Atbalsta pasākumi un palīdzība daudzbērnu ģimenēm
(informācija uz 2013.gada jūniju *)

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmajā daļā noteikto valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai
palīdzību. Tādejādi valsts un pašvaldību mērogā ir īpaši jāizvērtē atbalsts daudzbērnu ģimenēm un jāveido pēc iespējas tāda politika, kas būtu labvēlīga attiecībā uz
ģimenēm, īpaši daudzbērnu.
Analizējot pašvaldību mājas lapās pieejamo informāciju par atbalsta iespējām daudzbērnu ģimenēm, esam secinājuši, ka patlaban informācija ir sadrumstalota un
atrodas dažādos resursos, kas iedzīvotājiem var radīt grūtības iegūt informāciju par pašvaldības nodrošinātajiem atbalsta pakalpojumiem. Tādējādi, lai nodrošinātu
informācijas pieejamību, Labklājības ministrija aicināja pašvaldības apsvērt iespēju izveidot informācijas vietni pašvaldības mājas lapā, kurā ir apkopota un regulāri
tiek aktualizēta informācija par pašvaldības atbalsta pakalpojumiem un palīdzību daudzbērnu ģimenei.

Atsaucoties uz ministrijas aicinājumu, Alojas novada, Alūksnes novada, Auces novada, Baltinavas novada, Brocēnu novada, Burtnieku novada, Ilūkstes novada,
Jaunpils novada, Kocēnu novada, Ķeguma novada, Līgatnes novada, Lubānas novada, Ludzas novada, Madonas novada, Mazsalacas novada, Nīcas novada, Raunas
novada, Riebiņu novada, Saldus novada, Tukuma novada pašvaldības norādīja, ka daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši pašvaldības atbalsta pasākumi un
palīdzība.

Savukārt no Ādažu novada, Aglonas novada, Aizkraukles novada, Aknīstes novada, Alsungas novada, Amatas novada, Apes novada, Babītes novada, Baldones
novada, Baltinavas novada, Balvu novada, Bauskas novada, Cesvaines novada, Ciblas novada, Daugavpils novada, Daugavpils pilsētas, Jēkabpils pilsētas, Dundagas
novada, Durbes novada, Ērgļu novada, Grobiņas novada, Iecavas novada, Ikšķiles novada, Inčukalna novada, Jaunjelgavas novada, Jelgavas novada, Jūrmalas
pilsētas, Kandavas novada, Kārsavas novada, Krāslavas novada, Krimuldas novada, Krustpils novada, Kuldīgas novada , Liepājas pilsētas, Limbažu novada, Līvānu
novada, Mālpils novada, Mērsraga novada, Naukšēnu novada, Neretas novada, Olaines novada, Ozolnieku novada, Pārgaujas novada, Pāvilostas novada, Pļaviņu
novada, Priekules novada, Priekuļu novada, Rēzeknes novada, Rojas novada, Ropažu novada, Rucavas novada, Rugāju novada, Rūjienas novada, Rundāles novada,
Salacgrīvas novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Skrīveru novada, Skrundas novada, Smiltenes novada, Strenču novada, Talsu novads, Tērvetes novada,
Vaiņodes novada, Valkas novada, Varakļānu novada, Vārkavas novada, Vecpiebalgas novada, Vecumnieku novada, Ventspils novada , Viesītes novada, Viļakas
novada, Viļānu novada, Zilupes novada pašvaldībām informācija nav saņemta.

Pašvaldības
nosaukums
Jelgavas
pilsētas dome
Rēzeknes

Piezīmes

Interneta vietnes, kurās pašvaldība publicē informāciju
par atbalsta pasākumiem un palīdzību daudzbērnu
ģimenēm
Jelgavas pilsētas mājas lapas sadaļā – Pakalpojumi/Sociālie
pakalpojumi
http://www.jelgava-soclp.lv/?sid=39&drop=3
Nav izveidota īpaša interneta vietne.

________________________

Braukšanas maksas atvieglojumi- daudzbērnu ģimeņu vecākiem – 0,15
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pilsētas dome

Rīgas pilsētas
dome

Valmieras
pilsētas
pašvaldība
Ventspils
pilsētas dome

Aizputes
novada
pašvaldība

Informācija ir jāmeklē Rēzeknes pilsētas mājas lapas sadaļā Dome/Saistošie noteikumi
http://www.rezekne.lv/dome/saistosie-noteikumi/
Rīgas pilsētas domes Labklājības departamenta mājas lapas sadaļāAtbalsts daudzbērnu ģimenēm
http://www.ld.riga.lv/Atbalsts__daudzbernu__gimenem.html

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Valmieras pilsētas mājas lapas sadaļāPašvaldība/Saistošie noteikumi

http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/saistosie-noteikumi

Ventspils pilsētas mājas lapas sadaļā – Pārvalde/Pašvaldības
pārvaldes struktūra/Sociālais dienests/Atbalsta pasākumi
daudzbērnu ģimenēm
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/pamatinformacijai/parva
lde/iestadespielikumi/iestade/socialaisdienests/Ventspils_pasvaldi
bas_atbalsts_daudzbernu_gimenem.pdf
Aizputes novada mājas lapas sadaļā – Pakalpojumi (Sociālā
nodrošināšana)

http://www.aizputesnovads.lv/pakalpojumi/socialanodrosinasana/1124-atbalsta-pasakumi

LVL atlaide no biļešu cenas (50% atlaide pērkot mēnešbiļeti),
daudzbērnu ģimeņu bērniem – 100%.

NĪN atvieglojuma likme ir noteikta 90 % apmērā , kas ir augstāka par
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto ( bērni vecumā līdz
19 gadiem)
Visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem piemērots 100% atbrīvojums no
līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu
apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.
NĪN atvieglojuma likme ir noteikta 90 % apmērā , kas ir augstāka par
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto.

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušam
vienam no daudzbērnu ģimenes vecākiem, kura ģimenē ir trīs līdz pieci
bērni līdz 18 gadu vecumam – braukšanas maksas atvieglojums 60%
apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas.
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem
abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērnu
līdz 18 gadu vecumam, – braukšanas maksas atvieglojums 100%
apmērā no biļetes cenas.

Bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas atvieglojumi pusdienu maksai skolās
un uzturmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs.
________________________

________________________
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Auces novada mājas lapas sadaļā- Pakalpojumi
http://www.auce.lv/?id=26137#

*

Brocēnu novada mājas lapas sadaļā- Labklājība
http://www.broceni.lv/kategorija/atbalsts_daudzb%C4%93rnu_%C4%A
3imen%C4%93m

* daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši pašvaldības atbalsta

Carnikavas
novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.

NĪN atvieglojuma likme ir noteikta 70 % apmērā , kas ir augstāka par
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto.

Cēsu novada
pašvaldība

Cēsu novada mājas lapas sadaļā- Sociālais dienests

________________________

Dagdas novada mājas lapas sadaļā – Sociālā palīdzība

________________________

Auces novada
pašvaldība
Beverīnas
novada
pašvaldība
Brocēnu
novada
pašvaldība

Dagdas novada
pašvaldība
Dobeles
novada
pašvaldība

Engures
novada
pašvaldība
Garkalnes
novada
pašvaldība
Gulbenes
novada

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Beverīnas novada mājas lapas sadaļā Dokumenti/Saistošie noteikumi

Informācija ir jāmeklē Carnikavas novada mājas lapas sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti
http://www.carnikava.lv/pasvaldiba/normativie-akti/saistosienoteikumi

http://www.cesis.lv/lv/socialais-dienests/atbalsts-daudz/
http://dagda.lv/index.php?id=578]
Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Dobeles
Pašvaldība/Dokumenti
http://www.dobele.lv/page/239

daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši pašvaldības atbalsta
pasākumi un palīdzība.
Bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas apamaksā pusdienas skolā un
uzturēšanās maksu pirmsskolas izglītības iestādē.

pasākumi un palīdzība.

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
daudzbērnu ģimeņu bērniem piemēro atlaidi 50 % apmērā no
novada mājas lapas sadaļā – noteiktās līdzdalības maksas.

Engures novada mājas lapas sadaļā - Pašvaldība

http://www.enguresnovads.lv/atbalsts-daudzbernu-gimenem
Garkalnes novada mājas lapas sadaļā- Sociālais dienests
http://www.garkalne.lv/new/atbdaudzbgim.pdf

Gulbenes novada mājas lapas sadaļā – Sociālie jautājumi
http://www.gulbene.lv/index.php/sjtm/sab/5222-atb

Ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādēs un
pirmsskolas grupās daudzbērnu ģimeņu bērniem piemēro atlaidi 50%
apmērā no noteiktās ēdināšanas maksas.
________________________

________________________

Bērnu uzturēšanai pirmsskolas izglītības iestādē pienākas ēdināšanas
maksas samazinājums 50 % mēnesī par katru bērnu, ja ģimenē ar trim
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pašvaldība

Jaunpiebalgas
novada
pašvaldība

Atsevišķa informatīva interneta vietne Jaunpiebalgas novada mājas
lapas sadaļā- Struktūra/Sociālais dienests tiks izveidota jūlijā.

Jēkabpils
novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.

Informācija ir jāmeklē Jēkabpils novada mājas lapas sadaļā –
Saistošie noteikumi/Par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem

http://soc-dienests.jekabpils.lv/lv/saistoshie-noteikumi/parmateriaalo-atbalstu-jeekabpils-iedziivotaajiem-322021

Kocēnu novada
pašvaldība
Kokneses
novada
pašvaldība

Kocēnu novada mājas lapas sadaļā- Dome/Sociālais dienests
http://www.kocenunovads.lv/lv/page/356/381/1574
Kokneses novada mājas
ģimenēm

lapas sadaļā-

http://www.koknese.lv/?s=286

Ķeguma novada mājas lapas sadaļā- Sabiedrība
http://www.kegums.lv/page/740

Ķekavas
novada
pašvaldība

Ķekavas novada mājas
daudzbērnu ģimenēm

sadaļā-

Bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana:
- Atvieglojumi maksai par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības
iestādē
- Brīvpusdienas piešķir izglītojamajiem līdz 19 gadu vecumam, kuri
iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs
- Pabalstu skolas piederumu iegādei piešķir vienu reizi gadā, uzsākot
mācību gadu pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai
profesionālās izglītības iestādē (par katru bērnu vienu talonu skolas
piederumu iegādei, kura vērtība ir 10% no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas)

* daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši pašvaldības atbalsta
pasākumi un palīdzība.

Pakalpojumi/Atbalsts Ģimenēm, kurās ir 6 un vairāk nepilngadīgi bērni
NĪN atvieglojuma likme ir noteikta 90 % apmērā , kas ir augstāka par
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto.

Ķeguma
novada
pašvaldība

lapas

un vairāk bērniem vismaz trīs bērni apmeklē kādu no Gulbenes novada
pirmsskolas izglītības iestādēm, arī tad, ja viens no trim vai vairāk
bērniem ir audžubērns vai aizbildnībā esošs bērns, kā arī gadījumos, ja
starp šiem bērniem ir iepriekšējo laulību vai partnerattiecību bērns un
visi bērni apmeklē kādu no Gulbenes novada pirmsskolas izglītības
iestādēm.
__________________

Kokneses Tūrisma centrs piedāvā ģimenes biļeti (2 pieaugušie - līdz 4
bērni) Kokneses pilsdrupu apmeklējumam.

* Līdzīgi kā Aucē, Kocēnos

Sabiedrība/Atbalsts Ārpuskārtas statuss daudzbērnu ģimeņu bērniem - ārpuskārtas statusa
piešķiršana elektroniskajā datu bāzē bērnam dod iespēju tikt uzņemtam
pirmskolas izglītības iestādē prioritārā kārtībā.
http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=1359
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Lielvārdes
novada
pašvaldība

Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapas sadaļā- Sociālā un
veselības aprūpe/ Maksas atvieglojumi trūcīgām, maznodrošinātām Ja vienā profesionālās ievirzes izglītības iestādē (mākslas, mūzikas un
un daudzbērnu ģimenēm
sporta) izgl.programmu apgūst divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes,
http://www.lielvarde.lv/page/791
tad vecāki maksā 50% no izglītības iestādes noteiktās līdzfinansējuma
maksas par katru bērnu.

Mārupes
novada
pašvaldība

Mārupes novada mājas lapas sadaļā- Iedzīvotājiem/Atbalsts
daudzbērnu ģimenēm
http://www.marupe.lv/lv/marup1/iedzivotajiem/atbalstsdaudzbernu-gimenem/

Mazsalacas
novada
pašvaldība
Nīcas novada
pašvaldība

Ogres novada
pašvaldība

Preiļu novada
Dome

-

Mazsalacas novada mājas lapas sadaļā-Iedzīvotājiem/Daudzbērnu ģimenēm

http://www.mazsalaca.lv/lv/biedribas

Nīcas novada mājas lapas sadaļā- Pašvaldība/Sociālais dienests/
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2009/09/Atbalstsģimenēm-ar-bērniem.doc

Prioritāte bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē.
NĪN atvieglojuma likme ir noteikta 90 % apmērā , kas ir augstāka par
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto.

* daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši pašvaldības atbalsta pasākumi
un palīdzība.

- * daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši pašvaldības atbalsta
pasākumi un palīdzība.

Nav izveidota īpaša interneta vietne.

50% atlaide pirmsskolas izglītības iestādē.

Preiļu novada pašvaldības mājas lapas sadaļā- Sociālā palīdzība un
pakalpojumi/ Atbalsta pakalpojumi un palīdzība daudzbērnu
ģimenēm
http://www.preili.lv/page/774

Pabalsts – 50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības
vispārizglītojošā izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam
(bērniem).

Informācija ir jāmeklē Ogres novada mājas lapas sadaļā –
Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/normativie_akti_u
n_attistibas_planosanas_dokumenti/

Daudzbērnu ģimeņu bērniem līdz 16 gadu vecumam pašvaldības
aģentūras „ Dziednīcā” ir 50% atlaide uz sekojošām procedūrām –
fizioterapija, ūdens dziedniecības procedūras, fizikālās terapijas
procedūras, baseins.

Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas
izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem).
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Preiļu Mūzikas un mākslas skola no dalības maksas tiek atbrīvoti
audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm.
Rucavas
novada
pašvaldība
Salaspils
novada
pašvaldība

Salas novada

Siguldas
novada

Preiļu novada pašvaldības mājas lapas sadaļā- Pašvaldība/Sociālais
dienests/Atbalsta pakalpojumi un palīdzība ģimenēm un bērniem
http://www.rucava.lv/index.php/pasvaldiba/soc-dienests/1172soc-dienests

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā 50 % atlaide līdzdalības
maksājumam.

* daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši pašvaldības atbalsta pasākumi
un palīdzība

Salaspils novada mājas lapas sadaļā- Novads/Ģimenēm
http://www.salaspils.lv/novads/gimenem

NĪN atvieglojuma likme ir noteikta 70 % apmērā , kas ir augstāka par
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto.

Siguldas novada mājas lapas sadaļā- Pašvaldība/Sociālais
dienests/Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Kopš 2013.gada Siguldas novada pašvaldība uzsākusi atbalsta
programmas izpildi Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm.

Ja Salaspils novada pašvaldības profesionālās izglītības iestādi apmeklē
izglītojamais no daudzbērnu ģimenes (ģimenē trīs un vairāk bērni
vecumā līdz 19 gadiem), tad ģimene tiek atbrīvota no līdzfinansējuma
segšanas 100% apmērā par vienu no bērniem.
Bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana, tiek piešķirts
Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Salas novada mājas lapas sadaļā- Novada pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai daudzbērnu ģimeņu
bērniem,kuri mācās Salas novada pašvaldības izglītības iestādēs un
dome/Saistošie noteikumi
Jēkabpils 2. vidusskolā.
http://www.salasnovads.lv/uploads/noteikumi/saistnot14_2012.p
df
Atbalsts dzīvokļa jautājuma risināšanā.
http://www.salasnovads.lv/uploads/noteikumi/Saist_not_10_1.pdf
Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu
http://www.salasnovads.lv/uploads/noteikumi/Saist_not_15_2009. netiek uzskatīts:
2.1. zeme un /vai mežs, kas tiek izmantots ienākumu gūšanai
pdf
pamatvajadzību apmierināšanai
atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta
11.punktam:
2.1.1. ģimenei, kurā ir tikai pilngadīgas personas un nav bērnu, platībā
līdz 10 ha;
2.1.2. ģimenei ar 1-3 bērniem, platībā līdz 15 ha;
2.1.3. ģimenei ar četriem un vairāk bērniem, platībā līdz 20 ha.
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pašvaldība

http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/socialais_dienests11/
atbalsts_daudzbernu_gimenem/

Stopiņu novada
pašvaldība

Siguldas novada mājas lapas sadaļā- Pašvaldība/Sociālais dienests/
Atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm
http://www.stopini.lv/public/34807.html

Programmas ietavaros ir izstrādāta kārtība, kāda novada daudzbērnu
ģimenes var saņemt statusu apliecinošu dokumentu, kas nodrošina
vienkāršotas procedūras pašvaldības atbalsta un palīdzības saņemšana.

Maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu var saņemt 70% apmērā, kas ir augstāka par likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli” noteikto.

Par nodarbībām pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno
profesionālās ievirzes izglītības programmas, mācību gadā tiek
samazināta gadījumos, ja:
-ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni, vismaz trīs apgūst
profesionālās ievirzes izglītības programmas kādā no izglītības
iestādēm
(samazinājums par 65% mēnesī katram bērnam);
ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni, viens vai divi apgūst
profesionālās ievirzes izglītības programmas kādā no izglītības iestādēm
(samazinājums par 50% mēnesī katram bērnam).
Daudzbērnu ģimenes, kurās ir 5 (pieci) un vairāk nepilngadīgi bērni
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var saņemt 70% apmērā, kas
ir augstāka par likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto.
Ulbrokas sporta kompleksa peldbaseinā daudzbērnu ģimenēm ir iespēja
iegādāties ģimenes biļeti - divi vecāki un divi bērni vai daudzbērnu
ģimene - 7.00Ls.
Sākot ar 2012.gadu daudzbērnu ģimeņu bērniem pēc nepieciešamības
tiek apmaksātas Portidžas apmācības.

Tukuma
novada
pašvaldība

Bērniem no daudzbērnu ģimenēm Stopiņu novada organizētajos
kultūras pasākumos, ieeja ir bezmaksas.
Tukuma
novada mājas lapas sadaļā - Aktuāli/ Atbalsta Nodrošina daļēji apmaksātu (75 % no ēdināšanas izmaksām) ēdināšanu
PII un vispārizglītojošās mācību iestādēs vai profesionālās izglītības
programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem
mācību iestādēs, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmu.
http://tukums.lv/component/content/article/50-paziojumi-

un-zias/2055-atbalsta-programma-tukuma-novada-imenm-arbrniem.
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