
  BĒRNU SOCIĀLĀS APRŪPES 
CENTRS „ZĪLES”

Mērķauditorija
Bāreņi un bez vecāku gādības 
palikuši bērni no 2 līdz 18 gadu 
vecumam un pilngadīgi, kamēr 
mācās.

Iestādes mērķis
   Nodrošināt bērniem bāreņiem vai bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem:
 Dzīvesvietu;
 diennakts aprūpi;
 sociālo rehabilitāciju;
 veicināt ģimenes atkalapvienošanos 

vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Iestādes uzdevumi
 Nodrošināt audzēkņus ar:

  aprūpi, rehabilitāciju;
 audzināšanu un izglītošanu;
 sociālpsiholoģisko atbalstu un 

palīdzību;
 patstāvīgai dzīvei nepieciešamajām 

zināšanām, prasmēm.

Strādājošie speciālisti
 Sociālais darbinieks;
 Bērnu iestādes audzinātāja;
 Aprūpētāji (dienas un nakts);
 Medicīnas māsa; 
 Psihologs, logopēds.

Bērniem tiek nodrošināta:
      Mājas vide – tuvināta ģimenes modelim:
 

 Kur bērns jūtas drošs, saprasts, 
uzklausīts un mīlēts.

 Kur katram ir savi pienākumi un 
tiesības.

 Labvēlīgi apstākļi vispusīgi attīstīties 
un izglītoties.

 Piedalīties sabiedriskajā dzīvē, 
apmeklēt kultūras, sporta un izklaides 
pasākumus un aktivitātes.

 Svinēt svētkus un jubilejas.
 Apgūt pašapkalpošanās iemaņas un 

darba prasmes.

Praktisko iemaņu apguve  un 
pasākumi.

Atrodoties lauku ekoloģiski tīrā, 
pašu spēkiem sakoptā vidē, 
bērniem ir iespēja : 

 Apgūt darbus dārzā (lauciņš, kurā 
tiek audzēti dārzeņi pašu 

vajadzībām);
 Iespēja iemācīties gatavot dažādus 

ēdienus no pašu izaudzētiem, 
ekoloģiski tīriem produktiem;  

 Tuvējā mežā lasīt ogas, pelnīt 
naudu saviem tēriņiem; 

 Atpūsties tīrā, skaisti sakoptā vidē. 
Kopā ar bērniem organizējam un 
kopā svinam latviešu tautas 
tradicionālos svētkus, jubilejas, 
dodamies ekskursijās. 

Istabas izkārtotas pa „blokiem”, 
9 dzīvojamie „bloki” , kas ietver:

 2 istabiņas;
 sanitāro mezglu;
 dušas telpu katrā.

Bērni dzīvo labiekārtotās istabiņās 
pa  2   bērniem katrā istabiņā. 

Kopā plānoto vietu skaits – 36. 
 Virtuve, kurā nodrošina bērnu 

ēdināšanu 4 reizes dienā. 
 Bērniem tiek organizētas nodarbības 

ēdiena gatavošanas apguvē. 
 Veļas mazgātava, veļas mazgāšanai . 
 Noliktava, kur bērniem tiek izsniegts, 

katrai sezonai un bērnu vecumam, 
atbilstošs apģērbs un apavi. 

 Darba telpas, kurās notiek dažādi 
pasākumi, nodarbības, mājas darbu 
sagatavošana.
 

Brīvā laika pavadīšana iespējas:
 Rotaļu laukums.
 Rotaļu telpa.
 Sporta laukumi.
 Sporta zāle.
 Trenažieru zāle.
 Velosipēdi.
 Datorklase.
 Atpūta pie ezera.
  Galda spēles.
 Kultūras pasākumu apmeklēšana.
 Ekskursijas.  

Sadarbībā ar labdarības 
organizācijām, bērniem tiek sniegta 
iespēja brīvlaikos viesoties Amerikas 
Savienotajās valstīs, iepazīt valsti, 
apgūt valodu un apmeklēt dažādus 
izklaides pasākumus un piedalīties 
dažādos projektos.


