LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 26.janvārī

prot.Nr.1, 5.§.

Par grozījumiem Atbalsta programmā
Tukuma novada ģimenēm ar bērniem

Apstiprināt grozījumus ar Tukuma novada Domes 20.12.2012. lēmumu „Par pašvaldības
atbalsta programmas „Par pašvaldības atbalstu Tukuma novada ģimenēm ar bērniem“ apstiprināšanu“
(prot.Nr.15, 7.§.) apstiprinātajā Atbalsta programmā ģimenēm ar bērniem (pielikumā) un noteikt, ka
tie stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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Pielikums
Tukuma novada Domes 20.12.2012. lēmumam
(prot.Nr.15, 7.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumiem:
- 22.08.2013. (prot.Nr.13, 32.§.),
- 30.01.2014. (prot.Nr.1, 28.§.),
- 19.01.2015. (prot.Nr.1, 26.§.),
- 22.12.2015. (prot.Nr.14, 12.§.),
- 26.01.2017. (prot..Nr.1, 5.§.)

Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem
1. Ģimenes dzīves plānošana un bērna ienākšana ģimenē
1. Veicināt ekonomiski aktīvo ģimeņu iniciatīvu deklarēt jaundzimušo Tukuma novada pašvaldībā 1.
Mērķi
2. Sniegt informatīvu atbalstu Tukuma novada jaundzimušo māmiņām un tētiem, lai atvieglotu viņu ikdienas
rūpes mazuļa audzināšanā, kopšanā, ārstēšanā, uztura izvēlē un mazulim labvēlīgas vides radīšanā.
Uzdevumi mērķa sasniegšanai
Iesaistītās institūcijas
Nepieciešamais
Piešķirtais
finansējums gadā
2016.gadā (euro)
(euro)
1. Noteikt, ka pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei ir 200,00 euro par Tukuma novada Dome
72 8001
64 000
katru Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu pirmreizēji deklarētu (TND)
jaundzimušo, neparedzot bērna vecāku deklarēšanās noilgumu
Tukuma novada sociālais
pašvaldībā.
dienests (TNSD)
2. Reģistrējot bērna dzimšanu Tukuma novada pašvaldībā, vecāki no (TND)
6002
513
pašvaldības dāvanā saņem grāmatu „Mūsu bērns”.
Kultūras, sporta un
sabiedrisko attiecību nodaļa
Atbalsta virziens
2. Atbalsts vecāku pienākumu īstenošanai
1. Dažādot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas.
1.
2. Mazināt šķēršļus preču, pakalpojumu un vides pieejamībai ģimenēm.
Mērķi
3. Mazināt apdraudējuma riskus bērna fiziskai un emocionālai integritātei.
4. Mazināt ģimeni destabilizējošus faktorus.
Atbalsta virziens

Piešķirtais
2017.gadā
(euro)
72 800

600

Aprēķins: (364 pabalsti X 200 euro) no 01.12.2015.- 30.11.206. Tukuma novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 352 mazuļi, Tukuma novadā dzīvesvietu pirmreizēji deklarējuši 383
jaundzimušie, pabalstu jaundzimuša bērna aprūpei saņēmuši par 384 ģimenes par 391 jaundzimušo)
2
Aprēķins: (300 grāmatas X 2.00 euro)
1
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Uzdevumi mērķu sasniegšanai
Iesaistītās institūcijas
1. Nodrošināt bērnu dienas aprūpes formu daudzveidību pašvaldībā: TND
1.1. pieejamas 9 pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes:
Attiecīgā izglītības iestāde
-Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pepija",

235449

233690

232677

-Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons“,

221206

146289

220682

-Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa“,

383285

356582

379779

-Tukums pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”

362262

527608

358375

-Tukums pirmsskolas izglītības iestāde „Lotte”

210386

05

207455

-Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”,

149461

127634

147212

-Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”,

166264

150458

163671

-Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis” un
bērnu dienas centrs „Ķausis” („Saules”, Lestenes pagasts),

154349

149136

151989

-Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis” (realizē
speciālās pirmskolas izglītības programmas),

325000

35905

317983

165000

151915

151915

Izglītības pārvalde (IP)
1.1.1. ir palielināts atalgojums pirmskolas izglītības iestāžu
pedagogiem
No 01.01.2016. 30 euro Pašvaldības atbalsts no 01.09.2016.
kopā 60 euro uz likmi ;
1.2. pašvaldības atbalsts bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas
izglītības iestādes3:
IP
3
5

2017.gadā plānotais 181.17euro par katru bērnu, Tukuma Tautskolai 90.59 euro par katru bērnu
PII “Lotte”kā atseviška iestāde izveidota 2016. gada 1.septembrī
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- privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Tukuma alternatīvā
pirmskola” –nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi,
- biedrība „Tukuma Tautskola” – nodrošina pirmsskolas
izglītības programmas apguvi;
- izglītības iestāde Rīgā.
1.3. piecās izglītības iestādēs pieejamas grupas pirmsskolas vecuma
bērniem:
- Tukuma 3.pamatskola (Lielā ielā 31, Tukums),
- Tumes vidusskola,
- Sēmes sākumskola un Zentenes pagasta pirmsskolas bērnu
uzraudzības grupa („Gobas”, Zentenes pagasts),
- Džūkstes pamatskola,
- Pūres pamatskola un filiāle Jaunsātos;
1.4. pieejamas iestādes, kurās bērni var uzturēties neilgu laiku:
- bērnu uzraudzības grupa „Bitīte” („Rubeņi”- 9, Degoles pagasts);
1.5. pieejama sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde
bērniem ar īpašām vajadzībām. Dienas centrs „Saimīte”.
2. Aukles pakalpojuma nodrošināšana bērnam (vecumā no 1,5- 5
gadiem), kuram nav nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē6

158 705

90000

127812

22000

11 799

22000

2103

0

2103

Attiecīgā izglītības iestāde

Pašvaldības finansējums
saskaņā ar pašvaldības un
iestādes budžetu

Tumes un Degoles pagastu
pārvalde
TND/TNSD

Pagastu pārvaldes
budžets
302614

29 036

30261

76 0907

40 000

44000

0

0

0

TND/ IP

3. Līdz 2017.gadam ieviest elektronisko sistēmu bērnu pieteikšanai TND/ IP
pirmsskolas izglītības iestādē.

2017. gada plānotais budžets
pašvaldības līdzfinansējums 181.17 par bērnu
7
Aprēķins (35 bērni X 12 mēneši)
4
6
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4. Katra izglītības iestāžu izglītojamā nodrošināšana ar mācību
līdzekļiem:
4.1. pirmsskolas izglītības iestādēs no 1,5 līdz 6 gadus veciem
bērniem – 15 euro;

TND

70 020 8

75480

63 205

Pirmskolas izglītības iestāde
(PII)

188259

24735

15760

4.2. vispārizglītojošajās skolās – 15 euro.

Izglītības iestādes

5119510

50745

47445

284 94911

Saskaņā ar
budžetu

284 949

25 299 12

20 000

25 299

445 13

445

445

1500014

18900

15000

5. Nodrošināt bērnu nokļūšanu izglītības iestādēs:
TND
5.1. ārpuspilsētas dzīvojošajiem vispārējās izglītības iestāžu
Pagastu pārvaldes
skolēniem izdevumu par braukšanu ar sabiedrisko transportu, braucot
no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, kompensāciju 100
% apmērā;
5.2. Tukuma novada Tukuma pilsētas teritorijā dzīvojošajiem
vispārējās izglītības iestāžu skolēniem izdevumu par braukšanu ar
sabiedrisko transportu, braucot no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei
un atpakaļ, kompensācija 80 % apmērā par braukšanu reģionālās
vietējās nozīmes maršrutos Tukuma pilsētas teritorijā;
5.3. Tukuma novada Tukuma pilsētas teritorijā dzīvojošajiem
vispārējās izglītības iestāžu skolēniem izdevumu par braukšanu ar
sabiedrisko transportu, braucot no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei
un atpakaļ, kompensācija 100 % apmērā par braukšanu reģionālās
vietējās nozīmes maršrutos Tukuma pilsētas teritorijā ar Tukuma
novada p/a „Tukuma novada sociālais dienests” lēmumu.
5.4. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes skolēniem par
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei
Aprēķins ( Mācību līdzekļiem (15 euro X bērnu skaits PII (1255))
Aprēķins(15 euro X bērnu skaits PII 1,5-6 gadi (1255))
10
Aprēķins(15 euro X bērnu skaits II (3413))
11
Aprēķins 900 skolēniem (kopējās izmaksas mēnesī 31 661 euro X 9 mēneši)
12
Aprēķins 159 skolēniem (kopējās izmaksas mēnesī 2811 euro X 9 mēneši)
13
Aprēķins(4.95 euro X 10 bērni X 9 mēneši)
8
9

14

2017. gadā plānotais budžets
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un atpakaļ Tukuma novada administratīvajā teritorijā reģionālajos
starppilsētu nozīmes maršrutos un reģionālajos vietējās nozīmes
maršrutos ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā
5.5. No 2017.gada 1.janvāra pašvaldība kompensē transporta
izdevumus Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētu
IP
bērnu no pusotra līdz trīs gadu vecumam aizvešanai ar personīgo
transporta līdzekli no Tukuma pilsētas administratīvās teritorijas uz
izglītības iestādēm, kas atrodas pašvaldības pagastu administratīvajās
teritorijās, sekojošā apmērā:
- Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle – 4,80 euro dienā;
- Sēmes sākumskola – 3,20 euro dienā;
- Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis” – 5,40 euro dienā.
5.6. Kompensē transporta izdevumus par Kandavas, Jaunpils,
Engures un Dobeles novados dzīvojošo skolēnu pārvadāšanu uz
IP
Tukuma novada vispārējās izglītības iestādēm, nepārsniedzot 60 euro
mēnesī.
6. Nodrošināt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē un izglītības
TND/ IP
iestādēs daļēji apmaksātu ēdināšanu:
6.1. 1.-4.klasēm starpību starp ēdināšanas izmaksām un valsts
atbalstu:
6.1.1. 1.klasē 349 bērniem;
6.1.2. 2.klasē 352 bērniem;
6.1.3. 3.klasē 343 bērniem;
6.1.4. 4.klasē 311 bērniem;
6.2. 5.-12.klasēm (0,57 euro pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas
izmaksu segšanai);
15

Atbalsts no 2016. gada 1.septembra
Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 349 bērniem
17
Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 352 bērniem
18
Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 343 bērniem
19
Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 311 bērniem
20
Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 619 bērniem
16
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6000

130015

4400

5124

0

1124

105000, t.sk.:

66032

105000

0
0
0
0
40222

60000

0 16
0 17
0 18
019
60000 20

6.3. pirmsskolas izglītības iestādēs (0,90 euro pašvaldības
līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai).
7. Nodrošināt daļēji apmaksātu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē TND/ IP
un pusdienas izglītības iestādēs (79% no ēdināšanas/ pusdienu
izmaksām) bērniem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem, kuriem noteikta
invaliditāte un bērniem, kuri slimo ar celiakiju.
„Daudzbērnu ģimene – daudzbērnu ģimene - ģimene, kuras aprūpē ir
vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši
bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona,
kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo
vai augstāko izglītību./ Bērnu tiesību aizsardzības likums
„Bērns – šo noteikumu izpratnē ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu
vecumu, par bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi
24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību./ Bērnu tiesību aizsardzības likums.”
7.1 Nodrošināt daļēji apmaksātas (79% no pusdienu izmaksām)
IP
pusdienas izglītības iestādē skolēniem, kuri izmanto internātu vai
dienesta viesnīcas pakalpojumu.
7.2 Veicināt bērnu pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs Dome/IP
veselīgu un daudzveidīgu ēdināšanu ar iespējām katram bērnam
izvēlēties sev draudzīgus produktus (Somijas modelis) - 2022.gads.
8. Nodrošināt trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem
TND/TNSD
-izglītības iestādēs pašvaldības apmaksātas pusdienas;

Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 1226 bērniem
Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 379 bērniem no daudzbērnu ģimenēm skolās
23
Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 243 bērniem no daudzbērnu ģimenēm pirmskolas izglītības iestādēs
24
Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 18 bērniem, kuriem noteikta invaliditāte vai slimo ar celiakiju Izglītības iestādēs
25
Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 5 bērniem, kuriem noteikta invaliditāte vai slimo ar celiakiju pirmskolas Izglītības iestādēs
26
Aprēķins 2016./2017..mācību gads 1.065 euro X 26 bērniem x 91 ēdin. dienas(50%).
27
Plānotais 2017. gada budžets 300 bērniem
21
22
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4500021

25 810

45000

142000, t.sk.:

51280

124265

85500 22

33548

67765

5000023

14126

50000

4000 24

3050

4000

25

1556

2500

3000 26

2688

3000

0

0

0

20 000 27

30 000

20 000

2500

-pirmsskolas izglītības iestādē pašvaldības apmaksātas
pusdienas un daļēji apmaksātas brokastis un launagu (50% no
izmaksām).
9. Nodrošināt visiem 1.klases skolēniem dāvanu uzsākot skolas gaitas
1.klasē pirmajā skolas dienā Tukuma novada izglītības iestādēs.
10. Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem pabalsts skolas
piederumu iegādei.
11. Sekmēt skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbību ar
vecākiem izglītības ieguves procesā, veicināt bērna un jauniešu
kvalitatīvu zināšanu apguvi un mērķtiecīgu izaugsmi:
11.1. nodrošināt atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu/
sociālo darbinieku, logopēdu) pakalpojuma pieejamību bērniem un
vecākiem;

TND/ IP
TNSD
TND/TNSD

4950 28

5400

4950

6000 29

6990

6000

10 975 30

10 530

10 975

TND/Izglītības iestādes
PII

11.1.1. izstrādāt plānu atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu/ IP
sociālo darbinieku, logopēdu) pakalpojuma bērniem un vecākiem
pieejamības attīstībai 2017. - 2021;
11.2. speciālistu lekcijas vecāku dienās saskaņā ar izglītības iestāžu
ikgadējo plānu.
11.3. vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu skolēnu un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu
11.4. stipendijas jauniešu studijām augstskolā par izciliem mācību
rezultātiem, absolvējot vispārējās vidējās izglītības iestādi

Izglītības iestādes
TNSD
Izglītības iestādes
PII
IP

3600 31

3699

3600

2895032

28950

28950

IP

450033

4500

4500

Aprēķins (330 bērni X 15 euro)
Plānotais 2017.gada budžets 300 bērniem
30
Viena amata likmes sociālo sociālajam darbiniekam Tukuma pilsētas PII (atalgojums 10 975 euro = 740 euro X12XDDSN 23.59%),
31 Aprēķins 142. 29 euro X 23 pašvaldības izglītības iestādes
28
29

32
33

2017.gadā plānotais budžets
3 jauniešiem*1500 euro mācību gadā
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12. Veicināt ārpusskolas pasākumu organizēšanu un pieejamību
visiem pašvaldības bērniem un jauniešiem:
12.1. veicināt ārpusskolas pasākumu organizēšanu izglītības un
pirmskolas izglītības iestādēs, kā arī organizēto pasākumu pieejamību
visiem izglītojamajiem:
12.1.1. nodrošināt transporta izmaksu segšanu mācību ekskursijām
15 euro vienam izglītojamajam no 1.5 līdz 6 gadus veciem bērniem)
pirmskolas izglītības iestādē;
12.1.2. nodrošināt bezmaksas transporta izmaksu segšanu mācību
ekskursijām 15 euro vienam izglītojamajam vispārizglītojošajās
skolās;
12.1.3. nodrošināt viena bezmaksas kultūras pasākuma apmeklējumu.
12.2. Nodrošināt atbalstu profesionālās ievirzes programmās
trūcīgajām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm,
kuras audzina bērnu ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem (līdzfinansējuma vecāku maksa 0- 50 %
no pašvaldībā noteiktās līdzfinansējuma maksas);
12.3. Nodrošināt Tukuma novada multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra darbību;
12.4. nodrošināt Jauniešu sociālā centra darbību
12.5. nodrošināt Jauniešu sociālā centra darbību Slampes un
Džūkstes pagasta kopienas centrā „Rīti”.

TND/ Izglītības iestādes
PII

PII

18825 34

11475

18825

Izglītības iestādes

5119535

50745

51195

Tukuma pilsētas Kultūras
nams/ Izglītības iestādes

380036

7500

3800

950037

9500

9500

5444038

53058

51578

23422 39
16003

20911
12693

23422
16003

TND/Profesionālās Ievirzes
izglītības iestādes

TND/ IP
TND/TNSD

Aprēķins(15 euro X bērnu skaits PII (1255))
Aprēķins (15 euro X bērnu skaits II (3413))
36
5 pasākumi trīs vecuma grupām – divas izrādes pirmskolas vecuma bērniem “Tiks un Taks” - kopā 1600 euro, divas izrādes skolēniem no 4.- 7.klasei "Smaids" 1500 euro, un viena
izrāde "Aprīļa joks",skolēniem no 8.- 12.klasei 700,- euro Tukuma kultūras namā
37
Atvieglojumi plānoti 280 bērniem
38
2017. gada plānotais budžets
39
2017. gada plānotais budžets
34
35
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12. 1. Atbalstīt pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēta bērna IP
dalību nometnēs, piešķirot līdzfinansējumu (5,00 euro diennaktī) par
bērna dalību vienā nometnē kalendārā gada laikā.
13.Veidot atbalstošu sistēmu bērniem, kuriem noteikta invaliditāte un TNSD
ilgstoši slimojošiem bērniem un viņu vecākiem:
13.1. nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu, t.sk. atelpas brīža pieejamību dienas centrā
„Saimīte”41;
13.2. sekmēt bērnu invalīdu integrāciju vispārizglītojošās izglītības Izglītības iestādes
iestādē, veicināt asistenta pakalpojumu attīstību izglītības iestādēs42;
13.3. nodrošināt valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas kursu
TNSD
ģimenei dzīvesvietā pirmreizēji bērnam noteiktas invaliditātes
gadījumā uzlabot sadarbību ar ģimenes ārstiem, vecākiem,
informēšanu par pakalpojuma pieejamību43;
13.4. sekmēt bērnu invalīdu integrāciju sabiedrībā, veicināt asistenta TNSD
pakalpojumu attīstību pašvaldībā 44.
13.5. organizēt/atbalstīt atbalsta un izglītojošās grupas tuviniekiem, TNSD/ Nevalstiskās
kuru aprūpē bērnu, kuram noteikta invaliditāte
organizācijas
13.6. organizēt/atbalstīt pasākumus/nometnes bērniem, kuriem
TNSD/ Nevalstiskās
noteikta invaliditāte un ilgstoši slimojošiem bērniem un viņu
organizācijas
tuviniekiem
13.7. izveidot resursu karti un ievietot to mājas lapā par pieejamajiem
pakalpojumiem, pasākumiem, atbalstu
13.8. Sniegt atbalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpē, TNSD
piešķirot pabalstu 50,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā

līdzfinansējums plānots 500 bērniem
2016.gadā pakalpojumu saņēmuši 4 bērni ar invaliditāti
42
2016.gadā asistenta pakalpojumu izglītības iestādē saņem 4 bērni ar invaliditāti
43
2016.gadā pakalpojumu nav saņēmis neviens vecāks
44
2016.gadā asistenta pakalpojumu pašvaldībā saņemuši 6 bērni ar invaliditāti
45
Aprēķins (140 bērni X 50 euro)
40
41
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1000040

10180

8000

30261

28362

30261

7000 45

7000

7000

Saskaņā ar plānoto
budžetu

13.9. iesaiste projektā “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi TND/TNSD
personām ar invaliditāti un bērniemIzvērtēšana, atbalsta apjoma
noteikšana”:
bērna ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību individuālā
izvērtēšana – nodrošina projekta speciālisti;
nepieciešamā atbalsta plānošana – iespēju robežās nodrošina
pašvaldība, noteikts ESF atbalsts katram projektā iesaistītam
bērnam
14. Sekmēt informācijas pielāgošanu plašsaziņas līdzekļos ģimenes, Pašvaldība
bērnu un pusaudžu attīstības vajadzībām
15. Pilnveidot ģimenēm, bērniem un pedagogiem pieejamo
IP
bezmaksas konsultatīvo psihologa un mediatora atbalstu dažādās
krīzes situācijās – tuvinieku zaudējuma, darba zaudējuma, vecāku
šķiršanās gadījumos, problēmās bērna aprūpē un bērna psiholoģisko
īpatnību gadījumos dažādos vecumposmos, vienaudžu konfliktu
gadījumos u.t.t., bērna attīstības traucējumu gadījumos, kā arī
preventīvi, lai novērstu problēmu attīstību ģimenē, bērna mācīšanās
grūtību attīstību.
* Paredzēts investīciju plānā 2015 -2020 40 000 euro (t.sk. 15%

ESF projekts

0

0

21 600 46

0

0

800 48

4400

pašvaldības finansējums

16. Paplašināt speciālistu zināšanas:
TND/TNSD
- darbam ar cietušajiem no vardarbības ģimenē;
Izglītības iestādes, TNSD,
- speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve saskaņā ar Bāriņtiesa (BT), Pašvaldības
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantu apmēram 700
policija (PP), IP
speciālistiem līdz 2016.gada 31.decembrim.
IP (Zemgales vidusskola un
- profesionālās tālākizglītības programmas apguve „Atbalsts
Pūres pirmsskolas izglītības
pozitīvai uzvedībai” (mērķauditorija -skolas vadība, pedagoģiskais iestāde “Zemenīte”
un tehniskais personāls)47
Aprēķins (40 konsultācijas mēnesī katram pakalpojuma veidam (40X3)X 15 euro viena konsultācija X 12 mēneši)
Maksa par APU tālākizglītības kursu vienai skolai: 2000 EUR
48
Speciālās zināšanas iegūtas ar valsts finansējumu un pārējie 550 ieguva 2015.gadā 100 speciālisti
46
47
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4000

0

Vienā skolā
Vienā pirmsskolas izglītības iestādē
17. Nodrošināt sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, vardarbībā
TNSD
cietušajiem organizēt valsts apmaksātas rehabilitējošās
programmas49, nodrošināt psiholoģisko un juridisko palīdzību.
Nodrošināt vardarbības veicējiem sociālās rehabilitācijas
programmas
17.1 Preventīvais darbs vardarbības mazināšanai „Džimbas portfelis” IP, PII
un ”Lielās dzīves skola” 4-6 gadu veciem bērniem
17.2. Mazināt riskus ģimenēs, kurās ir bērna augšanai nelabvēlīgi TNSD
apstākļi, pilngadību sasniegušiem jauniešiem pēc institucionālās
aprūpes:
17.2.1. attīstīt ģimenes/ personas asistenta pakalpojumu
17.2. 2. iesaistīties sadarbības projektā ICEHEART, kas veicina bērnu
un pusaudžu ar augsta riska uzvedības problēmām psihosociālo
veselību un labklājību – paredzamais projekta realizācijas laiks – 2017.
gada septembris – 2020. gads.50
18.Nodrošināt Bērnu tiesību aizsardzības komisijas darbību
TNSD
informācijas apmaiņai un sadarbībai vardarbības ģimenē gadījumos. Bērnu tiesību aizsardzības
18.1. Izveidota sadarbības grupa pašvaldībā plāna/stratēģijas
komisijas darbā iesaistītās
izstrādāšanai seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanai.52
institūcijas – BT, IP, Valsts
policija, PP, izglītības
iestādes, Valsts Probācijas
dienests, Tukuma slimnīca
19. Nodrošināt nodokļu atvieglojumus:
trūcīgajām ģimenēm (90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide),

Saskaņā ar plānoto
budžetu

742

10 58451
Projekta finansējums

TND
1747
1836

2016.gadā valsts rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā saņēmuši 20 bērni, institūcijā 47 bērni

49

ICEHEART organizācija Somijā, kas ar sporta aktivitātēm un komandas atbalstu veicina bērnu un pusaudžu psihosociālo veselību un labklājību
51
10 ģimenes/jaunieši =63hx5,60 euro=352,80eur x 10 ģimenes=3528.00 euro /mēnesī X 3 mēneši

50

52

Centra Dardedze piedāvājums izveidot sadarbības grupu un sadarboties stratēģijas izstrādē
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742

3999

742

10 584

maznodrošinātām ģimenēm (70% nekustamā īpašuma nodokļa
atlaide)
daudzbērnu ģimenēm (50% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide) 53
20. Veicināt pašvaldības teritorijā pakalpojumu, preču un vides
pieejamību ģimenēm ar bērniem:
20.1. attīstīt ģimenei draudzīgas iestādes komersanta, atpūtas vietu
attīstības organizēšanu;
20.2. veicināt ģimenei draudzīgas infrastruktūras un vides
iekārtošanu (ieskaitot sabiedrisko transportu, iepirkšanās vietas,
veselības aprūpes iestādes, citas publisko pakalpojumu institūcijas,
bērnu rotaļlaukumu izveidi u.c.).
21. Veicināt Tukuma novada izglītības iestāžu audzēkņu
slidotprasmes un peldētprasmes apgūšanu
21.1.Atbalsts slidotprasmes apguvei
(ledus noma)
apmācība

5789
600

54

600

600

TIC
TND

Dome/ IP

21.2. Atbalsts peldētprasmes apguvē (standartprasme, kas apgūta
ārpusstundām) ar vecāku līdzmaksājumu
22. Atbalsts ģimenei, kuru aprūpē ir viens vai vairāki nepilngadīgi Dome/TNSD
bērni, kura vēlas atgriezties no dzīvesvietas citas valsts teritorijā uz
Latviju un par savu dzīvesvietu izvēlējusies Tukuma novadu, piešķirot
Reemigrācijas pabalstu līdz 500,00 euro vienīgā mājokļa iegādei vai
faktisko īres izdevumu segšanai līdz diviem mēnešiem, ja ģimene
attiecīgajā īpašumā ir deklarēta.

3887055
3887

38870
0

14112 (~ 15000)56

0

200057

2000

38870
0
0
2000

Aprēķins veikts pēc 2015.gada datiem
Plānotais 2017.gada budžets uzņēmēju konkursam par ģimenei ar bērniem draudzīgu pakalpojumu sniegšanu
55
2017. gada plānotais budžets
56
3.kl. un 6.kl.skolēniem divus mēnešus, paredzot (ja viena reize vienam skolēnam ir 2,80 EUR):3.kl. -> novadā 343 skolēni -> mēnesī (4 reizes) 3841.6 euro -> divos mēnešos (8 reizes)
7683.2. 6.kl. -> novadā 287 skolēni -> mēnesī (4 reizes) 3214.40 -> divos mēnešos (8 reizes) 6428.80
57
Pabalsts 4 ģimenēm
53
54
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23. Veicināt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri TND/ TNSD
Projekta finansējums
nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki iesaisti izglītībā vai
nodarbinātībā.
Realizēt ESF projektu “Proti un dari” 2017. gads – 2018. gada
decembris
Rīcības virziens
3. Ārpusģimenes aprūpe
Panākt, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas bērns ir apguvis sociālās prasmes un ir spējīgs
Mērķis
kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli ar neizkropļotu izpratni par ģimeni, tās dibināšanu, vecāku lomu tajā un
bērnu audzināšanu.
Uzdevumi mērķa sasniegšanai
Iesaistītās institūcijas
Nepieciešamais
Piešķirtais
finansējums gadā
2016.gadā
(euro)
(euro)/
Līdz 31.10
1. Alternatīvo pakalpojumu attīstība (audžuģimenes kustības attīstība, TNSD
kontaktpersonas pakalpojuma pilnveidošana, aizbildņu ģimenes
Irlavas bērnunams –
stiprināšana):
patversme
1.1. sistēma audžuģimeņu, aizbildņu ģimeņu, kontaktpersonas
TNSD
300 58
1125
atbalstam – regulāras pašvaldības organizētas lekcijas, semināri,
grupas par bērna attīstību, īpatnībām u.c.;
1.2. attīstīt pirms audžuģimenes aprūpi (prakse iepazīties
Irlavas bērnunams –
Plānotā budžeta ietvaros Plānotā budžeta
audžuģimenei ar bērnu, bērnam ar audžuģimeni pirms nodošanas
patversme
ietvaros
audžuģimenes aprūpē);
1.3. nodrošināt individuālu atbalstu audžuģimenei, aizbildņu ģimenei TNSD
2000 59
1423
un bērnam (psihoterapeita, psihologa konsultācijas);

Aprēķins: 3 pasākumi gadā (375 euro x3)
Aprēķins: 8 personas 10 konsultācijas gadā 25 euro konsultācija

58
59
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Piešķirtais
2017.gadā
(euro)

300

Plānotā
budžeta
ietvaros
2000

1.4. sniegt atbalstu audžuģimenēm un aizbildnībā nodoto bērnu
TNSD
aprūpei ar īpašām vajadzībām (medicīniskās konsultācijas, īpašās
terapijas);
1.5. nodrošināt ar brīvpusdienām Tukuma novada pašvaldības
TNSD
aizbildnībā nodotos bērnus;
1.6. veicināt Tukuma novada audžuģimeņu un aizbildņu motivāciju
aprūpēt Tukuma novada bez vecāku gādības palikušos bērnus:
1.6.1. nosakot pabalstu bērna uzturam audžuģimenē, ja Tukuma
novada audžuģimene aprūpē Tukuma novada bez vecāku gādības
palikušu bērnu 280 euro par bērnu,
1.6.1.1. nosakot pabalstu bērna uzturam audžuģimenē, ja
audžuģimenes deklarētā dzīvesvieta nav Tukuma novads, bet aprūpē
Tukuma novada bez vecāku gādības palikušu bērnu 175 euro par
bērnu,

711 60

711

711

800061

6500

8000

64 000

81860

64 000

56 30062

56 000

56 300

770063

8000

1.6.2. LR dzīvojošam Tukuma novada bāriņtiesas ieceltam aizbildnim
par aizbildnībā nodotu Tukuma novada bez vecāku gādības palikušu
bērnu – papildus valsts sociālajiem pabalstiem aizbildnim nosakot
pabalstu bērna uzturam 55 euro64;
1.7. izvērtēt un pārliecināties par ģimenes motivāciju kļūt par
audžuģimeni, lai sniegtu bērnam ģimenisku vidi, t.sk. klīniskā
psihologa izvērtējums
2. Sekmēt ģimenisku vidi ārpusģimenes aprūpes iestādēs:

TNSD

75 00065

BT
TNSD

36066

Irlavas bērnunams –
patversme

Aprēķins: 5 bērni 10 konsultācijas14.23euro konsultācija
Aprēķins: 60 bērni aizbildnībā X175 dienas X 1.20 euro
62
18 bērni x 280 euro (Tukuma audžuģimenēm) x 11 mēn (+noapaļots)
63
Aprēķins 4 bērni x 175 euro (audžuģimenēm) x 11 mēn
64
2018.gadā plānots pašvaldības atblasts 45 euro apmērā (valsts atbalsta apjoms līdz 2016.gada 31.decembrim)
60
61

65

Aprēķins: 113 bērni aizbildnībā nodotie bērni X 55 EUR X 12 mēneši (noapaļots)
6 audžuvecāki X 60 euro

66Aprēķins:
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7700

73 000

6 audžuvecāki

75 000

2.1. optimizēt bērnu grupu lielumu, organizējot grupas pēc
radniecības nevis pēc vecuma principa;
2.2. veicināt vides pielāgošanu pēc iespējas tuvinātu ģimenes
mājsaimniecībai.
Paredzēts investīciju plānā 2016 -2019 50 000 euro (t.sk. 15% pašvaldības
finansējums) un 75 000 euro resursu izmantošanai – alternatīvu
pakalpojumu attīstīšana, dalība ES struktūrfondu projektā
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un
bērniem”

3.Sekmēt jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes,
veicinot „jauniešu mājas” izveidi pašvaldībā

Irlavas bērnunams –
patversme
Pašvaldība
4. Finansiāli atbalstīt aizgādņus aizgādņa pienākumu pildīšanā, TNSD, Bāriņtiesa
piešķirot pabalstu 55,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā
5. iesaiste projektā “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi Dome
personām ar invaliditāti un bērniem”68:
izvērtēšana, atbalsta apjoma noteikšana;
bērna ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību individuālā
izvērtēšana – nodrošina projekta speciālisti;
Deinstitucionalizācijas procesa vadības grupas darba
nodrošināšana pašvaldībā noteikts ERAF atbalsts katram
projektā iesaistītam bērnam
Domes priekšsēdētājs

2200

Projekta finansējums

Ē.Lukmans

67 Aprēķins:

68

220067

40 aizgādņi X 55 euro
2016. gada novembrī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Irlavas bērnu namā saņem 14 Tukuma novada bērni, Latvijas SOS 6 bērni, centrs Elizabete – 3 bērni
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