
Biedrība „Cerību spārni” 

(organizācijas nosaukums) 

40008078885 
(organizācijas reģistrācijas numurs) 

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

I. Vispārīgā daļa 

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 

 labdarība 

 cilvēktiesību un indivīda tiesību 

aizsardzība 

 pilsoniskās sabiedrības attīstība 

 veselības veicināšana 

 slimību profilakse 

 palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos 

un ārkārtas situācijās 

 izglītības veicināšana 

 zinātnes veicināšana 

 vides aizsardzība 

 trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 

grupu sociālās labklājības celšana 

 kultūras veicināšana 

 sporta atbalstīšana 

 cita (norādīt) _____________________ 

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā 

labuma darbība 

 ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 

 nepilnās ģimenes 

 cilvēki ar invaliditāti 

 personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu 

 15–25 gadus veci jaunieši 

 personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 

 ilgstošie bezdarbnieki 

 bezpajumtnieki 

 cilvēktirdzniecības upuri 

 politiski represētās personas 

 personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu 

ģimenes 

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes 

 personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu 

atkarības problēmām un viņu ģimenes 

 ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 

 bērni 

 no vardarbības cietušās personas 

 cita (norādīt)  ____________________________________________________________ 



4. Informācijas saņemšanai: 

juridiskā adrese – Institūta iela 5a, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV 2150 

kontaktadrese – Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150 

tālruņa numurs – 26371923 

e-pasta adrese – ceribusparni@ceribusparni.lv 

 mājaslapa – www.ceribusparni.lv 

 

II. 2019.gada darbības pārskats 

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) Projekts „Darba prasmju attīstīšana sociālās iekļaušanas veicināšanai personām ar garīga 

rakstura traucējumiem” īstenots nodibinājuma „Fonds Ziedot.lv” projektu konkursa par 

a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu ietvaros. Projekta ietvaros nodrošināti daudzveidīgi 

un vajadzībām atbilstoši pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem Siguldas 

novadā. Projekta aktivitātes vērstas uz personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālo 

un darba prasmju attīstīšanu un pilnveidošanu, nodarbinātību un iekļaušanos sabiedrībā. 

Personas ar garīga rakstura traucējumiem profesionālu speciālistu pavadībā apguva 

šūšanas, mašīnadīšanas, keramikas, sveču un ziepju gatavošanas prasmes. Projekta 

īstenošanas laikā atbalstu saņēmušas 40 personas. Projekts īstenots Siguldas novadā no 

2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.decembrim. 

2) Projekts „Darbi kopā – labi sokas Siguldā novadā” īstenots Borisa un Ināras Teterevu 

fonda programmas „Pats savam saimes galdam” ietvaros. Projekta ietvaros radīta iespēja 

30 Siguldas novada cilvēkiem ar invaliditāti darba vidē balstītās aktivitātēs apgūt 

dārzkopības prasmes, tādējādi attīstot patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un 

veicinot viņu dzīves apstākļu uzlabošanos. Projekta dalībnieki mācījās iekopt dārzu, sēt, 

stādīt, ravēt, audzēt dažādus dārzeņus, kā arī gatavot ziemas krājumus no pašu izaudzētā. 

Pavasarī iekoptajā dārzā izaudzētie tomāti, burkāni, bietes, kabači u.c. dārzeņi ir 

nozīmīgs ieguldījums gatavojot ziemas krājumus. Izaudzētā un sagatavotā produkcija 

ziemā papildinās biedrības „Cerību spārni” grupu mājas iemītnieku un dienas centra 

mācību virtuves ēdienkarti. Projekts īstenots Siguldas novadā no 2019.gada 15.aprīļa līdz 

2019.gada 31.oktobrim. 

3) Tiek nodrošināta dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem 

darbība un pakalpojuma sniegšana. Pakalpojums tiek sniegts darba dienās, dienas laikā 

30 personām ar dažāda smaguma garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojums nodrošina 

personām ar garīga rakstura traucējumiem ikdienas aktivitātes, sociālo prasmju (iemaņu) 

saglabāšanu un attīstīšanu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nepieciešamības 

gadījumā aprūpi, izglītojošas un saturīgas brīvā laika aktivitātes, kā arī psihosociālu 

atbalstu. 

4) Tiek nodrošināta specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbība 

un pakalpojuma sniegšana. Pakalpojums tiek sniegts darba dienās, dienas laikā 25 

personām ar dažāda smaguma garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā. 

Specializēto darbnīcu pakalpojums nodrošina personām ar garīga rakstura traucējumiem 

speciālistu atbalstu darba un sociālo prasmju, iemaņu attīstīšanā. 

5) Tiek nodrošināts grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums personām ar garīga rakstura 

traucējumiem (psihiskām saslimšanām) sniegšana. Grupu mājas pakalpojums tiek 

nodrošināts 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Katram mājas iemītniekam ir 

nodrošināta dzīvojamā platība, tiek sniegts individuāls atbalsts ikdienas aktivitātēs, 

īstenota sociālās rehabilitācijas programma.  



6) Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem un pilngadīgām personām ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

7) Īslaicīgās aprūpes jeb „atelpas brīža” pakalpojuma nodrošināšana. 

 

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 viņu 

ģimenes locekļiem. Visi pakalpojumi sniegti balstoties uz mērķa grupas vajadzībām, kas 

regulāri tiek izvērtētas un analizētas. 

– 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), statūtos noteikto 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. 

– Biedrības organizēts labdarības pasākums „Kalniešu spēles” Siguldas svētku laukumā. 

Pasākuma laikā saziedotie līdzekļi novirzīti biedrības „Cerību spārni” sociālā atbalsta centra 

„Cerību māja” Grupu mājai, kur tiek sniegts pakalpojums cilvēkiem ar garīga rakstura 

traucējumiem, kas nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā. 

– Biedrības organizēts labdarības pasākums „Baltie cerību spārni” Ziemas koncertzālē 

Siguldas Pils kvartāls! 

– Biedrības organizēts „Radošo mākslu festivāls”, kas sniedz iespēju cilvēkiem ar garīgs 

rakstura traucējumiem izpausties dažādos mākslas veidos un apliecināt savus talantus 

mākslinieciskajā jaunradē. 

– 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 

115 personas ar invaliditāti (funkcionāliem traucējumiem), t.sk., 55 bērni un 60 pilngadīgas 

personas. 

– Īslaicīgās aprūpes vai „atelpas brīža” pakalpojumu saņēmuši 42 bērni un 6 pilngadīgas 

personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo 

ģimenēs, vienlaicīgi atslogojot viņu likumiskos pārstāvjus no aprūpes pienākumu veikšanas. 

– Veicot sniegto sociālo pakalpojumu reorganizāciju, biedrība pārskata gada beigās slēdza 

īslaicīgās aprūpes vai „atelpas brīža” pakalpojumu. 

– Sociālā atbalsta centrā „Cerību māja” grupu mājas pakalpojumu saņēmušas 14 personas ar 

garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojums  nodrošina mājokli un individuālu atbalstu 

sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt 

patstāvīgu dzīvi. 

– Biedrības pārstāvja regulāra dalība Rīgas plānošanas reģiona darba grupā par sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidi 

deinstitucionalizācijas ietvaros. 

– Biedrība saņēmusi LR Tiesībsarga, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” un 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas gada balvu personu ar invaliditāti atbalstam 2019 nominācijā 

„Nodarbinātības veicinātājs” biedrības „Cerību spārni” sociālajam uzņēmumam „Visi var” 

par aktīvu ieguldījumu, pārstāvot personas ar invaliditāti, to tiesības un intereses.  

– Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu 

sabiedriskie darbi” ietvaros, biedrība nodarbinājusi 4 bezdarbniekus un skolēnu vasaras 

https://www.facebook.com/siguldaspilskvartals/?__tn__=K-R&eid=ARCoY55aEKbjV-PaTM6rGRypLEGzP4U6BZ_CAwPFj1Q41r6wb9g-bm8qQAB5gpwau2fkAFbYxtUTxmMg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCVYP5P2zgH6jzXjWiU8BL-cogRbXRj9vA0mJ_whb15rdAv1YACFzRRHWxoRQJzeld8ElgXuhjC84htLE5c_cWdHHdUPBmxR_nKRsg_pZMXxKIQlxOnRS-ttcp3NWn56DjKmdud727detURIPEeqS5RpUvV58EUT86wlJwp5k6VtUo4tbcDQF3HmuQ6JfIb1dU-O3NZoOV22q4ypolPNWrFzoTK8UNjMn6UKubBajEb3yP8I8E55Qa7yTlSZ4E2C4Z12_9ZNSegfjpak6mnQ_iFW8OIjaI5bFC9ipvZPeawaKkFK4N3e58NAOIJ9Ez6BpnQFJCdwRjRIrrIj3OO0w2y0Q


nodarbinātības projekta ietvaros 2 skolēnus. 

– Sadarbībā ar dažādām profesionālās izglītības iestādēm un augstskolām biedrība 

nodrošinājusi mācību prakses vietas 3 studējošajiem. 

– Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru biedrība nodarbinājusi 9 bezdarbniekus ar 

invaliditāti dažādos atbalsta un aktīvās nodarbinātības pasākumos.  

– Sadarbībā ar Valsts Probācijas dienestu biedrība nodarbinājusi 8 probācijas klientus 

sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko notiesātais likumpārkāpējs izcieš kā sodu, veicot 

dzīvesvietas apvidū noteiktus darbus no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez 

atlīdzības. 

– Sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību biedrības „Cerību spārni” brīvprātīgie piedalījās 

Vislatvijas labdarības akcijā „Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai”” veikalā „Rimi” Siguldā, 

kur veikala apmeklētāji tika aicināti ziedot pārtikas preces trūkumā nonākušām ģimenēm. 

Ziedojumā saņemtās pārtikas pakas tika izdalītas Sigulda, Krimuldas, Mālpils, Inčukalna 

novadu iedzīvotājiem – vientuļajiem senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, ilgstošajiem 

bezdarbniekiem, ģimenēm ar bērniem. Ikmēnesi pārtikas paku saņēmušas 34 ģimenes, 

kopumā katru mēnesi palīdzību saņēmušas 83 personas. 

– Pārskata periodā biedrību pieredzes apmaiņā apmeklējuši gan Latvijas, gan ārvalstu valsts un 

pašvaldības iestāžu darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un sociālā darba speciālisti, 

lai iepazītos ar biedrības darbu. 

– Aktīvu darbu biedrība veikusi savas darbības popularizēšanā un sabiedrības informēšanā par 

biedrības sniegtajiem pakalpojumiem un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespējām. 

Sniegta informācija un intervijas masu medijiem, publikācijas sociālajos tīklos un biedrības 

tīmekļvietnē www.ceribusparni.lv. Kopumā biedrība „Cerību spārni” pārskata gadā Latvijas 

masu mediju publikācijās pieminēta 11 reizes, par ko liecina „Lursoft” datu bāzes laikrakstu 

bibliotēkā www.news.lv iekļautās publikācijas. Publikācijas bijušas centrālajos preses 

izdevumos kā „Latvijas Avīze”, „Dienas Bizness”, „Diena”, Žurnāls „SestDiena”. 

Publikācijas bijušas reģionālajos laikrakstos: „Siguldas Novada Ziņas”, „Auseklis”, 

„Druva”, „Lielvārdes Novada Ziņas” un mēnešrakstā „Siguldas Avīze”. Regulāri lietots 

biedrības profils sociālajā tīklā https://www.facebook.com/ceribusparni/, kur sekotāji 

regulāri dalās ar jaunāko informāciju. Biedrības profilam ir 1492 sekotāji, kas ir par 286 

sekotājiem vairāk kā iepriekšējā pārskata gadā. 

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

 dibinātāju/biedru skaits 23 

 iesaistīto personu skaits 29 (valde, darbinieki, brīvprātīgie) 

 sabiedriskā labuma guvēju skaits 1500 

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 21 950 euro 

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 31 778 euro, tai skaitā: 

sabiedriskā labuma darbībai 30 503 euro. 

kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 

kopsummas 1 275 euro. 

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, 

komersantiem) 

– Organizācijas līdzšinējā darbība, laba reputācija un 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 un noslēgtie līgumi ar pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu savas 

pašvaldības iedzīvotājiem. 

http://www.ceribusparni.lv/
http://www.news.lv/
https://www.facebook.com/ceribusparni/


– Laba reputācija un sekmīga sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ar citām 

organizācijām; 

– Organizācijas atpazīstamība Siguldas novadā, tā tuvākajā apkārtnē, kā arī citviet Latvijā; 

– Komunikācija ar sabiedrību un informācijas atspoguļošana par plānotajiem un notikušajiem 

pasākumiem biedrības izveidotajā profilā sociālajā tīklā Facebook.com. 

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

– Nepastāvīgs un neprognozējams finansējums apgrūtina kvalificētu cilvēkresursu piesaisti 

un ilgtspējīgas attīstības plānošanu; 

– Nepilnības normatīvajos aktos un birokrātiskie šķēršļi, kas nereti apgrūtina nonākšanu pie 

kvalitatīva un abpusēji izdevīga rezultāta. 

 

III. Turpmākās darbības plāns 

 

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 

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) 

 

1) Turpināt nodrošināt personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus. 

 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1) Meklēt sadarbības partnerus īstermiņa un ilgtermiņa projektu aktivitātēm, biedrības 

produktu vai pakalpojumu realizācijai un sociālajai uzņēmējdarbībai. 

2) Rast jaunas nodarbinātības iespējas personām ar invaliditāti un veicināt sociālās 

uzņēmējdarbības attīstību. 

3) Pilnveidot un attīstīt biedrības sniegtos sociālos pakalpojumus personām ar invaliditāti. 

4) Strādāt pie finanšu piesaistes biedrības darbības nodrošināšanai un attīstīšanai. 

 

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) 

… 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

… 

 

Vadītājs Eva Viļķina  

30.03.2020  

 


