
Vieta Nosaukums Adrese Kontakti
Bērnu vecums 

un skaits
Materiālās vajadzības Nemateriālās vajadzības

Liepāja

Liepājas 

pilsētas domes 

Sociālā 

dienesta Bērnu 

atbalsta centrs 

"Dzintari"

E. 

Veidenbaum

a iela 3, 

Liepāja LV-

3401

Vadītāja Ināra 

Roze

inara.roze@liepaj

a.lv

63424208

19 audzēkņi 

vecumā no 1.5 

gadiem līdz 17 

gadiem

Galda spēles

 Biļetes uz pasākumiem, 

iespēja bērniem vasarā 

apmeklēt nometnes

Venstpils

Ventspils 

Sociālā 

aprūpes nama 

"Selga" bērnu 

sociālās 

aprūpes centrs

Pērkoņu 21, 

Ventspils 

LV-3601

Vadītāja Ilze 

Upnere,

e-pasts - 

ilze.upnere@vent

spils.lv,

Nr. 63625578

1 meitene( 

6mēn.), 2 zēni (13- 

 15 g.v.), 4 

meitenes un 2 

zēni (16- 18g.v.)

• Matu mašīnīte

• 2 Printeri/ kopētāji

• Sulas spiede

• Playstation

• Galda/atjautības spēles, kārtis, 

piem. Scrable, Puzzle u.c.

Pasākuma biļetes, 

ekskursijas.

Tukuma 

novads

Bērnu un 

jauniešu centrs 

"Sapņi"

Irlava, 

Irlavas 

pagasts, 

Tukuma 

novads LV-

3137

Direktore Sanita 

Auziņa

bjc@tukums.lv 

63154865, 

29174697

26380278

15 bērni 12 - 18 Nav Nav

Liepāja

Valsts sociālās 

aprūpes centra 

„Kurzeme" 

filiāle „Liepāja"

Apšu 3a, 

Liepāja LV-

3401

Vadītāja Lita 

Bērziņa, 

lita.berzina@vsac

kurzeme.gov.lv, 

63423402, 

25478121, 

Lietvede Dina 

Dobele, 

Dina.Dobele@vsa

ckurzeme.gov.lv, 

63484807

27 bērni vecumā 0 

– 18 un 53 

jaunieši vecumā 

no 18-30  

Nav Nav

Latvijas bērnunamu vajadzību saraksts (atjaunots 2022. gada augustā)

Kurzeme

Vidzeme



Rīga

Rīgas 

pašvaldības 

Bērnu un 

jauniešu centrs 

s/v “Ziemeļi”

Sudrabu 

Edžus 11a, 

Rīga, LV-

1014

Struktūrvienības 

vadītāja p.i. Linda 

Kumska, 

linda.kumska@rig

a.lv, tel. 

28602342, 

67181901

48 bērni un 

jaunieši, šobrīd no 

0 līdz 18. gadiem.

1.Kastes rotaļlietu glabāšanai, plastmasas, 

papīra, koka.

2.Sekcija (neliela)

3.Drēbju skapji 8 gab. (ar plauktiem un 

pakaramo daļu).

4.Kumodes nelielas 10 gab. 

5.Datorkrēsli bez riteņiem 4 gab.

6.Žalūzijas bērnu istabām.

7.Aizkari tumšie, dienas  30m. (6 logi, divas 

slejas, garums 2.50 m)

8.Spoguļplēves, logu aplīmēšanai.

9.Šujmašīna, nav nepieciešama jauna.

10.Elektrisko spuldzīšu virtenes (āra, 

iekštelpu, dažādas, krāsainas)

11.Šūpoles “ligzda” – vienvietīga 1.gab., 

divvietīga 1 gab.

12.Šūpuļkrēsls “ligzda”.

13.Smilšu kaste ar jumtu.

14.Šautriņ mērķis – 2 gab. un pašas šautriņas 

(vairāki komplekti).

15.Badmintons – 4 komplekti.

16.Slēpes jauniešiem un bērniem.

17.Slidas.

18.Televizori – 2.gab.

19.DVD atskaņotāji – 2.gab.

20.Mikroviļņu krāsnis  - 3.gab.

21.Blenderi, kokteiļu pagatavošanai.

22.Tāfeles zīmēšanai

23.Attīstošas rotaļlietas vecumam no 2 gadu 

vecuma.

24.Sienu krāsa dažādi toņi un tilpumi (apm. 8-

10 m2 istabas).

25.Matu fēni – 5.gab

26.Matu taisnotāji – 5 gab.

27.Matu rullētāji – 5 gab.

28.Dekoratīvā kosmētika jaunietē.

1.Abonementi baseinam, 

lai vairāki bērni varētu 

apmeklēt.

2.Peintbola apmeklēšana. 

3.Kartingi. 

4.Kvest istabas.

Rīga

Rīgas 

pašvaldības 

Bērnu un 

jauniešu centra 

struktūrvienība 

„Ezermala" 

Ezermalas 

36, Rīga LV-

1014

Struktūrvienības 

vadītājs Elīna 

Kariņa, 

elina.karina@riga.

lv, 20272663.

5 bērni, 15-18 

gadus veci puiši

Sezonai atbilstošs apģērbs; Apavi-

botas; Mēbeles – pufi,  galds (paliels 

galda spēļu spēlēšanai), drēbju 

pakaramie ārdrēbēm, veļas grozi. 

Galda spēles; Hanteles; Riteņi, 

skrituļslidas,  slēpes, skrituļdēlis, 

skūteris, basketbola bumbas, futbola 

bumbas.  

Iespēja apmeklēt kino, 

teātri, koncertus, atrakciju 

parkus, sporta spēles, 

ēdināšanas iestādes.

Rīga

Rīgas 

pašvaldības

Bērnu un 

jauniešu

centrs "Apīte"

Apes 8, 

Rīga LV-

1006

Vadītāja Inga 

Vēciņa

inga.vecina@riga.

lv

apite@riga.lv

 25616023

17 jaunieši, 

vecumā no 15 – 

20 gadiem.

Lietussargi 20 gb; Boksa cimdi 5 pāri;

Dekoratīvā kosmētika; Sizzix Big Shot formu

izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīna;

ScanCut skeneris / ploteris; Canon

fotoprinteris un foto papīrs; Mežģīnes,

lentītes, pērlītes, mākslīgie ziedi; Grāmatas

jauniešiem (mūsdienu); Puķu stādi;

Velosipēdi 10 gb.; Zēnu sporta apavi -no 42

līdz 45 izmēram. Meiteņu sporta apavi– 36.5

līdz 42 izmēram. Dažādu izmēru foto rāmīši;

Korķa tāfeles 10 gb.; Dažādi istabu dekori,

vāzes, led lampiņu virtenes, glezniņas, 

spilventiņi, u.c; 

Matu fēns 10 gb; Matu taisnotājs 5 gb; Matu 

ruļļotājs 5 gb;

Dažādu izmēru zeķes gan puišiem, gan

meitenēm; Jauniešu apģērbs; Lieli mīkstie

lāči 5 gb; Futbola buči sākot no 42 izmēra

līdz 45 izmēram, spēlēšanai gan uz 

mākslīgā

seguma, gan āra laukumos, āra galda 

teniss, dažādi

audumi (šūšanas prasmju apgūšanai), akrila

krāsas, dažāda izmēra otas, trenažieri sporta

zālei, hanteles, svara bumbas. Virs 700 

euro:

Trenažieru zāles remonts; Lapene teritorijā;

Interjera dizainera konsultācija + interjera

(piem. krēsls, glezna, stāvlampa, 

žurnālgalds,

plaukts u.c.) iegāde gaiteņos. Āra futbola

laukuma ierīkošana - "kaste”.

Biļetes uz koncertiem; 

sporta spēlēm; teātris; 

balets; opera, kartingu 

trases apmeklējums, 

ūdens atrakciju parka 

apmeklējums.



Jūrmala

Jūrmalas 

Sociālo 

pakalpojumu 

centrs 

"Kauguri" 

Bērnu un 

jauniešu māja 

"Sprīdītis"

Juridiskā: 

Skolas iela 

44-61, 

Jūrmala, LV-

2016 

Faktiskā: 

Venspils 

šoseja 20A, 

Jūrmala LV-

2011

Vadītāja Sarmīte 

Grope 

spckauguri@jurm

ala.lv Tel.nr. 

29465102

15 bērni: 11 puiši 

11-17 gadi; 4 

meitenes 14-17 

gadi

Līdz EUR 700

Printeris  - kopē, printē, skenē,

Skrejriteņi – 5 gab,

Galda piederumi -  ( dziļie zupas 

šķīvji, salātu bļodas dažāda 

izmēra), pannas, elektriskā 

tējkanna

 Plānie aizskari, 

Gultas veļas komplekti,

Guļammaisi – vēl joprojām 

aktuāli

Apavi – botas, ziemas sporta 

zābaki (izmērus precizēsim no 

39 – 48 izmēram), 

Skolas mugursomas,

Plānās vējjakas,

Jaungada spuldzīšu virtenes,

Matu fēnu,

Zeķes  - daudz (meiteņu ,zēnu),

Meiteņu apakšveļu,

T-krekli – M,S,L izmēri,

Trauku žāvētāju - turētāju

Firmas mazgājamo birsti – 

nospiežamo,

Futbola formas, zeķes, sporta 

apavi.

1. Radošās darbnīcas, 

pieredzes dienas;

2. Koncerti jauniešu 

grupai (13-18 gadi). 

Skaits pēc izvēles max 10 

gab.;

3. Koncerti audzinātāju 

grupai (pieaugušie). max 

10 gab.;

4. Biļetes kinoteātru 

apmeklējumam, ieskaitot 

popkornu un coca colu;

5. Biļetes uz Dabas 

parku, muižu, muzeju 

apmeklējumiem;

6. Mentori saskarsmei ar 

bērnu nama bērniem;

7. Organizētas 

ekskursijas - uz Aglonu, 

Trušu karaļvalsti , mini 

zoo u.c. ar transportu.

Cesvaines 

 novads

Fonds "Grašu 

bērnu ciemats"

Grašu pils, 

Cesvaines 

pagasts, 

Madonas 

novads 

LV4871

Vadītāja Sandra 

Stade

grasufonds@gma

il.com

64852702, 

29411312

12 bērni vecumā 

no 6-12 gadiem; 7 

pusaudži vecumā 

no 13-18 gadiem

Zem 700 eiro: Dažādu izmēru 

zeķes no 34 - 44 izmēram, īpaši 

zēniem; Saimniecības līdzekļi 

(veļas pulveris, veļas 

mīkstinātājs, virsmu 

dezinficētājs); Segas pārvalki 

140 / 150x200, vēlams tumši, 

palagi ar gumijām 90x200, 

vēlams tumšāki; Veļas žāvētājs.

Matrači 90x200x25; Āra spēļu 

laukuma aprīkojums (piemēram, 

šūpoles, līdzsvara stieņi, 

pievilkšanās stieņi, soli).

Virs 700 eiro: vēlamies atjaunot 

salūzušo skeita rampu. Esam 

jau sazinājušies ar SIA Troja, 

kas to ražo un uzstāda. 

Izmaksas noteikti vairāku 

tūkstošu apjomā.

Priecātos uzņemt pie 

sevis dažādu profesiju 

pārstāvjus, kuri varētu 

noorganizēt kopīgu 

aktivitāšu dienu ar 

bērniem (piemēram, 

mūziķis, frizieris, pavārs, 

vizāžists, sportists)

Madonas 

novads

Madonas 

novada 

Sociālās 

aprūpes un 

rehabilitācijas 

centrs "Ozoli"

Jaunatnes  

1,  Liezēres 

pagasts, 

Madonas 

novads LV-

4884

Vadītāja Sarmīte 

Pabērza 

sarmite.paberza

@madona.lv  

25619141 

14 bērni un 

jaunieši

2 paklāji jauniešu istabām 

dzīvoklī un grīdas celiņi 

pusaudžu mājai; 2 saulessargi , 

jo pie mājām nav iekārtota un 

apzaļumota apkārtne; gaļas 

maļamā mašīna; dārza 

šūpuļkrēsls 2 gab.

Zoodārzs,

Ieejas biļetes kādā dabas 

parkā,

Koncerts.



Valmiera

Latvijas SOS 

bērnu ciematu 

asociācijas 

Valmieras 

ciemats

Ganību 3, 

Valmiera LV-

4201

Direktors Edijs 

Pētersons  

edijs.petersons@

sosbca.lv, 

valmiera@sosbca

.lv, 27873444. 

Kristīne 

Kuriloviča- 

28315935

53 bērni vecumā 

no 0 – 20.
Nav Nav

Rīga

Rīgas 

pašvaldības 

Bērnu un 

jauniešu centrs 

struktūrvienība 

“Vita”

Kalnciema 

131, Rīga 

LV- 1046

Struktūrvienības 

vadītāja Ivita 

Baško, 

ivita.basko@riga.l

v, 67848815, 

25488569

Bērnu vecums ir 

no 2 mēn. - 18 

gadiem; uz vietas 

ir 22 bērni. Divi 

zīdaiņi.

Jaunas gultas  - tahtas 6 gab; 

stūra dīvāns; aizkari, matu 

taisnotāji, matu fēnas, matu 

mašīnisti, jaunu ledusskapi, 

veļas masiņu.

Biļetes uz kino, 

izbraucieni pie dabas, 

vasarā izbraucieni uz 

ūdens atrakcijām, friziera 

pakalpojumi.

Rīga

Valsts Sociālās 

aprūpes centra 

Rīga, filiāle 

„Teika”

Stāmerienas 

 4, Rīga LV-

1006

  Vadītāja Kristīne 

Besedina

kristine.besedina

@vsacriga.gov.lv

 +371 67543224, 

+371 27336166

54 bērni un 

pieaugušie 0 - 25
Nav

Nav

Rīga

Rīgas 

pašvaldības 

Bērnu un 

jauniešu centrs 

struktūrvienība 

“Imanta”

Imantas 

7.līnija 4, 

Rīga, LV-

1083

Vadītāja Ira 

Vetrova, 

ira.vetrova@riga.lv

, 67848939, 

25616742

45 bērni vecumā 

no 0 līdz 18 Nav
Nav

Rīga

VSAC "Rīga" 

filiāle 

„Pļavnieki"

Zebiekstes 

3, Rīga LV-

1082

plavnieki@vsac.riga

.gov.lv 

+371 67585709

88 bērni 0 - 18, 

t.sk. ar veselības 

traucējumiem

Nav Nav

Rīga
VSAC "Rīga" 

filiāle "Rīga"

Kapseļu 

31/18, Rīga 

LV-1046

riga@vsacriga.go

v.lv

+371 25489522

28 bērni 6 - 18 Nav
Nav

Jelgavas 

novads

Biedrība 

"Centrs 

Elizabete"

Filozofu 3A, 

Jelgava LV-

3001

Valdes locekle 

Inga Husko

centrselizabete@

gmail.com

26672686

12 bērni vecumā 

no 3 -16 gadiem: 

Zēni (2g., 4 g., 

7g., 9 g., 10 g., 11 

g., 11 g.); 

Meitenes (8 g., 10 

g., 15 g., 15 g., 

16g.).

Steidzami jauns motors Ford Torneo 

busiņam; 2 riteņi (meitenei 10 g un 

zēnam 11.g); 6 ragavas; lielais 

batuts ar aizsargtīklu.

Biļetes - "Līvu 

akvaparks"apmeklējumam

, hokeja, basketbola, 

futbola spēlēm, slidotavas 

apmeklējumam, leļļu 

teātrim, kinoteātrim.

Zemgale

mailto:plavnieki@vsac.riga.gov.lv%20+371%2067585709
mailto:plavnieki@vsac.riga.gov.lv%20+371%2067585709
mailto:plavnieki@vsac.riga.gov.lv%20+371%2067585709
mailto:plavnieki@vsac.riga.gov.lv%20+371%2067585709
mailto:riga@vsacriga.gov.lv+371%2025489522
mailto:riga@vsacriga.gov.lv+371%2025489522
mailto:riga@vsacriga.gov.lv+371%2025489522


Jelgavas 

novads

Sociālās 

aprūpes un

rehabilitācijas 

centrs

“Eleja”

Parka 11,

Eleja, Elejas

pagasts,

Jelgavas

novads LV-

3023

Vadītāja Nellija 

Veinberga, nellija.

veinberga@jelgav

asnovads.lv, 

63061631, 

63061638, 

27028431

14 bērni  vecumā 

no 2-18 gadiem

Attīstošās spēles no 3+-10 

gadus veciem bērniem, 

Attīstošās grāmatas, 

krāsojamās grāmatas, futbola 

bumbas, parastās bērnu 

bumbas, Funkcionālā gulta, 

matracis funkcionālajai gultai 

bērnam.

Brauciens uz Līvu 

akvaparku

Dobeles 

novads

„Lejasstrazdi"  

ģimenes 

atbalsta centrs

Lejasstrazdi, 

 Dobeles 

novads, 

Dobeles 

pagasts LV-

3722

Vadītāja Solvita 

Eihe

solvita.eihe@dob

ele.lv

63781355, 

29471928

19 bērni 9 - 17 

gadus veci
Nav Nav

Bauskas 

novads

Īslīces SOS 

bērnu ciemats

 Rudzu iela 

14, Īslīces 

pagasts, 

Bauskas 

novads LV - 

3901

Direktors Gatis 

Matulēvičs

islice@sosbca.lv, 

gatis.matulevics

@sosbca.lv

63960371, 

28380460

46 bērni 2 - 20 

gadus veci
Nav Nav

Jelgava

Sociālo 

pakalpojumu 

centrs bērniem

Zirgu 47a, 

Jelgava LV- 

3001

Vadītāja Anita 

Herca

anita.herca@soc.j

elgava.lv

63026313, 

29477204

1 bērns, 16 gadus 

vecs
Nav Nav

Daugavpil

s

Daugavpils 

pilsētas 

pašvaldības 

iestādes 

“Sociālais 

dienests” 

sociālo 

pakalpojumu 

nodaļas 

Ģimenes māja 

“Pīlādzis”

Komandanta 

 iela 3, 

Daugavpils, 

LV-5401.

Vadītāja Solvita 

Upeniece 

29612516,solvita.

upeniece@socd.l

v, sociālā 

darbiniece 

Ludmila 

Aļeksejeva  

28242650.

17 bērni, vecums 

no 9-18. (4 

meitenes un 13 

zēni)

Virtuves galda piederumi (dakšas, naži, 

ēdamkarotes, tējkatotes -20 komplekti), 

dažādas silikona formas cepšanai, gultas (5 

gab), matrači (5 gab), gultas veļas komplekti 

(10 kompl.), sēžamie mīkstie pufi (5 gab), 

lielais televizors, lego konstruktori zēniem, 

galda futbols/hokejs, galda teniss un 

piederumi, novuss ar piederumiem, 

makšķeres un piederumi, krāsainais 

printeris, gaismas terapijas lampas, telts (10 

gab), velosipēdi, aizsargķiveres (5 gab), 

skūteri (3 gab), sporta inventārs-futbola 

bumbas (2gab), volejbola bumbas (2 gab), 

badmintons (2 gab),  basketbola bumbas (2 

gab), matu aksesuāri (ķemmes, dažādas 

matu sprādzes, gumijas, loku šķēres, matu 

taisnotājs). 

Abonements baseinam 

(17 bērniem), ieejas 

biļetes uz atrakcijas 

parku, biļetes dažādiem 

kultūras pasākumiem 

(kino, teātris, muzeji utt.), 

“Avārijas brigāde” parka 

apmeklējums.

Daugavpil

s rajons

VSAC "Latgale"

filiāle "Kalkūni"

Komunālā 

104,

Kalkūnes 

pagasts,

Daugavpils 

novads LV-

5449

Filiāles vadītāja 

Skaidrīte Kursīte, 

65474092, 

29134972, 

skaidrite.kursite@

vsaclatgale.gov.lv

Pieaugušie 18-84 

gadus veci.

Materiālās vajadzības nav 

nepieciešamas.

Pieredzes dienas, 

radošās darbnīcas, Līvu 

akvaparka un Avārijas 

brigādes parka 

apmeklējums.

Rēzekne

Bērnu sociālo 

pakalpojumu 

centrs

Viļānu 10, 

Rēzekne LV-

4601

Vadītāja p.i. 

Guna 

Stanislavska

bernu.spc@rezek

ne.lv

26671156    

5 bērni:

1 bērns ir 

12gadus vecs, 1 – 

13 g.v., 1 – 17 

g.v., 1 – 19 g.v. un 

1 – 20g.v.

Nav
Nav

Latgale



Rēzeknes 

novads

Daudzfunkcionā

lais sociālo 

pakalpojumu 

centrs 

“Vecružina”

Ezera iela 

23A,

Rēzeknes 

novads, 

Silmalas 

pagasts,Vecr

užinas 

ciems LV-

4636

Psihologs Olga 

Smolina

tiskaducentrs@re

zeknesnovads.lv

27828066 

Bērnu skaits 

iestādē - 28. 

Vecums no 8 

gadiem līdz 18 

gadiem.

1) velosipēdi, inventārs sporta 

laukuma ierīkošai, volejbola tīkls;

2) skrejriteņi, skrituļslidas utt.

3) stacionārue datori, televizori. 

Biļetes uz kino, zoodārzu, 

Avārijas Brigādes parku, 

utt.

Krāslavas 

rajons

Krāslavas 

bērnu sociālās 

rehabilitācijas 

centrs 

“Mūsmājas”

Pils 5, 

Krāslava LV-

5601

Direktore Ērika 

Geka

erikageka@inbox.

lv, 

musmajas@krasl

ava.lv 

29191510, 

65622900 

16 bērni. No tiem 

2 bērni-

pirmsskolas 

vecuma; 2 bērni 9- 

10 gadi;  2 bērns 

13 gadi; 4 bērni-

15g, 6 bērni -16-

18 gadi

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma 

bērniem radošie un / vai rokdarbu 

komplekti. Play - doh plastilīns, 

polimērā māla rokdarbu komplekti, 

kinētiskās smiltis, vilna slapjai 

filcēšanai, krāsas, salvetes dekupāžai, 

krepapīrs, materiāli skrapbukingam. 

dezodoranti, smaržas, tualetes ūdeņi 

zēniem un meitenēm. Sporta inventārs-

futbola, volejbola bumbas, gumijas 

bumbas. Virsmatrači-8 gab. teltīm. 

Virs 700 euro – “pērļu” ( hidromasāžas) 

vannas paklājs.

Ziedojums uz dāvinājumu 

kontu aktīva brīvā laika 

pavadīšanai - 

ekskursijām, 

pasākumiem, koncertiem, 

dzimšanas dienu 

dāvanām, dažādiem 

materiāliem, kas 

nepieciešami profesijas 

apgūšanai, piemēram,  

fotoaparāts Canon, 

friziera piederumi, 

vizāžista piederumi utt.

SEB banka

LV35UNLA005001999483
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