Latvijas bērnu namu vajadzību saraksts (atjaunots 2017.gada septembrī)

Vieta

Nosaukums

Adrese

Kontakti

Bērnu skaits

Materiālās vajadzības

Nemateriālās vajadzības

Līdz 700 Euro: kancelejas preces, datorpapīrs, krāsainie papīri, rakstāmpiederumi,
burtnīcas, klades krāsainie zīmuļi, flaumasteri, cirkuļi, plastalīns, skoči, korektori,apģērbi,
kurpes,teltis, guļammaisi, grāmatas, galda spēles

Biļetes uz pasākumiem, teātra
izrādēm
Liepājas apkārtnē

Līdz 700 Euro: Mūzikas centri;bumbas,sporta inventārs,drēbes, našķi

Brīvprātīgie palīgi, koncerti,
pasākumi, teātra uzvedumi.

Līdz 700 Euro: Dažādas attīstošās spēles, galda spēles. Sporta apavi, istabas čības;
Sporta inventārs: basketbola, volejbola un futbola bumbas, tenisa raketes, badmintons;
Mācību līdzekļi: krāsainais aplikācijas papīrs, kartons, zīmēšanas papīrs; Higiēnas
preces: šampūni, dušas želejas, krēmi, dezodoranti, zobu pastas, zobu diegi

Ekskursijas (TV tornis u.c.), biļetes
uz teātra izrādēm, brīvprātīgie
palīgi

Kurzeme

Liepāja

Valsts sociālās
Apšu iela
Vadītāja Vita Kadiķe, Vita.
aprūpes centra
3a, Liepāja, Kadike@vsackurzeme.gov.
„Kurzeme"
LV-3401
lv, 63484807
filiāle „Liepāja"

Liepāja

Liepājas
pilsētas domes Labraga 11,
sociālā
Liepāja, LVdienesta bērnu
3414
nams

Ventspils

„Selga”,
Ventspils
pilsētas domes
Sociālā
dienesta
pansionāts un
bērnu nams

Ventspils
novads

Ventspils
novada bērnu
nams „Stikli”

Talsu
novads

Pērkoņu
iela 21,
Ventspils,
LV–3601

Vadītāja - Ināra Roze,
29485905, 63424208,
inararoze@gmail.com,
bernu.nams@liepsd.lv

66 vecumā no 0-18 gadiem

32 bērni vecumā no 2-18
gadiem

Mārīte Laipniece - vadītāja;
25 bērni vecuma grupās
t.26556010;63625578
1 pirmsskolas vecuma bērns,
selga.bernunams@inbox.lv,
4 bērni vecumā no 16-18 un
selga@ventspils.lv; marite.
20 bērni vecumā no 7-15
laipniece@ventspils.lv

Stikli, Puzes Guntis Lučins - direktors,
pagasts,
29168621, 63630354, bnVentspils
stikli@inbox.lv; direktora
novads, LV- vietniece: mariteee@inbox.
3613
lv, 28295333

39 bērni (vecumā no 6 līdz
20)

Līdz 700 Euro: Apavi un apģērbi bērniem un jauniešiem, attīstošās spēles, puzles,
konstruktori; Higēnas preces, šampūni, dušas želejas, zobu pastas u.c Virs 700 Euro:
datori.

Koncertu sniegšana, komunikācija
ar profesiju pārstāvjiem, ekskursijas
(ar transportu)

Strazdes bērnu
nams

Kāķīši,
Strazdes
pagasts,
Talsu
novads, LV3291

Māra Zariņa, 63254904,
26564975
strazdesbn@talsi.lv

12 bērni (vecumā no 6 līdz
19)

Līdz 700 Euro: sporta piederumi.

Ekskursijas un pasākumi būtu ļoti
patīkami notikumi.

Talsu
novads

VSAC
„Kurzeme”
filiāle „Veģi”,
bērnu sociālās
aprūpes centrs

Abavas
pagasts,
Talsu
novads,
LV–3294

Irēna Kauliņa - direktore,
29470181, 63255147,
kurzeme@vsackurzeme.
gov.lv; inara.
griezite@vsackurzeme.gov.
lv; kurzeme.vegi.
vad@vsackurzeme.gov.lv;

Tukuma
novads

Irlavas bērnu
nams –
patversme

Irlava,
Irlavas
Direktore - Sanita Auziņa,
pagasts,
29174697,
Tukuma
bernunams@tukums.parks.
novads, LVlv
3137

2 bērni virs 14 gadiem

Līdz 700 Euro: Nepieciešams sporta tērps.
No skolas piederumiem zīmēšanas bloki, krāsainie zīmuļi, vaska krītiņi, klades rūtiņu
lielās un mazās, dzijas.
Virs 700 Euro: matracis pret izgulējumiem

Biļetes uz pasākumiem, teātra
izrādēm

Virs 700 Euro: jauni datori.

Koncerti, lai būtu interesanti
bērniem un jauniešiem, biļetes uz
pasākumiem. un uz teātri

Līdz 700 Euro: Attīstošās spēles, puzles, grāmatas, vārdnīcas, konstruktori, apavi; Virs
700 Euro:iežogotu futbola laukumu mini

Dārznieki, frizieri, galdnieks,
brīvprātīgie darbā ar bērniem,
privātstundas, pasākumi, koncerti.

45 bērni (vecumā no 3 līdz
18)

Vidzeme

Rīga

„Vita”, Rīgas
pašvaldības
bērnu nams

Kalnciema
131, Rīga,
LV- 1046

Vadītāja - Ivita Baško,
67848815, ivita.
basko@riga.lv; Sociālais
darbinieks - Arnis Bērziņš,
67848820, arnis.
berzins@riga.lv; Sekretāres
tel.nr. 67848813

Rīga

Valsts Sociālās
aprūpes centra
Rīga, filiāle
„Teika”

Stāmeriena
s iela 4,
Rīga, LV1006

Vadītāja -Ina Zajončkovska
20253581,67543223
64 bērni un pieaugušie ar
teika@vsacriga.gov.lv;
smagiem garīga rakstura
Sociālais darbinieks traucējumiem; 30 bērni -18
Solvita Kalvīte, 67543223,
gadu vecumam un 34
solvitakal@inbox.lv; Alla - pieaugušie vecumā no 18-25
sociālais darbinieks,
gadiem
67543223

Rīga

Rīgas
pašvaldības
Bērnu un
jauniešu centra
struktūrvienība
„Ziemeļi”

Rīga

Rīgas
pašvaldības
Bērnu un
jauniešu centra
struktūrvienība,
filiāle „Imanta”

Anita Liepiņa - vaditāja,
ziemeli2@riga.lv, Tel.
67181901; Ineta Eze sociālais pedagogs, Tel.
29249319 eze-eze@inbox.
lv; ineta.eze@riga.lv, Inga
Vēciņa - vecākais sociālais
darbinieks, Tel. 67704870;
25616023, inga.
Sudrabu
vecina@riga.lv; Māris Posts
Edžus 11a,
- sociālais darbinieks,
Rīga, LVMaris.Posts@riga.lv, Tel.
1014
67181985; Evita Butjanova
- Evita.Butjanova@riga.lv,
Tel. 67181988, Mārīte Šīre
- sociālais darbinieks,
Marite.Sire@riga.lv, Tel.
67181904, Vera Kuranova sociālais darbinieks, Vera.
Kuranova@riga.lv, Tel.
67181986
Direktore - Ausma Bakāne
25488589, 67408944;
bnimanta@apollo.lv, Ira
Vetrova - sociālais
darbinieks, Ira.
Imantas 7.
Vetrova@riga.lv, T:
līnija Nr. 4,
67408945; Arnis Bētiņš Rīga, LVsociālais darbinieks, Arnis.
1083
Betins@riga.lv, T:
67408947, Aina Kļaviņa sociālais darbinieks, Aina.
Klavina@riga.lv, T:
67408946

36 bērni (vecumā no 5 līdz
20)

Līdz 700 Euro: kancelejas preces, trauki, televīzors, DVD, datori

Radošas nodarbības, brīvprātīgie
palīgi, koncerti, biļetes uz izrādēm

no 2 līdz 18 gadu vecumam

Līdz 700 Euro: galda spēles ( futbols, hokejs)Sporta inventārs (bumbas futbola,
Dažādas ekskursijas, pasākumi,
basketbola, lecamauklas, slēpes, riteņi, teltis, guļammaisi); Virs 700 Euro: Nepieciešama koncertu biļetes, kultūras/ izglītojoši
finansiāla palīdzība dažādu remontu veikšanai, lielo elektropreču iegādei.
pasākumi.

65 bērni , no tiem bērni ar
īpašām vajadzībām

Līdz 700 Euro: Rakstāmgaldi, krēsli, slēdzams dokumentu skapis, biroja krēsli (3 gb.), lieli
dekoratīvie puķu podi.

Biļetes uz leļļu teātri, biļetes uz
operu (aptuveni 4-6).

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Gita Krūmiņa vadītāja,
26756596, gita.
krumina@samariesi.lv;
Biedrības
Agnese Grauduma „Latvijas
vecākā sociālā darbiniece,
Samariešu
Cieceres
agnese.
apvienība,
iela 1, Rīga, grauduma@samariesi.lv, T:
Krīzes centrs
LV-1002
67609265; Jana Goba bērniem un
sociālā darbiniece, jana.
sievietēm
goba@samariesi.lv, T:
„Māras centrs"
67609262; 27808244 Ērika
Grigorija - soc.pedagogs
erika.grigorija@samariesi.lv
Rīgas
pašvaldības
Bērnu un
Marsa gatve
Rita Krinberga tālr.:
jauniešu
16, Rīga,
25488574. 67012206;
centrs,
LV-1082
bjc@riga.lv; Rita Krinberga
struktūrvienība
„Marsa gatve” krīzes centrs
Rīgas
pašvaldības
Vadītājs Inga Treimane,
Bērnu un
Motora iela Tālr.: 67181945, 67181950,
jauniešu centra 6, Rīga, LV- fakss: 67464492, e-pasts:
struktūrvienība,
ilga@riga.lv;
1056
filiāle
bjcpardaugava@riga.lv
„Pārdaugava”
Filiāles vadītāja
Vēsma Priedīte
29496111
VSAC "Rīga"
Zebiekstes
filiāle
3, Rīgā, LV- vesma.priedite@vsacriga.
gov.lv; Sociālais darbinieks
„Pļavnieki"
1082,
Anda Pukste
20256163 anda.
pukste@vsacriga.gov.lv
Filiāles vadītāja
Marija Ziņina
20222093
lelde.brivere@vsacriga.gov.
lv; Sociālās aprūpes
Kapseļu iela
VSAC "Rīga"
sektora vadītāja
31/18, Rīga,
filiāle "Rīga"
Nataļja Vilistere
LV-1046
20256042

Līdz 40 cilvēkiem: bērni bez
vecākiem, māmiņas ar
zīdaiņiem, kopumā bērni
vecumā no 1,5 -18 gadiem

Līdz 700 Euro: Higēnas preces, autiņbiksītes 4/5izmērs

Koncerti un pasākumi, kas ierodas
izklaidēt bērnus/ māmiņas uz
dažādiem svētkiem - Lieldienām,
Jāņiem, Ziemassvētkiem. Biļetes
uz teātri, dažādiem pasākumiem.

bērnu nodaļa - 24 (vecumā
no 2 līdz 18)

Līdz 700 Euro : grāmatas, kancelejas preces, lelles, leļļu rati.Apģērbs un apavi dažāda
vecuma bērniem.

Brīvprātīgie palīdzībai gan
komunikācijā ar bērniem, gan
dažādu darbu veikšanai.

15 bērni vecumā 11-18

Līdz 700 Euro : Atbalsts jauniešiem, kuri sasniedzot pilngadību sāk dzīvot patstāvīgi,
sadzīves lietas - segas, aizskari, tējkannas, trauki, utml. Relaksācijas studijas
labiekārtošana.

Dažādas ekskursijas, pasākumi,
koncertu biļetes, deju nodarbības,
futbola nodarbības.

88 bērni no kuriem vecuma
grupās 0-2 ir bez veselības
problēmām, 2-4 ar nelielām
veselības problēmām, 4-18
ar ļoti smagiem fiziskiem
traucējumiem

Līdz 700 eiro: 7 pret-izgulējumu matrači, šūpuļkrēsli

radošas nodarbības

60 bērni vecumā no 0 līdz 15
gadiem

Biļetes uz pasākumiem, teātris
Līdz 700 Euro: Sadzīves lietas, krūzes, šķīvji, dvieļi, grāmatas, krāsainie papīri,
(vairāk kā viesizrādes), ekskursijas,
zīmēšanas bloki, krītiņi, krāsainie zīmuļi. Higēnas preces, dušas želejas, zobu pastas un
radošas nodarbības
zobu birstes, pamperi.

natalja.vilistere@vsacriga.
gov.lv

Rīga

Rīgas
pašvaldības
Bērnu un
jauniešu centra
struktūrvienība
„Ezermala"

Rīga

Rīgas
pašvaldības
Inga Vēciņa; Tālr.
Apes iela 8,
Bērnu un
67105277, Mob.25616023,
Rīga, LVjauniešu centra
e-pasts: inga.vecina@riga.
1006
struktūrvienībā
lv
“Apīte”

Ezermalas
iela 36,
Rīga, LV1014

Vadītāja Jānis Gehmanis,
20272663, janis.
gehmanis@riga.lv

Seši 17 gadus veci puiši

17 jaunieši no 16 gadiem
līdz 22 gadiem. Varam
uzņemt 27 jauniešiem.

Līdz 700 Euro: trenežieri, televīzors,mūzikas atskaņotājs, mēbeles - dīvāni, plaukti u.t.t,
higiēnas lietas-dušas želejas, ziepes,zobu pastas u.t.t.

Līdz 700 - dažādi sadzīves priekšmeti (virtuves
piederumi, dvieļi, gultas veļa) virtuves tehnika (tosteri, mikseri
u.t.t.)- lietas, kuras var dot līdzi jauniešiem, kad viņi dodas
patstāvīgā dzīvē. No 700 - Jauni trenažieri - velotrenažieris, skrejceliņš, airēšanas
trenažieris u.c

Peintbols, kartings, biļetes uz
pasākumiem

biļetes uz dažādiem pasākumiem,
koncertiem, teātriem, muzejiem un
izstādēm. Ekskursijas.

Rīgas
rajons

Kaļvu
audžuģimene

„Kalītes”,
Krimuldas
pagasts,
Rīgas
rajons, LV2144

Inese Kaļva ‐ vadītaja;
t.29414913;
kalvugimene@tvnet.lv

5 bērni vecumos 3, 4, 5, 15
un 1,5

Līdz 700 Euro: kamaniņas priekš sporta, divriteņi bērniem

Biļetes uz pasākumiem, teātra
biļetes, leļlu teātris, Apmaksāt
meitenei 3 vasaras nometnes, katra
80-90 Euro,

Jūrmala

Jūrmalas
pilsētas
pašvaldības
iestādes bērnu
nams
„Sprīdītis"

Sēravotu
iela 9,
Jūrmala,
LV-2012

Kristiāna Andersone vadītāja 67811768,
spriditis@apollo.lv, Cilda
Rozenvalde, 22105965.

28 bērni vecumā no 5-20
gadiem

Nav vajadzību

Pasākumu apmeklējums, vasaras
ekskursijas,kino

Baldones
novads

Kaķīši,
Elvīra Ķisele 27805688Valsts sociālās
Baldone,
vadītāja, ,
aprūpes centrs
Baldones
baldone@vsacriga.gov.lv
Rīga, filiāle
novads, LV- elvira.kisele@vsacriga.gov.
„Baldone”
2125
lv

Krimuldas
novads

Biedrība
„Kalīte", Kaļvu
ģimenes bērnu
nams

Cesvaines
novads

Fonds Grašu
bērnu ciemats

Cēsu
rajons

Cēsu
rajons

Madonas
novads

Ērgļu
novads

Apes
novads

Kalītes,
Krimuldas
pagasts,
Krimuldas
novads, LV2144

Inese Kaļva - vadītaja,
67978223, 29414913,
kaļvugimene@tvnet.lv

Līdz 700 Euro: attīstošās rotaļlietas; skolas piederumi,sporta tērpi.
160 bērni vecumā no 6-20

5 bērni (vecumā no 2 līdz 16)

Labprāt piedalītos ekskursijās.

Līdz 700 Euro: skrējriteni (mazie), velosipēdi,kamaniņu sporta inventārs (16-gadīgai
meitenei); Virs 700 Euro: telpu remonts

Līdz 700 eur: preses abonēšana 2018. gadam, kancelejas preces, galda spēles,
grāmatas pusaudžiem, mazā sadzīves tehnika (ūdens vārāmās krūzes, gludekļi, tosteri,
mikseri), virtuves piederumi (pannas, katli, trauki)
Virs 700 eur: lielā sadzīves tehnika (veļas mašīna, ledusskapis), spēļu laukuma
aprīkojums (rotaļu namiņš, vingrošanas stieņi, āra
trenažieri)

Ekskursija uz zooloģisko dārzu

Grašu pils,
Sandra Stade Cesvaine,
izpilddirektore, 29411312,
Cesvaines
64852702,
novads, LVgrasufonds@gmail.com
4871

31 bērns vecumā no 2-23
gadiem

Bērnu atbalsta
Cēsu rajona
un sociālās
Lelda Ivulāne, vadītāja;
Liepas
aprūpes centrs
26135600; 64172001;
pagasts
- internāts
lelda.ivulane@skangali.org
„Skangaļi"
„Skangaļi"

13 bērni (vecumā no 9 līdz
18 gadiem)

-

Eva Vītola, sociālā
darbiniece; 26556231,
64129832;
evavitola@inbox.lv

18 bērni (vecumā no 3 līdz
18 gadiem)

-

Vadītāja Sarmīte Pabērza
mob. tel 25619141 vai
26380932;
centrsozoli@inbox.lv

22 bērni vecumā no 3-23
gadiem

Līdz 700 Euro: lielā izmēra apavi - meitenēm 40-41 izmērs, zēniem 41-44; datori.

Ekskursijas uz zooloģisko dārzu,
botānisko dārzu, brauciens ar
kuģīti; izdzīvošanas skola, sporta
stundas.

20 bērni vecumā no 4-21
gadiem

Līdz 700 Euro: Visa veida sporta inventārs, slidas (39-42), mēbeles, skapīši, plauktiņi,
higēnas preces (zobu birstes un zobu pastas), dvieļi, gultas veļa

Personas, kuras nāk un runā ar
bērniem, lai būtu kam uzticēties,
ekskursijas, biļetes uz pasākumiem
un teātri

13 bērni vecumā no 11-17
gadiem

Līdz 700 Euro: Attīstošās rotaļlietas; Virs 700 Euro: Bērnu spēļu laukuma ierīkošana.

Teātra, koncertu un citu pasākumu
biļetes, iespēja apmeklēt dažādus
kultūras pasākumus.

Bērnu bāreņu
centrs
„Riekšaviņa"

Cēsu rajona
Zosēnu
pagasts
„Gaujaskras
ti"

Madonas
Jaunatnes
novada bērnu iela 1, Ozoli,
un jauniešu
Liezēres
ārpusģimenes
pagasts,
aprūpes un
Madonas
atbalsta
novads, LV
centrs „Ozoli”
-4884

Jaunozoliņi,
Sidrabiņi,
„Zīļuks”,
Sausnējas Rudīte Jansone - vadītāja,
Madonas
pagasts,
rajona
26498967, ziluks1@inbox.
Ērgļu
padomes bērnu
lv,
novads, LVnams
4841
Internātskol
a,
Bērnu sociālās Gaujienas
Vita Andersone - vadītāja,
pagasts,
aprūpes centrs
27804808, bsac@ape.lv
Apes
„Gaujiena”
novads, LV4339

finansēt transporta un aktivitāšu
izdevumus mūsu izvēlētai
ekskursijai

Ogres
novads

Limbažu
novads

Bērnu
nams,
Lauberes
Sandra Eglīte 10 bērni vecumā no 10 - 17
pagasts,
izpilddirektore, 29434221;
gadiem
Ogres
direktors@bnlaubere.lv
novads, LV5044
U. Sproģa
iela 7,
Umurga,
Gunta Elite Gīme Bērnu sociālās
12 bērni vecumā no 5-18
Umurgas
direktore, 26144269,
aprūpes centrs
gadiem (6 bērni ar speciālām
pagasts,
64070705,
„Umurga"
vajadzībam)
Limbažu
centrs_umurga@limbazi.lv
novads, LV4004
„Laubere"
Ogres novada
bērnu nams

Limbažu
novads

„Zīles" bērnu
ilgstošas
sociālās
aprūpes un
rehabilitācijas
centrs

Valmiera

Latvijas SOS
bērnu ciematu
asociācijas
Valmieras
ciemats

Priekuļu
novads

Reliģiskās
organizācijas
Skangaļi,
Pestīšanas
Liepas
Fiksētais tālr.: 64172001
Armijas
pagasts,
Vadītāja tālr.: 25901259
Skangaļu
Priekuļu
skangali@pestisanasarmija
muižas bērnu
novads, LV.lv
atbalsta un
4128
sociālās
aprūpes centrs
– internāts

Valkas
rajons

Valkas novada
ģimenes
atbalsta centrs
„Saulīte”

Zīles,
Ozolmuiža

Dace Lapšāne - direktore,
29461536,
zilesozolmuiza@inbox.lv;

17 bērni vecumā no 6-17
gadiem

Līdz 700 Euro: Attīstošas mantas, galda spēles, sporta inventārs

Koncerti, pasākumi. Lai bērni spētu
apmeklēt kultūras pasākumus.

Neko nevajag

bērniem tiek meklētas viesģimenes,
komunikācija ar profesiju
pārstāvjiem, komunikācija.

Līdz 700 Euro: Velosipēdi, aizskari, virtuves kombaini un gaļasmašīna, krūzītes, saldā
ēdiena trauki

6 bērni meklē audžuģimenes,
komunikācija ar bērniem, radošas
nodarbības, peldēšanas
nodarbības, dejas, teātris

Līdz 700 Euro: papīri krāsainie, kancelejas preces.

Spēles jauniešiem (kā '' Mežakaķis''
Siguldā), laivošana.

Līdz 700 Euro: Inventārs vasaras sporta aktivitātēm (vasaras nometnei), riteņi priekš
BMX velosipēdiem, datori; Virs 700 Euro: BMX velosipēdi (ir izveidota speciāla BMX
trase).

Brīvprātīgie radošo aktivitāšu
radīšanai un brīvprātīgie, kas palīdz
apgūt ģitāras spēli.

Līdz 700 Euro: 20 T kreklus bērniem + 5 pieaugušajiem visus vienā krāsā ( vēlams
dzeltenīgus vai oranžus atbilstoši nosaukumam "Saulīte")
Vasaras periodam ļoti noderētu guļammaisi, plastmasas dzeramās sporta pudeles ( mēs
līdzņemšanai krājam tukšās minerālūdens pudeles) Datori.
Liela problēma ir sporta apavi- zēniem izmēri 35-41, meitenēm izm.37-40. Tāpat arī kādi
apavi ikdienai. Mums ir tikai viens veikals pilsētā apavu iegādei, tie paši ķīniešu un pēc
pāris mēnešiem izjūk.
Kaut kad iepriekš ir bijis lūgts batuts, bet man liekas, ka viss iepriekšējais ir svarīgāks.

Bērnu un darbinieku kopīga
ekskursija . Mums ir pieejams
nomāšanai 30vietīgs autobuss,
biļetes uz pasākumiem

Edijs Pētersons - direktors,
63 bērni. 6 bērni vecumā no
27873444, edijs.
Ganību iela
1mēn-5 gadi, 14 vecumā no
petersons@sosbca.lv,
3, Valmiera,
7-11, 25 vecumā no 12-15,
LV-4201 valmiera@sosbca.lv; baiba.
18 vecumā no 16-19 gadiem
liepina@sosbca.lv,

Ērģeme,
Ērģemes
pagasts,
Valkas
novads, LV4711

tālrunis/fakss 64725396,
mob.25749132 bernu.
nams@valka.lv;
ergemebn@inbox.lv

16 bērni vecumā no 6-17

16 bērni vecumā no 3-19
gadiem

Zemgale

Dobeles
novads

„Lejasstrazdi"
ģimenes
atbalsta centrs

Lejasstrazdi
, Dobeles
novads,
Dobeles
pagasts

Dobeles
novads

„Tērvete"
sociālās
aprūpes centrs

Aizkraukle
s novads

Bērnu nams patversme
„Dzeguzīte”

Jēkabpils
novads

Jēkabpils
rajona
pašvaldības
aģentūra
Bāreņu nams
„Līkumi"

Solvita Eihe - vadītāja,
solvita.eihe@dobele.lv,
29471928; Sociālā
darbiniece - Diāna
Lukmane, 63781355,
25495433,
diana.lukmane@dobele.lv

19 bērni vecumā no 9-17
gadiem

Līdz 700 Euro: saimniecības preces, apavi, kancelejas preces, gultas veļa, dvieļi.

Dažādu nometņu un vasaras brīvā
laika pasākumu organizācija.

Mežmalieši,
Signe Vintere - direktore,
Tērvetes
29455169, 63726147,
pagasts,
signe.vintere@sactervete.
Tērvetes
lv, sactervete@sactervete.
novads, LVlv, www.sactervete.lv
3730

15 bērni vecumā no 14-18
gadiem

Līdz 700 Euro: apģērbs jauniešiem, galda spēles, higēnas preces un kosmētiskie
līdzekļi, gultas veļa.

Biļetes uz koncertu, kino, cirku,
Līvu akvaparku u.tml. biļetēm,
ekskursijas (vēlams ar transportu)

Dzeguzīte,
Iršu
pagasts,
Aizkraukles
novads

Lāsma Ruža-Riekstiņa direktore, 65163510,
26175385,
dzeguzite1@inbox.lv

39 bērni (vecumā no 1 līdz
19)

Līdz 700 Euro: Grāmatas latviešu valodā: izzinošā literatūra, enciklopēdijas, pasakas,
bērnu CD. Un vērtīgāka lieta būtu kādas šūpoles, slidkalniņš vai aktivitāšu vai šķēršļu rīki
iestādes Rotaļu laukumā, lai veicinātu bērnu (vecumā no 2-18 gadi) fizisko attīstību,
izveicību, baiļu pārvarēšanu, stresa mazināšanu. Batutu mēs noteikti negribētu.

Komunikācija ar bērniem,
viesģimeņu atsaucība.

Līkumi,
Sēlpils
pagasts

Zenta Geistarte, direktore,
29244247, liikumi@inbox.
lv

62 bērns (vecumā no 2 līdz
18)

Līdz 700 Euro: Neliela finansiālā palīdzība remontdarbiem, kancelejas preces, āra
bumbas

Brīvprātīgie remonta darbiem
(kosmētiskais remonts). Biļetes uz
pasākumiem. mazajiem bērniem
pasākumi.

Imantās 1, Īslīces
Gatis Matulēvičs- direktors,
pagasts,
28380460, islice@sosbca.
Bauskas
lv, Gatis.
novads, LV
Matulevics@sosbca.lv
- 3901

71 bērns (vecumā no 2 līdz
20)

Līdz 700 Euro: dažāda lieluma divriteņi, sporta inventārs (futbols, florbols, basketbols,
volejbols); Vajadzīga nojume (piramīda, 30m diametrā) uz augustā paredzēto ciemata
jubilejas pasākumu.

Interesantu vietu apskate, muzeji,
ēkas, modernās tehnoloģijas,
īpatnējas profesijas, filmēšanas
laukumi, studijas, piedalīšanās
filmēšanas pasākumos, televīzija,
teātri, dabas un atpūtas parki.

Bauskas
novads

Īslīces SOS
bērnu ciemats

Bauskas
rajons

Bauskas rajona
bērnu namspatversme
„Annele"

Bauska,
Dārza ielā
24/1.

Olga Pavloviča, sociālā
darbiniece; Lilita Seržāne,
direktore; 63960691,
63960693, mob. tālr:
26635892 (L.Seržānei) un
29586978 (Olga);
lilitagravite@inbox.lv

25 bērni (vecumā no 2 līdz
18)

Jelgavas
novads

Biedrība
„Centrs
Elizabete”

Filozofu iela
3A, Jelgava,
LV - 3001

Arta Frolova, 63020955,
mob.tālrunis: 26672686,
centrselizabete@inbox.lv

20 bērni vecumā no 2 līdz 17
gadiem.

Vajadzības līdz 700 Euro: bērnu skrejriteņi (ar gumijas ritenīšiem), trīsriteņi un
braucamās mašīnītes 2-3.g.veciem bērniem.
Vajadzības virs 700Euro: trīs veļas mašīnas un trīs veļas žāvētāji.

Līvu akvaparka, Siguldas/Tērvetes
gaisa taku apmeklējums, Tērvetes
dabas parka apmeklējums,
izbraucieni/ekskursijas uz Siguldu,
Rundāles pili, Lido apmeklējums,
muzeju apskate, operas, kino teātra
apmeklējums.

Jelgava

Jelgavas bērnu
sociālās
aprūpes centrs

Zirgu 47a,
Jelgava,
LV- 3001

Ina Ivanova - direktores
vietniece, 29942726,
jbsac@inbox.lv; Ieva
Ozoliņa - ieva.
ozolina@aprupescentrs.
jelgava.lv

53 bērni, vecumā no 2-18
gadiem

Līdz 700 Euro: sporta inventārs, riteņi, arī apģērbs bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam.
dažādi trenažieri; sporta spēles; attīstošās rotaļlietas, spēles, slidas, batuts; mīkstās
figūras sporta zālei;attīstošais balansēšanas līdzeklis;gaisa hokejs;daudzfunkcionālais
spēļu galds.

Kino apmeklējums; teātra izrādes
Rīgā, vasaras nometnes apmaksa.
.

18 bērni, ir arī bērni ar
īpašām vajadzībām (4-18
gadi)

Līdz 700 Euro: televizors. Sporta inventārs, futbola vārtu tīkli (2 gab.), skrituļslidas (sākot
no 38 izmēra, zēniem), sēžammaisi.

Brauciens uz Līvu akvaparku
(rūdenī).

Jelgavas
novads

Jelgavas
novada
sociālās
aprūpes un
rehabilitācijas
centrs

Nellija Veinberga - vadītaja;
63061631,63061638,
27028431, nellija.
veinberga@jelgavasnovads
Parka iela
.lv, Dace Veinberga, dace.
11, Eleja,
veinberga@jelgavasnovads
Elejas
.lv, sarc@jelgavasnovads.
pagasts,
lv, nellija.
Jelgavas
veinberga@jelgavasnovads
novads, LV.lv, Sociālie darbinieki: ivita.
3023
jansone@jelgavasnovads.
lv, elina.
krastina@jelgavasnovads.
lv

Latgale
„Priedīte”,
Turaidas
Daugavpils
iela 36,
Daugavpils pilsētas domes
Daugavpils,
bērnunams LV-5417
patversme

Daugavas
2, Krauja,
Daugavpils Naujenes bērnu
Daugavpils
novads
nams
novads, LV5462

65446033, Ļudmila
Smikova, ludmila.
smikova@inbox.lv

65440257,
bernunams@naujene.lv

64 bērni (vecumā no 2 līdz
18)

Līdz 700 Euro: Dažādi sporta piederumi, kurus izmantot vasarā - bumbas, lecamauklas,
āra rotaļlietas; Virs 700 Euro: Velosipēdi bērniem.

Biļetes un iespēja apmeklēt
dažādus kultūras pasākumus, Līvu
akvaparku (nepieciešams
transports).

36 bērni (vecumā no 2 līdz
18)

Līdz 700 Euro: apavi, apģērbi vasarai un ziemai, rokdarbu materiāli, gultas pārklāji,
spilveni, kancelejas preces, higiēniskās preces meitenēm, spoguļi, vairākas radio ierīces,
makšķeres, telti, guļammaisi; Virs 700 Euro: datori, televizors.

Ekskursijas tālākās vietās (piem.
Kurzemē) - Septembra sākumā;
mācību ekskurcijas līdostā,
Saeimā; nometnes;
pāraudzināšanas nometnes;
pārgājieni; pasākumi bērnu nama
teritorijā - sporta spēles, interešu
grupu vizītes.

Valsts Sociālās
Daugavpils aprūpes centrs
Latgale, filiāle
rajons
„Kalkūni”

Daugavpils
novads

Bērnu nams patversme
„Auseklītis"

Komunāla
iela 104,
sociālo aprūpi un
Kalkūni,
Skaidrīte Kazanova - filiāles
rehabilitāciju saņem bērni ar
Kalkūnes
vadītāja, 65474092,
smagiem garīga rakstura
pagasts,
29134972,
traucējumiem 68 bērni
Daugavpils kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
(vecumā no 0 līdz 18)
novads, LV5412
Daugavpils,
Komandant
u ielā 2

Aļona Kostenko, sociālais
rehabilitētājs, 65429166

Neko nevajag

bernudzivokli@soclp.lv

Rēzekne

Rēzeknes
pilsētas bērnu
patversme

Viļānu iela
10,
Rēzekne,
LV-4601

Kristīne Ustinova - vadītāja
64623055, Inga Kukule vadītāja vietniece
64621760, 26673599,
bernu.spc@rezekne.lv,
64621754 - sociālais
darbinieks.

23 bērni (vecumā no 3 līdz
18)

Rēzeknes
novads

Rēzeknes
novada
Tiskādu bērnu
nams

Ezera iela
23,
Žanis Feldmanis direktors,
Vecružina,
64646126, tbn-soc.
Silmalas
d@inbox.lv; direktora
pagasts,
vietniece - 29490569,
Rēzeknes
priede022@inbox.lv
novads, LV4636

37 bērns (vecumā no 2 līdz
21)

Krāslavas
rajons

„Mūsmājas”,
Krāslavas
bērnu sociālās
rehabilitācijas
centrs

Pils iela 5,
Krāslava,
Krāslavas
novads, LV5601

Neko nevajag

Ērika Geka - direktore,
29191510, 65622900,
erikageka@inbox.lv,
kmusmajas@apollo.lv

51 bērns (vecumā no 3 līdz
18)

Maisiņi sporta inventāram (15 gab.) Peldcepures (10 gab.); Dāvanu maisiņi (20 gab.);
Informatīvie dēļi (15 gab. A2 formāts, stiprināmi pie sienas);Matu gumijas meitenēm (50
gab.);Zobu pasta (20 gab.);Ķemmes (20 gab.); Švammes (23 gab.);Trīsriteņi (2 gab.
meitenēm, 2 gab. zēniem);Elektriskās tējkannas (3 gab.);Spēļu galds – air hockey (2
gab.); Projektora ekrāns (1 gab.)Krāsainais papīrs (50 gab.); Krāsainais kartons (50
gab.); Pildspalvas ar zilu tinti (50 gab.); Flomāsteri (50 gab.); Krāsainie zīmuļi (50 gab.);
Dažādas ekskursijas Latvijas
Zīmēšanas papīrs (50 gab.); Biezās klades (50 gab.); Līmlapiņas pierakstiem (50 gab.);
teritorijā, ka arī ceļojums ar prāmi Dekoratīvais papīrs;Istabas čības (23 gab.) (sevišķi aktuāli lielie zēnu izmēri) Vasaras
“Fazer šokolādes pasaule, Helsinki
iešļūcenes (23 gab.) (sevišķi aktuāli lielie zēnu izmēri); Apakšveļa zēniem; Džinsu
un Tallina”.
bikses (sevišķi aktuāli lielie zēnu izmēri);Kaprona zeķubikses meitenēm (baltas un
miesaskrāsā);Sporta tērpi (23 gab.) (sevišķi aktuāli lielie zēnu izmēri); T- krekli (23 gab.)
(sevišķi aktuāli lielie zēnu izmēri); Vīriešu zeķes (sevišķi aktuāli lielie zēnu izmēri);
Krosenes/ sporta apavi (23 gab.) (sevišķi aktuāli lielie zēnu izmēri);Peldbikses.

Virs 700 Euro: Iespēja iegādāties transportu, lai bērnus spētu vest uz dažādiem kultūras
pasāumiem, dažādas ekskursijas, sporta aprīkojums, masāžas bumbas, trenežieri,dvd
aparāts, muzikālais centrs

Līdz 700 Euro : slēpes ar stiprinājumiem, elektriskā vai pedāļu automašīna bērniem,
smilšu kastes komplekti, lapstiņas, spainīši, spēļu komplekti zēniem-autotrases, garāžas,
darbgaldi ar instrumentiem, konstruktori, mašīnas, celtniecības kluči, āra spēles, skuteri,
skrejriteņi, dāvanas dzimšanas dienām pusaudžiem (galda spēles, kosmētika, smaržas
albūmi, viss kas interesē pusaudžus), art-terapijai-vilna filcēšanai, stieplītes, pērles,
šķērītes, pamatnes, dekoratīvais papīrs, vilnas diegi, sutaža, materiāls floristikai,
dekupāžai, vitrāžām...), Montesori attīstošais materiāls, Bumbas lielās un mazās bumbu
baseinam, Rotaļlietu kastes,Centrā ir dzīvās dabas stūrītis, par kuru rūpējas bērni. Tur
mitinās dažādi dzīvnieciņi-kāmīši, degu, bruņurupuči, šinšilla, papagailītis, amadīni un
tāpēc nepieciešama barība, materiāls pakaišiem arī būrīši,Ziedojumi transporta
pakalpojumu apmaksai bērnu ekskursijām.

Dažādas ekskursijas, teātri,
izrādes.

Iespēja organizēt vasaras
nometnes, pasākumus.

Saimniecībā nepieciešams : krāsaini māla puķu podi, statīvi telpas augiem, atpūtas
istabā dīvāni-3/2/1; piecas teltis 4 vietīgās, mobīlie telefoni, datori, kastroļi-2,3,5 litri,
pannas, zupas šķīvji, mikroviļņu krāsns, putekļusūcējs jaudīgs, paklājs bērnistabai 2x2
vai 2x3, istabas čības (kā vienmēr aktuāli dažāda izmēra sākot ar 35 izm-42izm),
autiņbiksītes-5 izmērs, termometri, vitamīni, krosenes- izmēri līdz 43, Spoguļi 1m x1.50m
un mazāki istabām, fotorāmīši, Šogad vēlamies izremontēt 2 bērnistabas. Šajā sakarā
būs vajadzīgi celtniecības materiāli: lamināts-35 m2, flīzes-12m2 uc

Ludzas
rajons

SIA „Bērnu
Oāze,
oāze”,
Lauderu
pamatdarbības
ciems,
struktūrvienība
Lauderu
Bērnu ilgstošas
pagasts,
sociālās
Zilupes
aprūpes un
novads, LVsociālās
5722
rehabilitācijas
pakalpojums

Ludzas
rajons

Ludzas novada
bērnu nams patversme
„Ābelīte“

Sergejs Maksimovs direktors, 29424177,
67892879;
bernu_oaze@inbox.lv.

Istalsna,
Isnaudas
Ludmila Oļipova - direktore,
pagasts,
29498355, 65729336,
Ludzas
patversme@ludza.lv
rajons, LV5716

14 bērni (vecumā no 1,5 līdz
18)

Līdz 700 Euro: Sporta inventārs, galda spēles, bērnu gramatas, sporta apavi (futbola
buči).

Ekskursijas uz Rīgu.

23bērni (vecumā no 4 līdz
18)

Līdz 700 Euro: Grāmatas, intelektuālas spēles, dažādi vasaras sezonas sporta
piederumi.

Iespēja apmekēt izglītojošos un
kultūras pasākumus.

