
 

BĒRNA IZGLĪTĪBAI 

75 eiro bērnam  
trūcīgā ģimenē,  

45 eiro bērnam 
maznodrošinātā ģimenē, 

45 eiro daudzbērnu 
ģimenēm katram 

bērnam, kurš mācās

JAUNDZIMUŠĀ 
PABALSTS

200 eiro 

BĒRNIEM UN 
JAUNIEŠIEM 

līdz 400 eiro  
gadā 

atbalsts sociālajiem 
pakalpojumiem

(smilšu terapija, mūzikas 
terapija, mākslas terapija, siltās 
smiltis, logopēds, montesori, 

fizioterapija ergoterapeits, u.c.)

ĢIMENĒM

Sociālajā dienestā 
iespējams saņemt 
bezmaksas 

psihoemocionālo 
atbalstu:  

sociālā darbinieka un 
psihologa konsultācijas

Atbalsts jauniešu iniciatīvām

Pagastos un pilsētā izveidoti  
14 jauniešu centri,  

kur jauniešiem realizēt savas idejas,   
satikties ar draugiem un lietderīgi  

pavadīt brīvo laiku

2018. gadā  
Madona ieguva  

Jauniešu  
galvaspilsētas  

titulu

Ar pašvaldības atbalstu tiek  
īstenoti jauniešu  
iniciatīvu projekti  

Atbalsts Madonas novada  
Jauniešu domes  
organizētajiem ikgadējiem  
pasākumiem (forumi, Jauniešu  
diena, “Sudraba gailis”)

Sadarbojoties Sociālajam dienestam  
un Bērnu klīniskās universitātes 

slimnīcas Mobilajam  
Veselības aprūpes centram,  

vismaz 40 bērni  
katru mēnesi saņem  

bezmaksas vizītes  
pie speciālistiem – acu 

ārsta, neirologa, alergologa, 
gastroenterologa 

2020. gada novembrī atvērts 
atbalsta centrs  

topošajām un jaunajām 
māmiņām,  

24/7, Parka ielā 6, Madonā

Esam augstāk!

Madonas novada pašvaldība 
MADONAS NOVADS –  

VIETA ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
2018-2020/2021

www.madona.lv

 13 jauni bērnu rotaļu laukumi visās pirmsskolas izglītības iestādēs 
   Madonā un novada pagastos

  4  publiskie rotaļu laukumi (Biksēres ciemā, Kusas ciemā,  
         Madonas pilsētas Upes skvērā un Priežu kalnā)

 Aktīvās atpūtas laukums Ozolos

699 000 eur

Bērnu rotaļu laukumu 
izveidei 2018-2020

Bezmaksas interešu izglītības pulciņi un pašvaldības 
līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības iestādēm  
(J.Simsona Madonas mākslas skola, J.Norviļa Madonas mūzikas skola, 
Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola)

Bezmaksas ēdināšana visās novada pirmsskolas 
un vispārējās izglītības iestādēs

Pilnīga transporta izdevumu apmaksa nokļūšanai uz 
novada izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Pašvaldība nodrošina

Madonas novada pašvaldība kopš 2013. gada īstenoto projektu, piedāvājot 
jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem darbu vasarā  
Madonas novada uzņēmumos (1 mēnesi) 

Darba devējam –   
par jaunieša nodarbināšanu 

2021. gadā

15 000 EUR
Pašvaldības finansējums 

2021. gadā

500 EUR

2018 2019 2020

Atbalstīto vakanču skaits / Nodarbināto jauniešu skaits 30 30 31

Jaunieši, kas iesniedza pieteikumus 104 94 90

Finansējums (EUR) 12 900 12 900 13 330

Projekts  
“Jauniešu karjeras 
izvēles un amata 
prasmju apguve”

Ar NVA finansējumu 
pašvaldībā 
izveidotas darba 
vietas skolēniem 
vasaras brīvlaikā
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Jauniešu nodarbinātība

Finansiālais atbalsts ģimenēm ar bērniem


