Sociālā un materiālā palīdzība
Pakalpojuma
nosaukums
Pakalpojuma saņēmējs

Pabalsti pilngadību sasniegušam bārenim

Pakalpojuma sniedzējs

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

Pakalpojuma būtības
īss apraksts

1. Vienreizēju pabalstu 150 euro piešķir patstāvīgas dzīves uzsākšanai,
bet ja pilngadību sasniegušam bērnam ir invaliditāte no bērnības,
tad piešķir 280 euro.
2. Vienreizēju pabalstu 500 euro piešķir sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei vai par šo pabalsta summu Sociālais dienests
izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru.
3. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē, vai turpina studijas augstskolā vai
koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un sekmīgi
apgūst izglītības vai studiju programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24
gadu vecuma sasniegšanai, piešķir pabalstu 120 euro mēnesī
ikdienas izdevumiem, bet ja pilngadību sasniegušam bērnam ir
invaliditāte no bērnības, tad piešķir 180 euro mēnesī.
4. Saistošo noteikumu “Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku
gādības palikušam bērnam Olaines novadā” 16. un 17.punktā
noteikto vienreizējo pabalstu mēneša laikā, bet noteikumu
18.punktā noteikto pabalstu katru mēnesi līdz kārtējā mēneša
pēdējai darbadienai pārskaita uz pilngadību sasnieguša bērna
kredītiestādes kontu.
5. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē, vai turpina studijas augstskolā vai
koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un sekmīgi
apgūst izglītības vai studiju programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24
gadu vecuma sasniegšanai, vienu reizi kalendārajā gadā piešķir
pabalstu 75 euro apģērba iegādei. Pabalstu pārskaita personai,
kura pieprasījusi pabalstu, uz kredītiestādes kontu katru gadu līdz
kārtējā gada aprīļa mēnesim vai mēneša laikā pēc pirmreizējā
iesnieguma saņemšanas un lēmuma pieņemšanas.
6. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās
izglītības iestādē, piešķir pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai
par faktiski apmeklēto dienu skaitu, ja attiecīgajā vispārējās
izglītības iestādē netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana:
6.1 Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās
vispārējās izglītības iestādēs atbilstoši Olaines novada domes
apstiprinātajām ēdināšanas izmaksām;
6.2. citā pašvaldībā esošajās vispārējās izglītības iestādēs apmērā,
kas nepārsniedz Olaines novada domes apstiprinātās ēdināšanas
izmaksas Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajās vispārējās izglītības iestādēs;
6.3. 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;

Fiziska persona

6.4. ja vispārējā izglītības iestāde atrodas citas pašvaldības
administratīvajā teritorijā, pabalstu, pamatojoties uz ēdināšanas
izdevumus apliecinošiem dokumentiem, pārskaita uz personas,
kura pieprasījusi pabalstu, kredītiestādes kontu mēneša laikā no
izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7. Dzīvokļa pabalstu piešķir šādu ar vienas dzīvojamās telpas lietošanu
saistītu izdevumu segšanai:
7.1 izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa,
nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām) ne vairāk kā 2 euro mēnesī par 1 m2, nepārsniedzot 30
m2 dzīvokļa kompensējamo platību;
7.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos
izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā
apmērā:
7.2.1. siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai ne vairāk kā
8 euro mēnesī;
7.2.2. siltumenerģija apkures nodrošināšanai ne vairāk kā
250 euro gadā;
7.2.3. ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā
6 euro mēnesī;
7.2.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – ne vairāk kā
2 euro mēnesī;
7.2.5. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne
vairāk kā 12 euro mēnesī;
7.2.6. gāzei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā
3 euro mēnesī;
7.2.7. mājoklī ar gāzes balonu – līdz 3 euro mēnesī, bet ne vairāk
kā 30 euro gadā;
7.3. izdevumi par interneta, telefona, televīzijas un autostāvvietas
izmantošanu netiek segti.
Kas jādara, lai varētu
saņemt pakalpojumu?

Lai saņemtu noteikumu minētos pabalstus, persona Sociālajā dienestā
iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā
pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma
saņemšanai
nepieciešamie
dokumenti

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu
Sociālais dienests pieņem mēneša laikā no iesnieguma un visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Normatīvie akti, kas
reglamentē
pakalpojuma sniegšanu

Normatīvie akti

Pakalpojuma
saņemšanas termiņš

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc
personas iesnieguma un visas pamatojuma informācijas saņemšanas
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Pabalstu pārskaita uz personas, kura pieprasījusi pabalstu,
kredītiestādes kontu 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam Olaines novadā
(Olaines novada dome; 27.11.2019. noteikumi SN14/2019)

Pakalpojuma
KLĀTIENĒ/NEKLĀTIENĒ
saņemšanas/pieprasīšan
as veids
Iesniegumu iesniedz elektroniski ar elektronisko parakstu vai klātienē
ar iepriekšēju pierakstu vienā no šīm 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., LV-2127
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

1. Dzīvokļa pabalstu piešķir ar tā mēneša pirmo datumu, kurā ir
pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un pabalstu
pārskaita mēneša laikā no maksājumu apliecinošu dokumentu
saņemšanas dienas pilngadību sasnieguša bērna kredītiestādes
kontā.
2. Maksājumus apliecinošus dokumentus Sociālajā dienestā
jāiesniedz katru mēnesi, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no
maksājumu veikšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu
iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.
3. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušais bērns nav tiesīgs
saņemt, ja īrē sociālo dzīvokli.
4. Dzīvokļa pabalstu Sociālais dienests nepiešķir, ja pilngadību
sasniegušais bērns dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts dzīvokļa
pabalsts, pastāvīgi nedzīvo.

Pārsūdzības iespējas
(administratīvais
process)

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

