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Tiesībsarga 2014. gada konference 

2014. gada 11. decembrī 

Olaines novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 

vietniece Niāra Zālīte  

*Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gada 

1.jūlijā. tika izveidots Olaines novads.  Olaines novadā 

ir 20 000 iedzīvotāju, no tiem 13 000 dzīvo Olaines 

pilsētā. 

*Olaines novadā ir 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 2 

vispārējās izglītības skolas – Olaines 1.vidusskola, 

Olaines 2.vidusskola, Mākslas un mūzikas skola, 

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža. 

*Olaines novada bāriņtiesa – novada  pašvaldības 

izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. 

*Olaines novada pašvaldības aģentūra Olaines novada 

sociālais dienests – sniedz sociālo palīdzību, organizē 

un sniedz sociālos pakalpojumus Olaines novadā. 

 

*Olaines novadā  ir 4 audžuģimenes; 

 

*Olaines novada bāreņi un bez vecāku gādības palikuši 

bērni, kas ievietoti audžuģimenēs  kopumā ir 6 – viens 

no tiem ir Olaines novada audžuģimenē, pārējie dzīvo 

Kandavas novada audžuģimenēs un Bauskas 

audžuģimenē. 

 

*Olaines novadā aizbildnībā atrodas 39 bāreņi un bez 

vecāku gādības palikuši bērni 

 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās  ievietoti 17 bez vecāku gādības palikuši 

bērni: 

 

*VSAC Rīga filiāle Rīga - 1; 

*VSAC Rīga filiāle Pļavnieki -1; 

*Puzes pagasta bērnu nams Stikli -1; 

*Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centrs -3; 

*Nodibinājums Fonds Grašu Bērnu Ciemats - 1; 

*Īslīces SOS Bērnu ciemats -5; 

*Valmieras SOS Bērnu ciemats -5. 

 

 

*2011.gada 12.augusta Saistošie noteikumi Nr.10 „Par 

materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”; 

*2014.gada 1.janvāra Saistošie noteikumi Nr. 35 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtību Olaines novadā”  
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Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 

 

*Personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu vai 

nestrādājošo personu ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kura ir šīs personas 

vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai 

vecvecākiem - 90% apmērā; 

*Maznodrošinātajām personām -  90% apmērā; 

*Audžuģimenēm – 50% apmērā; 

*Nodokļu maksātājam, kuram ir divi nepilngadīgi bērni (ne vairāk par 427 eiro 

no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas), ja šajā 

nekustamajā īpašumā abiem bērniem taksācijas gada 01.janvārī ir deklarēta 

dzīvesvieta – 50% apmērā; 

*Nodokļu maksātājam, kuram ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni vai 

nestrādājoši pilngadīgi bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst augstāko 

izglītību pilna laika studijās Latvijas Republikā (ne vairāk par 427 eiro no 

attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas), ja šajā 

nekustamajā īpašumā vismaz trim no minētajiem bērniem taksācijas gada 

01.janvārī ir deklarēta dzīvesvieta – 90% apmērā.  

 

 

 

* pabalsts audžuģimenei bērna uzturam 257 eiro 

mēnesī, 

* pabalsts audžuģimenei bērna mīkstā inventāra 

iegādei 145 eiro gadā, 

* pabalsts aizbildnim bērna ikdienas izdevumiem 

65 eiro mēnesī, 

* pabalsts aizbildnim bērnu ēdināšanai skolā 100% 

apmērā, 

* pabalsts aizbildnim bērnu ēdināšanai pirmsskolas 

izglītības iestādē 100% apmērā, 

* pabalsts aizbildnim bērna izglītībai un audzināšanai 

72 eiro apmērā (katra mācību gada sākumā). 

 

 

Olaines novadā draudzīga un labvēlīga 

vide ģimenēm ar bērniem 

* Katru gadu pašvaldība piešķir 996 EUR katrai bērnu 

grupai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 

pilnībā finansējot izglītības programmas 

nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem. Tas nozīmē, ka 

vecākiem, kuru bērni apmeklē pašvaldības PII, nav 

jātērē nauda mācību līdzekļu iegādei. 

 

* Pašvaldība kompensē izdevumus Olaines novada 

bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei 

privātās pirmsskolas izglītības iestādēs vai 

pakalpojumu saņemšanai pie privātā bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzēja. 

 

 

 

* Par katru bērnu, kurš ēd siltās pusdienas pie skolas 

ēdnīcas kopgalda, pašvaldība sedz vairāk nekā pusi 

no kopējām ēdināšanas izmaksām, un vecāku 

maksa, neatkarīgi no kopējām ēdināšanas 

pakalpojuma izmaksām, ir tikai 0,55 EUR.  

 

* Pašvaldība sedz transporta izdevumus Olaines pagasta 

teritorijā dzīvojošo skolēnu nokļūšanai līdz pašvaldības 

vispārizglītojošajām vidusskolām; 

 

* Pašvaldība ir izstrādājusi vairākus skolēnu 

pārvadājumu autobusa maršrutus, organizējot un 

apmaksājot Olaines pagasta teritorijā dzīvojošu bērnu 

nokļūšanu uz Olaines skolām.  
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* Pašvaldība piešķir braukšanas izdevumu kompensāciju 

bērnu invalīdu vecākiem transporta nodrošināšanai no 

dzīvesvietas līdz Bērnu invalīdu izglītības un 

rehabilitācijas centram. 

 

* Pašvaldība nodrošina autobusu skolēnu pārvadāšanai 

uz/no ar mācību procesu saistītiem pasākumiem 

(mācību olimpiādes, sporta sacensības u.tml.), skolēnu 

pašdarbības kolektīvu koncertiem, skatēm, 

mēģinājumiem u.tml. 

 

* Vasarā Olaines sākumskolā (Jaunolainē) un Olaines 

2. vidusskolā ar pašvaldības līdzfinansējumu notiek eko-

nometnes. 

 

* Vasaras brīvlaikā bērniem no 15-17 gadiem ir iespēja 

strādāt dažādās pašvaldības iestādēs (pirmsskolas 

izglītības iestādēs, muzejā un citās) un saņemt par to 

atlīdzību. 

 

* Olaines 1.vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas 10-

12.klašu skolēniem par labām un teicamām sekmēm, par 

sasniegumiem, par aktīvu iesaistīšanos dažādos 

sabiedriskajos pasākumos pašvaldība maksā stipendiju 

30 eiro. 

 

* Olaines slidotavā vairākas reizes nedēļā ir paredzēti 

laiki, kad bērni slido bez maksas. 

 

* Olaines peldbaseinā ir paredzēti vairāki atlaižu veidi 

ģimenēm ar bērniem. 

 

* Abu Olaines vidusskolu skolēni sporta stundu laikā bez 

maksas apgūst peldētprasmi Olaines peldbaseinā un 

ziemas sezonā - slidošanas prasmes Olaines slidotavā.  

 

 

 

 

 

*Ģimenes ar bērniem, tāpat kā jebkurš cits iedzīvotājs, var 

apmeklēt Olaines Vēstures un mākslas muzeju bez 

maksas. 

 

*Liela daļa interešu izglītības pulciņu bērniem Olaines 

novadā ir bez maksas. 

 

*Olaines novada dome finansiāli atbalsta bērnu un 

jauniešu dalību gan individuāli, gan komandu vai 

kolektīvu sastāvā dažādos konkursos, festivālos, 

sacensībās, treniņnometnēs u.tml. 

 

Iesaistītie speciālisti, kuri nepieciešamības gadījumā 

sniedz palīdzību: 

 

* sociālais darbinieks, 

* psihologs, 

* psihiatrs, 

* psihoterapeits, 

* narkologs, 

* sociālais rehabilitētājs. 

 

Grupu nodarbības bērniem un vecākiem: 

 

* bērnu emocionālās audzināšanas grupa vecākiem, kuriem 

ir bērni vecumā no 0 līdz 7 gadiem, 

* māmiņu klubs “Saules zaķis” māmiņām ar bērniem līdz 

1 gada vecumam, 

* dusmu pārvaldīšanas grupa 11 – 14 gadus veciem 

bērniem, 

* sociālās uzvedības korekcijas programma 

nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, 

 



2014.12.11. 

4 

Bērnu iesaiste sociālās aktivitātēs Bērnu un jauniešu 

sociālā atbalsta centrā „OLAKS”: 

 

* lietderīga brīvā laika pavadīšana (piemēram, galda 

spēles), 

* darbnīcas skolu brīvlaikos, 

* dalība Olaines novada pašvaldības domes izsludinātajos 

jauniešu projektos, 

* dalība biedrības “Garā pupa” projektos, 

* “Džimbas drošības programma” pirmsskolas un 

sākumskolas vecuma bērniem. 

 

 

*Audžuģimeņu un aizbildņu ģimeņu pasākumi Olaines 

novadā 

 

*2014. gada 13.decembrī Ziemassvētku pasākums 

Olaines novada audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm 

Olainē. 

 

 

*“Ložņā.... bilde 
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Paldies par uzmanību! 


