Sarmīte Cibuļska -Sociālā dienesta vadītāja
-67918515, www.soc@ropazi.lv
Agnese Jurika - sociālā dar biniece dar bā
ar ģimenēm un bērniem - 67918447,
27708020
Laila Spilva - sociālā dar biniece dar bā ar
ģimenēm un bērniem - 67186962, 25145945
Agnese Alksne - sociālā dar biniece dar bā
ar pilngadīgām personām - 67186961,
27708020

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAS
LAIKI:
Pirmdienās 9.00– 13.00/14.00-18.30
Ceturtdienās 9.00– 13.00/14.00– 17.30
LŪGUMS IEVĒROT PIEŅEMŠANAS
LAIKUS!!!
Pārējās darba dienās strādājam no
8.30—13.00/ 14.00 -17.00
Piektdienās no 8.30 –14.00

Solvita Tālberga -sociālās palīdzības
organizatore - 67918427
Sociālā dienesta darbinieki pieņem
iedzīvotājus (iepr iekš noteiktos datumos)
 Silakrogā no plkst 10.00 līdz 12:00,
“Priedes 1”-5, Silakrogs
 Tumšupē no plkst 15.00 līdz 16:00, “Zītari
5”-1, Tumšupe
 Kākciemā no plkst 14.00 līdz 15:00,
“Ziedoņi”-2, Kākciems (pēc iepriekšēja
pieraksta)
Lūdzam sekot līdz informācijai mājas lapā
www.ropazi.lv, avīzē “Ropažu vēstis”

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti;
Izziņa par ienākumiem par pēdējiem 3 mē-

nešiem;
Bankas konta izdrukas par pēdējiem trīs mēnešiem;
Izziņa par bezdarbnieka statusa piešķiršanu;
Komunālo maksājumu rēķins.

Ropažu novada
pašvaldības
Sociālais dienests

Sociālais dienests atrodas
Rīgas ielā 13, Ropaži, Ropažu novads,
LV-2135
Šis buklets satur tikai svarīgāko informāciju,
konkrētāku informāciju Jums sniegs Sociālā
dienesta darbinieki.
Sīkāka informācija Ropažu novada domes mājas
lapā: www.ropazi.lv

Informatīvais buklets
par GMI
un mājokļa pabalsta
piešķiršanas kārtību
Ropažu novada
pašvaldībā 2015.gadā

 Sociālā palīdzība Ropažu novada sociālajā dienestā tiek
sniegta atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un normatīvajiem aktiem.
 Tiesības saņemt sociālo palīdzību un citus pabalstus ir ģimenēm (personām), kuras dzīves vietu ir deklarējušas un
faktiski dzīvo deklarētajā dzīves vietā Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kuru ienākumi un
materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam.

Trūcīgas ģimenes statusu nosaka atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
Par trūcīgu ģimeni atzīstama ģimene, kur as ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 euro
Nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu
netiek uzskatīta:
 mežs, zeme vienā vai vairākos zemes gabalos ar kopējo platību līdz 2ha pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot ģimenes ar bērniem;
 viena automašīna vai viens motocikls, vai mopēds,
kuri ir ne jaunāki par 10 gadiem un transportlīdzekļi ir
reģistrēti uz personas vārda laikā, kad ģimenei
(personai) nebija piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kā arī transportlīdzekļi
ir reģistrēti uz personas vārda ne mazāk kā 1 gadu.
Trūcīgs vai maznodrošināts ģimenes (personas)
statuss tiek piešķirts uz
 Trīs mēnešiem - darbspējīgām personām;
 Sešiem mēnešiem - darbnespējīgām personām.
Pašvaldībā noteiktais
 Maznodrošinātas ģimenes (per sonas) ienākumu līmenis
ir 170,00 euro vienai personai mēnesī.
 Maznodrošināta vientuļa pensionāra, vientuļas per sonas ar invaliditāti (kuriem nav likumīgo apgādnieku) ienākumu līmenis ir 270,00 euro vienai personai mēnesī.
 Maznodrošināta pensionāra, per sonas ar invaliditāti
ienākumu līmenis ir 245,00 euro vienai personai mēnesī, ja
ģimenē nav darbspējīgu personu.

Pašvaldībā noteiktais garantētā minimālā ienākuma
līmenis (GMI) ir:
 pilngadīgai personai 50,00 euro mēnesī;
 nepilngadīgai personai 60,00 euro mēnesī;
 vientuļām personām ar invaliditāti 130,00 euro
mēnesī.

Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu piešķir, ja pašvaldības teritorijā
deklarētās ģimenes (personas) pamata dzīvesvieta
ir pašas ģimenes (personas) vai pašvaldības īpašumā esošs dzīvoklis vai persona īrē dzīvokli no trešās personas, pamatojoties uz rakstveidā noslēgtu
dzīvojamās telpas īres līgumu.
 Dzīvokļa pabalstu piešķir, uz apkures sezonas laiku ģimenei (personai), kurai ir noteikt trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
 Apkures sezona ir sešus mēnešus-no novembra
līdz aprīlim, pabalstu var pieprasīt no decembra
līdz maijam par apkures sezonas mēnešiem.
 Dzīvokļa
pabalstu
pārskaita
komunālo
pakalpojumu sniedzēja kontā vai skaidrā naudā, ja
nav iespējams pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam.
 Dzīvokļa pabalsta saņēmējs nevar saņemt pabalstu
kurināmā iegādei.


Dzīvokļa pabalsta apmērs

Trūcīgām ģimenēm ar bērniem līdz 57,00 euro
mēnesī apkures sezonā;
 Trūcīgām ģimenēm ar pilngadīgām personām
līdz 45,00 euro mēnesī apkures sezonā;
 Maznodrošinātām ģimenēm līdz 30,00 euro mēnesī apkures sezonā.


Iesniedzamie dokumenti:
 rēķina

par dzīvokļa īri (apsaimniekošanu) un
komunālajiem pakalpojumiem kopiju par mēnesi, no
kura tiek pieprasīts pabalsts;
 dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, ja noslēgts īres
līgums ar privātpersonu.

Par pamatu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai tiek
ņemts vērā saņemtais rēķins par dzīvokļa īri
(apsaimniekošanu)
un
komunālajiem
pakalpojumiem par mēnesi, sākot ar kuru tiek
pieprasīts minētais pabalsts.

Pabalsts kurināmā iegādei

Pabalstu kurināmā iegādei piešķir trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām) vienu reizi
gadā malkas, br ikešu, ogļu vai cita kurināmā
iegādei.
 Pabalsta
kurināmā
iegādei
apmērs
mājsaimniecībai ir 115,00 euro gadā.
Pabalstu nepiešķir, ja:

sociālais dienests ir konstatējis, ka ģimenei
(personai) apkures sezonai kurināmais ir
pietiekamā daudzumā;
 ģimenei (personai) īpašumā ir mežs.


Pabalstu kurināmā iegādei piešķir naudā.
Pabalsta kurināmā iegādei saņēmējs nevar saņemt
dzīvokļa pabalstu.

Skaldītas malkas piegāde
Skaldītas malkas piegāde 10m3 tiek nodrošināta
vientuļiem trūcīgiem un maznodrošinātiem
pensionāriem un vientuļām trūcīgām un maznodrošinātām personām ar invaliditāti, vienu r eizi
gadā, kuriem nav apgādnieki un īpašumā nav mežs.

