
Peldbaseins un slidotava

Ģimenēm – draudzīgas cenas. 
Daudzbērnu ģimenēm – bez maksas. 

Informācija: www.olainessports.lv

sPorta infrastruktūras 
Pieejamība6

Bez maksas. 
Sportiskās aktivitātes pieejamas  trīs 
stadionos novadā, kuros bez maksas 
ir iespējams izmantot esošo sporta 
infrastruktūru (skrejceliņus, āra 
trenažierus, basketbola, futbola, volejbola 
laukumus, skeitparkus u.c.)

Informācija: www.olainessports.lv

kultūras un sPorta 
Pasākumi 

Bez maksas. 
Novada svētki, Ģimeņu dienas 
pasākumi, Sporta diena ģimenēm, mazo 
vokālistu konkurss "Cālis", jaundzimušo 
godināšanas pasākums, Ziemassvētku 
pasākums audžuģimenēm un aizbildņu 
ģimenēm u.c.

Informācija: Olaines Kultūras centrs, 
Zeiferta iela 11, Olaine  
www.olaineskultura.lv 

Normatīvie akti
1. Olaines novada domes 2015. gada  

28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2  
"Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem 
Olaines novadā".

2. Olaines novada domes 2016. gada  
7. novembra saistošie noteikumi Nr. 14  
"Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Olaines novadā".

3. Olaines novada domes 2014. gada 
26. marta saistošie noteikumi Nr. 10  
"Par pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu pirmskolas izglītības 
programmas apguvei privātās pirmskolas 
izglītības iestādēs  vai pakalpojumu 
saņemšanai pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja".

4. Olaines novada domes  2016. gada  
28. septembra saistošie noteikumi  
Nr. 10 "Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Olaines novadā". 

5. Olaines novada domes 2010. gada 
15. februāra saistošie noteikumi Nr. 139 
"Par braukšanas maksas atvieglojumiem 
lauku teritorijā dzīvojošies vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu izglītojamajiem Olaines 
novadā".

teritorijā deklarētam bērnam vai 
Olaines novada izglītības iestāžu 
izglītojamajam. Pieteikšanās termiņu 
nosaka katras nometnes vadītājs 
individuāli, izsludinot to iestādē, 
izvietojot plakātus un informāciju 
internetā.
Olaines Sociālais dienests atbalsta 
vasaras nometņu finansēšanu 
trūcīgām ģimenēm ar bērniem.

Informācija: Olaines Sociālais dienests, 
Zemgales iela 33, tālr. 67146041,  
www.olaine.lv/sociala-aizsardziba
 
atbalsts skolēnu 
nodarbināšanai vasarā

Stundas tarifa likme 2,60 eUr. 
Pieejams jauniešiem vecumā no 
15 līdz 17 gadiem, kuri mācās 
vispārizglītojošās vai profesionālās 
izglītības iestādēs Olaines novadā un 
kuru dzīvesvieta (vai vismaz viena no 
vecāku vai aizbildņu dzīvesvietām) 
deklarēta Olaines novada teritorijā.

Informācija: Olaines novada 
pašvaldība, Zemgales iela 33,  
tālr. 67964333,  
www.olainesjauniesiem.lv

visas sPorta interešu 
izglītības Programmas 
novada skolās

Bez maksas 

"olaines sPorta centrs" 

Piedāvā sporta nodarbības: šahā, 
mākslas vingrošanā, handbolā, 
vieglatlētikā, sporta dejās un 
daiļslidošanā* 
Bez maksas. 
*5 EUR mēnesī vecāku līdzmaksājums 
daiļslidošanas nodarbībām.

Informācija: www.olainessports.lv
 
sPorta klubi un 
biedrības

Pašvaldība finansiāli atbalsta sporta 
klubus un biedrības, kas organizē 
bērnu sporta nodarbības. Sporta veidi: 
futbols, bokss, galda teniss, teniss, 
badmintons un hokejs. 
vecāku līdzmaksājums – kluba vai 
biedrības noteiktā biedru nauda.

Informācija: www.olainessports.lv

nekustamā īPašuma 
nodokļa atvieglojumi4 

Dzīvokļa paBalStS  
(kaleNDārā gaDā)1 
trūcīgām ģimenēm: līdz 285 EUR 
maznodrošinātām ģimenēm:  
līdz 215 EUR

Personai, kurai ir 2 nepilngadīgi bērni – 
50% nodokļa atvieglojums. 
Personai, kurai ir 3 vai vairāk bērni –  
90% nodokļa atvieglojums.
Personai, kuras ģimenei piešķirts 
audžuģimenes statuss –  
50% nodokļa atvieglojums.4

Informācija: Olaines novada pašvaldība, 
Zemgales iela 33, tālr. 67964333,  
www.olaine.lv

Pabalsts medicīnas 
PakalPojumu aPmaksai
(kalendārajā gadā)1 

katram trūcīgaS ģimeNeS 
loceklim:
līdz 45 eUr medikamentu un medicīnas 
preču iegādei, līdz 60 eUr ārstniecības 
un rehabilitācijas izdevumiem.

Informācija: Olaines Sociālais dienests, 
Zemgales iela 33, tālr. 67146041,  
www.olaine.lv/sociala-aizsardziba

atbalsts vasaras  
nometņu organizēšanai  
un finansēšanai 

vidēji 90 eUr personai.
pašvaldība līdzfinansē vasaras 
nometnes (gan ekonometnes, gan 
nometņu projektu konkursa ietvaros 
īstenotās).
Nometņu dalībniekam jābūt 
Olaines novada administratīvajā 

skolēnu autobusa 
nodrošināšana un 
skolēnu braukšana 
sabiedriskajā 
transPortā5 

olaines novada skolu skolēniem –  
bez maksas. (Nodrošina bezmaksas 
skolēnu autobusus skolēnu 
nogādāšanai no dzīvesvietas uz 
skolu un atpakaļ. Papildus nodrošina 
braukšanas e-kartes skolēnu braukšanai 
sabiedriskajā transportā).

Olaines novadā deklarētiem, 
bet ārpus Olaines pilsētas 
teritorijas dzīvojošajiem vispārējās 
pamatizglītības iestādēs  
(1.–9. klase) un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs (klātienes 10.–12.
klase) izglītojamajiem, kuri apmeklē 
izglītības iestādes, kas atrodas 
cita novada vai republikas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, sedz 
transporta izdevumu kompensāciju 
50% apmērā par braukšanas 
izdevumiem sabiedriskajā transportā, 
kas saistīti ar braucienu mācību gada 
laikā no dzīvesvietas līdz tuvākajai 
no Olaines novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas robežas 
izglītības iestādei un atpakaļ, bet 
izglītojamajiem, kuri apmeklē speciālās 
izglītības iestādes (pēc medicīniskiem 
norādījumiem), internātskolas 
vai kuriem ir piešķirts trūcīgo vai 
maznodrošināto personu statuss –  
100 % apmērā par braukšanas 
izdevumiem.

Informācija: Olaines novada pašvaldība, 
Zemgales iela 33, tālr. 67964333,  
www.olaine.lv

transPorts ekskursijām
un Pasākumiem

8,35 eUr ikvienam Olaines novada 
izglītības iestādes izglītojamajam. 
Finansējumu iespējams izmantot arī 
sporta pasākumiem un ieejas biļetēm.

atbalsts Pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
izglītojamajiem 

Transports mācību ekskursijām katram 
izglītojamajam – 1,44 eUr, mācību 
līdzekļiem – 5,19 eUr.  
Finansējums iekļauts katras pirmsskolas 
izglītības iestādes ikgadējā budžetā.

Informācija: Olaines Sociālais dienests, 
Zemgales iela 33, tālr. 67146041,  
www.olaine.lv/sociala-aizsardziba

dāvanas izglītojamajiem 

7,40 eUr (vidēji) vērtībā ikvienam 
pirmsskolas izglītības iestādes 
absolventam, pirmklasniekam – Zinību 
dienā, Ziemassvētku paciņa pirmsskolu 
un skolu izglītojamajiem. 

izglītības kursi ģimenēm 

Bez maksas.
Ģimenes veidošana, bērnu audzināšana, 
konsultatīvie kabineti – atbalsts 
speciālistu nodrošināšanai. 

Informācija: Olaines Pieaugušo izglītības 
centrs, Zemgales iela 31, 3. stāvs,  
tālr. 67966741, www.olaine.lv/pic un
Olaines Sociālais dienests,  
Zemgales iela 33, tālr. 67146041,  
www.olaine.lv/sociala-aizsardziba

"olaines sociālais 
dienests" PakalPojumi 

Bez maksas. 
Ikviena Olaines novadā deklarēta un 
dzīvojoša ģimene ar bērniem, kura 
nonākusi krīzes situācijā vai sociāli 
grūtos apstākļos, var vērsties pēc 
atbalsta Olaines novada pašvaldības 
aģentūrā "Olaines sociālais dienests" 
un saņemt sociālā darbinieka darbam 
ar ģimenēm ar bērniem konsultācijas. 
Izvērtējot katru individuālo sociālo 
gadījumu, ģimenei iespējams saņemt 
psihosociālu atbalstu, atbalsta 
speciālistu konsultācijas gan bērniem, 
gan bērnu aprūpes veicējiem (sociālais 
rehabilitētājs, psihologs, psihologs/
psihoterapeits, psihiatrs, narkologs, 
mākslas terapeits, mediātors), kā arī 
atbilstošus sociālos pakalpojumus.

Informācija: Olaines Sociālais dienests, 
Zemgales iela 33, tālr. 67146041,  
www.olaine.lv/sociala-aizsardziba

Pabalsts ēdināšanai 

DaUDzBērNU ģimeNēm  
(KaTRam bēRNam):2

pabalsts skolās 100% apmērā  
(daudzbērnu ģimenes statusa periodā). 
pabalsts pirmsskolas izglītības 
iestādēs 100% apmērā (daudzbērnu 
ģimenes statusa periodā).

aizBilDņiem:2

Ja bērns apgūst izglītību Olaines novada 
vai ārpus Olaines novada teritorijas 
tuvāk pamata dzīvesvietai esošajā citas 
pašvaldības izglītības iestādē. 
pabalsts skolās 100% apmērā (kamēr 
spēkā bāriņtiesas lēmums vai līdz bērna 
18 gadu vecumam).
pabalsts pirmsskolas izglītības 
iestādēs 100% apmērā (kamēr spēkā 
bāriņtiesas lēmums vai līdz bērna  
18 gadu vecumam).2

trūcīgām ģimeNēm:1

Skolās 100%. 
pirmsskolas izglītības iestādēs 100%. 

mazNoDrošiNātām ģimeNēm:1

Skolās 50%. 
pirmsskolas izglītības iestādēs 70%. 

Informācija: Olaines Sociālais dienests, 
Zemgales iela 33, tālr. 67146041,  
www.olaine.lv/sociala-aizsardziba

bērna Piedzimšanas 
Pabalsts2 

150 eUr (vienreizējs pabalsts par katru 
jaundzimušo bērnu). Ja bērna pirmā 
pamata dzīvesvieta kopā ar vienu no 
vecākiem deklarēta Olaines novadā 
un, ja par bērnu nav izmaksāts bērna 
piedzimšanas pabalsts citā pašvaldībā.2 

ģimenēm ar bērniem

ēdināšana

Informācija: Olaines Sociālais dienests, 
Zemgales iela 33, tālr. 67146041,  
www.olaine.lv/sociala-aizsardziba

Pabalsts bārenim un  
bez vecāku gādības 
Palikušam bērnam2 

paBalStS SaDzīveS priekšmetU  
UN mīkStā iNveNtāra iegāDei: 
250,00 eUr (vienreizējs).
   
paBalStS patStāvīgaS DzīveS 
UzSākšaNai:
128,06 eUr (vienreizējs).

paBalStS ikDieNaS izDevUmU 
SegšaNai:
64,03 eUr katru mēnesi, ja pilngadību 
sasniegušais bērns turpina mācības 
vispārējās vai profesionālās izglītības 
iestādē, vai turpina studijas augstskolā 
vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts 
atzītus diplomus, un, saskaņā ar izglītības 
vai studiju procesu regulējošajos 
normatīvajos aktos noteikto kārtību, 
sekmīgi apgūst izglītības vai studiju 
programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu 
vecuma sasniegšanai. 

paBalStS BērNa  
ēDiNāšaNai Skolā:
100% apmērā. 
Ja bārenis apgūst izglītību Olaines 
novada vai ārpus Olaines novada 
teritorijas tuvāk pamata dzīvesvietai 
esošajā citas pašvaldības izglītības 
iestādē.

paBalStS BērNa izglītīBai UN 
aUDziNāšaNai:
72 eUr vienu reizi kalendārā gada laikā, 
ja bārenis, kurš sasniedzis pilngadību, 
mācās dienas apmācības izglītības 
iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu 
vecuma sasniegšanai.

Dzīvokļa paBalStS
Saskaņā ar 2016. gada 7. novembra 
saistošo noteikumu Nr. 14 "Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Olaines novadā" 
281., 282. punktiem līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai.

Informācija: Olaines Sociālais dienests, 
Zemgales iela 33, tālr. 67146041,  
www.olaine.lv/sociala-aizsardziba
 
Pabalsts bērnam ar 
invaliditāti2

paBalStS BērNa aprūpei:
360 eUr mēnesī vasaras periodā (jūnijs, 
jūlijs, augusts), ja par bērnu ar invaliditāti 
ir noteiktas medicīniskas indikācijas 
īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā 
ar smagiem funkcionāliem traucējumiem; 
bērns ar invaliditāti ir skolēns (sākot no 
1. klases); bērna ar invaliditāti vecāki 

sociālā sfēra

transPorts mājoklis

sPorts

Pasākumi

vasara

medicīna

veic algotu darbu, izņemot, ja kāds no 
bērna vecākiem sniedz tikai asistenta 
pakalpojumu pašvaldībā, bet neveic 
nekādu cita veida algotu darbu. 

paBalStS ārStNiecīBaS, 
rehaBilitācijaS, recepšU 
meDicīNaS prečU UN recepšU 
meDikameNtU izDevUmiem
līdz 250 eUr kalendārajā gadā, 
pamatojoties uz minētos izdevumus 
apliecinošiem dokumentiem.  

Informācija: Olaines Sociālais dienests, 
Zemgales iela 33, tālr. 67146041,  
www.olaine.lv/sociala-aizsardziba

atbalsts Privāto Pii 
PakalPojuma saņemšanai 
un bērnu uzraudzības 
PakalPojumu sniedzējam 
(sertificētu aukļu 
pakalpojumam)3

Līdzfinansējuma apmērs par vienu 
bērnu mēnesī ir vienāds ar vidējiem 
uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam 
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai 
attiecīgajā budžeta gadā. 2017. gadā 
līdzfinansējuma apmērs bērnam 
privātās pirmsskolas izglītības iestāžu 
pakalpojuma saņemšanai ir 232,11 eUr  
mēnesī, pie bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja (sertificētas 
aukles) – 187,78 eUr mēnesī.3

Informācija: Olaines novada pašvaldība, 
Zemgales iela 33, tālr. 67964333,  
www.olaine.lv/pirmsskolas-izglitiba

Pabalsts individuālo 
mācību līdzekļu iegādei
(kalendārajā gadā) 

72 eUr katram trūcīgas, 
maznodrošinātas, daudzbērnu ģimenes 
un aizbildnībā esošam bērnam, sākot 
no 1. klases un, ja bērns mācās dienas 
apmācības izglītības iestādē.1, 2

olaines novadā

Pašvaldības atbalsts
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