
PAŠVALDĪBAS ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 2018

300,00 EUR/ vienreizējs,  
ja vismaz viens no vecākiem  

deklarējies pašvaldībā

Pirmsskolas izglītības iestādē 1,5 - 4 gadus veciem bērniem - 
1,42-1,57 EUR/ dienā vecāku maksājums
Pirmsskolas izglītības iestādē 5 - 6 gadus veciem bērniem - 
1,71-1,99 EUR/ dienā vecāku maksājums 
Pirmsskolas izglītības iestādē mācību gadu pirms skolas - 
1,71-1,99 EUR/ dienā pašvaldības līdzfinansējums  
0,00 EUR/ dienā vecāku maksājums
Speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē 1,5 – 6 gadus 
veciem bērniem –  
1,42 -1,99EUR/dienā pašvaldības līdzfinansējums 
0,00 EUR/ dienā vecāku maksājums
Izglītības iestāde 1.-4. klase -  
1,42 EUR/dienā valsts finansējums
Izglītības iestāde 5.-12. klase –  
1,42 EUR/dienā pašvaldības līdzfinansējums 
0,00 EUR/ dienā vecāku maksājums

Līdzfinansējums bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniedzējiem - nav attiecināms

Līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu pakalpojumu saņemšanai 1,5-4 

gadus veciem bērniem -  nav attiecināms
Līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības 

iestāžu pakalpojumu saņemšanai 5-6 
gadus veciem bērniem - nav attiecināms

Atbalsts skolēnu autobusa nodrošināšanai - 
bezmaksas braukšana visu veidu pilsētas 
sabiedriskajā transportā, pašvaldības apmaksāti 
braucieni uz ārpus pilsētas notiekošajām 
sacensībām, mācību priekšmetu olimpiādēm, 
konkursiem, izglītojošajiem pasākumiem

Atvieglojumi profesionālās ievirzes un sporta 
interešu izglītībai – Interešu izglītība pilsētā ir bez 
maksas BJC „Jaunībā” ir 10 pulciņi, kuriem ir ikmēneša 
maksājumi dažādās naudas summās. Tur pat ir vecāku 
līdzmaksājums pārējām interešu izglītības programmām – 
7, 11 EUR gadā.
Atbalsts vasaras nometnēm -  
pašvaldība organizē vasaras nometnes

Interešu izglītība - Bērnu un jauniešu centrs 
“Jaunība”, Latviešu kultūras centrs     

Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skola, 
PIKC „Saules skola” 

Sporta aktivitātes pašvaldībā -  
Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta 

skola, Daugavpils Olimpiskais centrs, 
Daugavpils Ledus halle, visparizglītojošās 

skolās notiek daudz dazādu sporta pulciņu 
un sporta pasākumu (skolu audzēķņi 

vismaz reizi gadā izcīna tiesības piedalīties 
sacensībās ārpus Latvijas )

Sadarbība ar NVO, kam pašvaldības 
atbalsts un sadarbība – Daugavpils pilsētas 
domes Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds
Pašvaldības atbalsts skolēnu 
nodarbinātībai vasarā – divas jauniešu 
vasaras nodarbinātības programmas
Stipendijas studentiem -  
līdz 43,00 EUR/ mēnesī  
(uzrādot augstākās atzīmes par semestri) 
līdz 220 EUR/ mēnesī,  
ja apgūst medicīnisko izglītības programmu

Atbalsts uzņēmējdarbībai – 
grantu programma «Impulss» 

Pasākumi ģimenēm 2018. gadā –  
Daugavpils pilsētas svētki 04.06.–10.06.2018. 

Daugavpilī, Ģimenes, mīlestības un uzticības 
dienas 08.06.2018. Daugavpils Centrālajā 

parkā pie Dzimtsarakstu nodaļas ēkas, Medus 
un ķiploku svētki „Salds kā medus, stiprs kā 

ķiploks!” 18.08.2018. A. Pumpura skvērā

Ģimenei draudzīgs komersants pašvaldībā – Bērnu klubs 
“ChuCha ChaCha”, SIA “Ziegler mašīnbūve”, bērnu frizētava 

“BUBA”, Funny Land, Zinoo un vesela virkne citu

ATBALSTS ĢIMENES
PIEAUGUMAM

ATBALSTS PIRMSSKOLAS  
VECUMA BĒRNIEM

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

BĒRNU ĒDINĀŠANA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

ATBALSTS SKOLAS  
VECUMA BĒRNIEM

CITA VEIDA ATBALSTS



1 - tikai par daudzbērnu ģimenes statusu, neskaitot citas mērķa grupas.  
Bez materiālā stāvokļa noteikšanas
2 - tikai par bērna ārpusģimenes aprūpē statusu, neskaitot citas mērķa grupas.  
Bez materiālā stāvokļa noteikšanas 

3 - tikai par bērna ar invaliditāti statusu, neskaitot citas mērķa grupas. 
Bez materiālā stāvokļa noteikšanas
4 - Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī 
uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 80 % no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas. Neskaitot citas mērķa grupas

ATBALSTS  DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM
DAUGAVPILS PILSĒTA 2018

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi –  
50 % no standarta summas

100 % atlaide  
braukšanai tramvajā vai autobusā

 Pašvaldība apmaksā visu mērķa grupu bērnu 
ēdināšanu, tajā skaitā pusdienas un launagu.

 Pašvaldība apmaksā visu mērķa grupu bērnu 
ēdināšanu, tajā skaitā pusdienas un launagu.

Pašvaldība apmaksā visu mērķa grupu bērnu ēdināšanu,  
tajā skaitā pusdienas un launagu.

Pašvaldība apmaksā visu mērķa grupu bērnu ēdināšanu,  
tajā skaitā pusdienas un launagu.

BĒRNU ĒDINĀŠANA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

BĒRNU ĒDINĀŠANA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

BĒRNU ĒDINĀŠANA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

BĒRNU ĒDINĀŠANA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

ĢIMENĒM AR BĒRNIEM – MĒRĶA GRUPĀM
ĀRPUSĢIMENES APRŪPE

        Pabalsts karstā ūdens piegādes 
nodrošināšanai – 18,00 EUR/ gadā

Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei 
individuālās apkures nodrošināšanai – 

114,00 EUR/ gadā
mācību piederumu iegāde  
vienu reizi gadā skolēnam

 Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai – 
60,00 EUR/ gadā personai   

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi – 
90 % no summas 

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai – 
140,00 vai 200,00 EUR / gadā ģimenei

Pakalpojumi – atbalsts ar dzīvokli saistīto 
izdevumu segšanai un Jaungada svētkos

ATBALSTS BĒRNIEM  
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ATBALSTS 
MAZNODROŠINĀTĀM UN 
TRŪCĪGĀM ĢIMENĒM

Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei –  
25,00 – 35,00 EUR/ gadā

Pabalsts pirmklasniekam – 50,00 EUR
Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi –  

70 % - maznodrošinātām personām,  
90 % - trūcīgām ģimenēm 

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai – 
līdz 115,00 EUR/ gadā personai trūcīgām ģimenēm

Svētku pabalsts  
(vienreizējs atbalsts Jaungada svētku dāvana)

Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem –  
30,00 EUR/ mēnesī  bērnam trūcīgās ģimenēs, 

kuru aizgādībā ir bērns līdz 1 gada vecumam

Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei –  
līdz 30,00 EUR/gadā uz vienu bērnu

Tālrunis: +37165404344, +37165404399 • e-pasts: info@daugavpils.lv • www.daugavpils.lv


