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NODIBINĀJUMA “CENTRS VALDARDZE” 

DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2020. – 2023.gads 
 

IEVADS 

Centra darbības stratēģija 2020. – 2023.gadam ir dokuments, kurā noteiktas prioritātes, 

darbības virzieni, sasniedzamie mērķi, veicamie uzdevumi visās iestādes kompetences jomās, 

kas īstenojami pieejamā finansējuma ietvaros un savstarpējā sadarbībā ar nodibinājumu 

“Latvijas Bērnu fonds”, Valmieras pilsētas pašvaldību  un citām valsts, pašvaldības iestādēm 

un nevalstiskām organizācijā, kā arī ieinteresētajām pusēm.  

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Nodibinājums „Centrs Dardedze”  izstrādāto “Kvalitātes 

standarts un sociālās rehabilitācijas novērtēšanas metodiku sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma sniegšanai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem”. 

Stratēģija ietver četru gadu vidēja termiņa mērķus. Stratēģijas izstrādē piedalījās Centra 

vadītāja un darbinieki. Stratēģijas izstrādes gaitā tika noteiktas prioritātes, stratēģiskie mērķi, 

svarīgākie rīcības uzdevumi to sasniegšanai.  

CENTRA DARBĪBAS MĒŖKI 

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. 

 

CENTRA STRATĒĢISKIE DARBĪBAS VIRZIENI 

1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušiem bērniem (turpmāk – 

klientiem) 30 dienas un 60 dienas; 

2. Rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām (turpmāk – 

klientiem);  

3. Pašvaldību apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums: 

- īslaicīga, psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzē nonākušam bērnam, kā arī 

pavadošai personai;    

- individuālas speciālistu konsultācijas vardarbības gadījumos (psihologa 

konsultācijas, sociālā darbinieka konsultācijas u.c.). 



PRIORITĀRIE MĒRĶI UN UZDEVUMI 

I Uz klientu vajadzībām vērsta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana 

1. Paaugstināt esošā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbībā cietušām personām 

kvalitāti un pieejamību Vidzemes reģionā;  

2. Nodrošināt jaunus un alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā 

cietušām personām (personā ar atkarībām, personām ar garīgām/psihiskām 

traucējumiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem);  

3. Turpināt uzlabot Centra infrastruktūru (telpas un vidi) personām ar funkcionāliem 

traucējumiem; 

4. Iesaistīt brīvprātīgā darba veicējus klientu sociālā rehabilitācijas procesa 

nodrošināšanā: 

- brīvā laika aktivitātēs; 

- mācību procesa nodrošināšanā; 

- aktīvās atpūtas pasākumos; 

- pieredzes apmaiņas pasākumos; 

- informācijas sniegšanā dažādām sabiedrības grupām (jaunietis – jaunietim, seniors 

– senioram). 

II Darbinieku profesionālā pilnveidošana un novērtēšana  

5. Pilnveidot zināšanas un prasmes Centra speciālistiem visos līmeņos; 

- sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām personām ar atkarībām; 

- sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām personām ar funkcionāliem 

traucējumiem; 

- sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām personām ar psihiskām saslimšanā un 

garīga rakstura traucējumiem; 

- Sociālās rehabilitācija vardarbībā cietušiem bērniem ar destruktīvu uzvedību; 

- Metodes un darbs ar maziem bērniem no 0-3 gadiem; 

- cilvēktiesību nodrošināšana sociālās rehabilitācijas procesa sniegšanā vardarbībā 

cietušām personām. 

- Dažādu kultūru un reliģiju pārstāvju iekļaušana sociālās rehabilitācijas 

nodrošināšanā. 

 

6. Nodrošināt pieredzi un labās prakses piemērus prevencijas un atbalsta pasākumu 

nodrošināšanā; 

7. Uzlabot darbinieku digitālās prasmes: 

- regulāras praktiskas mācības, 

- jaunu informācijas sistēmu iespēju apmācība; 

8. Pilnveidot novērtēšanas procesu, uzmanību veltot darbinieku snieguma novērtēšanas 

objektivitātei; 

9. Īstenot supervīzijas, savstarpēju Centru darbinieku pieredzes apmaiņu, zināšanu un 

prasmju nodošanu kolēģiem, izglītošanās un pieredzes gūšanu starptautiskajā vidē; 

10. Nodrošināt savlaicīgu un vienotu pieeju jauno darbinieku ievadīšanu darbā un 

mērķtiecīgu uzkrāto zināšanu nodošanu; 

11. Pilnveidot darbinieku motivācijas sistēmu un nodrošināt vienlīdzīgu iespēju 

ievērošanu; 



12. Uzlabot komandas darbu, zināšanas pēc iespējas vairāk apgūstot praktiskos treniņos un 

konkrētu projektu ieviešanā; 

13. Iesaistīt darbiniekus kolektīva saliedēšanas pasākumos.   

III Sadarbības veicināšana 

14. Uzturēt un attīstīt iekšējo sadarbību ar nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” un   

vardarbībā cietušo personu sociālās rehabilitācijas centriem; 

15. Uzlabot sadarbības prasmes un iespējas politikas plānošanas un īstenošanas posmā;  

16. Stiprināt ārējo sadarbību ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām; 

17.  Pielāgot izveidotās sadarbības formas ar pašvaldībās iestādēm, ņemot vērā pārmaiņas, 

kuras nesīs administratīvi teritoriālā reforma; 

18. Dažādot sadarbības formas, piedāvājot darbiniekiem un sadarbības partneriem iekšējās 

mācības vai pieredzes apmaiņas pasākumus. 

IV Pakalpojuma modernizēšana 

19. Pārskatīt pakalpojumus, ievērojot  mērķgrupu cilvēktiesības un ņemot vērā klientu 

vajadzības un iespējas, pieejamos resursus;  

20. Modernizēt tīmekļvietni ar vienkāršāku un saprotamāku informāciju; 

21. Uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personām  ar 

invaliditāti (redzes un dzirdes); 

22. Sabiedrības informēšanas par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un 

veiktajām inovācijām pakalpojumu sniegšanā; 

23. Uzlabot darbinieku darba vidi, nodrošinot  ergonomisku vidi darba vietā, iespēju 

robežās to pielāgot darbinieku individuālajām vajadzībām;  

24. Iegādāties ergonomiskus darba galdus un krēslus, rūpēties par klimatiskajiem 

apstākļiem atbilstošas temperatūras nodrošināšanu (kondicionieru vai ventilatoru 

uzstādīšana). 

25. Nepieciešamības gadījumā, nodrošināt darbiniekiem plašākas iespējas attālinātajam 

darbam, aprīkojot stacionāros datorus ar videokamerām un mikrofoniem, paplašinot 

portatīvo datoru pieejamību, nodrošinot bezvadu internetu visās Centra telpās.   

V “Zaļās” domāšanas principa ievērošana 

26. Nodrošināt esošo resursu ilgtspējību, ievērojot apkārtējās vides saudzēšanas principu 

darba vides organizācijā. Piemēram, samazināt papīra patēriņu drukai vai 

elektroenerģijas  lietošanu dienas laikā, īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumus Centra ēkā;  

27. Centra telpu tīrīšanai izmantosim ekoloģiskus kopšanas līdzekļus, lietot centralizētu 

dzeramā ūdens aparātu un atteiksimies no vienreizlietojamajiem plastmasas traukiem; 

28. Uzstādīt šķirojamās atkritumu tvertnes;  

29. Organizēt talkas vai rīkot apstādījumu stādīšanas akcijas, veicinot atbildīgu 

dzīvesveidu.  

 

 

 


