
Vadības ziņojums 
 

Nodibinājuma padomei 2018. gadā ir notikuši trīs padomes sēde. 

  

 Nodibinājuma mērķi ir: 

 Sadarboties ar dažādu nozaru speciālistiem un organizācijām, sniegt atbalstu bērniem un 

viņu ģimenēm krīzes situācijās, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditāti; 

 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 invaliditāti; 

 Izstrādāt un organizēt apmācību programmas. 

 

Nozīmīgākie notikumi 2018.gadā 

 

 Pakalpojumu Līguma (Nr.6 izdots 2017.gada 09.janvārī) vienošanās nr. 1 izdota 

01.11.2017. 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 2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim esam snieguši 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:  

- 149 bērniem sociālo rehabilitāciju līdz 30 dienām; 

- 30 bērniem kompleksu sociālo rehabilitācijas pakalpojumu līdz 60 dienām, kur par 

noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess;  

- pavadošām personām bērniem, kuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. 

 Sniegts sociālais rehabilitācijas pakalpojums no prettiesiskām darbībām cietušām 

pilngadīgām personām institūcijā ar izmitināšanu- 14 klienti  

 

 Valmieras pilsētas pašvaldības Deleģēšanas līgums un Finanšu līgums Nr. 10-

901/2.4.4.6/18/69 izdots 20.03.2018. par finansējuma piešķiršanu. EUR 15652,00; 

 

 Līgums ar NVA Valmieras filiāli par bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā 

nodarbinātības pasākumā ”Pasākums noteiktām personu grupām” Līguma nr. 40.13.5-

2.3/14 izdots 15.05.2017. 

 

 Tika realizēts projekts AS „Latvijas valsts meži” ziedojuma sociālās palīdzības 

veicināšanai. Realizācija 01.03.2018.-31.12.2018. Kopējā summa 5,992.04 

Nr.1- Darbinieku apmācības profesionālās kompetences paaugstināšanai darbā ar 

atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem vardarbībā cietušiem jauniešiem, bērniem ar 

destruktīvu uzvedību.  

Nr.2 „Āra” jeb piedzīvojumu izglītības metodes pilotēšana. 

Nr.3 Apmācības grupas līdzatkarīgajiem un atkarīgajiem bērniem, bērniem ar 

destruktīvu uzvedību, pilotēšana. Apmācības grupu laikā tiks veiktas aktivitātes 

atkarīgo bērnu un jauniešu motivēšanai uzsākt sociālās rehabilitācijas programmas 

īstenošanu vardarbības seku mazināšanai.  

 

 Līgums 1.15/224 izdots 2018.gada 23. maijā “Par individuālo vajadzību izvērtēšanu un 

atbalsta plāna izstrādi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta „Vidzeme 



iekļauj” (projekta Nr 9.2.2.1./15/I/003)” realizēšana. Tika izvērtēti bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem dzīvesvietās. Līgums līdz 2018.gada 30 novembrim. Summa 62 000 EUR 

 

 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, 

kanisterapija)  

 Nodibinājums „Centrs Valdardze’ iesaistījies vairākos projektos t.sk. starptautiskos, kā 

projekta partneris. Finanšu līdzekļus šais projektos neadministrē. 

Nozīmīgākie uzdevumi 2019.gadā 

 

 Pakalpojuma līgums Nr. 6 izdots 2017.gada 09.janvārī  (vienošanās nr. 3 pie līguma Nr.6 

izdota 2019.gada 8.janvārī) 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.  

 

 Pānojam piedalīties cenu aptaujā/ iepirkuma “Par individuālo vajadzību izvērtēšanu un 

atbalsta plāna izstrādi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  

 

 Plānojam sadarbību ar Valmieras pilsētas pašvaldību, par sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanu Valmieras pilsētas bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijās 

finanšu līgums Nr 10-901/2.4.4.6/19/78 izdots 2019. gada 5. martā; 

 

 Plānojam piedāvāt pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

 Plānojam sadarbību ar NVA par darbavietu nodrošināšanu bezdarbniekiem; 

 

 Uzsākam centra pielāgošanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

 Plānojam iesniegt vēl citus projektus materiālās bāzes uzlabošanai un bērnu izglītošanai. 
 


