Sociālā un materiālā palīdzība
Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts ēdināšanai

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma sniedzējs

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

Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Ēdināšanas pabalstu 0,90 euro piešķir vienai personai vienai
ēdienreizei vienu reizi dienā, ja objektīvu apstākļu dēļ personai nav
iespējas vai ir ierobežota iespēja nodrošināt pietiekamu uzturu,
personai nevar piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas personas
statusu, un ja ir spēkā kāds no zemāk minētajiem nosacījumiem:
1. persona ir atsevišķi dzīvojoša vecuma vai invaliditātes pensijas
saņēmējs un personas vidējie ienākumi mēnesī par pēdējiem
trim mēnešiem nepārsniedz 240 euro;
2. persona ir darbaspējīga persona bez noteiktas dzīvesvietas un
dzīvo Olaines novada teritorijā, un personas vidējie ienākumi
mēnesī par pēdējiem trim mēnešiem nepārsniedz 128,06 euro.
Pabalstu piešķir par iztikas līdzekļu deklarācijā noteikto periodu un
pārskaita pakalpojuma sniedzējam vienu reizi mēnesī par
faktiskajām ēdienreizēm iepriekšējā mēnesī.

Kas jādara, lai varētu
saņemt pakalpojumu?

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

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte)

Normatīvie akti, kas
reglamentē pakalpojuma
sniegšanu

Normatīvie akti
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
(Olaines novada dome; 27.11.2019. noteikumi SN13/2019)

Pakalpojuma saņemšanas Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu
termiņš
Sociālais dienests pieņem mēneša laikā no iesnieguma un visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Pakalpojuma
KLĀTIENĒ/NEKLĀTIENĒ
saņemšanas/pieprasīšanas Iesniegumu iesniedz elektroniski ar elektronisko parakstu vai
veids
klātienē ar iepriekšēju pierakstu vienā no šīm vietām:
• Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146018
•

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

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.

