Atbalsta pasākumi un palīdzība daudzbērnu ģimenēm
(pašvaldību sniegtā informācija uz 2014.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.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantā noteikto, pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu.
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 Labklājības ministrijas aicinājumu, Alojas novada, Alūksnes novada, Auces novada, Baltinavas novada, Brocēnu novada, Burtnieku novada, Jaunpils
novada, Kandavas novada, Kocēnu novada, Ķeguma novada, Līgatnes novada, Lubānas novada, Ludzas novada, Madonas novada, Mazsalacas novada, Raunas
novada, Saldus novada, Vaiņodes novada un Zilupes novada pašvaldības norādīja, ka daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši pašvaldības atbalsta pasākumi un
palīdzība.
Savukārt no Aglonas novada, Aknīstes novada, Alsungas novada, Amatas novada, Apes novada, Baltinavas novada, Bauskas novada, Cesvaines novada, Daugavpils
novada, Daugavpils pilsētas, Dundagas novada, Durbes novada, Ērgļu novada, Grobiņas novada, Iecavas novada, Ikšķiles novada, Jaunpiebalgas novada, Krāslavas
novada, Krimuldas novada, Krustpils novada, Kuldīgas novada, Limbažu novada, Mālpils novada, Mērsraga novada, Naukšēnu novada, Neretas novada, Pārgaujas
novada, Pļaviņu novada, Priekules novada, Priekuļu novada, Rēzeknes novada, Rojas novada, Rucavas novada, Rugāju novada, Rundāles novada, Salacgrīvas
novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Strenču novada, Varakļānu novada, Vecpiebalgas novada, Vecumnieku novada, Ventspils novada, Viesītes novada, Viļakas
novada un Viļānu novada pašvaldībām informācija nav saņemta.

Pašvaldības
nosaukums

Interneta vietnes, kurās pašvaldība publicē informāciju par atbalsta pasākumiem
un palīdzību daudzbērnu ģimenēm

Piezīmes

Jelgavas pilsētas
dome

Jelgavas pilsētas mājas lapas sadaļā – Pakalpojumi/Sociālie pakalpojumi
http://www.jelgava-soclp.lv/?sid=39&drop=3

________________________

Jēkabpils pilsētas
dome

Nav izveidota īpaša interneta vietne. Informācija ir jāmeklē Jēkabpils pilsētas domes
Sociālā dienesta mājās lapā, sadaļā saistošie noteikumi:
http://soc-dienests.jekabpils.lv/lv/saistoshie-noteikumi-22244/par-materiaalo-atbalstujeekabpils-iedziivotaajiem-322021

Ģimenei, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus līdz 21
gada vecumam, tai skaitā, audžuģimenē ievietotus
un aizbildnībā esošus bērnus, nevērtējot ienākumus:
- atvieglojumi maksai par bērna ēdināšanu
pirmsskolas izglītības iestādē (50% apmērā no
Jēkabpils pilsētas domes noteiktās maksas ģimenei,
kurā ir 3 bērni; 100% apmērā ģimenei, kurā ir 4 vai
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vairāk bērni);
- brīvpusdienas (100% apmērā izglītojamajiem
līdz 19 gadu vecumam, kuri iegūst pamatizglītību
vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs; 50% apmērā
izglītojamajiem līdz 19 gadu vecumam, kuri iegūst
pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību
Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošajās citu pašvaldību izglītības iestādēs);
- pabalsts uzsākot mācību gadu (par katru bērnu
vienu talonu skolas piederumu iegādei, kura vērtība
ir 10% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas).
Jūrmalas pilsētas
dome

Nav izveidota īpaša interneta vietne. Informācija ir jāmeklē Jūrmalas pilsētas domes
http://www.jurmala.lv/page/1337

Bērnam no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni
vecumā līdz 16 gadiem) ir tiesības tikt uzņemtam
pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Nevērtējot ģimenes materiālo situāciju un
ienākumus - pabalsts kultūras pasākumu
apmeklēšanai
(pabalstu piešķir atbilstoši
faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 15 euro
kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim)

Liepājas pilsētas
dome

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta mājas lapā sadaļā „Atbalsts daudzbēnu
ģimenēm”
http://www.socialaisdienests.liepaja.lv/atbalsts-daudzbernu-gimenem/

Ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītības
iestādēs:
- pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumus
100 % apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības
saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura
audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz
16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina
mācības vispārējās izglītības vai profesionālās
izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai,
kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas
laulībā;
- pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumus
50 % apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam
no ģimenes, kura audzina 3 bērnus vecumā līdz
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16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina
mācības vispārējās izglītības vai profesionālās
izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai,
kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas
laulībā;
- vispārizglītojošā skolā atvieglojumus 100 %
apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt
izglītojamajam no ģimenes, kura audzina 4 un
vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja
kāds no bērniem turpina mācības vispārējās
izglītības vai profesionālās izglītības iestādē
dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš
sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā;
- vispārizglītojošā skolā atvieglojumus 50 % ir
tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes,
kura audzina 3 bērnus vecumā līdz 16 gadiem,
bet, ja kāds no bērniem turpina mācības
vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības
iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš
sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.
Līdzfinansējuma atlaides sporta skolās - ģimenei,
kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni un vismaz divi
no viņiem apmeklē profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādes Liepājas pilsētā, līdzfinansējuma
maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par
30 %.
Atlaides pulciņu dalības maksai Bērnu un jaunatnes
centrā - atlaidi līdz 50 % piemēro, ja vienu
profesionālās ievirzes vai interešu izglītības iestādi
apmeklē vienas ģimenes trīs bērni vai ģimene
audzina 4 un vairāk bērnus.
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50% apmērā
daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir 3 un vairāk
bērni (bet ja kāds no bērniem turpina mācības
vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības
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iestādē, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu
vecumu vai stājas laulībā).
Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas
sabiedriskajā transportāmācību gada laikā abonementa biļeti (mēnešbiļeti)
braukšanai pilsētas maršruta autobusos vai
tramvajos ar 100 % atlaidi ir tiesīgi saņemt pilsētā
pastāvīgi deklarētie vispārējās izglītības iestādēs
klātienē izglītojamie un profesionālās vidējās
izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi
no
ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni (bērns ir
arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet
turpina mācības vispārējā vai profesionālā mācību
iestādē dienas maiņā un nav nodarbināts, bet ne
ilgāk jā līdz 21 gada vecumam).
Materiālais atbalsts:
-bērna piedzimšanas pabalsta apmērs par vienu
bērnu ir 150 eiro, bet, ja vienās dzemdībās dzimuši
divi bērni – 300 eiro par katru bērnu, ja vienās
dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni – 1450 eiro
par katru bērnu;
- akcijā „Skolas soma” pirms kārtējā mācību gada
ir tiesības saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei
par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš kalendārā
gada septembrī turpinās mācības vispārējās
izglītības iestādē, sākot no 2.klases;
- pabalstu pirmklasniekiem ir tiesības saņemt
ģimenei, kurā bērns kalendārā gada septembrī ir
uzsācis mācības pirmajā klasē Liepājas pilsētas
vispārējās izglītības iestādē;
- ģimenei, kura audzina četrus un vairāk bērnus ir
tiesības saņemt Ziemassvētku pabalstu.
Rēzeknes pilsētas
dome

http://www.rezekne.lv/sociala-aprupe/atbalsts-daudzbernu-gimenem/

Braukšanas maksas atvieglojumi:
daudzbērnu ģimeņu vecākiem – Rēzeknes pilsētas
maršruta autobusos ir atlaide 0,21 eiro apmērā no
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biļešu cenas (50% atlaide pērkot mēnešbiļeti);
daudzbērnu ģimeņu bērniem – tiesības bez maksas
izmantot pilsētas maršrutu autobusus visa kalendāra
gada laikā.
Rīgas pilsētas
dome

Rīgas pilsētas domes Labklājības departamenta mājas lapas sadaļā- Atbalsts daudzbērnu
ģimenēm
http://www.ld.riga.lv/Atbalsts__daudzbernu__gimenem.html

Visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem piemērots
100% atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par
profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi
pašvaldības izglītības iestādēs (sporta, mūzikas un
mākslas skolās).
Daudzbērnu ģimenēm (personām, kurām pašām vai
kopā ar laulāto taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai
vairāk bērnu vecumā līdz 19 gadiem, tajā skaitā arī
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni
līdz pilngadības sasniegšanai) pienākas nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumi 90 % apmērā.
Atvieglojumi pienākas arī par bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās
izglītības iegūšanu dienas nodaļā pilna laika
klātienē, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai.
Braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no
mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgi izmantot
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušie abi daudzbērnu ģimenes vecāki, kuriem
ir seši vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai
bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kas ir
vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai
profesionālās vidējās izglītības programmās
profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie
vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika
studējošie.
Braukšanas maksas atvieglojumu 60% apmērā no
mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgs izmantot
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
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deklarējušais viens no daudzbērnu ģimenes
vecākiem, kura ģimenē ir trīs līdz pieci bērni līdz 18
gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz
24 gadiem, kas ir vispārējās izglītības iestādes
klātienē izglītojamie, profesionālās pamatizglītības,
arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības
programmās profesionālās izglītības iestādēs
klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības
iestādēs pilna laika studējošie.
Daudzbērnu ģimeņu vecāki ir tiesīgi saņemt tādus
pašus braukšanas maksas atvieglojumus arī
pārvadājumos pa dzelzceļu Rīgas pilsētas
sabiedriskā transporta maršrutu tīkla robežās,
lietojot personalizēto viedkarti (e-talonu).
Valmieras pilsētas
dome

Nav izveidota īpaša interneta vietne. Informācija ir jāmeklē Valmieras pilsētas domes
mājas lapas sadaļā- Pašvaldība/Saistošie noteikumi

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

http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/pamatinformacijai/parvalde/iestadespielikumi/iestade/so
cialaisdienests/Ventspils_pasvaldibas_atbalsts_daudzbernu_gimenem.pdf

Bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas atvieglojumi
pusdienu maksai skolās un uzturmaksai pirmsskolas
izglītības iestādēs.
Atbalsts daudzbērnu ģimenēm, neatkarīgi no
ienākumu līmeņa:
1) Pabalsts mājokļa īres maksas daļējai
kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm, neatkarīgi no
ienākumu līmeņa (ģimene, kura aprūpē trīs vai
vairāk taisnās līnijas 1.pakāpes lejupējos bērnus, arī
audžuģimenē ievietotos un/vai aizbildnībā esošos
bērnus, kurā vecākus vieno laulība vai saista
pastāvīga ārpus laulības savienība, vai arī bērnus
aprūpē viens no vecākiem). Mājokļa pabalsta
apmērs daudzbērnu ģimenēm tiek noteikts, ņemot
vērā bērnu skaitu ģimenē (ar trīs bērniem – 40%
apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta
apmēram nepārsniedzot 0,85 euro par 1 m2; ar
četriem bērniem – 45% apmērā no mājokļa
ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram
nepārsniedzot 0,97 euro par 1 m2 utml.).

7

2) Atlaide mēnešbiļetei pilsētas maršrutu
autobusos:
- 50% apmērā ģimenēm ar 3 – 5 bērniem;
- 90% apmērā ģimenēm ar 6 vai vairāk
bērniem visiem ģimenes locekļiem.
3) Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50%
apmērā
daudzbērnu ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem ( bērnu
vecuma slieksnis ir paaugstināts no līdzšinējiem 19
gadiem uz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērni
turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes
studējošie augstskolā).
4) 20 % atlaide ģimenēm (2 pieaugušie un vismaz
1 bērns līdz 12 gadu vecumam) lielā peldbaseina,
mazā baseina kompleksa un atlētikas zāles
apmeklējumiem.
5) Iespēja bez maksas sagaidīt jaundzimušos
labiekārtotā palātā Ziemeļkurzemes reģionālajā
slimnīcā ietilpstošā Ventspils slimnīca turpina
īstenot mātēm un bērniem draudzīgas vides
programmu.
Tās ietvaros slimnīcas Dzemdību nodaļā ģimenēm,
kurās jau aug vismaz divi bērniņi, piedāvā iespēju
nākamo bērniņu sagaidīt paaugstināta komforta
palātā bez maksas.
6) Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums,
kurā var iesaistīties Ventspils pilsētas skolēni, bērni
no
daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk
bērnus vecumā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai
vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina
mācības klātienē vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes

8

studējošie augstskolā un kuru deklarētā dzīvesvieta
ir Ventspils.
Trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu
ģimenēm:
-vienreizējs pabalsts Mātes dienā;
- vienreizējs pabalsts Ziemassvētkos;
-vienreizējs pabalsts
sakarā ar bērna
piedzimšanu;
- pabalsts siltumenerģijas daļējai kompensēšanai
un pabalsts kurināmā iegādei (60% apmērā
ģimenēm ar 3-5 bērniem; 100% apmērā ģimenēm
ar 6 un vairāk bērniem);
- pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu
daļējai kompensēšanai 50% apmērā no mēneša
maksas;
-pabalsts
ūdens
skaitītāju
uzstādīšanas/nomaiņas izdevumu kompensēšanai
80% apmērā;
- pabalstu skolēnu brīvpusdienām;
-pabalsts bērnu ēdināšanai pirmskolas izglītības
iestādē (bērni, kuri apmeklē Ventspils pilsētas
pašvaldības
pirmsskolas
izglītības
iestāžu
specializētās grupiņas, ēdināšanas izdevumi tiek
segti 100% apmērā; bērniem no trūcīgām ģimenēm,
kuri apmeklē vispārējās grupiņas, ēdināšanas
izdevumi tiek segti 50% apmērā, bet bērniem no
maznodrošinātām ģimenēm - 25% apmērā);
- pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
- pabalsts mācību maksas segšanai Ventspils
mūzikas vidusskolā;
- pabalsts talantīgo trūcīgo un maznodrošināto
jauniešu (vecumā no 15 - 25 gadiem) izglītībai;
- pabalsts vispārizglītojošo skolu 9.un12.klašu
absolventiem.
Aizputes novada
pašvaldība

Aizputes novada mājas lapas sadaļā – Pakalpojumi (Sociālā nodrošināšana)

http://www.aizputesnovads.lv/pakalpojumi/sociala-nodrosinasana/1124-atbalsta-

________________________
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pasakumi
Aizkraukles
novada pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Aizkraukles novada mājas lapas sadaļās –
Saistošie noteikumi/Sociālie jautājumi/Materiālie pabalsti Aizkraukles novadā
Saistošie noteikumi/Izglītība un kultūra/Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles
novada profesionālās izglītības iestādēs
http://www.aizkraukle.lv/page/770

Neizvērtējot daudzbērnu ģimenes ienākumus:
- ēdināšanas pabalsts bērniem no daudzbērnu
ģimenēm, kuri apmeklē Aizkraukles novada
pirmsskolas izglītības iestādes, tiek piešķirts
100% apmērā;
- brīvpusdienas
(ēdināšanas
pabalsts)
izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kas ir
Aizkraukles novada teritorijā esošo mācību
iestāžu izglītojamie.
Daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri apmeklē novada
Mākslas skolu un P.Barisona Aizkraukles Mūzikas
skolu ir atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas skolās.

Alojas novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija par brīvpusdienām ir pieejama Alojas novada mājas lapas sadaļā - Saistošie
noteikumi.
http://www.aloja.lv/novads/pa%C5%A1vald%C4%ABba/saisto%C5%A1ie-noteikumi

Daudzbērnu ģimene – ģimene, kurās tiek audzināti
trīs un vairāk bērni (bērns-persona līdz 18 gadu
vecumam), kā 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.
Brīvpusdienas bērniem no daudzbērnu ģimenēm,
kas ir Alojas novada vispārizglītojošo un
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi.

Auces novada
pašvaldība

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

Ādažu novada
pašvaldība

http://www.adazi.lv/page/1053

*

daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši
pašvaldības atbalsta pasākumi un palīdzība.
Samazināta vecāku līdzfinansējuma - mācību maksa
Pierīgas bērnu un jaunatnes Sporta skolā 50%
apmērā.
Ģimenēs, kurās ir 2 vai vairāki bērni, kuri apmeklē
maksas sporta sekcijas, maksa tiek noteikta par
vienu bērnu.
Atvieglojumi Ādažu mākslas un mūzikas skolā.
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Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides daudzbērnu
ģimenēm 50% apmērā.
Ādažu novada Sociālais dienests katru gadu rīko
Ziemassvētku labdarības akciju Ādažu novada
bērniem invalīdiem, daudzbērnu ģimeņu bērniem un
aizbildniecībā esošiem bērniem.
Babītes novada
pašvaldība

http://www.babite.lv/public/33914.html

Ēdināšanas maksas atvieglojumi Babītes novada
izglītības iestāžu izglītojamiem no daudzbērnu
ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 18
gadiem (vai līdz vispārizglītojošās skolas
pabeigšanas brīdim) un kuri ir deklarēti vienā
dzīvesvietā,
kas
atrodas
Babītes
novada
administratīvajā teritorijā, šādā apmērā:
- pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem50%apmērā par visām ēdienreizēm dienā;
- pamatskolas un vidussskolas izglītojamiem- 0.70
eiro dienā.
Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs ārpuskārtas uzņem daudzbērnu ģimeņu
bērnus.
Babītes novada pašvaldība līdzfinansē apmācības
audzēkņiem, kuri deklarēti Babītes novada
administratīvajā teritorijā, bet apmeklē Rīgas
profesionālās ievirzes izglītības iestādes (50%
apmērā no vecākiem noteiktā līdzfinansējuma
apmēra profesionālās ievirzes programmas izglītībai
audzēkņiem).

Baldones novada
pašvaldība

http://www.baldone.lv/Lapas/Z_Atbalsts_db_gim.htm
http://www.baldone.lv/Raksti/2014/Atbalsts_daudzbernu_gimenem.pdf

Mācību piederumu iegāde:
- līdz 35,57 EUR Baldones izglītības iestādes
skolēnam;
- līdz 21,34 EUR pirmskolas izglītības iestādes
obligātās apmācības audzēknim.
Vecāku maksas atlaide par ēdināšanas pakalpojumu
pirmskolas izglītības iestādē - atbalstu 50% apmērā
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(ieskaitot pašvaldības līdzfinansējumu).
Balvu novada
pašvaldība

Beverīnas novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Balvu novada mājas lapas sadaļā - Saistošie noteikumi
http://balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2140&Itemid=434&lang=lv

Nevērtējot daudzbērnu ģimenes ienākumus:
- apmaksāta ēdināšana bērnudārzos 100% apmērā
katram bērnam;
- pabalsts mācību līdzekļu iegādei 28,46 euro
gadā vienam skolēnam vai bērnam, kurš
bērnudārzā apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku
apmācību programmu.
Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas
Informācija ir jāmeklē Beverīnas novada mājas lapas sadaļā - Dokumenti/Saistošie noteikumi
apmaksā pusdienas skolā un uzturēšanās maksu
http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1960&Itemid pirmsskolas izglītības iestādē.
=310

Brocēnu novada
pašvaldība

Brocēnu novada mājas lapas sadaļā- Labklājība
http://www.broceni.lv/kategorija/atbalsts_daudzb%C4%93rnu_%C4%A3imen%C4%93m

* daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši

Burtnieku novada
pašvaldība

http://www.burtniekunovads.lv/public/lat/pasvaldiba/socialais_dienests/atbalsts_daudzb
ernu_gimenem/

Burtnieku novadā deklarētas daudzbērnu
ģimenes, kurās aug trīs un vairāk nepilngadīgi bērni
un nav noteikts trūcīgas ģimenes statuss, var saņemt
ēdināšanas maksas samazinājumu 50% apmērā
mēnesī par katru bērnu, kas apmeklē kādu Burtnieku
novada pirmsskolas izglītības iestādi un pirmsskolas
izglītības grupas Ēveles pamatskolā.
Burtnieku novada Valmieras pagastā deklarētas
daudzbērnu ģimenes, kurās aug trīs un vairāk
nepilngadīgi bērni un nav noteikts trūcīgas ģimenes
statuss,
var
saņemt
ēdināšanas
maksas
samazinājumu 50% apmērā mēnesī par katru bērnu,
kas apmeklē kādu Valmieras pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādi.

Carnikavas
novada pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma likme ir
noteikta 70 % apmērā.

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

pašvaldības atbalsta pasākumi un palīdzība.

Carnikavas
bāriņtiesa
sniedz
pakalpojumus
atbrīvojot no valsts nodevas samaksas vecākus,
kuriem ir trīs un vairāk bērnu.
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Cēsu novada
pašvaldība

Cēsu novada mājas lapas sadaļā- Sociālais dienests

http://www.cesis.lv/lv/socialais-dienests/atbalsts-daudz/

Cēsu novada domes 17.11.2011 sasitošie noteikumi
Nr. 27 " Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"
nosaka,
ka
nekustamā
īpašuma
nodokļa
atvieglojumu var saņemt daudzbērnu ģimenes, kuras
īpašumā ir dzīvojamā māja vai dzīvoklis, kur
ģimene ir deklarējusi savu pamata dzīves vietu un
faktiski dzīvo – 50 % apmērā no nodokļa summas.
(Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir
ģimene, kurai iesnieguma iesnigšanas brīdī ir trīs vai
vairāk nepilngadīgi bērni, tai skaitā audžu ģimenē
ievietoti un aizbildniecībā esoši bērni, tai skaitā
bērni, kuri turpina vispārējās, profesionālās,
augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.)
Cēsu novada Sociālais dienests katru gadu rīko
Ziemassvētku pasākumu Cēsu novada daudzbērnu
ģimenēm, kurās aug četri un vairāk bērni.
Palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā Cēsu novada domes 26.11.2009 saistošie noteikumi
Nr. 20 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" papildus likumam " Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām mājām" pašvaldība izzīrē
sociālo dzīvokli trūcīgai ģimenei, kura īrē vienistabu
dzīvokli vai vienu istabu (izņemot sociālo dzīvokli),
ja ģimenē ir vismaz 3 nepilngadīgi bērni.
Atvieglojumi interešu izglītībai:
- Cēsu pilsētas Sporta skolā dalības maksas
atlaide 50% apmērā, ja sporta skolas treniņus
apmeklē 3 vai vairāk bērnu, kuri dzīvo kopā vienā
ģimenē;
- Cēsu pilsētas Mākslas skolā dalības maksas
atlaide 50 % apmērā, ja skolas nodarbības apmeklē
3 vai vairāk bērnu, kuri dzīvo kopā vienā ģimenē.
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Ciblas novada
pašvaldība

http://www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=691&Itemid=35
7

Pabalsts ēdināšanas apmaksai pilnā apmērā, ja bērni
mācās novada izglītības iestādēs un apmeklē novada
pirmsskolas izglītības iestādes, un ģimenes savu
dzīvesvietu
deklarējušas
Ciblas
novada
administratīvajā teritorijā.

Dagdas novada
pašvaldība

Dagdas novada mājas lapas sadaļā – Sociālā palīdzība
http://www.dagda.lv/index.php?id=443

Daudzaudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu
vecumā līdz 18 gadu vecumam, par bērnu tiek
uzskatīts arī pilngadību sasniedzis izglītojamais,
kurš mācās vispārizglītojošas skolas 12. klasē)pabalsts dušas pakalpojuma apmaksai (2 reizes
mēnesī).
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 50 %
apmērā (trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18
gadiem;
atvieglojumi pienākas arī ja bērns pēc pilngadības
sasniegšanas mācās, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanas).
Pabalsts jaundzimušā aprūpei:
- 213,43 euro par katru jaundzimušo bērnu;
- 711,44 euro divu bērnu (dvīnīšu)
piedzimšanas gadījumā;
- 1422,87 euro triju bērnu (trīnīšu)
piedzimšanas gadījumā.
Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai
vispārizglītojošās skolās, ja ienākumi uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz EUR 170,74 mēnesī.

Dobeles novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Dobeles novada mājas lapas sadaļā – Pašvaldība/Dokumenti
http://www.dobele.lv/page/239

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs daudzbērnu ģimeņu bērniem
piemēro atlaidi 50 % apmērā no noteiktās
līdzdalības maksas.
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Ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības
iestādēs un pirmsskolas grupās daudzbērnu ģimeņu
bērniem piemēro atlaidi 50% apmērā no noteiktās
ēdināšanas maksas.
Engures novada
pašvaldība

Engures novada mājas lapas sadaļā - Pašvaldība

Garkalnes novada
pašvaldība

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

________________________

Gulbenes novada
pašvaldība

https://www.gulbene.lv/index.php/pavaldba-atbild/5144-brn

Brīvpusdienas izglītības iestādē.

________________________

http://www.enguresnovads.lv/atbalsts-daudzbernu-gimenem

Ģimene, kurā audzina 3 un vairāk nepilngadīgus
bērnus, kurā ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo 3 mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 200
EUR tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei:
- ārstēšanās izdevumu segšanai, tai skaitā
zobārstniecības un zobu protezēšanas izdevumu
segšanai - līdz 85 EUR gadā vienai personai;
- recepšu medikamentu iegādei, saskaņā ar ārsta
izrakstītu recepti - līdz 35 EUR vienai personai
gadā;
- ārstniecisko lēcu vai optisko briļļu iegādei
bērnam - līdz 30 EUR vienai personai gadā,
saskaņā ar medicīnas speciālista izrakstītu
recepti.
Ģimenēm ar trim un vairāk bērniem, ja 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,
ģimenei par bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības
iestādē pienākas ēdināšanas maksas samazinājums
50% mēnesī par katru bērnu.
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Ģimenēm ar trim un vairāk bērniem, ja bērni
apmeklē kādu no Gulbenes novada vispārējās
izglītības iestādēm un dzīvo internātā, pienākas 50%
atlaide mēnesī par brokastīm, launagu un vakariņām
katram bērnam.
Ilūkstes novada
pašvaldība

Nav izveidota atsevišāka informatīva interneta vietne.

Inčukalna novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša informatīva interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Inčukalna novada mājas lapā
http://www.incukalns.lv

Jaunjelgavas
novada pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Jaunjelgavas novada mājas lapā:
www.jaunjelgava.lv

Jelgavas novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Jelgavas novada mājas lapas sadaļā - Saistošie noteikumi:
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/545/

Informācija ir jāmeklē Ilūkstes novada mājas lapas sadaļā – Saistošie noteikumi
http://www.ilukste.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3382&Itemid=417

Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs un vairāki bērni
līdz 18 gadu vecumam – nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma likme ir noteikta 70 %
apmērā.
Pirmsskolas izglītības iestādē ir tiesības būt
uzņemtam ārpus kārtas.
Prioritāra palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Prioritāte bērnu uzņemšanai Jaunjelgavas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Personai, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi
bērni vai bērni līdz 24.gadu vecumam, un personai
vai tās laulātajam ar vismaz trijiem no šiem bērniem
ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, audžuģimenei un
aizbildnim, par dzīvojamo māju vai dzīvokli un tai
vai tam piekrītošo zemi un par zemi līdz 2 ha
platībā, kuru šīs personas nomā no pašvaldības,
piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
50 % apmērā.
Vienreizējs piedzimšanas pabalsts - par vienu bērnu
- 80 eiro, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni 712 eiro, bet, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs un
vairāk bērni – 1423 eiro.

Jēkabpils novada
pašvaldība

http://jekabpilsnovads.lv/?p=3277

Bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas tiek piešķirts pabalsts brīvpusdienām.
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Daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk) vecāki tiek
atbrīvoti no maksas par bērnu uzturēšanos Jēkabpils
novadā esošajos bērnu rotaļu un attīstības centros.
Kandavas novada
pašvaldība

http://www.kandava.lv/file/Kandavas%20novadā%20visi%20bērni%20ir%20vienādi.doc

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

Kārsavas novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.

Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam, kā ierobežojums statusa saņemšanai netiek
uzskatīts otrais īpašums (māja/dzīvoklis) vai tā
daļa, kas pieder kādam no daudzbērnu ģimenes
locekļiem ilgāk par 24 mēnešiem.

Informācija ir jāmeklē Kārsavas novada mājas lapas sadaļā – Saistošie noteikumi
http://www.karsava.lv/downloads.php?cat_id=13

Kocēnu novada
pašvaldība

Kocēnu novada mājas lapas sadaļā- Dome/Sociālais dienests

Kokneses novada
pašvaldība

Kokneses novada mājas lapas sadaļā- Pakalpojumi/Atbalsts ģimenēm

http://www.kocenunovads.lv/lv/page/356/381/1574

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

Kārsavas Mūzikas un māksalas skolas audzēkņiem
no daudzbērnu gimenem piemēro atvieglojums mo
dalības maksas.
Tiesības saņemt uztura maksas atlaides 100%
apmērā novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura aprūpē trīs un
vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un
aizbildnībā esošus bērnus līdz 18 gadu vecumam,
saglabājot daudzbērnu ģimenes statusu arī pēc tam,
kad vecākais bērns sasniedz 18 gadu vecumu, bet ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina
mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai
profesionālās vidējās izglītības programmās vai
augstākās izglītības iestādēs pilna laika studijās.
Ģimenēm, kurās ir 3-5 nepilngadīgi bērni tiek
piemērota 50% atlaide nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķināšanā; ģimenēm, kurās ir 6 un vairāk
nepilngadīgi bērni, tiek piemērota 90% atlaide
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā.
Kokneses Tūrisma centrs piedāvā ģimenes biļeti (2
pieaugušie - līdz 4 bērni) Kokneses pilsdrupu
apmeklējumam.
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Ķeguma novada
pašvaldība

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

* daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši

Ķekavas novada
pašvaldība

Ķekavas novada mājas lapas sadaļā- Sabiedrība/Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Bērnam no daudzbērnu ģimenes ir iespēja tikt
uzņemtam pirmsskolas izglītības iestādē prioritārā
kārtībā.
(Ja laikā, kad bērnam jāuzsāk programmas apguve
izglītības iestādē, ģimenes aprūpē paliek mazāk kā
trīs bērni līdz 18 gadu vecumam, statusu
„daudzbērnu ģimene” atceļ).

Lielvārdes novada
pašvaldība

pašvaldības atbalsta pasākumi un palīdzība.

http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=1359

Ir iespēja saņemt atvieglojumu līdzfinansējumam
Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs (daudzbērnu ģimenēm, kurām ir
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
statuss).
Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapas sadaļā- Sociālā un veselības aprūpe/ Maksas Ja vienā profesionālās ievirzes izglītības iestādē
atvieglojumi trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm
(mākslas, mūzikas un sporta) izgl.programmu
http://www.lielvarde.lv/page/791
apgūst divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes, tad
vecāki maksā 50% no izglītības iestādes noteiktās
līdzfinansējuma maksas par katru bērnu.
Izvērtējot
ģimenes
materiālo
situāciju,
brīvpusdienas pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem, kas apgūst obligātās pirmsskolas
izglītības programmas, kā arī 3.-5. klašu skolēniem
(no 1.septembra arī 6.klašu skolēniem).

Līvānu novada
pašvaldība

http://www.livani.lv/page/638

-

Prioritāte bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības
iestādē.
Pabalsts daudzbērnu ģimenēm, kas audzina trīs un
vairāk nepilngadīgus bērnus un kuru dzīvesvieta
deklarēta Līvānu novadā – 1x gadā par katru bērnu
(katru gadu tiek apstiprināts ar Līvānu novada domes
lēmumu).

Personas no ģimenēm ar trīs un vairāk
nepilngadīgiem bērniem ir atbrīvotas no nodevas
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maksāšanas par Līvānu novada domes izstrādāto
dokumentu (izziņu, atzinumu, aktu u.c.) un
dokumentu kopiju saņemšanu.
Latgales mākslas un amatniecības centrā un Līvānu
stikla muzejā pieejama ģimenes biļete - 2
pieaugušajiem un 2 vai vairāk nepilngadīgiem
skolas vecuma bērniem (pirmsskolas vecuma
bērniem ieeja bez maksas).
Mācību maksas atlaides Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolā (maznodrošinātām
ģimenēm) - ja skolā no vienas maznodrošinātas
ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki bērni: par otro
bērnu maksa ir 50 % apmērā, par trešo bērnu maksa
netiek noteikta.
Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes statusam,
daudzbērnu ģimenēm, kurām ir 3 un vairāk
nepilngadīgi bērni, īpašumā var būt līdz 10 ha
zemes.
Labdarības pasākumi daudzbērnu ģimenēm, ko rīko
Līvānu novada Sociālais dienests sadarbībā ar
nevalstiskajām organizācijām 3 – 5 reizes gadā.
Mārupes novada
pašvaldība

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

Mazsalacas
novada
pašvaldība
Nīcas novada
pašvaldība

Mazsalacas novada mājas lapas sadaļā-Iedzīvotājiem/Daudzbērnu ģimenēm

-

NĪN atvieglojuma likme ir noteikta 90 % apmērā ,
kas ir augstāka par likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” noteikto.

-

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

- * daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši

Nīcas novada mājas lapas sadaļā- Pašvaldība/Sociālais dienests/ Pašvaldības atbalsts daudzbērnu
ģimenēm
http://www.nica.lv/pasvaldiba/socialais-dienests/

pašvaldības atbalsta pasākumi un palīdzība.
Bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas, atmaksā ēdināšanas izdevumus
bērniem no ģimenēm, kurās vecāku apgādībā ir trīs
un vairāk nepilngadīgi bērni, ja bērni apmeklē skolu
vai pirmsskolas izglītības iestādi Nīcas novadā.
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Samazināta mācību maksa Nīcas mūzikas skolā 40% par katru audzēkni, ja no vienas ģimenes skolā
mācās trīs vai vairāki bērni.

Ogres novada
pašvaldība

http://www.ogresnovads.lv/lat/sociala_un_veselibas_aprupe/ogres_novada_socialais_die
nests/atbalsts_daudzbernu_gimenem/

Samazināta mācību maksa Nīcas novada futbola
grupā - 40%, ja no vienas ģimenes grupu apmeklē
trīs vai vairāki bērni.
50% atlaide par bērnu ēdināšanu pirmsskolas
izglītības iestādēs .
Daudzbērnu ģimeņu bērniem līdz 16 gadu vecumam
pašvaldības aģentūras „ Dziednīcā” ir 50% atlaide
uz sekojošām procedūrām –fizioterapija, ūdens
dziedniecības procedūras, fizikālās terapijas
procedūras, baseins.
Mācību maksas atvieglojumi 50% apmērā
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (Ogres
mākslas skola, Ogres mūzikas skola, Ogres novada
sporta centrs, Ogres basketbola skola, Ogres novada
bērnu un jauniešu centrs, K.Kažociņa Madlienas
mūzikas un mākslas skola).

Olaines novada
pašvaldība

http://www.olaine.lv/sociala-aizsardziba

Bezmaksas ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs
un skolās.
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai - 72 euro
apmērā tiek piešķirts daudzbērnu ģimenes katram
bērnam sākot no 1. klases vienu reizi mācību gada
laikā, ja bērns mācās dienas apmācības izglītības
iestādē.
Pirmskolas izglītības iestādēs komplektējot grupas,
ārpus kārtas uzņem daudzbērnu ģimeņu bērnus (ja
ģimenē ir trīs un vairāk nepilngadīgie bērni).
Ģimenēm, kuram ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni
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vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu
vecumam, kuri apgūst augstāko izglītību pilna laika
studijās Latvijas Republikā, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma likme ir noteikta 90 %
apmērā.
Par samazinātu maksu var apmeklēt peldbaseinu.
Bez maksas var apmeklēt publisko slidotavu.
Ozolnieku novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Ozolnieku novada mājas lapas sadaļā – Saistošie noteikumi
http://www.ozolnieki.lv/parvalde/pasvaldiba/saistosie-noteikumi

Daudzbērnu ģimenes bērniem (ģimene, kurā ir trīs
vai vairāk bērni) ir prioritāte tikt uzņemtiem
pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu - pabalsta apmērs par trešo bērnu
ir 290,00 euro; par ceturto bērnu - 430,00 euro , par
katru nākošo bērnu pabalsta apmērs palielinās
par 150,00 euro.
Atlaide Ozolnieku Mūzikas skolā un Salgales
Mūzikas un Mākslas skolā, ja skolā no vienas
ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki bērni (deklarētā
dzīves vieta Ozolnieku novadā), tad par katru bērnu
jāmaksā 50% no viņam noteiktās mācību maksas.

Pāvilostas novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Pāvilostas novada mājas lapas sadaļā – Saistošie noteikumi
http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/saistoienote

Daudzbērnu ģimene (ģimene, kurā ir trīs vai vairāk
bērnu līdz 18 gadu vecumam, bet, ja bērns turpina
mācības, tad līdz 24 gadu vecumam.) atvieglojumi
ēdināšanai izglītības iestādēs, neizvērtējot ģimenes
ienākumus (atlaide ir 50% un 75%).

Pļaviņu novada
pašvaldība

http://www.plavinas.lv/index.php/atbalsts-daudzbrnu-imenm.html

Par daļēju samaksu pieejami veļas mazgāšanas un
veļas žāvēšanas, kā arī dušas pakalpojumi.
Ja no vienas ģimenes Pļaviņu Mūzikas skolā
izglītojas divi vai vairāk bērni, tad maksa pilnā
apjomā tiek iekasēta par vienu izglītojamo,
nākamajiem, ar noteikumu, ka audzēkņi sekmīgi
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veic mācību uzdevumus, tie noteikta 50% atlaide.
Preiļu novada
pašvaldība

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).
Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna
ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu
ģimeņu bērnam (bērniem).
Preiļu Mūzikas un mākslas skola no dalības maksas
tiek atbrīvoti audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm.
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā 50 %
atlaide līdzdalības maksājumam.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolā - no
dalības maksas tiek atbrīvoti audzēkņi no
daudzbērnu ģimenēm.

Riebiņu novada
pašvaldība

http://www.riebini.lv/lv/socilaprpe1/atbalstsdaud

-

-

Ropažu novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija jāmeklē Ropažu novada pašvaldības interneta vietnes sadaļā- Saistošie noteikumi
http://www.ropazi.lv/?ct=saistosie_noteikumi_new

Daudzbērnu ģimenei (ģimenes, kurās ir trīs un
vairāk bērni, vecumā līdz 18 gadiem, vai līdz 23
gadiem, ar nosacījumu, ka bērns mācās pilna laika
studiju programmā augstskolā vai profesionālajā
izglītības iestādē) ir tiesības saņemt:
- pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai
(brīvpusdienas) novada mācību iestādēs un
pirmsskolas izglītības iestādē.
- pabalstu mācību līdzekļu iegādei uzsākot
mācību gadu – 15 euro.
Ar Riebiņu novada domes sociālo jautājumu
komitejas lēmumu var tikt piešķirts cita veida
pabalsts daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimeņu bērniem brīvpusdienas ( viena
ēdienreize) Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas
pamatskolā, pirmsskolas izglītības iestādē „Annele”.
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Rucavas novada
pašvaldība

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/1172-soc-dienests

Rūjienas novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas brīvpusdienas
Informācija jāmeklē Rūjienas novada pašvaldības interneta vietnes sadaļā Sociālais dienests daudzbērnu (3 un vairāk bērnu) ģimeņu bērniem,
/materiālās palīdzības pabalsti http://rujiena.lv/public/request.php?navi=153&l=lv
kuri mācās Rūjienas novada pirmsskolas izglītības
iestādē, pamatskolas izglītības iestādē no 5-9. klasei
Rūjienas novada pašvaldības interneta vietnes sadaļā Dokumenti/Domes sēdes/ 2013.gada un vispārējā izglītības iestādē.
10.oktobrī
pieņemtie
lēmumi
Rūjienas
novada
domes
sēdē
http://rujiena.lv/files/raksti/sedes/prot-2013-10-10.pdf
50% vecāku maksas atvieglojums par katru bērnu, ja
vienā no izglītības iestādēm (Rūjienas mūzikas,
mākslas un sporta skolā) mācās vienas ģimenes
bērni.
Salaspils novada mājas lapas sadaļā- Novads/Ģimenēm
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma likme ir
http://www.salaspils.lv/novads/gimenem
noteikta 70 % apmērā , kas ir augstāka par likumā
„Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto.

Salaspils novada
pašvaldība

Salas novada
pašvaldiba

* daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši
pašvaldības atbalsta pasākumi un palīdzība

http://www.salasnovads.lv/uploads/noteikumi/Saist_not_10_1.pdf

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 pabalsts ēdināšanas
izdevumu
segšanai
daudzbērnu
ģimeņu
bērniem,kuri
mācās Salas novada pašvaldības
izglītības iestādēs un Jēkabpils 2. vidusskolā.

http://www.salasnovads.lv/uploads/noteikumi/Saist_not_15_2009.pdf

Atbalsts dzīvokļa jautājuma risināšanā.

Nav izveidota īpaša interneta vietne.
Informācija ir jāmeklē Salas novada mājas lapas sadaļā- Novada dome/Saistošie noteikumi
http://www.salasnovads.lv/uploads/noteikumi/saistnot14_2012.pdf

Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam, par īpašumu netiek uzskatīts:
2.1. zeme un /vai mežs, kas tiek izmantots ienākumu
gūšanai pamatvajadzību apmierināšanai
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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.
Siguldas novada
pašvaldība

Siguldas novada mājas lapas sadaļā- Pašvaldība/Sociālais dienests/Atbalsts daudzbērnu
ģimenēm
http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/socialais_dienests11/atbalsts_daudzbernu_gimenem/

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

-

Smiltenes novada
pašvaldība

Nav izveidota īpaša interneta vietne. Informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapas
sadaļā- saistošie noteikumi, sociālā palīdzība:
http://www.smiltene.lv//zina/pasvaldiba/saistošie

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).
Bērnam no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk) ir
tiesības būt uzņemtam Smiltenes novada
pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Ja ģimenē kopā dzīvo divi un vairāk bērni un
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vismaz divi no viņiem apmeklē Smiltenes mūzikas
skolu vai Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes
sporta skolu, tad mācību maksa mēnesī katram
bērnam tiek samazināta par 50%.
Skrīveru novada
pašvaldība

Īpaša interneta vietne nav izveidota, informācija ir jāmeklē Skrīveru novada mājas lapas sadaļā – Atlaide mācību maksai Skrīveru Mūzikas un
Saistošie noteikumi
mākslas skolā, ja:
http://www.skriveri.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/
- ģimenē ir trīs bērni, atlaide ir 50 %,
Domes sēžu protokoli
- ģimenē ir četri un vairāk bērni - 100%.
http://www.skriveri.lv/pasvaldiba/dokumenti/domes-sezu-protokoli/

Skrundas novada
pašvaldība

http://www.skrunda.lv/dokumenti/Atbalsts_gimenem.pdf

Atvieglojumi līdzfinansējuma maksas noteikšanā
par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Skrundas
Mūzikas skolā.

Stopiņu novada
pašvaldība

http://www.stopini.lv/public/34807.html

Nodokļa maksātājam, kuram ir 3 vai vairāk
nepilngadīgi bērni, ieskaitot bērnus pēc pilngadības
sasniegšanas, kamēr tie turpina vispārējās,
profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības
iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē
ievietoti bērni), tiek piešķirta nekustamā īpašuma
nodokļa atlaide 50% apmērā.
Savukārt daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 5 un vairāk
nepilngadīgi bērni par dzīvojamām mājām
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir
dzīvošana, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai, un tām piekritīgo zemi personai,
ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās
laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir pieci vai
vairāk nepilngadīgi bērni, arī aizbildnībā esoši vai
audžuģimenē ievietoti bērni (ieskaitot bērnus pēc
pilngadības sasniegšanas, kamēr tie turpina
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās
izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai), un ja personai vai tās
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laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā
ar vismaz pieciem no minētajiem bērniem tiek
piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 70%
apmērā. Atlaidi piemēro arī gadījumā, ja nekustamā
īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no
minētajiem bērniem. Atvieglojumu piešķir arī tad, ja
bērnu skaits palielinās taksācijas gada laikā (pēc
1.janvāra).
Saskaņā ar 2013.gada 27.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.14/13 „Par valsts nodevu
atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu
novadā” daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni)
tiek piešķirta atlaide 50% apmērā no valsts nodevas
par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu.
Daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek apmaksātas
vasaras nometnes 100.00 euro apmērā katram
bērnam.
No līdzfinansējuma maksas 50% apmērā ir atbrīvoti
daudzbērnu ģimeņu bērni, ja vismaz divi bērni
apmeklē Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu.
Stopiņu peldbaseinā daudzbērnu ģimenēm ir iespēja
iegādāties ģimenes biļeti - divi vecāki un
divi bērni vai daudzbērnu ģimene – 10.00 euro.
Daudzbērnu ģimeņu bērniem pēc nepieciešamības
tiek apmaksātas Portidžas apmācības.
Bērniem no daudzbērnu ģimenēm, Stopiņu novada
organizētajos kultūras pasākumos, ieeja ir
bezmaksas.
Talsu novada
pašvaldība

http://talsi.lv/atbalsta-pakalpojumi-un-palidziba-daudzbernu-gimenem

Neizvērtējot daudzbērnu ģimenes (ģimene, kuras
aprūpē trīs vai vairāk bērnus līdz 18 gadu vecumam,
arī audžuģimenē ievietotos un/vai aizbildnībā esošos
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-

bērnus, kurā vecākus vieno laulība vai saista
pastāvīga ārpus laulības savienība) ienākumus:
-pabalsta bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai
izglītības iestādē;
- pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu
apmeklēšanai (pabalsta apmērs ir līdz 15 euro
kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes
loceklim, atbilstoši iesniegto kultūras, atpūtas un
sporta pasākumu biļetēs norādītai vērtībai).
Ģimenēs, kurās ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz
20 gadiem, kuri dzīvo ģimenē un mācās, maksu par
uzturēšanu pirmskolas izglītības iestādē var
samazināt no 30%-50%.
Ja Talsu novada Bērnu un jauniešu centru apmeklē
vismaz 2 bērni, tiek piemērotas atlaides.
Ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni un
vismaz divi no viņiem apmeklē profesionālās
ievirzes izglītības iestādes Talsu novadā,
līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek
samazināta par 50% katrā iestādē.

Tērvetes novada
pašvaldība

Īpaša interneta vietne nav izveidota, informācija ir jāmeklē Tērvetes novada pasvaldības mājas Daudzbērnu ģimene (ģimene, kura aprūpē trīs vai
lapas sadaļā – Saistošie noteikumi:
vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un
http://tervetesnov.lv/sscms/pasvaldiba/dokumenti/
aizbildnībā esošus bērnus. Daudzbērnu ģimenes
statuss tiek saglabāts arī pēc tam, kad kāds no
bērniem sasniedz 18 gadu vecumu, bet ne ilgāk kā
līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērns turpina
mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai
profesionālās vidējās izglītības programmās). kurai
ir nepieciešams atbalsts tiek pieškirts:
- dzīvokļa pabalsts līdz 285.00 euro gadā;
- pabalsts izglītībai 30.00 euro gadā bērnam;
-vienreizējs
pabalsts
pamatvajadzību
nodrošināšanai, kas paredzēts apģērba vai apavu
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iegādei bērniem, pārtikas produktu iegādei – 72.00
euro gadā.
Ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītojamajiem no
daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās
izglītības programmu no 10.- 12.klasei citu
pašvaldību
vispārējās
izglītības iestādēs, un kuru deklarētā un
faktiskā
dzīves
vieta
ir
Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
grupu
izglītojamajiem
no
daudzbērnu
ģimenēm,
kuru
deklarētā
un
faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības
administratīvajā
teritorijā,
tiek
nodrošināts
bezmaksas
launags
izglītības
iestādes
ēdnīcā.
Tukuma novada
pašvaldība

novada mājas lapas sadaļā - Aktuāli/ Atbalsta programma Tukuma novada Daudzbērnu ģimenei (ģimene, kurā ir trīs un vairāki
bērni līdz 18 gadu vecumam, vai kuri līdz 20 gadu
ģimenēm ar bērniem
vecumam turpina mācības vispārējā izglītības
http://tukums.lv/component/content/article/50-paziojumi-un-zias/2055-atbalstaiestādē vai profesionālās izglītības iestādē, kas
programma-tukuma-novada-imenm-ar-brniem
Tukuma

īsteno profesionālās vidējās izglītības programmu)
nodrošina daļēji apmaksātu (75 % no ēdināšanas
izmaksām) ēdināšanu PII un vispārizglītojošās
mācību iestādēs vai profesionālās izglītības mācību
iestādēs, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības
programmu.

Valkas novada
pašvaldība

Bez daudzbērnu ģimenes ienākumu un materiālā
stāvokļa izvērtēšanas (ģimene, kura aprūpē trīs vai
vairāk bērnus līdz 21 gada vecumam, tai skaitā,
audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus
bērnus, ja bērns, sasniedzot pilngadību pēc
vispārējās pamatizglītības iegūšanas turpina mācības
vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības
iestādē, kā arī studē augstskolā vai koledžā un
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nestrādā algotu darbu) ir tiesības saņemt šādu
materiālo atbalstu:
1) bezmaksas bērna ēdināšana izglītības iestādēs, ja
bērns:
- apmeklē Valkas novada pirmsskolas izglītības
iestādi;
- mācās Valkas novada vispārējās izglītības
iestādē;
- mācās profesionālās izglītības iestādes dienas
nodaļā;
2) vienreizējs atbalsts uzsākot mācību gadu skolas
piederumu iegādei 15 euro apmērā (1.-12.klases
izglītojamie);
3) atbalsts 100% mācību maksas segšanai Valkas
Mākslas skolā un Jāņa Cimzes Valkas mūzikas
skolā.
Vārkavas novada
pašvaldība

Īpaša interneta vietne nav izveidota, informācija ir jāmeklē Vārkavas novada mājas lapas sadaļā Brīvpusdienas pirmsskolas vecuma grupās, gan arī
– Saistošie noteikumi
no 3. līdz 12.klasei.
http://www.varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/pasvaldiba/saistosie-noteikumi

