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 atbalsta
pabalstiem
Ropažu novada
pašvaldībā 2015.gadā

Pabalsts tuberkulozes slimniekam

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.

Pabalsts EUR 2,00 dienā tiek aprēķināts un piešķirts no dienas, kad iesniegti visi nepieciešamie
dokumenti (iesniegums un Tuberkulozes un
plaušu slimību centra izsniegta izziņa).



Bērna piedzimšanas pabalsts

Pabalsti ārkārtas situācijā



Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts EUR
150,00 tiek piešķirts ģimenei, kurā bērns un
viens no vecākiem ir deklarēts Ropažu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā (vismaz 1
gadu pirms bērna piedzimšanas). Pabalstu pieprasa sešu kalendāro nedēļu laikā no bērna piedzimšanas.

Brīvpusdienas un brīvlaunags

brīvpusdienas (vienu ēdienr eizi dienāpusdienas) daudzbērnu ģimenēm, kurās abi
vecāki ir deklarēti Ropažu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un bērni apmeklē
Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādes;
 brīvpusdienas (vienu ēdienr eizi dienāpusdienas) aizbildnībā esošam bērnam, kurš
apmeklē Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādi;
 brīvlaunags Ropažu novada vidusskolas
10., 11. un 12.klases skolēniem.


Aizbilņiem



EUR 100,00 vienu r eizi gadā (augustā) par
katru aizbildnībā esošu bērnu, kuram ar Ropažu bāriņtiesas lēmumu ir nodibināta aizbildnība.

Stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu
apstākļu dēļ, ja nav iespējams apmierināt pamatvajadzības, piešķir līdz EUR 285,00 vienai
personai / ģimenei 2 nedēļu laikā no ārkārtas
situācijas rašanās;
 Apbedīšanas pabalstu EUR 130,00 piešķir mirušā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalstu piešķir par mirušo
personu, ja tā nav saņēmusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu.


Pabalsti bāreņiem





Patstāvīgas dzīves uzsākšanai EUR 130,00,
EUR 213,00 (ar invaliditāti kopš bēr nības);
Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 250,00;
Dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai—
100% apmērā no īres maksas (līdz pašvaldība
piešķir dzīvokli);
Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai EUR
65,00, EUR 107,00 (ar invaliditāti kopš
bērnības), līdz 24 gadu vecumam, ja turpina
mācības vispārējās vidējās vai profesionālās
izglītības iestādē, studē augstskolā vai koledžā.

Pabalsti audžuģimenēm






Bērna uzturam EUR 90,00 (0-7 gadu vecumam), EUR 108,00 (7-18 gadu vecumam) mēnesī;
Pabalsts apģērba, apavu, mīkstā inventāra iegādei EUR 60,00 mēnesī;
Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē
EUR 150,00

Pabalsts veselības uzlabošanai



EUR 50,00 vienu r eizi gadā piešķir bēr niem
ar invaliditāti un personām ar I.grupas invaliditāti pēc veselības uzlabojošu pasākumu veikšanas (masāža, procedūras, izmeklējumi, medikamenti u.tml.).

Pabalsts politiski represētajām personām


EUR 30,00 vienai per sonai tiek piešķir ts
un izmaksāts vienu reizi gadā (jūnijā).

Pabalsts jubilejā







80 gados—EUR 25,00
85 gados—EUR 30,00
90 gados—EUR 35,00
95 gados—EUR 40,00
100 un vairāk gados—EUR 100,00

