
 

 

16.10.2012. – 24.10.2013. 



Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības 
«Cerību spārni» gads darbībā 

 no 2012.gada 16. oktobra realizētieprojekti: 

 Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju 
attīstības stratēģiju īstenošana” projekts «Jūdažu ezera 
krasta teritorijas labiekārtošana un makšķerēšanas 
vietas izveide pie Jūdažu sabiedriskā centra» 
finansējums – Ls 19 679,17; 

  Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta 
programmas projekts «Kā apvienot indivīda vajadzības 
un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo 
nevalstisko organizāciju lomas», finansējums –  

   USD 12 000,00; 

 



 Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitāte 1.5.2.2.2. 
„Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes 
stiprināšana” projekts «Biedrības „Cerību spārni” 
administratīvās kapacitātes stiprināšana alternatīvo 
pakalpojumu personām ar garīgās attīstības 
traucējumiem attīstībai», finansējums – Ls 22 722,94  

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 
bērniem ar invaliditāti un bērniem no mazturīgām 
ģimenēm, Siguldas novada domes finansējums – Ls 
23421,00; 

 



 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”, projekts «Pamatlīdzekļu iegāde 
jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanai un esošo 
pilnveidei bērniem un jauniešiem ar invaliditāti 
Siguldas novadā», finansējums – Ls 5 206,10; 

 Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 
Grundtvig apakšprogrammas aktivitāte „Mācību 
partnerības”, Wisdom of Special People, finansējums – 
EUR 15 000,00; 

 



 Noslēdzies 2013. gada septembrī - Eiropas Sociālā 
fonda apakšaktivitāte 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas 
un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 
pakalpojumu attīstība reģionos”, projekts «Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un 
jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem Siguldas 
novadā», finansējums – Ls 100 000,00; (02.2012 – 
09.2013) 

 



Labdarības tirdzniecības centra 
«Pogotava» izveide 
 Dažādu rokdarbu tehniku apmācības; 

 Rokdarbu realizēšana, ienākumus novirzot projektam 
kopienas «Cerību sēta» izveidei; 

 Iespēja patstāvīgi darboties darbnīcās; 

 Dāvanu saiņošana; Dāvanu kartes; 

 Jubileju svinēšana radošā gaisotnē, pasākuma gaitā 
izveidojot sev dāvanu svētkos; 

 Šūšanas pakalpojumi, apģērbu labošana un masku 
izgatavošana; 

 Pēc individuāla pasūtījuma izgatavo – rotaļlietas, adījumus, 
tamborējumus, izšuvumus u.c. 

 



Svinīga lentas griešana 



Atklāšana 



Sporta iniciatīvu atbalsta klubs 
 Ir izveidota kluba padome, kurā iesaistās konkrētu sporta 

virzienu iniciatori (nodaļu vadītāji);  

 Iespēja darboties klubā ir personām ar invaliditāti un 
citiem interesentiem; 

 Darbības virzieni – vieglatlētika, orientēšanās un 
makšķerēšana. 

 Pirmās pašu organizētās makšķerēšanas sacensības pie 
Jūdažu ezera 12.10.2013. 

 



Makšķerēšanas sacensības 



Nodarbinātības pasākumi pieaugušajām 
personām ar funkcionāliem traucējumiem 

 Aušanas darbnīca; 

 Šūšanas darbnīca; 

 Dažādu rokdarbu tehniku apguves apmācības; 

 Mājturības darbnīca pašaprūpes, ēst gatavošanas un 
mājsaimniecībā nepieciešamo iemaņu apguvē; 

 

 Nodarbinātības pakalpojumā iesaistījušās 15 
pieaugušās personas ar invaliditāti 

 



Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes 
personām ar funkcionāliem traucējumiem 

 

 Deju un kustību terapija; 

 Ārstnieciskā vingrošana; 

 Mūzikas nodarbības; 

 Gaismas teātris; 

 Atbalsta grupa; 

 Vizuālā māksla; 

 Sarunas par garīgām tēmām; 

 



Darbinieku pieredzes braucieni 2013. gadā 
 Somija – Camphill ciematu apmeklējums, SIF 

projekta ietvaros; 

 Norvēģija – sociālā uzņēmuma «Aspro AS», sadarbībā 
ar Norvēģu tirdzniecības kameru; 

 Vācija – dažādu sociālo pakalpojumu apmeklējums, 
sadarbībā ar Latvijas kustību par neatkarīgu dzīvi; 

 Baltkrievija – Iekļaujošās izglītības pieejamība, 
sadarbībā ar Izglītības attīstības centru. 

 



Plašāka informācija www.ceribusparni.lv  
 

 

 

 

 

 

 Paldies par uzmanību! 

 Eva Viļķina 

 Tālr.26371923 
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