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informatīvs izdevums

33 jaundzimušie
olainieši saņem karotīti, viņu vecāki – naudas balvu 100 latu apmērā

Šodien saule lec citādi,
Ar vēja šalku, ar kļavlapu
sārtu,
Ar citu skaņu
Sējot mīlestību.
Šodien ilgas aiz apvāršņa
zilas
Paceļas viegli kā migla,
Ar citu skaņu
Cerībā iet, sējot mīlestību.
/Eva Pētersone/

Olaines novada domē 2009.
gada 7.novembrī notika tradicionālais Jaundzimušo svinīgās
reģistrācijas pasākums, uz kuru
bijām uzaicinājuši 33 jaundzimušos olainiešus un viņu vecākus. No uzaicinātajiem bērniņiem 20 bija pirmdzimtie, 9
- otrās atvasītes, viens trešais
un trīs ceturtie bērniņi ģimenē.
Šī skaistā tradīcija turpinās kopš

2003.gada 10.maija, kad notika
pirmais Jaundzimušo svinīgās
reģistrācijas pasākums.
Kopā ar māmiņām, tētiem,
brāļiem, māsām, vecmāmiņām
un vectētiņiem bija ieradušies
26 mazuļi. Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Jānis Pavlovičs apsveica bērniņu vecākus ar īpašo notikumu
viņu dzīvē-mazuļa piedzimšanu, kā arī pasniedza apsudrabotu melhiora karotīti ar iegravētu
bērna vārdiņu un dzimšanas datiem, naudas balvu 100 latus, kā
arī ziedus. Pasākumā visus priecēja popgrupa „Unda Juniors”
Sanitas Šefleres vadībā. Vecāki
kopā ar mazuļiem ar interesi vēroja notiekošo.
Pēc pasākuma svinīgās daļas
bija kopīgā fotografēšanās un
iespēja aplūkot Olaines novada
vēstures un mākslas muzeju, kā
turpinājums 4. lpp.

Plānots attīstīt ūdenssaimniecību
Stūnīšu ciemā
Ir izstrādāts Tehniski - ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines
novada Stūnīšu ciema apdzīvotā vietā Gaismas”, kuru līdz
30.novembrim plānots iesniegt
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) izsludinātai
projektu konkursa 2.kārtai
3.4.1.1.aktivitātē
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.
Pēc 30.novembra notiks projektu iesniegumu atlase un izvērtēšana. Ja ERAF atbalstīs
šo projektu un piešķirs finansējumu, tad darbus projekta
ietvaros plānots uzsākt 2010.
gada maijā.

Projekta mērķis ir nepārtraukti nodrošināt Stūnīšu iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo
ūdeni, notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu un attīrīšanu, kā arī
samazināt vides piesārņošanu ar
sadzīves notekūdeņiem. Projekta ietvaros tiek plānots paplašināt un atjaunot esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
Stūnīšu ciemā.
Tātad projekta realizācija
ļaus:
• nodrošināt pilnvērtīga un tīra
dzeramā ūdens piegādi Olaines novada Stūnīšu iedzīvotājiem atbilstoši Latvijas un
ES standartu prasībām;
• nodrošināt notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši Latvijas un ES standartu
prasībām, tādējādi samazinot

vides piesārņojumu;
• atjaunot morāli un tehniski
novecojušo ūdenssaimniecības infrastruktūru, tādējādi nodrošinot pakalpojumu
kvalitāti, drošību un pieejamību;
• nomainīt veco ūdensvadu,
samazinot ūdens zudumus
un nodrošinot tīra dzeramā
ūdens padevi līdz patērētājam;
• ieviešot ūdens patēriņa mērīšanas sistēmu, samazināt
nelietderīgo ūdens patēriņu
un taupīt ūdens resursus.
Kopējās projekta izmaksas
sastāda 482 070 LVL. Ja projekts tiks apstiprināts, tad 85%
no summas līdzfinansēs ERAF
un 15% būs Olaines novada pašvaldības finansējums.

Zelta
kāzas

Brīvdienu
nometne

Santa
Klauss

Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies ar pretiniekuTu esi Latvija!
/O. Vācietis/
Šis laiks ir mums visiem pārbaudes laiks. Tas
pārbauda mūsu izturību, vērtības, attiecības,
liek pierādīt, ka esam spējīgi strādāt ar atdevi
un saimniekot arī tad, kad naudas ir maz. Par
šo pārbaudi mēs nevaram dusmoties uz savu
dzimteni, jo katrs no mums veido Latviju. Labāk darīsim visu iespējamo, kas ir katra spējās
Latvijas labā un mūsu pašu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Domāsim labas domas, darīsim labus
darbus, paliksim cilvēcīgi un ar cieņu izturēsimies viens pret otru. Atbalstīsim un palīdzēsim
viens otram!
Sveicam Olaines novada iedzīvotājus un
darbiniekus Latvijas Republikas proklamēšanas 91.gadadienā!
Jānis Pavlovičs,
Olaines novada domes priekšsēdētājs
Это сложное время является для нас большой проверкой, в которой испытываются
наши ценности, выносливость, отношения,
а также способность работать с отдачей и
умело хозяйничать и тогда, когда денег в
нашем распоряжении совсем немного. Но
из-за этой проверки мы не должны обижаться на свою родину, так как каждый из нас –
это Латвия, мы все с вами создаем Латвию.
Давайте лучше делать все возможное, что
только есть в наших силах, для Латвии и для
улучшения качества жизни нас же самих.
Давайте думать только хорошее, поступать
порядочно, хорошо работать, оставаться человечными и с уважением относиться друг к
другу. Поддержим и поможем друг другу!
Поздравляем жителей и работников
Олайнского края с 91 – ой годовщиной провозглашения независимости Латвийской
Республики!
Янис Павловичс,
председатель Олайнской краевой думы

Svinēsim Latvijas dzimšanas dienu!
18.novembrī, Latvijas dzimšanas dienā, atjaunojot Latvijas laika tradīcijas, savu mājokļu logos iedegsim svecītes.
Plkst. 21.00 pēc Rīgas laika visi kopā uz zemeslodes vienlaikus
dziedāsim Latvijas himnu. Baumaņu Kārļa lūgsnā atcerēsimies, ka
Dzimtene ir tikai viena.

Izmaiņas
rēķinos

Izsola
dzīvokli

Vilma un Laimonis Kļavnieki Olaines novada domē atzīmēja 50 laulības gadus

20 Olaines novada bērni piedalās brīvā laika pavadīšanas un
atpūtas rudens nometnē

5. decembrī Olaini apmeklēs Pasaules Galvenais Santa
Klauss

Jauna pakalpojumu maksas
aprēķināšanas metodika par karsto un auksto ūdeni

24. novembrī Olaines novada pašvaldība izsolīs divistabu
dzīvokļa īres tiesības

2. lpp.

4. lpp.

5. lpp.

5. lpp.

8. lpp.
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Vilma un Laimonis
atzīmē Zelta kāzas

Šeit mežmalā ar visu sen jau
aprasts,
Bet pēkšņi skatiens paliek
augšup vērsts.
Cik ilgus gadus - to pat grūti
saprast Tie auga līdzās – eglīte un
bērzs.
Ar Valtera Kaminska dziesmu „Bērzs un egle” Sanitas Šefleres un Ilzes Orstes izpildījumā
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2009.gada 6.novembrī
iesākās Vilmas un Laimoņa
Kļavnieku Zelta kāzu jubilejas svinības. Kļavnieku ģimene
kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem bija ieradušies, lai kopīgi atmiņu stāstā izstaigātu garo
ceļu, kas plecu pie pleca noiets
50 skaistos, mīlestības pilnos
gados. Pirms piecdesmit gadiem
6.novembrī Olaines ciema Izpildu komitejā divdesmit trīsgadīgais Laimonis Kļavnieks
un divdesmit divgadīgā Vilma

Kreicberga teica jāvārdu viens
otram. Nekādu grandiozu kāzu
nebija. Ar satiksmes autobusu
no mājām „Grantiņi”, Olaines
pagastā abi aizbrauca līdz ciema
padomei un sareģistrēja laulību.
Kā apliecinājums tā laika skaistajam dzīves notikumam, joprojām ir viņu mīlestības, cieņas un
uzticības simbols - zelta laulības gredzens, kurš Laimoņa un
Vilmas pirkstā spožs mirdz vēl
šodien.
Kā teicis dzejnieks Imants
Ziedonis: ir tik ļoti maz to, kuru
mīlestība nav noslēpjama. Tie
ir tie retie, kuri stāv augstu pāri
mums. Viņi tur nav kāpuši, viņi
to nav prasījuši, bet kāds brīnums
pacēlis viņus mums pāri, un nu
mēs tos nesaprotam. Viņiem ir
priecīgi skaistos vakaros, jo viņi
ar skaistumu dabā ir izlīdzināti.
Tie ir dabas ritmi, kurus arī mēs
gribam izdziedāt, bet tos nevar
izdziedāt pa vienam.
Raugoties uz Vilmu un Lai-

Lūdzam bērnu vecākus izteikt viedokli
par 6-gadīgo bērnu apmācību skolā 1.klasē
2010./2011.mācību gadā.
Paust viedokli var elektroniskajā vēstulē, sūtot to uz
e-pastu natalja@olaine.lv vai uzrakstot to mājas lapā
www.olaine.lv sadaļā “jaunumi” vēstulē domei.
Ув. родители!
Просим Вас выразить свое мнение по поводу
обучения 6-летних детей в 1 классе в 2010/2011
учебном году.
Свои мысли по этому поводу просим присылать на
эл.почту natalja@olaine.lv или, послав электронное
письмо с электронной странички www.olaine.lv с
раздела «jaunumi» подраздела «vēstule domei».
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moni Kļavniekiem, varam sajust, ka viņi ir dabas bērni un
ļoti laimīgi, jo vai tad 50 gadus
var nodzīvot kopā bez mīļuma,
bez silta glāsta, bez saprotoša
skatiena, bez piedošanas.
Olaines novada domes vārdā
jubilārus Zelta kāzās sveica domes priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs, vēlēja veselību, mīlestību,
ilgus un saulainus turpmākos
dzīves gadus un uzsvēra, ka
viņu stiprā ģimene ir labs piemērs jaunajām Olaines novada
ģimenēm.
Pie šampanieša glāzes un
svētku tortes Kļavnieku ģimene
dalījās atmiņās par aizvadītajiem laimīgajiem gadiem. Paldies viņiem!

•ĪSUMĀ • ĪSUMĀ • ĪSUMĀ

• Izbūvēta apgaismojumu līnija ar stabiem un gaismas ķermeņiem ciemā Lubauši, Gais-

mas Zaru ielā un Jaunolainē,
Priežu - Pionieru ielā (pie dzelzceļa stacijas „Jaunolaine”).

• Turpinās Olaines pilsētas
stadiona pilnveidošanas darbi: uzstādītas skatītāju tribīnes
ar 500 sēdvietām un gaismas
prožektori, tiek būvēts servisa
centrs ar ģērbtuvēm un dušām.
Kopš rekonstrukcijas pirmās
kārtas darbu pieņemšanas brīža
(23.augusta) stadions tika aktīvi izmantots: tajā notika sporta
stundas Olaines 1.vidusskolas
skolēniem un koledžas audzēkņiem, regulāri notika treniņi no-

vada futbola komandām, notikuši 9 futbola turnīri bērniem un
3 futbola turnīri pieaugušajiem,
kā arī viens turnīrs minifutbolā,
kurā piedalījās tikai Olaines novada komandas (kopā 9 iedzīvotāju komandas). Jāatzīmē, ka
mūsu stadions piesaistīja arī citu
pašvaldību futbola komandu
uzmanību. Stadionu izmantoja
iedzīvotāji arī skriešanai, kā arī
tika izmēģināts multifunkcionāls laukums tenisam.

• 27. oktobrī Olaines
2.vidusskolas skolēni A.Gucols,
M.Ņesterova,
A.Nikolajevs,
A.Sidorova un A.Stremovskis
Rīgas pilī tikās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru. Skolēni
piedalījās arī Jordānijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka akreditācijā, Vēsturnieku komisijas
konferences atklāšanā, iepazinās
ar Valsts prezidenta padomnieku, Preses dienesta darbu, Valsts
apbalvojumiem un Rīgas pili.
• Gar ceļu posmā no dzelzceļa stacijas „Olaine” līdz šosejai
A8 nozāģēti un novākti sausi
koki, kas varēja apdraudēt cilvēku drošību.
• Turpinās Olaines novada
pirmsskolas izglītības iestādes

„Magonīte”
rekonstrukcijas
darbi.
• Olaines novadā, Jaunolainē, Pionieru ielā dzīvojamajā
zonā iedzīvotāju drošībai ir uzstādīti divi ātruma vaļņi („guļošie policisti”).
• „Draudzīgā aicinājuma
balvas 2009” nominācijā „Lauku skolas” 10.vietā ir Olaines
1.vidusskola (nomināciju noteica tas, ka Olaines pilsētā ir
mazāk kā 3 pamata vai vidējās vispārizglītojošās skolas).
“Draudzīgā aicinājuma balvas”
saņēma tās skolas, kuru audzēkņi pagājušajā mācību gadā ir uzrādījuši visaugstākos sasniegumus gan valsts, gan starptautiskā
mēroga mācību olimpiādēs.

Olaines novada pašvaldības
domes vārdāDzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
Ināra Brence

No 4.novembra darbojas
Olaines pilsētas slidotava
(Kūdras iela 5, Olaine).
Slidotavas darba grafiks un
sīkāka informācija par slidotavu
pieejami internetā mājas lapā
www.olaine.lv
sadaļā “sports” - “slidotava.”
С 4 ноября работает
Олайнском городской каток
(ул.Кудрас 5, Олайне).
График работы и более
подробная информация
о катке в интернете на
домашней страничке
www.olaine.lv в разделе
“sports” - “slidotava.”
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Коротко о • SAISTOŠIE NOTEIKUMI • SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
главном
• Олайнская краевая дума
рассмотрела коллективное заявление жителей г.Олайне, в
котором свое недовольство о
планируемых тарифах на водоснабжение высказало 1278
человек, и приняла решение
рекомендовать правлению АО
«Olaines ūdens un siltums» в
г.Олайне отложить введение
нового тарифа по услуге водоснабжения и очистке сточных
вод - 1,312 Ls/m3 (без НДС) и
оставить в силе нынешний тариф – 1,152 Ls/m3 (без НДС) до
1 мая 2010 года.
• В целях обеспечения безопасности жителей в Яунолайне
по ул.Пионеру установлены два
ограничителя скорости (т.е. «лежачих полицейских»).
• Построена линия освещения (в т.ч. установлены столбы
и светильники) в поселке Лубауши, по ул.Зару в Гайсмас и
в Яунолайне по ул.Приежу и
Пионеру (у железнодорожной
станции «Яунолайне»).
• Продолжаются реконструкционные работы в Олайнском
краевом дошкольном учреждении «Magonīte».
• На Олайнском городском
стадионе установлены трибуны
для зрителей (500 сидячих мест)
и прожекторы. Ведутся работы
по строительству сервисного
центра с раздевалками и душем.

Saistošie noteikumi Nr. 5
„PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IZDEVUMU
KOMPENSĀCIJU OLAINES NOVADĀ”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2009.gada 26.augusta
sēdes lēmumu (5.prot., 7.p.). Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Olaines novada
pašvaldība, turpmāk – pašvaldība, veic brīvprātīgo iniciatīvu –
kompensē daļu no pirmsskolas
izglītības izdevumiem vecākiem,
kuru bērni apmeklē privātu
pirmsskolas izglītības iestādi un
pašvaldībai nav iespējams nodrošināt bērnam iespēju apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, turpmāk - PPII.
2. Tiesības saņemt kompensāciju ir bērna vecākiem, ja
vienlaicīgi ir šādi nosacījumi:
2.1. bērns apmeklē privātu
pirmsskolas izglītības iestādi;
2.2. bērnam nav iespējams
nodrošināt pirmsskolas izglītības iegūšanu PPII brīvu vietu
trūkuma dēļ;
2.3. bērnam un vismaz vienam no vecākiem deklarēta dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2.4. bērns ir reģistrēts uzskaitē vietas piešķiršanai PPII.
3. Kompensācijas apmērs ir
Ls 90,- mēnesī vienam bērnam.

4. Lai saņemtu kompensāciju, viens no bērna vecākiem iesniedz pašvaldībai pieteikumu,
kuram pievieno izziņu no privātās pirmsskolas izglītības iestādes par vietas piešķiršanu.
5. Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vai tās atteikumu
pieņem Olaines novada domes
priekšsēdētāja vietnieks saskaņā
ar Olaines novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu. Lēmumā norāda termiņu uz kādu
kompensācija tiek piešķirta.
6. Olaines novada domes
priekšsēdētāja vietnieka lēmumu var apstrīdēt Olaines novada
domē.
7. Olaines novada dome var
izbeigt kompensācijas piešķiršanu, ja zudis kāds no šo noteikumu 2.punktā paredzētajiem
nosacījumiem.
8. Kompensācija tiek pārskaitīta katru mēnesi attiecīgajai
pirmsskolas izglītības iestādei
konkrētam bērnam atbilstoši
apmeklējumam un saskaņā ar
rēķinu.
9. Kompensācijas samaksai
starp pašvaldību un pirmsskolas
izglītības iestādi tiek noslēgts
līgums.

Noteikumi Nr.1
„KĀRTĪBA, KĀDĀ SADALA VALSTS MĒRĶDOTĀCIJU OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS VIDUSSKOLĀM
PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI UN VALSTS SOCIĀLĀS
APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTAJĀM IEMAKSĀM”

Apstiprināti ar Olaines
novada
domes
2009.gada
30.septembra sēdes lēmumu
(6.prot., 11.p.).
Izdoti saskaņā ar Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija
noteikumu „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
10.punktu.
1. Noteikumi nosaka kārtību,
kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija
(turpmāk tekstā – mērķdotācija) Olaines novada pašvaldības
1.vidusskolai un 2.vidusskolai
(turpmāk tekstā – vidusskolas)
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
2. Mērķdotāciju sadala ar
Olaines novada domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta
komisija.
3. Mērķdotāciju vidusskolām aprēķina ievērojot:

3.1. faktisko skolēnu skaitu
izglītības pakāpē attiecīgā gada
1.septembrī (vai 1.janvārī);
3.2. normētu skolēnu skaitu
izglītības pakāpēs:
1.– 4.klases
5. - 9.klases
10. – 12. klases
saskaņā ar Ministru kabinetā
noteiktiem koeficientiem.
3.3. Ministru kabineta noteikto normētā skolēna skaita
attiecību pret vienu pedagoga
mēneša darba algas likmi.
4. Vidusskolu vadītāja, vietnieku un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanai aprēķina ne vairāk kā 15 procentu no
saņemtās mērķdotācijas.
5. Mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai
sadala proporcionāli faktiskajām
skolēnu skaitam vidusskolās.
6. Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu sagatavo Olaines
novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības nodaļa, saskaņojot ar vidusskolu vadītājiem,
un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā līdz nākamā gada
15.februārim.

• DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI •
• Olaines novada dome izskatīja kolektīvo iesniegumu, kuru
parakstīja 1278 Olaines pilsētas
iedzīvotāji, izsakot neapmierinātību par ūdensapgādes pakalpojumu tarifiem, un nolēma ieteikt
AS „Olaines ūdens un siltums”
valdei atstāt spēkā patreiz esošo
ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 1,152
Ls/m3 (bez PVN) Olaines pilsētā
līdz 2010.gada 1.maijam, atliekot
jaunā ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifa
1,312 Ls/m3 (bez PVN) ieviešanu.
• Piešķirts finansējums 10
projektu realizācijai projektu
konkursa „Olaines bērnu un interešu izglītība” ietvaros par kopējo
summu Ls 3599.
• Nolemts nepiedalīties Pierīgas starpnovadu Izglītības pārvaldes izveidē un papildināt Olaines
novada pašvaldības administrācijas darbinieku amatu sarakstu ar
amata vienību - Speciālists izglītības, kultūras un jaunatnes lietās
(no 2010.gada 1.janvāra).
• Sakarā ar Zelta kāzām piešķirta vienreizēja materiālā palīdzība Ls 100 Kļavnieku ģimenei
un Babenko ģimenei.
• Piešķirti Ls 130 Olaines 2.vidusskolas skolnieces
M.Ņesterovas dalībai Starptautiskā japāņu valodas līmeņa eksāmenā jaunākajā 4.pakāpē Humboldta
Universitātē Berlīnē.
• Piekrists atdalīt: 1) no nekustamā īpašuma (NĪ) „Terzeni”, Pē-

terniekos, Olaines novadā zemes
gabala vienu trešo daļu (1,24 ha
platībā), kopplatība 3,73 ha; 2) no
NĪ „Pīlādži”, Pēterniekos, Olaines novadā zemes gabalu 0,25
ha, kopplatība 0,69 ha; 3) no NĪ
„Ans-Baudas” Olaines pagasta,
Olaines novada administratīvajā
teritorijā atrodošās zemes vienības 2,0 ha. Visos minētajos gadījumos jāizstrādā zemes ierīcības
projekts, kurš jāsaskaņo ar Olaines novada būvvaldi.
• Izsniegta licence pasažieru
komercpārvadājumiem ar vieglo
taksometru Olaines novada administratīvajā teritorijā uz 1 gadu trim
personām. Noteikta maksimālā
maksa par pasažieru pārvadājumiem: iekāpšana – Ls 1,50; maksa
par vienu kilometru – Ls 0,50 un
gaidīšanas stunda – Ls 6,00. Transporta līdzekļiem jābūt ar atšķirības
zīmi - „Olaines novads”.
• SIA „Piroteks Balt” atļauts
organizēt 1.un 2.klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību no 18. līdz 31.decembrim
veikalā ELVI Zeiferta ielā 7,
Olainē.
• Noteiktas telpu nomas maksas Olaines kultūras un sporta
centrā (t.sk. Jaunolaines kultūras
namā un Sporta nodaļā Stacijas
ielā 38A, Olainē). Ar tām var iepazīties www.olaine.lv.
• Noteikts, ka zemes gabals
0,0616 ha platībā d/s „Ežupe”,
Jāņupē, Olaines novadā ir ierakstāms zemesgrāmatā uz Olaines

novada pašvaldības vārda.
• Mainīts NĪ Celtnieku ielā
3A, Olainē ietilpstošās nedzīvojamās ēkas „Garāža” statuss (nosaukums) uz „Ražošanas ēka”.
• Nolemts izdarīt labojumus
1.pielikuma Olaines pagasta padomes lēmumā „Darba uzdevums
Olaines pagasta nekustamā īpašuma „SASKAŅAS” detālplānojuma izstrādāšanai” un apstiprināt
iesniegtā varianta Nr.2 redakciju.
• Nolemts turpināt detālplānojuma izstrādi NĪ „JAUNAUDZES” Olaines pagastā, Olaines
novadā atbilstoši Olaines pagasta
padomes saistošos noteikumos
Nr.8 „Olaines pagasta teritorijas
plānojums 2008. – 2020.gadiem
grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” plānotai (atļautai) teritorijas izmantošanai „Mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritorijas”.
• Piekrists 2. zemes gabala
19,3 ha platībā atdalīšanai no zemes gabala „Jaunrēķi”, Olaines
pagastā, Olaines novadā, izveidojot patstāvīgu NĪ un izstrādājot
zemes ierīcības projektu. Zemes
ierīcības projekta izstrādātājam
uzdots nodrošināt piekļūšanu katram zemes gabalam no valsts vai
pašvaldības ceļa vai ielas.
• Akceptēta viensētas būvniecība uz NĪ „VAGARIŅI” Olaines
pagastā zemes gabala daļas.
• Apstiprināts: SIA „G BERGS” izstrādātais Zemes
ierīcības projekts NĪ „d/s VEF –

BALOŽI Nr.348” un „d/s VEF
– BALOŽI Nr.349” Medemciemā; Valsts SIA „Meliorprojekts”
izstrādātais Zemes ierīcības projekts NĪ „Vīgrieži”, Pārolainē un
NĪ Akācijas ielā 29, Pārolainē.
Šiem NĪ noteiktas adreses, NĪ lietošanas mērķi un platības, kā arī
Zemesgrāmatā reģistrējamie apgrūtinājumi.
• NĪ „Līdumi”, Jāņupē, Olaines pagastā zemes gabala zemes
vienības daļai 0,0150 ha platībā
(nomas robežu plāns) noteikts
NĪLM – „Komercdarbības objektu apbūve”.
• Olaines novada pašvaldības
domes Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas Uzņēmējdarbības informācijas komisijas
sastāvs papildināts ar ceturto locekli – domes deputātu Jāni Sarvu. Apstiprināts komisijas nolikums.
•
Domes
priekšsēdētājs
J.Pavlovičs deleģēts piedalīties
Pierīgas reģiona pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas dibināšanā.
• Piešķirts vienreizējs pabalsts
Ls 200 personai X sakarā ar to, ka
ugunsgrēkā nodegusi māja, kurā
ģimene dzīvoja.
• Atbalstīta kokapstrādes ražotnes izveidošana uz NĪ „Atmatas” pirmā zemes gabala,
Jaunolainē. Iebraukšana uz kokapstrādes ražotni noteikta no V8
autoceļa.
• Nolemts atkārtoti orga-

nizēt NĪ „KLAJUMNIEKI”
detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu no
16.11.2009. līdz 07.12.2009 Zemgales ielā 33, Olainē. Sabiedriskās
apspriešanas sanāksmes norises
vieta – Olaines novada pašvaldības sēžu zāle, Zemgales ielā 33,
Olainē 2009.gada 3.decembrī
plkst.17.00 – 18.00.
• Piekrists mainīt NĪ „Mehāniskās darbnīcas”, Jaunolainē ietilpstošās ēkas „Administrācijas
kantoris un rezerves daļu noliktavas” lietošanas mērķi uz „Materiālu noliktavas”.
• Nolemts noslēgt administratīvo līgumu, lai izbeigtu administratīvo tiesvedību ar SIA „MEI
Latvia” un M.Vanagu Administratīvajā apgabaltiesā par Administratīvās rajona tiesas spriedumu
par Rīgas rajona Olaines pagasta
padomes 2007.gada 01.augusta lēmuma „Par apbūvēta zemes gabala
„Birznieku masīvs” privatizāciju”
atcelšanu un labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Pēc administratīvās tiesvedības izbeigšanās
nolemts noslēgt administratīvajā
līgumā pielīgtos zemes nomas līgumus ar SIA „SEAL 1” un SIA
„M.I.A.HAUS”. Zemes nomas līgumos noteiktas apbūves tiesības,
nomas termiņš uz 12 gadiem (no
nomas līguma noslēgšanas brīža),
pirmajos 2 gados nomas maksa
gadā Ls 1200 un PVN, nākošajos
10 gados nomas maksa gadā Ls
2400 un PVN.
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33 jaundzimušie Bērnu nom
olainieši saņem karotīti, viņu vecāki – naudas balvu 100 latu apmērā

turpinājums no 1. lpp.
arī iemalkot kafiju, tēju un brīvā gaisotnē aprunāties ar domes
priekšsēdētāju par sev interesējošām tēmām.
Mīļi sveicam Anželu Boridjko, Alisi Mocaku, Esteri Platpīri, Safu Faragu, Alīnu Vesņiču, Adrianu
Kudlajevu, Margaritu Vereniču,
Jāni Eglonu, Miku Timermani,
Maksimu Zaguļajevu, Tomu

Bērziņu, Ņikitu Kuzminski,
Sofiju Mandaži, Adrianu Prancānu, Aminu Ahmedovu, Germanu Gemmu, Marku Georgijevu, Anastasiju Jegorovu,
Paulu Lejānu, Keisiju Lugovskaju, Poļinu Mihailovu, Samantu Ribicku, Damianu Veismani,
Arseniju Kolosovu, Daniilu Sergejevu, Mariju Zumenti, Artjomu Raskolovu, Maksimu Žirovu, Patriciju Turlajevu, Katrīnu
Eiduku, Nikolaju Gusevu, Eli-

zabeti Manukinu, Miku Krencu
un viņu vecākus.
Mīļie vecāki! Katra mūsu
dzīves sekunde ir jauns un unikāls Visuma mirklis, brīdis, kas
nekad vairs neatgriezīsies, tādēļ
māciet saviem bērniem, kas viņi
ir! Veselību, izturību un saticību
ģimenē !
Ināra Brence,
Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

HIV profilakses punkts Olainē
HIV profilakses punkts
Olainē darbojas no 2002. gada
13.novembra, atrodas Zemgales ielā 57. Šis punkts sniedz
šādas iespējas: šļirču maiņa,
adatu maiņa, HIV testi, konsultācijas HIV/AIDS, STS un atkarību jautājumos, informācija
par ārstēšanās un rehabilitācijas
iespējām, individuālās konsultācijas ar speciālistiem, atbalsta
grupas atkarīgajiem un līdz atkarīgajiem, prezervatīvu izdale,
informatīvie un video materiāli, interneta pakalpojumi kā arī
lekcijas par atkarībām.
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No 2008.gada 1.oktobra līdz
2009.gada 1.novembrim Olainē norisinājās projekts “HIV/
AIDS profilakses un pakalpojumu paplašināšana Olaines
zemā sliekšņa centrā”, ko īstenoja Olaines sociālais dienests.
Projekta mērķis bija profilakses
tīkla Olainē paplašināšana, lai
piesaistītu jaunus klientus, psihotropo vielu lietotājus, un mazinātu ar HIV/AIDS saslimstību
intravenozo narkotiku lietotāju
vidū, kā arī, lai uzlabotu šī profilakses punkta darbību un pieejamos pakalpojumus - stāsta

Diāna Kuruško, Olaines sociālā
darbiniece. Projekta ietvaros
tika veikti arī punkta telpu remonts un iekārtošana, drošībai
uzstādīti trauksmes poga un signalizācijas, izdots buklets, kas
ir pieejams Olaines sociālajā
dienestā un uz vietas HIV profilakses punktā. Pateicoties šim
projektam ir piesaistīti arī jauni
klienti, kam var sniegt dažāda
veida palīdzību, tika izveidotas
atbalsta grupas psihotropo vielu
atkarīgajiem un līdz atkarīgajiem.
Kristīne Ivanova

rudens br

Skolēnu rudens brīvdienās
no šī gada 24. līdz 30.oktobrim
20 Olaines novada bērniem vecumā no 7 līdz 13 gadiem tika
sniegta iespēja piedalīties bērnu
brīvā laika pavadīšanas un atpūtas nometnē „Rudens brīnumi”,
kas tika organizēta Latvijas SOS
Bērnu ciematu asociācijas Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta
Olaines pagastā projekta ietvaros.
Nometni finansēja Olaines novada pašvaldība, kura sniedz finanšu ieguldījumu 30% apmērā no projekta kopējās summas.
Nometni organizēja Pašvaldības aģentūra Sociālās aprūpes māja
„Gauja” un tā notika Bērnu sociālās aprūpes centrā „Inčukalns”.
Nometnes laikā tika veicināta
bērnu pašapziņas nostiprināšanās,
dzīves, radošo un saskarsmes prasmju attīstība, saturīga un lietderīga
brīvā laika pavadīšana, sekmēta
viņu vispusīga attīstība.
Tā kā tā bija rudens nometne,
tad arī tajā notiekošais bija tik pat
raibs un krāsains, kā rudens lapas.
Nometnes laikā ar bērniem darbojās pieci audzinātāji, kas nodrošināja ne tikai bērnu pieskatīšanu,
bet arī dažādas radošas aktivitātes
– „Draudzības saišu” pīšana, filcēšanas tehnikas apguve Mākslas
skolas pasniedzējas vadībā, rotaļas
gan telpās, gan svaigā gaisā, kartiņu līmēšana, veidošana, fiziskas aktivitātes, spēles „Trakais skrējiens”,
„Mēmais šovs” un citas aktivitātes.
Divas reizes bērni brauca peldēties uz Inčukalna baseinu. Ūdens
prieki tika baudīti arī burbuļvannā,
par ko bērniem bija neviltots prieks.
Sporta spēlēm izmantota Inčukalna
sporta zāle.
Pie bērniem ciemojās un mācīja
āra izdzīvošanas iemaņas – uzcelt
nojumi mežā no tur esošajiem materiāliem – Āra dzīves apmācību
centrs „Pelēkie vilki”. Nu bērni ir
gatavi arī ekstremālākiem izdzīvošanas apstākļiem.
Kādu vakaru Inčukalnā pie bērniem ciemos ieradās bērni ar īpašām
vajadzībām no Siguldas biedrības
„Cerību spārni” ar gaismas teātra
uzvedumu un vakars noslēdzās ar
kopīgām rotaļām.
Arī laika apstākļi nometnes laikā bija labi. Protams, vienīgā diena, kad lija lietus, bija ekskursijas
diena, taču tas nebūt nenobiedēja
bērnus doties ekskursijā. Bijām iecerējuši doties ciemos pie Minhauzena uz Dunti, bet viņš izstrādāja ar
mums nelielu joku – mums vajadzīgajā dienā muzejs bija slēgts. Bet
arī tas nespēja mainīt mūsu plānus
un ekskursijas dienā devāmies iepazīt Siguldā Gūtmaņalu, izstaigāt
Serpentīna kalnu un pārcelties pāri

Gaujai ar Gaisa tramvaju. Visi bija
tik drosmīgi, ka nevien neatteicās
no šī brauciena.
Tālāk ceļš veda uz Līgatnes dabas parka takām. Bija fantastiska
iespēja redzēt gan vilkus, gan mežacūkas, aļņus, lāčus, jenotsuņus. Parasti gan viņi tik labi nerādās, taču
mums izdevās tos ieraudzīt! Pa parka dabas takām mūs pavadīja parka
darbinieki Gatis un Jānis. Šajā dienā
pusdienas baudīt bija iespēja parkā
tikko uzceltajā nojumītē, kur bija
iespēja uzcept līdzpaņemtās desiņas, kas ļoti, ļoti garšoja pēc garās
pastaigas svaigā gaisā.
Pie bērniem ciemojās arī jaunieši
no Latvijas Sarkanā Krusta. Sertificēta Latvijas Sarkanā Krusta Pirmās
palīdzības sniegšanas pasniedzēja
bērniem pastāstīja kā rīkoties nelaimes gadījumos – kur zvanīt, ko
darīt un ko noteikti bērni nedrīkstu

Olaines Domes Vēstis

metne arī
rīvdienās

darīt. Pēc nodarbībām zināšanas
tika pārbaudītas aizpildot testu, un
par pareizām atbildēm bērni saņēma balvas .
Ar lielu interesi, vienu dienu
pirms došanās mājās, kopā ar Valsts
policijas pārstāvi Jeļenu Prišpetjevu un tēliem „Runci Rūdi” un „Inspektoru Bebri” bērni mācījās ceļu
satiksmes noteikumus. Tā kā visi
bērni bija uzmanīgi klausījušies un
varēja atbildēt uz jautājumiem, tad
saņēma arī nelielas balvas, kas radīs
praktisku pielietojumu tumšā laikā
uz ceļa.
Septiņu dienu laikā interaktīvās
nodarbībās bērni iemācījušies daudz
jauna, guvuši pozitīvus iespaidus
un jaunus draugus. Šīs dienas bija
ļoti piesātinātas ar emocijām, notikumiem un iespējām. Nometni uzsākot, bērni gan tika brīdināti par
dažiem iespējamiem „trūkumiem”

– netiks sniegta pieeja internetam
un datorspēlēm, televizora skatīšanās un iespēja iepirkties veikalā.
Lai gan skaidrs, ka tie bija vieni no
šīs nometnes ieguvumiem. Laiks,
ko dažkārt bērni ikdienā piepilda
ar bezmērķīgu klejošanu virtuālā
pasaulē un TV skatīšanos, šeit tika
pavadīts savstarpēji komunicējot un
draudzējoties.
Tik daudz jaunu iespaidu! Patiesi, kā rudens krāsu paletē...
Latvijas
SOS Bērnu ciematu asociācijas
Ģimeņu stiprināšanas
Olaines pagastā
projekta koordinatore
Solvita Degle

N o v a d a

p a š v a l d ī b a s

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

Nepalaid garām iespēju
satikt Santa Klausu
Viņu pazīst visā pasaulē un
katrā valstī sauc savā vārdā:
Pērs Noels, Julboks, Ziemassvētku vecītis, Salatētis... Savā
dzimtenē Somijā, viņš vairāk
ir zināms kā Joulupukki.
5.decembrī tiek gaidīta jau
devītā Pasaules Galvenā Santa
Klausa vizīte Latvijā.
Pateicoties Olaines novada
pašvaldībai un AS „Olainfarm”
Ziemassvētku priekšvakarā arī
Olaines novada bērni un pieaugušie satiksies Olainē ar no
Lapzemes atbraukušo Pasaules
Galveno Santa Klausu. Olaines pilsēta ir viena no trim vietām Latvijā, ko viņš apmeklēs.
Santa Klauss ieradīsies uz pasākumu „Dodam, neko sev neprasot”, kurš notiks 5.decembrī
plkst.11.30 pie ūdenstorņa Zemgales ielā 38, Olainē. Ikviens
Olaines novada iedzīvotājs ir
gaidīts šajā pasākumā, kur gan
olainieši, gan ciemiņi no Rīgas
priecēs mūs ar jautrām dziesmām.
Katru gadu uz Santa Klausa ziemas rezidenci Rovaniemi
pienāk vairāk nekā 600 tūkstošu
vēstuļu. Pat Santa Klauss viens
nespēj tās izlasīt, tādēļ to viņam
palīdz izdarīt uzticamie palīgi Rūķi. Bet Olaines novada bērni
var sagatavot vēstuli Santa Klau-

sam, kuru pasākuma laikā Olaines novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs J.Pavlovičs bērnu klātbūtnē nodos pašam Santa
Klausam. Bērni ir aicināti rakstīt
vēstules līdz 2.decembrim. Vēstules var nest personīgi pašvaldības darba laikā uz Olaines novada pašvaldību Zemgales ielā
33, Olainē un Olaines pagasta
pārvaldi Meža ielā 2, Jaunolainē vai sūtīt pa pastu Olaines
novada pašvaldībai Zemgales
ielā 33, Olainē, Olaines novadā,
LV-2114, ar norādi „Ziemassvētku pasts”.
Ņemot vērā to, ka tajā pašā
dienā Santa Klauss Rīgā apmeklēs bērnus Bērnu Klīniskās
Universitātes slimnīcā, lai bērni
ātrāk veseļotos, AS „Olainfarm”
caur Santa Klausu uzdāvinās

medikamentus. Arī Jūs, cienījamie Olaines novada bērni un
pieaugušie, varat padarīt šīs bērnu slimnīcas dzīvi Ziemassvētku priekšvakarā kaut nedaudz
priecīgāku, nododot Olaines
novada pašvaldībā 1.stāvā kādu
pašu rokām gatavotu dāvanu
bērniem. Jūsu sarūpētas dāvanas (piem., mīkstas rotaļlietas,
grāmatzīmīti u.c. ko vien varat
izdomāt un izgatavot) mēs kopā
ar medikamentiem caur Santa
Klausu nodosim bērniem, kas
tagad slimo. Padarīsim viņu dzīvi tagad gaišāku un priecīgāku!
Bērniem domātas dāvanas arī
tiek pieņemtas Olaines novada pašvaldības darba laikā līdz
2.decembrim.
Tos Olaines novada bērnus
un vecākus, kas dzīvo tālu no
Olaines novada administratīvā centra – Olaines pilsētas un
nevar uz pasākumu ierasties ar
savu vai sabiedrisko transportu, lūdzam līdz 1.decembrim
pieteikt vietu autobusā, ko nodrošinās Olaines kultūras un
sporta centrs, pa tālr.29488673;
26812679
vai
67811618;
67966148. Sīkāka informācija
par transportu arī pa augstāk minētiem telefonu numuriem.
Tiksimies pasākumā!
Nataļja Tropkina

Izmaiņas komunālo pakalpojumu rēķinos
No 2009.gada jūnija mēneša rēķinos par karstā un aukstā ūdens piegādi dzīvojamās
mājās, kuru apsaimniekošanu
veic AS „Olaines ūdens un siltums”, tiek pielietota jauna
komunālo pakalpojumu maksas aprēķināšanas metodika.
Par metodikas spēkā stāšanos Olaines iedzīvotāji tika
informēti jau iepriekš, tomēr,
iestājoties apkures sezonai, atgādinām, ka metodika paredz,
ka apkures sezonas laikā no
mājas kopējā siltumenerģijas

patēriņa atsevišķi netiks izdalīta maksa par siltumenerģijas
patēriņu karstā ūdens apgādes
cirkulācijas sistēmās, līdz ar to
komunālo pakalpojumu rēķinos
ailē „Mainīgā daļa/cirkulācijas
maksa” netiks izdalīta atsevišķa
maksājuma summa, kā tas bija
iepriekšējos mēnešos. Tātad
karstā ūdens apgādes cirkulācijas sistēmas siltumenerģijas patēriņš netiek izdalīts no mājas
apkures izmaksām, līdz ar to,
lai salīdzinātu dzīvokļa apkures
izmaksas šajā un iepriekšējā

apkures sezonā, nepieciešams
veikt papildus aprēķinu - no
dzīvoklim aprēķinātās apkures maksas atskaitīt maksu par
izlietoto siltumenerģiju karstā ūdens apgādes cirkulācijas
sistēmās. Informāciju par aprēķina veikšanai nepieciešamo
karstā ūdens apgādes cirkulācijas maksu iespējams iegūt no
iepriekšējo mēnešu komunālo pakalpojumu rēķiniem ailē
„Mainīgā daļa”.
AS „Olaines ūdens un siltums”

Изменения в счетах за коммунальные услуги

Уже с июня 2009 года в
счетах за доставку холодной
и горячей воды в жилых
домах, которые обслуживает АО «Olaines ūdens un
siltums», используется новая
методика по расчету оплаты
за коммунальные услуги.
О применении этой методики жители г.Олайне были
информированы
заранее,
но в связи с началом отопительного сезона напоминаем:
методика предусматривает,
что во время отпотельного
сезона из общего потребления теплоэнергии в доме не
будет отдельно выделяться

плата за расход теплоэнергии
для подачи горячей воды в
циркуляционную систему. В
связи с этим в отопительный
сезон в графе «Mainīgā daļa/
cirkulācijas maksa» в счете за
коммунальные услуги не будет выделена отдельная сумма к оплате, как это было в
предыдущие месяцы. Потму
что расход теплоэнергии на
подачу горячей воды в циркуляционную систему не будет
выделен из расходов теплоэнергии на отапливание дома.
В результате чтобы сравнить
плату за отопление в конкретной квартире в нынешнем

и предыдущем отопительном
сезоне необходимо произвести дополнительный расчет – от платы за отопление
отнять плату за использованную теплоэнергию на подачу
горячей воды в циркуляционную систему. Информацию о
плате за использованную теплоэнергию на подачу горячей воды в циркуляционную
систему можно найти в счете
за коммунальные услуги за
предыдущие месяцы в графе «Mainīgā daļa/cirkulācijas
maksa».
AS „Olaines ūdens un siltums”

5

Olaines Domes Vēstis

N o v a d a

p a š v a l d ī b a s

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

• SAISTOŠIE NOTEIKUMI • SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Saistošie noteikumi Nr.135
„PAR MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
OLAINES NOVADĀ”
Apstiprināti ar Olaines
novada
domes
2009.gada
30.septembra sēdes lēmumu
(6.prot., 49.p.).
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7.punktu un
43.panta trešo daļu.
I Vispārīgie noteikumi
1. Materiālās palīdzības pabalsti (turpmāk – pabalsti) tiek
izmaksāti no Olaines novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem,
kas paredzēti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības izdevumiem, neizvērtējot materiālo
stāvokli.
2. Pabalsti tiek izmaksāti
Olaines novadā deklarētiem un
dzīvojošiem iedzīvotājiem.
3. Tiek izmaksāti šādi
pabalsti:
3.1. pabalsts jaundzimušo bērnu ģimenei;
3.2. pabalsts cienījama vecuma
personām;
3.3. mājokļa pabalsts uz Ziemassvētkiem;
3.4. mājokļa pabalsts politiski
represētām personām;
3.5. zobu protezēšanas pabalsts
politiski represētām personām.
II Pabalsts jaundzimušo
bērnu ģimenei
4. Vienreizēju pabalstu Ls
100 piešķir par katru jaundzimušo bērnu, kura pirmā dzīvesvieta
kopā ar vienu no vecākiem deklarēta Olaines novadā, pabalstu
piešķir un izmaksā saskaņā ar
Dzimtsarakstu nodaļas iesniegto
sarakstu vienam no vecākiem.
5. Apvienotajā novada teritorijā, kurā šāds pabalsts nebija
paredzēts, pabalsts tiek piešķirts
par bērniem, kuri dzimuši pēc
šo noteikumu stāšanās spēkā.
III Pabalsti cienījama
vecuma personām
6. Vienreizēju pabalstu piešķir un izmaksā:
6.1. 90 līdz 99 gadu jubilejā
Ls 50;
6.2. 100 gadu un sekojošā jubilejā Ls 100;
6.3. p/a „Olaines sociālais
dienests” organizē jubilāra sveikšanu un pabalsta
izmaksu jubilāra dzīves
vietā.
IV Mājokļa pabalsti uz
Ziemassvētkiem
7. Mājokļa pabalstu piešķir
pensionāriem, invalīdiem un
daudzbērnu ģimenēm, kuras ir
reģistrētas Olaines novada p/a
„Olaines sociālais dienests”:
7.1. daudzbērnu ģimenēm, kurās trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni dzīvo un ir
deklarēti kopā ar vecākiem
vienā mājoklī – Ls 50;
7.2. bērnu invalīdu ģimenēm
Ls 30;
7.3. I grupas invalīdiem Ls 50;
7.4. II un III grupas invalīdiem
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Ls 30;
7.5. 80 gadus un vecākiem iedzīvotājiem Ls 30.
8. Pabalstus piešķir un izmaksā ne vēlāk kā attiecīgā gada
30.decembrī.
9. Apvienotā Olaines novada
teritorijas daļā, kurā šādi pabalsti nebija paredzēti, pabalsti tiek
piešķirti un izmaksāti:
9.1. daudzbērnu ģimenēm, ja
trešais bērns dzimis un reģistrēts pēc šo noteikumu
stāšanās spēkā.
10. Piešķirtos pabalstus:
10.1. daudzdzīvokļu māju ar
centralizētu apkuri iedzīvotājiem pabalstu pārskaita pakalpojumu sniedzējam
daļējas apkures izdevumu
segšanai;
10.2. mājokļa ar individuālo apkuri iedzīvotājiem pabalstu izmaksā skaidrā naudā
vai pārskaita viņa bankas
kontā.
V Mājokļa pabalsti politiski
represētām personām
11. Pabalstus izmaksā politiski represētām personām, kuras ir reģistrētas Olaines novada
p/a „Olaines sociālais dienests”.
12. Pabalsta apmērs ir Ls 40
un to piešķir katra gada martā.
13. Piešķirtos pabalstus pārskaita pakalpojumu sniedzējam
vai izmaksā skaidrā naudā daļējai apkures izdevumu segšanai.
VI Zobu protezēšanas
pabalsti politiski represētām
personām
14. Zobu protezēšanas pabalstu piešķir politiski represētām
personām, kuras ir reģistrētas
p/a „Olaines sociālajā dienestā”
līdz Ls 25 divpadsmit mēnešu
laikā.
VII Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
15. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo
aktu) var apstrīdēt novada pašvaldībā.
16. Olaines novada pašvaldības pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā likumā
noteiktā kārtībā.
VIII Saistošo noteikumu
publicēšana
17. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā
noteiktā kārtībā.
IX Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē
18. Olaines pilsētas domes
2006.gada 22.februāra saistošie
noteikumi Nr.3 „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību”.
19. Olaines pagasta padomes
2009.gada 18.marta saistošie
noteikumi Nr.6 „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Olaines
pagastā”.

Saistošie noteikumi Nr.134
„PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU OLAINES NOVADĀ”
Apstiprināti ar Olaines novada
domes 2009.gada 30.septembra
sēdes lēmumu (6.prot., 48.p.).
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta ceturto un piekto
daļu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu.
I Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un
apmērus, pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus, kā arī pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās
palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām
un maznodrošinātām personām
(ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu,
mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu viņu
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
3. Ar sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību saistīto jautājumu risināšanu un lēmumu pieņemšanu Olaines novada
dome deleģē pašvaldības aģentūrai
„Olaines sociālais dienests (turpmāk sociālais dienests).
4. Olaines novada dome apstiprina sociālo jautājumu risināšanai
nepieciešamo budžetu un ieskaita
sociālajam dienestam līdzekļus tā
izpildei.
5. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tiek piešķirta Olaines novada teritorijā deklarētām
un dzīvojošām personām:
5.1. trūcīgām personām un ģimenēm, kas par trūcīgām atzītas
pamatojoties uz spēkā esošo
likumdošanu;
5.2. pensionāriem un invalīdiem,
kuru ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī nepārsniedz
valstī noteikto minimālo
algu;
5.3. bezpajumtniekiem, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta
bijusi Olaines novada teritorijā, kuri pēc tam ilgstoši
uzturējušies novada teritorijā
un ir uzskaitē sociālajā dienestā.
6. Pašvaldībā ir noteikti šādi
pabalstu veidi:
6.1. pabalsts garantētā minimālā
ienākumu (turpmāk – GMI)
līmeņa nodrošināšanai;
6.2. dzīvokļa pabalsts;
6.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas
situācijā;
6.4. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai:
6.4.1. pabalsts zobu protezēšanai;
6.4.2. pabalsts sakarā ar ilgstošu slimību;
6.4.3. pabalsts medicīnas pakalpojumu, medikamentu un medicīnas preču
iegādei;
6.5. pabalsts ēdināšanai:
6.5.1. skolēniem;
6.5.2. pirmskolas
izglītības
iestāžu audzēkņiem;
6.5.3. bērniem vasaras nomet-

nēs;
6.5.4. bezmaksas ēdināšana iedzīvotājiem;
6.5.5. dienas centros un citās
sociālās aprūpes iestādēs.
6.6. pabalsts bērna izglītībai un
audzināšanai;
6.7. pabalsts aprūpei;
6.8. pabalsts sakarā ar bērēm;
6.9. pabalsts bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem;
6.10. pabalsts aizbildņiem;
6.11. pabalsts audžuģimenēm.
7. Sociālo palīdzību nepiešķir,
ja:
7.1. persona atteikusies no piedāvātā darba vai sabiedrisko
darbu veikšanas;
7.2. persona atteikusies piedalīties profesionālās iemaņas
vai nodarbinātību veicinošos
pasākumos;
7.3. persona atteikusies no medicīniskās un sociālās rehabilitācijas;
7.4. netiek pildīti līdzdarbības
pasākumi;
7.5. nav iespējams noteikt personas vai ģimenes reālos ienākumus;
7.6. persona vai ģimene neizmanto visus rīcībā esošos
resursus un iespējas dzīves
apstākļu uzlabošanai;
7.7. ienākumu deklarācijā sniegtas nepatiesas ziņas un nav
uzrādīti visi ģimenes ienākumi.
8. Mājokļa pabalstus nepiešķir,
ja:
8.1. mājokļa iemītnieki apzināti
pēdējo 12 mēnešu laikā uzlabojuši mājokļa apstākļus;
8.2. vienas ģimenes locekļi izmanto vairākus atsevišķus
mājokļus;
8.3. persona vai ģimene dzīvo un
ir deklarēta novadā mazāk kā
12 mēnešus.
9. Pēc iesniegto dokumentu
pārbaudes, pamatojoties uz šiem
noteikumiem un sociālā darbinieka atzinumu likumdošanā noteiktā
laikā pieņem rakstisku lēmumu
(administratīvo aktu) par pakalpojuma vai pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu to piešķirt. Lēmumu
paraksta sociālā dienesta nodaļas
vadītājs un apstiprina sociālā dienesta direktors.
10. Likumdošanā noteiktā kārtā pieņemtais lēmums tiek paziņots
iesniedzējam un nodots izpildei.
11. Likumdošanā un šajos noteikumos neparedzētus pabalstus
izmaksā sociālais dienests pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem.
II Pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa
Nodrošināšanai
12. Pabalstu piešķir, aprēķina
un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta normatīvajiem aktiem.
III Dzīvokļa pabalsts
13. Pabalsts tiek piešķirts:
13.1. trūcīgām ģimenēm, pensionāriem un invalīdiem, kuru
ģimenēs nav darba spējīgu

ģimenes locekļu – 50 % no
nosacītās apkures maksas
par 40 kvadrātmetriem pirmajai personai un 18 kvadrātmetriem par katru nākošo
personu, attiecīgā gada apkures sezonā ne vairāk kā uz
6 mēnešiem, bet ne lielāks kā
Ls 150;
13.2. pensionāriem un invalīdiem,
kuru ģimenēs nav darba spējīgu ģimenes locekļu un kuru
ienākumi uz 1 cilvēku mēnesī ir mazāki par 75 % no
valstī noteiktās minimālās
algas – 75 % no nosacītās
apkures maksas par 40 kvadrātmetriem pirmajai personai
un 18 kvadrātmetriem katrai
nākošai personai, attiecīgā
gada apkures sezonā uz 6
mēnešiem, bet ne vairāk kā
Ls 200.
13.3. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu sociālajā dienestā nepieciešams iesniegt:
13.3.1. iesniegumu, kurā norādīti visi ģimenes ienākumi;
13.3.2. uzrādīt dokumentu, kurā
redzama iesniedzēja apdzīvotā mājokļa platība.
13.4. Piešķirtais pabalsts par mājokli:
13.4.1. ar centralizētu apkuri
tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam;
13.4.2. ar individuālu apkuri pabalsts pēc vienošanās ar
iesniedzēju tiek izmaksāts skaidrā naudā vai
pārskaitīts uz iesniedzēja bankas kontu.
IV Pabalsti medicīnai
14. Pabalstu zobu protezēšanai
14.1. Piešķir:
14.1.1. trūcīgām
personām,
pensionāriem un invalīdiem; pabalsta apmērs
ir līdz Ls 25 divpadsmit
mēnešu laikā;
14.1.2. pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi ir
mazāki kā 75 % no valstī noteiktās minimālās
algas, pabalsta apmērs
ir līdz Ls 50 divpadsmit
mēnešu laikā;
14.2. Nepieciešamie dokumenti:
14.2.1. iesniegums, kurā uzrādīts ienākumu apmērs;
14.2.2. kases čeks vai stingrās
uzskaites kvīts kopija ar
personas kodu (uzrādot
oriģinālu), par pakalpojuma veidu un samaksāto summu.
15. Pabalstu sakarā ar ilgstošu slimību
15.1. Piešķir:
15.1.1. trūcīgām
personām,
pensionāriem un invalīdiem, pabalsta apmērs
ir līdz Ls 40 divpadsmit
mēnešu laikā;
15.1.2. pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi ir
mazāki kā 75 % no valstī noteiktās minimālās
algas, pabalsta apmērs
ir līdz Ls 60 divpadsmit
mēnešu laikā;
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15.1.3. ilgstoši nestaigājošiem,
kopjamiem pensionāriem un invalīdiem pabalsta apmērs higiēnas
preču iegādei ir Ls 80
divpadsmit mēnešu laikā;
15.1.4. ilgstoši nestaigājošiem,
kopjamiem pensionāriem un invalīdiem, kuru
ienākumi nepārsniedz
75 % no valstī apstiprinātās minimālās algas,
pabalsta apmērs higiēnas preču iegādei ir Ls
100 divpadsmit mēnešu
laikā.
15.2. ja iesniedzējs:
15.2.1. ārstējies slimnīcā vai
dienas stacionārā vairāk
kā 10 dienas;
15.2.2. ārstējies slimnīcā vai
dienas stacionārā 2 vai
vairākas reizes divpadsmit mēnešos;
15.2.3. uzturējies rehabilitācijas
iestādē vairāk kā 10 dienas;
15.2.4. ārstniecības
iestādē
veikta operācija;
15.2.5. ja iesniedzējs slimnīcā
vai dienas stacionārā ārstējies vienu reizi 10 vai
mazāk dienas, pabalsts
tiek piešķirts 50 % apmērā.
15.3. Lai saņemtu pabalstu, nepieciešams uzrādīt:
15.3.1. medicīnas iestādes izziņu par atrašanos slimnīcā, dienas stacionārā vai
rehabilitācijas iestādē;
15.3.2. ilgstoši nestaigājošiem
pensionāriem un invalīdiem ārstējošā ārsta
izziņu par veselības stāvokli un nepieciešamību
regulāri lietot papildus
higiēnas preces.
15.4. Ja pabalsta saņēmējs veselības stāvokļa vai citu iemeslu
dēļ pats nevar saņemt piešķirto pabalstu, to var izmaksāt citai personai saskaņā ar
šīs personas rakstisks apliecinājumu, ka pabalsts tiks izlietots saņēmēja vajadzībām.
15.5. Pabalsts bērnam ar invaliditāti, kura uzturēšanās slimnīcā vai rehabilitācijas iestādē
saskaņā ar ārsta atzinumu
iespējama tikai ar pavadoni,
tiek piešķirts Ls 100 apmērā
12 mēnešu laikā.
16. Pabalstu medicīnas pakalpojumiem, medikamentu un
medicīnas preču iegādei
16.1. Piešķir:
16.1.1. trūcīgām personām, pensionāriem un invalīdiem
līdz Ls 30 divpadsmit
mēnešos;
16.1.2. pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi nepārsniedz 75 % no valstī noteiktās minimālās
algas pabalsts ir līdz Ls
40 divpadsmit mēnešu
laikā.
16.2. Lai saņemtu pabalstu, nepieciešams iesniegt čeku vai
stigrās uzskaites kvīšu kopijas ar personas kodu (uzrādot
oriģinālus) par medicīnisko
pakalpojumu, medikamentu
vai medicīnas preču iegādi.
16.3. Trūcīgiem tuberkulozes slimniekiem, kuriem katru dienu

jāierodas medicīnas iestādē
medikamentu
saņemšanai
Ls 1 par katru apmeklējuma
dienu, uzrādot ārstējošā ārsta
izziņu par veikto apmeklējumu skaitu.
16.4. Ja pabalsta saņēmējs veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ pats nevar saņemt
piešķirto pabalstu, sociālais
dienests to var izmaksāt citai
personai saskaņā ar šīs personas rakstisku apliecinājumu, ka pabalsts tiks izlietots
saņēmēja vajadzībām.
17. „Sociālās gultas” tiek
apmaksātas trūcīgām personām,
pensionāriem, invalīdiem, kuriem
nav radinieku, kuri var nodrošināt
nepieciešamo aprūpi; apmaksa ne
ilgāk kā 6 mēneši.
V Pabalsti ēdināšanai
18. Ēdināšanas pabalsts skolēniem
18.1. tiek piešķirts trūcīgu ģimeņu
bērniem, kuri apgūst pamatizglītību (mācās līdz 9.klasei
ieskaitot) mācību gada laikā
Ls 25 mēnesī;
18.2. pabalsts tiek piešķirts uz 3
mēnešiem, sākot no mēneša,
kurā ģimene atzīta par trūcīgu;
18.3. par skolēniem, kuri mācās
skolās ārpus novada teritorijas, nepieciešams iesniegt
mācību iestādes izziņu par
mācībām attiecīgajā skolā,
pēc 1.decembra izziņā jābūt
norādītam, ka skolnieks regulāri apmeklē skolu un sekmīgi mācās;
18.4. pēc vienošanās ar iesniedzēju piešķirtais pabalsts tiek
izmaksāts skaidrā naudā vai
pārskaitīts iesniedzēja vai
pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.
19. Ēdināšanas pabalsts
pirmsskolas izglītības iestādēs
19.1. tiek piešķirts trūcīgu ģimeņu
bērniem Ls 20 mēnesī; uz 3
mēnešiem sākot ar mēnesi,
kurā ģimene atzīta par trūcīgu;
19.2. par bērniem, kuri apmeklē
pirmskolas izglītības iestādi
ārpus novada teritorijas, nepieciešams iesniegt izziņu
par šīs iestādes apmeklēšanu;
19.3. pēc vienošanās ar iesniedzēju piešķirtais pabalsts tiek
izmaksāts skaidrā naudā vai
pārskaitīts iesniedzēja vai
pakalpojumu sniedzēja bankas kontā.
20. Ēdināšanas pabalsts bērniem vasaras nometnēs tiek piešķirts trūcīgu ģimeņu bērniem līdz
Ls 30 vienā sezonā.
21. Bezmaksas ēdināšana iedzīvotājiem tiek piešķirta:
21.1. personām, kuru ienākumu
līmenis ir zem noteiktā garantētā minimālā ienākumu
līmeņa;
21.2. pensionāriem un invalīdiem,
kuru ienākumi nepārsniedz
75 % no valstī noteiktās minimālās algas un kuriem nav
likumīgo apgādnieku, kas
var sniegt materiālo palīdzību;
21.3. bezpajumtniekiem, kuriem
nav ienākumu; kuru pēdējā

deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novadā un kuri dotajā
laikā uzturas Olaines teritorijā;
21.4. pabalstu piešķir darba spējīgām personām uz 3 mēnešiem, pensionāriem un invalīdiem uz 6 mēnešiem;
21.5. iedzīvotāju bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta sociālā dienesta sociālās aprūpes centrā;
21.6. sociālās aprūpes centrs par
katru mēnesi līdz nākošā mēneša 5.datumam iesniedz sociālās palīdzības dienestam
aktu par izlietotiem līdzekļiem bezmaksas ēdināšanai.
22. Ēdināšanas pabalsts dienas centros un citās sociālās aprūpes iestādēs
22.1. pabalsts tiek piešķirts trūcīgām personām, trūcīgu
ģimeņu bērniem, pensionāriem, invalīdiem;
22.2. pabalsts attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem tiek pārskaitīts saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem līgumiem.
VI Pabalsti izglītībai
23. Mācību līdzekļu iegādei sakarā ar mācību gada sākumu:
23.1. pabalstu piešķir trūcīgu ģimeņu vienam no bērna vecākiem vai aizbildnim par katru bērnu, kurš nav sasniedzis
18 gadu vecumu un mācās
dienas apmācības mācību
iestādē, Ls 50;
23.2. pabalstu izmaksā pamatojoties uz iesniegumu, kas
iesniegts sociālās palīdzības
dienestā līdz attiecīgā gada
1.oktobrim; par bērniem,
kuri mācās ārpus novada
esošās skolās, nepieciešamas
izziņas par mācībām šajās
skolās.
VII Pabalsts aprūpei
24. Pabalsts tiek piešķirts pensionāriem un invalīdiem, kuriem
nav apgādnieku, kas var nodrošināt aprūpi, kuri nesaņem valsts
kopšanas pabalstu un kuriem nav
p/a „Olaines sociālais dienests” organizēta aprūpe mājās;
25. Pabalsts tiek izmaksāts attiecīgam pensionāram vai invalīdam:
25.1. Ls 15 mēnesī;
25.2. Ls 30 mēnesī ilgstoši kopjamam pensionāram vai invalīdam;
26. Lai saņemtu pabalstu, sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un ārsta atzinums par pakalpojuma nepieciešamību.
27. Pabalsts tiek piešķirts uz 6
mēnešiem.
VIII Pabalsts sakarā ar bērēm
28. Pabalsts tiek piešķirts personai, kura organizē mirušā apbedīšanu:
28.1. par mirušu trūcīgu personu,
pensionāru vai invalīdu pabalsts Ls 100;
28.2. par mirušu pensionāru vai
invalīdu, kura pensija bija
mazāka par 75 % no valstī
noteiktās minimālās algas,
pabalsts Ls 200;
28.3. par mirušu personu, par kuru

netiek izmaksāts valsts apbedīšanas pabalsts, pabalsts
Ls 300;
29. Pabalstu piešķir, ja mirušās
personas pēdējā deklarētā dzīves
vieta ir bijusi Olaines novadā;
30. Pabalsta piešķiršanai personai, kura organizē mirušā apbedīšanu, jāiesniedz iesniegums
un miršanas apliecības kopija ne
vēlāk kā 3 mēnešus pēc miršanas
reģistrācijas.
IX Pabalsts kritiskā situācijā
31. Pabalstu izmaksā, ja persona iepriekš neparedzētu apstākļu
dēļ nespēj apmierināt savas pamatprasības, pabalsta apmērs līdz
Ls 50;
32. Pabalstu izmaksā, pamatojoties uz personas iesniegumu,
pievienotajiem dokumentiem un
sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas, nepieciešamības gadījumā veicot papildus pārbaudi.
X Pabalsts bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās
33. Pabalstu piešķir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta
trešās un ceturtās daļas, Ministru
kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumos Nr.857 „Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” noteiktajā
kārtībā. Ja bērns turpina mācīties,
neizmantotās garantijas tiek saglabātas visu mācību laiku, bet ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
34. Pabalsta apmēri:
34.1. pastāvīgas dzīves uzsākšanai
divu sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērā (izmaksā
vienu reizi);
34.2. sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei Ls
175 (izmaksā vienu reizi vai
par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru);
34.3. pabalsts ikmēneša izdevumu
segšanai sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (izmaksā katru mēnesi), ja bērns
nepārtraukti turpina mācības
vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē,
vai ja bērns nepārtraukti turpina studijas augstskolā vai
koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošos normatīvos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības
programmu.
XI Pabalsts audžuģimenei
35. Pabalstu piešķir Bāriņtiesas likuma 25.panta trešajā daļā
un Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumos Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā.
36. Pabalsta apmēri:
36.1. pabalsts bērna uzturam valstī noteiktās minimālās algas
apmērā (izmaksā katru mēnesi);
36.2. pabalsts apģērba un mīkstā
inventāra iegādei Ls 100 (iz-

maksā vienu reizi gadā).
XII Pabalsts aizbildnim aizbildnībā esoša bērna uzturam
37. Pabalsts aizbildnim tiek
piešķirts sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērā par katru bērnu.
38. Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi līdz bērna pilngadības
sasniegšanai.
XIII Pabalstu piešķiršanas
kārtība
39. Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt sociālajā dienestā
rakstisku iesniegumu, jāuzrāda visi
ģimenes ienākumi, kā arī jāuzrāda
katram pabalstam nepieciešamie
attaisnojošie dokumenti, kuri ir
spēkā, ja tie izdoti:
39.1. pēc datuma, kad šie noteikumi stājas spēkā, ja iepriekš
šāds pabalsta veids nav bijis
paredzēts;
39.2. pēc pēdējā attiecīgā pabalsta
saņemšanas datuma;
39.3. pēc klienta deklarēšanās
Olaines novadā.
40. Sociālais dienests pieņem
un pārbauda iesniegtos dokumentus pakalpojuma vai pabalsta saņemšanai, novērtē prasītāja materiālos apstākļus, nepieciešamības
gadījumā veicot pārbaudi prasītāja
dzīves vietā vai pieprasot nepieciešamo papildus informāciju, kā arī
to atbilstību šiem noteikumiem.
41. Pabalstus piešķir tām audžuģimenēm un aizbildņiem, kuri
iecelti ar Olaines novada bāriņtiesas lēmumu.
XIV Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
42. Sociālā dienesta pieņemto
lēmumu (administratīvo aktu) var
apstrīdēt novada pašvaldībā.
43. Novada pašvaldības pieņemto lēmumu (administratīvo
aktu) var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu
namā likumā noteiktā kārtībā.
XV Saistošo noteikumu
publicēšana
44. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
XVI Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē
45. Olaines pilsētas domes
2006.gada 22.februāra saistošie
noteikumi Nr.3 „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanas kārtību”.
46. Olaines pagasta padomes
2009.gada 18.marta saistošie noteikumi Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines pagastā”.
47. Olaines pagasta padomes
2009.gada 18.marta saistošie noteikumi Nr.7 „Par pabalstu aizbildnim aizbildnībā esoša bērna uzturam un atlīdzību aizbildnim par
aizbildņa pienākumu pildīšanu”.
48. Olaines pagasta padomes
2009.gada 18.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par pabalsta apmēru
bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei un atlīdzību
audžuģimenei”.
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Планируется развивать водное хозяйство в поселке Стуниши
Самоуправлением разработано техническое – экономическое обоснование по развитию инфраструктуры водного
хозяйства для проекта «Развитие водного хозяйства в населенном месте Олайнского
края села Стуниши - Гайсмас».
Проект планируется подать на
рассмотрение в конкурсе проектов «Развитие инфраструктуры водного хозяйства в населенных местах с количеством
жителей до 2000 человек» до
30 ноября. Конкурс организо-

ван Европейским фондом регионального развития (ERAF).
После 30 ноября будет проведен отбор заявок проектов и их
рассмотрение. В случае одобрения проекта и выделения
финансирования реализацию
проекта планируется начать в
мае 2010 года.
Цель проекта – постоянно
обеспечить жителей поселка
Стуниши качественной питьевой водой, сбор, выведение и
очистку сточных вод, а также
снизить уровень загрязнения

Olaines novada sociālais dienests un
daudzbērnu ģimeņu apvienība „VIVA” aicina pieteikties
Olaines novadā reģistrēto
daudzbērnu ģimeņu pārstāvjus,
lai saņemtu daudzbērnu ģimenes apliecību
baseina apmeklējumam ar atlaidi.
Pieteikties lūdzam personīgi Olaines novada pašvaldības
Pieaugušo izglītības centrā pie lietvedes,
Zemgales ielā 31, Olainē, 3.st., vai pa tālr. 67966741.

окружающей среды бытовыми
сточными водами. В рамках
проекта планируется обновить
и расширить существующую
систему водоснабжения и канализации.
Реализация проекта позволит:
• обеспечить жителей поселка Стуниши чистой питьевой водой,
• обеспечить сбор и очистку
сточных вод, тем самым уменьшая загрязнение окружающей
среды,

Olaines novada pašvaldības
pagasta pārvaldes vadītāja
Aija RITUMA
Pagasta pārvaldes
mobilais tālrunis: 29510971

• заменить морально-технически устаревшую инфраструктуру водного хозяйства,
• заменить старый водопровод, снизив потерю воды и
обеспечив доставку чистой питьевой воды потребителю,
• при вводе системы учета
расхода воды, уменьшить нецелесообразную трату воды и
тем самым сэкономить водный
ресурс.
Общая сумма проекта составляет 482 070 латов. В случае утверждения проекта софинансирование со стороны
ERAF составляет 85% от общей суммы, следовательно 15%
от общей суммы финансирует
Олайнское краевое самоуправление.

Ja Tev ir 7 līdz 18 gadi un Tu dzīvo
Olaines novadā,
piedalies konkursā
„MANS NOVADS”

Olaines novada pašvaldība

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem
izsola
sev piederoša neizīrēta
2-istabu dzīvokļa īpašuma (platība 50.80 m²)
Zemgales ielā 51-11, Olainē
īres tiesības.
Izsole notiks 2009.gada 24.novembrī plkst. 9.00,
Olaines novada domes telpās, 2 stāvā, sēžu zālē,
Zemgales ielā 33, Olainē.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33,
1.stāvā, Olainē, pirmdienās un ceturtdienās.
Pieteikties izsolei var līdz 20.novembrim (ieskaitot).
Многодетным семьям Олайнского края
для посещения Олайнского бассейна со скидкой
необходимо обратиться
в Олайнский центр образования для взрослых
(ул.Земгалес 31, 3 этаж, Олайне, тел.67966741)
для получения удостоверения многодетной семьи.

ZĪMĒ, GLEZNO, GRIEZ UN LĪMĒ, ATTĒLO,
KURAS, TAVUPRĀT, IR SKAISTĀKĀS VIETAS
UN INTERESANTĀKIE NOTIKUMI
OLAINES NOVADĀ!
Izteiksmīgākos darbus iekļaus jaunajā
Olaines novada 2010.gada kalendārā!
Darbus pieņemam Olaines Mūzikas un mākslas skolas
Mākslas klasē, Zemgales iela 31, Olaine,
Olaines novads, LV-2114
• A3 formātā, zīmētus un gleznotus
(guaša, akvarelis, flomasteri, zīmuļi u.c.)
• šo darbu fotogrāfijas .JPEG (*.JPG) formātā
ar rezolūciju 150 pixels/cm
sūtīt uz e-pastu: olaines.makslas.skola@gmail.com
Darbam jāpievieno: autora vārds, uzvārds; vecums;
darba nosaukums; izglītības iestādes nosaukums;
skolotāja vārds, uzvārds,
ja ir palīdzējis darba tapšanā.
Darbi jāiesniedz līdz 2009. gada 27. novembrim
Papildus informācija: Olaines Mūzikas un mākslas
skolas Mākslas klasē vai pa tālr. 20310300.

Pasākumi Olaines novadā novembrī un decembrī
kad
17.11. plkst.19.00

kas

kur

18.novembra ieskaņas koncerts

Olaines kultūras un sporta centrs,
Zeiferta iela 11, Olaine
21.11., 28.11., 5.12., Basketbola turnīra “Olaines kauss” spēles
Olaines 2.vidusskolas sporta zāle,
12.12., 19.12. plkst.16.30
Skolas iela 2, Olaine
23.11. plkst.16.00
Teātra izrāde “Karlsons kas dzīvo uz jumta”
Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine
26.11. plkst.17.00
Paaudžu tikšanās
Olaines novada pašvaldības Vēstures un mākslas
muzejs, Zemgales iela 33, Olaine
28.11. plkst.10.00
Olaines novada čempionāts dambretē (pieaugušiem)
Sporta nodaļa, Stacijas iela 38A, Olaine
2.12. plkst.10.00
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle” darbu Olaines novada pašvaldības Vēstures un mākslas
izstādes atklāšana
muzejs, Zemgales iela 33, Olaine
3.12. plkst. 16.00
Invalīdu dienai veltīts pasākums “Esam kopā”
Olaines kultūras un sporta centrs, Zeiferta iela 11,
Transportu nokļūšanai uz pasākumu var pieteikt pa Olaine
tālr.67146052 vai 67146055.
5.12. plkst.10.00 – 19.00 Olaines novada alpīnisma svētki (visiem interesentiem) Olaines 1.vidusskolas sporta zāle,
T.Zeiferta iela 4, Olaine
11.12. plkst.18.00
Zitas Ersas baleta studijas koncerts
Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine
12.12.2009 pl.10.00
Olaines novada čempionāts šahā (pieaugušiem)
Sporta nodaļa, Stacijas iela 38A, Olaine
19.12. plkst.15.00
Atpūtas vakars pensionāriem “Kad Ziemassvētki nāk” Olaines kultūras un sporta centrs, Zeiferta iela 11,
Olaine

Ar pārējiem plānotiem pasākumiem var iepazīties www.olaine.lv, sadaļā „jaunumi” – „pasākumi”
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Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
novembrī
70.gadskārtā
Valentīnu Bulderbergu
Irinu Kovaļovu
Rutu Šici
Vizmu Šulci
Veru Kačanovu
Veroniku Kotovu

75.gadskārtā
Aleksandru Berezinu
Zentu Girgensoni
Jevgeņiju Iščenko
Regīnu Matisāni
Viktoriju Papinu
Albertinu Pišinsku
Raisu Rokašu
Elizabeti Aigari
Valentīnu Ciuneli
Rolandu Krēbsu
Jāni Meilusu
Aneli Pupiņu
80.gadskārtā
Jerastiju Bulatovu
Viktoru Dubiņinu
Margaritu Saltikovu
Ambroziju Uņicki
Maigu Baumani
Mariju Kovalovu
Valentīnu Šponbergu
85.gadskārtā
Jevgeņiju Karševu
Anastasiju Abaškinu
Irēnu Krauju
Kazimiru Medeļecu
Praskovju Medni
Nelliju Tomsoni
91.gadskārtā
Elzu Kitneri
97.gadskārtā
Jekaterinu Kaļeškinu
Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Atbildīgā par izdevumu
sabiedrisko attiecību
speciāliste Nataļja Tropkina.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e – pastu
natalja@olaine.lv vai zvaniet
pa tālr. 67146026.

