I. Sociālās/materiālās palīdzības pabalsti ģimenēm ar bērniem, neizvērtējot ģimenes ienākumus:
➢ bērna piedzimšanas pabalsts – 300 eiro (ja viens no vecākiem ir deklarēts Olaines novadā) vai
400 eiro (ja abi vecāki ir deklarēti Olaines novadā);
➢ pabalsts daudzbērnu ģimenei apģērba iegādei bērnam – 75 eiro kalendārajā gadā;
➢ pabalsts daudzbērnu ģimenei bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē – 100% apmērā;
➢ transporta pabalsts daudzbērnu ģimenēm – līdz 100 eiro;
➢ pabalsts aizbildnim apģērba iegādei bērnam – 75 eiro kalendārajā gadā;
➢ pabalsts aizbildnim bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē – 100% apmērā;
➢ ikmēneša pabalsts aizbildnim bērna ikdienas izdevumiem – 100 eiro mēnesī;
➢ pabalsts bārenim apģērba iegādei bērnam, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādē vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, – 75 eiro kalendārajā gadā;
➢ pabalsts bārenim bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē – 100% apmērā;
➢ vienreizējs pabalsts bārenim patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 150 eiro vai 280 eiro (ja pilngadību
sasniegušajam bērnam ir invaliditāte no bērnības);
➢ vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu iegādei pilngadību sasniegušam bārenim – 500 eiro;
➢ ikmēneša pabalsts ikdienas izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim, kurš turpina mācības
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, –
120 eiro vai 280 eiro (ja pilngadību sasniegušajam bērnam ir invaliditāte no bērnības);
➢ dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim (atsevišķs aprēķins);
➢ pabalsts ārstniecības, rehabilitācijas, recepšu medicīnas preču un recepšu medikamentu
izdevumiem bērnam ar invaliditāti – līdz 250 eiro kalendārajā gadā;
➢ pabalsts 360 eiro 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 veic algotu darbu, izņemot, ja kāds no bērna vecākiem sniedz tikai asistenta
pakalpojumu pašvaldībā, bet neveic nekādu cita veida algotu darbu;
➢ pabalsts par uzturēšanās izdevumiem nometnē ģimenei par bērnu ar invaliditāti, kuram nav
noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem, – līdz 60 eiro kalendārajā gadā;
➢ pabalsts audžuģimenei bērna uzturam – 300 eiro mēnesī;
➢ pabalsts audžuģimenei bērna mīkstā inventāra iegādei – 200 eiro gadā;
➢ pabalsts apbedīšanai par nepilngadīgu personu – 300 eiro.

II. Sociālās/materiālās palīdzības pabalsti, neizvērtējot ģimenes ienākumus:
➢ pabalsts cienījama vecuma personām 80, 85 gadu jubilejā (50 eiro),
90 līdz 99 gadu jubilejā (100 eiro), 100 gadu un sekojošās jubilejās (200 eiro);
➢ pabalsts zelta kāzu jubilejā – 200 eiro;
➢ transporta pabalsts personai, kura sasniegusi 75 gadu vecumu, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts
transporta izdevumu kompensēšanai, – līdz 40 eiro;
➢ pabalsts politiski represētām personām – 100 eiro kalendārajā gadā;
➢ pabalsts sociālās atstumtības riskam pakļautas personas ēdināšanai – 0,90 eiro dienā;
➢ pabalsts dokumentu noformēšanai – līdz 50 eiro (personai, kurai nav ienākumu un kurai uz
iesnieguma reģistrēšanas dienu nav deklarētas dzīvesvietas, bet pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir
Olaines novadā);
➢ pabalsts aizgādnim – 25 eiro mēnesī;
➢ vienreizējs pabalsts pēc soda izciešanas – 60 eiro;
➢ pabalsts tuberkulozes slimniekam – 3 eiro dienā;
➢ pabalsts krīzes situācijā – līdz 100 eiro (virs 100 eiro ar domes lēmumu);
➢ pabalsts apbedīšanai – līdz 500 eiro.
III. Sociālās palīdzības pabalsti trūcīgām ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu (gadā),
kuru vidējie ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī:
➢ pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – līdz 120 eiro mēnesī par katru
ģimenes locekli;
➢ dzīvokļa pabalsts – līdz 350 eiro;
➢ pabalsts veselībai – līdz 150 eiro par katru ģimenes locekli;
➢ pabalsts higiēnas precēm – līdz 145 eiro;
➢ pabalsts zobu protezēšanai – līdz 80 eiro;
➢ pabalsts apģērba iegādei bērnam – 75 eiro;
➢ pabalsts bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē – 100% apmērā;
➢ pabalsts sociālās atstumtības riskam pakļautas personas ēdināšanai, ja tai objektīvu apstākļu dēļ ir
ierobežota iespēja nodrošināt pietiekamu uzturu, – 0,90 eiro dienā;
➢ pabalsts dokumentu noformēšanai – līdz 50 eiro (trūcīgai personai);
➢ transporta pabalsts personai ar invaliditāti, pensijas vecuma saņēmējam, ja tai nav piešķirts valsts
pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai, – 0,90 eiro dienā;
➢ pabalsts bērnu uzturēšanās izdevumiem vasaras nometnēs – līdz 60 eiro.
IV. Sociālās palīdzības pabalsti trūcīgām ģimenēm (gadā), kurās ir darbspējīgas personas, kuru
vidējie ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī:
➢ pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – līdz 120 eiro mēnesī par katru
ģimenes locekli;
➢ dzīvokļa pabalsts – līdz 300 eiro;
➢ pabalsts veselībai – līdz 130 eiro par katru ģimenes locekli;
➢ pabalsts higiēnas precēm – līdz 115 eiro;
➢ pabalsts apģērba iegādei bērnam – 75 eiro;
➢ pabalsts bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē – 100% apmērā;
➢ pabalsts sociālās atstumtības riskam pakļautas personas ēdināšanai, ja tai objektīvu apstākļu dēļ ir
ierobežota iespēja nodrošināt pietiekamu uzturu, – 0,90 eiro dienā;
➢ pabalsts dokumentu noformēšanai – līdz 50 eiro (trūcīgai personai);
➢ pabalsts bērnu uzturēšanās izdevumiem vasaras nometnēs – līdz 60 eiro.

V. Sociālās palīdzības pabalsti maznodrošinātām ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu (gadā),
kuru vidējie ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz 350,00 eiro mēnesī:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

dzīvokļa pabalsts – līdz 300 eiro;
pabalsts veselībai – līdz 130 eiro par katru ģimenes locekli;
pabalsts higiēnas precēm – līdz 145 eiro;
pabalsts zobu protezēšanai – līdz 80 eiro;
pabalsts apģērba iegādei bērnam – 75 eiro;
pabalsts bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē – 100% apmērā;
pabalsts sociālās atstumtības riskam pakļautas personas ēdināšanai, ja tai objektīvu apstākļu dēļ ir
ierobežota iespēja nodrošināt pietiekamu uzturu, – 0,90 eiro dienā;
➢ transporta pabalsts personai ar invaliditāti, pensijas vecuma saņēmējam, ja tai nav piešķirts valsts
pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai, – līdz 40 eiro;
➢ pabalsts bērnu uzturēšanās izdevumiem vasaras nometnēs – līdz 60 eiro.

VI. Sociālās palīdzības pabalsti maznodrošinātām ģimenēm (gadā), kurās ir darbspējīgas personas,
kuru vidējie ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz 240,00 eiro mēnesī:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

dzīvokļa pabalsts – līdz 230 eiro;
pabalsts veselībai – līdz 100 eiro par katru ģimenes locekli;
pabalsts higiēnas precēm – līdz 115 eiro;
pabalsts apģērba iegādei bērnam – 75 eiro;
pabalsts bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē – 100% apmērā;
pabalsts sociālās atstumtības riskam pakļautas personas ēdināšanai, ja tai objektīvu apstākļu dēļ ir
ierobežota iespēja nodrošināt pietiekamu uzturu, – 0,90 eiro dienā;
➢ pabalsts bērnu uzturēšanās izdevumiem vasaras nometnēs – līdz 60 eiro.

I. Speciālisti, kuri nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

sociālais darbinieks;
sociālais rehabilitētājs;
psihologs;
psihoterapeits;
psihiatrs;
narkologs;
ģimenes asistents;
u. c.

II. Grupu nodarbības bērniem un vecākiem:
➢ apmācību cikls vecākiem, kuri audzina bērnus vecumā no 0 līdz 7 gadiem, – “Bērnu emocionālā
audzināšana”;

➢ apmācību cikls bērnu audzināšanā vecākiem, kuri audzina bērnus vecumā no 0 līdz 6 gadiem, –
“Bez pēriena”;
➢ apmācību cikls vecākiem – “Pozitīva audzināšana laimīgiem bērniem”;
➢ vecāku apmācību programma – “Vecāku sociālo prasmju apguves programma”;
➢ apmācību programma vecākiem, kuri audzina pusaudzi vecumā no 12 līdz 17 gadiem, –
“Ceļvedis, audzinot pusaudzi”;
➢ atbalsta un terapeitiskā grupa vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām;
➢ pašatbalsta grupa māmiņām, kuras audzina bērnus līdz 2 gadu vecumam;
➢ aizbildņu ģimeņu un audžuģimeņu tikšanās;
➢ dusmu pārvaldīšanas grupa bērniem vecumā no 11 līdz 14 gadiem;
➢ sociālās uzvedības korekcijas programma nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem;
➢ praktisko prasmju apmācības bērniem – “Bļoda”;
➢ nodarbības un lekciju cikli par bērnu drošību.
III. Bērnu un bērnu aprūpes veicēju iesaiste sociālās aktivitātēs bērnu un jauniešu sociālā atbalsta
centrā “OLAKS” un klientu apkalpošanas centrā “Gaismas”:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

lietderīga brīvā laika pavadīšana;
darbnīcas skolēnu brīvlaikos;
tematiskas nodarbības bērniem, jauniešiem un vecākiem;
iesaiste mērķa grupām organizētajās atbalsta, izglītojošajās grupās;
iespēja izmantot publisko internetu;
labdarības akcijas.

IV. Sociālās rehabilitācijas koordinācija ģimenēm ar bērniem:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kuri cietuši no vardarbības;
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kuri atkarīgi no psihoaktīvām vielām;
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;
krīzes centra un ģimenes atbalsta centra pakalpojums;
pakalpojums “Atelpas brīdis”;
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi
bērniem
ar
funkcionāliem
traucējumiem
deinstitucionalizācijas projekta ietvaros.

