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Biedrības «Cerību spārni» 
Bērnu dienas aprūpes centra pakalpojums

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

• Fizioterapija, logopēda konsultācijas, mākslas terapija, smilšu 
terapija, canis terapija, bērnu pieskatīšana;

• Sociālais darbs ar ģimeni, gadījumu vadīšana;

Bērnu dienas aprūpes centrā nodarbināti:

• Pakalpojumu vadītājs, 1 sociālais darbinieks, 

1 sociālais aprūpētājs, 5 terapeiti, grāmatvedis, lietvedis;

Pakalpojumus saņem 56 ģimenes no:

• Siguldas, Krimuldas, Inčukalna un Pārgaujas novadiem;



Biedrības «Cerību spārni» 

Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu 

pakalpojums

 Dienas aktivitātēs ietilpst:

Nodarbinātības aktivitātes:

• Aušana, šūšana, ādas apstrāde, keramika, sveču izgatavošana, 

dažādi rokdarbi, pašaprūpes prasmju apgūšana, mājturība.

Terapijas un nodarbības:

• Fizioterapija, deju un kustību terapija, gaismas teātris, mūzikas 

nodarbības, mākslas terapija, smilšu terapija, 

psihologa konsultācijas, psihologa atbalsta grupas.

Katrai dienai ir dienas ritms un paredzamas aktivitātes.



Biedrības «Cerību spārni» 

Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu 
pakalpojums

Biedrībs redzeslokā – 44 jaunieši un pieaugušie ar invaliditāti;

Dienas aprūpes centrā nodarbinātie darbinieki un speciālisti:

• Pakalpojumu vadītājs, Sociālais darbinieks, 2 aprūpes speciālisti, 7 

amatu meistari, 6 terapiju un nodarbību speciālisti, grāmatvedis, 

lietvedis.

Pakalpojumus saņem arī personas no:

• Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Pārgaujas.

Sociālais darbs ar ģimeni kopumā, vecāku līdzdalība.



Ieguvumi

• 97% vecāku ir darba attiecībās, 

• mazinās pabalstu saņēmēju skaits,

• ģimene dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, 

• pašvaldībai nodokļu maksātāji.

 Biedrība nodarbina:

• 16 personas uz darba līguma pamata;

• 4 Personas uz uzņēmumu līguma pamata;

• 17 Personas uz pakalpojuma līguma pamata;

• Kopā nodarbinām 37 personas.



Biedrības «Cerību spārni»

ģimenes asistenta pakalpojums

Pakalpojums ģimenēm ar bērniem un personām ar garīga rakstura 
traucējumiem;

Pakalpojumu sniedz 3 darbinieki – 2 sociālie darbinieki, 1 sociālais 

rehabilitētājs;

Pakalpojumu  pērk – Siguldas, Krimuldas un Inčukalna pašvaldības;



Biedrības «Cerību spārni» sociālā 

atbalsta centrs «Cerību māja»

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem grūtībās nonākušas 

māmiņas ar maziem bērniem;

Pārejas posms uz grupu mājas pakalpojumu cilvēkiem ar garīga 

rakstura traucējumiem;

Pakalpojumā nodarbināti – Pakalpojumu vadītājs, 1 sociālais 

darbinieks, 3 aprūpes speciālisti, 1 sociālais rehabilitētājs, piesaistīti 

nepieciešamie speciālisti/terapeiti;

 Līdz šim pakalpojumu saņēmušas 10 mammas un 13 bērni;

 Pakalpjumu saņēmušas Siguldas novada, Liepājas, Jelgavas, 
Jelgavas novada, Salacgrīvas, Salaspils un Olaines.



Biedrības «Cerību spārni» sociālā 
atbalsta centrs «Cerību māja»

«Atelpas brīža» pakalpojums:

 Pakalpojumu saņēmušas 32 ģimenes;

 Pakalpojumu saņēmuši bērni no Siguldas, Liepājas, Ogres, Ikšķiles, 

Inčukalna, Cēsīm, Balviem, Aizkraukles, Pārgaujas, Ķekavas, 

Lielvārdes un Riebiņu novada;

Pakalpojumā nodarbināti  - 1 sociālais darbinieks, 10 aprūpes 

speciālisti, piesaistīti nepieciešamie speciālisti un nodarbību vadītāji;



Sociālais uzņēmums

«Visi Var»



Darba integrācijas uzņēmums



Paveiktais un plānotais

 Atvērts Labdarības veikals – 5 darba līgumi;

 Atvērta šūšanas darbnīca – 6 uzņēmuma līgumi;

 Notiek remontdarbi;

 Jāveido kokapstrādes ražotne un citas ražotnes 

cilvēku ar invaliditāti un citu mazaissargāto 

cilvēku grupu nodarbinātībai;

 Izstrādāts projekts Altum finansējumam;



Paldies! Tālr. 26371923

Uz sakariem!               eva.vilkina@ceribusparni.lv


