
    

ZIŅOJUMS 

 

pie 2019. gada pārskata 

           

           

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: 

Nodibinājums “Centrs “Valdardze””, Raiņa iela 9f, Valmiera 

 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008095298, datums 27.10.2015. 

 

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās 

datums)  

 Padome:          

Jānis Baiks (Valmieras pilsētas pašvaldība) 2005.gada 27.oktobris 

Andris Bērziņš ( Latvijas Bērnu fonds) 2005.gada 27.oktobris 

Laila Balode (Nodibinājums „Centrs Dardedze”) 2015.gada 3.janvāris 

           

4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

 

Nozīmīgākie notikumi 2019.gadā 

 

 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 

 

 Valmieras pilsētas pašvaldības Deleģēšanas līgums Nr10.901/2.4.4.8/19/60 un 

Finanšu līgums Nr. 10-901/2.4.4.6/19/78 izdots 05.03.2019. par finansējuma 

piešķiršanu. EUR 16000,00; 

 

 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).  

 Sniedzam sociālā darba pakalpojumu Valmieras pilsētas pašvaldībai (līgums 

Nr. 10.4061/2.4.4.8/19/89 izdots 2019. gada 21. februārī) 

 Nodibinājums „Centrs Valdardze’ iesaistījies projektos kā projekta partneris. 

Finanšu līdzekļus šais projektos neadministrē. 

Nozīmīgākie uzdevumi 2020.gadā 

 

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

līguma Nr.6 izdota 2020.gada 14.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.  

 

 Plānojam realizēt akciju „Jūti dabu” A/s “Latvijas valsts meži” finansētu 

Sociālās palīdzības ietvaros, ko administē Fonds Ziedot.lv. projektā tiks 

iekļauti 72 vardarbībā cietuši bērni. Summa 5999,94 EUR 

 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 darba 

sniegšanu (līgums Nr 10.4061/2.4.4.8/20/4 izdots 06.01.2020.) 

 

 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. 

 

 

 

5. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

           

5.1.  Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 

14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības 

pamatojums (pamatlīdzekļu nosaukums, sākotnēja un atlikusī vērtība, pamatojums 

saskaņā ar minēto noteikumu 13.punktu)       

ATLIKUMS  

PERIODA  

SĀKUMĀ 

12 035 

PĀRSKATA 

PERIODĀ 

 

      Iegādāts 2019.gadā 6 603 



      Izslēgts 2019.gadā (uzskaites vērtība) (978) 

      Izslēgts uzkrātais nolietojums 978 

      Aprēķināts nolietojums  5 117 

ATLIKUSĪ VĒRTĪBA    31.12.2019. 13 521 

           

6. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo 

informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes 

institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu)     

      

6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās 

Gada sākumā- EUR 55 951, gada beigās EUR 76 253 

 

6.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to 

veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un 

izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem 

_____________________________________________________________________

         

6.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa 

virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to 

vērtības samazinājums 

Samazinājums EUR 20 302 

 

7. Informācija par nodokļiem un nodevām      

     

7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un 

nodevu veidiem 

_____________________________________________________________________ 

 Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās 

iemaksas 

Riska 

nodeva 

Kopā 

Prasības (–)/saistības 31.12.2018. 2 955 6 120 7 9 082 

     Aprēķināts 26 598 55 439 81 82 118 

     Samaksāts 25 216 53 292 82 78 590 

Prasības (–)/saistības 31.12.2019. 4 337 8 267 6 12 610 

         

7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli 

atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un 

atlaidēm 

______________nav____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par 

nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda 

palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts 

budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu 

veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju 

_______________nav___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



8. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, 

par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), 

kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. 

Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir 

nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par 

nodrošinājumu 

_________________nav_________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir 

saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības 

kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku 

vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša 

pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā 

__________________nav________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā 18 un viņu 

darba algas kopsumma 

 31.12.2019 

Atalgojums darbiniekiem 125 427 

Atalgojums amatam – valdes priekšsēdētājai 19 480 

Atalgojums LV34apmaksa 340 

Atalgojums darbiniekiem pilngadīgo personu projektā 10 726 

Atalgojums darbiniekiem projekta Nr.7.5/LVM/18/121 0 

Atalgojums projekts “Vidzeme iekļauj”, proj.Nr.9.2.2.1./15/I/003  

ietvaros 

0 

Atalgojums darbiniekiem projekta ”Pasākums noteiktām personu 

grupām ietvaros” 

2 213 

Darba samaksas aprēķins brīvprātīgajiem 0 

Atalgojums kopā 158 186 

 

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu 

1.Ieņēmumi no Latvijas Bērnu fonda par 30 dienu rehabilitāc. kursu 196 930 

2.Ieņēmumi no Latvijas Bērnu fonda par 60 dienu rehabilitāc.kursu 99 995 

3. Ieņēmumi no Valmieras pilsētas pašvaldības -dotācija 16 000 

4. Ieņēmumi no NVA- bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu 

aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu 

grupām”  

2 205 

5.Ieņēmumi par pilngadīgām personām sniegtiem pakalpojumiem 37 396 

 

Finanšu līdzekļi tiek izlietots sociālā pakalpojuma nodrošināšanai, sociālajai 

rehabilitācijai ar izmitināšanu vardarbībā cietušiem bērniem un pilngadīgajām 

personām (centra uzturēšanai, darba spēka nodrošināšanai, klientu uzturēšanās 

izdevumi u.c. ar sociālo pakalpojumu saistītie izdevumi)  

 

12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem 

(atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu) 

Izveidota atsevišķa grupa uzskaitei. Uzskaitē sākotnējā vērtībā EUR 41650 laika 

posmā 2005-2014.gadam. Bilances vērtība 31.12.2020. EUR 0.00 (atlikusī vērtība) 

 



12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās 

_____bilances vērtība 0.00______________________ 

12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā 

_______________0.00__________________________________________________ 

13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem 

_______________nav___________________________________________________ 

13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās 

_____________________________________________________________________ 

13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā 

_______________nav__________________________________________________

         

14. Informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja 

tādi ir), kas saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam 

mērķim no biedrības vai nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss (piemēram, saņemtā ziedojuma pārdalīšana (nodošana) citai 

biedrībai un nodibinājumam, ja nav saņemti ziedojuma izlietojumu apliecinoši 

dokumenti no šīs biedrības vai nodibinājuma) 

_________________nav_________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas 

Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata 

gadā un šo līdzekļu atlikumi pārskata gada beigās 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. Informācija par postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem" 

esošajiem dzīvojamās mājas īpašnieku veiktajiem naudas maksājumiem par 

turpmākajos periodos veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un 

attīstīšanas darbiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu pārskata gadā par katru konkrēto 

apsaimniekoto dzīvojamo māju atsevišķi 

___________________nav_______________________________________________

_____________________________________________________________________ 

17. informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem 

ieņēmumiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja 

pārskatu sniedz biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss 

Ieņēmumi no uzturēšanās centrā-krīzes situācijas 140 

Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem 5 033 

Citi ieņēmumi 209 

 

 

 

 

 

Atbildīgā persona   Eva Sāre-Aizsilniece       ___________________  

         

    vārds, uzvārds   paraksts   

  


