Sarmīte Cibuļska -Sociālā dienesta
vadītāja
-67918515, www.soc@ropazi.lv
Agnese Jurika - sociālā
dar biniece
darbā ar ģimenēm un bērniem - 67918447,
27708020

Agnese Alksne - sociālā
dar biniece
darbā 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

Laila Spilva - sociālā dar biniece dar bā
ar ģimenēm un bērniem - 67186962,
25145945

Solvita Tālberga -sociālās palīdzības
organizatore - 67918427, 27708020





Sociālā dienesta darbinieki pieņem
iedzīvotājus (iepr iekš noteiktos
datumos)
Silakrogā no plkst 10.00 līdz 12:00,
“Priedes 1”-5, Silakrogs
Tumšupē no plkst 15:00līdz 16:00,
“Zītari 5”-1, Tumšupe
Kākciemā no plkst 14:00līdz 15:00,
“Ziedoņi”-2, Kākciems (pēc iepriekšēja
pieraksta)

Lūdzam sekot līdz informācijai mājas lapā
www.ropazi.lv, avīzē “Ropažu vēstis

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.

Informatīvais buklets
par sociāliem
pabalstiem un to
piešķiršanas kārtību
Ropažu novada
pašvaldībā 2015.gadā

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.

Pabalsti medicīnas pakalpojumu
apmaksai

Pabalstus medicīnas pakalpojumu apmaksai piešķir
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (nevis
katram ģimenes loceklim) un atsevišķi dzīvojošām trūcīgām un maznodrošinātām personām.
 stacionārās ārstēšanas izdevumu kompensācijai līdz EUR 35,00 ne vairāk kā divas reizes gadā, uzrādot čeku vai kvīti par maksājumu (ne vecāku par 3 mēnešiem), izrakstu no stacionāra;
 medikamentu (izņemot uztur a bagātinātājus),
kuri nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā, iegādes izdevumu kompensācijai
līdz EUR 30,00 ne vairāk kā divas reizes gadā,
iesniedzot ģimenes ārsta izziņu par medikamentu nepieciešamību, čekus ar personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai stingrās uzskaites kvītis
ar čeku, kas nav vecāki par 3 mēnešiem;
 izdevumu par operāciju kompensācija līdz EUR
70,00 gadā, uzrādot čeku
vai kvīti par
maksājumu, izrakstu no stacionāra;
 zobu protezēšanas vai zobu ārstēšanas
izdevumu segšanai ne vairāk kā EUR 45,00
gadā, uzrādot čekus vai kvītis par veiktajiem
maksājumiem (ne vecākus par 3 mēnešiem).

Pabalsti bērna izglītībai un audzināšanai

Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērni:
 skolas piederumu un mācību līdzekļu iegādei –
līdz EUR 30,00, ko piešķir vienu reizi gadā
bērnam, kurš apgūst vispārējo izglītību vai
profesionālo vidējo izglītību, ja mācās klātienē,
iesniedzot izziņu no mācību iestādes, kas
apliecina, ka bērns mācās minētajā skolā, uzrādot
čeku par veikto pirkumu (ne vecākus par 3 mēnešiem). Pabalstam var pieteikties no 1.augusta līdz
15.septembrim;
 apģērba iegādei katram bērnam (līdz 18 gadiem) EUR 30,00 vienu reizi gadā, uzrādot čeku par to
iegādi, uzsākot mācību gadu pir msskolas
izglītības iestādē, vispārējās vai profesionālās
vidējās izglītības iestādē no 1.augusta līdz
15.septembrim vai absolvējot mācību iestādi no
1.maija līdz 20.jūnijam;
 brīvpusdienas
(vienu
ēdienreizi
dienāpusdienas) trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu
bērniem,
kuri
apmeklē
Ropažu
novada
pašvaldības izglītības iestādes;
 pabalstu ceļa izdevumu segšanai līdz
EUR
30,00 mēnesī trūcīgo ģimeņu bēr niem, kur i
mācās vidējās profesionālās izglītības iestādēs,
iesniedzot izziņu no mācību iestādes, kas apliecina,
ka mācās minētājā mācību iestādē un norādot
izziņā apmeklēto dienu skaitu skolā, transporta
biļetes salīmētas uz lapas ar datumiem un
maršrutu. Biļetes par iepriekšējo mēnesi iesniedz
līdz tekošā mēneša 15.datumam.

Vienreizējs pabalsts dokumentu
noformēšanai

Pabalstu piešķir personām bez ienākumiem, kurām
nav noteikts trūcīgs vai maznodrošinātas personas
(ģimenes) statuss.
 pabalsts pases izņemšanai līdz EUR 30,00

Visus pabalstus var saņemt
trūcīgas / maznodrošinātas personas vai ģimenes, iesniedzot rakstveida iesniegumu
Sociālajā dienestā

