
ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Atbalsta pasākumu
īstenošana ģimenēm ar
bērniem (visām, īpaši viena
vecāka un daudzbērnu
ģimenēm)

➢ Bezmaksas transports uz skolu
➢ Bērnudārzs
➢ Bērna piedzimšanas pabalsts
➢ Ēdināšanas pabalsts
➢ Līdzmaksājums 3 eiro interešu

izglītībā (Saldus pašvaldība)
➢ Ir pieejama mūzikas skola, mākslas

skola, sporta skola;
➢ Līdzfinansējums dalībai bērnu

vasaras nometnēm

➢ Visos bērnudārzos nav līdzvērtīga
infrastruktūra ( dažos laba, citos vēl no
padomju laikiem)

➢ Nav pietiekams atbalsts skolēnu
nodarbinātībai vasaras mēnešos (visi
strādāt gribētāji netiek)

➢

➢ Izglītības pārvaldei jāsakārto moderna un
atbilstoša vides infrastruktūra bērnudārzos

➢

Labvēlīga vide un
infrastruktūras pieejamība
ģimenēm ar bērniem

➢ Rotaļu, atpūtas, sporta laukumi
➢ Nojumes (nelielas vietas ar jumtu)
➢ Kvalitatīvas kūltūrvietas (estrādes)
➢ Takas, dabas takas

➢ Vandālisms
➢ Nav, kas sakopj dabas takas
➢ Trūkst velo celiņu (starp pagastiem),

kas rada traucējumus pārvietoties
ģimenēm ar bērniem.

➢ Vides pieejamība visiem (izbraucams ar
bērnu ratiņiem)

➢ Māju pagalmo sakārtota infrastruktūra,
veidot konkursus bērnu laukumu
labiekārtošanai/izbūvei

Atbalsts alternatīvo ģimeņu
(audžuģimenes, aizbildņi)
kustībai

➢ Pasākumi un sabiedriskais transports
ir par brīvu

➢

➢ Dažādi sociālie dienesti dažādi raugās
uz lietām un problēmām,
nepieciešama konceptuāli vienlīdzīga
attieksme dažādu problēmu risināšanā

➢ Šobrīd par alternatīvajām ģimenēm
(arī Alūksnes novada) vairāk  rūpējas
Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta
centrs “Smiltene”

➢ Nepieciešams uzlabot komunikāciju sociālo
dienestu, audžuģimeņu un aizbildņu ģimeņu
starpā

➢ Veicināt nometņu pieejamību (vietu rindā)
audžuģimeņu un aizbildņu apgādībā
esošiem bērniem

Sadarbība ar uzņēmējiem
ģimenēm draudzīgu
pakalpojumu attīstības
veicināšanai

➢ Vietējo uzņēmēju sociālās atbildības
akcija “Bērnam draudzīga vieta”

➢
➢ Trūkst vietas, kur lietot 3+ karti novadā

➢ Nepieciešamas plašākas iespējas, kur
izmantot 3+ karti novadā gan pie
uzņēmējiem, gan pašvaldības
pakalpojumiem, piemēram,  Alūksnes
kultūras centrā

Starpinstitucionālā
sadarbība, īstenojot

➢ Starpinstitucionālās sadarbības darba
grupa (izveidota 2020.g.)

➢ Dažkārt informācija par
nepieciešamību atbalstīt ģimeni, tiek

➢ Nepieciešama lielāka starpinstitucionālā
sadarbība



atbalstu ģimenēm ar
bērniem

saņemta novēloti ➢ Vairāk jāiesaistās sabiedrībai, informējot
dienestus par nepieciešamību atbalstīt
ģimenes ar bērniem

Alternatīvās dienas
aprūpes formas (bērnu
pieskatīšanas centri)

➢ ➢ Finansiāli dārgi iedzīvotājiem
➢ Ja pieskatīšanas centrs nav regulārs,

tad vecāki nelabprāt vestu bērnu
pieksatīšanai svešiem cilvēkiem

➢ Iespējams, ka šāda veida centri ģimenēm
nav liela nepieciešamība

➢ Var vest uz blakus pagasta bērnudārzu,
kamēr gaida rindu savam bērnudārzam

Brīvā laika pavadīšanas
piedāvājums ģimenēm ar
bērniem (t.sk. pirmskolas
vecumā)

➢ Interaktīvās spēles (“Mazatklātā
Alūksne”, “Ielec vasarā” u.c.) Covid
laikā

➢ IzGAISMO Alūksni (var piedalīties
visa ģimene)

➢

➢ Maz (vai vispār nav) atktivitātes
pirmsskolas bērniem ABJC (taču
ABJC nodrošina pirmskolas izglītības
programmas tieši bērnu dārzos
“Estētikas skoliņa”)

➢ Pirmsskolas bērniem nav pieejami
regulāri pulciņi

➢ Trūkst labierīcības pilsētā

➢ Gimeņu informēšana par pieejamajiem
pasākumiem un izklaides iespējām
novadā, piemēram, izveidojot informatīvo
bukletu “ko darīt ģimenēm ar bērniem
Alūksnes novadā?”

➢ Atrisināt labierīcību pieejamības
jautājumu pilsētā, īpaši tuvumā bērnu
rotaļu laukumiem

Izglītojošu, neformālu
grupu, pasākumu
pieejamība jaunajām
ģimenēm

➢ Agrāk vietējo māmiņu iniciatīva
“Māmiņu skola”

➢

➢ Finansējums
➢ Kvalitatīvu tēmu definēšana

➢ Jāaicina speciālisti runāt par konkrētām
tēmām

➢ Apzināt un veidot jauno ģimeņu tīklu
(uzturēt reģistru)

Ģimenes vērtību
stirpināšana sabiedrībā

➢ Jaundzimušo godināšana (u.c.
pašvaldības apbalvojumi t.sk.
ģimenēm)

➢ Balvos, Viļakā ikgadējs pasākums
“Ģimeņu diena”

➢ Trūkst iniciatīvas no pašu ģimeņu
puses

➢ Kultūras nodaļai ieviest pasākumu
“Ģimeņu diena”, godinot ģimenes
vērtības???


