
Informācija bērnu pieskatītājiem par Valsts Rīcības Plānu Bērnu Pieskatīšanai 

(2021 - 2028) 

Ievads 

Bērnu pieskatītāji Īrijā spēlē būtisku lomu gan agrīnās izglītošanas un aprūpes, gan skolas vecuma bērnu 

aprūpes nodrošināšanā. Bērnu pieskatītājs daudziem bērniem ir viņu galvenais aprūpētājs, neskaitot 

kādu no vecākiem, bieži vien sākot jau viņu agrā bērnībā un turpinot skolas gados. Bērnu pieskatītāji 

integrē bērnu aprūpi savā ģimenes dzīvē un sniedz bērniem iespēju pieredzēt tādas ikdienišķas 

aktivitātes, kādas viņi pieredzētu paši savās mājās.  Bērnu pieskatīji bieži ir lolota un pastāvīga figūra 

bērna dzīvē - gandrīz kā otra ģimene.  

Daudzi vecāki ļoti augstu vērtē bērnu pieskatītājus dēļ viņu sniegtajiem mājīguma sajūtas apstākļiem, 

ciešajām un ilgstošajām attiecībām, kā arī dēļ proporcionāli zemās bērnu skaita un pieaugušo attiecības 

un viņu piedāvātās elastības. Bērnu pieskatītāji rūpējas par visu vecumu bērniem, un tas var dot 

vecākiem papildu labumu, jo brāļi un māsas var tikt pieskatīti kopā.   

Bērnu, Vienlīdzības, Invaliditātes, Integrācijas un Jaunatnes Dienests (The Department of Children, 

Equality, Disability, Inclusion and Youth - DCEDIY) izstrādāja Valsts Rīcības Plānu Bērnu Pieskatīšanai, 

kas tika publicēts 2021. gada aprīlī. Rīcības Plāna mērķis ir izmantojot bērnu pieskatīšanu uzlabot 

piekļuvi augstas kvalitātes un izmaksu ziņā pieejamai bērnu aprūpei.  

Kas ir Valsts Rīcības Plāns Bērnu Pieskatīšanai? 

Rīcības Plāns ir virzība, kas jāattīsta nākamo 8 gadu laikā un kurā izklāstīti soļi ceļā uz regulējumu, 

atbalstu un subsīdijām visiem algotiem, ārpusģimenes bērnu pieskatītājiem.  Rīcības Plāns ietvers 

izmaiņas un ievērojamus ieguvumus bērnu pieskatītājiem, bērniem un ģimenēm, kuras izmanto viņu 

pakalpojumus. 

Rīcības Plāns īsteno šādas saistības: 

 Valdības programma - izskatīs iespējas kā paātrināt piekļuvi subsīdijām ārpusģimenes bērnu

pieskatītājiem.

 Pirmie 5 - veicinās un atbalstīs algotu, ārpusģimenes bērnu pieskatītāju reģistrāciju, kuri šobrīd

ir tiesīgi reģistrēties ar Tusla un pakāpeniski visā Stratēģijas darbības laikā paplašinās

regulējumu attiecībā uz visiem citiem algotiem, ārpusģimenes bērnu pieskatītājiem.

Kāds mērķis ir Valsts Rīcības Plānam Bērnu Pieskatīšanai? 

Rīcības Plāna mērķis ir nodrošināt lielāku atpazīstamību bērnu pieskatīšanas profesijai un atbalstīt 

bērnu pieskatītājus viņu darbā, nodrošinot augstas kvalitātes agrīno izglītību un aprūpi, kā arī skolas 

vecuma bērnu aprūpi, tādējādi atbalstot bērna attīstību un mācību rezultātus un palīdzot ģimenēm.   

Rīcības Plāna mērķis ir atbalstīt vecāku izvēli un palielināt elastīgas un izmaksu ziņā pieejamas agrīnās 

izglītības un aprūpes, kā arī skolas vecuma bērnu aprūpes pieejamību strādājošiem vecākiem. 

Kam ir paredzēts Valsts Rīcības Plāns Bērnu Pieskatīšanai? 

Rīcības Plāns ir izstrādāts, lai atbalstītu visus algotus, ārpusģimenes bērnu pieskatītājus, vecākus, kuri 

izmanto vai apsver iespēju izmantot bērnu pieskatīšanas pakalpojumu, un bērnus.  

Rīcības Plāns galvenokārt nav vērsts uz auklēm vai viesauklēm (au pair), kas strādā bērna mājās un kas 

ir bērna vecāku nodarbinātie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kādu labumu Valsts Rīcības Plāns Bērnu Pieskatīšanai sniegs bērnu pieskatītājiem? 

Rīcības Plānā ir noteikta pakāpeniska atbalsta virzība uz regulējumu, atbalstu un subsīdijām. Tas ļaus 

bērnu pieskatītājiem piekļūt dažādiem atbalstiem, lai palīdzētu viņiem izpildīt normatīvās, kvalitātes 

un apmācības prasības. Bērnu pieskatītāji varēs piekļūt finansiāliem atbalstiem un apmācību 

iespējām, tostarp audzēkņu finansiālā atbalsta fondam. Rīcības Plāns palīdzēs uzlabot aprūpes 

kvalitāti, atbalstīs bērnu mācību rezultātus un nodrošinās bērnu pieskatītājiem lielāku atpazīstamību 

un atbalstu. Tas sniegs vairāk bērnu pieskatītāju iespēju piedalīties Valsts Bērnu Aprūpēs Shēmā un 

radīs pozitīvu stimulu bērnu pieskatītājiem reģistrēties ar Tusla.  Tas savukārt ļaus vecākiem piekļūt 

subsīdijām, kas viņiem iepriekš nebija pieejamas.  

Kā notiks konsultēšanās ar bērnu aprūpētājiem par turpmāko attīstību? 

Konsultācijās ar bērnu pieskatītājiem jau ir nodota informācija par Rīcības Plāna izstrādi. Bērnu 

pieskatītāji turpinās būt būtiski svarīgi un ar viņiem arī turpmāk svarīgākajos posmos apspriedīsies 

dažādos veidos, piemēram, bērnu aprūpes tīmekļu vietnēs, mērķgrupās, tiešsaistes konsultācijās utt. 

Jo īpaši svarīgi būs, lai bērnu aprūpētāju uzskati un viedokļi tiktu atspoguļoti jauno normatīvu un 

pārbaužu procesu izstrādē, lai nodrošinātu, ka tie ir piemēroti mājas un bērnu pieskatīšanas 

apstākļiem.  

Lai nodrošinātu bērnu pieskatītāju viedokļu uzklausīšanu, bērnu pieskatītāji piedalīsies 4 Padomdevēju 

Grupās. 

 

 

 

 

 

 

 

Kāds ir Valsts Rīcības Plāna Bērnu Pieskatīšanai redzējums? 

Rīcības Plāna redzējums ir nodrošināt: 

Ka Īrijas bērni, ģimenes un kopienas var izbaudīt kvalitatīvas bērnu aprūpes 

priekšrocības uz attiecībām balstītā, mājīgā, ģimenes dzīves vidē.  

Ka dzīves mācību sniegšana, aprūpes nepārtrauktība un elastība, ko nodrošina 

kvalitatīva bērnu pieskatīšana, ir atzīta un to atbalsta atbilstošas kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas izstrāde, kas aizsargā un uzlabo šo sen iedibināto un atzīto 

bērnu aprūpes modeli. 



Kas ir ietverts?  

 
 

1. fāze: 
Sagatavošanās 

(2-3 gadi) 

2. fāze: Pāreja 
(3-5 gadi) 

3. fāze: Pilnīga 
īstenošana 

sākot ar 2028. gadu 
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Jaunu noteikumu 
izstrāde, kas vērsta 
konkrēti uz bērnu 

pieskatītājiem 

 

Jaunie noteikumi, kas vērsti 
konkrēti uz bērnu 

pieskatītājiem, stājas spēkā 

 
Jauno noteikumu, kas 

vērsti konkrēti uz bērnu 
pieskatītājiem, pārskats 
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Izstrādāt apmācību 
programmas bērnu 
pieskatītājiem un 

ieviest Pamata 
Apmācības 
Programmu 

 

 
Kvalitātes Pilnveidošanas 

Programma pieejama 
bērnu pieskatītājiem, kuri 

ir pabeiguši Pamata 
Apmācības Programmu 

 
 

 
Kvalitātes Pilnveidošanas 

Programma pabeigta 
pašreizējiem bērnu 

pieskatītājiem 
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Izskatīt atbalsta 
sniegšanas iespējas 

bērnu pieskatītājiem, 
izmantojot esošās 

struktūras un jaunas 
iespējas 

 

 
Paplašināt un uzlabot 
kvalitatīvus atbalstus 
bērnu pieskatītājiem 

 

 
Nodrošināt bērnu 
pieskatītājiem un 

aģentūru pakalpojumu 
sniedzējiem kvalitatīvus 

atbalstus uz 
vienlīdzīgiem pamatiem 
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Atbalstīt bērnu 
pieskatītājus, kuri atbilst 

pašreizējām 
normatīvajām prasībām 

un var ņemt dalību 
Valsts Bērnu Aprūpes 

Shēmā 

 

 
 

Atvērt Valsts Bērnu 
Aprūpes Shēmu visiem 

bērnu pieskatītājiem, kuri 
atbilst jaunajām 

normatīvajām prasībām, 
tostarp Pamata Apmācību 

Programmu 
 

 

Valsts Bērnu Aprūpes 
Shēma atvērta visiem 

bērnu pieskatītājiem, kuri 
turpina izpildīt jaunās 
normatīvās prasības, 

tostarp Kvalitātes 
Pilnveidošanas Programmu 
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Izstrādāt konsultāciju 
un saziņu stratēģiju 

 

 

Ieviest konsultāciju un 
saziņu stratēģiju 

 

 
Turpināt īstenot 
konsultāciju un saziņu 
stratēģiju 
 

Kas man tagad jādara? 

Pašlaik nav nepieciešams neko darīt. Ar bērnu pieskatītājiem sazināsies Rīcības Plāna 

īstenošanas galvenajos posmos.  Lai iegūtu jaunāko informāciju, sekojiet mums Facebook un 

mājaslapā, kas tiks atjaunināti līdz ar notikumu attīstību. 



Kur es varu saņemt papildu informāciju un atbalstu? 

Local City/County Childcare Committees  Childminding Ireland   

Early Childhood Ireland     Barnardos  

National Parents Council    National Childhood Network 

 

Terminu vārdnīca 

Pirmie Pieci (First Five): Pirmie 5 ir visas valdības struktūras stratēģija zīdaiņu, mazu bērnu un viņu 
ģimeņu dzīves uzlabošanai.  Tas ir 10 gadu plāns, kas palīdzēs nodrošināt visiem bērniem pozitīvu 
agrīno pieredzi un iegūt lielisku atspērienu turpmākajai dzīvei.   

Pamata Apmācības Programma (Foundation Training Porgramme):  Tiks izstrādā Pamata Apmācības 

Programma, kas vērsta konkrēti uz bērnu pieskatītājiem. Pamata Apmācības Programma būs pieejama 

1. fāzes laikā un šīs Pamata Apmācības Programmas absolvēšana būs priekšnoteikums reģistrācijai ar 

Tusla. Bērna pieskatītāja pieredze, prasmes un iepriekšējās izglītības atzinumi tiks iekļauti Pamata 

Apmācības Programmas novērtējumā. 

Kvalitātes Pilnveidošanas Programma (KPP) (Quality Development Programme):  Kā turpinājums 

Pamata Apmācības Programmai tiks izstrādāta apmācību un darbaudzināšanas Kvalitātes 

Pilnveidošanas Programma, piedāvājot bērnu pieskatītājiem vietēju, atbalstītu virzību uz kvalitatīvu 

pilnveidošanos.  Līdz 2028. gadam ar Tusla reģistrētiem bērnu pieskatītājiem būs nepieciešams pabeigt 

šo KPP vairāku gadu garumā, lai varētu palikt Tusla reģistrā. Bērna pieskatītāja pieredze, prasmes un 

iepriekšējās izglītības atzinumi tiks iekļauti Kvalitātes Pilnveidošanas Programmas novērtējumā. 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet Valsts Rīcības Plānu Bērnu Pieskatīšanai.  

http://www.myccc.ie/
https://www.childminding.ie/
https://www.earlychildhoodireland.ie/
http://www.barnardos.ie/
http://www.npc.ie/
http://www.ncn.ie/

