
Pakalpojumi un atbalsta veidi

2018.gada 27.novembrī





ĒDINĀŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Trīsreizēja ēdināšana

❖ 1,5-2 gadi: 2.53Eur 

❖ 4.-7. gadi:

❖ 2.84Eur PII “Urdaviņa”

❖ 2.81Eur PII “Čiekuriņš” un Tīnūžu 

sākumskola (pirmsskolas posmā)

❖ 1.-4.klase: brīvpusdienas

Pusdienu izmaksas:

❖ Ikšķiles vidusskola 1.42Eur

❖ Tīnūžu sākumskolā 1.56Eur  

(pašvaldība piemaksā 0,14Eur)

❖ 5.-12.klasei: 1.55 Eur

Pirmsskolas izglītības iestādēs
Pamatizglītības vai vidējās izglītības 

iestādēs

100% apmērā trūcīgajām un maznodrošinātām ģimenēm

Ikšķiles vidusskolā ieviesta e-karte, kas tiek izmantota 5.-12.klašu skolēniem kā

skolēnu apliecība un kā karte norēķiniem tikai skolas ēdnīcā.



IZGLĪTĪBAS 

NODROŠINĀŠANA

❖ Kopš 2018. gada aprīļa pirmsskolas

vecuma bērnus var reģistrēt pašvaldības

pirmsskolas izglītības iestādē arī

elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu

“Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”

portālā www.epakalpojumi.lv;

❖ Pabalsts pirmklasniekiem
maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm

mācību piederumu un līdzekļu

nodrošināšanai 50.00 Eur;

❖ Visās izglītības iestādēs nodrošināta

atbalsta komanda (psihologs, sociālais

pedagogs, speciālais pedagogs,

logopeds), t.sk. pirmsskolā fizioterapeits

un sākumskolas posmā skolotāja palīgi.

http://www.epakalpojumi.lv/


TRANSPORTA 

NODROŠINĀJUMS

100% apmērā tiek kompensēti

braukšanas izdevumi par sabiedriskā

transportlīdzekļa reģionālās nozīmes

maršrutos izmantošanu:

❖ ārpus Ikšķiles pilsētas teritorijas

dzīvojošajiem izglītojamiem;

❖ izglītojamiem par braucieniem mācību

gada laikā ārpus pašvaldības

administratīvās teritorijas.



INTEREŠU IZGLĪTĪBA

❖ Privātajiem interešu izglītības

īstenotājiem pašvaldība līdzfinansē bērnu

un jauniešu interešu izglītību:

❖ nodrošinot telpu un sporta bāzu lietošanu

ar 99% atlaidi;

❖ pedagogu darba samaksu un inventāra

iegādi.

❖ Sportā bērniem no 5 – 17 gadiem:

Sporta veids
Finansiālā atbalsta apmērs par

vienu trenējamo bērnu mēnesī

Prioritārais sporta veids 10.00 EUR

Cits sporta veids 6.00 EUR



Ikšķiles vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem stipendijas

20.00 Eur vai 50.00 Eur mēnesī

9. un 12.klašu skolēniem, kuru vidējā atzīme mācību

priekšmetos ir 8,0 un augstāka:

❖ absolvējot 9.klasi – 70.00 Eur;

❖ absolvējot 12.klasi – 100.00 Eur.

No 600.00 Eur līdz 1000.00 Eur Ikšķiles vidusskolas

12.klašu skolēniem, kuriem, absolvējot 12.klasi, vidējais gada

vērtējums ir 8,5 balles un augstāks un vērtējums visos

mācību priekšmetos ir 7 balles un augstāks.

No 15.00 Eur – 560.00 Eur mācību priekšmetu olimpiāžu,

radošo darbu, zinātniski pētniecisko darbu skašu, konkursu

dalībniekiem un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un

sporta spēļu komandām.

STIPENDIJAS

NAUDAS BALVAS



CITA VEIDA 

ATBALSTS IZGLĪTĪBĀ

❖ 171.67 Eur līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumiem

(aukles);

❖ Atbalsts privāto izglītības iestāžu apmeklējumam:

❖ 248.79 Eur/mēnesī par bērniem 1,5 – 4 g.v.

❖ 180.51 Eur/ mēnesī par bērniem 5 – 6 g.v.

❖ Līdzfinansējumu skolēniem ar valsts vai pašvaldības

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kuriem

nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc speciālās izglītības

programmas, kuras pašvaldības izglītības iestādēs netiek

īstenota.

❖ Skolēnu vasaras nodarbinātības finansēšana:

❖ 100% apmērā 13. un 14. gadus vecu jauniešu darba algu

finansēšanai;

❖ Ikšķiles novada uzņēmumiem pašvaldība finansē skolēnu

darba devēja VSAOI.

❖ Sadarbība un līdzfinansējums NVO sporta, jaunatnes,

izglītības, pensionāru u.c. biedrībām, piemēram, Ikšķiles Brīvā

skola, biedrība «Rasas krāsas», Jaunsardze, biedrība „Ķiparu nams”

(projektam “STOP 4-7” pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības problēmu

risināšanai).

❖ Ziemassvētku saldumu paciņas visiem pirmsskolas vecuma

bērniem no viena gadu vecuma līdz 4.klasei.



ATBALSTS ĢIMENĒM
❖ Bērniem ir tiesības bez maksas saņemt:

❖ rotaļu grupas nodarbības grupās: zīdaiņiem no 3-6 mēn.; bērniem no 7-

12 mēm,; bērniem no 1-3.gadiem (vada fizioterapeits);

❖ pirmo konsultāciju, ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu vai

rekomendācijas medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai:

❖ fizioterapeita individuālai konsultācijai;

❖ audio logopēda nodarbības (viens nodarbību kurss ir līdz 10

nodarbībām);

❖ mākslas terapeita nodarbības individuāli un grupās (viens nodarbību

kurss ir līdz 10 nodarbībām).

❖ Brīvā laika pavadīšana jauniešiem, piemēram, porta bridžs –

bezmaksas
❖ Bērnu piedzimšanas pabalsts:
❖ 150.00 Eur (ja viens vecāks deklarēts);

❖ 250.00 Eur (ja abi vecāki deklarēti).



ATBALSTS DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

❖ Pabalsts ēdināšanai:
❖ 35.00 Eur apmērā mēnesī par katru bērnu, kurš apmeklē pirmsskolas

izglītības iestādi;

❖ 15.00 Eur apmērā mēnesī par katru bērnu, kurš apmeklē

pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādi

❖ Tiesības ar 50% atlaidi saņemt:
❖ veselības veicināšanas vingrošanu individuāli un grupā;

❖ mājas vingrojumu programmas izstrādi;

❖ vingrošanu grūtniecēm individuāli un grupās;

❖ pēc dzemdību vingrošanu sievietēm individuāli un grupās;

❖ koriģējošo vingrošanu bērniem individuāli un grupās.

❖ 50% atlaide mācību maksai mūzikas un mākslas skolā

❖ 50% vai 90% apmērā atlaide nekustamā īpašuma nodoklim



ATBALSTS PIEAUGUŠAJIEM UN BĒRNIEM AR INVALIDITĀTI

(BEZMAKSAS)

❖ fizioterapeita individuālās konsultācijas

❖ veselības veicināšanas vingrošanu individuāli un grupās

❖ mājas vingrojumu programmas izstrādi

❖ kinezioloģisko teipošanu

❖ mīksto audu tehnikas – muskuļu stiepšanu, punktu un muskuļu

šķērsmasāžu, kustību izstrādi, triggerpunktu išemizāciju

❖ koriģējošo vingrošanu bērniem individuāli un grupās

❖ audiologopēda nodarbības (viens nodarbību kurss ir līdz 10 nodarbībām)

❖ mākslas terapeita nodarbības individuāli un grupās (viens nodarbību kurss ir

līdz 10 nodarbībām)

❖ rotaļu grupas nodarbības bērniem no 3 mēn. līdz 3 gadu vecumam

❖ nūjošanas nodarbības ārā

❖ higiēnas centra pakalpojumi / duša



VESELĪBAS VEICINĀŠANAS CENTRA  AKTIVITĀTES

❖ Pirmdienās rotaļu grupas nodarbības, kuras vada 
fizioterapeite, vecākiem ar bērniem no 3 
mēnešiem līdz 3 gadiem tiek organizētas 
bezmaksas tikšanās ar dažādiem speciālistiem 
grupās un individuāli līdz 3 gadiem.

❖ Dažādas izglītojošas  lekcijas, semināri, 
meistarklases u.c. pasākumi iedzīvotājiem. 

1. Veselības veicināšanas vingrošana senjoriem Ikšķilē un Tīnūžos. 

2. Veselības veicināšanas vingrošana senjoriem, SPA Drops baseinā. 

3. Veselības veicināšanas vingrošana pieaugušajiem 

4. Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem.  

5. Nūjošanas nodarbības iedzīvotājiem. 

6. Koriģējošā vingrošana bērniem. 

7. Rotaļu grupa bērniem ar vecākiem no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem. 

8. Sporta Bridžs jauniešiem. 

9. Fizioterapeits, audiologopēds, mākslas terapeits. 

10. Galda spēles senjoriem. 

11. Galda spēle - zolīte senjoriem. 

12. Novuss senjoriem. 

13. Galda teniss. 

14.  Body Art vingrošana jauktām grupām. 

15. Senjoru angļu valodas interešu grupa - vadītāja Tamāra Zommere. 

16. Senjoru rokdarbnieču interešu grupa - vadītāja Ināra Strode – Bēta. 

17. Pensionāru biedrība “Saulgrieži” - vadītāja Anita Strante. 

18. Invalīdu biedrība - vadītājs Ausma Kalniņa. 

19. Atbalsta grupa “AA”(anonīmie alkoholiķi). 

20. Nodarbības atbalsta grupai cilvēkiem ar fiziskās un intelektuālās attīstības 

traucējumiem. 

21. Veselības veicināšanas vingrošana cilvēkiem ar fiziskās un intelektuālās 

attīstības traucējumiem. 

22. Vīru vokālais ansamblis - vadītājs  Juris Kļaviņš. 



SPORTA JOMA

❖ Kompensācija individuālajiem sportistiem dalības maksas

segšanai vai/un treniņnometnēm no 70.00 EUR – 250.00 EUR

apmērā, pamatojoties uz sasniegumiem iepriekšējā gadā;

❖ Konkurss “Par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam

nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību

organizēšanai”;

❖ Finansējums sporta organizācijām, kuras īsteno pašvaldības

licencētu interešu izglītības programmu bērniem un/vai

pusaudžiem;

❖ Atbalsts sporta komandām;

❖ Tiek organizēts sportistu godināšanas pasākums “Ikšķiles

novada sporta laureāts” un «Mazais sporta laureāts»

(bērniem līdz 18. gadu vecumam).

Katru gadu notiek daudzpusīgi sporta pasākumi, kurus organizē gan

pašvaldība, gan biedrības un organizācijas ar pašvaldības atbalstu:

Olimpiskā diena, Spēka diena, Veselības mēnesis, Jaunā gada

apņemšanās, Kultūras un sporta festivāls, Zilo kalnu volejbola

festivāls, Karoga skrējiens, Eiropas Sporta nedēļa, kā arī sporta un

veselīga dzīvesveida pasākumi tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa

teritorijā “Zilie kalni” pie Dubkalnu ūdenskrātuvē.



❖ Jauniešu telpa (Birzes iela 33a, Ikšķilē, 2.st. virs pasta)

atvērta katru dienu no plkst. 12:00;

❖ Skolēnu biznesa ideju konkurss (rudenī);

❖ Jauniešu projektu konkurss (ziema/pavasaris);

❖ Jauniešu dienas organizēšanai (augustā);

❖ Dažādas ikmēneša jauniešu aktivitātes un brīvā laika

iespējas, t.sk. neformālās izglītības apmācības, semināri,

diskusijas un konferences;

❖ Brīvprātīgais darba iespējas un Ikšķiles novada

brīvprātīgo godināšanas pasākums (decembrī);

❖ Jauniešu dalība starptautiskos, nacionālos un reģionālos

pasākumos un jauniešu mobilitātes projektos.

Vairāk: www.ikjauniesi.lv

http://www.ikjauniesi.lv/


KULTŪRAS IESPĒJAS IEDZĪVOTĀJIEM

❖ Ikšķiles novadā darbojas 28 kolektīvi - koru, vokālo ansambļu, deju

kolektīvu, amatierteātra, folkloras kopas un citu kolektīvi, t.sk. tautiskās

dejas un ansamblis pirmsskolas vecuma bērniem.

❖ Kultūras pārvaldes struktūrvienībās un arī brīvdabas estrādē ik gadu

notiek vairāk kā 120 konferences, semināri, koncerti, izrādes, izstādes,

izklaides sarīkojumi, festivāli, skates, literāri pasākumi, kino izrādes,

izglītības un sporta struktūrvienību pasākumi, kā arī telpu nomas

pasākumi u.c.
Pasākumu un notikumu kalendārs: http://ikskile.lv/index.php/kultura

http://ikskile.lv/index.php/kultura



