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Ievads  
 
Camphill ciemats Rožkalni ir sociāli terapeitiskas mājas, kuras ir sākušas savu darbu 1999. 
gadā. Kopā ar pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mēs veidojam mazu 
sabiedrību, kurā katrs indivīds var darīt vajadzīgu un jēgas pilnu darbu, justies pilnvērtīgs 
un nepieciešams sabiedrības loceklis. Māja ir atzīšanas un uzticēšanās vieta. 
Ģimenes mājas ir mājvieta visiem, kas dzīvo ciematā. Mēs gribam dzīvot kopā pamanot 
mūsu līdzcilvēku un viņa īpašās vajadzības. Mēs mēģinām ieklausīties viens otrā arī tad, 
kad vārdi nevar tikt izrunāti. 
Mēs mēģinām lūkoties pāri ārējām nespējām, meklējot patieso būtni katrā cilvēkā. 
Dzīve ir mūsu skolotājs. Māksla, zinātne un reliģija ir mūsu dzīves sastāvdaļas. Mēs gribam 
uzzināt vairāk par zemi, zvaigznēm un par mums pašiem. Mēs kopā studējam, lasām 
biogrāfijas, mēs dziedam un muzicējam, mēs dejojam un uzvedam teatrālus uzvedumus. 
Mēs vēlamies kopā svinēt kristīgos svētkus un meklēt to iekšējo jēgu. Visos kultūras un 
sociālos pasākumos indivīds un visa kopiena var sajust sevi kā daļu no šodienas pasaules. 
Mēs strādājam viens otram un apkārtējai pasaulei. Mēs strādājam uz lauka, mājturībā un 
darbnīcās. Katrs var piedalīties pēc savām spējām, kļūstot par vērtīgu un atzītu cilvēku 
ciematā. 
Tikai tad, kad mums ir dota iespēja strādāt jēgas pilnu darbu, mēs varam justies pilnvērtīgi 
sabiedrības locekļi. 
Rožkalnu sabiedrību veido sociālie darbinieki to ģimenes, pieaugušie cilvēki  ar 
intelektuālās attīstības traucējumiem (ciemnieki) un uz īsāku vai garāku laiku Rožkalnos 
apmetušies brīvprātīgie palīgi. 
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Ciemats atrodas Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, Latvijā. Rožkalnu ciemats sastāv no 
divām ģimenes mājām (Rožkalnu māja un Zentas Mauriņas māja), Cincendorfa nams, kurā 
atrodas zāle, papīra darbnīca un piena produktu darbnīca. Liellopu kūts, putnu kūts, 
atjaunota klēts, kurā atrodas tējas gatavošanas darbnīca, palīgēkas (šķūņi, pagrabs, 
saimniecības ēka), pirts.  

 
 
Nodibinājums Camphill Rožkalni sniedz sociālās aprūpes pakalpojumu un ir reģistrēts LR 
Labklājības ministrijas sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzēju reģistrā. 
 
20 gadu laikā ciematu Rožkalni par savām mājām ir saukuši ap 25 cilvēki ar īpašām 
vajadzībām. 2019. gadā ciematā dzīvo 10 ciemnieki.  
No 2010.gada ciemnieku skaits, kas patstāvīgi dzīvo Rožkalnos, no 5 cilvēkiem palielinājies 
līdz 10 cilvēkiem. 
 
Camphill Rožkalni budžetu veido ienākumi no sociālā pakalpojuma sniegšanas, ieņēmumi 
no saimnieciskās darbības (lauksaimniecība, darbnīcu produkcija), CNRA iemaksām, 
ziedojumiem un dažādiem attīstības projektiem.  
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Camphill Rožkalni budžets 
 
 
2012.gads – 57 240.00 EUR 
2013.gada – 80 420.00 EUR 
2014.g. – 88 346.00 EUR 
2015.gads – 91 797.00 EUR 
2016.g – 96 000.00 EUR 
2017.g.- 108 734.00 EUR 
2018.g. – 112 625.00 EUR 
2019.g.-121 436.00 EUR 
2020.g. – 121 959.00 EUR 

Budžeta ienākumu procentuālais sadalījums 2019.gadā (nav ietverts ES finansētais un citu 
attīstības projektu finansējums) 
 
 
Nodibinājuma Camphill Rožaklni izpildvara ir valde. Valde strādā 5 cilvēku sastāvā, un to 
ievēl padome. Padome sastāv no 11 cilvēkiem un ietver Camphill Rožkalni līdzstrādniekus, 
Camphill pasaules kopienas locekļus, klientu radiniekus, sadarbības partnerus, sociālās 
jomas profesionāļus. Valdi ievēl uz 5 gadiem. Padomi ievēl uz 3 gadiem. 
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Atskats uz iepriekšējo plānošanas periodu 2011. – 2018. gads 
 
 Nodibinājums Camphill Rožaklni darbība un attīstība ir balstīta uz 2011.gadā pieņemto attīstības 
plānu. Valde atbilstoši ārējiem un iekšējiem apstākļiem ir pildījusi savu darbu, lai nodrošinātu 
nodibinājuma pastāvēšanu, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un attīstību.  
  
Galvenie izvirzītie un paveiktie uzdevumi.  
 
1. Kā viens no uzdevumiem 2011.gadā bija uzcelt sociālo aktivitāšu un semināru ēku, kā arī uzcelt 

piena pārstrādes darbnīcu. Tas bija jāpaveic, lai atbrīvotu telpas ģimenes mājā un nodrošinātu 
pilnvērtīgu ģimenes mājas iekšējo dzīvi. 2012.gadā tika uzcelts Cincendorfa nams, kurā šobrīd 
atrodas sociālo aktivitāšu zāle, papīra darbnīca un piena pārstrādes darbnīca. Šis uzdevums ir 
pilnībā realizēts. 

  
2. Sociālā pakalpojuma pieejamības paplašināšana, palielinot ciemnieku skaitu 2018.gadā līdz 14 

ciemniekiem. Šis uzdevums ir paveikts daļēji, jo neiegūstot finansējumu trešās ģimenes mājas 
celtniecībai, mērķi nav iespējams sasniegt kapacitātes trūkuma dēļ.  

 
3. Trešās ģimenes mājas plānošana un celtniecība, kura jāpabeidz līdz 2015.gadam. Ģimenes 

mājas projektēšanu uzsāka 2015.gadā. Ir ieguldīts liels darbs un valde izprot šī mērķa nozīmību. 
Trešās ģimenes mājas būvniecība ir valdes darbu prioritāte. Līdz šim ir izstrādātas trešās ģimenes 
mājas skices, veikta vietas izpēte un ģimenes mājas ģeotelpiskā novietojuma izvēle, iegūts 
finansējums tehniskā projekta izstrādē. 2019.gadā ir noslēgts līgums ar arhitektu par mājas tehniskā 
projekta izstrādi. Notiek intensīvs darbs pie finansējuma piesaistes.  

 
4. Lauksaimniecības nodrošināšana un attīstīšana. 7 gadu laikā Rožkalnu saimniecība ir 

saskārusies ar dažādiem izaicinājumiem, kas ir ietekmējis lauksaimniecības attīstību, taču esam 
sasnieguši uzstādītos mērķus. Saimniecības rīcībā ir divi traktori, iegādāts daudzkorpusu arkls un 
siena vālotājs, rekonstruēta liellopu kūts (piena savākšanas telpa, jauni govju aizgaldi), iegūti līdzekļi 
un 2019.gadā renovēta putnu kūts un žogs. Rožkalni ir ieguvuši bioloģiskās lauksaimniecības 
statusu, līdzstrādnieki ir ieguvuši profesionālās zināšanas un kvalifikācijas bioloģiskā 
lauksaimniecībā. Rožkalnos ir izveidota bišu drava, sākta trušu audzēšana.  

 
5. Uzcelt apkurināmu siltumnīcu, kas nodrošinātu ciemniekus ar pašizaudzētiem dārzeņiem un 

augiem. Šis uzdevums ir izpildīts daļēji, jo plānošanas perioda laikā mainījās prioritātes finanšu 
izlietojumam. Taču Rožkalnos ir uzcelta siltumnīca, kas ir lokāli apsildāma, ir iekopti dārzi gan 
dārzeņiem, gan garšaugiem. 2019.gadā paplašināti augļu koku stādījumi.  

 
6. Organizēt 2017 gadā Ziemeļu reģiona festivālu. Šis uzvedums tika izpildīts. 2018.gadā Rožkalnos 

notika grandiozs Ziemeļu reģiona festivāls, kas pulcēja varāk par 100 cilvēkus. 2019.gadā Rožkalni 
svinēja 20 gadu pastāvēšanas jubileju, kuru apmeklēja vairāk par 150 ciemiņi.  

 
7.  Rožkalnos dzīvojošo iesaistīšana valdes darbā. Šis uzstādījums ir ņemts vērā un izpildīts. Valdē 

no 5 locekļiem 2 dzīvo Rožkalnu ciematā. Visi lēmumi tiek pieņemtu uz “consensus” principa.  
 
8. Atsākt semināra aktivitātes, kas aptver gan Camphill, gan plašāku antropozofiskā darba 

grupu darba iespējas. Nodibinājums Camphill Rožkalni ir ļoti atbildīgi veicis šo uzdevumu. Regulāri 
tiek organizēti antrposofiski izglītojoši semināri par dažādām aktuālām tēmām kuros tiek aicināti 
viesi.  
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9. Darbnīcu paplašināšana bija viens no attīstības uzdevumiem, izveidojot darbnīcu ēkas un attīstot 
darbnīcu procesus. Rožkalnu valde šo uzdevumu ir izpildījusi. Ir veikta vecās klēts - tējas darbnīcas 
rekonstrukcija, uzsākta pirts - terapeitiskās darbnīcas celtniecība, attīstīta piena darbnīca, atrasts 
finansējums papīra darbnīcu aprīkot ar papīra griešanas iekārtu un stiepļotāju. Uzsāktas koka 
darbnīcas nodarbības.  

 
10. Ēku uzturēšana un remonts. Iepriekšējā plānošanas periodā ir ļoti atbildīgi sekots ēku tehniskajam 

stāvoklim. Kā lielāko investīciju ir jāmin ģimenes māju energoefektivitātes palielināšanu. Rožkalnu 
mājai 2018 gadā tika nomainīti logi un durvis, atjaunots bēniņu siltinājums. Zentas Mauriņas mājai 
tika nomainīti logi, durvis, atjaunots bēniņu siltinājums, veikta ārējās fasādes atjaunošana, kā arī 
jumta daļēja atjaunošana pēc ugunsgrēka. 2018 gadā tika rekonstruēts dzeramā ūdens apgādes 
sistēma.  

 
11. Katru gadu Rožkalni piedāvā sabiedrībai pieredzes apmaiņas dienas un pasākumus, iepazīstinot ar 

Rožkalnu terapeitiskajām mājām un dzīvi. Trīs gadu garumā tika gatavota izrāde par Gētes pasaciņu 
par zaļo čūsku un brīnumskaisto liliju” kuras pirmizrāde notika Rožkalnu 20 gadu jubilejas pasākumā 
augusta Austrumeiropas konferences atklāšanā un Mihaela laika pasākumā. 2019.gada augustā 
sadarbībā ar Krāģīšu majas saimniekiem un Rencēnu pamatskolu tika organizēta konference par 
tēmu: “Cilvēku veidojošs uzturs”. Katru gadu Rožkalnieši uzved Ziemassvētku lugu uz kuru aicina 
viesus un draugus. Rožkalnos tiek organizēti dažādi kultūras un mākslas pasākumi: dzejas dienas 
sadarbībā ar Rencēnu bibliotekāri Andru. Rožkalnus apciemo dažādi mākslinieki un literāti, 
iepazīstinot Rožkalniešus ar saviem mākslas sniegumiem. 

 
12.  Rožkalni caur Workway vietni aicina brīvprātīgos no visas pasaules iepazīt ikdienas un svētku dzīvi 

Rožkalnu ciematā. Ir pozitīva sadarbība vasaras praktikantiem no Hernes Valdorfskolas Vācijā. Ik 
pa laikam Rožkalnos piesakās vienkārši brīvprātīgie no Latvijas, Krievijas, Ukrainas un citām valstīm.  
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Attīstības plāns 2019. – 2024.gadam 
 
Nodibinājuma Camphill Rožkalni valde ir apstiprinājusi nākošo attīstības plānu pieciem gadiem no 
2019. – 2024. gadam, izdalot piecas attīstības stratēģijas sadaļas - lauksaimniecība un lopkopība, 
attīstība un projekti, māja un darbs, kultūra un izglītība, sabiedrība un integrācija.  
 
 
Lauksaimniecība un lopkopība 
 
Lai nodrošinātu lauksaimniecības un lopkopības saglabāšanu un attīstīšanu Rožkalnos ir noteiktas 
vajadzības, uzdevumi un vērtības.  
 
- Ir apzināti resursi un nolemts nepalielināt govju ganāmpulka skaitu, t.i. 5 slaucamas govis; 
- Palielināt bišu saimes no 2 uz  5 saimēm (2019-2020); 
- Uz 2019.gadu traktortehnika ir labā darba kārtībā. Jāturpina preventīvi rūpēties par iekārtām un 

tehniku. Jāiegādājas siena ruļļu prese (2020-2021); 
- Uzsvaru likt uz pienkultūru, tādēļ nepieciešams palielināt siena ieguves vietas un ganības, jo 

šobrīd trūkst (2019-2020); 
- Jāizvērtē iespējas sākt aitkopību (2020-2021); 
- Turpināt iesākto truškopību, kam ir liela terapeitiskā nozīme; 
- Turpināt biosaimniecību (2019-2024) 
- Meža meliorācijjas projekts (2024). 
 
 

Stiprās puses (iekšējā vide) 
 
• Tehnika; 
• Zināšanas un pieredze; 
 
 
 
 
 
 

Vājās puses (iekšējā vide) 
 
• Padziļinātu zināšanu par biškopību, aitkopību, 

meliorācijas neesamība; 
• Līdzstrādnieku trūkums; 
• Finanšu resursu ierobežotība 
 

Iespējas (ārējā vide) 
 
• Paplašināt bio sertifikātu (augi, olas); 
• Projektu finansējums  

Draudi (ārējā vide) 
 
• Papildus zemes platību (ne)pieejamība 
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Attīstība un projekti  
 
Camphill Rožkalni pastāvēšana nav iespējama bez attīstības, pielāgošanās situācijām un ārējām 
ietekmēm. Joprojām ienākumi no sniegtā sociālā pakalpojuma un ienākumi no saimniecības 
nenosedz visas tiešās izmaksas. Lai nodibinājums varētu attīstīties un īstenot uzstādītos mērķus, ir 
jāmeklē papildu finansējums. Valdes uzdevums ir apzināt iespējamos finansēšanas avotus un veikt 
finansējuma piesaisti projektos. Ir uzsākts darbs pie trešās mājas finansēšanas avotu piesaistes.  
 
Kā galvenos attīstības mērķus valde ir noteikusi: 
 
- 3. mājas celtniecība, pabeidzot 2024.gadā un palielinot ciemnieku skaitu līdz 16 ciemniekiem; 
- Klēts - tējas darbnīcas būvniecības pabeigšana un iekārtošana (2019.gads); 
- Pirts - terapijas namiņa pabeigšana (2021.gads); 
- Attīstīt esošās darbnīcas, lai palielinātu ienākumus (2022-2023); 
- Atrast regulāru saražotās produkcijas realizācijas iespējas (2021-2023); 
- Papīra darbnīcas paplašināšana (2022 gads) un tehnikas nomaiņa (2020 gads);      
- Periodiska attīstības darbību pārskatīšana, lai nodrošinātu saskaņu Camphill dzīvei ar mūsdienu 

aktualitātēm (2019-2024).      
 
SVID analīze attīstības un projektu sadaļai. 
 

Stiprās puses (iekšējā vide) 
 
• Darba attiecības ar speciālistu projektu 

apzināšanā un finansēšanas piesaistē; 
• Attīstības plāns un mērķu apzināšana; 
• Camphill Rožkalni pozitīvais publiskais tēls un 

atpazīstamības veicināšana; 
• Veiksmīgi noslēgtie iepriekšējie projekti; 
• CRNA finanšu līdzekļi; 

Vājās puses (iekšējā vide) 
 
• Nepietiekošs darbinieku skaits, motivācijas 

trūkums; 
• Nepietiekami finanšu resursi; 
• Novirzīšanās no mērķa; 
• Slikta laika un finanšu plānošana 
• Esošo projektu realizācijas termiņu neievērošana 

Iespējas (ārējā vide) 
 
• ES un pasaules fondu finansējuma piesaiste; 
• Izveidot projektu pūļa finansējuma platformā; 
• Piesaistīt zinošus profesionāļus; 
• Ziedotāju piesaiste;  
• Novadu reforma; 
• Sabiedrības atbalsts un augošā interese par 

ciemu un cieminieku dzīves ikdienu 

Draudi (ārējā vide) 
 
• Būvniecības izmaksu palielināšanās; 
• Nekvalitatīva būvniecība un termiņu neievērošana 
• Projektēšanas aizkavēšanās; 
• Līdzstrādnieku trūkums; 
• Novadu reforma 
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Māja un darbs  
 
Kā galvenos attīstības mērķus valde ir noteikusi: 
 

- Sekmīgas kopienas pārvaldības nodrošināšana (2020-2022); 
- Jaunu darbinieku / līdzstrādnieku piesaiste, apmācības, ievadīšanā darbā un supervīzijas; 
- Jaunu siciālās rehabilitācijas (terapeitisku) virzienu attīstība ciemnieku dzīves kvalitātes 

uzlabošanai, piemēram, bites, aitas, garšaugi u.c. (2022-2024); 
- Papildus brīvprātīgo piesaiste (t.sk. jaunu virzienu attīstībai) (2019-2024); 
- Produktu noieta tirgu stiprināšana, par 30% 2024.gadā palielinot ienākumus realizējot Rožkalnu 

darbnīcās izgatavotos produktus; 
- Cieminieku dzīves kvalitātes uzlabošana (samazinot ciemnieku skaitu vienā mājā, kas būs 

iespējams uzceļot trešo dzīvojamo māju, kvalitatīva darba terapija, daudzveidības darbnīcas) 
(2021-2024).  

 
Stiprās puses (iekšējā vide) 
 

● Ir noteikts dienas, nedēļas un mēneša ritms, 
kas palīdz veikt ikdienas un mājas darbus 

● Ciemnieki pozitīvi motivēti paši veikt 
ikdienas darbus un pienākumus 

● Jaunas darba un ienākumu gūšanas jomas, 
kas nāk klāt caur stratēģijā minētajiem 
attīstības virzieniem 

● Zinoši un izglītoti darbinieki; 
● Tiek veidots zīmols, kurš kļūst atpazīstams 

kā bioloģiskais/ sociālais  produkts ar 
augstu pievienoto vērtību (Rožkalnu siers, 
Rožkalnu tēja) 

 
 
 
 
 

Vājās puses (iekšējā vide) 
 
● Nepietiekošs darbinieku skaits un bieža 

darbinieku maiņa  
● Esošo darbinieku spēks un enerģija tiek 

patērēti ievadājot jaunus darbiniekus ikdienas 
dzīves ritmos; 

● Slikta laika un finanšu plānošana; 
● Savdabīga attieksme pret dažādības 

aspektiem ciemā, kam ir ietekme gan uz 
darbinieku sastāvu un noturību, gan 
cieminiekiem, jo rada nevajadzīgus 
pārpratumus; 

● stabila ciema pārvaldības riski (ļoti augsts risks, 
brīdī, kad vadošais līdzstrādnieks dodas uz 
ilgāku laiku ārpus ciema) 

● papildus resursi jaunu cieminieku integrēšanai 
kopienā; 

● loģistika saražoto produktu nogādāšanai 
tirzniecības vietās, 

● papildus zināšanu nepieciešamība 
līdzstrādniekiem 

Iespējas (ārējā vide) 
 

● Brīvprātīgie (starptautiski projekti, vietējie); 
● Sadarbības projekti (ziedošana, talkošana / 

papildus darbaspēks konkrētiem darbiem ); 
● Finansējums no LAD maziem attīstības 

projektiem; 
● Inovatīvu risinājumu (kūdras škiedra) 

ieviešana; 
● Jaunas terapeitiskās metodes cieminieku 

dzīves kvalitātes uzlabošanai 

Draudi (ārējā vide) 
 

● Darbaspēka (Līdzstrādnieku) trūkums; 
Inflācija; 
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Kultūra un izglītība 
  
- Katru gadu Rožkalni piedāvā sabiedrībai pieredzes apmaiņas dienas un pasākumus, iepazīstinot 

ar Rožkalnu terapeitiskajām mājām un dzīvi (2019-2024).  
- Rožkalniešu kopīgais gara darbs - izrāde par Gētes “Pasaciņu par zaļo čūsku un brīnumskaisto 

liliju” tiks turpināta rādīt dažādās Latvijas vietās, Igaunijā un Somijas Camphill Silvija Koti (2020-
2021). 

- Tiek organizēti starptautiski Camphill ciematu pasākumi: vasaras festivāli, mākslas dienas, 
pieredzes apmaiņas pasākumi starp ciemiem, brīvprātīgo pasākumi (2019-2024). 

-  Katru gadu rožkalnieši uzved Ziemassvētku lugu uz kuru aicina viesus un draugus. Rožkalnos 
tiek organizēti dažādi kultūras un mākslas pasākumi: dzejas dienas sadarbībā ar Rencēnu 
bibliotēku. Rožkalnus apciemo dažādi mākslinieki, mūziķi un literāti, iepazīstinot rožkalniešus ar 
saviem mākslas sniegumiem (2019-2024). 

- Regulāri tiek organizētas lekcijas un semināru par dažādām ciematam aktuālām tēmām no 
antropozofiskā skatu punkta (2019-2024). 

 
Kā galvenos attīstības mērķus valde ir noteikusi: 
 
- Stiprināt Camhill kopienas mērķus gan iekšējā vidē, gan sabiedrībai (2022-2024);      
- Stiprināt Camphill kopienu starptautisko sadarbību mūžizglītības un pieredzes apmaiņas jomā 

(2019-2024);      
- Veicināt un motivēt līdzstrādniekus jaunu prasmju un zināšanu apguvē, īpaši antropozofisko 

vērtību izpratni (2019-2024); 
- Saglabāt un attīstīt ciemnieku prasmes, ņemot vērā katra ciemnieka funkcionālās spējas (2019-

2024). 
 
 

Stiprās puses (iekšējā vide) 
 
• Sadarbības partneri un atbalstītāji; 
• Darbinieku pieredze; 
 

Vājās puses (iekšējā vide) 
 
• Darbinieku (t.sk. valdes ) ierobežotie laika resursi;; 
• Papildus resursi jaunu līdzstrādnieku / valdes 

apmācībām; 

Iespējas (ārējā vide) 
 
• Iziešana ārpus Rožkalniem (festivāli, pieredzes 

apmaiņa); 
• Mazo projektu potenciāls ceļošanai un pieredzes 

apmaiņai; 
• Brīvprātīgo, valdes, padomes, sabiedrības 

iesaiste; 
• Izglītība cieminiekiem par dažādiem nozīmīgiem 

jautājumiem (aroda prasmes, ģimene, attiecības, 
seksualitāte) 

Draudi (ārējā vide) 
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Sabiedrība un integrācija  
 
- Pabeidzot 3. māju, Rožkalni var uzņemt 4-5 ciemniekus (kopā 15-16 ciemnieki)  
- Izglītot sabiedrību par kopienas sociālā pakalpojuma lietderību un nepieciešamību (2019-2024),  
- Popularizēt Camphill kustību, lai veidotu inovatīvu un alternatīvu sociālo pakalpojumu cilvēkiem 

ar garīga rakstura traucējumiem (2022-2024). 
 
Kā galvenos attīstības mērķus valde ir noteikusi: 
 
- 3. mājas celtniecības laikā darbs pie papildus darbinieku / līdzstrādnieku piesaistes (2022-2024); 
-  Cilvēktiesību nodrošināšana sociālās rehabilitācijas (terapiju) procesa sniegšanā (2019-2024); 
- Komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana (2020-2024), kas ietver gan informējoša, gan 

izglītojoša, gan papildus resursus piesaistošu darbību īstenošanu;      
- Camphill kopienas interešu pārstāvība valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstisko organizāciju 

darba grupās un forumos (2022-2024); 
- Regulāra mobīlo sakaru operatoru informēšana un ierosinājumu izteikšana, lai panāktu tīkla 

pārklajuma uzlabošanu (2020-2022); 
- Sabiedrībs līdzdalības vairošana Camphill ciemata dzīvē (2019-2024); 
- Regulāru ziedojumu apjoma palielināšana (2019-2024). 
 
 

Stiprās puses (iekšējā vide) 
 
• Darbinieku pieredze; 
• Valdes jauda; 
• Rožkalnu pieredze un stāsts; 
• Cieminieku piederīgie un to resursi 
 
 
 

Vājās puses (iekšējā vide) 
 
• Vāja komunikācijas pieredze; 
• Finanšu resusu trūkums; 
• Darbinieku / līdzstrādnieku laika resursi 

Iespējas (ārējā vide) 
 
• Sabiedrības labvēlības iegūšana; 
• Papildus finansējums caur ziedojumiem (piem. 

reizi mēnesī 10 EUR); 
• Brīvprātīgo piesaiste; 
• Jaunas pasākumu formas sadarbības partneru un 

draugu iegūšanai 

Draudi (ārējā vide) 
 
 
• Sabiedrības noraidošā attieksme; 
• Darbaspēka trūkums; 
• Nepietiekams tīkla pārklājums gan telefona 

sakariem, gan interneta piekļuvei  
 
 
 

 
 


