
Bērnu uzraudzības pakalpojumu finansēšana un 
sasaiste ar pirmsskolas izglītību 

Demogrāfisko lietu padomes sēde 
2015.gada 10.septembrī  



pakalpojumu kvalitāte un pieejamība  

sniegts kvalificēts pakalpojums, rūpējoties 
par bērna interesēm un drošību 

aukļu legalizācija un PII alternatīva  

starp vecākiem un BUPS tiek slēgts līgums un 
aukle reģistrējas VID vai UR 

tiek maksāti nodokļi vai patentmaksa 

Ieviesta subsidētā bērnu aprūpe 

sieviešu nodarbinātība, ģimeņu sociālā 
drošība un dzimstība  

ieguldījumi bērnu aprūpes sistēmā ietekmē 
sieviešu nodarbinātību (BUPS 96% ir 

sievietes), bērnu nabadzības samazināšanu 
un summārā dzimstības koeficienta 

pieaugumu  

reģistra atpazīstamība  

nepilna laika pakalpojuma reģistrācijas 
pieaugums, kas neparedz valsts atbalsta 

saņemšanu 

BUP reģistrācija  

+ 

 valsts atbalsts  
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Izglītības kvalitātes 
valsts dienests, VID, 
Uzņēmumu reģistrs 

Sodu reģistrs, VUGD, 
PVD, Veselības 

inspekcija, VBTAI 

Pašvaldība parauga 
darbību, organizē 

sadarbību 

Saskaņojas ar 
pašvaldību aukļu 

shēmām 
Liepājas, Ķekavas 
aukļu dienests u.c. 

reģistrācija drošības prasības sadarbība ar pašvaldību 

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs 

- no 2013.gada 1.septembra definēts BTAL 
- MK noteikumi nosaka BUP reģistru, kvalifikācijas prasības un apmācību programmas 

auklēm,  bērnu drošības uzraudzību 
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• 2014.gada beigās bija reģistrētas 1229 BUPS (1160 fiziskas personas un 69 juridiskas personas) 

    77% pieaugums salīdzinājumā ar 2013.gadu; šobrīd BUPS skaits ir aptuveni 1700 

392 

442 

502 

565 

630 
667 681 

721 

573 

627 

701 

758 

825 

896 

967 

1047 

0

200

400

600

800

1000

1200

Valsts atbalsts BUPS 2014.-2015.gadā 



2014.gadā - 1,85 milj. EUR  

2015.gada pirmajā pusgadā - 1,6 milj. EUR  

2015.gadā iespējamās izmaksas - 3 milj. EUR 

atsevišķas pašvaldības finansē BUP - 43 - 143 EUR  

Stopiņu novads, Mārupes novads, Ikšķiles novads, Tukuma novads, 
Ķekavas novads, Liepāja, Ozolnieku novads  

- ja izmaksāt dotāciju 7 pašvaldībām, kas nodrošina atbalstu auklēm (40% no esošā valsts 
atbalsta apmērā – 57 EUR mēnesī), izmaksas būtu 355 tūkst. EUR 

- ja izmaksāt dotāciju visām pašvaldībām, kurās ir pieprasījums pēc auklēm, izmaksas būtu 1 
milj. EUR (no tiem 547.tūkst. Rīgai) 

- vairākās pašvaldībās, kur ir PII rindas, atbalsts BUPS nav aktuāls (Iecava, Bauska, Ropaži, 
Valmiera), jo ir izvēlēts cits risinājums 

BUP finansēšana 



BUPS iekļaujams Bērnu agrīnas izglītības un aprūpes (Early childhood education and care – 
ECEC) un PI ietvarā 

 
• ECEC galvenais mērķis ir nodrošināt piekļuvi bērnu aprūpei un izglītībai visiem bērniem, uzlabojot kvalitāti un 

izmantojot integrētus pakalpojumus 
 

• Vispārējās izglītības likuma 22.pants nosaka, ka PI programmu var īstenot arī ģimenē, saņemot metodisku 
palīdzību PII vai PI konsultatīvajā centrā  
 

• BUPS, sniedzot pilna laika pakalpojumu bērnam no 1,5 gada vecuma, palīdz apgūt PI programmu ģimenē, 
saņemot pašvaldības PII vai PI konsultatīvā centra metodisku palīdzību 
 
 

• ir izvērtējami Izglītības likuma grozījumi, nodrošinot vienotu ietvaru no 1.5 gada vecā bērna izglītošanas 
izdevumu segšanai pie jebkura privātā pakalpojuma sniedzēja, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu 
iestādē vai ģimenē (lai vecākiem būtu iespējas izvēlēties starp PII vai sertificēto aukli vai individuālo 
pedagogu) 
 

• ir izvērtējama BUP modeļa pārveide, nosākot  obligāto pirmskolas izglītības programmas īstenošanu ģimenē, 
ja bērns ir vecāks par trim gadiem 
 



BUP attīstības nosacījumi 
 

• turpmākā aukļu reģistrācijas, uzraudzības un kontroles finansēšana 
 
• BUP integrācija pirmsskolas izglītības ietvarā un ilgtermiņa 

subsidēšana 
 
• papildu atbalsts pašvaldībām ES strukturālo fondu un citu 

programmu ietvaros alternatīvo bērnu aprūpes pakalpojumu 
attīstībai 



Paldies par uzmanību! 
Runātāja e-pasts: 

Maksims.Ivanovs@lm.gov.lv 
Runātāja telefons: 67782961 

www.lm.gov.lv 
 

Twitter:@Lab_min 
https://www.facebook.com/labklajibasministrija 

 

Flickr.com:Labklajibas_ministrija 
 

Youtube.com/labklajibasministrija 
 

Draugiem.lv/labklajiba 

mailto:Maksims.Ivanovs@lm.gov.lv
http://www.lm.gov.lv/

