Ogres novada sociālais dienests informē, ka bērnu vecākiem, kuru bērni mācās
Ogres novada izglītības iestādēs ir tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu un pabalstu
individuālo mācību līdzekļu piederumu iegādei.

Ēdināšanas pabalsts
Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu”, spēkā no
26.10.2016.

*bērnudārzs

**skola (5-12.klase)

Lai pretendētu uz pabalsta saņemšanu, jāatbilst kādam no kritērijiem:
1) bērnam noteikta invaliditāte;
2) vid.ģimenes ienākumi pēdējo 3 mēn.laikā < 228 EUR katram ģimenes loceklim;
3) ģimene audzina 3 vai vairāk bērnus līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina
mācības vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.

*** 2017./2018. mācību gadā ēdināšanas pabalstu 100% apmērā piešķir visu izglītības iestāžu Ogres novada
izglītojamo ģimenēm, kuras audzina 3 un vairāk bērnus.

Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam
attiecīgajā bērnudārzā vai skolā.

Kādi dokumenti jāiesniedz Ogres novada
Sociālajā dienestā?

Iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu:
 var iesniegt Sociālajā dienestā vai
 izglītības iestādē.

Ja pabalstu vēlās saņemt ģimene, kurai ir jāizvērtē ienākumi un jāpiešķir
statuss, aicinām uzreiz vērsties sociālajā dienestā, lai darbinieki uzreiz
varētu pārbaudīt Jūsu deklarācijā norādīto informāciju un uzrakstītu
iesniegumu statusa piešķiršanai.
Beidzoties termiņam, uz kādu piešķirts pabalsts, pabalsta pieprasītājam ir
tiesības pieprasīt pabalstu atkārtoti.
Iesniegumu izvērtēšanu un citu iesniedzamo dokumentu atbilstību veic tikai
un vienīgi Sociālais dienests.
Pabalsta piešķiršanas kārtība:
Pēc visu pabalsta izmaksāšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Sociālais
dienests 5 darba dienu laikā:

Pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei
Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2015
“Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”, spēkā no 01.06.2015.

Pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei tiek piešķirts vienam
vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klases izglītojamam.
PAPILDUS!!!
Biedrība “Latvijais Sarkanais krusts” trūcīgām ģimenēm nodrošina individuālo mācību
piederumu komplektu vai skolas somu – viens komplekts vai skolas soma kalendārā gada
ietvaros katram bērnam vecumā no 5 - 16 gadiem.
INFORMĀCIJAI:
Ģimene/persona atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 EUR.
Ģimene atzīstama par maznodrošinātu:
 ja ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz
55% (209,00 EUR) no valstī noteiktās minimālās mēneša algas;
 ja ģimene sastāv no nestrādājošiem pensionāriem un/vai invalīdiem un/vai ar tiem kopā dzīvo
nepilngadīgi bērni, un šīs ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3
mēnešu laikā nepārsniedz 75% (285,00 EUR) no valstī noteiktās minimālās mēneša algas;
Izvērtējot ģimenes/personas ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu vai
maznodrošinātu, par īpašumu netiek uzskatīts:
 viens zemes vai viens zemes un meža īpašums, kurš atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā
un kura platība nepārsniedz: pilsētā – 0,06 ha; pagastu teritorijās - 3 ha;
 nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai personai, kurai ir kopīga saimniecība ar
iesniedzēju, un kur dzīvo iesniedzēja vai personas, kurai ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju,
pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;
 viena garāža, viens automobilis, automašīnas piekabe vai motocikls, kas ir ģimenes/personas
īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim.
Izvērtējot ģimenes/personas ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu vai
maznodrošinātu, vidējie ienākumi tiek samazināti par izdevumiem kredīta maksājumiem, kas tiek
veikti sakarā ar ģimenes/personas vienīgā mājokļa iegādi.

Detalizētu informāciju par pabalstu veidiem, apmēru, piešķiršanas kritērijiem,
pieprasīšanas kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt vēršoties Ogres,
Madlienas, Suntažu un Taurupes sociālajos centros, atbilstoši savai deklarētajai
dzīvesvietai.
Ogres sociālais centrs:
Vidzemes iela 3, Ogre, LV-5001
Sociālās palīdzības nodaļa: 28807927 – nodaļas vadītāja; sociālie
darbinieki: 20365099, 28807922, 650 55194; 650 55196
Klientu pieņemšanas laiki Ogres sociālajā centrā
P. 13.00 - 17.30; O. 9.00 - 12.00; T. 13.00 - 16.00; C. 9.00 - 12.00

Ogresgala apkalpošanas centrā (T.65035128, 28807936)
T. 13.00 - 16.00; C. 9.00 - 12.00

Ciemupes apkalpošanas centrā (T.650 68734, 26644365):
P. 13.00 - 17.30; O. 9.00 - 12.00

Madlienas sociālais centrs:
“Pagastmāja”, Madliena, LV-5045
tālr. 28652707; 65055154
Klientu pieņemšanas laiki:
Madliena: P. 8.00 -12.00, 13.00-18.00, T. 8.00-12.00, 13.00-17.00
Krape: T. 9.00 - 14.00
Ķeipene: O., C. 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.30; T.8.30 - 12.00, 13.00 - 15.30
(pieņem Sociālais darbinieks);

Suntažu sociālais centrs:
“Tautas nams”, Suntaži, LV-5060
tālr. 26586088; 65037187
Klientu pieņemšanas laiki:
Suntaži: P. 8.30 -12.00, 12.30-18.00, O.,C. 8.30-12.00, 12.30-17.00, P. 8.30 12.00, 12.30-16.00
Laubere: P. 8.00 -12.00, 12.30-17.30, O.,C. 8.00-12.00, 12.30-16.30

Taurupes sociālais centrs:
“Pagasta padome”, Bērzu iela 6, Taurupe, LV-5064
tālr. 65055264
Klientu pieņemšanas laiki:
Taurupe: P., T., C. 8.00 - 12.00
Meņģele: P. 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, C. 14.00 - 17.00, P. 8.00 - 12.00
Mazozoli: P. 14.00 - 18.00, T. 14.00 - 17.00, P. 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

