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1. Izdarīt Olaines novada domes 
2019. gada 27. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. SN14/2019 “Par materiālo 
palīdzību bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam Olaines novadā” šādus 
grozījumus:
1.1. aizstāt 9.1. apakšpunktā skaitli “300”  

ar skaitli “350”;
1.2. aizstāt 10.1. apakšpunktā skaitli “200” 

ar skaitli “300”;

1.3. svītrot 14.1. apakšpunktā vārdus 
“dienas apmācības”;

1.4. aizstāt 16. punktā skaitli “150” ar skaitli 
“250” un skaitli “280” ar skaitli “350”;

1.5. aizstāt 17. punktā skaitli “500” ar skaitli 
“850”;

1.6. aizstāt 18. punktā skaitli “120” ar skaitli 
“150” un skaitli “180” ar skaitli “200”;

1.7. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
“22. Mājokļa pabalstu aprēķina un 

piešķir, ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanas 
noteikumus, nevērtējot bērna ienākumus 
un materiālo stāvokli.”;
1.8. aizstāt 23., 25. un 26. punktā vārdus 
“dzīvokļa pabalsts” ar vārdiem “mājokļa 
pabalsts” atbilstošā locījumā.

2. Šo noteikumu 1.7. punkts stājas spēkā 
2021. gada 1. jūlijā. 

Grozījumi Olaines novada domes saistošajos noteikumos  
Nr. SN14/2019 “Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku 

gādības palikušam bērnam Olaines novadā”

 2021. gada 1. aprīlī stājas spēkā
•	 Grozījumi	Olaines	novada	domes	saistošajos	noteikumos	Nr.	SN14/2019	
 “Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Olaines novadā”.
•	 Jaunā	redakcijā	saistošie	noteikumi	Nr. SN2/2021	“Par	sociālo	palīdzību	trūcīgām	un	maznodrošinātām	 

mājsaimniecībām Olaines novadā”.
•	 Jauni	saistošie	noteikumi	Nr.	SN3/2021	“Par	pabalstu	krīzes	situācijā	Olaines	novadā”.

Saistošie noteikumi
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 
noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek 
sniegta sociālā palīdzība (turpmāk – 
pabalsti) trūcīgām un maznodrošinātām 
mājsaimniecībām, pabalstu veidus, to 
apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas 
kārtību, kā arī nosaka maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksni.

2. Tiesības saņemt noteikumos 
paredzētos pabalstus ir personām, kuras 
ir deklarējušas savu dzīvesvietu Olaines 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. 

3. Ar sociālo palīdzību saistīto jautājumu 
risināšanu un lēmumu pieņemšanu 
Olaines novada dome deleģē Olaines 
novada pašvaldības aģentūrai “Olaines 
sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais 
dienests).

4. Maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu	slieksnis	ir	400 euro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un	280 euro pārējām personām 
mājsaimniecībā.

5. Noteikumos lietotie termini:
5.1.  bērns – šo noteikumu izpratnē ir 

persona līdz 18 gadu vecumam, 
izņemot personu, kura iegūst 
vispārējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību, līdz 24 gadu vecumam;

5.2.  darbaspējīga persona – šo 
noteikumu izpratnē ir persona 
no 15 gadu vecuma līdz valsts 
vecuma pensijas piešķiršanai 
nepieciešamajam vecumam, 
izņemot personu, kurai noteikta 
invaliditāte, un, izņemot personu, 
kura iegūst vispārējo, profesionālo 
vai augstāko izglītību, līdz 24 gadu 
vecumam. 

I. Pabalstu veidi
6. Olaines novadā ir šādi pabalsti:
6.1.  garantētā minimālā ienākuma 

pabalsts;
6.2.  mājokļa pabalsts;
6.3.  veselības pabalsts:

6.3.1. medikamentu, medicīnas 
preču iegādes, rehabilitācijas un 
ārstniecības izdevumiem;
6.3.2. higiēnas preču izdevumiem;
6.3.3. zobu protezēšanas izdevumiem;

6.4.  pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai 
izglītības iestādē;

6.5.  pabalsts bērna apģērba iegādei;
6.6.  pabalsts bērnam nometnē;
6.7.  pabalsts sociālās atstumtības riskam 

pakļautas personas ēdināšanai;
6.8.  transporta pabalsts.

II. Materiālās situācijas izvērtēšana  
un pabalstu saņemšana
7.   Mājsaimniecības materiālās situācijas 
izvērtēšana, pabalstu piešķiršana un 
atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusam tiek 
nodrošināta atbilstoši normatīvajiem 
aktiem, kas nosaka minimālo ienākumu 
slieksni un materiālā stāvokļa līmeni, 
kā arī kārtību, kādā tiek izvērtēta 
mājsaimniecības materiālā situācija un 
sociālās palīdzības saņemšana.

III. Garantētā minimālā  
ienākuma pabalsts
8. Pabalstu aprēķina un piešķir 
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas 
nosaka minimālo ienākumu slieksni un 
materiālā stāvokļa līmeni, kā arī kārtību, 
kādā tiek izvērtēta mājsaimniecības 
materiālā situācija un sociālās palīdzības 
saņemšana. 

9. Pabalstu izmaksā līdz katra mēneša 
pēdējai darba dienai ar pārskaitījumu 
uz personas kredītiestādes vai 
pasta norēķinu sistēmas kontu vai 

nepieciešamības gadījumā izmaksā 
personai skaidrā naudā.

IV. Mājokļa pabalsts
10. Pabalstu aprēķina un piešķir 
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas 
nosaka minimālo ienākumu slieksni un 
materiālā stāvokļa līmeni, kā arī kārtību, 
kādā tiek izvērtēta mājsaimniecības 
materiālā situācija un sociālās palīdzības 
saņemšana. 

11. Piešķirto mājokļa pabalstu par 
mājokli ar centralizēto apkuri pārskaita 
apsaimniekotājam vai pakalpojumu 
sniedzējam mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas vai līdz nākamā mēneša 
pēdējai darba dienai.

12. Piešķirto mājokļa pabalstu cietā 
kurināmā iegādei pēc vienošanās ar 
personu izmaksā skaidrā naudā vai 
pārskaita uz personas kredītiestādes 
kontu vai pasta norēķinu sistēmas kontu 
mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
vai līdz nākamā mēneša pēdējai darba 
dienai.

V. Veselības pabalsti
13. Pabalstu medikamentu, medicīnas 
preču iegādes, ārstniecības un 
rehabilitācijas izdevumiem piešķir 
kalendārajā gadā:
13.1.	līdz	130 euro uz vienu personu 

trūcīgai mājsaimniecībai, kurā ir 
vismaz viena darbaspējīga persona, 
un maznodrošinātai mājsaimniecībai, 
kurā nav nevienas darbaspējīgas 
personas; 

13.2.	līdz	150 euro uz vienu personu 
trūcīgai mājsaimniecībai, kurā nav 
nevienas darbaspējīgas personas.

14. Pabalstu higiēnas preču izdevumiem 
piešķir kalendārajā gadā:
14.1.	līdz	115 euro trūcīgas 

Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām 
mājsaimniecībām Olaines novadā

2021. gada	24. februārī	Olainē.	
Saistošie noteikumi Nr. SN2/2021. Spēkā no 2021. gada 1. aprīļa.

Apstiprināti	ar	Olaines	novada	domes	2021. gada	24. februāra	sēdes	lēmumu	(3. prot.,	16.1. p.).	Izdoti	saskaņā	ar	Sociālo	pakalpojumu	
un	sociālās	palīdzības	likuma	3. panta	otro	daļu,	33. panta	trešo	daļu,	36. panta	sesto	daļu,	likuma	“Par	palīdzību	dzīvokļa	jautājumu	
risināšanā”	14. panta	sesto	daļu,	likuma	“Par	pašvaldībām”	43. panta	trešo	daļu.

http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
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mājsaimniecības, kurā ir 
vismaz viena darbaspējīga 
persona, un maznodrošinātas 
mājsaimniecības, kurā nav nevienas 
darbaspējīgas personas, ilgstoši 
nestaigājošam un kopjamam 
vecuma pensijas saņēmējam vai 
ilgstoši nestaigājošai un kopjamai 
pilngadīgai personai ar invaliditāti; 

14.2.	līdz	145 euro trūcīgas 
mājsaimniecības, kurā nav  
nevienas darbaspējīgas personas, 
ilgstoši nestaigājošam un 
kopjamam vecuma pensijas 
saņēmējam vai ilgstoši 
nestaigājošai un kopjamai 
pilngadīgai personai ar invaliditāti.

15. Pabalstu zobu protezēšanas 
izdevumiem	piešķir	līdz	80 euro 
kalendārajā gadā uz vienu personu 
trūcīgai vai maznodrošinātai 
mājsaimniecībai, kurā nav nevienas 
darbaspējīgas personas.

16. Pieprasot veselības pabalstu, 
persona papildus iesniedz izdevumus 
apliecinošus dokumentus (kases čeka, 
stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina 
kopija (uzrādot oriģinālu), kurā norādīts 
personas vārds, uzvārds, personas kods, 
maksājuma mērķis, samaksas summa un 
samaksas datums), kas izsniegti kārtējā 
kalendārajā gadā un kuru kopsumma 
nav	mazāka	par	20 euro.

17. Sociālajam dienestam ir tiesības 
pieprasīt no personas ārstējošā ārsta 
izziņu par medikamentu iegādes 
pamatotību. 

18. Pieprasot saistošo noteikumu 
14. punktā	minēto	pabalstu,	persona	
papildus iesniedz ārstējošā ārsta izziņu 
par veselības stāvokli un nepieciešamību 
regulāri lietot higiēnas preces.

19. Izņēmuma gadījumos persona var 
izmantot pabalstu lielākā apmērā, 
ja ir saņemta rakstiska piekrišana no 
citām mājsaimniecības pilngadīgajām 
personām, nepārsniedzot kopējo 
pabalsta apmēru ģimenei.

20. Piešķirto veselības pabalstu pēc 
vienošanās ar personu izmaksā skaidrā 
naudā vai pārskaita uz personas 
kredītiestādes kontu vai pasta norēķinu 

sistēmas kontu mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas.

VI. Pabalsts ēdināšanas izmaksu 
segšanai vispārējās izglītības iestādē
21. Pabalstu piešķir trūcīgas vai 
maznodrošinātas mājsaimniecības 
bērnam par faktiski apmeklēto dienu 
skaitu vispārējās izglītības iestādē, kurā 
netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana: 
21.1. Olaines novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajās 
vispārējās izglītības iestādēs 
atbilstoši Olaines novada domes 
apstiprinātajām ēdināšanas 
izmaksām;

21.2. citā pašvaldībā esošajās vispārējās 
izglītības iestādēs tādā apmērā, kas 
nepārsniedz Olaines novada domes 
apstiprinātās ēdināšanas izmaksas 
Olaines novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošajās 
vispārējās izglītības iestādēs. 

22.	Ja	vispārējā	izglītības	iestāde	
atrodas Olaines novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, pabalstu 
pārskaita pakalpojuma sniedzējam 
saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem 
sadarbības līgumiem par bērnu ēdināšanu 
mēneša laikā no pakalpojuma sniedzēja 
rēķina saņemšanas. 

23.	Ja	vispārējā	izglītības	iestāde	atrodas	
citas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, pabalstu, pamatojoties uz 
ēdināšanas izdevumus apliecinošiem 
dokumentiem, pārskaita uz pabalsta 
pieprasītāja kredītiestādes kontu 
mēneša laikā no izdevumus apliecinoša 
dokumenta saņemšanas.

VII. Pabalsts bērna apģērba iegādei 
24.	Pabalstu	75 euro vienu reizi 
kalendārajā gadā piešķir trūcīgai vai 
maznodrošinātai mājsaimniecībai par 
katru	bērnu,	sākot	no	1. klases,	ja	bērns	
mācās izglītības iestādē. 

25. Pabalstu pārskaita uz personas, kura 
pieprasījusi pabalstu, kredītiestādes kontu 
vai pasta norēķinu sistēmas kontu mēneša 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

VIII. Pabalsts bērnam nometnē
26.  Pabalstu līdz 60 euro kalendārajā gadā 
par uzturēšanās izdevumiem nometnē 
piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai 

mājsaimniecībai par katru bērnu trūcīgas 
vai maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusa periodā. 

IX. Pabalsts sociālās atstumtības 
riskam pakļautās personas ēdināšanai
27.	Ēdināšanas	pabalstu	0,90 euro piešķir 
trūcīgas mājsaimniecības katrai personai 
vienai ēdienreizei, ja objektīvu apstākļu 
dēļ mājsaimniecībai nav iespējas vai ir 
ierobežota iespēja nodrošināt pietiekamu 
uzturu. 

28. Pabalstu pārskaita pakalpojuma 
sniedzējam vienu reizi mēnesī līdz mēneša 
pēdējai darba dienai par faktiskajām 
ēdienreizēm iepriekšējā mēnesī.

X. Transporta pabalsts
29.	Transporta	pabalstu	līdz	40 euro 
kalendārajā gadā piešķir trūcīgas vai 
maznodrošinātas mājsaimniecības 
pilngadīgai personai ar invaliditāti 
vai personai, kura ir vecuma pensijas 
saņēmēja, ja tai nav piešķirts valsts 
pabalsts transporta izdevumu 
kompensēšanai un tā nesaņem transporta 
pabalstu kā persona, kura sasniegusi  
75 gadu vecumu. 

30. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā 
ar Sociālā dienesta apstiprinātiem 
noteikumiem par transporta pabalsta 
izmantošanas kārtību.

XII. Noslēguma jautājumi
31. Noteikumu V nodaļa “Mājokļa 
pabalsts”	stājas	spēkā	2021. gada	
1. jūlijā,	līdz	2021. gada	30. jūnijam	
mājokļa pabalsts tiek piešķirts un 
izmaksāts atbilstoši Olaines novada 
domes	2020. gada	29. janvāra	saistošo	
noteikumu	Nr. SN2/2020	“Par	ģimenes	
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālajiem pabalstiem Olaines novadā” 
VII nodaļā “Dzīvokļa pabalsts” noteiktajam 
regulējumam.

32. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
zaudē spēku Olaines novada domes 
2020. gada	29. janvāra	saistošie	noteikumi	
Nr. SN2/2020	“Par	ģimenes	vai	atsevišķi	
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 
vai maznodrošinātu un sociālajiem 
pabalstiem Olaines novadā”, izņemot  
VII nodaļu “Dzīvokļa pabalsts”, kas ir spēkā 
līdz	2021. gada	30. jūnijam.	  
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1. Saistošie noteikumi nosaka Olaines 
novada pašvaldības pabalsta krīzes 
situācijā (turpmāk – pabalsts) apmēru, 
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, 
kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt 
pabalstu.

2. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai vai 
atsevišķai personai mājsaimniecībā 
(turpmāk – mājsaimniecība), kura 
nonākusi krīzes situācijā, kurā 
katastrofas vai citu ārēju notikumu 
dēļ mājsaimniecībai vairs nav iespēju 
izmantot ierastos problēmu risināšanas 
veidus, tā saviem spēkiem nespēj 
pārvarēt šo notikumu radītās sekas un ir 
nepieciešama psihosociāla vai materiāla 
palīdzība.

3. Pabalstu piešķir bez mājsaimniecības 
ienākumu izvērtēšanas, bet ņemot vērā 
krīzes situācijā radīto notikumu sekas un 
Olaines novada pašvaldības aģentūrā 
“Olaines sociālais dienests” (turpmāk –  
Sociālais dienests) speciālista veiktu 
mājsaimniecības vajadzību izvērtējumu. 

4. Pabalstu piešķir tām personām 
mājsaimniecībā, kuras savu dzīvesvietu ir 
deklarējušas Olaines novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

5. Pabalsta pieprasītājs iesniedz 
iesniegumu un dokumentus, kas apliecina 
krīzes situācijas apstākļus un pamato 
materiālās palīdzības un tās apmēra 
nepieciešamību. Iesniegumu paraksta 
visi mājsaimniecības pilngadīgie locekļi, 
ar ko sniedz Sociālajam dienestam 
atļauju izmantot pašvaldības un valsts 
datu reģistros pieejamo informāciju par 
mājsaimniecību.

6. Vienreizēju pabalstu piešķir:

6.1.  līdz 100 euro kārtējā gadā katrai 
personai mājsaimniecībā ar Sociālā 
dienesta lēmumu 10 darba dienu 
laikā pēc iesnieguma un dokumentu 
saņemšanas, bet ne vēlāk kā triju 
mēnešu laikā no krīzes situācijas 
rašanās dienas;

6.2.  vairāk nekā 100 euro kārtējā gadā 
katrai personai mājsaimniecībā ar 
Olaines novada domes lēmumu, 
pamatojoties uz atbilstošu 
institūciju izsniegtiem apliecinošiem 
dokumentiem par neparedzēto 
apstākļu radītiem zaudējumiem 
gadījumos, ja nepienākas cits 
valsts noteiktais pabalsts vai 
apdrošināšanas atlīdzība. 

6.3.  pabalstu pārskaita uz pabalsta 
pieprasītāja kredītiestādes norēķinu 
kontu vai pasta norēķinu sistēmas 
kontu triju darba dienu laikā pēc 
lēmuma par pabalsta piešķiršanu 
pieņemšanas.

7. Pabalstu ārkārtas situācijā saistībā ar 
Covid-19 izplatību piešķir laika periodā, 
kas noteikts normatīvajos aktos par 
krīzes pabalsta piešķiršanu saistībā ar 
Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtas 
situācijas dēļ, ar Sociālā dienesta lēmumu 
10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un 
dokumentu saņemšanas:
7.1.  150,00 euro mēnesī katrai personai 

mājsaimniecībā, un pabalsta apmēru 
palielina par 50 euro mēnesī katram 
bērnam, ja mājsaimniecība (tai skaitā 
audžuģimene un aizbildnis) aprūpē 
bērnu līdz 18 gadu vecumam;

7.2.  mājsaimniecībai ir tiesības saņemt 
pabalstu, ja tā atbilst kādam no 
šādiem kritērijiem: 
7.2.1. mājsaimniecībai saistībā ar 
ārkārtējo situāciju nav ienākumu 
(piemēram, nav piešķirts dīkstāves 

pabalsts vai dīkstāves palīdzības 
pabalsts, persona ir bezalgas 
atvaļinājumā ne mazāk kā vienu 
mēnesi, personai ir piešķirts 
bezdarbnieka statuss, bet vēl nav 
saņemts bezdarbnieka pabalsts, 
vai Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt 
pabalsta piešķiršanu);
7.2.2. mājsaimniecībai ir radušies 
papildu izdevumi, ko tā pati nespēj 
segt, atrodoties pašizolācijā saistībā 
ar atgriešanos no citas valsts 
(piemēram, ienākumi un uzkrājumi 
iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, 
transportam, ko persona apliecina ar 
attiecīgiem dokumentiem);
7.2.3. mājsaimniecība atrodas vai 
ir atradusies karantīnā, un sakarā 
ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko 
persona apliecina ar attiecīgiem 
dokumentiem.

7.3.  Pabalstu pārskaita uz pabalsta 
pieprasītāja kredītiestādes norēķinu 
kontu vai pasta norēķinu sistēmas 
kontu triju darba dienu laikā pēc 
lēmuma par pabalsta piešķiršanu 
pieņemšanas.

8. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var 
apstrīdēt Olaines novada domē.

9. Olaines novada domes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā. 

Detalizēta saistošo noteikumu informācija (pielikumi, veidlapas) atrodama www.olaine.lv

Lasi
jaunumus arī šeit:
www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba

Par pabalstu krīzes situācijā Olaines novadā

2021. gada 24. februārī Olainē.
Saistošie noteikumi Nr. SN3/2021. Spēkā no 2021. gada 1. aprīļa.

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2021. gada 24. februāra sēdes lēmumu (3. prot., 16.2. p.).
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu. 

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Bezmaksas. Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". 
Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.
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