


Preiļu novada dome, piedaloties

Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga 

pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

apakštīklā „Inovācijas sociālajā darbā, sociālo 

pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā 

pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”, 

projekta gaitas, anketēšanas, aptauju izvērtēšanas rezultātā, 

sadarbībā ar Nevalstisko organizāciju sektoru, uzsāks auklīšu 

dienesta pakalpojuma ieviešanu Preiļu novadā.



Auklīšu dienesta pakalpojums Preiļu novadā:

Ieviešamā pakalpojuma pamatojums



Projekta ietvaros, 2015.gada laikā, tika dota iespēja

doties pieredzes apmaiņas braucienos,

apmeklējot dažādas sociālās iestādes Latvijā –

Iecavā, Jelgavā, Ogrē, Skrundā, Daugavpils

novadā, Tukumā, Ādažos, kuras sniedz dažādus

sociālos pakalpojumus dažādām sociālajām

grupām.



Projekta ietvaros tika izstrādāta aptaujas anketa

un laika posmā no 2015. gada 15. jūnija līdz

2015.gada 31. jūlijam ikvienu iedzīvotāju aicināja

piedalīties aptaujā - gan elektroniski, gan arī

klātienē - par Preiļu novadā pieejamajiem

sociālajiem un veselības aprūpes veicināšanas

pakalpojumiem, tika aicināts sniegt priekšlikumus

turpmākā darba pilnveidošanai un inovatīva

sociālā pakalpojuma ieviešanu.



Anketa sastāvēja no 15 jautājumiem, no kuriem pirmie seši

raksturoja respondentu (dzimums, vecums, tautība, dzīves vieta,

izglītība, statuss darba tirgū), bet pārējos jautājumos respondentiem

bija jāsniedz vērtējums par jau pieejamajiem pakalpojumiem,

problēmām/ pozitīvajiem raksturlielumiem, tos saņemot.

Bija lūgts norādīt, kādām sociālajām grupām pašvaldībā būtu

nepieciešams ieviest jaunus pakalpojumus un kurš no

piedāvātajiem pakalpojumiem – 4 (“brīvā laika kavētājs”,

“auklīšu dienests”, “grupu māja- dzīvokļi”, brīvdienu gultas -

būtu visnepieciešamākais, kā arī aicināts sniegt savu skatījumu par

to, kādas izmaiņas nepieciešams veikt jau šobrīd pieejamajos

pakalpojumos.

Jautājumi tika analizēti, vadoties pēc visu 548 iesniegto anketu

datiem, no kurām 292 aizpildījuši Preiļu pilsētas iedzīvotāji, 24 –

Aizkalnes pagasta, 26 – Pelēču pagasta, 68 – Preiļu pagasta, 28 –

Saunas pagasta iedzīvotāji, bet 110 anketas iesnieguši arī citu

novadu iedzīvotāji (viena no vietām, kur anketēšana tika veikta, bija

Preiļu poliklīnika, kurā pakalpojumus saņem arī citu novadu

iedzīvotāji).



Analizējot anketu datus, sociālās grupas „daudzbērnu ģimenes” ieņem

ceturto (162 respondentu atbildes), bet „jaunās ģimenes, jaunie vecāki” –

ieņem piekto vietu (156 respondentu atbildes) 15 piedāvāto sociālo grupu

vidū.

Sievietes ir tās (vecumā no 25-34 gadiem), kuras pārsvarā ir norādījušas

par atbalstu daudzbērnu ģimenēm un jaunajām ģimenēm un jaunajiem

vecākiem. Turklāt jauna pakalpojumu izveide tieši šīm grupām būtu saistoša,

lai sekmīgi varētu apvienot ģimenes un darba dzīvi.

No tiem 156 respondentiem, kuri prioritāri atbalstāmo sociālo grupu

lokā min jaunās ģimenes, jaunos vecākos, 34% kā jaunu pakalpojumu min

auklīšu dienestu; no 162 respondentiem – daudzbērnu ģimeņu atbalstītājiem

šo pakalpojumu kā nepieciešamu norāda 25%.



2015.gadā Preiļu novadā tika izspēlēta arī 

sociālā spēle  “Nākotnes pilsēta – Preiļi”:

„Nākotnes pilsētas spēles” grupas dalībnieku

ideja sociālajā sfērā, pamatota ar ātrās

anketēšanas, interviju datiem, ieinteresēto

potenciālo pakalpojuma sniedzēju un saņēmēju

viedokļiem bija – auklīšu dienesta „OPIOM”

izveide Preiļu novadā.



Ģimeņu ar bērniem neformāla apzināšana,  kuriem 

šis pakalpojums būtu aktuāls un nepieciešams tika 

veikta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu 

ģimenēs



Jaunās ģimenes un ģimenes ar bērniem kā 

prioritāte Preiļu novada pašvaldībai

Projekta darba grupas dalībnieku viedoklis

Inovatīvs pakalpojums un atbalsts ģimenēm ar 

bērniem.

Projekta ietvaros Ir izstrādāts pakalpojuma

ieviešanas rīcības plāns.



Auklīšu dienesta darbības mērķis ir sniegt ģimenēm ar

bērniem aukles pakalpojumus darba dienās un brīvdienās

no plkst. 7.00-22.00 un papildpakalpojumus pēc vienošanās (bērna

uzraudzība naktī, ēdiena gatavošana, pārtikas produktu pirkšana, dzīvojamo

telpu uzkopšana, svešvalodu mācīšana, mūzikas instrumentu spēle un citi

iespējamie pakalpojumi pēc aukles piedāvājuma un iespējām).

1. Bērna slimības laikā

2. Bērna vecāku komandējuma laikā

3. Bērna vecāku prombūtnes laikā – koncerts, kino, lietišķas darīšanas, veikalu

apmeklējums utt...

4. Bērna aizvešana uz dažādām ārpusskolas, pirmsskolas iestādes apmācībām –

“pulciņiem”

5. Palīgs (padoms, reāla palīdzība) - jaunajai māmiņai bērna dzīves pirmajos mēnešos



IEGUVUMI

Bērniem

 īpaši piemērots bērniem agrīnā vecumā (līdz 3 gadu vecumam);

 individuāla pieeja bērna audzināšanā un aprūpē, dienas grafika izveide;

 nodrošina visas bērna aprūpes funkcijas (ēdināšana, pastaiga svaigā gaisā, gulēšana, 

nodarbību apmeklēšana).

Vecākiem

 pakalpojums var tikt sniegts vienam vai vairākiem vienas ģimenes bērniem;

 abpusēji vienojoties, par papildus samaksu aukle var sniegt papildpakalpojumus;

 iespēja māmiņām atgriezties darbā, kamēr bērns nav sasniedzis bērnu dārza vecumu 

(ja nav iespējas bērnu aprūpēt pašiem) un/vai pilnvērtīgāk pievērsties darba 

uzdevumiem;

 elastīgs pakalpojuma sniegšanas laiks, ko var pielāgot vecāku vajadzībām, pēc 

nepieciešamības;

 pakalpojumu sniedz  uzticama persona, kura izgājusi atlasi, apmācību- sertifikāciju 

ar atbilstošu kvalifikāciju, sniedzot higiēnas un drošības prasību garantiju 

ievērošanu vecākiem.



Auklītēm

 iespēja  pārkvalificēties un atrast jaunu/ papildus ienākumu gūšanas avotu;

 darbs īpaši piemērots izglītības sektorā strādājošajiem, pensionārēm un māmiņām, 

kuras pašas vēl turpina aprūpēt savu bērnu.

Pašvaldībai

 alternatīva bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamība pašvaldībā;

 iespēja samazināt bezdarbnieku skaitu pašvaldībā  (students vai tikko augstskolu 

beidzis Preiļu novada iedzīvotājs, kurš vēlas atgriezties un strādāt Preiļu novadā);

 legāla aukļu darbība;

 nav vajadzīgi nozīmīgi infrastruktūras (nepieciešamās telpas aukļu apmācībai 

iespējams atrast pašvaldības teritorijā esošajās izglītības iestādēs u.tml.; telpa 

auklīšu dienesta pakalpojuma koordinatoram varētu atrast iestādē, kas koordinēs šo 

pakalpojumu) un  cilvēku resursi.



2016.gada maija mēnesī plānots uzsākt 

pakalpojuma  ieviešanas procesu.

Plānotās rīcības:

1.Noteikt iestādi, kura šo pakalpojumu ieviesīs.

2.Potenciālo auklīšu  apzināšana, atlase, detalizēta un pamatota 

pakalpojuma cenrāža izstrādāšana.

(2016.gads – 3; 4 auklītes, 2017.gads – 4; 5 auklītes)

3.Pakalpojuma ņēmēju apzināšana

4.Auklīšu apmācība - sertifikācija

5.Datu bāzes izveide, uzturēšana, auklīšu darba koordinācija



Pakalpojuma finansējums?

Nepieciešams:

Auklīšu apmācība – sertifikācija (projekta finansējums)

Koordinatora pieredzes braucieni (projekta finansējums)

Pakalpojuma koordinatora izmaksas  (pašvaldības budžets)

Pakalpojuma izmaksas – (vecāku finansējums) Cenrādi 

detalizētāk izstrādā Pakalpojuma ieviesēja iestāde

Plānotais: 

+/- 2 Eur par 1 stundu – ja šis laiks ir līdz 4-5h

Noteikta konkrēta pakalpojuma summa, ja tā ir visa diena 



Pakalpojuma sniegšanas vieta

 Pakalpojuma ieviešanas un darbības sākumā 

(septembris – decembris) plānots, ka 

pakalpojumu klients saņems savās mājās

 Ja būs tāda nepieciešamība, vecāku interese un 

atsaucība, pastāv iespējamība par atsevišķas 

telpas iekārtošanu izglītības iestādē, bērna 

pieskatīšanai uz laiku līdz 4 stundām.



Jautājumi?

Ieteikumi?

Diskusijas...



Paldies par pacietību!


