
Vabaühendus  

Alūksne 

erivajadusega laste ja noorte 

tugikeskus «Saulstariņi»   

 



 

Vabaühendus “Saulstariņi”  

on loodud 13. detsembril 2001 

 

Ühenduse eesmärk 

 

Teavitustegevus, erivajadusega laste ja noorte arengu 

toetamine ja ühiskonda integreerimine. 



Vabaühenduse liikmed 

Tugikeskuses on registreeritud 27 erivajadusega last ja noort 

Alūksne ja Ape omavalitsusest.  

Rahaline tegevustoetus 

Alūksne omavalitsus, projektitoetused 

Koostööpartnerid  

 Kihelkonna Preestrite kogu, Madona folk-tantsu grupp 

«Mazais cilvēciņš», Riia Linna Ühing “Rūpju bērns” - 

huvikaitseorganisatsioon, Velku Fond, ajalehed “Alūksnes ziņas” 

ja “Malienas ziņas”, Läti Pimedate Seltsi Alūksne esindus 



 

 

SWOT-ANALÜÜS 

TUGEVUSED:  

 Vabaühendus „Saulstariņi” on tegutsenud 11 aastat 

 „Velku” Fondi rahastatud sotsiaalteenus – tugirühm puudega 

laste ja noorte vanematele ja pereliikmete hooldajatele   

 Ühendus korraldab kvaliteetseid,harivaid üritusi ja õppereise. 

 Ühendus on läbi viinud 16 projekti, kogusummas 830745 €.  

 Kogunud annetusi ja humanitaarabi 

 Ühendusel on isiklik veebileht. 

NÕRKUSED:  

 Liikmete passiivne osalemine ühenduse tegevuste ja projektide 

ettevalmistamisel 

 Suur vahemaa takistab liikmete aktiivset osavõttu ühenduse 

tegevustest 

 Ühendusel pole isiklikku transpordivahendit 

 Liikmete madal sissetulek piirab nende võimalusi tügirühma 

tegevustes osalemisel.  

 Materiaalsed väärtused on kohati liikmetele olulisemad kui harivad 

tegevused ja üritused 

 Kaaskodanike vähene teadlikkus ühenduse ja selle liikmete 

tegevusest. 

 Ühendusel ei ole ametlikku kontorit ega kindlat tööplaani. 

 Õhtul toimuvaid üritusi ei ole halva ühistranspordi ühenduse tõttu 

Alūksne piirkonnas võimalik korraldada. 

VÕIMALUSED:  

 Kohaliku omavalitsuse tugi – ühekordne tegevustoetus ja 

projektipõhised tegevused   

 EL-i rahastuse ja teiste fondide kasutamine 

projektitegevusteks. 

 Uute liikmete kaasamine 

 Uute tegevussuuniste koostamine  

 Alūksne Sotsiaalkeskuse ruumide kasutusvõimalus 

 Kohalike ajalehtede kasutamine teavitustööks 

 Liikmete huvide ja soovide kaardistamine 

 Ühenduse veebilehe pidev värskendamine 

 Ürituste korraldamine erinevatele vanusrühmadele ja 

huvigruppidele 

OHUD:  

 

  



• 2011 “Loovuse töötoad” – Läti – Šveitsi 

koostööprogramm, EMP Vabaühenduste 

fond 

Eesmärgiks toetada Alūksne erivajadusega 

laste ja noorte ning eakate integreerumist 

ühiskonda. 

•  2011 Maaelu edendamise sihtasutus, Kirde 

regiooni Põllumajanduse Nõukogu projekt 

„Valguse ja heli rütmis” 

 

Projektid 



• 2013 „Kunst ja teater teevad lõbusaks" – 
eesmärgiga teha loovate ja kunstiliste tegevuste 
abil võimalikuks eri rahvusest noorte tutvumine 
(eriline tähelepanu pantomiimil), soodustada uute 
iseloomujoonte ja oskuste arenemist, tutvumine 
teiste rahvuste kultuuri ja traditsioonidega. 

• 2014 Ziedot.lv heategevusorganisatsiooni 
sotsiaalabi projekt “Erivajadusega noorte 
sotsiaalsed ja praktilised oskused iseseisva elu 
alustamisel.” 

• 2014 – 2015 “MYCELF – Rohkem Sa Hoolid Eestis, 

Lätis, Soomest”. Eesmärgiks on omastehooldajate 
toetamine ja huvide kaitse alternatiivse 
hooldusteenuse pakkujana. 



 

 

 

Üritused 
Regulaarne osavõtt Vidzeme regiooni spordivõistlustest, 
rahvusvahelistest amatööride festivalidest “Solis”(Samm), 

“Nāc līdzās”(Tulge kaasa), iga-aastastest Loodusfestivalidest. 

2003 asutati “Saulstariņu skola” – Saulstariņi kool, kus 
erivajadusega lapsed saavad osaleda erinevates 
õppeprogrammides: 
- visuaalkunst, õpetaja A.Vēliņa 
- muusika, õpetaja O. Jēģere 
- žestid ja helide süsteem – Tiibeti meetod. 

 

Lastevanemate tugirühma loengud – korraldatud «Velku 
Fondi» sotsiaalteenuse toetusel 



Puude istutamine linnapargis 

-  «Meie linna eest» 

kampaania raames 



Projekt “Loovuse töötoad” 





Projekt  

«Kunst ja teater teevad lõbusaks" 



Erivajadusega noorte sotsiaalsed ja praktilised 

oskused iseseisva elu alustamisel. 

 



Kubija laager 





 

Kontakt 

75 a Hēlenas tn                                                     

Alūksne LV- 4301 

 

Tel: +371 64323615 

Mob: +371 26365264 

e-mail: saulstarini@aluksne.lv 

Veebileht: saulstarini.idisks.lv 

Tänan tähelepanu eest! 


