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2015.gada 22.decembrī    Saistošie noteikumi Nr.15 

 

Apstiprināti ar Olaines novada domes 

2015.gada 22.decembra sēdes lēmumu   

(16.prot., 25.1.p.)  

 
Grozījumi:       18.12.2019.g. Olaines 

novada domes saistošie noteikumi Nr. 

SN16/2019 (stājas spēkā 01.02.2020.g.) 

 

Par Olaines  novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” 

maksas pakalpojumiem 
 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 un likuma “Publisko aģentūru likums” 

17.panta ceturto daļu 

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais 

dienests” sniegtos maksas pakalpojumus un to cenrādi (pielikumā).  

2. Maksas pakalpojumus, izņemot pielikuma 4. un 7. punktā minētos pakalpojumus, var 

saņemt persona, kuras deklarētā pamatdzīvesvieta ir Olaines novada pašvaldības 

administratīvā teritorija. (ar grozījumiem, kas ir izdarīti 18.12.2019., kas stājas spēkā 

01.02.2020.) 

3. Maksas pakalpojumu saņemšanas un atvieglojumu piešķiršanas kārtība ir noteikta 

Olaines novada domes saistošajos noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanas un 

samaksas kārtību un nolikumā par sociālo istabu statusa noteikšanu, īres tiesību 

piešķiršanas kārtību, vietu ierādīšanu sociālajā un īslaicīgās uzturēšanās istabā un īres 

līgumu slēgšanu. (ar grozījumiem, kas ir izdarīti 18.12.2019., kas stājas spēkā 

01.02.2020.) 

4. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Olaines novada pašvaldības aģentūras 

“Olaines sociālais dienests” saņem skaidras naudas norēķinu veidā vai bezskaidras 

naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību. 

5. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Olaines novada pašvaldības 

aģentūras “Olaines sociālais dienests” var izmantot atbilstoši apstiprinātajām budžeta 

tāmēm citu ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.  

6. Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” ir atbildīga par šo 

saistošo noteikumu izpildi. 

7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Olaines novada domes 2010. gada 

28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7 “Par p/a “Olaines sociālais dienests” sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un izcenojumiem”. 

 

Priekšsēdētāja pirmā vietniece      I.Purviņa 

 



 

Pielikums  

Olaines novada domes  

2015.gada 22.decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.15 

 

 

Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” 

maksas pakalpojumu cenrādis 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena 

euro 

1. Uzturēšanās maksa vienai personai Olaines novada 

pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” 

Sociālās aprūpes centrā,  

1 diennakts 19.00 

1.1. tajā skaitā ēdināšanas maksa  4 ēdienreizes  2.48 

2. Aprūpe mājās  1 stunda  4.00 

3. Ēdināšanas maksa vienam Dienas centra pieaugušām 

personām ar garīgās attīstības traucējumiem klientam.  

1 ēdienreize 1.00 

4. Ēdināšanas maksa vienam Olaines novada pašvaldības 

aģentūras “Olaines sociālais dienests” darbiniekam 

1 ēdienreize 1.00 

5. Transporta maksa personām, kuras veselības stāvokļa 

dēļ nevar lietot sabiedrisko transportu un ja brauciena 

mērķis ir veselības aprūpes, juridisko pakalpojumu 

saņemšana vai darbību veikšana valsts vai pašvaldības 

institūcijās. 

 

 

1 km+ 1 stunda 

 

 

0.20+ 

4.00 

6. Telpu noma Bērnu un jauniešu atbalsta centrā 

“OLAKS”: 

  

6.1. lielā zāle trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar 

bērniem 

1 stunda 7.50 

6.2. lielā zāle pārējām personām 1 stunda 15.00 

6.3. nodarbību telpa trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm ar bērniem 

1 stunda 2.50 

6.4. nodarbību telpa pārējām personām 1 stunda 6.00 

7. Maksa par īslaicīgās uzturēšanās istabas lietošanu 

personām, kurām ar Olaines novada pašvaldības 

aģentūras “Olaines sociālais dienests” lēmumu piešķirta 

vieta  īslaicīgās uzturēšanās istabā 

1 diena laikā 

no 18.00-9.00 

1.50 

8. Maksa par atkārtotas Olaines novada iedzīvotāja 

kartes izsniegšanu, ja tā bijusi nozaudēta vai tīši bojāta 

 

1 karte 5.00 

 

(ar grozījumiem, kas ir izdarīti 18.12.2019., kas stājas spēkā 01.02.2020.) 
 

  

 

  

Priekšsēdētāja pirmā vietniece      I.Purviņa 
 


