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Olaines  
Domes Vēstis

i n f o r m a t ī v s  i z d e v u m s

Novada 
budžets

Publicējam Olaines nova-
da pašvaldības pamatbudžetu 
2010. gadam

2. lpp.

Sveicam 
bērnus

Jaundzimušo svinīgās reģis-
trācijas pasākums Olaines nova-
da domē

5. lpp.

Godina 
laureātus
Svinīgā ceremonijā godina 

labāko Ziemassvētku noformē-
jumu autorus

6. lpp.

Masļeņica 
novadā

Novada dome atbalsta Mas-
ļeņicas svinēšanu gan Olainē, 
gan Jaunolainē

6. lpp.

Izglītības 
projekti

Turpinās Eiropas fondu nau-
das apgūšana Olaines izglītības 
iestādēs

8. lpp.

Šomēnes svinam savas pil-
sētas 43. gadadienu. Olaine 
ieguva pilsētas statusu 1967. 
gada 20. februārī. Olaine tagad 
ir arī Olaines novada adminis-
tratīvais centrs. Novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs: 

Šogad ir krasi samazināju-
šies pašvaldības finanšu līdzekļi. 
Mums visiem šis ir pārbaudes 
gads. Tuvākos divus – trīs gadus 
mūsu galvenais uzdevums būs sa-
glabāt to, kas ir.

Andris Vītols: Bet par to, kas 
Olainē paveikts līdz šim, varam 
taču lepoties?

J.P.: Pilsēta ir kļuvusi par no-
vada centru. Reformu rezultātā 
pilsētas statuss nav mainījies. Tajā 
ir 13 tūkstoši iedzīvotāju.

Olaine ir visu laiku attīstīju-
sies. Pilsētā ir sakārtota infrastruk-
tūra. Mums ir transports, mums ir 
sakari, pieejams internets, darbo-
jas skolas. Bērnudārzos netrūkst 
vietas.

Bērniem pilsētā ir iespējas ne 
tikai mācīties, bet arī pavadīt brī-
vo laiku.

Esam lepni, ka šogad Olaines 
bērni piedalīsies skolēnu dziesmu 
un deju svētkos.

A.V.: Saglabāt to kas ir. Tas 
taču nenozīmē ēku saglabāšanu 
vien!

J.P. Pieņemot budžetu, mēs 
nodrošinām katras mūsu iestādes 
darbību. Tiek piemaksāts mūzikas 
skolas un vispārizglītojošo skolu 
pedagogiem. Palielināts atalgo-
jums bērnudārzu audzinātājām. 
Varēsim samaksāt par elektrību, 
par ūdeni, par siltumu. Esam ra-
duši iespēju gandrīz pagājušā 
gada līmenī atbalstīt pašdarbnie-
kus, arī radošo projektu konkur-
sus. Sportistus.

Bez visa tā, mēs esam pie-
teikušies uz Eiropas finansēju-
mu ūdenssaimniecības sakār-
tošanas projektiem Jaunolainē, 
Gaismās (Stūnīšos), Pēternie-
kos un Pārolainē.

Galvenais šogad paredzētais ir 
tas, ka mēs pabeigsim bērnudārza 
„Magonīte” paplašināšanu Jau-
nolainē. Tam budžetā šogad pa-
redzēts pusmiljons latu. Piebūve 
tiks nodota ekspluatācijā šī gada 

Olaines novada mērs:
“Mums visiem šis ir pārbaudes gads”

vasarā, ļaujot papildus uzņemt 
bērnudārzā 140 bērnus.

Ar šī gada budžetu mēs ne ti-
kai nodrošinām skolu, bērnudār-
zu un citu iestāžu darbību. Mēs 
pat esam atraduši iespēju veikt 
remontus un citus uzlabojumus. 
Piemēram, Jaunolaines Kultū-
ras namā tiks remontēta skatuve. 
Olaines kultūras namam tiks iegā-
dāta apgaismes iekārta.

Par ceļu remontiem gan varu 
pateikt, ka vasarā labākajā gadī-
jumā tikai bedrītes lāpīsim. Šogad 
nevaram sapņot, tā, kā, piemēram, 
iepriekš, par jaunas – Dalbes ielas 
uzbūvēšanu.

A.V.: Olainē nesen uzcelts ba-
seins, rekonstruēts stadions. Aktī-
vās atpūtas iespējas kļūst arvien 
plašākas...

J.P.: Šajos apstākļos, kad vi-
siem ir ļoti smagi, mēs tomēr atra-
dām iespēju palīdzēt sportistiem. 
Piemēram, bokseriem iedosim 
telpas. Mums darbojas piecas bēr-
nu futbola grupas, kurām notiek 
regulāri treniņi. Paldies arī vecā-
kiem par piedalīšanos šo koman-
du uzturēšanā. Olainē ir arī četras 
pieaugušo futbola komandas. 
Diemžēl ar bezmaksas stundām 
stadionā mēs varam atbalstīt tikai 
vienu komandu. Tā būs komanda, 
kas piedalās Latvijas amatieru 
čempionātā Zemgales zonā. Pro-
tams, laukumu var izīrēt, turklāt 
par ļoti zemām cenām. Ne futbola, 
ne hokeja laukumi, ne arī baseins 
netika būvēti ar nolūku gūt peļņu 
– ja ar to varētu nopelnīt, tos sen 

būtu uzbūvējuši privātuzņēmēji. 
Mēs esam konstatējuši, ka maksa 
par baseina apmeklējumu Olainē 
ir viszemākā Latvijā. Starp citu, 
Olaines sporta objektos esmu re-
dzējis turīgus un pazīstamus cil-
vēkus, kuri Olainē nedzīvo, tā ka 
par pakalpojumu kvalitāti baseinā 
vai, piemēram,  slidotavā nevaja-
dzētu šaubīties. Es vēlētos rosināt 
pašus olainiešus būt drošākiem un 
aktīvāk izmantot šīs iespējas.

A.V.: Vai varat pastāstīt, kas 
Olaini gaida nākotnē?

J.P.: Ja jūs atceraties, mūsu 
plānos ir projekts Olaines meža 
parkā ierīkot promenādi, pie kuras 
atrastos arī pastāvīga estrāde. Šo-
brīd tas, protams, nav iespējams. 
Bet nekas, pabeigsim bērnudārzu, 
pabeigsim remontus, gan jau tad 
atradīsim iespējas arī jaunus ob-
jektus celt. Man ir sapnis, un es 
ceru, ka viņš piepildīsies, ka mums 
vasaras laikā katru sestdienu – 
svētdienu notiktu kāds pasākums, 
kur koncertētu mūsu kolektīvi vai 
viesi. Nav nemaz tik dārgi reizi 
mēnesī uzaicināt četrus pūtēju ko-
lektīvus, četrus modernās mūzikas 
ansambļus, četras džeza grupas vai 
rokgrupas. Cik tad mums to brīvo 
nedēļas nogaļu vasarā ir? 12! Un 
katru nedēļu kāds pasākums. Pa-
gaidām brīvā dabā apjumta mums 
ir slidotava, kur varētu aizmugurē 
pastāvīgi skatuvīte atrasties.

Ar Olaines novada 
mēru Jāni Pavloviču 

sarunājās Andris Vītols

Sveicam  
Olaines novada iedzīvotājus  

Olaines pilsētas  
43. gadadienā!

Поздравляем   
жителей Олайнского края  
с 43-летней годовщиной  

г. Олайне!

В этом месяце празднуем 
43-летнюю годовщину го-
рода. Олайне получило ста-
тус города 20 февраля  1967 
года. Город Олайне так же 
стал центром Олайнского  
края. 

Янис Павлович, председа-
тель Олайнской краевой думы: 
В этом году из-за финансовой 
ситуации резко уменьшились 
возможности самоуправле-
ния по развитию края.  В бли-
жайшие два – три года нашей 
главной задачей будет сохра-
нить то, что у нас есть.

Андрис Витолс: Но ведь 
олайнчане могут гордиться 
тем, что в городе было сде-
лано до сих пор?

Я.П.: Город Олайне стал 
центром края. В результате 
реформы статус города не 
изменился. В городе также 
проживает примерно 13 000 
жителей. 

Олайне постоянно разви-
валось. Можно сказать, что в 
городе инфраструктура при-
ведена в порядок.  У нас есть 
транспорт, средства связи, 
доступен интернет. Работают 
школы. Дети соответствую-
щего возраста обеспечены 
местами в  детских садах.

У детей в городе есть воз-
можность не только учиться, 
но и полезно проводить сво-
бодное время. 

Гордимся тем, что в этом 
году дети из Олайне будут 
участвовать в «Празднике пе-
сен и танцев для учеников». 

А.В.: Сохранить, то, что 
имеем. Это ведь не означает 
только сохранение зданий!

Я.П.:  В этом году мы обес-
печим нормальную деятель-
ность всех наших учреждений.  
Мы доплачиваем педагогам 
музыкальной школы и педа-

Мэр Олайнского края: 
«Для нас всех этот год – 
проверка на прочность»

гогам общеобразовательных 
школ, которым зарплату пла-
тит государство. Увеличили 
зарплату педагогам детских 
садов. Сможет оплатить  рас-
ходы за электричество, воду, 
тепло.   Мы нашли возмож-
ным на уровне прошлого года 
финансово поддержать наши 
коллективы самодеятельнос-
ти, спортсменов и выделить 
средства на творческий кон-
курс проектов. 

Ко всему прочему мы по-
дали заявку на получения 
софинансирования из фонда 
ЕС на приведения в порядок 
водного хозяйства в Стуниши 
(Гайсмас), Петерниках, Паро-
лайне, Яунолайне (2 часть). 

Одним из важных про-
ектов, реализацию которого 
планируем завершить в этом 
году, - расширение детского 
сада «Magonīte» в Яунолайне.  
На это в бюджете 2010 года 
предусмотрено пол миллиона 
латов. Новый корпус – при-
стройку планируется сдать 
в эксплуатацию  летом этого 
года. Это даст возможность 
еще 140 детям посещать этот 
детский сад. 

В рамках бюджета этого 
года мы не только обеспечим 
работу школ, детских садов и 
других учреждений самоуп-
равления, но сможем провес-
ти ремонты и произвести дру-
гие улучшения в их работе. 
Например, в доме культуры в 
Яунолайне отремонтировать 
сцену, а в доме культуры в 
Олайне – дополнительно бу-
дет установлена новая систе-
ма освещения. 

О ремонтах дорог ничего 
обнадеживающего не могу 
сказать – летом в лучшем слу-

продолжение на стр. 4 u 
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1. Apstiprināt Olaines no-
vada pašvaldības pamatbu-
džetu 2010.gadam ieņēmu-
mos Ls 8 911 657 apmērā 
un finansēšanas līdzekļus  

Saistošie noteikumi Nr.1 
“PAR OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA BUDŽETU”

Ls 575 326 apmērā.
2. Apstiprināt Olaines nova-

da pašvaldības pamatbudže-
tu  2010.gadam izdevumos  
Ls 8 473 614 un finansēša-

nas līdzekļus Ls 1 013 369 
apmērā.

3. Apstiprināt līdzekļus 
neparedzētiem izdevumiem  
Ls 20 000 apmērā.

4. Apstiprināt kases ap-
grozāmo līdzekļu apjomu uz 
01.01.2011. Ls 631 394 ap-
mērā.

5. Apstiprināt Olai-

nes novada pašvaldī-
bas speciālo budžetu 
2010.gadam ieņēmumos  
Ls 120 000 apmērā, izdevu-
mos Ls 148 511 apmērā. 

Olaines novada pašvaldības pamatbudžets 2010.gadam
Ieņēmumi

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem (vecāku maksa 
par Olaines Mūzikas un mākslas skolas pakalpojumiem)

13 260

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kan-
celejas pakalpojumiem

100

Ieņēmumi par telpu nomu 25 000
Ieņēmumi par zemes nomu 25 000
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 5 000
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 50 878
Ieņēmumi par biļešu realizāciju 3 000
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 15 000
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 50 000
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 500
Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īsteno-
šanas

6 837

Transferti 1 342 660
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija 127 004
Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas 1 035 552

Pārējie  pašvaldību budžetā saņemtie  valsts budžeta iestāžu uz-
turēšanas izdevumu transferti

4 050

Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par ES 
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai

67 295

Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par ES  struk-
tūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai

78 759

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 30 000

Finansēšana 575 326 

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 575 326 

KOPĀ IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 9 486 983

Rādītāju nosaukums Summa, Ls
KOPĀ IEŅĒMUMI 8 911 657
Nodokļu ieņēmumi 7 208 812
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 753 827
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 288 445
Nekustamais īpašuma nodoklis par ēkām 136 540
Azartspēļu nodoklis 30 000
Nenodokļu ieņēmumi 40 100
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 10 000
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 
bāriņtiesās un pagasttiesās

1 900

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu 
personu apliecinošos dokumentos

100

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un 
papildināšanu

550

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 850
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 500
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvieto-
šanu publiskās vietās

2 700

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 8 000
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība 9 500
Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu 1 000
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti 
šajā klasifikācijā

5 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 313 248
Ieņēmumi no vecāku maksām par ēdināšanas pakalpojumiem 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

125 510

Olaines novada pašvaldības pamatbudžets 2010.gadam
Izdevumi

Ēkas Zemgales ielā 31 apsaimniekošana (t.sk. sociālo istabu 
uzturēšana)

72 000

Zemes noma 3 400
Pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana un remonts 84 691

t.sk. bezdarbnieku stipendija projekta ietvaros 44 000
Ūdensapgāde 300 619
Ielu apgaismojuma uzturēšana (t.sk. izdevumi par 
elektroenerģiju) un rekonstrukcija

54 000

Veselība (t.sk. telpu ēkā Veselības ielā 7 remonts) 20 000
Atpūta, kultūra un reliģija 690 902

Peldbaseina, slidotavas, stadionu un skeitparka  
uzturēšana janvārī (līdz Olaines Sporta centra izveidei).
Stadiona pie Olaines 1.vidusskolas rekonstrukcijas  
pabeigšana

26 460

Olaines Sporta centrs (ietver arī sporta objektus – peldbaseinu, 
slidotavu, stadionu, skeitparku) – no februāra

240 345

Olaines vēstures un mākslas muzejs 32 514
Olaines kultūras centrs ar strukturvienībām  (ietver Olaines Kul-
tūras namu, Jaunolaines Kultūras namu, Jaunolaines Bibliotēku, 
Gaismas Bibliotēku, Olaines Bibliotēku) kopā

376 583

t.sk. Olaines Kultūras nams 162 540
t.sk. Jaunolaines Kultūras nams 111 429
t.sk. Jaunolaines Bibliotēka 17 077

Izdevumi periodikas un grāmatu iegādei 2 500
t.sk. Gaismu Bibliotēka 15 832

Izdevumi periodikas un grāmatu iegādei 2 000
t.sk. Olaines Bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu 65 380

Rādītāju nosaukums Summa, Ls
KOPĀ IZDEVUMI 8 473 614
Vispārējie valdības dienesti 1 754 896

Novada dome 745 579
Vēlēšanu organizēšana 1 000
Aizdevumu %  maksājumi Valsts kasei 277 000
Norēķini ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem izglītības 
funkciju nodrošināšanai

410 000

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 301 317
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 20 000

Sabiedriskā kārtība un drošība 183 564
Pašvaldības policija 140 050
Olaines novada bāriņtiesa 43 514

Ekonomiskā darbība 119 000
Līdzfinansējums iespējamiem struktūrfondu projektiem 60 000
Siltumapgāde 27 000
Ielu, ceļu un pagalmu asfaltēšana 32 000

t.sk. ceļu un ielu kārtējais remonts 12 000
t.sk. pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 20 000

Vides aizsardzība 254 685
Pilsētas un pagasta ielu, parku un ietvju kopšana (t.sk. kapu 
apsaimniekošana)

230 000

Kanālu apkope un lietus kanalizācijas tīklu apkalpošana 24 685
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 549 710

Novada vizuālā tēla veidošana 30 000
Apzaļumošanas programmas realizācija 5 000
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Izdevumi periodikas un grāmatu iegādei 6 200
Sporta nodaļa (izdevumi janvārī) 4 325
Vienreizējie sporta un kultūras pasākumi 13 000
Izglītība 3 887 374

Izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana, veicot 
informatizāciju Olaines 1. un 2.vidusskolā

25 409

PII “Dzērvenīte” 387 849
Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem 306 429
Izdevumi no valsts mērķdotācijas 21 620
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem 59 800

t.sk. ēdināšanas izdevumi 40 000
PII “Zīle” 435 300

Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem 352 494
Izdevumi no valsts mērķdotācijas 23 551
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem 59 255

t.sk. ēdināšanas izdevumi 42 000
PII “Magonīte” 906 044

Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem 832 339
t.sk. pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 505 500

Izdevumi no valsts mērķdotācijas 18 705
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem 55 000

t.sk. ēdināšanas izdevumi 55 000
SPII “Ābelīte” 342 793

Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem 62 652
Izdevumi no valsts mērķdotācijas 270 071

t.sk. ēdināšanas izdevumi 13 750
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem 10 070

t.sk. ēdināšanas izdevumi 7 800
Olaines 1.vidusskola (t.sk. sākumskola Jaunolainē) 811 911

Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem 407 736
Izdevumi no valsts mērķdotācijas 395 925
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem 8 250

Izdevumi no valsts mērķdotācijas Olaines 1.vidusskolas skolēnu 
ēdināšanai (brīvpusdienas 1.klases skolēniem)

6 500

Projekts “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana” (dabaszinātņu kabinetu iekārtošana Olaines 
1.vidusskolā) - Ls 13 200 pašvaldības līdzfinansējums

65521

Olaines 2.vidusskola 583 357
Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem 265 674
Izdevumi no valsts mērķdotācijas 306 683

Izdevumi no iestādes ieņēmumiem 11 000
Izdevumi no valsts mērķdotācijas Olaines 2.vidusskolas skolēnu 
ēdināšanai (brīvpusdienas 1.klases skolēniem)

5 200

Projekts “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana” (dabaszinātņu kabinetu iekārtošana Olaines 
2.vidusskolā) - Ls 10 400 pašvaldības līdzfinansējums

73 507

Olaines mūzikas un mākslas skola 131 556
Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem 43 072
Izdevumi no valsts mērķdotācijas 77 504
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem 10 980

Pieaugušo izglītības centrs 11 927
Olaines novada bērnu uzturēšanas līdzfinansējums privātajās 
pirmsskolas izglītības iestādēs (t.sk. PPII „Saulīte”)

70 000

Sadarbības līgums ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu 1 000
Jaunatnes izglītības un ārpusskolas finansiālais atbalsta fonds 29 500
Sociālā aizsardzība 1 013 483
PA “Olaines sociālais dienests” 935 983

Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem (t.sk. ģimeņu stiprināšanas 
projekts Olaines pagastā  “SOS Bērnu ciemati” un projekts  
“Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem”)

856 240

t.sk. Sociālie pabalsti: 494 000
- Pabalsti veselības aprūpei 60 400
- Pabalsti ēdināšanai 90 000
- Pašvaldību vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā 1 000
- Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 47 000
- Pārējie sociālās palīdzības un citi maksājumi 
iedzīvotājiem (apbedīšanai, jaundzimušiem, mācībām, 
pārējie)

76 600

- Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 19 000
- Dzīvokļa pabalsti naudā 200 000

t.sk. Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai  (novada 
iedzīvotājiem citu pašvaldību administratīvajā teritorijā esošām 
sociālajām iestādēm)

86 000

Izdevumi no iestādes ieņēmumiem 68 856
Izdevumi no valsts līdzekļiem (Olaines Dienas centrs) 10 887

NVO darbība (nevalstiskās organizācijas, kuru stastāvā ir pensio-
nāri, politiski represētie, jaunieši, daudzbērnu ģimenes, cilvēki ar 
īpašām vajadzībām u.c.)

10 000

Transporta izdevumu kompensācija skolēniem 65 000
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 631 394
Aizņēmumu atmaksa 381 975
PAVISAM IZDEVUMI 9 486 983

Speciālais budžets 2010.gadam
(neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Rādītāju nosaukums
Summa 
kopā, Ls

Autoceļu 
(ielu) 
fonds

Dabas 
resursu 
nodokļa 

fonds
KOPĀ IEŅĒMUMI 120 000 120 000 0
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 120 000 120 000  
KOPĀ IZDEVUMI    
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 148 511 128 700 19 811
Ekonomiskā darbība (ceļu un ielu uzturēšana) 128 700 128 700  
Vides aizsardzība (t.sk. Ls 8000 meliorācijas grāvja 
tīrīšana)

19 811  19 811

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 32 686 12 875 19 811
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 4 175 4 175

Olaines novada pašvaldības 2010.gada 
autoceļu (ielu) fonda līdzekļu izlietojuma 

programma (latos)
Darba veids Summa, Ls
Autobusu pieturvietu apkope 7 300
Ceļazīmju un signālstabiņu uzstādīšana, nomaiņa un apkope  4 000
Ceļa malu planēšana un apkope 6 300
Ielu un ceļu apkope un remonts (šķembu un asfalta klājums) 70 000
Ielu braucamās daļas sniega tīrīšana un kaisīšana ar smilts-sāls 
maisījumu

36 000

 Ielu barjeru un apzīmējuma atjaunošana 5 100
Kopā 128 700

2010.gadā Olaines novada 
dome noteica šādas prioritātes:

- izglītība
- sociālā aprūpe.
Vadoties pēc šīm prioritātēm, 

tika stādīts budžets. Olaines no-
vada pašvaldības budžets pie-
ņemts bez deficīta, bet ir bažas, 
ka varētu nepildīties budžetā 
paredzētā summa par iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli, kas arī 
sastāda pamatieņēmumus paš-
valdības budžetā. Jāatzīmē, ka 
2009.gadā iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa izpilde bija 93% no plā-

Par prioritātēm, sastādot Olaines novada 2010. gada budžetu
notās summas. Tāpēc arī šogad 
budžets tika stādīts, paredzot 
situāciju, ka iedzīvotāju ienāku-
mu nodoklis varētu būt izpildīts 
92% (pašlaik valsts to garantē), 
un 8% pašlaik tiek paredzēti kā 
finansēšana un netiek sadalīti 
pa konkrētām pozīcijām. Tāpat, 
kamēr nav izstrādāti Ministru 
kabineta noteikumi par mājokļa 
nodokli, ieņēmumi  no mājokļa 
nodokļa pagaidām netika ie-
kļauti budžetā. 

Šogad uzlabojusies darba sa-
maksa pedagogiem. Ņemot vērā 

to, ka valsts mērķdotācijas veidā 
šogad ir piešķīrusi vairāk līdzekļu 
skolu pedagogiem, viņu atalgo-
jums šogad ir virs vidējā. Tomēr 
jāatzīmē, ka skolu pedagogiem 
valsts mērķdotāciju pagaidām ir 
piešķīrusi uz 8 mēnešiem. Jāatgā-
dinā, ka pedagogiem skolā algu 
maksā valsts, bet pirmsskolas 
izglītības iestādēs pedagogiem 
algu maksā pašvaldība. Līdz ar 
to pamatojoties uz situācijas uz-
labošanos skolu pedagogiem, 
pašvaldība atrada iespēju palie-
lināt atalgojumu arī bērnudārzu 

pedagogiem. Tāpat šogad labā 
ziņa ir tā, ka bija iespējams kat-
rai izglītības iestādei izdalīt kon-
krētu summu pamatkapitāla vei-
došanai, t.sk. remontiem. Piem., 
pirmsskolas izglītības iestādei 
„Zīle” un „Dzērvenīte” – papildu 
tika piešķirti Ls 5000, speciāla-
jai pirmsskolas izglītības iestādei 
„Ābelīte” – Ls 10 000, skolām pa  
Ls 20 000 katrai. Pašvaldība pie-
šķirto finansējumu atļāva katrai 
iestādei izlietot pēc tās ieskatiem 
un vajadzībām. Pirmsskolas iz-
glītības iestādēs un Olaines 1. un 

2. vidusskolās notiks 5 -6 gadīgo 
bērnu sagatavošana skolai.  Pie-
šķirot finanšu līdzekļus novada 
pirmsskolas izglītības iestādei 
„Magonīte”, tika iekļauti arī ne-
pieciešamais finansējums to pe-
dagogu un tehnisko darbinieku 
darba samaksai, kas pēc atvērša-
nas strādās jaunajās grupās paš-
laik vēl būvētajā piebūvē, kā arī 
mēbeļu un cita inventāra iegādei 
jaunajās grupās, atlikušo  celtnie-
cības darbu apmaksai u.c.

turpinājums 4. lpp. u 
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70 000 latu dome paredzē-
ja Olaines novada bērnu uztu-
rēšanai privātajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs, kas nozīmē, 
ka pašvaldība apmaksā Ls 90 
mēnesī vecākiem, kuru bērni 
apmeklē privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes. 

Kā var redzēt piedāvātajā 
budžetā, abās skolās šogad tiks 
īstenoti divi lieli projekti – tiks 
sākts jauns - „Izglītības kvalitā-
tes un efektivitātes uzlabošana, 
veicot informatizāciju Olaines 
1. un 2.vidusskolā” un turpinā-
sies jau iesākts projekts „Kva-
litatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes nod-
rošināšana”, kuri paredz ievē-
rojami uzlabot materiālo bāzi 
skolās, nodrošinot tās ar papildu 
datoriem, kas būs saslēgti vienā 
tīklā, ar interaktīvām tāfelēm, 
videoprojektoriem un citu mūs-
dienās nepieciešamu aprīkoju-
mu, kas uzlabos mācību procesu 
un atvieglos skolēniem zināšanu 
un prasmju apguvi. 

Arī šogad būs brīvpusdienas 
1.klases skolēniem abās skolās, 
kā arī pašvaldība apmaksā pus-
dienas trūcīgo ģimeņu bērniem. 
Kā parasti, lai vecākiem būtu 
mazāk līdzekļu jāiegulda bērna 
sagatavošanai skolai, pašvaldība 

paredz līdzekļus mācību grāma-
tu iegādei. Olaines skolās skolē-
nus ar visām mācību grāmatām 
nodrošina pašvaldība, izņēmu-
mu sastāda svešvalodu grāmatas 
un darba burtnīcas.

Pašvaldība arī šogad turpi-
nās kompensēt pilnībā vai da-
ļēji (katru gadījumu izvērtējot 
individuāli) braukšanas izdevu-
mus skolēniem, kas ir saistīti ar 
tuvākās izglītības iestādes ap-
meklēšanu.

Izdevumu sadaļā „Norēķini 
ar pašvaldībām par izglītības 
pakalpojumiem izglītības funk-
ciju nodrošināšanai” ir ieplānoti  
Ls 410 000, jo Olaines novadā 
ir ļoti liels skolēnu skaits, kas 
apmeklē izglītības iestādes ār-
pus Olaines novada teritorijas 
(piem., Ķekavā, Rīgā, Māru-
pē utml.).  Saskaņā ar principu 
“nauda seko skolēnam”, paš-
valdībai jāmaksā par šo skolē-
nu mācīšanos citas pašvaldības 
izglītības iestādē. 

Kā ir redzams speciālajā bu-
džetā, valsts piešķirtie līdzekļi 
autoceļu (ielu) fondam šogad 
ir par 25% mazāk nekā 2009.
gadā pēc fakta bija piešķirts, un 
par 50% mazāk nekā bija 2008.
gadā. Līdz ar to šie līdzekļi var 
būt pietiekami tikai ceļu un ielu 
uzturēšanai. Ņemot vērā to, ka 
Olaines pilsētā pēdējo divu gadu 

laikā tika rekonstruētas līdz 90% 
no asfalta seguma pilsētas ielām 
un ceļiem, Olaines novada dome 
uzskatīja par nepieciešamu arī 
pamatbudžeta izdevumu sadaļā 
papildu paredzēt līdzekļus ceļu 
projektēšanai Olaines pagasta 
teritorijā – Ls 20000, un papildu 
izdalīt finansējumu ceļu un ielu 
kārtējam remontam – Ls 12000. 

Paredzot finansējumu pie 
novada vizuālā tēla veidošanas, 
tiek domāts par svētku noformē-
jumu novada teritorijā (Olaines 
pilsētā, Jaunolainē, Gaismās, 
Pēterniekos), par papildu infor-
mācijas stendu uzstādīšanu utt. 
Tāpat tiek paredzēts finansējums 
ceļa zīmēm „Olaines novads”  
novada robežu apzīmēšanai. 

Apakšsadaļā „Ūdensapgā-
de” ir paredzēts līdzfinansējums 
ūdenssaimniecības attīstības 
projektu realizācijai Olaines pa-
gasta teritorijā: Stūnīšos, Jauno-
lainē (lielciema 2.kārta), Pārolai-
nē un Pēterniekos. Šie projekti 
tiks realizēti ES līdzfinansējuma 
saņemšanas gadījumā. 

Apakšsadaļā „Ielu apgais-
mojuma uzturēšana un rekons-
trukcija” bez tā, ka ir paredzēti 
līdzekļi elektroenerģijas apmak-
sai un uzturēšanai, ir ieplānots 
finansējums arī apgaismojuma 
staba pieslēgšanai Jāņupē (Mež-
sētas dārzs), apgaismojuma ie-

rīkošanai pie Baložu stacijas un 
Pārolainē. 

Veselības aprūpe ir valsts 
funkcija, bet pašvaldība nodroši-
na veselības aprūpes pieejamību 
Olaines novadā un rūpējas par 
savu īpašumu, līdz ar to apakš-
sadaļā „Veselība” tiek paredzēts 
finansējums telpu remontam un 
medicīnas aparatūras iegādei. 

Tā kā Olaines novada dome 
2009.gadā pieņēma lēmumu re-
organizēt Olaines kultūras un 
sporta centru un ar 1.februāri 
izveidot divas neatkarīgas ies-
tādes – Olaines Kultūras centrs 
ar struktūrvienībām un Olaines 
Sporta centrs ar struktūrvie-
nībām, pamatbudžetā parādās 
atsevišķi gan jaunizveidoto ies-
tāžu piešķirtais finansējums no 
februāra mēneša, gan atsevišķa-
jā ailē peldbaseinam, slidotavai 
u.c. sporta objektiem nepiecie-
šamais finansējums janvāra mē-
nesim. Ir vēl viens jauninājums 
sporta jomā – Olaines pilsētas 
peldbaseinā tiek organizēta bēr-
nu peldēšanas sekcija.

Plānojot Olaines Kultūras 
centra līdzekļus, tika paredzēts 
finansējums kultūras pasāku-
miem gan Olaines Kultūras 
namā, gan Jaunolaines Kultūras 
namā. Kultūras pasākumus plā-
no un savstarpēji saskaņo Kul-
tūras centra direktore A.Kirilova 

uturpinājums no 3. lpp. un Jaunolaines Kultūras nama 
vadītājs V.Melbārdis. 

Budžetā tika paredzēti lī-
dzekļi bērnu un jauniešu inicia-
tīvas atbalstam, t.sk. bērnu un 
jauniešu projektu konkursam 
„Olaines novada bērnu un jau-
niešu interešu izglītība”.

Ar šo gadu tiks sveikti visi 
jaundzimušie Olaines novadā. 

Ņemot vērā pašreizējo sma-
go ekonomisko situāciju valstī, 
kas ietekmē mūsu iedzīvotāju 
labklājību, dome izvirza sociālo 
aprūpi par vienu no savas dar-
bības prioritātēm un izdala šim 
mērķim Ls 1 013 483. Gandrīz 
puse no šīs summas paredzēta 
dažāda veida pabalstiem.  Tajā 
skaitā pašvaldība turpinās iesāk-
to Olaines pagastā SOS bērnu 
ciematu projektu, kas ir atbalsta 
punkts mūsu ģimenēm.

Vēlamies iedzīvotājiem at-
gādināt, ka pašvaldība nodroši-
na visiem iedzīvotājiem arī bez-
maksas brīvas pieejas internetu 
pašvaldības bibliotēkās (Olaines 
Bibliotēkā, Jaunolaines Biblio-
tēkā, Gaismu Bibliotēkā), tāpēc 
budžetā ir paredzēti līdzekļi in-
terneta pakalpojumu apmaksai 
bibliotēkās. 

Olaines novada pašvaldība 
izstrādā jaunu interneta mājas 
lapu. Adrese paliks tāda pati – 
www.olaine.lv.

Par prioritātēm, sastādot Olaines novada 2010. gada budžetu

Olaines novada domē 
Jeļenas Golubevas 
vietā strādā deputāts 
Andris Greidāns

Finanšu komiteja,
Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komiteja

Andris Greidāns, 
Sabiedrība Citai politikai

Мэр Олайнского края: «Для нас всех 
этот год – проверка на прочность»

чае ликвидируем ямы, где это 
будет необходимо. В этом году 
не приходится мечтать (как в 
предыдущие годы) скажем о 
строительстве новой улицы. 

А.В.: В Олайне недавно 
построен бассейн, реконс-
труирован стадион. Возмож-
ности активного отдыха 
расширяются…

Я.П.: В это время,  когда 
всем очень тяжело, мы нашли 
возможность помочь спорт-
сменам. Например, предоста-
вим помещения боксерам. У 
нас есть пять групп по футбо-
лу для детей, у которых регу-
лярно проходят тренировки. 
Спасибо родителям, которые 
также принимают участие в 
содержании этих команд.  В 
Олайне есть также четыре ко-
манды по футболу, в составе 
которых взрослые.  К сожале-
нию, заниматься бесплатно на 
стадионе мы можем позволить 
только одной команде взрос-
лых футболистов, которые 
представляют Олайне на Лат-
вийском любительском чемпи-
онате зоны Земгале. Конечно 
же, поле можно также арендо-
вать по очень доступной  цене.  
Ни стадион, ни каток, ни бас-
сейн не были построены с це-
лью получить прибыль – если 

бы на этом можно было бы за-
работать, их бы уже давно пос-
троили частные предпринима-
тели.  Мы констатировали, что 
плата за посещение бассейна в 
Олайне самая низкая в Латвии. 
Между прочим, на спортивных 
объектах в Олайне видел за-
житочных и известных людей, 
которые не живут в Олайне. 
Так что полагаю, что в качес-
тве услуг в бассейне или кат-
ке не следуют сомневаться. Я 
бы пожелал олайнчанам быть 
смелее и активнее использо-
вать эти возможности. 

А.В.:  Можете ли расска-
зать, что Олайне ждет в бу-
дущем?

Я.П.: Если помните, то 
в наших планах также есть 
проект, предусматривающий 
в Олайнском лесопарке пос-
троить променад, а также 
постоянную эстраду. На дан-

ный момент, это, конечно же, 
осуществить не реально. Но 
ничего, построим пристройку 
к детскому саду, закончим ре-
монты, а там, может, найдем 
возможность для строительс-
тва новых объектов. 

У меня есть мечта, и на-
деюсь, что когда-нибудь она 
осуществиться. Я хотел бы, 
чтобы в Олайне летом каждую 
субботу  - воскресенье прохо-
дило какое-нибудь меропри-
ятие, в котором принимали 
бы участие наши коллекти-
вы и гости. Не так уж дорого 
получится, если раз в месяц 
пригласить  четыре духовых 
коллектива, четыре ансамбля 
современной музыки, четыре 
джазовых  или рок – группы. 
Сколько же у нас свободных 
выходных летом бывает? 12! 
И каждую неделю какое-ни-
будь мероприятие.

uпродолжение со стр. 1 

С комментариями 
бюджета на русском 
языке можно будет 

ознакомиться в 
следующем  

номере в марте. 

Deputāti pieņems Gaismās
Sākot ar 2010.gada 4.februāri Olaines novada domes deputāti 
katru ceturtdienu pieņem iedzīvotājus arī p/a „Olaines sociā-
lais dienests” Dienas centra „Gaismas”  telpās  (Stūnīšos) no 

plkst.17.00 līdz 18.00.

Депутаты Олайнской краевой думы с 4 февраля 2010 года с 
17.00 до 18.00 каждый четверг принимают жителей также в 

помещениях Дневного центра «Gaismas» в Стуниши.

No 18.01.2010. 
līdz 01.04.2010.

notiek Olaines novada 
administratīvajā teritorijā 

dzīvojošo un 
2003.gadā dzimušo bērnu 

reģistrācija
Olaines 1. vidusskolā

un Olaines 2. vidusskolā
pamatizglītības ieguves 
uzsākšanai 2010./2011. 

mācību gadā.

Olaines 1.vidusskolas un 
Olaines 2.vidusskolas 

direktoriem uzdots 
organizēt piecgadīgo 

un sešgadīgo 
bērnu reģistrēšanu 

sagatavošanai  
pirmsskolas 
programmas  

apguvei

Olaines novada  
Dzimtsarakstu nodaļa  
organizē (bez maksas)  

Olaines novadā deklarētajām 
personām viņu  

Zelta 
kāzu jubileju  

svinīgās ceremonijas.  
Jubilāriem jāiesniedz  

Olaines novada  
Dzimtsarakstu nodaļā,  

Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines nov., 106. kabinetā 

sekojoši dokumenti:
- iesniegums,

- laulības apliecības kopija.
Pieteikumus  

lūdzam iesniegt  
2 mēnešus  

pirms kāzu datuma.
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Trešās Adventes priekš-
vakarā Olaines novada domē 
12.decembrī notika tradicionā-
lais Jaundzimušo svinīgās re-

ģistrācijas pasākums, uz kuru 
bijām uzaicinājuši 38 jaundzi-
mušos olainiešus un viņu ve-
cākus. Priecājamies, ka mūsu 

Sveicam jaundzimušos!

ģimenes kļūst arvien bagātākas 
ar bērniņiem, jo no 38 mazuļiem 
16 bija pirmdzimtie, 17 - otrās 
atvasītes un 5 trešie bērniņi ģi-

menē. Uzaicināto vidū bija dvī-
nīši Alise Grigorjeva un Kristers 
Grigorjevs.

Kopā ar māmiņām, tētiem, 
radiem un draugiem bija ieradu-
šies 33 mazuļi. Domes priekš-
sēdētājs J.Pavlovičs apsveica 
bērnu vecākus, kā arī pasniedza 
piemiņas karotīti, naudas balvu 
100 latus un ziedus. Pasākumā 
visus priecēja popgrupa „Unda 
Juniors” S.Šefleres vadībā. 

Mīļi sveicam:
Jekaterinu Ivanovu, Melā-

niju Galiņu, Daniilu Kazakovu, 
Šarloti Līgu Lociku, Valdemāru 
Plūmi, Artjomu Gorodecki, Va-
siļisu Kosjaņenko, Adrianu Ka-
začkovu, Aiju Medni, Andreju 
Bičkovski, Sergeju Trubinu, 
Jeļizavetu Kureļčuku, Valēriju 
Silkalnu, Denisu Nikolajevu, 
Miļenu Buckaju, Jekaterinu 
Fjodorovu, Danu Tihonovu, 

Valēriju Priedeslaipu, Darju 
Pčeļincevu, Artūru Bērziņu, 
Stefāniju Zavadsku, Konstan-
tīnu Konovalovu, Anriju Ņiki-
tu Semjonovu, Danielu Nikolu 
Liepiņu, Kristeru Grigorjevu, 
Alisi Grigorjevu, Poļinu Žda-
novu, Aleksandru Arhangeļs-
ki, Jeļenu Meļehinu, Vadimu 
Loginovu, Timuru Timperu, 
Amēliju Avotiņu, Aleksandru 
Krivenoku, Maksimu Čeliševu, 
Armandu Lukstiņu, Jevgeņiju 
Kuderko, Annu Mariju Voron-
covu, Darju Kušteiko un viņu 
vecākus.

Bērns ir mazs tikai īsu brīdi. 
Esiet kopā ar viņu. Pirms Jūs to 
būsiet pamanījuši, viņš jau būs 
izaudzis un aizgājis no Jums.

Ināra Brence, 
Olaines novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2009.gadā pašvaldībā tika veik-
ti visi nepieciešami sagatavošanas 
darbi (izstrādāts jauns nolikums, 
pieņemti papildu 4 darbinieki, lai 
nokomplektētu papildu ekipāžu, 
iegādāta automašīna u.c.), lai paš-
valdības policija varētu strādāt arī 
citur Olaines novadā (ne tikai Olai-
nes pilsētā). Kopš 2010.gada sā-
kuma Olaines novada pašvaldības 
policija darbojas arī Olaines pagas-
ta teritorijā, visu diennakti pieņem 
izsaukumus no iedzīvotājiem Jau-
nolainē. 

Bez patrulēšanas un izbrauku-
miem uz izsaukumiem pašvaldības 
policija pašlaik aktīvi strādā šādos 
virzienos: - seko līdzi pašvaldības 
saistošo noteikumu ievērošanai 
no iedzīvotāju un uzņēmēju pu-
ses, - nodrošina sabiedrisko kār-
tību, - privātajā sektorā pārbauda 
iedzīvotājiem līgumu esamību uz 
atkritumu apsaimniekošanu, - pār-
bauda veikalos, kas atrodas pašval-
dības teritorijā, izliktas produkcijas 
realizācijas termiņus un pārdevēju 
likuma ievērošanu attiecībā uz aiz-
liegumu pārdot cigaretes un alko-
holu nepilngadīgajiem, - apseko 

teritoriju, noskaidrojot nesakoptus 
īpašumus un brīdinot īpašniekus, 
lai saved tos kārtībā, - izķer klaiņo-
jošos suņus.

Korupcijas novēršanas un apka-
rošanas birojs (KNAB) tur aizdomās 
par kukuļņemšanu Olaines novada 
pašvaldības policijas priekšnieku 
Antonu Mikutēnu. Domes priekš-
sēdētājs J.Pavlovičs, pamatojoties 
uz KNAB 3.februāra lēmumu par 
drošības līdzekļa piemērošanu, ar 
rīkojumu  no 2010.gada 5.februāra 
atstādināja A.Mikutēnu no Olaines 
novada pašvaldības priekšnieka 
pienākumu pildīšanas uz pirmstie-
sas izmeklēšanas laiku.

No 2010.gada 5.februāra Olai-
nes novada pašvaldības policijas 
priekšnieka pienākumus (uz pirms-
tiesas izmeklēšanas laiku) pilda 
pašvaldības policijas sabiedrisko 
attiecību inspektore Daiva Gaišā.

Olaines novada pašvaldības 
policijas tālr. 67967196,  
mob.tālr. 29198070.

Телефоны Полиции само-
управления Олайнского края 
-   67967196, 29198070.

Olaines novada 
pašvaldības policija

Cienījamais Olaines novada iedzīvotāj!

Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru dzīvu 
radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos 
aizsargāt. 

Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt 
dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 4.panta pirmo 
daļu ir aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem: 

• dzīvnieka nogalināšana;
• dzīvnieka sakropļošana, mocīšana un spīdzināšana;
• dzīvnieka atstāšana bez aprūpes;
• dzīvnieka atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī. 
Līdz ar to pašvaldība pieņēma lēmumu daudzdzīvokļu dzī-

vojamo māju pagrabu lūkās („logos”) ierīkot atvērumu, lai pa-
mestie kaķi varētu paslēpties no aukstuma un lietus. Jāatzīmē, 
ka saskaņā ar ugunsdzēsības un būvniecības normām, pagrabu 
lūkas nedrīkst būt pilnībā aiztaisīti ciet. 

Tāpat vēlamies atgādināt, ka saskaņā ar krimināllikumu 
personām, kas cietsirdīgi izturas pret dzīvniekiem un izmet 
tos no dzīvokļiem uz ielas, draud kriminālsods. 

Aicinām iedzīvotājus arī šajos grūtajos laikos izturēties ar 
cieņu un rūpēties gan par līdzcilvēkiem, gan par dzīvniekiem, 
kā arī ziņot par normu un likumu neievērošanas gadījumiem.

Уважаемые жители Олайнского края!

У человека есть моральная обязанность 
уважать любое живое создание, относиться к 
животным с сочувствием и их оберегать. 

Без уважительной причины ни одному 
человеку не разрешено убивать животного, 
причинять ему боль, страдание или вредить 
каким-либо другим образом. 

Согласно первой  части 4 пункта закона 
«О защите животных» запрещено жестоко 
обращаться с животными. Т.е. запрещено:

• убивать животное;
• уродовать животное, мучить и пытать 

его;
• оставлять животное без ухода;
• оставлять животное в беспомощном 

состоянии. 
Поэтому самоуправление приняло реше-

ние в люках (так называемых окнах) подва-
лов многоквартирных жилых домов сделать 
отверстия, чтобы бродячие коты могли ук-
рыться от холода и дождя. Надо отметить 
так же, что согласно строительным нормам и 
нормам пожаробезопасности люки подвалов 
не должны быть полностью закрыты. 

Также хотим напомнить, что согласно за-
кону «Krimināllikums» лица, которые жесто-
ко обращаются с животными и «выбрасыва-
ют» их из квартир на улицу, могут понести за 
это криминальную ответственность.

Призываем жителей и в эти трудные вре-
мена относиться с уважением и заботиться 
как о людях, которые находятся с вами ря-
дом, так и о животных.

Просим сообщать о нарушениях 
вышеупомянутых норм и законов. 

Olaines novada pašvaldības policija:  
67967196, 29198070

Olaines novada pašvaldība: 67964333

Dzīvnieku SOS: 26664407

Tukuma rajona  
Pārtikas un veterinārais dienests: 29199730
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Godina labāko Ziemassvētku noformējumu autorus

Svinīgā ceremonijā Olaines 1. 
vidusskolas jaunās piebūves kon-
ferenču zālē tika godināti Olaines 
novada domes nu jau tradicionālā 
konkursa „Ziemassvētku un Jau-
nā gada noskaņas veidošanas no-
formējums 2009” uzvarētāji.

Pirmajā grupā - starp iestādēm 
- par laureātu kļuva Olaines 1. vi-
dusskola. 2. vietu dalīja Olaines 
2. vidusskola un divi bērnudārzi - 
“Dzērvenīte” un Ābelīte”. Trešajā 
vietā palika PII “Zīle”.

Apsveicot uzvarētājus, Olaines 
novada domes priekšsēdētājs pau-
da prieku par to, ka ar katru gadu 
konkursā piedalās arvien vairāk 
dalībnieku. Visvairāk dalībnieku 
bija otrajā grupā - daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju iedzīvotāji. Kon-
kurence bija sīva, un rezultātā tika 

nolemts piešķirt divas pirmās vie-
tas - Olgai Budrevičai un Anast-
asijai Pavlovai. Otrā vieta Jānim 
Pakalnam, savukārt trešās vietas 
ieguvēju bija daudz: Zane Rek-
mane, Tatjana un Anastasija Inki-

nas, Rita Zijatova, Vera Černooka, 
Alise Vinogradova, Zenta Vanaga, 
Ruslans Zeņkovs, Svetlana, Emi-
lija, Varis Borovski, Viktorija un 
Iļja Žukovi, Elīna, Dace, Kaspars 
Vilkeni, Inga un Valērija Mundas 

un Jūlija Babahina. 
Trešajā grupā - individuālo 

māju noformējums - bija pietei-
kusies tikai viena dalībniece - Na-
talija Semjonova, kura arī guva 
uzvaru.

Pateicības raksti par piedalīša-
nos konkursā tika piešķirti skais-
tumkopšanas salonam „Stils”, 
Olaines novada Mūzikas un 
mākslas skolai, Arinai Saveļjevai, 
Artūram Slikšānam, Margaritai 
Širšovai, Elvim Priedītim, Mārim 
Gaišajam, Jeļenai Romanovskai 
un Vladimiram Govorinam.

Dome pateicas arī tiem, kuri 
konkursā nepiedalījās, bet savas 
mājas un dzīvokļus bija izrotāju-
ši. Cerams, nākamgad dalībnieku 
būs vairāk, īpaši no pagasta teri-
torijas.

Otrās dalībnieku grupas - daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji - uzvarētāji

Pirmās grupas uzvarētāji

Natalija Semjonova - 
uzvarētāja individuālo 
māju noformējumu 
grupā

Masļeņica Olainē un Jaunolainē
12. februārī gan Olainē, gan 

Jaunolainē tika svinēta Masļe-
ņica. Pasākumu organizēšanu 
finansiāli atbalstīja Olaines no-
vada dome, tie bija kupli ap-
meklēti, gan vecāki, gan bērni 
varēja piedalīties dažādās rota-
ļās un atrakcijās. Vairāk fotogrā-
fiju www.olaine.lv.
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Piešķirti Ls 280 Olaines 
1.vidusskolas skolēnu dalībai 
Starptautiskajā skolēnu mācību 
firmu tirdziņā Antverpenē (Beļ-
ģijā).

Piešķirti Ls 2400 Olai-
nes 2.vidusskolas projektam 
„Vasaras eko-nometne „Va-
ravīksne””. Eko-nometne 
tiks organizēta 2010.gadā no 
7.jūnija līdz 19.jūnijam Olaines 
2.vidusskolā.

Piekrists, ka LR nepilsoņi 
saskaņā ar Vienošanās rakstiem 
iegūst īpašumā Automašīnu ga-
rāžu īpašnieku kooperatīvā sa-
biedrībā „Jaunolaine” 7 zemes 
gabalu domājamās daļas. Šiem 
zemes gabaliem noteikts nekus-
tamā īpašuma (turpmāk - NĪ) 
lietošanas mērķis – „Transport-
līdzekļu garāžu apbūve”.

Nolemts ar 2009.gada 
30.decembri lauzt neapbūvē-
ta zemes gabala Rīgas ielā 23, 
Olainē Zemes nomas līgumu, 
noslēgtu starp Olaines pilsētas 
domi un SIA „E DAUGAVA” .

Noslēgts zemes nomas lī-
gums ar A.Danovski par zemes 
gabala „Tirgus placis” (platība 
0,2924 ha) iznomāšanu lauk-
saimniecības darbībai uz 5 ga-
diem bez apbūves tiesībām. 

Dome atbalstīja vairākus 
vietējos uzņēmējus Olaines no-
vadā, samazinot viņiem nomas 
maksu. 

Noslēgts nedzīvojamo telpu 
nomas līgums ar SIA „ARDI” 
par nedzīvojamo telpu Nr.71, 
Meža ielā 2, Jaunolainē, 13,1 
m² platībā iznomāšanu uz 3 ga-
diem. 

Dome piekrita pārņemt paš-
valdības īpašumā valstij pie-
krītošu bezmantinieka mantu: 
- vienistabas dzīvokli Kūdras 
ielā 13-29, Olainē; - divistabu 
dzīvokli Zemgales ielā 12-14, 
Olainē.

Apstiprināts zemes ierīcības 
projekts NĪ „Vairogi”, Uzvaras 
Līdumos, Olaines pagastā, un 
piekrists zemes gabala sadalī-
šanai.

Visam NĪ „Laimes”, Jauno-

lainē, Olaines pagastā noteikts 
lietošanas mērķis – vienģimeņu, 
divģimeņu dzīvojamo māju ap-
būve (0,5388 ha).

Atļauts uzsākt: - zemes ierī-
cības projekta izstrādi NĪ „Stū-
rīši” Stūnīši, Olaines pagastā, 
11,03 ha platībā ar mērķi atdalīt 
zemes gabalu 4,55 ha platībā, 
saskaņā ar darba uzdevumu; -  
zemes ierīcības projekta izstrā-
di NĪ „Jaunbriģi”, Pēterniekos, 
Olaines pagastā 1,52 ha platībā 
ar mērķi kopīpašumā esošo ze-
mesgabala sadalīšanu, lai ēku 
un zemes īpašnieki sadalītu sev 
piederošo domājamo daļu noda-
lītu ar ēkām un būvēm atsevišķā 
īpašumā, saskaņā ar darba uzde-
vumu.

Akceptēts LR Iekšlietu mi-
nistrijas Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes piedāvājums 
līguma slēgšanai par personu 
mirstīgo atlieku transportēšanu. 
Nepieciešamos transportēšanas 
izdevumus apmaksāt pēc piestā-
dīta akta un rēķina. 

Kovaļovu ģimenei un Koki-
nu ģimenei sakarā ar Zelta kāzu 
jubileju piešķirta vienreizēja 
materiālā palīdzība Ls 100. 

Apstiprināti noteikumi Nr.1 
„Kārtība, kādā sadala valsts 
mērķdotāciju Olaines nova-
da pašvaldības un privātajām 
izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pirmsskolas izglī-
tības pedagogu darba samaksai 
un vidusskolām pedagogu dar-
ba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām”. Spēkā no 2010.gada 
1.janvāra.

Ar 2009.gada 31.decembri 
dome atzina par spēku zaudēju-
šu šādus saistošos noteikumus: 
- Olaines pilsētas domes 2003.
gada 26. novembra saistošos no-
teikumus Nr.6 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Olaines pilsētā”; 
- Olaines pagasta 2009.gada 
21.janvāra saistošos noteikumus 
Nr.2 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķir-

šanas kārtību”. Īpašuma un juri-
diskai nodaļai uzdots līdz 2010.
gada 1.martam iesniegt priekšli-
kumus jaunu saistošo noteikumu 
izstrādāšanai „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Olaines novadā” .

Noslēgts zemes nomas lī-
gums ar SIA „ASBAR” par Sta-
cijas ielas nebraucamās daļas 
– 250 m² platībā (Olainē) izno-
māšanu uz 5 gadiem. 

SIA „ERITA ST” piešķirti Ls 
20 atpūtas kompleksa „Olaines 
novads, Jāņupe, „Atpūtas”” būv-
niecības procesam. Noslēgta vie-
nošanās par abpusēju sadarbību.

Piešķirts vienreizējs pabalsts 
Ls 200 personai X sakarā ar 
to, ka ugunsgrēkā degusi māja, 
kurā viņa dzīvoja.

Domes deputāts Jānis Sar-
va ievēlēts par Olaines novada 
pašvaldības administratīvās ko-
misijas bērnu lietu apakškomi-
sijas locekli uz laiku no 2010.
gada 1.februāra līdz 2011.gada 
maijam.

Ar 2010.gada 1.janvāri līdz 
2013.gada 30.jūnijam noslēgts 
nomas līgums „Par informatīvo 
reklāmas stendu iznomāšanu” 
ar SIA „Lain Net”, iznomājot 
Olaines novada pašvaldībai 
piederošos informatīvos rek-
lāmas stendus: 1) pie Zemga-
les ielas 29, 2) starp Zeiferta 
ielu 4 un 6 (pie kanāla), 3) pie 
Parka ielas 12, 4) pie Stacijas 
ielas 8, 5) pie administratīvā 
centra Jaunolainē (atklāts), 6) 
pie mājas “Zeiferti” (atklāts),  
7) Pionieru ielas ciematā 
(atklāts), 8) Gaismu ciematā 
(atklāts), 9) Medemciemā 
(atklāts), 10) Pēterniekos 
(atklāts). Tāpēc, ja iedzīvotāji 
vēlas izlikt kādu sludinājumu 
informatīvajos reklāmas stendos 
Olaines novadā, viņiem ar slu-
dinājumu jādodas uz SIA „Lain 
Net” (Zeiferta iela 22, Olaine).

SIA „Zeiferti” uzdots noslēgt 
zemes nomas līgumu ar zemes 
īpašniekiem par zemes gabala 
(kopējā platība 110 270 m²) da-
ļas 3000 m² platībā nomu - būv-

ju hidroforas telpas ar artēzisko 
aku uzturēšanai.

Noslēgts nedzīvojamo telpu 
nomas līgums ar SIA „Latte-
lecom” par nedzīvojamo telpu 
Meža ielā 2, Jaunolainē (12,0 
m²) iznomāšanu uz 3 gadiem. 

Apstiprināts zemes ierīcības 
projekts NĪ „Lakstīgalas” Olai-
nes pagastā.

Nolemts piešķirt NĪ (ēkām 
(būvēm) un zemes gabalam ar 
kadastra Nr. 8080 007 0051) 
adresi „Vidiņi”, Olaines pa-
gasts.

Apstiprināti saistošie notei-
kumi Nr.139 „Par braukšanas 
maksas atvieglojumiem lauku 
teritorijā dzīvojošiem vispāriz-
glītojošo izglītības iestāžu izglī-
tojamiem Olaines novadā”.

Apstiprināti saistošie notei-
kumi Nr.140 „Par licences un li-
cences kartītes izsniegšanas kār-
tību pasažieru pārvadājumiem 
ar vieglajiem taksometriem un 
maksimālo taksometru pārva-
dājumu tarifu Olaines novada 
administratīvajā teritorijā”.

Nolemts izveidot Olaines 
novada pašvaldības domes Po-
litiski represēto personu statusa 
un nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībnieka statusa noteikša-
nas komisiju 3 cilvēku sastāvā. 

Piešķirti divi dzīvokļi ar so-
ciālā dzīvokļa statusu.

Persona X uzņemta ilgstošās 
sociālās aprūpes pakalpojuma 
saņemšanai Olaines sociālās ap-
rūpes centrā uz pastāvīgu laiku.

Noteikts, ka pašvaldību ies-
tādes „Olaines pilsētas, Olaines 
pagasta, Mārupes pagasta un 
Salaspils novada sabiedrisko 
pakalpojumu regulators” likvi-
dācija ir pabeigta.

Noteikts, ka zemes reformas 
laikā Olaines novada pašvaldī-
bai pašvaldības funkciju īsteno-
šanai piekrīt zemes gabali, kuri 
paredzēti ielu (ceļu) būvniecībai 
vai uz kuriem ir izbūvētas ielas 
saskaņā ar pievienoto pielikumu. 
Noteikts NĪ lietošanas mērķis – 
„Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā”.

Atļauts uzsākt zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi NĪ „Birz-
nieku masīvs” 286,63 ha platībā 
ar mērķi SIA “SEAL-1’’ izstrā-
dāt zemes ierīcības projektu,  lai 
veiktu zemesgabala „Birznieku 
masīvs’’ teritorijas sadali 3 vie-
nādās daļās saskaņā ar zemes 
nomas līgumu pielikumiem, no 
kurām viena daļa paliek pašval-
dībai tās funkciju īstenošanai, 
bet pārejās divas daļas ir nodo-
tas ilgtermiņa nomā ar apbūves 
tiesībām SIA “SEAL - 1’’un SIA 
“M.I.A. HAUS”, saskaņā ar dar-
ba uzdevumu.

• DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI •

Выделено Ls 280 на учас-
тие учеников Олайнской 
средней школы №1 в Между-
народном базаре школьных 
учебных фирм в Антверпене 
(Бельгия). 

Выделено Ls 2400 на про-
ект Олайнской средней шко-
лы №2 „Летний эко-лагерь 
„Varavīksne””. Эко-лагерь от-
кроется в Олайнской средней 
школе №2 с 7 по 19 июня. 

Дума поддержала несколь-
ко местных предпринимате-
лей Олайнского края, снизив 
им арендную плату.

В связи с Золотой свадьбой 
дума присудила одноразовую 

материальную помощь в раз-
мере 100 латов семье Ковале-
вых и семье Кокиных. 

Депутат Андрис Грейданс 
избран в состав Комитета по 
социальным вопросам, вопро-
сам образования и культуры, 
и Финансового комитета.

Депутат Янис Сарва из-
бран членом подкомиссии 
по делам детей администра-
тивной комиссии на период 
с  1 февраля 2010 года по май 
2011 года. 

Принято предложение Уп-
равления рижским регионом  
государственной полиции 
о заключении договора по 

транспортировке умерших. 
Расходы по транспортировке 
оплачивать по предоставлен-
ному акту и счету. 

Утверждены протоколы 
аукциона на право аренды 
квартиры по ул. Стацияс 40 – 
8, Олайне и ул. Земгалес 11 – 
12, Олайне. 

С 4 января 2010 года в 
Олайнской полиции краевого 
самоуправления дополнитель-
но  появились две штатные 
единицы: инспектор (принято 
2 человека) и страж порядка 
(принято 2 человека). 

Заключен договор аренды 
«Об использовании информа-

тивных стендов» с ООО «Lain 
Net» на период с 1 января 2010 
года по 30 июня 2013 года. В 
рамках договора самоуправ-
ление арендует ООО «Lain 
Net» принадлежащие само-
управлению информативные 
стенды: 1) у Земгалес 29, 2) 
между Зейферта 4 и 6 (у кана-
ла), 3) у Парка 12, 4) у Стаци-
яс 8, 5) у административного 
центра в Яунолайне (стенд от-
крытый), 6) у дома «Zeiferti» 
(стенд открытый), 7) в поселке 
ул.Пионеру (стенд открытый), 
8) в поселке Гайсмас (стенд 
открытый), 9) в Медемциеме 
(стенд открытый), 10) в Пе-

терниеках  (стенд открытый). 
Если жители желают размес-
тить частное объявление на 
информативных стендах, то 
им необходимо обращаться в 
ООО «Lain Net» (ул.Зейферта 
22, Олайне).

Один человек принят на 
постоянное проживание в 
Олайнский центр по социаль-
ному уходу. 

Утверждено обязательное 
положение №139 «О скидках 
на проезд для учеников обще-
образовательных учреждений, 
проживающих на «сельской 
территории» в Олайнском 
крае».

• РЕШЕНИЯ ДУМЫ •РЕШЕНИЯ ДУМЫ•РЕШЕНИЯ ДУМЫ •

Olaines novada pašvaldības izpilddirektors Andris Bergs: 
Olaines novada teritorijā aktīvi tīram ceļus no sniega, un, ja 
pagastā kāds apgalvo, ka novadā netīra ceļus, jo nav naudas, 
tad tā nav taisnība. Tur ir cita problēma – daudzi ceļi nemaz nav 
pašvaldības īpašums. Mēs šogad esam gājuši tālāk, nekā savu-
laik pagasts un tīram arī tos ceļus, kas nav mūsu bilancē. Pēc 
tam, kad notīrīti galvenie ceļi, pa kuriem kursē sabiedriskais 
transports, mēs sūtam tehniku arī uz tām vietām, no kurienes 
ir iedzīvotāju zvani par aizputinātiem ceļiem. Par šādām prob-
lēmām būtu jāzvana pagasta pārvaldes vadītājai Aijai Ritumai 
(tālr. 67962442, mob. 29510971). Tas gan vairāk attiecas uz 
dārzkopības sabiedrībām, jo piebrauktuvi katrai atsevišķai mā-
jai tomēr nevarēs notīrīt.

Ceļu tīrīšana 
Olaines novadā



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.

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
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Olaines novada pašvaldība 
sirsnīgi sveic
janvārī

70.gadskārtā
Dagmāru Freimani 
Zoju Griščenko
Tatjanu Haļevinu
Sofiju Kurbatovu
Mariju Neicgali
Jāni Poikānu
Ludmilu Semjonovu
Grigoriju Ščerbakovu
Nonnu Domarenko
Ivanu Fiļipoviču
Viktoru Gusevu
Elgu Kalniņu
Vladimiru Kondratenko
Mariju Maļavko
Annu Purviņu
Edmundu Rudmani
Leonidu Salašu
Vasiliju Sterņičuku

75.gadskārtā
Viktoru Afanasjevu
Nadeždu Čekučenko
Janinu Dubrovsku
Raisu Jermolovu
Zigrīdu Krūmiņu- 
  Kronbergu
Elmāru Kupeni
Anitu Moldāni- 
  Greiškāni
Aliciju Novačoku
Anastasiju Pisarevu
Imantu Reini
Marinu Rozenfeldi
Minaju Siļionovu
Reini Skrobku
Tadeušu Stahoviču
Aleksandru Traistari

80.gadskārtā
Leontinu Circeni
Antoņinu Kuzminu
Ņinu Kuzminu
Nikolaju Lobanovu
Jevgeņiju Moskaļenko
Annu Muraško
Laimoni Ozolu
Jekaterinu Solovjovu
Imantu Vilaus

95.gadskārtā
Ņinu Bukovsku
Paulīni Voldi

97.gadskārtā
Martu Kļavenieci

99.gadskārtā
Emīliju Lūsi

Mīļi sveicam Zelta kāzu jubilejā  
Mihailu un Veru Kovaļovus!

nozīmīgā dzīves jubilejā  
un pateicamies par 
ilggadēju darbu un 

personīgo ieguldījumu 
jaunās paaudzes veselības 

aprūpes nodrošināšanā 
Olainē.

Olaines novada dome

2010.gadā turpināsies pro-
jekta „Kvalitatīvai dabaszi-
nātņu apguvei atbilstošas ma-
teriālās bāzes nodrošināšana 
Olaines 1.vidusskolā un Olaines 
2.vidusskolā” realizācija, kuru 
līdzfinansē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds Darbības prog-
rammas 2007. - 2013.gadam 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.1.3.1.aktivitātes 
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apgu-
vei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana” ietvaros. 

Kā jau iepriekš rakstī-
jām, projekta ietvaros līdz 
2009./2010.mācību gada sāku-
mam bija renovēti un aprīkoti ar 
mēbelēm mācību kabineti abās 
skolās: Olaines 1.vidusskolā - 
matemātikas, fizikas, bioloģijas 
kabineti un dabaszinātņu labo-
ratorija, Olaines 2.vidusskolā - 
matemātikas, ķīmijas un fizikas 
kabineti, bioloģijas kabinetā tika 
veikti tikai elektroinstalācijas un 
datortīklu montāžas darbi. Līdz 
ar to skolēni iesāka mācību gadu 
ar jaunām mēbelēm aprīkotās un 
renovētajās telpās. 

      Šogad līdz 31.oktobrim 
visus minētus kabinetus plānots 

aprīkot ar modernām iekārtām 
(digitālajām tāfelēm, videopro-
jektoriem, datoriem) un iegādā-
ties jaunus uzskates materiālus, 
kas nodrošinās Olaines 1. un 
2.vidusskolas audzēkņiem iespē-
ju kvalitatīvāk apgūt mācību sa-
turu un izprast zinātnes praktisko 
pielietojumu. Minēto iekārtu un 
uzskates materiālu iegādei Izglī-
tības un zinātnes ministrija veic 
centralizēto iepirkumu - atklāto 
konkursu „Dabaszinātņu un ma-
temātikas kabinetu mācību aprī-
kojuma piegāde” (identifikācijas 
Nr. IZM 09/5/AK/SF). Iepir-
kums ir sadalīts piecās daļās un 
uz doto brīdi ir paziņoti rezultāti 
par četrām daļām. Plānots, ka 
piegādes līgumus pašvaldība va-
rēs slēgt aprīlī - maijā. Papildus 
informāciju par iepirkumu skatīt 
http://izm.izm.gov.lv/aktualita-
tes/iepirkumi/3943.html.

2009.gada decembrī ir pa-
rakstīta vienošanās ar Valsts iz-
glītības attīstības aģentūru par 
projekta Nr.3DP/3.2.2.1.2./09/
IPIA/VIAA/523 „Izglītības 
kvalitātes un efektivitātes uzla-
bošana, veicot informatizāciju 
Olaines 1.vidusskolā un Olaines 
2.vidusskolā” īstenošanu, kuru 
100% apmērā jeb Ls 25408,85 
finansē Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonds Darbības prog-

rammas 2007. - 2013.gadam 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu in-
formatizācija” ietvaros. 

Projekta mērķis - jaunās 
sabiedrības konkurētspējas pa-
augstināšana, veicot izglītības 
iestāžu informatizāciju, tādējādi 
uzlabojot izglītības kvalitāti un 
efektivitāti. Šī projekta ietva-
ros tiks iegādāti 36 stacionārie 
datorkomplekti, kas sastāvēs 
no sistēmbloka ar tajā uzstādīto 
programmatūru, monitora, tasta-
tūras un peles, 11 komplekti tiks 
iegādāti Olaines 1.vidusskolai 
un 25 komplekti - Olaines 
2.vidusskolai. Minētus dator-
komplektus skolu starpā ir sada-
lījusi Izglītības un zinātnes mi-
nistrija, ņemot vērā tās noteiktos 
skolu koeficientus attiecībā uz 
vairāku aspektu, kas ir saistīti ar 
skolās esošo datortehniku,  ana-
līzi. 

Turklāt katrā vidusskolā tiks 
izveidots lokālais tīkls, kurā tiks 
savienoti jaunie datori, un tas 
savukārt tiks savienots ar skolās 
jau esošo lokālo tīklu.

Projekta realizācija plānota 
līdz 2010.gada 31.decembrim.

Kristīne Matuzone,
Olaines novada pašvaldības 

izpilddirektora vietniece,  
projektu vadītāja 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA  
PROJEKTA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Pamatojoties uz Olaines novada domes 2009.gada 25.novembra 
sēdes protokola pielikumu Nr.10, 27.2.p., tiek uzsākta 
detālplānojuma izstrāde zemes gabalam „Krišjāņi”, Olainē, 
Olaines novadā, kadastra nr.8080 012 0167. Detālplānojuma 
izstrādes vadītāja – Kristīne Purvlīce +37122306619.

februārī

70.gadskārtā
Pēteri Adamovu
Valdu Krūzi
Valdu Lazdu
Ilmāru Slavski
Valeriju Starikovu
Mariju Tabačkovu
Pēteri Timšu
Gaļinu Abrosimovu
Sudžadinu Alijevu
Annu Brodņikovu
Mariju Gadļausku
Dinu Gordijenko
Jekaterinu Grigorjevu
Valentinu Karavajevu
Osvaldu Kiršu
Gaļinu Korņejevu
Genovefu Krivjonoku
Alekseju Kučinski
Knutu Leju-Krūmiņu
Aleksandru Ļiskinu
Jautru Mūrnieci
Māru Rubeni
Vandu Sergunu
Alevtinu Sokovu
Vasiliju Tokarski
Zigrīdu Znotiņu

75.gadskārtā
Alekseju Antonovu
Tamāru Ivanovu
Kārli Jegermani
Birutu Krūmiņu
Jevgeņiju Kudrjavcevu
Emīliju Priedoliņu
Valentīnu Tenbergu
Klavdiju Tkačenko

80.gadskārtā
Marjanu Draņeviču
Urielu Frīdmani
Juriju Masļeņņikovu
Jevgēņiju Ozolu
Īru Robežnieci
Ruti Zaubi
Juzefu Žuravsku

85.gadskārtā
Mariju Fedosejevu
Juri Kosīti
Kuļetu Ozoliņu
Veru Petrovsku
Mariju Spēlmani

91.gadskārtā
Jefrosiniju Ploriņu

92.gadskārtā
Paulīni Kārklīti
Antoninu Rudoviču

95.gadskārtā
Alekseju Mizinovu

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Turpinām realizēt projektus izglītībā

Sveicam ģimenes ārsti  
Jekaterinu Grigorjevu

Paziņojums par 
detālplānojumiem Olaines 

novadā
Olaines novada dome 

27.01.2010. sēdē Nr. 1. 19.p. 
pieņēma lēmumu: Nodot 
izvērtēšanai un sabiedriskai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai nekustamā īpašuma 
„Dilles” Jaunolaine, Olaines 
pagasta, Olaines novadā (kad. Nr. 
80800050018) detālplānojuma 
1.redakciju.

Sabiedriskā apspriešana 
notiek 3.nedēļas no šī 
sludinājuma publicēšanas dienas 
avīzē „Latvijas Vēstnesis” 
(22.02.2010 līdz 15.03.2010). 
Ar detālplānojuma materiāliem 
var iepazīties Olaines novada 
pašvaldības 1.stāva vestibilā 
(Olaine, Zemgales iela 33), 
teksta materiālus pieprasīt 
apmeklētāju pieņemšanas un 
informācijas centrā, pašvaldības 
darba laikos. Rakstiskos 
priekšlikumus iesniegt Olaines 
novada pašvaldības apmeklētāju 
pieņemšanas un informācijas 
centrā, norādot dzīves vietas 
adresi vai juridisko adresi, 
reģistrācijas numuru, vai 
pa pastu (Olaines novada 
pašvaldība, Zemgales ielā 33, 
Olaine, Olaines novads, LV-
2114) 

Tikšanās ar iedzīvotājiem 
01.03.2010 no 17.30 līdz 18.00 
Olaines novada pašvaldības 
1.stāva vestibilā (Olainē, 
Zemgales ielā 33).


