Atbalsts ģimenēm ar bērniem

Bērnu ēdināšanai
 Valsts apmaksā ēdināšanas izdevumus 1.- 4. klašu skolēniem EUR 1,42 dienā.
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”.
 Garkalnes novada dome 2017. gada 29. augusta sēdes lēmums:
1) Apmaksāt pusdienas 01.09.2017. - 31.12.2017. visiem Garkalnes Mākslu un
vispārizglītojošās pamatskolas un Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 5. – 9. klašu
izglītojamiem no sociālā budžeta līdzekļiem.
2) Apmaksāt pusdienas 01.09.2017. - 31.12.2017. visiem Garkalnes Mākslu un
vispārizglītojošās pamatskolas un Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmskolas
izglītības grupu audzēkņiem no sociālā budžeta līdzekļiem.
 bezmaksas ēdināšanu (arī brokastis un launagu) Garkalnes
novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs ir tiesības saņemt bērniem no
trūcīgām
un
maznodrošinātām ģimenēm.
 ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem vai ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu un vidējie ienākumi

mēnesī uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 100 % no minimālās darba algas, pabalstu bērnu
ēdināšanai citā vispārizglītojošā izglītības iestādē piešķir ņemot vērā Garkalnes novada domes
Sociālo lietu, komunālo un drošības jautājumu komitejas atzinumu.

Pabalstu bērnu ēdināšanai izglītības iestādē piešķir divas reizes mācību gadā, laika periodā:
septembris – decembris un janvāris – maijs.
Audzināšanai un izglītošanai
 Pabalsts mācību piederumu iegādei
Vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot mācību gadu, piešķir trūcīgām
ģimenēm ar bērniem – EUR 43 katram izglītojamam, maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem
– EUR 21 katram izglītojamam.
Ģimenēm, kurās bērnu (bērnus) audzina aizbildnis un ienākumi uz katru ģimenes locekli
nepārsniedz 100 % no minimālās darba algas – EUR 43 katram izglītojamam;
Ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem vai ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu un ienākumi uz
katru ģimenes locekli nepārsniedz 100 % no minimālās darba algas – EUR 43 katram
izglītojamam.
Sociālais dienests iesniegumu par pabalstu mācību piederumu iegādei pieņem līdz
31.oktobrim.
 Pabalstu bērnu interešu izglītības un vasaras nometņu apmaksai piešķir bērniem
no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem vai
ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu un vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes
locekli nepārsniedz 100 % no minimālās darba algas, šo pabalstu piešķir ņemot vērā
Garkalnes novada domes Sociālo lietu, komunālo un drošības jautājumu komitejas
atzinumu.

Transporta izdevumu kompensācija
Valsts nosaka, ka
 Daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un Latvijas
Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte", ir tiesības saņemt braukšanas maksas
atvieglojumus 25 % apmērā no biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli,
kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā. Minēto braukšanas maksas
atvieglojumu nepiemēro, ja tiek iegādāta abonementa biļete.
 Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–
9. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas
izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās
nozīmes maršrutos.
 Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes
10.–12. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par
braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un
reģionālās nozīmes maršrutos.
 Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9.
klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase), ir tiesības
saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, kura atrodas cita
novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un atpakaļ, ja
izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un
reģionālās nozīmes maršrutos.
Pašvaldības atbalsts transportam:
 Garkalnes novada pašvaldība izmaksā pabalstu EUR 20 apmērā vienam no trūcīgās vai
maznodrošinātās ģimenes (ar vismaz vienu bērnu līdz 18 gadiem) vecākam.
 vidējo profesionālo iestāžu izglītojamiem līdz 24 gadu vecumam, ja ģimenei ir piešķirts
trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss saņem kompensāciju 100% apmērā par
braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie izmanto vilcienu satiksmi, ņemot vērā izglītības
iestādes atrašanos vietu vai autobusu satiksmi reģionālajā starppilsētu nozīmes,
reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā, un autobusu satiksmi pilsētas nozīmes maršrutā,
ņemot vērā izglītības iestādes atrašanos vietu.
 Garkalnes novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītojamie, kuru dzīvesvieta deklarēta Garkalnes novada administratīvajā teritorijā,
saņem kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie
izmanto vilcienu satiksmi, ņemot vērā izglītības iestādes atrašanos vietu vai autobusu
satiksmi reģionālajā starppilsētu nozīmes, reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā, un
autobusu satiksmi pilsētas nozīmes maršrutā, ņemot vērā izglītības iestādes atrašanās
vietu.
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