Sociālā un materiālā palīdzība
Pakalpojuma nosaukums

Dzīvokļa pabalsts

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma sniedzējs

Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests”,
Zemgales iela 33, Olaine

Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Dzīvokļa pabalstu piešķir par izdevumiem par dzīvokli.
Pieprasot dzīvokļa pabalstu, persona papildus iesniegumam
iesniedz:
• dzīvoklim ar centralizēto apkuri - ar dzīvokļa lietošanu
saistītus maksājumu aprēķinus;
• dzīvoklim ar individuālo apkuri – dzīvokļa izdevumu
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 to kopsumma nav mazāka par 50
euro. Izņēmuma gadījumā Sociālais dienests var pieņemt
lēmumu piešķirt dzīvokļa pabalstu dzīvoklim ar individuālo
apkuri avansā, apmaksājot kurināmā piegādātāja pavadzīmi.
Dzīvokļa pabalstu ne vairāk kā 230 euro kalendārajā gadā piešķir
maznodrošinātai ģimenei (personai), ja ģimenē ir darbaspējīgas
personas .
Dzīvokļa pabalstu ne vairāk kā 300 euro kalendārajā gadā piešķir
maznodrošinātai ģimenei (personai), ja ģimenē nav darbaspējīgu
personu, trūcīgai ģimenei (personai), ja ģimenē ir darbaspējīgas
personas.
Dzīvokļa pabalstu ne vairāk kā 350 euro kalendārajā gadā piešķir
trūcīgai ģimenei (personai), ja ģimenē nav darbaspējīgu personu.
Dzīvokļa pabalstu piešķir par dzīvokļa izdevumu apliecinošajos
dokumentos norādīto summu par sešu mēnešu periodu pirms
pabalsta pieprasīšanas trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei
(personai), kurā nav darbaspējīgu personu, un par trīs mēnešu
periodu pirms pabalsta pieprasīšanas trūcīgai un maznodrošinātai
ģimenei (personai), kurā ir darbaspējīgas personas.

Kas jādara, lai varētu
saņemt pakalpojumu?

•
•
•

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

Ja personai ir piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas personas
(ģimenes) statuss, tad persona ar iesniegumu vēršas Olaines
novada pašvaldības aģentūrā “Olaines sociālais dienests".
Jāaizpilda iesnieguma veidlapa sociālās, materiālās
palīdzības saņemšanai.
Iesniegumu iesniedz klātienē ar iepriekšēju pierakstu.

Jāuzrāda:
• pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

•
•
Normatīvie akti, kas
reglamentē pakalpojuma
sniegšanu

pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara
(oriģināls);
likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs
dokuments (oriģināls).

Normatīvie akti
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
(Saeima; likumi; 2003.01.01.)
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines
novadā (Olaines novada dome;29.01.2020. noteikumi; SN2/2020)

Pakalpojuma saņemšanas 1.Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc
termiņš
personas iesnieguma un visas pamatojuma informācijas
saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.
2.Piešķirto dzīvokļa pabalstu par dzīvokli ar centralizēto apkuri
pārskaita pakalpojumu sniedzējam mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas vai līdz nākošā mēneša pēdējai darba dienai.
3. Piešķirto dzīvokļa pabalstu par dzīvokli ar individuālo apkuri pēc
vienošanās ar personu izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita uz
personas kredītiestādes kontu mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas vai līdz nākošā mēneša pēdējai darba dienai.
Pakalpojuma
KLĀTIENĒ/NEKLĀTIENĒ
saņemšanas/pieprasīšanas
veids
Iesniegumu iesniedz elektroniski ar elektronisko parakstu vai
klātienē ar iepriekšēju pierakstu vienā no zemāk minētajām vietām:
• Olaines novada pašvaldības aģentūrā "Olaines sociālais dienests"
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146041
Fakss: 67146041
soc.dienests@olaine.lv
http://www.olaine.lv/sociala-aizsardziba
•
ONPA "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā
"Gaismas"
Adrese: Gaismas iela 6, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV2127
Tālrunis: 67931164; 25708263
Fakss: 67146055
•
ONPA "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā
Jaunolainē
Adrese: "Zeiferti", Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
Tālrunis: 25708213, 29368486
Ar ko sazināties
jautājumu gadījumā?

tālr. 67146041
soc.dienests@olaine.lv

Piezīmes

Pabalstu izmaksā 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
(līdz katra mēneša pēdējai darba dienai).
Atgādinājums
• Sociālajam dienestam ir tiesības apsekot iesniedzēja un viņa
ģimenes dzīvesvietu, kā arī iesniedzējam vai kādam no ģimenes
locekļiem piederošu nekustamo īpašumu.
• Pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par nepamatoti
izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšanu, ja tas konstatē,
ka attiecīgais pabalsts ir nepamatoti izmaksāts klienta vainas dēļ,
klientam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai
nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo
pabalstu vai tā apmēru.

Pārsūdzības iespējas
P/a „Olaines sociālais dienests” lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā
(administratīvais process) no tā spēkā stāšanās dienas Olaines novada pašvaldībā Zemgales ielā
33, Olainē, LV- 2114.

