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1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Valkas novada Ģimenes atbalsta centrs „Saulīte” (turpmāk tekstā – atbalsta centrs) ir Valkas novada
domes ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem.
1.2. Atbalsta centram ir zīmogs ar iestādes nosaukumu un veidlapas.
1.3. Atbalsta centrs savā darbībā ievēro Starptautisko Bērnu tiesību aizsardzības konvenciju, Latvijas
Republikas Satversmi, citus tiesību aktus, Valkas novada domes lēmumus un rīkojumus, Labklājības
ministrijas instrukcijas un rīkojumus.
1.4. Atbalsta centra juridiskā adrese ir “Čiekuriņi”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV 4711.
1.5. Atbalsta centra darbības mērķis ir motivēt bērnus un jauniešus pozitīvai attieksmei pret dzīvi un
personisko attīstību, mācīt labvēlīgu savstarpējo saskarsmi un sadarbību, veicināt pozitīvas dzīves
pieredzes uzkrāšanu, tādējādi sagatavot patstāvīgai dzīvei nākotnē.
(papildināts ar 2014.gada 30.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15,22.§)

2. Atbalsta centra uzdevumi
2.1. Atbalsta centra uzdevumi:
nodrošināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu, vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem
(atsevišķos gadījumos no jaunāka vecuma, ja tas ir saistīts ar brāļu un māsu uzturēšanos
atbalsta centrā), vai kamēr bērns iegūst izglītību, audzināšanu, vispusīgu attīstību, sociālo un
medicīnisko aprūpi, veicināt un atbalstīt bērna nodošanu audzināšanā ģimenē (atgriešana pie
bioloģiskajiem vecākiem, aizbildniecībā, adopcijā vai audžu ģimenē). Ja jaunietis pēc 18 gadu
vecuma sasniegšanas turpina sekmīgi mācības, ir izteicis rakstisku vēlēšanos un ievēro
atbalsta centra kārtības noteikumus, ir pieļaujama jaunieša uzturēšanās atbalsta centrā līdz 21
gada vecuma sasniegšanai, noslēdzot līgumu ar atbalsta centru;
2.1.2. nodrošināt krīzes situācijā nonākušu ģimeņu ar bērniem īslaicīgu (līdz 6 mēnešiem) sociālo,
medicīnisko un psiholoģisko palīdzību un atbalstu.
2.2. Atbalsta centrs atbilstoši savām iespējām nodrošina iestādē ievietoto bērnu audzināšanu, vispusīgu
attīstību un rehabilitāciju, sociālo un medicīnisko aprūpi. Šajā nolūkā atbalsta centrā:
2.2.1. nodrošina audzināšanas un pedagoģisko darbu ar katru bērnu vai grupās atbilstoši bērna
individuālai attīstībai;
2.2.2. nodrošina bērnus un pieaugušos ar dzīvojamo platību, sadzīvei nepieciešamo aprīkojumu
atbilstoši katra bērna vajadzībām;
2.2.3. apgādā bērnus ar veļu, apģērbu, apaviem, skolas piederumiem;
2.2.4. organizē bērnu ēdināšanu, ievērojot viņu vecumu un veselības stāvokli;
2.2.5. nodrošina bērnu sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā;
2.2.6. nodrošina bērnu medicīnisko rehabilitāciju un profilaktiskos pasākumus ārstniecības iestādēs
atbilstoši bērnu vajadzībām;
2.1.1.

2.2.7.

2.2.8.

sadarbībā ar pašvaldību bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem nodrošina atbalsta centrā
uzņemto bērnu un pieaugušo dokumentu juridiski pareizu noformēšanu, bērnu tiesību
aizsardzību un izglītības iespējas;
izskaidro atbalsta centrā dzīvojošām personām viņu tiesības un pienākumus.

2.3. Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, dzīvojot atbalsta centrā, iegūst izglītību izglītības
iestādēs atbilstoši savām spējām, garīgai un fiziskai attīstībai.
3. Uzņemšanas, uzturēšanas un izrakstīšanas noteikumi
3.1. Atbalsta centrā bērnus un pieaugušos uzņem saskaņā ar Valkas novada domes apstiprināto
nolikumu “Par kārtību personu ievietošanai Valkas novada sociālās aprūpes iestādēs” (turpmāk
tekstā – Ievietošanas kārtība), pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
3.1.1.Valkas novada bāriņtiesas lēmumu;
3.1.2. sociālā dienesta lēmumu;
3.1.3. policijas protokolu;
3.1.4. vecāku iesniegumu.
3.2. Atbalsta centrā ievieto:
3.2.1. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus;
3.2.2. krīzes situācijā nonākušus bērnus;
3.2.3. krīzes situācijā nonākušas ģimenes ar bērniem;
3.2.4. Valkas novada teritorijā pamestus bērnus, kuru pēdējā dzīves vieta nav zināma;
3.2.5. atsevišķos gadījumos bērnus no citām pašvaldībām.
3.3. Katram atbalsta centrā uzņemtajam bērnam un pieaugušajam iekārto personas lietu atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
3.4. Bērnu un pieaugušo uzņem un izraksta no atbalsta centra ar atbalsta centra direktora rīkojumu,
izdarot atzīmi bērnu reģistrā.
3.5. Bērnu reģistra lappuses ir numurētas un cauršūtas. Reģistrs tiek zīmogots ar atbalsta centra zīmogu
un apstiprināts ar direktora parakstu. Reģistrs tiek nodots atbalsta centra arhīvā pastāvīgai
glabāšanai.
3.6. Izrakstot bērnu no atbalsta centra, bērna aprūpētājam vienlaikus tiek nodota bērna personīgā lieta,
medicīniskie dokumenti un bērnam piederošā manta.
3.7. Pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, atbalsta centra direktors var atļaut:
3.7.1. ņemt bērnu ģimenē svētku dienās un bērna mācību brīvlaikos;
3.7.2. bērnam iestādē tikties ar personu vai nodot bērnu uz laiku šīs personas aprūpē, ja tai piešķirts
viesģimenes statuss un aprūpes iestāde ir guvusi pārliecību, ka viesģimene sniegs šim bērnam
nepieciešamo atbalstu un nodrošinās nepieciešamo aprūpi un uzraudzību;
3.7.3. nodot bērnu uz laiku citas personas aprūpē ārvalstīs.
3.8. Bērnu izraksta no atbalsta centra, izdarot atzīmi bērnu reģistrā, sekojošos gadījumos:
3.8.1. bērns tiek atdots vecākiem, pamatojoties uz vecāku iesnieguma un bāriņtiesas vecāku dzīves
vietā lēmuma pamata, ja bērns ticis ievietots atbalsta centrā sociālo apstākļu dēļ;
3.8.2. bērns tiek atdots audzināšanā vecākiem, pamatojoties uz tiesas lēmumu par aizgādības
tiesību atjaunošanu vai bāriņtiesas lēmumu par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu
vecākiem;
3.8.3. bērns tiek nodots audzināšanā ģimenē (adopcijā, aizbildnībā, audžu ģimenē);
3.8.4. bērns tiek pārvests uz citu sociālās aprūpes iestādi, ja tas ir bērna interesēs;
3.8.5. bērns sasniedzis pilngadību;
3.8.6. bērna nāves gadījumā.
4. Atbalsta centra vadība
4.1. Atbalsta centru vada ar Valkas novada domes lēmumu iecelts direktors.
4.2. Atbalsta centrs galvenos darbības principus saskaņo ar Valkas novada Sociālo dienestu.
4.3. Direktors:
4.3.1. organizē un vada atbalsta centra darbu un nodrošina tā darbības nepārtrauktību;
4.3.2. ievēro un pilda domes lēmumus, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus un Sociālo
lietu komitejas lēmumus;
4.3.3. atbild par tiesību aktu ievērošanu atbalsta centrā, finanšu līdzekļu un materiālo līdzekļu
racionālu izmantošanu;
4.3.4. lemj par atbalsta centra ieņēmumiem, ziedojumiem un budžeta finanšu līdzekļiem atbilstoši
iestādes vajadzībām un Valkas novada domes apstiprinātajam budžetam;
4.3.5. apstiprina iestādes iekšējos normatīvos aktus, pieņem un atbrīvo no amata darbiniekus, nosaka
viņu pienākumus un atbild par darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;
4.3.6. nodrošina pareizu iestādes dokumentācijas iekārtošanu, izpildi un glabāšanu normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā;
4.3.7. nodrošina tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, bērnu tiesību aizsardzības,
darba aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības u.c. jomās;

regulāri sniedz ziņas Labklājības ministrijas adopcijas nodaļai par adoptējamiem un juridiski
brīviem bērniem;
4.3.9. sagatavo un iesniedz Labklājības ministrijā gada darba atskaiti atbilstoši Valsts statistiskas
pārskata formai;
4.3.10. pēc nepieciešamības sagatavo priekšlikumus grozījumiem šajā nolikumā un iesniedz
apstiprināšanai Valkas novada domē.
4.3.8.

5. Atbalsta centra finansiālā un saimnieciskā darbība
5.1. Atbalsta centra budžetu veido:
5.1.1. Valkas novada domes piešķirtie līdzekļi;
5.1.2. pašvaldību maksājumi – savstarpējo norēķinu kārtībā, atbilstoši ievietošanas kārtībai;
5.1.3. dāvinājumi un ziedojumi;
5.1.4. ieņēmumi no atbalsta centra nama saimnieciskās darbības, mantas iznomāšanas vai
pārdošanas;
5.1.5. valsts finansējums.
5.2. Atbalsta centram var būt citi ieņēmumi (t.sk. no dalības projektos), kas izlietojami tiesību aktos
noteiktajā kārtībā.
6. Atbalsta centra reorganizācija un likvidācija
Atbalsta centru reorganizē vai likvidē ar Valkas novada domes lēmumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs K.Albergs

