


Uzlabot klientu sociālās funkcionēšanas 

spējas un dzīves kvalitāti

Nodrošināt bērniem un ģimenēm kvalitatīvu 

brīvā laika pavadīšanu

 Sekmēt sociālo prasmju attīstīšanu un 

nostiprināšanu

 Attīstīt personas resursus un mazināt 

personas dzīvē izraisītās negatīvās sekas

Dot iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās 

aktivitātēs



 Jaunjelgavas novads ir 2009.gadā jaunizveidots 

novads, kuru veido Sunākstes, Seces, Sērenes, 

Staburaga, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas 

pagasts un Jaunjelgavas pilsēta

 Iedzīvotāju skaits novadā – 6240

 Lielākie novada pagasti – Sece, Daudzese, 

Sunākste

 Izglītības iestādes- Seces pamatskola, Sunākstes 

pamatskola, Daudzeses pamatskola, Jaunjelgavas 

vidusskola

 Pirmsskolas izglītības iestādes – Seces pagastā, 

Daudzeses pagastā un Jaunjelgavas pilsētā.



 2012.gadā  pēc domes priekšsēdētāja G. 

Libeka kunga ierosmes Sociālais dienests   

izveidoja 2 bērnu grupas saturīga vasaras 

brīvā laika pavadīšanai Jaunjelgavā ar 

nosaukumu “Vasaras skola”.

 Uz “Vasaras skoliņu” pieteicās daudz 

gribētāju. Tika veidotas divas bērnu grupas, 

kuras vadīja pirmsskolas izglītības iestādes 

skolotājas

 2012.gadā Sociālais dienests lūdza deputātu 

atbalstu dienas centra izveidei Jaunjelgavā.



Deputāti deva savu piekrišanu un 2013.gada 

februārī Jaunjelgavā vērās Dienas centrs 

bērniem un ģimenēm Jaunjelgavā.

 2013.gada vasarā Sociālais dienests 

organizēja “Vasaras skoliņas” Seces, 

Sunākstes un Daudzeses pagastos. Atsaucība 

bija liela.

 2013.gada decembrī deputāti deva piekrišanu 

veidot dienas centrus Seces, Sunākstes un 

Daudzeses pagastos.



 2014.gada februārī savas durvis vēra Dienas 

centrs Sunākstes pagasta bērniem.

 2014.gada martā darbu uzsāka Dienas centrs 

Daudzeses pagasta bērniem

 Dienas centra pakalpojuma ieviešana 

Jaunjelgavas pilsētā, Sunākstes un Daudzeses

pagastos  prasīja divus gadus.



Dienas centra pakalpojumu bērniem un 

ģimenēm nodrošina sociālie darbinieki, 

dienas centra bērniem un ģimenēm 

organizatori, psihologs

 2014.gadā Dienas centru Sunākstē ( atrodas 

zem viena jumta ar pagasta bibliotēku un 

sporta zāli) apmeklēja 2925 bērni ( dienā 

vidēji 15–20 bērni), izmaksas EUR 6327

 2014 gadā Dienas centru Daudzesē ( atrodas 

atsevišķā ēkā) apmeklēja 1975 bērni, 

izmaksas EUR 8451



 Sociālajam dienestam veidot Dienas centru bija 

liels izaicinājums, kā vienmēr, kad kaut ko rada 

no nekā

 Vislielākās grūtības bija ar piemērotu telpu 

atrašanu un to apsaimniekošanu,  taču gan 

novada administrācija, gan pagastu pārvaldnieki 

bija ļoti atsaucīgi un dienas centri darbojas

 Gandarījumus par to, ka spējām izveidot šo 

Dienas centru, par ko priecājas visi – bērniem ir 

vieta, kur viņi var lietderīgi un interesanti 

pavadīt savu brīvo laiku, iemācīties daudz ko 

jaunu,  



 Vecāki priecājas, ka bērni ir pieskatīti, 

nodarbināti un atrodas drošībā,

Darbinieki priecājas par to, ka ir darbs,

 Pašvaldība cer, ka pēc iespējas vairāk 

nodrošinot novada bērnu un ģimeņu 

vajadzības, iedzīvotājiem būs lielāka vēlme 

palikt savā pagastā, savā pilsētā, savā 

novadā.




