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Par Naujenes bērnu namu 

________________________________________________________________________________ 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Latgales plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020.gadam, kas tiek īstenots projekta 
“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros, Daugavpils 
novada dome, balsojot ar 14 balsīm par (Jānis Belkovskis, Viktors Kalāns, Arvīds Kucins, 
Jānis Kudiņš, Juris Livčāns, Visvaldis Ločs, Aleksejs Mackevičs, Guntars Melnis, Olesja 
Ņikitina, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs Sibircevs, Ilmārs Skuķis, Regīna Tamane, Jānis 
Vagalis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

  
  
1. Izbeigt ar 2019.gada 31.decembri Daugavpils novada pašvaldības iestādes 

“Naujenes bērnu nams” ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 
pakalpojuma sniegšanu. 

 
2.  Ar 2020.gada 1.janvāri mainīt Daugavpils novada pašvaldības iestādes “Naujenes 

bērnu nams” nosaukumu uz “Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots””. 
 
3. Noteikt, ka Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Sociālā atbalsta un aprūpes 

centrs “Avots”” ar 2020.gada 1.janvāri sniedz šādus pakalpojumus: 
3.1. ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums; 
3.2. “Jauniešu māja” pakalpojums; 
3.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem; 
3.4. atbalsts nepilngadīgajām un jaunajām grūtniecēm, jaunajām māmiņām, bērniem 

un jauniešiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, cietuši no vardarbības, palikuši bez iztikas 
līdzekļiem un tuvāko atbalsta. 

 
4. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības iestādes “Sociālā atbalsta un aprūpes 

centrs “Avots”” nolikumu. 



 
5. Uzdot Daugavpils novada pašvaldības iestādes “Naujenes bērnu nams” direktorei 

Lilitai Gasjaņecai līdz 2019.gada 31.decembrim: 
5.1. iesniegt Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā izmaiņas, ņemot vērā šī lēmuma 

1.un 2.punktā noteikto; 
5.2. iesniegt izmaiņas Valsts ieņēmumu dienestā un Uzņēmumu reģistrā par iestādes 

nosaukuma maiņu; 
5.3. apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības iestādes “Sociālā atbalsta un aprūpes 

centrs “Avots”” amatu sarakstu šī lēmuma 3.punktā noteikto pakalpojumu sniegšanas 
nodrošināšanai. 

 
6. Uzdot Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektorei izdarīt grozījumus darba 

līgumā ar Lilitu Gasjaņecu, ņemot vērā šī lēmuma 2.punktā noteikto. 
 
7. Uzdot Daugavpils novada pašvaldības iestādes “Sociālā atbalsta un aprūpes centrs 

“Avots”” vadītājai iesniegt Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā nepieciešamos 
dokumentus, lai tiktu reģistrēti šī lēmuma 3.punktā Daugavpils novada pašvaldības iestādes 
“Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”” norādītie sniedzamie pakalpojumi. 

 
8. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2019.gada 31.decembri Daugavpils novada domes 

2009.gada 31.jūlija nolikumu Nr.45 “NAUJENES BĒRNU NAMA NOLIKUMS”. 
 
9. Noteikt, ka šī lēmuma 4.punkts stājas spēkā  2020.gada 1.janvārī. 

 
 
Daugavpils novada domes  
priekšsēdētājs        A.Kucins 
  
  

 

 

 


