
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008095298
Nosaukums CENTRS VALDARDZE NODIBINĀJUMS
Taksācijas gads 2019

1. Organizācijas darbības mērķis
Sadarboties ar dažādu nozaru speciālistiem un organizācijām, sniegt atbalstu bērniem un viņu
ģimenēm krīzes situācijās, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invalīdiem.
Darboties kā izglītības un atbalsta centram bērnu un ģimenes labklājības veicināšanai, nodrošinot
attīstošas, informatīvas un preventatīvas programmas;
Sniegt stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un sievietēm, īpaši
vardarbībā cietušiem, un viņu ģimenes locekļiem t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un
invalīdiem;
Izstrādāt un organizēt apmācību programmas.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
1 - Labdarība
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
12 - Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības
celšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
3 - Cilvēki ar invaliditāti
16 - No vardarbības cietušās personas

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Raiņa iela 9F, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
kontaktadrese Raiņa iela 9F, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
tālruņa numurs 29178330
e-pasta adrese evasare@inbox.lv
mājaslapa

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)
Pakalpojumu Līguma (Nr.6 izdots 2017. gada 09. janvārī) vienošanās nr. 3 izdota 08.01.2019. ar
Latvijas Bērnu fondu, kuri valsts vārdā iepērk sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā
bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām- noziedzīgiem nodarījumiem, ekspluatācijas,
seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu
aizskarošām darbībām.
Mūsu institūcijā laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim esam snieguši sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu:
-145 bērniem sociālo rehabilitāciju līdz 30 dienām;
-46 bērniem kompleksu sociālo rehabilitācijas pakalpojumu līdz 60 dienām, kur par noziedzīgo
nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess;
-12 pavadošām personām bērniem, kuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.
Sniegts sociālais rehabilitācijas pakalpojums no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām
personām institūcijā ar izmitināšanu - 28 klienti , bez izmitināšanas 25 klienti
Nodibinājums ‘Centrs Valdardze” organizē dažādas aktivitātes un pilnvērtīgu brīvā laika
pavadīšanu (ekskursijas, nometnes, pasākumu apmeklējumi utt.) vardarbībā cietušiem bērniem.
Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (mākslas terapija, sociālais darbs)
Nodibinājums „Centrs Valdardze’ iesaistījies vairākos projektos, kā projekta partneris. Finanšu
līdzekļus šais projektos neadministrē.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Valsts apmaksātās programmas no prettiesiskām darbībā cietušiem bērniem un pavadošām
personām
Mūsu institūcijā laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim esam snieguši sociālās
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rehabilitācijas pakalpojumu:
-145 bērniem sociālo rehabilitāciju līdz 30 dienām;
-46 bērniem kompleksu sociālo rehabilitācijas pakalpojumu līdz 60 dienām, kur par noziedzīgo
nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess;
-12 pavadošām personām bērniem, kuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.
Sniegts sociālais rehabilitācijas pakalpojums no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām
personām institūcijā ar izmitināšanu - 28 klienti, bez izmitināšanas 25 klienti
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, kuri nonākuši krīzes situācijāssaņēmuši
atbalstu un rehabilitāciju īslaicīgās krīzes situācijās 18 bērni un pilngadīgās personas.
Sociālā darbinieka pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 70 bērni un viņu
ģimenes..
Sadarbībā ar LBF noorganizēta un novadīta vasaras nometne 21 vardarbībā cietušiem bērniem ar
vecākiem „Valdardzēni”.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 3
7.2 iesaistīto personu skaits 25
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 295

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 50 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 2095 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 2095 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
•2009. gada 22.jūlija MK noteikumi 1613 „ Kārtība kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērniem,
kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.”, kuri paredz , ka finansējumu sadala un pārrauga Latvijas
Bērnu fonds. Latvijas Bērnu fonda pārraudzībā tiek uzlabota vardarbībā esošo centru sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāte un pakalpojuma nodrošinājums (bērnu skaits, finansējums)
atbilstoši reģionu vajadzībām.
•Laba sadarbība ar pašvaldībām t.sk. ar Valmieras pilsētas pašvaldību (līgums par soc.
pakalpojumiem- mākslas terapeits, sociālais darbinieks bērniem ar funkcionāliem traucējumiem).

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
•Nestabilitāte organizācijas finansējumā. Finansējums atkarīgs no sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu saņēmušo personu skaita. Nauda seko sniegtajam pakalpojumam. Iespējamo
vardarbībā cietušo personu skaits nav prognozējams.
•Neskaidra, nekonkrēta sociālā politika valsts mērogā.

11. Organizācijas darbības mērķis
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)
Pakalpojuma līgums ar Latvijas Bērnu fondu, kuri valsts vārdā iepērk sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām- noziedzīgiem
nodarījumiem, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādām citām
nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Pakalpojuma līgums ar Latvijas Bērnu fondu, kuri valsts vārdā iepērk sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām- noziedzīgiem
nodarījumiem, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādām citām
nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām.
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Jāveic nodibinājuma teritorijas labiekārtošana un telpu renovācija. Materiālās bāzes
uzlabošana, centra pielāgošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
Plānojam sadarbību ar Valmieras pilsētas domi un citām pašvaldībām, par sociālās
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rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Valmieras pilsētas bērniem, kuri nonākuši krīzes
situācijās;
Turpināt piesaistīt finansējumu dažādos projektu konkursos.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
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norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Plānojam no realizēt akciju „Jūti dabu” A/s “Latvijas valsts meži” finansētu Sociālās
palīdzības ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv. projektā tiks iekļauti 72 vardarbībā cietuši
bērni. Summa 5999,94 EUR. Laiks 2020. gada 1. aprīļa līdz 30.septembrim
Sociālie pakalpojumi Valmieras pilsētas pašvaldībai- sociālā darbinieka un mākslas terapeita
pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Sadarbība ar Valsts policiju bērnu tiesību aizsardzībā, nepilngadīgo nopratināšana ja veiktas
prettiesiskas darbības.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Plānojam no realizēt akciju „Jūti dabu” A/s “Latvijas valsts meži” finansētu Sociālās
palīdzības ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv. projektā tiks iekļauti 72 vardarbībā cietuši
bērni. Summa 5999,94 EUR. Laiks 2020. gada 1. aprīļa līdz 30.septembrim
Sociālie pakalpojumi Valmieras pilsētas pašvaldībai- sociālā darbinieka un mākslas terapeita
pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Sadarbība ar Valsts policiju bērnu tiesību aizsardzībā, nepilngadīgo nopratināšana ja veiktas
prettiesiskas darbības.
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Piesaistīt finansējumu, lai nodrošinātu vardarbībā cietušo bērnu, kuri saņem sociālo
rehabilitāciju „Centrā Valdardze”, pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vieta- Raiņa
iela 9f, Valmiera;
Izglītot speciālistus, ka iesaistīti sociālās rehabilitācijas programmās. Attīstīt jaunu metožu
un metodiku ieviešanu „Centrā Valdardze”;
meklēt finanšu iespējas izglītības projektiem, kuri paredzētu apmācības nodrošināšanu
vardarbībā cietušām personām, kuras saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrā
Valdardzē. Vieta- Raiņa iela 9f, Valmiera;
meklēt finanšu iespējas, lai varētu strādāt uz profilaksi ar vardarbībā cietušām sievietēm,
kurām ir zīdaiņa vecuma bērni- 4 gadu vecumam, vai grūtniecēm. Attīstīt pakalpojumu
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vieta- Raiņa iela 9f, Valmiera;
meklēt finanšu iespējas centra infrastruktūras uzlabošanai, lai varētu sniegt pilnvērtīgu
pakalpojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditāti. Vieta- Raiņa iela 9f, Valmiera

Vadītājs Eva Sāre-Aizsilniece
07.08.2021
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