2020.gada 25.martā

Saistošie noteikumi Nr.SN___/2020
Apstiprināti ar Olaines novada domes
2020.gada 25.marta sēdes lēmumu
(4.prot., ____.p.)

Grozījumi Olaines novada domes 2011.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 ‘’Olaines
novada pašvaldības aģentūras ‘’Olaines sociālais dienests’’ nolikums”
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu un 16.panta otro daļu,
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta pirmās
daļas 13.punktu

Izdarīt Olaines novada domes 2011.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 ‘’Olaines
novada pašvaldības aģentūras ‘’Olaines sociālais dienests’’ nolikums” šādus grozījumus:
1.
Papildināt nolikuma 10.punktu pirms vārdiem “Sociālo pakalpojumu nodaļa” ar
vārdiem “Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem”;
2.
Izteikt nolikuma 25.punktu šādā redakcijā:
“25. Aģentūra nolikumā noteiktā izpildei izmanto Olaines novada pašvaldības īpašumā esošo
nekustamo mantu, kas atrodas Aģentūras valdījumā:
25.1. ēku ar kopējo platību 1553,50 kv.m. un tai piesaistīto zemes gabalu 1796 kv.m platībā
(kadastra Nr. 8009 004 1801) Zeiferta ielā 8, Olainē, Olaines novadā, ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas – “Olaines sociālās aprūpes centrs” pakalpojumu sniegšanai;
25.2. telpas pirmajā stāvā ar kopējo platību 407.6 kv.m. un otrajā stāvā ar kopējo platību 280.60
kv.m, saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās pases-arhīva lietu Nr.104, Zemgales ielā 33, Olainē,
Olaines novadā, Aģentūras pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai;
25.3. telpas trešajā stāvā ar kopējo platību 159.74 kv.m, saskaņā ar nekustamā īpašuma
tehniskās pases – arhīva lietu Nr.113, Zemgales ielā 31, Olainē, Olaines novadā, sabiedrisko
organizāciju izvietošanai un ēkas pagrabstāvā ar kopējo platību 102.99 kv.m Higiēnas centra
pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai;
25.4. ēku ar kopējo platību 551.50 kv.m. un ēkai piesaistīto zemesgabalu (kadastra Nr. 8009
501 0329) Stacijas ielā 38A, Olainē, Olaines novadā, Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra
“’OLAKS” pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai;
25.5. nedzīvojamās telpas pirmajā stāvā ar kopējo platību 91.60 kv.m. platībā (ēkas kadastra
numurs 8080 501 0009) saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās pases – arhīva lietu Nr.476, Gaismas
ielā 6, Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā, Dienas centra “Gaismas” pakalpojuma sniegšanai un
nodrošināšanai;
25.6. nedzīvojamās telpas ēkā ar kadastra apzīmējumu 8009 001 0215 001, Zemgales ielā 57,
Olainē, Olaines novadā, HIV profilakses punkta izvietošanai.’’
3.
Izteikt nolikuma 32.punktu šādā redakcijā:
“32. Aģentūrai jāpārvalda tai valdījumā nodotā manta, nodrošinot saglabāšanu, uzturēšanu un
remontu, sedzot izdevumus no Aģentūras budžeta.”
4.
Izteikt nolikuma 3.pielikumu ‘’Olaines novada pašvaldības aģentūras ‘’Olaines
sociālais dienests’’ struktūra’’ jaunā redakcijā (pielikumā 3.pielikums ‘’Olaines novada pašvaldības
aģentūras ‘’Olaines sociālais dienests’’ struktūra’’).

Priekšsēdētājs

A.Bergs

Olaines novada domes 2020.gada 25.marta saistošo noteikumu ‘’Par grozījumiem Olaines
novada domes 2011.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "”Olaines novada
pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” nolikums”” projekta paskaidrojuma
raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta
nepieciešamības 1.1.
Spēkā esošie Olaines novada domes 2011.gada
pamatojums
27.aprīļa saistošajos noteikumi Nr.7 "Olaines novada
pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” nolikums’’’
(Saistošie noteikumi Nr.7) nosaka Olaines novada pašvaldības
aģentūras ‘’Olaines sociālais dienests’’(turpmāk - Aģentūra)
izveidošanas mērķus un uzdevumus, Aģentūras tiesības un
pienākumus, kā arī pārvaldību, tās darbības pārraudzību un
rīcību ar mantu, finansēšanas kārtību un administratīvo aktu
izdošanas un pārsūdzēšanas kārtību. Saistošie noteikumi Nr.7
nosaka kārtību kādā Aģentūra likvidējama vai reorganizējama.
1.2.
Aģentūras darbību nodrošina trīs nodaļas – Sociālo
pakalpojumu nodaļa, Sociālās palīdzības un sociālā darba
nodaļa un Aprūpes nodaļa. Paplašinoties sociālo pakalpojumu
pieprasījumam Olaines novadā, no 2019.gada 1.aprīļa Aģentūrā
ir izveidota atsevišķa nodaļa, kas sniedz pakalpojumus ģimenēm
ar bērniem - Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem.
1.3.
No 2020.gada Aģentūras lietošanā tiek nodotas biroja
telpas Zemgales ielā 33, Olainē, 1.stāvā.
1.4.
Ņemot vērā iepriekšminēto ir nepieciešams veikt
grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 7, izdodot jaunus
saistošos noteikumus ’’Grozījumi 2011.gada 27.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.7 "Olaines novada pašvaldības
aģentūras „Olaines sociālais dienests” nolikums’’’ (turpmāk Saistošo noteikumu projekts).
2. Īss projekta satura izklāsts

2.1.
Saistošie noteikumu projekts izstrādāts saskaņā LR
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 16.panta otro daļu
un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta pirmās daļas 13.punktu.
2.2.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis –
precizēt un papildināt Saistošo noteikumu Nr.7 tiesisko
regulējumu:
2.2.1. papildināt 10.punktā Aģentūras struktūru ar jaunu
nodaļu – Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem un
pievienot Saistošo noteikumu Nr.7 jaunu
3.pielikumu - Aģentūras struktūra.
2.2.2.

precizēt un papildināt 25.punktu par Aģentūras
lietošanā nodotajām telpām.

3. Informācija
par
plānoto Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs pašvaldības budžetu.
projekta
ietekmi
uz Lai nodrošinātu Noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams
pašvaldības budžetu
veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija
par
plānoto Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi
projekta
ietekmi
uz neietekmē.
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Jautājums tika izskatīts Olaines novada domes sēdē.

6. Informācija par konsultācijām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā
ar privātpersonām
netika nodrošināta tādēļ, ka Saistošo noteikumu projekts
neierobežo sabiedrības tiesības .
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