jēkabam no Salaspils!
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Centrs “Marta”

Vienmēr prieks satikties un 
uzņemt kolēģus no citām organizāci-
jām. Maijā biedrībā “Cerību spārni” 
viesojās centra “MARTA” darbinieki 
un speciālisti. Paldies Ilutai Lacei par 
sadarbību un atbalsta organizēšanu 
līdzcilvēkiem!

Siguldas Valsts ģimnāzijas 
7�d klase 

Maija beigās Siguldas grupu 
mājā  “Cerību māja” notika liela 
rosība un jautrība! Vērtības nedēļas 
ietvaros grupu mājā viesojās Sigu-
ldas Valsts ģimnāzijas 7.d klases 
skolēni un skolotāja Ilze Koļesņi-
kova. Skolēniem bija iespēja būt 
kopā ar grupu mājas jauniešiem, re-
dzēt un iepazīt viņu ikdienu, piedalī-
ties kopīgā pusdienu gatavošanā, 
kopīgās sarunās, pārdomās un āra 
aktivitātēs. Paldies kolēģēm Marikai 
Sičai un Sanitai Paeglei par kopīgā 
pasākuma organizēšanu!
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Biedrībā “Cerību spārni” 
viesojas sociālie darbinieki un 
studenti no dažādām valstīm 

Biedrības “Cerību spārni” kolēģi 
dalījās pieredzē ar sociālā dar-
ba kolēģiem un studentiem no 
dažādām valstīm. Prieks par viesu 
vēlmi visu uzzināt un daudzajiem 
jautājumiem, prieks dalīties, ja redz 
ieinteresētību! Arī biedrības “Cerību 
spārni” Canis terapijas suns Vinnijs 
neatstāja vienaldzīgus mūsu viesus!

Siguldas pilsētas vidusskolas 
6�b klase 

Biedrībā “Cerību spārni” vieso-
jās Siguldas pilsētas vidusskolas 6.b 
klases skolēni un pasniedzēja Vineta 
Tetere. Skolēni iepazina biedrības 
jauniešu ikdienas nodarbošanos un 
bija iespēja arī pašiem izmēģināt 
darbnīcu aktivitātes. Tās ir ļoti 
vērtīgas tikšanās. Paldies biedrības 
kolēģiem par uzņemšanu un no-
darbību vadīšanu.
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Valsts sociālās aprūpes centra 
“Zemgale” Ropažu filiāle 

Jūnijā Valsts sociālās aprūpes 
centra “Zemgale” Ropažu filiāles 
pusceļa mājas jaunieši iepazinās 
ar biedrības “Cerību spārni” pie-
dāvāto jauno grupu mājas pakalpo-
jumu Cēsīs,  “Spāres” grupu mājas 
pakalpojumu un specializētajām 
darbnīcām. Jaunieši bija priecīgi par 
tikšanos ar biedrības jauniešiem, 
kuri agrāk dzīvoja Ropažu novada 
pakalpojumā. Svarīgi, ka jauniešu 
vidū veidojas paziņu loks un cieša 
draudzība. Atkalredzēšanās prieks 
un iespēja izstāstīt par ikdienu un 
izrādīt savas mājas draugiem sniedz 
gandarījumu. Grupu mājā “Spāre” 
dzīvo ļoti talantīgi un sirds silti jau-
nieši. Biedrībā “Cerību spārni” pa-
kalpojumi tiek veidoti īpaši pielāgo-
jot katra individuālajām vajadzībām 
un spējām. Visiem biedrības jau-
niešiem ir svarīga vajadzība uzturēt 
un attīstīt draudzīgas attiecības.

Vidzemes Sarkanā Krusta komiteja 

Jūnijā biedrība “Cerību spārni” 
pieredzes apmaiņā uzņēma kolēģus, 
sociālo pakalpojumu sniedzējus no 
Valkas - Vidzemes Sarkanā Krus-
ta komitejas. Prieks par mūsu sa-
draudzību un sadarbību, dalīšanos 
pieredzē un savstarpēju atbalstu. 
Kopā ar biedrības “Cerību spārni” 
kolēģiem viesi apmeklēja visus bie-
drības sniegtos pakalpojumus Sigu-
ldā, Spārē un jaunizveidotajā grupu 
mājā Cēsīs. Paldies biedrības “Cerī-
bu spārni’ kolēģiem par dalīšanos 
pieredzē un uzņemšanas orga-
nizēšanu!
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Gulbenes novada 
sociālais dienests 

Biedrība “Cerību spārni” uzņē-
ma Gulbenes novada sociālā die-
nesta sociālo pakalpojumu kolēģus. 
Biedrība dalījās savā pieredzē un 
iepazīstināja ar biedrības sniegta-
jiem pakalpojumiem. Kopīgi tika 
apmeklēts dienas centrs, specia-
lizētās darbnīcas un bērnu sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums Sigu-
ldā – “Iespēju māja” un  sociālais 
uzņēmums “Visi Var”, Siguldas 
grupu māja “Cerību māja”, grupu 
māja “Spāre”, dienas centrs un so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumi. 
Tikšanās noslēgumā viesi devās 
apskatīt jaunatvērto grupu mājas 
pakalpojumu Cēsīs. Šādas tikšanās 
dod jaunas iedvesmas, idejas, veido 
sadraudzību un sadarbību! Prieks 
par kopā pavadīto dienu!

Politiskās partijas 
Attīstībai/Par pārstāvji 

Jūlija sākumā Spāres pakalpoju-
mus apmeklēja politiskās partijas 
Attīstībai / Par pārstāvji - Elīna Sta-
pulone , Andris Skride, Aivars Ositis, 
Gatis Zamurs un Andris Bačkurs. 
Viesi iepazinās ar biedrības snieg-
tajiem sociālajiem pakalpojumiem 
Spārē. Spāres sociālo pakalpojumu 
vadītāja Evija Grava sniedza ieska-
tu pakalpojumu darbā, informēja 
par padarīto, iecerēto un to, kādos 
jautājumos būtu svarīgs valsts un 
pašvaldību atbalsts un sadarbība 
nākotnē.
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VSAC “Zemgale”  
filiāles “Rūja” iemītnieki 

Jūlija beigās biedrības “Cerī-
bu spārni” izveidotajā grupu mājā 
un dienas centrā “Spāre” ciemojās 
jaunieši no Valsts sociālās aprūpes 
centra “Zemgale” “Rūja” filiāles. 
Jaunieši kopā ar sociālajiem dar-
biniekiem, vadītājiem un citām 
atbalsta personām iepazinās un 
apskatīja biedrības “Cerību spārni” 
izveidoto grupu mājas pakalpoju-
mu. Jaunieši ar lielu interesi iepa-
zinās un piedalījās dienas centra 
“Spāre” izveidotajās specializētajās 
darbnīcās. Jauniešu vidū izveido-
jusies sadraudzība, jo grupu mājā 
dzīvo arī jaunieši no filiāles “Rūja”. 
Atkalredzēšanās prieks, vēlme dalī-
ties un iesaistīties sarunās veido 
piederības un gandarījuma sajūtu. 
Vērtīgas bija arī darbinieku tikšanās 
un sarunas par darbu un cilvēkiem 
ar kuriem strādājam. Jaunieši no 
filiāles “Rūja” pateicībā par inte-

resanto ekskursiju, aktīvajām no-
darbībām un jauko tikšanos, ar laba 
vēlējumiem pasniedza pašu darinā-
tu zelta ezi. Biedrības “Cerību spār-
ni” izveidotajā grupu mājā “Spāre” 
dzīvo cilvēki ar garīga rakstura 
traucējumiem. Biedrība iestājas par 
cilvēku ar dažāda veida invaliditāti 
cilvēkcienīgu dzīvi.

Zemgales reģiona  
pašvaldību vadītāji

Augustā biedrības «Cerību spār-
ni» izveidotajā grupu mājas un 
dienas aprūpes centra pakalpoju-
mā “Spāre” pieredzes apmaiņā ie-
radās Zemgales reģiona pašvaldību 
vadītāji, kuri sadarbojas deinstitu-
cionalizācijas projektā “Atver sirdi 
Zemgalē”. Ir prieks un gandarījums, 
ka pašvaldību vadītāju vidū ir 
izpratne par sociālā pakalpoju-
ma cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem nepieciešamību. Ir 
vēlme iesaistīties un atbalstīt ikvie-
nu cilvēku, saskatot katra indivi-
duālo vērtību. Vērtīga ir dalīšanas 
katra pieredzē un darba metodēs, ie-

viešot, veidojot un sniedzot sociālos 
pakalpojumus. Daudz praktisku 
jautājumu tika izrunāts par sniegto 
pakalpojumu struktūru un jauniešu 
ikdienas gaitām. Ļoti liela interese 
bija par biedrības “Cerību spārni” 
izveidotā sociālā uzņēmuma “Visi 
Var” darbību. Ja arī Tev interesē, kā 
darbojas sociālais uzņēmums “Visi 
Var”, apmeklē tā interneta veikalu 
www.visivar.lv vai klātienē Siguldā, 
Institūta ielā 5a. Tajā Tu atradīsi 
cilvēku ar garīga rakstura traucēju-
miem izstrādātus produktus. Tos 
raksturo augstā kvalitāte un padarī-
ta darba gandarījums, kā arī Tava 
pievienotā vērtība tos iegādājoties.
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Latvijas Pašvaldību savienība

Septembra sākumā biedrības 
“Cerību spārni”  Cēsu pakalpoju-
ma grupu mājā uzņēma viesus no 
Latvijas Pašvaldību savienības un 
kopīgi ar Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” 
vadītāju Ainārs Judeiku iepazīstināja 
ar sociālajiem pakalpojumiem, kā-
dus saņem grupu mājas iemītnieki. 
Ar Latvijas Pašvaldību savienības 
vadītāju Gintu Kaminski biedrības 
pārstāvji pārrunāja aktualitātes par 
valsts iesaisti un līdzfinansēšanu 
izveidotajiem pakalpojumiem arī 
pēc Eiropas struktūrfondu finansēju-
ma beigām.

Rīgas plānošanas  
reģiona pārstāvji 

Biedrības “Cerību spārni” izvei-
dotajos pakalpojumos Cēsu nova-
da Spārē un Cēsīs viesojās Rīgas 
plānošanas reģions pārstāvji un so-
ciālā darba speciālisti. Pieredzes ap-
maiņas vizīšu laikā, kolēģi savā star-
pā ne tikai apmainījās ar zināšanām 

sociālo pakalpojumu izveides un 
pilnveides jautājumos, bet arī pār-
runāja praktiskus ikdienas jautāju-
mus. Biedrības “Cerību spārni” ko-
manda ir atvērta un ieinteresēta 
dalīties pieredzē, jo biedrības mērķis 
ir nodrošināt sociālo pakalpojumu 
pieejamību pēc iespējas vairāk cil-
vēkiem ar invaliditāti, sniedzot ies-
pēju dzīvot cilvēkcienīgu dzīvi.
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LEADER grupas pārstāvji un 
uzņēmēji no Igaunijas 

Biedrība “Cerību spārni” un so-
ciālais uzņēmums “Visi Var” uzņē-
ma viesus. Vizītē piedalījās pašvaldī-
bu vadītāji, LEADER grupu pārstāvji 
un uzņēmēji no Igaunijas. Vizītes 
mērķis bija iepazīties ar LEADER at-
balsta iecerēm, komūnu veidošanās 
pieredzi. Viesus interesēja sociālās 
uzņēmējdarbības virzieni Latvijā un 
sadarbība ar pašvaldībām.

Vecāki no Mārupes

Latvijā palēnām attīstās sociālie 
pakalpojumi ģimenēm, kurās ir bēr-
ni ar invaliditāti, un jauniešiem un 
pieaugušajiem ar invaliditāti. Taču 
vēl joprojām ļoti trūkst atbalstošu 
pakalpojumu. Septembra beigās pie 
mums viesojās vecāki no Mārupes, 
kuros ir vēlme radīt un strādāt, 
lai veidotu sociālos pakalpojumus 
Mārupē. Biedrība iepazīstināja ar 
savu darbu un norādīja, ka ir gatava 
sadarboties un palīdzēt sociālo pa-
kalpojumu izveidē. Tik ļoti vēlētos, 
lai visi vecāki, tuvinieki un paši cil-
vēki saņemtu palīdzību un atbalstu, 
kurus sniedz sociālie pakalpojumi 
- dienas centri, specializētās darbnī-
cas, grupu mājas u.c. pakalpojumi. 
Lai Mārupes vecākiem  izdodas viss 
iecerētais! 
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VSAC “Rīga” filiāle “Jugla” 

Prieks satikties un dalīties pie-
redzē ar kolēģiem no Valsts sociālā 
aprūpes centra “Rīga” filiāles “Ju-
gla”. Kā norādīja kolēģi no Valsts so-
ciālā aprūpes centra “Rīga” filiāles 
“Jugla” - bija lieliska iespēja mums 
iepazīties ar mūsdienīgu pakalpo-
jumu, kura centrā ir CILVĒKS! Viesi 
izteica sirsnīgu paldies Evai Viļķinai 
un Sandai Bērziņai par viesmīlību. 
Tikšanās reize esot bijusi emocijām 
bagāta.

Pasākums Tirgus “KOPĀ” 

Radīt prieku pašiem, lai diena 
būtu emociju un pozitīva lādiņa 
piepildīta! Oktobra sākumā tika 
aizvadīta “Vidzeme iekļauj” orga-
nizēta Vidzemes iekļaujošā nedēļa. 
Vidzemes sociālo pakalpojumu snie-
dzēji aicināja viesus un sabiedrību 
darboties kopā un iepazīt cilvēkus 
mums līdzās. Biedrības  “Cerību 
spārni” Spāres un Cēsu sociālie pa-
kalpojumi organizēja noslēguma 
pasākumu Tirgus “KOPĀ”, kurā sa-
tikās DI procesā iesaistītie pakalpo-
jumu sniedzēji no Valkas, Alūksnes, 
Gulbenes, Madonas, Smiltenes un 
Cēsu novada. Prieks par kopā būša-
nu un atkalredzēšanos ar draugiem! 
Prieks par sabiedrības interesi un 
līdzdalību pasāķumā! Prieks par at-
saucīgiem sadarbības partneriem! 
Prieks par kolēģiem, ar kuriem visi 
darbi ir paveicami! Pateicamies par 
sadarbību Baltic Restaurants Latvia, 
līnijdejotājām no Amatas pagasta 

Ģikšiem “Country girls”, vokālai stu-
dijai “Zibsnis”, Kasparam Gulbim, 
Beātai Bringulei, Folkloras kopai 
“Ore”, muzikālai apvienība “Vēja 
Radītie”, Aigai Cunskai, Kristīnei 
Vilka, Agitai, jauniešu organizācijai 
“Nītaureņi” u.c. iesaistītajiem. Pal-
dies visiem, kuri nenobijās no laika 
apstākļiem un bija kopā ar mums!
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Spārē viesojas Zaubes kultūras 
nama direktore 

Biedrības “Cerību spārni” so-
ciālajos pakalpojumos Spārē vieso-
jās Sandra Eglīte - Zaubes kultūras 
nama direktore. Cēsu novada 
pašvaldības atbalstītā sociālā pro-
jekta “Sirdsroze Zaubei” ietvaros 
Spāres un Cēsu grupu māju dalīb-
niekiem bija iespēja apgūt pamat-
prasmes gleznošanas nodarbībā. 

Paldies par jauko kopdarbu un sa-
darbību!

Mīlestības svētki

Mīlestības dienai par godu bie-
drības “Cerību spārni” jaunieši kopā 
ar darbiniekiem sarīkoja īpašu – mī-
lestībai veltītu pasākumu. 

Pasākumā izskanēja mīlestības 
tēmai veltīti dzejoļi, kā arī jautras 
dziesmas un dejas. Mostoties pa-
vasarim, visu jauniešu sejas rotāja 

smaids un valdīja priecīga noskaņa. 
Jaunieši viens otram ar Valentīndie-
nas pastu bija sarūpējuši skaistus un 
sirsnīgus apsveikumus. 

Mīlestība šajā dienā caurstrāvo-
ja visu klātesošo sirdis un biedrībā 
“Cerību spārni” ienesa pozitīvas vēs-
mas. Galvenā atziņas - mīlestības 
nekad nevar būt par daudz!

Biedrībā “Cerību spārni” atzīmē svētkus!
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Starptautiskā sieviešu diena

Biedrības “Cerību spārni” jaunieši 
ar mīlestību sveica visas biedrības 
sievietes un meitenes Starptau-
tiskajā sieviešu dienā. Starptautiskā 
sieviešu diena pasaulē tiek atzīmēta 
jau 114 gadus un ik gadu arī bie-
drībā “Cerību spārni” šajā dienā go-
dina visas sievietes, atgādinot, cik 
nozīmīgas un tuvas viņas mums ka-
tram ir. Puiši bija sagatavojuši īpašu 
sveicienu ar jautrām dziesmām un 
iestudētiem deju priekšnesumiem, 

izgatavojuši skaistus ziedus. Pasāku-
mu pavadīja klātesošo dāmu sajūs-
minātie un sirsnīgie aplausi. 

Sveicienu bija sagatavojis arī 
akordeonists Kaspars Gulbis, izpil-
dot gan latviešu tautas dziesmas, 
gan klasiskos skaņdarbus, gan po-
pmūziku.

Paldies kolēģiem - Līgai Ro-
zei-Dumbraitei un Atim Priedītim 
par sirsnīgo un emocionālo svētku 
radīšanu! 

Lieldienas

Gatavošanās svētkiem un Liel-
dienu svinēšana Siguldas grupu 
mājā «Cerību māja» norisinājās 
rosīgā un radošā atmosfērā.

Visu dalībnieku čakla iesais- 
tīšanās un darbinieku rosības orga-
nizēšana rezultējusies ar sirsnīgiem 
svētkiem!

Lai vairāk labestības un sirsnības 
rodas kopā darīšanas priekā!
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Latvijas Republikas  
Neatkarības atjaunošanas diena

Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai par godu bie-
drībā “Cerību spārni” notika svinīgs 
pasākums, kurā tika uzsvērtas 
daudzas dzīves vērtības. Vienmēr 
domāt par sev tuvajiem un atrast 
kopīgu laiku būt kopā ar cilvēkiem 
(draugiem, tuviniekiem, kolēģiem), 
kuriem mūsu dzīvē ir liela nozīme. 
Jo mēs būsim vienotāki, jo grūtāk 
kādam būs šķelt kopību.

Ir svarīgi novērtēt to, kas mums 
ir dots!

4 .maijā biedrības “Cerību spār-
ni” grupu mājā “Cerību māja” par 
godu Latvijas Republikas Neatka-
rības atjaunošanas dienai tika rīkots 
svinīgs pasākums.

Pasākumā piedalījās grupu 
mājas “Cerību māja” jaunieši, viņu 
tuvinieki, mūsu draugi un biedrības 
“Cerību spārni” darbinieki.

Pasākuma svētku noskaņu radī-
ja Arnis Miltiņš ar meitu Laimu. 
Brīnišķīgs dziesmu izpildījums radīja 
ļoti svinīgu un vienotu noskaņu. 
Mākslinieki sniedza ne tikai mu-
zikālu priekšnesumu, bet arī iepazīs-
tināja un izglītoja jauniešus, stāstot 
pasakas un teikas. Stāsts par Lielo 
Kristapu un viņa drosmi, kā viņš  
brida pār Daugavu, lai pārceltu rau-
došu bērniņu. Stāsts par bruņinieku 
Rolandu, kas atrodas pašā Rīgas 
centrā. Teika par Rīgas Jumpravu, 
kas māca mīlēt un burt. Koncerta 
laikā pārliecinājāmies, ka dziesma 
dziedē, dziesma vairo prieku un mēs 
spēlējām un dziedājām līdzi!

Skaitījām spēka vārdus, kas sti-
prina tad, kad ir bail un atbalstījām 
viens otru. Arnis Miltiņš ar meitu 

radīja mūsu svētku sajūtu.
Grupu māja “Cerību mājā” dzīvo 

jaunieši ar garīga rakstura traucēju-
miem. Kopīga svētku svinēšana sa-
liedē, vieno, protams, rada prieku 
un uzlabo garastāvokli, tā pat liek 
aizmirsties par ikdienas rūpēm un 
raizēm.

Biedrības “Cerību spārni” kolek-
tīvs aicina atstāt ikdienas raizes, 
saposties svētku drēbēs, sasmaidī-
ties vispirms ar tuvākajiem, tad ar 
kaimiņiem, samīļoties. Būt kopā, 
vienotiem, būt par atbalstu un drošo 
plecu.
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Ziedi ir mūsu iedvesma. Skais-
ti ziedi un ziedoša vide ap mums - 
mūsu dvēseles stāvoklis. 

Zemnieku saimniecība “Medī-
gas” ir vieta, kur ziedu skaistums 
izpaužas ne tikai krāsās un formās, 
skaistumu atspoguļo īpašnieka Jura 
Kudapa spēja dalīties un radīt skais-
tas sajūtas citu sirdīs! 

Biedrība “Cerību spārni” saka 
sirsnīgu paldies par brīnum skais-
tajiem ziediem. Par dažādo zie-
du dāvinājumu īpaši priecīga un 
pateicīga ir jaunā Mālpils pakalpo-
juma vadītāja Ginta Galaktionko 
Günay. Mālpils pakalpojumi uzņem 
apgriezienus, ne tikai saturiski, bet 
tagad tiem būs krāsains akcents, kas 
priecēs, arī nomierinās un palīdzēs 
veidot mūsu mājas sajūtu. 

Biedrības “Cerību spārni” veido-
tais Mālpils dienas aprūpes centrs 
un grupu māja cilvēkiem ar garīga 

rakstura traucējumiem ir uzsākuši 
darboties. Vairāk par biedrību 
“Cerību spārni” un tās darbības vir-
zieniem lasi mājas lapā www.ceri-
busparni.lv savukārt mūsu ikdienas 
aktivitātēm seko līdzi un atbalst 
mūsu facebook lapā. 

Pateicība

Pateicamies no sirds Mālpils 
ZemeNes par gardo dāvanu, kuru 
saņēma biedrības “Cerību spārni” 
Siguldas grupu mājas “Cerību māja” 
jaunieši!

Sanāca gan “uz kārā zoba”, gan 
arī savārīt ziemas krājumiem!
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Pateicamies zemnieku saim-
niecībai “Bračas” par atbalstu un il-
ggadēju sadarbību! Paldies personī-
gi Mārcim Malceniekam!

Darbīga diena Siguldas un Spāres 
grupu mājās, visi čakli gatavo krāju-
mus ziemai un dara to ar prieku un 
aizrautību!

Pateicamies par sadarbību un at-
balstu biedrībai “Tuvu”!

Paldies par iespēju saņemt  
ziedojumā kartupeļus!

Paldies par Jūsu labajiem darbiem 
sabiedrības labā!

Paldies Jāni Zilvertam - zemnieku 
saimniecībai “Pīlādži” par iespēju 
lasīt bumbierus vēderpriekam un 
zaptēm, kompotiem ziemā.
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19.decembrī, biedrība “Cerību 
spārni”, uzsāk labdarības akciju 
“MĀJĀM BŪT!”. Akcijas mērķis no-
drošināt cilvēku ar garīga rakstura 
traucējumiem iespēju dzīvot SAVĀS 
MĀJĀS! 

Ziemassvētki ir laiks, kuru 
plānojam kopā ar ģimeni, ar sa-
viem tuvākajiem. Tās visbiežāk ir 
siltas un mīļas atmiņas, piparkūku 
smarža, kopīga pīrāgu cepšana vai 
skatīšanās pa logu zvaigžņotajās 
debesīs. Šobrīd biedrība “Cerību 
spārni” ir izaicinājuma priekšā. Lai 

grupu mājas jaunieši varētu tur-
pināt dzīvot savās mājās, īpašums 
ir jāizpērk. Tas ir īpašums, kurā ir 
māja, ar labiekārtotu vidi, iekop-
tu dārzu un katram stādam ir savs 
stāsts par pārvarētiem izaicināju-
miem, par drosmi un apņēmību, 
par savējo. Būt mājās ir vērtība, 
tas ir patvērums un miera osta, 
tas ir sirdsdarbs un dzīvesprieks, tā 
ir stabilitāte, īpaši cilvēkiem, kuri 
patstāvīgi nespēj par sevi parūpē-
ties. Lai to nepieļautu, biedrība 
“Cerību spārni” aicina ikvienu, at-

vērt savu sirdi un atbalstīt ziedojot, 
lai  saglabātu mājas cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem. 

Biedrība 6 gadus apsaimnieko 
nekustamo īpašumu “Kārkli ”Si-
guldas novadā, kur izveidota gru-
pu māja  “Cerību māja”, cilvēkiem 
ar garīga rakstura traucējumiem. 
Šobrīd biedrība ir liela izaicināju-
ma priekšā - lai turpinātu iesākto, 
īpašums ir jāizpērk, bet biedrībai 
šādu līdzekļu nav.

Biedrība “Cerību spārni” uzsāk  
ļoti nozīmīgu labdarības akciju “MĀJĀM BŪT!”

Par iespējām ziedot, iepazīt katru mājas iemītnieku un sekot līdzi labdarības akcijai variet:
Saite: www.labdaribaibut.lv
Ziedojumu tālrunis: 90006661 (maksa par vienu zvanu 4,27 EUR)
Ziedojumu konts: LV38UNLA0050014911298
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