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NNOOLLIIKKUUMMSS 
 

I NODAěA 
Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saulkrastu novada domes Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centrs „Saulespuėe” 

(turpmāk tekstā - „BJDC’’) ir Saulkrastu novada domes dibināta Sociālā dienesta 
struktūrvienība, kas sniedz sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ăimenēs krīzes situācijas 
rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākĜi, lietderīgas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas bērniem un jauniešiem no trūcīgām ăimenēm, nodrošina bērnu izmitināšanu 
krīzes situācijās, kā arī sniedz sociālus pakalpojumus (veĜas mazgāšana un dušas 
izmantošana) bērniem un viĦu vecākiem, kuriem šie pakalpojumi nav pieejami 
dzīvesvietā.  

 
2. „BJDC” tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Ministru kabineta un citi LR 

normatīvie akti, Saulkrastu novada domes lēmumi un rīkojumi, kā arī Saulkrastu novada  
domes apstiprināts „BJDC” nolikums. 

 
3. ’’BJDC” dibina, pārrauga, reorganizē un likvidē Saulkrastu novada dome. 

 
 

II NODAěA 
„Bērnu un jauniešu dienas centra” mērėis un uzdevumi 

 
1. „BJDC” darbības mērėi ir:  

1.1.veikt sociālās rehabilitācijas pasākumus, lai veicinātu bērnu un pusaudžu vispusīgu,  
radošu attīstību,  sociālās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu, 
maznodrošināto un trūcīgo  ăimeĦu  sociālo problēmu risināšanu un integrēšanos 
sabiedrībā; 
1.2.pakāpeniska bērnu ar funkcionāliem un fiziska rakstura traucējumiem integrēšana 
vidē. 
 

2. „BJDC” savā darbībā īsteno preventīvo darbu ar bērniem un viĦu ăimenēm, sadarbībā ar 
izglītības iestādēm, pašvaldības sociālo dienestu, bāriĦtiesu, policiju, sabiedriskajām 
organizācijām un citām iestādēm. 

 
3.„BJDC” uzdevumi: 

3.1.sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem; 
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3.2. sniegt bērniem un viĦu ăimenēm sociālpedagoăisko palīdzību, nepieciešamo   
informāciju un atbalstu sociālo problēmu risināšanā;  
3.3.radīt apstākĜus lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un veicināt bērnu un pusaudžu 
personības vispusīgu, radošu attīstību (mācību sagatavošana, preses izdevumi, TV, DVD, 
VIDEO, galda un attīstošās spēles, novuss, galda hokejs, futbols, iemaĦas darbā ar 
datoru, saskarsmes prasmju, pašapkalpošanās prasmju pilnveidošana un nodrošināšana 
utml.); 
3.4.iesaistīt bērnus, jauniešus centra labiekārtošanā, sabiedriskajos un sociālās palīdzības 
darbos; 
3.5.organizēt kvalificētu speciālistu (psihologa, sociālā pedagoga, mediėa, policista u.c.) 
konsultācijas; 
3.6.sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un darbiniekiem, nevalstiskajām 
organizācijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām; 
3.7.organizēt atbalsta grupas riska ăimenēm un bērniem ar asociālas uzvedības 
problēmām;  
3.8.organizēt tematiska un audzinoša rakstura vasaras projektus bērniem; 
3.9.sadarboties ar presi (apkārtraksts „Domes ziĦas”,” Saulkrastu avīze”); 
3.10.veicināt sponsoru un ziedotāju piesaisti; 
3.11.sniegt sociāla rakstura pakalpojumus ăimenēm, kurām trūkst nepieciešamā sociāla 
nodrošinājuma ( veĜas mazgāšana, dušas izmantošana); 
3.12.nodrošināt bērnu izmitināšanu krīzes situācijās;  

 
 

III NODAěA 
„Bērnu un jauniešu dienas centra” darba organizācija 

 
 

2. „BJDC” apmeklētāji ir Saulkrastu novadā dzīvojošie bērni un pusaudži vecumā no 6 –18 
gadiem (turpmāk tekstā – apmeklētāji),  to skaitā bērni: 

2.1. no trūcīgām un maznodrošinātām ăimenēm;  
2.2. no ăimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākĜi; 
2.3. no nepilnām ăimenēm;  
2.4. no daudzbērnu ăimenēm;  
2.5. nepilngadīgie likumpārkāpēji;  
2.6. bērni un jaunieši, kuri neapmeklē skolu;  
2.7. vardarbībā cietušie bērni un jaunieši; 
2.8. bērni un jaunieši, kuri klaiĦo, ubago vai veic citas darbības, kas var novest pie 

noziedzīgas rīcības; 
2.9. bērni ar garīgās un funkcionālās attīstības traucējumiem. 

 
3.„DCBJ” struktūru un darbinieku skaitu nosaka Saulkrastu novada dome. 

 
 

IV NODAěA 
„ Bērnu un jauniešu dienas centra” finansēšanas kārtība 

 
1. „BJDC” finansēšanas avoti:  

1.1. pašvaldības budžeta līdzekĜi saskaĦā ar gadskārtējo pašvaldības budžetu; 
1.2. papildus finanšu līdzekĜi, ko iestāde var saĦemt no fizisko un juridisko personu 

ziedojumiem un dāvinājuma veidā. 
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IV NODAěA 
„Bērnu un jauniešu dienas centra” vadība 

 
1. „BJDC” vada iestādes vadītājs, kuru pieĦem darbā un atbrīvo no darba Saulkrastu novada  

dome, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu. 
 

2. Vadītāja pienākumi:  
2.1. izstrādāt „BJDC” darbību reglamentējošus dokumentus („DCBJ” nolikumu, iekšējos 

kārtības noteikumus, sociālā darbinieka pienākumus utml.) un nodrošināt to izpildi; 
2.2. organizēt un plānot „’’BJDC” saimniecisko un finansiālo darbību; 
2.3. organizēt un plānot sociālās rehabilitācijas procesa norisi un apmeklētāju lietderīgas 

brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
 
3. Vadītājs ir personīgi atbildīgs par „BJDC” uzdevumu izpildi atbilstoši nolikumam un 

iekšējiem kārtības noteikumiem, par apmeklētāju drošību un finansu līdzekĜu racionālu 
izlietošanu. 

 
 
 

V NODAěA 
Apmeklētāju tiesības un pienākumi 

 
1. Apmeklētājam ir tiesības:  

1.1. saĦemt profesionālu palīdzību, nepieciešamo informāciju un atbalstu sociālo 
problēmu risināšanā;  

1.2. saskaĦojot ar „BJDC” vadītāju, izmantot „BJDC” esošos materiālus, inventāru un 
tehniskos līdzekĜus (datortehniku, printeri, mūzikas centru, televizoru, video, veĜas 
mašīnu un citas elektroierīces utml.); 

1.3. atklāti paust savu argumentētu viedokli un palīdzēt ar padomu „BJDC” darbības 
pilnveidošanai; 

1.4. ierosināt „BJDC” iekšējās kārtības noteikumu izmaiĦas un papildinājumus. 
 

2. Apmeklētāja pienākumi:  
2.1. ievērot „BJDC” nolikumu, iekšējos kārtības un datoru lietošanas noteikumus; 
2.2. ierašanās un promiešanas laiku atzīmēt apmeklētāju reăistrācijas žurnālā un paziĦot 

„DCBJ” vadītājai;  
2.3. piedalīties „BJDC” rīkotajās aktivitātēs –  atbalsta grupās, nodarbībās, pasākumos, 

sabiedriskajos un sociālās palīdzības darbos;  
2.4. uzturēšanās laikā „BJDC”, t.sk. nodarbību, kultūras, sporta pasākumu laikā, stingri 

ievērot sabiedrībā pieĦemtās uzvedības normas;  
2.5. atbildēt par „BJDC” piederošo telpu un inventāra uzturēšanu kārtībā un to tīrību, par 

savas darba vietas sakārtošanu pēc nodarbību beigām; 
2.6. ievērot sanitāros, personīgās higiēnas un ugunsdrošības noteikumus;  
2.7. ar cieĦu izturēties pret citiem „BJDC” apmeklētājiem, personālu un viesiem;  
2.8. atbildēt par „BJDC” piederošo materiālo vērtību, citu apmeklētāju piederošo mantu 

un inventāra saudzēšanu; 
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2.9. atlīdzināt tīši nodarītos materiālos zaudējumus. 
 
33..  Apmeklētājam centra telpās ir aizliegts:  

3.1. uzturēties virsdrēbēs un ielas apavos; smēėēt, lietot alkoholu u.c. apreibinošas vielas, 
kā arī atrasties šo vielu iespaidā; 

3.2. atsavināt citiem piederošās mantas;  
3.3. spēlēt galda vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai citāda veida labumu (azartspēles); 
3.4. lietot necenzētus vārdus, žargona vārdus un izteicienus;  
3.5. piegružot „BJDC” telpas un apkārtni; 
3.6. skatīties erotiska un vardarbīga rakstura filmas; 
3.7. ienest viegli uzliesmojošus un asus priekšmetus; 
3.8. fiziski un morāli iespaidot pārējos apmeklētājus. 
 
 
 
Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra direktore          Ingūna Feldmane 

 
 
 

 
 


