
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 

 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 
2009.gada 31.jūlijā     Nolikums Nr. 45 

Daugavpilī      (protokols Nr. 6., 11.&, lēmums Nr.129) 

 

Ar grozījumiem, kas apstiprināts ar Daugavpils novada domes  

10.02.2011. lēmumu Nr.205 (Protokols Nr. 4., 112.&) 

 

Izdots pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma  

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu 

  

 

NAUJENES BĒRNU NAMA 
 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Naujenes bērnu nams (turpmāk tekstā -Bērnu nams) ir Daugavpils novada domes 

(turpmāk tekstā - Novada dome) pārraudzībā esoša pastarpinātās pārvaldes iestāde.  

 

1.2. Bērnu namu izveido, reorganizē vai likvidē Novada dome. 

 

1.3. Bērnu namam ir zīmogs ar Daugavpils novada ģerboņa attēlu un pilnu Bērnu nama 

nosaukumu. 
 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 10.02.2011. lēmumu Nr.205, stājas spēkā ar 01.03.2011.) 

 

1.4. Bērnu nama juridiskā adrese: Daugavas ielā 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV 5413. 

 

1.5. Bērnu nams tiek finansēts no Daugavpils novada budžeta un vietējo pašvaldību 

budžeta atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 

„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai 

sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ja klients ir ievietots Bērnu 

namā no citām pašvaldībām. 

 

1.6. Bērnu namam var būt speciāli līdzekļi, kas iegūti no juridisko un fizisko personu 

ziedojumiem. 
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1.7. Bērnu namam ir norēķinu konts bankā. Bērnu nams savā darbībā izmanto veidlapu ar 

Daugavpils novada ģerboni. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 10.02.2011. lēmumu Nr.205, stājas spēkā ar 01.03.2011.) 

 

1.8. Bērnu nams finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar izdevumu tāmi, kuru 

apstiprina Novada dome. 

 

1.9. Savā darbībā bērnu nams ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta 

noteikumus, Labklājības ministrijas normatīvos aktus, Bērnu, ģimenes un sabiedrības 

integrācijas lietu ministrijas normatīvos aktus, ANO konvencijas "Par bērnu tiesībām" 

prasības, Novada domes lēmumus un rīkojumus un šo nolikumu. 

2. Bērnu nama funkcijas, uzdevumi un struktūra  

2.1.  Bērnu nams ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura ir 

reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.  

 

2.2.  Bērnu nams, tuvinot iestādes vidi ģimeniskai videi, nodrošina bērniem bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušiem bērniem vispusīgu attīstību, audzināšanu, izglītošanu, 

patstāvīgas dzīves iemaņu apgūšanu, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, veicina 

bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. 

 

2.3.  Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Bērnu nams veic šādus uzdevumus: 

2.3.1. nodrošina sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un 

nostiprināšanos bērnā; 

2.3.2. nodrošina bērna orientāciju uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību 

un vienu no sabiedrības un indivīda galvenajām vērtībām; 

2.3.3. nodrošina bērna tiesību un interešu aizsardzību, bērna atbalstu viņa problēmu 

risināšanā; 

2.3.4. nodrošina labvēlīgu sociālo vidi, kas veicina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo 

attīstību; 

2.3.5. nodrošina bērnam aizsargātības sajūtu, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju; 

2.3.6. nodrošina katram bērnam atbilstošu uzturu, apģērbu, pajumti un aprīkojumu; 

2.3.7. nodrošina teritoriju piemērotu aktīvai atpūtai; 

2.3.8. nodrošina bērniem iespēju atbilstoši savam vecumam un fiziskajai un garīgajai 

attīstībai atpūtu un saturisku brīvā laika pavadīšanu, tiesības piedalīties spēlēs un 

svinīgos pasākumos, kultūras dzīvē un nodarboties ar mākslu, iesaistīties sabiedriskās 

aktivitātēs ārpus Bērnu nama; 

2.3.9. nodrošina saskarsmes iespējas ar vienaudžiem, viesģimenēm, vecākiem un 

radiniekiem gan Bērnu namā, gan ārpus tās; 

2.3.10. nodrošina iespēju apmeklēt individuālajām vajadzībām un spējām atbilstošu 

izglītības iestādi;  

2.3.11. nodrošina bērna orientāciju uz darbu kā vienīgo morāli atbalstāmo eksistences 

līdzekļu iegūšanas un labklājības avotu; 
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2.3.12. nodrošina iespēju apgūt patstāvīgas dzīves iemaņas: 

- personiskās naudas izlietojuma plānošana, 

- iepirkšanās un dzīves nepieciešamo prasmju apgūšana, 

- dzīvojamo telpu un teritorijas uzkopšana, 

- apģērba mazgāšana, gludināšana un apavu kopšana, 

- ēdiena gatavošana, 

- sadzīves tehnikas pareizu lietošanu; 

2.3.13. nodrošina bērna drošību, kā arī viņa veselības un dzīvības maksimālu 

aizsardzību; 

2.3.14. nodrošina neatliekamo medicīnisko aprūpi diennakts laikā, reģistrāciju pie 

ģimenes ārsta un bērna vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi; 

2.3.15. atbilstoši bērna vajadzībām nodrošina viņam nepieciešamos tehniskās 

palīdzības 

līdzekļus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; 

2.3.16. nodrošina bērna vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk 

kā četras reizes dienā; 

2.3.17. nodrošina bērnu uzturēšanos piemērotās telpās: 

- vienā istabā dzīvo ne vairāk par pieciem bērniem, ņemot vērā viņu vecumu, 

- funkcionālo stāvokli, psiholoģisko saderību un ģimenisko piederību, 

    istabas aprīkojums un iekārtojums atbilst bērna vecumam un  

    funkcionālajam stāvoklim, 

- iekārto sanitārās telpas atbilstoši bērna vecumam un funkcionālajam 

stāvoklim. 

 

2.4.  Bērnu namam ir struktūrvienība Mātes un bērna atbalsta centrs "Avotiņi" (turpmāk 

tekstā -Centrs). 

2.4.1. Centrs ir īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas struktūrvienība, 

kas ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;  

2.4.2. Centrs izveidots ar mērķi sniegt atbalstu nepilngadīgajām un jaunajām 

grūtniecēm, jaunajām māmiņām, kuras nonākušas krīzes situācijā, cietušas no 

vardarbības, palikuša bez iztikas līdzekļiem un tuvāko atbalsta; 

2.4.3. Centru izveido, reorganizē un likvidē Bērnu nama direktors. Centra uzdevumus, 

funkcijas un tiesības nosaka Centra reglaments; 

2.4.4. Centru vada Centra vadītājs. Centra vadītāju un darbiniekus pieņem darbā un 

atlaiž no darba, nosaka amata pienākumus Bērnu nama direktors. 

 

2.5. Bērnu namā, lai sekmētu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 60.panta otrās daļas 

2.punkta izpildi, Daugavpils novada bērniem ir nodrošināta iespēja nepieciešamās 

palīdzības saņemšanai gadījumos, kad bērns ir patvaļīgi aizgājis no ģimenes, aizbildņa, 

audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vai apmaldījies, pamests vai arī atrodas tādos 

apstākļos, kas bīstami bērnam vai var kaitēt viņa attīstībai. 
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2.6.  Policijas pārstāvji augstāk minētajos gadījumos var ievietot nepilngadīgos Bērnu namā, 

iepriekš sazinoties ar dežurējošo darbinieku pa diennakts telefonu.  

3. Bērnu nama tiesības un amatpersonu kompetence 

3.1.  Bērnu namam ir šādas tiesības: 

3.1.1. sadarboties ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām 

organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām, nevalstiskajām 

organizācijām, kā arī ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām; 

3.1.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no 

fiziskajām un juridiskajām personām iestādes uzdevumu izpildei nepieciešamo 

informāciju, un dokumentus; 

3.1.3. īstenot citas normatīvajos aktos paredzētās tiesības. 

 

3.2.   Novada pašvaldības izpilddirektors īsteno pārraudzību pār Bērnu namu. 

 

3.3. Novada domes sociālā dienesta vadītājs nodrošina saikni starp 

izpilddirektoru un Bērnu namu. Sociālā dienesta vadītājs veic Bērnu nama lēmumu 

pēcpārbaudi.  

 

3.4.   Bērnu nama štatu sarakstu apstiprina Bērnu nama direktors. 

 

3.5.  Bērnu nama direktoru ieceļ darbā un atbrīvo no darba ar Novada domes lēmumu. 

Izpilddirektors slēdz darba līgumu ar Bērnu nama direktoru. 

 

3.6.   Bērnu nama direktors: 

3.6.1. organizē un kontrolē Bērnu nama funkciju izpildi, vada Bērnu nama 

administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;  

3.6.2. pārvalda Bērnu nama finanšu, personāla un citus resursus; 

3.6.3. pieņem darbā un atbrīvo no tā darbiniekus saskaņā ar Latvijas Darba likumu; 

3.6.4. nosaka Bērnu nama darbinieku pienākumus; 

3.6.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Bērnu namu; 

3.6.6. atbilstoši kompetencei slēdz saimnieciskās darbības līgumus; 

3.6.7. nodrošina izpilddirektora rīkojumu un uzdevumu izpildi; 

3.6.8. nodrošina sociālās aprūpes nodaļas vadītāja uzdevumu izpildi; 

3.6.9. sniedz izpilddirektoram pārskatu par iestādes darba plāna izpildi, uzdevumu 

īstenošanu un piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu; 

3.6.10. apstiprina darba kārtības noteikumus un nodrošina darbinieku kvalifikācijas 

celšanu; 

3.6.11. nodrošina personāla dokumentācijas, grāmatvedības, lietvedības un pārējās 

dokumentācijas apriti, izpildi un glabāšanu tiesību aktos noteiktā kārtībā; 
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3.6.12. nodrošina tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba 

aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības un citās jomās; 

3.6.13. ja Bērnu namā ievietotajam bērnam nav iecelts aizbildnis, bērna aizbildņa 

pienākumus veic Bērnu nama direktors; 

3.6.14. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

 

3.7.  Bērnu nama direktora prombūtnes laikā direktora pienākumu pilda viņa norīkots 

darbinieks. 

4. Uzņemšanas, uzturēšanas un izrakstīšana kārtība 

4.1.  Bērnu namā tiek uzņemti, bērni no 2 līdz 18 gadu vecumam pamatojoties uz Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2005.gada 3l.maija noteikumiem Nr. 373 “Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”. 

 

4.2. Ārkārtas situācijā bērni tiek uzņemti pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem: 

4.2.1. bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu, ja ir bērna veselībai vai 

dzīvībai bīstami apstākļi; 

4.2.2. policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu; 

4.2.3. aktu par ārstniecības iestādē pamestu bērnu. 

 

4.3.  Katram bērnam iekārto personas lietu, kurā ir sekojošie dokumenti: 

4.3.1. bērna dzimšanas apliecības oriģināls; 

4.3.2. dokumenti, kas pamato bērna ievietošanu Bērnu namā; 

4.3.3. dokumenti, kas apliecina bērna juridisko statusu; 

4.3.4. ziņas par vecākiem, brāļiem un māsām; 

4.3.5. ziņas par bērna veselības stāvokli; 

4.3.6. individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns; 

4.3.7. ārkārtējā gadījumā uzņemtajiem bērniem, Bērnu nams kopā ar bāriņtiesu iekārto 

bērna personīgo lietu divu mēnešu laikā. 

 

4.4.   Bērna uzņemšana bērnu namā notiek ar direktora rīkojumu un tiek reģistrēta uzņemšanas 

speciāla žurnālā. Žurnāls ir apzīmogots un apstiprināts ar direktora parakstu. Žurnāls 

glabājas arhīvā pastāvīgi. 

 

4.5.  Bērnu izraksta no Bērnu nama ar direktora rīkojumu, saskaņojot ar bāriņtiesu un 

izdarot ierakstu uzņemšanas žurnālā šādos gadījumos: 

4.5.1. bērns tiek atdots vecākiem, aizbildniecībā, audžuģimenē pamatojoties uz 

bāriņtiesas lēmumu vai adopcijā pamatojoties uz tiesas spriedumu; 

4.5.2. bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ieguvis pamatizglītību; 

4.5.3. bērna nāves gadījumā. 
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4.6.  Gadījumā, ja Bērnu nama audzēknis ir sasniedzis pilngadību un turpina mācības, viņš 

ir tiesīgs atrasties Bērnu namā. Šinī gadījumā tiek noslēgts līgums starp Bērnu namu 

un audzēkni, kurā nosaka pušu tiesības un pienākumus. 

 

4.7.  Bērnu nams var atļaut bērnam iestādē tikties ar personu vai nodot bērnu uz laiku šīs 

personas aprūpē, ja tai piešķirts viesģimenes statuss un bērnu aprūpes iestāde ir guvusi 

pārliecību, ka viesģimene sniegs šim bērnam nepieciešamo atbalstu un spēs atbilstoši 

bērna vajadzībām viņu aprūpēt un uzraudzīt:  

4.7.1. Bērnu nams, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka bērna uzturēšanās 

ilgumu viesģimenē, pušu tiesības un pienākumus; 

4.7.2. Bērnu nams viesģimenei izmaksā tai piešķirto bērna uzturnaudu atbilstoši 

laikposmam, kurā bērns atrodas citas personas aprūpē.  

5. Bērnu nama darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana 

5.1. Bērnu nama darbības tiesiskumu nodrošina Bērnu nama direktors. 

 

5.2. Bērnu nama direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona 

var apstrīdēt Novada domē. Lēmumus par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem 

var pārsūdzēt tiesā. 

 

5.3. Bērnu nams ne retāk kā reizi gadā sniedz novada pašvaldības izpilddirektoram 

pārskatus par Bērnu nama funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu. 

 

5.4. Novada pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par 

Bērnu nama darbību. 

 

5.5. Bērnu nams reizi gadā iesniedz Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldē 

gada pārskatu par tā darbību un budžeta līdzekļu izmantojumu. 

 

 

 


