Latvijas bērnu namu vajadzību saraksts (atjaunots 2019.gada janvārī)

Vieta

Nosaukums

Adrese

Bērnu skaits

Kontakti

Materiālās vajadzības

Nemateriālās vajadzības

66 vecumā no 0-18
gadiem

Nav vajadzību

Nav

32 bērni vecumā no 7-18
gadiem

Līdz 700 Euro: koncerti, pasākumi, teātra uzvedumi.

Dažādi pasākumi

Kurzeme

Liepāja

Valsts sociālās
Apšu iela 3a,
aprūpes centra
Liepāja,
„Kurzeme"
LV-3401
filiāle „Liepāja"

Vadītāja Vita Kadiķe,
Vita.Kadike@vsackurzeme.gov.lv,
63484807

Liepāja

Liepājas
pilsētas domes
sociālā
dienesta bērnu
nams

Vadītāja - Ināra Roze, 29485905,
63424208, inara.roze@liepaja.lv

Ventspils

Labraga 11,
Liepāja,
LV-3414

„Selga”,
Ventspils
Vadītājas p.i. Ilze Liepājniece,
pilsētas domes Pērkoņu iela 63625578, 28809077, un Sociālais
21, Ventspils,
darbinieks Karīna Straume
Sociālā
LV–3601
63625578,
dienesta
ilze.liepajniece@ventspils.lv
pansionāts un
bērnu nams

Talsu
novads

Strazdes bērnu
nams

Kāķīši,
Strazdes
pagasts,
Talsu
novads, LV3291

Tukuma
novads

Irlavas bērnu
nams –
patversme

Irlava, Irlavas
pagasts,
Tukuma
novads,
LV-3137

Līdz 700 Euro: Materiālās vajadzības: logu aizkari,
žalūzijas, veļas mašīna, veļas žāvētājs, gludeklis,
cepeškrāsns, mūzikas centrs ar mikrofonu (tāds, ko
var paņemt līdzi pagalmā), spilveni, higiēnas preces šampūni, dušas želeja, skūšanās piederumi. Mazulītim
pamperus no 0-4kg.
17, no kuriem ir 1
pilngadīgs

Māra Zariņa, 63254904, 26564975
mara.zarina@talsi.lv;
Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra vadītāja Dace
Sudmale 28607645

6 bērni (12, 16, 18, 18,
17, 20 gadi)

Direktore - Sanita Auziņa,
29174697,
bernunams@tukums.parks.lv

29 bērni (vecumā no 7
līdz 18)

Apģērbs un apavi - īpaši nepieciešami džemperi (ar un
bez kapuces), izejamais apģērbs - svārki, kleitas -,
sporta bikses, sporta legingi, sporta apavi, ziemas
zābaki, meiteņu laiviņas.
Apavi zēniem – 39.-45. izm.; apģērbs – S – XL izm.;
Apavi meitenēm – 31.-40. izm.; apģērbs – S – XL izm.;

Līdz 700 Euro: Pavasarī 3 bērni uzsāks patstāvīgu
dzīvi, būtu nepieciešamas šādas lietas: 3 elektriskās
tējkannas, katliņu komplekti (3gb); pannas; radio
aparāti (3gb), segu un spivenu komplekti (3gb), trauku
komplekti.
Puišu botas 45 izm.2 gb; 40,41.izm.1 gb no katra.
metenēm 39 izm.,40izm.,

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

Ekskursijas un pasākumi.

Līdz 700 Eur: Koncerti, pasākumi, teātri.

Dažādi pasākumi

Līdz 700 Euro: Attīstošās spēles, puzles, grāmatas,
vārdnīcas, konstruktori, apavi;

Pasākumi, koncerti.

Vidzeme

Rīga

Rīga

„Vita”, Rīgas
pašvaldības
bērnu un
jauniešu centrs

Kalnciema
131, Rīga,
LV- 1046

Valsts Sociālās
Stāmerienas
aprūpes centra
iela 4, Rīgā,
Rīga, filiāle
LV-1006
„Teika”

Vadītāja - Ivita Baško, 67848815,
ivita.basko@riga.lv;
arnis.berzins@riga.lv; Sekretāres
tel.nr. 67848813

Vadītājas p.i. Ilona Kunstberga
tālr. 67543224, mob. 27336166, epasts:
ilona.kunstberga@vsacriga.gov.lv

Bērni vecumā no:
• 4 - 12 gadiem – 9
• 13 - 17 gadiem - 23

Līdz 700 Euro: Aizkari dienas 7 gb. (3,0 metrus plati
un 1,75 metrus gari); 5 gb. (2,5 metrus plati un 1,75
metrus gari.
Dīvāns izvelkams ar veļas kasti – 2gb
Virtuves skapīši - uz grīdas liekami - 1gb. ar izlietni un
2gb. ar virsmu un plauktiem; pie sienas stiprināmi 1gb. ar trauku žāvētāju un 2gb. ar plauktiem
Veļas mašīna; ledusskapis;

Radošas nodarbības,
brīvprātīgie palīgi, koncerti,
biļetes uz izrādēm

Apģērbs nepieciešams gan zēniem, gan meitenēm S
– XL izm. – siltās treniņbikses, legingi, zeķubikses,
sporta apakšveļa, T krekli, džemperi, kā arī apavi –
čības, sandales, ziemas zābaki, sporta apavi (zēniem
35-46 izm.;meitenēm 35-41 izm.)

Rīga

Rīgas
pašvaldības
Bērnu un
jauniešu centra
struktūrvienība
„Ziemeļi”

Rīga

Rīgas
pašvaldības
Imantas
Bērnu un
7.līnija Nr. 4,
Rīga,
jauniešu centra
LV-1083
struktūrvienība,
filiāle „Imanta”

Rīga

Bērnu un
Maskavas
Vadītāja Gundega Zvaigzne,
jauniešu centra ielā 178, k-1,
67012100, 25488574,
Rīga,
struktūrvienība
krizescentrs@riga.lv
LV-1019
"Krīzes centrs"

Sudrabu
Edžus 11a,
Rīga, LV1014

22 bērni (vecumā no 7
līdz 18)

Vadītāja Sarmīte Grope, tālruņa
nr.67181901; 25614837; e-pasts:
sarmite.grope@riga.lv;

46 bērni vecumā no 2
līdz 17 gadiem

Līdz 700 Euro: attīstošās spēles, rotaļlietas, sporta
Dažādas ekskursijas,
inventārs. Apavi pusaudžiem, izmēri no 38 līdz 46. Der
pasākumi, koncertu biļetes,
arī labā stāvoklī lietotas drēbes. Virs 700 Euro:
kultūras/ izglītojoši pasākumi.
Mīkstās mēbeles, TV

Direktore - Ira Vetrova 67848939;
25616742, Ira.Vetrova@riga.lv;
Arnis Bētiņš - sociālais darbinieks,
Arnis.Betins@riga.lv,
T: 67408947

35 bērni no 2-18 g.v.

Līdz 700 Euro: televizors vienam dzīvoklītim. Jauna
apakšveļa zēniem (bokseršorti) un meitenēm.
Biļetes uz leļļu teātri, biļetes uz
Orientējoši bērniem vecumā no 10 - 16 gadiem. No
operu (aptuveni 4-6).
700 Euro: mīkstā seguma ieklāšana rotaļlaukumā pie
šūpolēm.

T:

bērnu nodaļa - 24
(vecumā no 2 līdz 18)

Līdz 700 Euro : bērnu/jauniešu apavi 23.- 46.izm. ziemas zābaki, sporta apavi, čības u.c.

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

Rīga

Rīga

Rīga

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

VSAC "Rīga"
filiāle
„Pļavnieki"

VSAC "Rīga"
filiāle "Rīga"

Motora iela
6, Rīga,
LV-1056

Zebiekstes
iela 12, Rīgā,
LV-1082

Kapseļu iela
31/18, Rīga,
LV-1046

Struktūrvienības vadītāja Agnese
Grauduma, telefona nr. 25616907,
e-pasts Agnese.grauduma@riga.lv

Vadītāja Jana Pulkstene
tālr. 67585912, mob.26598712,
e-pasts:
jana.pulkstene@vsacriga.gov.lv

Vadītāja Ilze Dzene
tālr. 67613010, mob. 20222093,
e-pasts: ilze.dzene@vsacriga.gov.lv

Rīga

Rīgas
pašvaldības
Ezermalas
Bērnu un
iela 36, Rīga,
jauniešu centra
LV-1014
struktūrvienība
„Ezermala"

Rīga

Rīgas
pašvaldības
Bērnu un
jauniešu centra
struktūrvienībā
“Apīte”

Apes iela 8,
Rīga, LV1006

Inga Vēciņa; Tālr. 67105277,
Mob.25616023, e-pasts:
inga.vecina@riga.lv

Rīgas rajons

Kaļvu
audžuģimene

„Kalītes”,
Krimuldas
pagasts,
Rīgas
rajons,
LV-2144

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

ezermala@riga.lv; Vecāka sociālā
darbiniece Sarmīte Ozoliņa
t.26638669, vadītāja p.i. Jānis
Eihmanis t.20272663
janis.eihmanis@riga.lv

VSAC “Rīga”
filiāle
”Baldone”

Mežvidu iela
17, Baldone,
Baldones
novads,
LV-2125

Cesvaines
novads

Fonds Grašu
bērnu ciemats

Grašu pils,
Cesvaine,
Cesvaines
novads,
LV-4871

Sandra Stade - izpilddirektore,
29411312, 64852702,
grasufonds@gmail.com

Madonas
novads

Madonas
novada bērnu
un jauniešu
ārpusģimenes
aprūpes un
atbalsta
centrs „Ozoli”

Jaunatnes
iela 1, Ozoli,
Liezēres
pagasts,
Madonas
novads,
LV -4884

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

Ērgļu
novads

Ģimenes
atbalsta centrs
"Zīļuks"

Jaunozoliņi,
Sidrabiņi,
Sausnējas
pagasts,
Ērgļu
novads, LV4841

Rudīte-Ligita Jansone - vadītāja,
26498967, ziluks1@inbox.lv,

Apes
novads

Internātskola,
Bērnu sociālās
Gaujienas
pagasts,
aprūpes centrs
Apes novads,
„Gaujiena”
LV-4339

Baldones
novads

Vadītāja Guna Zīle
tālr. 67932059, mob. 25656162,
e-pasts: guna.zile@vsacriga.gov.lv

Vita Andersone - vadītāja,
27804808, bsac@ape.lv

Līdz 700 Euro : Radošo nodarbību materiāli, papīrs,
dažādas krāsas; atpūtas telpas dīvāns; mūzikas
centrs. Apavu izmērs no 38 uz augšu, kā arī apģērbs ir
Meitenes vecumā 13-18
aktuāls.
No 700 Eiro: Vienas dzīvojamās koptelpas remonts.

Bērni vecumā no:
• 0 – 3 gadiem – 13
• 4 - 12 gadiem – 22
• 13 - 17 gadiem – 16

4 - 12 gadiem – 32
13 - 17 gadiem – 5

11 jaunieši no 15 - 18
gadu vecumam

27 jaunieši vecumā no 18
līdz 24 gadiem

5 bērni vecumos 3, 4, 5,
15 un 1,5

4 - 12 gadiem – 1
13 - 17 gadiem - 11

Bērnu ciematā ir 30-35
bērni un jaunieši vecumā
no 2 - 20 gadiem.
Šobrīd ir 6 pirmsskolas
bērni, 8 sākumskolas
vecuma bērni, 13
pusaudži
(12-17 gadi) un 6
pilngadīgi jaunieši

Līdz 700 Eiro: Blenderi (ar jaudu, sākot no 1000) - 3
gb;
Labs siltais guļammaiss pieaugušo izmērs – 2 gb;
Gaisa mitrinātāji (paredzēti 50 kvadrātmetru lielai
telpai) - 8 gb;
Elektriskie sildītāji (gaisa plūsmas) vannas istabām 6 gb;
Segas - 8gb, izmēri 100 x 145; 8gb izmēri 120 x 150
;
Jauni apģērbi un apavi - Nepieciešamie apģērbi būtu
abiem dzimumiem, izmēros augumam no 120 cm līdz
160 cm;
Apavi meitenēm: izmēri no 32.izm. līdz 36.izm., tostarp
jauni sporta apavi (35.-36.izm.);
Apavi zēniem izmēri no 32.izm. līdz 39.izm.

Līdz 700 Eiro: Apģērbs un apavi - dažāda izmēra,
dažāda vecuma bērniem – zeķes, zeķubikses,
apakšveļa, pidžamas, bikses, sporta tērpi, legingi,
krekli, džemperi, vējjakas, sporta apavi, sandales,
ziemas zābaki u.c.
Vaskadrāna ruļļos, dienas un nakts aizkaru audums,
rāvējslēdzēji (50-65cm), gultasveļa, segas, spilveni,
diegi, šūšanas gumijas.
Sporta inventārs, tostarp zviedru siena, bērnu
velotrenažieri, rotaļu laukums bērniem ar
funkcionālajiem traucējumiem; Dārza šūpuļkrēsli,
dārza baseiniņi (piepūšamie).
Dezodoranti, smaržas, kosmētika, saulesbrilles gan
zēniem, gan meitenēm.
Mēbeles – funkcionālie galdi; Datori, klēpjdatori;
Laminators; Paklājiņi bērniem pie gultām.

13 bērni vecumā no 1318 gadiem

radošas nodarbības

Biļetes uz pasākumiem, teātris
(vairāk kā viesizrādes),
ekskursijas, radošas
nodarbības

Līdz 700 Eiro: Sienas pulksteņus istabiņās, nakts
lampas, dažādas galda spēles, grāmatas jauniešiem,
televizors, slidas, basketbola grozs, batuts u.c. Atpūtas
Peintbols, kartings, biļetes uz
telpai lielais dīvāns. Apģērbs ļoti aktuāls, apavi no 38
pasākumiem
līdz 44 izmēram, dažādi sezonāli apģērbi no S izmēra
līdz XL. Varbūt arī lietotas, kā arī ļoti priecātos par
dažādām citām lietām/priekšmetiem.

Līdz 700 - sēžammaisi, āra šūpuļtīkli, lietussargi,
pārgājienu paklājiņi, pārgājienu mugursomas,
velosipēdi, dzija, audumi, biļetes uz dažādiem
pasākumiem, šūpuļgrozs, dažādi saimniecības
priekšmeti, kurus jauniešiem var dot līdzi, uzsākot
patstāvīgu dzīvi) dažāda veida trenažieri; Izmēri
apaviem meitenēm no 37 izmēra, puišiem no 40.

Līdz 700 Euro: divriteņi bērniem - 1 pusaudžu puikam
7g (viņš ir gara auguma, kā uz 10 g.), mazie bērnu
divriteņi, bumbas, lego.

Līdz 700 Euro: Dažāda izmēra LEGO (tostarp
pamatnes); Plastmasas kastītes dažādu mantu
ievietošanai;
Aktivitāšu dēļi sīkās motorikas attīstībai (ciparu,
skaitīšanas, pulksteņa apgūšanai un citām
aktivitātēm); Dažādu kognitīvo uzdevumu komplekti;
Neslīdoši galda paliktnīši.
Apģērbs, apavi:
Vasaras apavi meitenēm izmērs 35izm.- 1 pāris, 36
izm. – 1 pāris, 37 izm. – 1 pāris.
Vasaras apavi zēniem izmērs 37 izm. – 2 pāris, 38
izm. – 1 pāris.
Apakšveļa meitenēm izmērs S - 4gb, M - 12gb, L 4gb.
Apakšveļa zēniem izmērs S - 12gb, M - 16 gb.
Zeķes meitenēm izmērs no 35 līdz 37 - 18 gb.
Zeķes zēniem izmērs no 37 līdz 38 - 18 gb.

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

Ekskursijas un Zooloģiskā
dārza apmeklējums

Labprāt piedalītos ekskursijās.

Līdz 700 eur: Veļas mašīna, Ledusskapis, Higiēnas
piederumi bērniem,
Saimniecības piederumi bērnu mājiņu uzkopšanai.
Jauni sporta apavi (botas) - 30 - 35 izmērs, 38 -43
izmērs.
Virs 700 eur: Spēļu laukuma aprīkojums (rotaļu
namiņš, vingrošanas stieņi, āra
trenažieri).

Līdz 700 Euro: slēpošanas inventārs, slēpju zābaki;
No 700 Euro: paredzēts remontēt bērniem rotaļu istabu
22 bērni vecumā no 3-23
(atpūtas istabu), bet pietrūkst nauda remontam. Vieta,
gadiem
kur bērni varētu pabūt ar sevi, savām domām.

16 bērni vecumā no 5-22
gadiem

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

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

Līdz 700 Euro: topošajai rotaļu istabai paklāji,
rotaļlietas, spēles. Apģērbi, apavi - var lietotus.
Pārsvarā ir pusaudžu bērni un viens 5gadnieks.
Meitenes ir tikai 4 pusaudzes.

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

Līdz 700 Euro: Attīstošās rotaļlietas, gultas veļa,
futbola un volejbola bumbas; Virs 700 Euro: Bērnu
spēļu laukuma ierīkošana.

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

Limbažu
novads

Bērnu ilgstošas
sociālās
aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
centrs "Zīles"

Zīles,
Ozolmuiža

Direktore Dace Lapšāne
tel.29461536,
zilesozolmuiza@inbox.lv

bērni vecumā no 8 - 17
gadiem

Līdz 700 Euro: elektriskās tējkannas,sviestmaižu
tosteris, virtuves kombains, mikseris, bērniem spēles(
elektroniskas), MP atskaņotāji, mūzikas
tumbiņas,skrejritenis,skrituļslidas,slēpes, plastmasas
"Panniņas"ar ko brauc no kalna,pultsmašīnas. Apavi
meitenēm (38,39, 40,41 izmēri), zēniem (34,35,36,
37,39, 40, 41, 42, 43, 45)
sporta bikses/legingus. meitenēm izmēri Mx2, L, XL,
Sporta bikses: Zēniem - XXXL, L, XL, Sx2, 134, 140,
146, 152, 158, 164

67 bērni: 4-5 gadi 3 bērni
6-8 gadi 8 bērni

Valmiera

Valmieras SOS
bērnu ciemats

Ganību iela
3, Valmiera,
LV-4201

Edijs Pētersons - direktors,
27873444,
edijs.petersons@sosbca.lv,
valmiera@sosbca.lv; Baiba Liepiņa,
pedagoģe - baiba.liepina@sosbca.lv

9-11 gadi 5 bērni
Līdz 700 Euro: papīri krāsainie, kancelejas preces.
12-14 gadi 20 bērni

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

15-17 gadi 20 bērni
18-20 gadi 11 bērni

Gulbenes
novads

Gulbenes
novada bērnu
un ģimenes
atbalsta centrs

Brīnumi,
Litene,
Litenes
pag.,
Gulbenes
nov.,
LV-4405

Elita Trupavniece, vadītāja,
64497031, 29188461,
litenes.pii@gulbene.lv

Valkas
rajons

Valkas novada
ģimenes
atbalsta centrs
„Saulīte”

Valkas
novads,
Ērģemes
pagasts,
"Čiekuriņi",
LV-4711

tālrunis/fakss 64725396, Kristīne
Klaipa mob.25749132
bernu.nams@valka.lv

Brīvprātīgais darbs ar
Bērnu baseins( ap 2m diametrā). Elektriskā
ģimeni, gan ar bērnu
cepeškrāsns (mazā). Gultasveļa. Sviestmaižu
atsevišķi. Radošās
sendviču panna. Bērnu galda hokejs vai galda
zēns 10 gadi, ģimene darbnīcas, sporta aktivitātes
futbols. Novusa galds un citas galda spēles.
māte ar dēlu 1,5 gadi
un citas nodarbības. Iespēja
Velosipēdi 10-12 gadiem un 2-4 gadus vecam
darboties siltajās smiltīs.
bērnam. Velotrenažieris (var būt lietots, bet ejošs).
Kanisterapijas nodarbība.
Batuts ar drošības tīklu.
fizioterapeita pakalpojums.

14 bērni vecumā no 1218 gadiem

Līdz 700 Euro: televizors, dators, segas, spilveni,
gultas pārklāji, pledi, krēsli. Apavi sākot no 38.izmēra,
labāk jauni, protams. Mēbeles - gultas, skapji,
kumodes.

Zemgale

Dobeles
novads

„Lejasstrazdi"
ģimenes
atbalsta centrs

Lejasstrazdi,
Solvita Eihe - vadītāja,
Dobeles
solvita.eihe@dobele.lv, 29471928;
25 bērni vecumā no 1 g.novads,
Sociālā darbiniece - Diāna Lukmane,
17 gadiem
Dobeles
63781355, 25495433,
pagasts
diana.lukmane@dobele.lv

Bērnu nams Dzeguzīte,
patversme
Aizkraukles
Iršu pagasts,
gimens atbalsta
novads
Aizkraukles
centrs
novads
„Dzeguzīte”

Jēkabpils
novads

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

"Līkumi",
Kontakttpersona - direktora
Sēlpils
pienākumu izpildītājas vietas
Ģimenes
pagasts,
izpildītāja Alise Blaua, T. 29244247,
Salas
atbalsta centrs
GAC.Saulstari@salas.lv vai
novads, LV "Saulstari"'
liikumi@inbox.lv
5232

Bauskas
novads

Īslīces SOS
bērnu ciemats

Imantās - 1,
Īslīces
pagasts,
Bauskas
novads,
LV - 3901

Jelgavas
novads

Latvijas SOS bērnu ciematu
asociācijas
Jelgavas SOS
jauniešu māja

Niedru iela
Marika Matvejeva (vadītāja),
5, Jelgava, 26018767,marika.matvejeva@sos
LV-3000
bca.lv,

Jelgavas
novads

Biedrība
„Centrs
Elizabete”

Filozofu iela
3A, Jelgava,
LV - 3001

Jelgava

Sociālo
pakalpojumu
centrs berniem

Zirgu 47a,
Jelgava,
LV- 3001

Jelgavas
novads

Sociālās
aprūpes un
rehabilitācijas
centra “Eleja”

Parka iela
11, Eleja,
Elejas
pagasts,
Jelgavas
novads,
LV-3023

Gatis Matulēvičs- direktors,
28380460, islice@sosbca.lv,
Gatis.Matulevics@sosbca.lv

centrselizabete@gmail.com, Inga
Husko 26672686; sociālā
darbiniece
Renāte Jermīļina, 63020955

24 bērni vecumā no 6
menešiem līdz 22
gadiem

14 bērni (vecumā no 218 gadiem).

71 bērns (vecumā no 2
līdz 20)

Līdz 700 Euro: kosmētiskie remonti - vajadzīgs darba
spēks.

Dažādu nometņu un vasaras
brīvā laika pasākumu
organizācija.

Līdz 700 Eiro: Bērnu pasakas, dziesmas, meditatīvas
melodijas, 2 mikrofoni

Brīvprātīgais darbs ar
bērniem, saturīga un lietderīga
brīvā laika pavadīšana.
Transporta pakalpojumi ļoti
aktuāli.

Līdz 700 Euro: dīvāni - atpūtas krēsli, vertikālā
saldētava ( ap 300 l), dzīvžoga šķēres ar benzīna
motoru, mikseris, rokas blenderis, elektriskā gaļas
Brīvprātīgie remonta darbiem
maļamā mašīna, nerūsējošā tērauda katli ( 5 - 15 l),
(kosmētiskais remonts).
ūdens vārāmās kannas, radio CD atskaņotājs, spilveni,
Biļetes uz pasākumiem.
gultas veļa, segas, pelddvieļi, sporta somas - lielās.
mazajiem bērniem pasākumi.
Apģērbs, apavi - gan lietotas, gan jaunas. No 700
EUR - zāles pļāvējs - traktors.

Līdz 700 Euro: dažāda lieluma divriteņi, sporta
inventārs (futbols, florbols, basketbols, volejbols);
ciemata jubilejas pasākumu.

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

3 meitenes un 9 puiši
vecumā no 15 - 22
gadiem

Nemateiālās - koncertu,
līdz 700 eiro - teltis, guļammaisi, ugunskura
pasākumu apmeklējumiem,
piederumi, 3 sēžammaisi ( pufi), Apģērbs un apavi
sporta treniņi un baseina
(der arī lietots)
apmeklējums.

20 bērni vecumā no 2
līdz 18 gadiem.

Līvu akvaparka,
Līdz 700 Eiro: Skrejriteņi, ragavas, inhalators, sāls
Siguldas/Tērvetes gaisa taku
lampas. Sezonas apģērbs - dažādi izmēri, tostarp der
apmeklējums, Tērvetes dabas
arī lietots, bet labā stāvoklī.
parka apmeklējums,
Veļas mašīna, veļas žāvētājs, dušas kabīne, galdnieka
izbraucieni/ekskursijas uz
darba galds.
Siguldu, Rundāles pili, Lido
apmeklējums, muzeju apskate.

Līdz 700 Euro: sporta inventārs, riteņi, arī apģērbs
Kino apmeklējums; teātra
Tālr. 63026313; 29477204
bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam. dažādi trenažieri;
izrādes Rīgā, vasaras
e-pasts:
4 berni berni (13, 16, 15,
sporta spēles; attīstošās rotaļlietas, spēles, slidas,
nometnes apmaksa, boulings,
Inese.Kovalevska@aprupescentrs.jel
18 gadi)
batuts; mīkstās figūras sporta zālei;attīstošais
.
gava.lv, jbsac@inbox.lv;
balansēšanas līdzeklis;gaisa
.
hokejs;daudzfunkcionālais spēļu galds.

Līdz 700 Euro: Psihoterapeita individuālās
Nellija Veinberga - vadītaja;
konsultācijas 10 reizes vienam bērnam; Jauns
63061631,63061638, 27028431,
apģērbs, apavi no 38-46 izmēram
11 bērni, vecumā no 13nellija.veinberga@jelgavasnovads.lv
18 gadu vecumam
Dace Veinberga,
No 700 Euro: Funkcionālo gultu, Matraci funkcionālajai
dace.veinberga@jelgavasnovads.lv
gultai.

Brauciens uz Līvu akvaparku
(rūdenī). Avārijas brigādes
parka apmeklējums (vasarā)

Latgale

Daugavpils

Bērnunamspatversme
"Priedīte"

Turaidas iela
36,
Daugavpils,
LV-5417

Daugavas 2,
Krauja,
Daugavpils Naujenes bērnu
Daugavpils
novads
nams
novads,
LV-5462

Daugavpils
rajons

Valsts Sociālās
aprūpes centrs
Latgale, filiāle
„Kalkūni”

Komunāla
iela 104,
Kalkūni,
Kalkūnes
pagasts,
Daugavpils
novads,
LV-5412

Daugavpils
novads

Bērnu nams patversme
„Auseklītis"

Daugavpils,
Komandantu
ielā 2

Rēzekne

Rēzeknes
pilsētas domes
pārvaldes
Viļānu iela
“Sociālais
10, Rēzekne,
dienests”
LV-4601
Bērnu sociālo
pakalpojumu
centrs

Rēzeknes
novads

Rēzeknes
novada
pašvaldības
Tiskādu bērnu
nams

Ezera iela
23,
Vecružina,
Silmalas
pagasts,
Rēzeknes
novads,
LV-4636

Krāslavas
rajons

Krāslavas
bērnu sociālās
rehabilitācijas
centrs
"Mūsmājas"

Pils iela 5,
Krāslava,
Krāslavas
novads,
LV-5601

Balvu
rajons

Tilžas
Pārupes iela
internātpamats
4, Tilža,
kolas
Tilžas pag.,
struktūrvienība Balvu nov.,
"Ābeļzieds"
LV-4572

50 bērni (vecumā no 2
līdz 20)

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). Pasākumi,
ekskursijas

65440257, bernunams@naujene.lv

30 bērni (vecumā no 2
līdz 21)

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;
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.

Skaidrīte Kazanova - filiāles
vadītāja, 65474092, 29134972,
kalkuni@vsaclatgale.gov.lv

bērni ar smagiem garīga
rakstura traucējumiem 68
bērni (vecumā no 0 līdz
18)

Neko nevajag

26525360, Ļudmila Smikova,
ludmila.smikova@inbox.lv

Aļona Kostenko, sociālais
rehabilitētājs, 65429166

Irina Šarikova- vadītāja
(irina.sarikova@rezekne.lv)
26671156, 64623055,
,bernu.spc@rezekne.lv, Olga
Saveljeva 26634811 - sociālais
darbinieks.

Direktors Žanis Feldmanis, tālr.
64646135, 64646126, fakss
62302170, priede022@inbox.lv;

Ērika Geka - direktore, 29191510,
erikageka@inbox.lv,
musmajas@kraslava.lv Iveta
Stivriņa-lietvede-65622900

29436216, 64563858,
tis_dati@inbox.lv

Neko nevajag

20 bērni (vecumā no 6
mēneši līdz 18 g.)

Ļoti aktuāli dažāda izmēra jauni apģērbi un apavi.
Plastmasas krēsli (7gb); Nakts lampas pie sienas (15
gb); Skapji priekš apģērba; Putekļu sūcēji kercher3 (2
gb); Trenažieris (svara); Liels galds taisnstūra (kur var
apsēsties vairāk bērnu, *10); Visa veida trauki, galda
piederumi;

nometnes un ekskursijas

Līdz 700 Eiro: virsjakas, t-krekli, sporta apģērbs un
apavi dažāda vecuma bērniem. Varētu būt jauni, bet
derēs arī lietoti, tikai labā stāvoklī.
30 bērns (vecumā no 2
līdz 20)

15 bērni vecumā no 0.617 gadi ārpusģimenes
aprūpē un 7 bērni krīzes
centrā vecumā no 2-15
gadi

Virs 700 Euro: Virtuves iekārtošanai trauki un mazā
sadzīves tehnika. Lielā sadzīves tehnika virtuvei, veļas
mazgājamā mašīna.

Dažādas ekskursijas, teātri,
izrādes.

Līdz 700 Euro: Aktuāli zēniem ziemas zābaki, zēniem
un meitenēm krosenes. No 700 Euro: Naudas līdzekļi
aktuāli jaunu mēbeļu iegādei, viesistabas remontam,
attīstošo un terapijs materiālu iegādei.

Iespēja organizēt vasaras
nometnes, pasākumus.

Tiek precizēts

Tiek precizēts

