JELGAVAS PILSĒTA 2018

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
ATBALSTS ĢIMENES
PIEAUGUMAM
72,00 EUR/ vienreizējs, ja vismaz viens no
vecākiem deklarējies pašvaldībā
1423,00 EUR, ja piedzimst dvīņi
2846,00 EUR, ja piedzimst trīņi

BĒRNU ĒDINĀŠANA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Pirmsskolas izglītības iestādē 1,5 - 3 gadus veciem bērniem –
1,82-2,20 EUR/ dienā – vecāku maksājums

ATBALSTS PIRMSSKOLAS
VECUMA BĒRNIEM
Līdzfinansējums bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem 70,00 EUR/ mēnesī
Līdzfinansējums privāto
pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu
saņemšanai 1,5-4 gadus veciem bērniem 200,00 EUR/ mēnesī
Līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības
iestāžu pakalpojumu saņemšanai 5-6 gadus
veciem bērniem - 200,00 EUR/ mēnesī

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Interešu izglītība - Bērnu un jauniešu centrs
“ Junda”, pašvaldības izglītības iestādes,
Jelgavas Bērnu un jauniešu sporta skola

Pirmsskolas izglītības iestādē 4 - 7 gadus veciem bērniem –
2,18-2,60 EUR/ dienā – vecāku maksājums
Izglītības iestāde 1.-4. klase – 1,42 EUR/dienā –
valsts finansējums
Izglītības iestāde 5.-6. klase –
0,28 EUR/dienā – pašvaldības līdzfinansējums
1,14 EUR/dienā – vecāku maksājums
Izglītības iestāde 7.-12. klase –
1,42 EUR/ dienā – vecāku maksājums

ATBALSTS SKOLAS
VECUMA BĒRNIEM
Atvieglojumi profesionālās ievirzes
un sporta interešu izglītībai –
135,00 EUR/ gadā
Stipendijas skolēniem –
līdz 420,00 EUR/ gadā skolēnam
Sabiedriskā transporta atvieglojumi –
100 % kompensācija skolēniem

Sporta aktivitātes pašvaldībā - Jelgavas Bērnu
un jauniešu sporta skola, Jelgavas peldēšanas
skola, Jelgavas Ledus sporta skola

CITA VEIDA ATBALSTS
Pasākumi ģimenēm 2018. gadā –
Jelgavas pilsētas svētki – 25.-27.maijs
Piena, maizes un medus svētki – 25. augusts
Ģimeņu sporta svētki “Heijā, heijā pulkā nāc!”–
1. decembris Jelgavas Sporta halle, u.c.
Ģimenei draudzīgs komersants pašvaldībā –
Labdarības veikals “TUVU”, SIA “Karameļu
darbnīca”, SIA “Viktorija B” SIA AKG
“Thermotechnik Lettland”

Sadarbība ar NVO, kam pašvaldības atbalsts –
Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas jauniešu nodaļa,
Biedrība “Svētelis”, Jelgavas Pensionāru biedrība
u.c.
Pašvaldības atbalsts skolēnu
nodarbinātībai vasarā – 		
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes,
pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”,
AS “Jelgavas dzirnavas”, SIA “ Jelgavas poliklīnika,
Jelgavas pilsētas bibliotēka, Zemgales EKO,
SIA “Zemgale” Jelgavas Ledus halle,
SIA “Viktorija B” u.c.

JELGAVAS PILSĒTA 2018

ATBALSTS DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītībai –
15,00 EUR/ mēnesī
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Atbalsts sportam un interešu izglītībai – 100 %

BĒRNU ĒDINĀŠANA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
100 % pašvaldības līdzfinansējums

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi –
50 % no standarta summas

Pabalsts ūdens skaitītāju nomaiņai – 100 %

Sabiedriskā transporta atvieglojumi –
100% kompensācija

Pabalsts transporta izdevumu segšanai trīnīšiem –
43,00 EUR /mēnesī bērnam

ĢIMENĒM AR BĒRNIEM – MĒRĶA GRUPĀM
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ĀRPUSĢIMENES APRŪPE

BĒRNU ĒDINĀŠANA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

100 % pašvaldības līdzfinansējums

Pabalsts profesionālās ievirzes izglītībai –
15,00 EUR/ mēnesī
Atbalsts sportam un interešu izglītībai – 100 %
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Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei –
57,00 EUR/ gadā
Bērna uzturēšanai audžuģimenei piešķir pabalstus:
apģērba iegādei 200,00 EUR/ gadā
bērna uzturam 215,00 vai 258,00 EUR/ mēnesī bērnam

ATBALSTS BĒRNIEM
AR INVALIDITĀTI
Bērna invalīda kopšanas pabalsts
pašvaldības noteiktais 143,00 EUR/ mēnesī

Pabalsts mīkstā inventāra iegādei 150,00 EUR/ gadā

Pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai līdz 3500,00 EUR

Atbalsts aizbildnim
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītībai līdz 15,00 EUR/ mēnesī

Pabalsts mājokļa ārējās vides pielāgošanai līdz 5300,00 EUR

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi –
50 % no standarta summas

Atbalsta grupas, ģimenes asistenta, specializētā transporta un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Pacēlāja nodošana personas lietošanā

Atbalsts sportam un interešu izglītībai bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem - 100 %

Citi pakalpojumi – pašvaldības bezmaksas atbalsta un
izglītojošās grupas pakalpojums, psihologa pakalpojums.

BĒRNU ĒDINĀŠANA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Sabiedriskā transporta atvieglojumi –
100 % kompensācija
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ATBALSTS
MAZNODROŠINĀTĀM UN
TRŪCĪGĀM ĢIMENĒM

Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi –
90 % no standarta summas
Sabiedriskā transporta atvieglojumi – 100 % kompensācija

100 % pašvaldības līdzfinansējums
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

Pirmsskolas izglītības iestādē 4 - 7 gadus veciem bērniem
2,18-2,60 EUR/ dienā vecāku maksājums

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai:

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei –
57,00 EUR/ gadā

BĒRNU ĒDINĀŠANA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Pirmsskolas izglītības iestādē 1,5 - 3 gadus veciem bērniem
1,82-2,20 EUR/ dienā vecāku maksājums

Pabalsts ārstēšanās izdevumu apmaksai
līdz 157,00 EUR/ gadā
Pabalsts medikamentu apmaksai
līdz 114,00 EUR/ gadā
Pabalsts zobu ārstēšanas izdevumu
apmaksai līdz 57,00 EUR/gadā
Pabalstu briļļu apmaksai līdz 57,00 EUR/gadā
bērnam no trūcīgas ģimenes

3 - tikai par bērna ar invaliditāti statusu, neskaitot citas mērķa grupas.
Bez materiālā stāvokļa noteikšanas
4 - Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja ienākumi uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz 50% no minimālās mēnešalgas. Neskaitot citas mērķa grupas

Tālrunis: +37163012535 • e-pasts: dace.dirzine@soc.jelgava.lv • www.jelgava.lv

