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Tiešais atbalsts

Bērna piedzimšanas pabalsts

320 
EUR

320 
EUR

160 
EUR

Visām novada ģimenēm tiek izmaksāts vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts, 
ja abi vecāki vismaz gadu pirms mazuļa dzimšanas deklarējušies Siguldas novadā 
un mazuļa pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novads:
• par vienu jaundzimušo – 320 eiro;
• par vienās dzemdībās dzimušiem diviem bērniem – 480 eiro par katru bērnu;
• par vienās dzemdībās dzimušiem trīs vai vairāk bērniem – 640 eiro par katru 

bērnu.
Ja dzīvesvietu Siguldas novadā 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis 
tikai viens no jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsta apmērs ir 160 eiro.



Tiešais atbalsts

Pašvaldības pirmskolas izglītības 
iestādes:
6 bērnudārzi un 5 pirmskolas izglītības grupas pie skolām;

šajā mācību gadā 1051 audzēknis;

vairāk nekā 2 miljoni pašvaldības budžetā.



Tiešais atbalsts

Līdzfinansējums privātajām pirmskolas 
izglītības iestādēm:

1,5-4 gadus veciem bērniem 181,60 EUR 56

5-6 gadus veciem bērniem 108,99 EUR 23

1,5-4 gadus veciem bērniem, kuri 
atsaka piedāvāto vietu pašvaldības PII 

173,30 EUR 21

5-6 gadus veciem bērniem, kuri atsaka 
piedāvāto vietu pašvaldības PII 

100,69 EUR 9

bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzējiem

119,41 EUR 39

Kopā 148



Līdzfinansējums ēdināšanai izglītības iestādēs:
10 % katram novadā deklarētam bērnam PII vai 

20%, ja vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasē vai bērnudārzā izglītību 
iegūst viens daudzbērnu ģimenes bērns;

30% atlaide, ja vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasē vai bērnudārzā 
izglītību iegūst divi daudzbērnu ģimenes bērni;

50% atlaide, ja vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasē vai bērnudārzā 
izglītību iegūst trīs daudzbērnu ģimenes bērni;

75% atlaide, ja vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasē vai bērnudārzā 
izglītību iegūst četri un vairāk daudzbērnu ģimenes bērni;

50–100 % atlaide maznodrošinātiem.

Tiešais atbalsts



Tiešais atbalsts

Līdzfinansējums profesionālās 
ievirzes izglītībai
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Mākslu skolā Sporta skolā

EUR par vienu izglītības programmu

Vecāku
līdzfinansējums

Pašvaldības
finansējums

Mākslu skolai 166 320 EUR
Sporta skolai 372 000 EUR



Tiešais atbalsts

Līdzfinansējums profesionālās 
ievirzes izglītībai:
ja ģimenei ir piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram 
bērnam tiek samazināta par 60%;

ja ģimenē, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst profesionālās ievirzes izglītības 
programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta 
par 35%;

no mācību maksas tiks atbrīvoti audzēkņi ar invaliditāti, bez vecāku gādības palikuši bērni vai 
skolēni, kuri nāk no maznodrošinātās vai trūcīgas ģimenes.



Tiešais atbalsts

Pašvaldības autobusi:
13 pašvaldības finansētie autobusu 
maršruti;

pirmskolas vecuma bērniem un 
skolēniem ar ID karti bez maksas;

pirmskolas vecuma bērnu un 1.-6. klases 
skolēnu pavadoņiem bez maksas;

maznodrošinātiem bez maksas.

130 000 EUR gadā



Tiešais atbalsts

ID karšu atlaides pašvaldības maksas 
pakalpojumiem:
20–40 % atlaides uz kultūras  pasākumiem

10 % atlaides sporta bāzēs; daudzbērnu ģimenēm:
• papildus Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes atlaidei (10%) tiek piešķirta 

10% atlaide Siguldas Sporta centra pedbaseina, Spēka zāles, Ūdens 
atrakciju un atpūtas parka apmeklējumam, kā arī ģimenes piedāvājumiem 
Ūdens atrakciju un atpūtas parka;

• Fischer Slēpošanas centrā tiek piešķirta 20% atlaide vasaras un ziemas 
inventāra nomai, kā arī ģimenes piedāvājumam ziemā – kameršļūkšanai;

• Siguldas pilsētās slēpošanas trasē tiek piešķirta 20% atlaide ziemas 
inventāra nomai un braucienam ar pacēlāju (lielais un mazais slēpošanas 
kalns).
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Iespējas

Daudzveidīgas pirmskolas 
izglītības iespējas
Eko skolas statuss PII «Ieviņa»;

Pirmsskolas izglītības grupa «Kastanītis»;

pirmskolas izglītības grupas bērniem ar 
speciālām vajadzībām.



Iespējas

Daudzveidīgas vispārējās 
izglītības iespējas
sporta klase Siguldas pilsētas vidusskolā;

mākslu klase Siguldas pilsētas vidusskolā;

IT un dabaszinību padziļinājums Laurenču
sākumskolā;

Siguldas VĢ izglītības programmas;

radošo industriju programma SPV 10.–12. 
klasē.



Iespējas

Sporta centrā:
bezmaksas peldētapmācība visiem 
vispārizglītojošo skolu 2. – 12. klašu 
skolēniem;

bezmaksas peldēšanas nodarbības 
«bonusu programmā»;

interešu un profesionālās ievirzes 
izglītības programmas peldēšanā;

ID karšu īpašniekiem 10 % atlaide 
peldbaseina, spēka zāles u.c. 
apmeklējumam.



Iespējas

Fisher slēpošanas trasē:
ID karšu īpašniekiem bezmaksas trases 
izmantošana bērniem vecumā līdz 18 
gadiem un pensionāriem;

slēpes sporta stundām un nodarbībām;

ID karšu īpašniekiem 10% atlaide 
inventāra nomai;

bezmaksas slēpošanas nodarbības 
«bonusu programmā».



Iespējas

Brīvā laika pavadīšanai 
atpūtas laukumos:
novada teritorijā ir 10 labiekārtoti rotaļu 
laukumi.



Iespējas

Brīvā laika 
pavadīšanai 
vasaras 
nometnēs



Iespējas

Uzņēmējdarbība:
bērnu centrs «Kā mājās»;

4 privātās PII, šogad nodibināta 
«Esme»;

interešu izglītības un tehnoloģiju 
centrs «Mazā brīnumzeme»; 

bērnu izklaides centrs «Brīnumu 
mežs».
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Deklarēto bērnu skaita izmaiņas

Dzimuši Deklarētie šobrīd (23.08.2018.)
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