
Sociālā un materiālā palīdzība 

Pakalpojuma nosaukums Transporta pabalsts  
 

Pakalpojuma saņēmējs 

 

Fiziska persona 

Pakalpojuma sniedzējs Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests”, 

Zemgales iela 33, Olaine 

 

Pakalpojuma būtības īss 

apraksts 

Transporta pabalstu līdz 40 euro kalendārajā gadā piešķir personai, 

ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu 

kompensēšanai un tā ir: 

• trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes pilngadīga persona ar 

invaliditāti;  

• trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes persona, kura ir 

vecuma pensijas saņēmēja; 

• persona, kura sasniegusi 75 gadu vecumu un tai nav tiesības 

saņemt transporta pabalstu noteikumu 1. un 2. punktos 

noteiktajos gadījumos. 
 

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 

 

 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) 

 

Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais 

dienests” 03.02.2020. noteikumi par transporta pabalsta 

izmantošanas kārtību” 

Pakalpojuma saņemšanas 

termiņš 

 

Dienā, kad persona iesniegusi iesniegumu un sociālā darba 

speciālists veicis personas datu pārbaudi tiek izsniegta braukšanas 

karte (Olaines novada iedzīvotāja karte). 

 

Pakalpojuma 

saņemšanas/pieprasīšanas 

veids 

Klātienē klientu apkalpošanas centros Olainē vai Jaunolainē ( ar 

iepriekšēju pierakstu). Jārēķinās, ka, braukšanas kartes 

izgatavošanai ir nepieciešama personas fotogrāfija, fotografēšana 

notiek uz vietas pieņemšanas laikā. 

 

Ar ko sazināties 

jautājumu gadījumā par 

šo pakalpojumu?  

tālr. 67146041 

soc.dienests@olaine.lv 

Piezīmes Transporta pabalstu var izmantot, saņemot braukšanas maksas 

atvieglojumus par transporta pakalpojumiem ar aktivizētu Olaines 

novada iedzīvotāja karti visos autobusu maršrutos, kurus AS “Rīgas 

Taksometru parks” nodrošina Olaines novada iedzīvotājiem. 

 



Karti, kura piesaistīta vienai personai un šīs personas datiem 

(fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu), var saņemt personas, ja tai nav 

piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai 

 

Sociālajam dienestam ir tiesības pārbaudīt pašvaldības un valsts datu 

reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu), vai pieprasīt ziņas no 

valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pieprasīt personai uzrādīt 

informāciju apliecinošus dokumentus, ja nepieciešamā informācija 

nav pašvaldības un valsts datu reģistros. 
 

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. 
  

 


