Nr. 2 (43) MARTS 2010

Olaines
Domes Vēstis

Mīļi sveicam Zelta kāzu jubilejā
Tamāru un Staņislavu Kokinus!

informatīvs izdevums
Dome atbalsta bērnu un jauniešu iniciatīvu

Отдел бракосочетания
Олайнского края
организует торжественную церемонию
юбилея Золотой свадьбы
(бесплатно) для лиц,
место жительства которых
задекларировано в Олайнском крае.
Юбилярам необходимо подать
в Отдел бракосочетания Олайнского края
(ул.Земгалес 33, Олайне, 106 каб.)
следующие документы:
- заявление;
- копию удостоверения брака.

2009.gada nogalē Olaines
novada dome pateicās bērniem,
jauniešiem un pedogagiem, kuri
2009.gadā izrādījuši iniciatīvu
un piedalījās Olaines novada
domes izsludinātajā projektu
konkursā „Olaines bērnu un
jauniešu interešu izglītība”.
Viņi iesniedza interesantus
projektus, kas paredzēja Olaines
novada bērniem, jauniešiem un
dažreiz pat pieaugušajiem dažādas iespējas, kā lietderīgi pavadīt
brīvo laiku, apgūt kaut ko jaunu,
un, saņemot pašvaldības finansējumu to realizācijai, veiksmīgi tos
īstenoja 2009.gadā. Projektu konkursa ietvaros iepriekšējā gadā
tika iesākti 15 bērnu un jauniešu
projekti, no tiem noslēgušies 12
projekti. Līdz ar to Olaines novada dome pasniedza balvas:
- Elizabetei Lukšo, Līgai Gulbei,
Inai Velbergai, Aijai Jankavai
(Olaines 1.vidusskola) par projektu „Olaines 1.vidusskolas
skolēnu žurnālistikas prasmju
pilnveidošana”;
- Jeļenai Romanovskai, Verai
Haritonovai, Darjai Ņikoļskai,
Valentīnai Sidorovai (Olaines 2.vidusskola) par projektu
„„Sirds Ritms” sapulcē draugus
(deju festivāls)”;
- Olaines Jauniešu padomei, t.sk.

tās bijušajam priekšsēdētājam
Edvīnam Nikolajevam par projektiem „Miss un Misters, un
Mini Miss un Mini Misters Olaine 2009” un „Olaines Teātra
sporta draudzības spēles 2009”;
- Ernai - Marijai Počai, Ilzei Orbidānei (Olaines Mūzikas un
mākslas skola) par projektu
„Mākslas dienas 2009”;
- Marijai Bogdanovai, Tatjanai
Fastovičai (Olaines 2.vidusskola)
par projektu „Ekoskola – nākotnes skola”;
- Elīnai Meļņikovai, Ilzei Orbidānei (Olaines Mūzikas un mākslas skola) par projektu „Vizuāli
plastiskās mākslas konkurss
„Mans novads””;
- Ievai Bukšai, Ingrīdai Poļakai
(Olaines Mūzikas un mākslas
skola) par projektu „Ziemas
saulgriežu gaidīšanas svētki”;
- Ievai Juhņēvičai, Elitai Kalnbērzai (Olaines 1. vidusskola) par
projektu „Komerczinību apguves popularizēšana Olaines 1.
un 2.vidusskolā”;
- Veldai Veinbergai (Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola) par projektu
„Veselīgs dzīvesveids”;
- Jurim Gogulim, Jurim Zakrevskim (Olaines 1.vidusskola) par
projektu „Olaines novada alpī-

nisma svētki”;
- Darjai Kučevai, Tatjanai Fastovičai (Olaines 2. vidusskola) par
projektu „Olaines talanti”.
Nataļja Tropkina

Olaines novada pašvaldība
izsludina
projektu konkursu
“Olaines novada bērnu un
jauniešu interešu izglītība”.
Projektu iesniegšanas termiņi
2010. gada 18.marts
un
2010.gada 15.septembris.
Projektu iesniedzēji - Olaines
novada bērni un jaunieši
vecumā no 12 līdz 18 gadiem.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības
mājas lapā www.olaine.lv,
Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā
(Zemgales iela 33,
Olaine, 1. stāvs),
Olaines pagasta pārvaldē
(Meža iela 2, Jaunolaine),
Gaismu Bibliotēkā,
Jaunolaines Bibliotēkā,
Olaines Bibliotēkā

Olaines
Olimpiāžu
Vārds
Cālis 2010 uzvarētāji deputātam

Документы на организацию торжества
просим подавать не позже чем
за 2 месяца до даты свадьбы.

В Олайнских
средних школах №1 и №2
с 18 января по 1 апреля
проходит набор детей
(2003 года рождения)
в 1 класс на 2010/2011 уч.г.
В школах также проходит
регистрация 5-ти и 6-ти летних
детей на подготовку к школе.
Olaines novada pašvaldība atgādina par
pārreģistrāciju tiem vecākiem,
kuri reģistrējuši bērnu pirmsskolas
izglītības iestādē un gaida,
kad viņu bērnam tiks
nodrošināta vieta šajā iestādē.
Pārreģistrācija jāveic katru gadu aprīlī,
ierodoties pirmsskolas izglītības iestādē.

Rokdarbi
muzejā

Plūdu
draudi

Olaines kultūras centrā notika ikgadējais konkurss “Olaines
Cālis - 2010”

93 skolēni pārstāvēja Olaines novadu mācību olimpiādēs,
vairāk kā pusei godalgas

Jauna ikmēneša sadaļa “vārds deputātam”. Kā pirmais
domas pauž Andris Tomačovs

Olaines Vēstures un mākslas
muzejā līdz 10. aprīlim skatāma
rokdarbu izstāde

Svarīga informācija iedzīvotājiem, kā rīkoties plūdu draudu
periodā

2. lpp.

3. lpp.

3. lpp.

5. lpp.

6. lpp.
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Olaines cālis – 2010

Lai gan sals nemaz nedomā
atkāpties un zeme vēl klāta ar
biezu sniega segu, gaisos jau
dažbrīd dzirdamas putnu balsis. Arī Olaines mazie putnēni
kļuvuši aktīvāki.
6. martā cālīši ar dziesmām
ieskandināja pavasari.
Olaines Kultūras centra
mazo zāli 6. marta rītā piepildīja
ne tikai konkursa “Olaines cālis
2010” dalībnieki - dziedātāji ar
savām māmiņām un tētiem un
pārējiem līdzjutējiem, bet arī
bērnu vokālais ansamblis “Olaines cālīši” skolotājas Baibas Kaņepītes vadībā, lai iedrošinātu
un iepriecinātu mazos solistus.
Konkursu vēroja un palīdzēja mīlīgajai kaķītei (Viktorijai Jansonei) smaidīga žūrija
– Uģis Reķis, kora “Dziesma”
diriģents, Velda Veinberga –
Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības Olaines sākumskola
direktora vietniece un Igors

Noskovs – Jaunolaines Kultūras
nama skaņu operators.
Šogad žūrijai nācās padomāt
pie titula “Olaines cālis 2010”
godalgoto vietu piešķiršanas,
tomēr galu galā nāca pie vienota slēdziena, un 1. vieta tika
piešķirta cālītei Šarlotei Bidiņai
(skolotāja Kristīne Banašķēviča).
2. vietu ar atraisītu, dabisku
dziedājumu ieguva Elizabete
Siliņa (skolotāja Olga Zujeviča), bet 3. vietu Margarita
Konošonoka (skolotāja Baiba
Kaņepīte).
Arī visi pārējie mazie dziedātāji ieguva pateicības balvas
par piedalīšanos konkursā un
nominācijas kā košākie, elegantākie, draudzīgākie, rotaļīgākie
un smaidīgākie Olaines cālīši
2010.
Vita Jansone,
Olaines Kultūras centra
pasākumu organizatore

Pedagoģiski medicīniskā
komisija Olaines novadā
Lai nodrošinātu ikvienam
bērnam kvalitatīvas izglītības
iespējas, īpaša vērība ir jāpievērš tiem mūsu sabiedrības locekļiem, kuru spējas, veselības
stāvoklis vai attīstības līmenis
ir atšķirīgs. Mūsu vidū ir bērni, kuriem ir pazemināta dzirde, redze, ir valodas traucējumi
vai citas veselības problēmas,
tāpēc mācības vispārizglītojošā
programmā sagādā nopietnas
grūtības. Šādiem bērniem ir
nepieciešami atbalsta pasākumi
vai mācības pēc speciālās programmas.
Lai vecākiem sniegtu iespēju
noskaidrot, kādu izglītības programmu bērnam ir ieteicams apgūt
atbilstoši bērna veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim,
ar 2010. gada februāri darbu ir uzsākusi Olaines novada pašvaldības
pedagoģiski medicīniskā komisija.
Tās sastāvā strādā komisijas vadītājs, speciālais pedagogs, psihologs un 2 logopēdi: viens darbam
ar bērniem, kuriem dzimtā valoda
ir latviešu, otrs darbam ar bērniem,
kuriem dzimtā valoda ir krievu.
Komisija, veicot pedagoģiski psiholoģisko bērna izpēti un izvērtējot iesniegtos izglītības iestādes un
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medicīniskos dokumentus, sniedz
atzinumu par atbilstošāko izglītības programmu vai izglītības ieguvi mājās, kā arī par atbalsta pasākumiem valsts pārbaudes darbos.
Mūsu novadā ir specializētā pirmsskolas izglītības iestāde
„Ābelīte”, kura īsteno vairākas
speciālās izglītības programmas,
tai skaitā, bērniem ar valodas attīstības problēmām un ar fiziskās
attīstības traucējumiem. Daudzi
vecāki ir ļoti iecienījuši šo izglītības iestādi, un pamatojoties uz labajām atsauksmēm, arī citi vēlas,
lai bērns tur apgūtu pirmsskolas
izglītības programmu. Atzinumu,
vai ir nepieciešams apgūt speciālo
pirmsskolas izglītības programmu,
sniedz pedagoģiski medicīniskā
komisija.
Aicinām vecākus, kuri ir novērojuši, ka bērnam ir nepieciešama
komisijas izpēte vai speciālā izglītības programma, vērsties Olaines
novada domē, lai kontaktētos ar
komisijas vadītāju Daci Lasmani.
2010. gada pirmajā pusgadā
komisija ir plānojusi savas sēdes
30.martā, 16.un 20.aprīlī, 18.un
25.maijā un 16.jūnijā
Mārīte Zaube

“Pierīgas partnerība” saņem
atbalstu LEADER pieejas īstenošanai

Pateicoties Eiropas Savienības iniciatīvai, kuru pazīst
kā LEADER pieeju lauku attīstībai, arī Latvijas lauku reģionu vietējiem iedzīvotājiem
ir dota iespēja īstenot ieceres
un iniciatīvas ne tikai savas
personīgās, bet arī savas kopienas dzīves vides un dzīves
kvalitātes uzlabošanai.
LEADER mērķis ir iedrošināt un atbalstīt iedzīvotājus
savas teritorijas un kopienas
tālākas attīstības mērķtiecīgā
plānošanā, kā arī šo plānu realizācijā. Tas ietver mērķtiecīgas
un savstarpēji koordinētas aktivitātes, kuru nolūks ir uzlabot
dzīves kvalitāti, pievēršoties
ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, kā arī vides saglabāšanas jautājumiem.
LEADER pasākumi tiek īstenoti, balstoties uz vietējo attīstības
stratēģiju, kura tiek izstrādāta
tieši konkrētajai kopienai un
teritorijai un paredz konkrētu
vietējā līmeņa aktuālo problēmu
risināšanu.
2009. gada septembrī Mārupē tika nodibināta biedrība
„Pierīgas Partnerība” (vietējā
rīcības grupa) ar mērķi - izstrādāt un īstenot vietējās attīstības
stratēģiju, nodrošinot LEADER
pasākumu realizēšanu Mārupes,
Olaines un Babītes novados.
Partnerības vispārējais mērķis ir
ar savu darbību stimulēt teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes

uzlabošanos, kas ietver sociālās
un ekonomiskās aktivitātes pieaugumu un teritorijas apkārtējās
vides uzlabošanu un ilgtspējīgu
attīstību. Par to, ka šāda pieeja
attaisnojas, biedrībai „Pierīgas Partnerība” bija iespējams
pārliecināties, iepazīstoties ar
citu, jau iepriekšējā plānošanas
periodā izveidoto, partnerību
pieredzi un paveikto. Kā liecina citu vietējo rīcības grupu
sniegtā informācija, izmantojot
LEADER atbalstu, var tikt īstenoti dažādi projekti - iekārtoti
bērnu rotaļu laukumi, izveidoti
tūrisma, informācijas vai dienas
centri, attīstīti jauniešu vai citu
interešu grupu klubiņi, iegādāts
sporta inventārs, veikta pagalmu
un ielu infrastruktūras uzlabošana, brīvā laika pavadīšanas telpu
labiekārtošana, sporta laukumu
izbūve vai pilnveidošana u.c.
Lauku atbalsta dienests
(LAD) ir apstiprinājis „Pierīgas
Partnerības” iesniegto Vietējās
attīstības stratēģiju 2009.-2013.
gadam, ar kuru var iepazīties Lauku atbalsta mājas lapā
www.lad.gov.lv un ir saņemti
LAD lēmumi par atbalsta piešķiršanu „Pierīgas Partnerības”
Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2009.-2013. gadam:
• Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013. gadam īstenošanai ir piešķirti
LVL 653 115,86;
• Rīcības programmas Ei-

ropas Zivsaimniecības fonda
ieviešana Latvijā 2007. -2013.
gadam īstenošanai ir piešķirti
LVL 376 766,11.
Uz finansiālo atbalstu savu
projektu realizācijā var pretendēt – pašvaldība, komersants,
tiešās pārvaldes iestāde, biedrības un nodibinājumi un fiziskas
personas. Piedāvātais publiskā
finansējuma apmērs no projekta
attiecināmajām izmaksām: pašvaldībai – 75%, komersantam
un fiziskai personai – 50%,
biedrībai un nodibinājumam –
90 %.
Sīkāka informācija par stratēģijas īstenošanu, rīcībām un
projekta pieteikumu sagatavošanu būs pieejama drīzumā paredzētajos semināros Mārupē,
Olainē un Babītē, kā arī iepazīties ar LEADER pieejas īstenošanas noteikumiem var Lauku atbalsta dienesta mājas lapā
http://www.lad.gov.lv/index.
php?d=3648.
Interesējošos jautājumus par
LEADER pieeju un stratēģijas
īstenošanu jau šobrīd var noskaidrot katrā no novadiem:
BABĪTES NOVADS: Inga
Ķemere, inga.kemere@babite.
lv, tel.: 67914034
MĀRUPES NOVADS: Nadīna Millere, nadina.millere@
marupe.lv, tel.: 67149872
OLAINES NOVADS: Ilze
Mazure, ilze.mazure@olaine.lv,
tel.: 67146030.

Olaines novada pašvaldības interneta
mājas lapa – www.olaine.lv
Vēl aizvien izskan jautājums „Kura no esošajām interneta mājas lapām ir pašvaldības mājas lapa?”.
Atbild Nataļja Tropkina,
sabiedrisko attiecību speciāliste: “Olaines novada pašvaldībai ir tikai viena interneta
mājas lapa – www.olaine.lv.
Visas citas interneta mājas la-

pas, kurās tiek publicēta informācija par Olaines pilsētu un
Olaines novadu, nav pašvaldības mājas lapas. Protams,
pašvaldības oficiālo informāciju var atspoguļot arī citās
interneta mājas lapās, tikai
šajā gadījumā obligāti jābūt
atsaucei uz www.olaine.lv vai
pašvaldības darbinieku.

Педагогическо - медицинская
комиссия в Олайнском крае
Педагогическо-медицинская комиссия дает заключение о том, есть ли необходимость обучения ребенка по
специализированной программе и посещение специализированного образовательного учреждения (в т.ч. дошкольного).
Заседания педагогическо-медицинской комиссии в
первом полугодии 2010 года в Олайнском крае пройдут
30 марта, 16 и 20 апреля, 18 и 25 мая, 16 июня.

Vēršam uzmanību, ka pašlaik tiek izstrādāta jauna pašvaldības interneta mājas lapa (ar to
pašu adresi www.olaine.lv), kas
ietvers jau apkopotu informāciju par novadu. Olaines pagasta
padomes izstrādātie dokumenti pagaidām (jaunās mājas lapas izstrādes laikā) pieejami
www.jaunolaine.lv.

Каждый четверг
с 17.00 до 18.00
депутаты Олайнской
краевой думы
дополнительно
принимают жителей
в помещениях
Дневного центра
«Gaismas» в
Стуниши.
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Laureāti
no dalibn. sk.

1

1
1

Kopā

1
1
1

Vizuālā māksla
5.-12.kl.

2

Politika un tiesības
12.kl.

8

Matemā tika
5.-8.kl.

Fizika 9.-12.kl.

3

Matemātika
9.-12.kl.

Ķīmija 9.-12.kl.

3

Ģeogrāfija
10.-12.kl.

Kulturoloģija
11.;12.kl.

5

Vēsture
9.-12.kl.

1. vieta
2.vieta
3.vieta
Atzin.
Dalībn. sk.
1. vieta
2. vieta
3. vieta
Atzin.
Dalībn. sk.
1. vieta
2. vieta
3. vieta
Atzin.

Latviešu valoda 8.9.kl.

Dalībn.sk.

Latviešu valoda 11.12.kl

Olaines
1. vidusskola

Izglītības
iestāde

Olaines
Mehānikas un
Olaines
tehnoloģiju 2. vidusskola
koledža

Arī šogad, kā ik gadus, skolēni, kuri papildus ir padziļinājuši savas zināšanas un prasmes
kādā no mācību priekšmetiem,
varēja sacensties novadu olimpiādēs.
Ja līdz šim talantīgie Olaines
novada jaunieši sevi apliecināja
Rīgas rajona skolu skolēnu vidū,
tad šobrīd - pēc novadu reģionālās
reformas īstenošanas - ar spēkiem
varēja mēroties Olaines, Salaspils
un Ķekavas novadu organizētajās
mācību priekšmetu olimpiādēs.
Apvienojot triju novadu resursus, notika 12 mācību priekšmetu
olimpiādes. Olaines novadu pārstāvēja gan abu vidusskolu skolēni, gan Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžas audzēkņi.
Olimpiādēs piedalījās 93
mūsu novada skolēni, no kuriem vairāk kā puse - 50 skolēni
(53,77%) ieguvuši godalgotas
vietas. Sasniegt šos rezultātus
ir palīdzējuši 22 skolotāji. Īpaši
gribas uzteikt tos skolēnus, kuri
ar atzīstamiem rezultātiem piedalījušies vairākās olimpiādēs:
Liene Miltiņa (Olaines 1. vidusskola, 12.klase) matemātika

Valsts valoda

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti (2010. gada janvāris – marts)
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– 1. vieta; vizuālā māksla – 2.
vieta; latviešu valoda un literatūra – 3. vieta;
Brigita Medne (Olaines 1.
vidusskola, 10.klase) matemātika – 2. vieta; latviešu valoda
un literatūra – 2. vieta; ķīmija –

2. vieta;
Guna Sakaine (Olaines 1.
vidusskola, 12.klase) ķīmija – 3.
vieta; latviešu valoda un literatūra
– atzinība;
Anastasija Orehova (Olaines
1. vidusskola, 12.klase) kulturolo-

ģija – 2. vieta; vēsture – atzinība;
Elvis Čops (Olaines 1. vidusskola, 9.klase) fizika – 1.vieta;
vēsture – 2. vieta; ķīmija –
2.vieta;
Artjoms Nikolajevs (Olaines
2. vidusskola,12.klase) fizika –

Vārds deputātam

ūdens un siltuma tarifu aprēķināšanai.
Tā kā es strādāju par konsultantu Saeimas frakcijā PCTVL,
man izdevās iesniegt divus
priekšlikumus jaunajos Regulatora noteikumos par ūdens un
apkures tarifu aprēķinu.
Nesen es saņēmu Regulatora atbildes vēstuli, kurā tika
paziņots, ka mani priekšlikumi
ir ņemti vērā un iekļauti jaunajos Regulatora noteikumos par
ūdens un siltuma tarifu aprēķinu.
Protams, Regulatora darbinieki apzinās, ka uz viņiem tiks
izdarīts liels spiediens, jo jaunie
noteikumi liks visiem Latvijas
uzņēmumiem samazināt tarifus.
Jautājuma cena ir desmiti miljoni latu.
Neskatoties uz to, es ceru,
ka noteikumi ar maniem priekšlikumiem tiks pieņemti un nākamajā apkures sezonā mēs to
sajutīsim arī savos maciņos.

Слово депутату

AndrisTolmačovs, PCTVL
Pie manis kā Olaines domes
deputāta pastāvīgi vēršas iedzīvotāji, jautājot, kāpēc jau vairāku gadu garumā nemitīgi pieaug
ūdens un siltuma tarifi, kuri, kā
zināms, šeit ir augstāki kā Rīgā.
Pēc kārtējās tarifu paaugstināšanas 2009.gada janvārī sūdzību
skaits pieauga vairākkārt.
Izpētot atbilstošus dokumentus, es noskaidroju sekojošo.
Pilsētas uzņēmums Olaines
ūdens un siltums 2009.gadā pabeidza darbu pie ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta,
kas izmaksāja pašvaldībai 16
miljonus latu. 85% no šīs summas sastāda Eiropas Savienības
finansējums.
Olaines ūdens un siltums
valde iesniedza Regulatoram
apstiprināšanai jaunos tarifus,
kuros tika iekļauta arī pamatlīdzekļu amortizācija, tas nozīmē,
ka 16 miljoni latu tika dalīti ar
ūdensvadu kalpošanas laiku
– 30 gadi, un sanāca, ka katru
gadu tarifos ir jāiekļauj apmēram 400 000 latu liela amortizācija. Tas arī ir galvenais ūdens

tarifu pieauguma cēlonis.
Pilsētnieki droši vien atceras, ka 2009.gada pavasarī
un vasarā mēs vācām parakstus zem aicinājuma Domei kā
vienīgajam Olaines ūdens un
siltums īpašniekam. Aicinājumā mēs pieprasījām pārskatīt
ūdens tarifus un atcelt lēmumu
par amortizācijas izmaksu iekļaušanu tarifā. Šāds lēmums
nebūtu pretrunā spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem. Jautājums tikai, kuru
pusi atbalstīt – uzņēmums ir
ieinteresēts iegūt papildus finanšu resursus gan savu finanšu rādītāju stabilizācijai, gan
investīcijas projektu realizācijai, savukārt iedzīvotāji vēlas
iegūt kvalitatīvu pakalpojumu
par pieņemamu cenu.
Kļūstot par Olaines domes
deputātu, es vairakkārt esmu
aktualizējis jautājumu par
nepieciešamību atrast kompromisu starp šiem diviem
viedokļiem. Domei kā iedzīvotājus pārstāvošai struktūrai
it kā būtu jāaizstāv viņu intereses, savukārt kā Olaines ūdens
un siltums īpašniecei tai būtu
jārūpējas par sava uzņēmuma
finansiālo labklājību. Tātad ir
izveidojies acīmredzams interešu konflikts.
2009.gada novembrī spēkā
ir stājušies grozījumi likumā
Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem. Vietējie regulatori ir likvidēti un visi ir pakļauti vienotam sabiedriskajam Regulatoram, kas tagad
izstrādā jaunus noteikumus

Ко мне как к депутату
думы постоянно обращаются
жители с вопросом, почему
на протяжении вот уже двух
лет растут тарифы на воду и
тепло, и они, в Олайне выше
в сравнении с той же Ригой.
После роста тарифов в январе
2009 года число жалоб увеличилось в разы.
Поработав над документами, я выяснил следующее.
Городское
предприятие
Olaines Ūdens un siltums в
2009 году завершило проект
реконструкции водного хозяйства. Он обошелся в 16млн
евро, 85% этой суммы посту-

пило в качестве безвозмездной помощи от Европейского
Сюза.
Правление Olaines Ūdens
un siltums подало новые тарифы Регулятору, вложив в них
амортизационные отчисления
на основные средства, то есть
16 миллионов были поделены
на срок службы водопроводных сетей – 30 лет, и вышло,
что ежегодно в тарифы необходимо закладывать около
400 000 латов. Это и есть основная причина роста тарифа
на воду.
Горожане наверняка помнят, что весной-летом 2009
года мы собирали подписи
под обращением к думе как
единственному собственнику Olaines Ūdens un siltums с
просьбой пересмотреть тариф
на воду и отменить решение
о включении амортизационных отчислений в тариф
. Хочу сразу объяснить, что
такое решение не противоречило бы действующим Правилам Кабинета министров.
Вопрос лишь в том, чью сторону принять – предприятие
заинтересовано в получении
дополнительных финансовых
ресурсов, как для стабилизации своих финансовых показателей, так и для реализации
инвестиционных проектов, в
свою очередь, жители желают
получать качественные услуги по приемлемой цене, что в
полне естественно.
Став депутатом Олайнской
думы, я неоднократно подни-

3. vieta; matemātika – atzinība,
ķīmija – atzinība.
Mārīte Zaube,
speciālists izglītības,
kultūras un
jaunatnes lietās

мал вопрос о том что необходимо найти компромисс
между этими двумя противоречиями. Дума как представитель жителей и должна защищать их интересы, а с другой
собственникик предприятия и
заинтересована в его финансовом благополучии. То есть
налицо конфликт интересов.
С ноября 2009 года вступили в силу поправки к закону
о Регуляторе общественных
услуг. Местные регуляторы
упразднены, все подчиняются единому государственному Регулятору, и теперь он
разрабатывает новые правила расчета тарифов на воду и
отопление.
Поскольку я работаю консультатом в сеймовской фракции ЗаПЧЕЛ, мне удалось подать две поправки к правилам
расчета тарифов на воду и
отопление.
Недавно я получил письмо ответственного работника
этой структуры. Он сообщил,
что поправки приняты и вписаны в проект новых правил
расчета тарифов.
Конечно, сотрудники Регулятора понимают, что на них
будет оказываться огромное
давление, ведь это обяжет все
латвийские предприятия понизить тарифы. Цена вопроса
– десятки миллионов латов.
Надеюсь, что правила с
моей поправкой будут приняты, и в будущий отопительный сезон мы это ощутим в
своих счетах.
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Комментарии к бюджету самоуправления
Олайнского края на 2010 год

В 2010 году Олайнской
думой определены следующие приоритеты:
- образование,
- социальный уход.
Согласно этим приоритетам, был составлен бюджет
Олайнского края на 2010 год.
Бюджет был принят без дефицита, но есть опасения что,
подоходный налог от жителей, составляющий основной
доход в бюджете самоуправления, может не поступить
в полном объеме. Кабинетом
министров на данный момент
не разработано положение по
налогу на жилище, поэтому
предполагаемый доход от налога на жилище не включен в
бюджет.
В этом году повысилась
заработная плата педагогам.
Их зарплата сейчас выше
средней, так как государство в
виде дотаций выделило больше средств педагогам школ.
Однако надо отметить, что
государство выделило дотацию пока только на 8 месяцев.
Необходимо напомнить, что
зарплату педагогам в школах
платит государство, а педагогам в дошкольных учреждениях – самоуправление. Поскольку у педагогов в школах
в этом году зарплата стала
выше, самоуправление сочло
необходимым и возможным
повысить заработную плату
также педагогам дошкольных
учреждений. Хорошей новостью в этом году является
и то, что появилась возможность выделить определенную сумму каждому нашему
образовательному учреждению на создание основного
капитала, в т.ч. на ремонты.
Например, детсаду „Zīle” и
„Dzērvenīte” – дополнительно выделены 5000 латов, специализированному детсаду
„Ābelīte” – 10 000 латов, 1 –
ой и 2- ой школам - по 20 000

латов каждой. Выделенную
сумму самоуправление разрешило учреждениям израсходовать по усмотрению учреждений согласно их нуждам. В
этом году в дошкольных учреждениях Олайнского края
и Олайнских средних школах
№1 и №2 будет проводиться
подготовка 5-ти и 6-ти летних детей к школе. При выделении финансовых средств
дошкольному
учреждению
„Magonīte”, предусмотрено
необходимое финансирование: на оплату труда также
тех педагогов и технического
персонала, которые начнут работу после открытия групп в
пристройке, на приобретение
необходимой мебели и инвентаря для новых групп, оплаты
оставшихся строительных работ по пристройке и т.д.
В бюджете 2010 года 70
000 латов предусмотрено
на оплату содержания детей
Олайнского края в частных
дошкольных учреждениях.
Самоуправление
погашает
оплату за посещение частных
дошкольных учреждений в
размере 90 латов в месяц за
каждого ребенка, если самоуправление не может обеспечить ребенка местом в
дошкольном учреждении самоуправления.
В обеих школах будут проводиться два крупных проекта – будет начат новый проект – «Улучшение качества и
эффективности образования
в процессе информатизации
Олайнских средних школ №1
и №2» и продолжится проект
«Обеспечение соответствующей материальной базой
для качественного усвоения
естественных наук». Оба
проекта
предусматривают
значительно улучшить материальную базу школ, обеспечить их дополнительными
компьютерами, интерактив-

PAR OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU „DZĒRVENĪTE”, „ZĪLE”,
„MAGONĪTE” UN „ĀBELĪTE” DARBA
GRAFIKIEM VASARAS MĒNEŠOS

ными досками, видеопроекторами и другим современным оборудованием, которое
улучшит учебный процесс и
облегчит усвоение знаний и
навыков у учеников.
В этом году для учеников
1 - ых классов предусмотрены
бесплатные обеды. Самоуправление также обеспечивает
бесплатными обедами детей
малоимущих семей.
Для
уменьшения расходов родителей на подготовку детей к
школе также как и в предыдущие годы самоуправлением в
бюджете предусматриваются средства на приобретение
учебников (кроме учебников
по иностранному языку и рабочих тетрадей).
В этом году самоуправление также продолжает
компенсировать полностью
или частично (каждый случай рассматривается в отдельности) расходы за проезд
учеников, посещающих ближайшее образовательное учреждение.
Согласно принципу «деньги следуют за учеником»
в бюджете самоуправления
предусмотрены 410 000 латов
на оплату обучения тех детей
Олайнского края, которые
посещают образовательные
учреждения в других самоуправлениях, поскольку в
Олайнском крае большое количество детей, посещающих
учебные заведения в Кекаве,
Риге, Марупе и др.
Выделенных государством
средств в фонде автодорог
(улиц) в этом году на 25%
меньше, чем в 2009 году и на
50% меньше чем в 2008 году.
Их хватит только на содержание улиц и дорог. Учитывая,
что на территории г.Олайне
в течение последних двух лет
было реконструировано до
90% асфальтного покрытия
улиц и дорог, Олайнская кра-

евая дума сочла необходимым
дополнительно
предусмотреть средства – 20 000 латов
на проектирование дорог на
территории Олайнской волости, а также выделить 12 000
латов на ремонт улиц и дорог.
Предусмотрены
средства на праздничное оформление на территории края (в
Олайне, Яунолайне, Гайсмас,
Петерниeки) во время праздников, на установку дополнительных информационных
стендов, на обозначение границ Олайнского края.
В подразделе «Водоснабжение» предусмотрено софинансирование реализации
проектов по развитию водного хозяйства на территории Олайнской волости. Эти
проекты будут реализованы
в случае получения софинансирования из фондов ЕС.
В подразделе «Содержание
и реконструкция уличного освещения»
предусмотрены
средства на оплату электроэнергии и содержание уличного освещения, на подключение осветительного столба
в Jāņupe (Mežsētas dārzs), установку освещения у станции
Баложи и в Паролайне.
В бюджете предусмотрены средства на ремонт помещений Олайнского центра
здоровья и приобретение медицинской аппаратуры.
В этом году Олайнский
бассейн предлагает новую
услугу – занятия в спортивной секции для детей по плаванию.
Планируя средства Олайнского центра культуры, были
предусмотрены
средства
на проведение культурных
мероприятий как в Олайнском доме культуры, так и в
Доме культуры в Яунолайне. Культурные мероприятия
планируют и между собой
согласовывают
директор

Noslēgts līgums par ERAF līdzfinansējuma
piesaisti daudzdzīvokļu mājai Olainē

Olaines pirmsskolas izglītības iestāžu
darba grafiks vasaras mēnešos:
OPII „Dzērvenīte” nestrādā no 21.06.2010. līdz 23.07.2010.;
OPII „Zīle” nestrādā no 26.07.2010. līdz 24.08.2010.;
OPII „Magonīte” nestrādā no 01.07.2010. līdz 30.07.2010.
OSPII „Ābelīte” nestrādā no 28.06.2010. līdz 30.07.2010.
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle”, „Dzērvenīte”,
„Magonīte” un „Ābelīte” pašvaldības grupu bērnu vecākiem
atļauts nepieciešamības gadījumā ievietot bērnu strādājošā
Olaines pirmsskolas izglītības iestādē,
saskaņojot to ar iestādes vadītāju.
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Олайнского центра культуры
А.Кирилова и руководитель
Домом культуры в Яунолайне
В.Мелбардис.
В бюджете предусмотрены средства на поддержку
инициативы детей и молодежи, в т.ч. на конкурс проектов
детей и молодежи «Olaines
novada bērnu un jauniešu
interešu izglītība».
С этого года самоуправление начнет поздравлять новорожденных и их родителей со
всей территории Олайнского
края.
Учитывая тяжелую экономическую ситуацию в стране,
которая существенно влияет
на благосостояние наших жителей, дума как один из своих приоритетов определила
социальный уход. На социальный уход выделено 1 013
483 латов. Почти половина
этой суммы предусмотрена
на различные пособия жителям. В этом году самоуправление продолжает реализацию проекта по укреплению
семей в Олайнской волости
«SOS bērnu ciemati».
Хотим напомнить, что самоуправление обеспечивает жителям самоуправления
бесплатный доступ к интернету в наших библиотеках
(в Олайне, Яунолайне, Гайсмас). В бюджете предусмотрены средства на оплату интернета в библиотеках.
Олайнское краевое самоуправление
разрабатывает
новую интернет страничку
самоуправления, адрес останется прежним – www.olaine.
lv. Обращаем внимание на то,
что у самоуправления есть
только одна интернет страничка, и это www.olaine.lv
(только в период разработки
новой – краевой странички информацию по волости можно найти на сайте
www.jaunolaine.lv).

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ

Š.g. 18.februārī AS „Olaines
ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš un
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras direktors
Valdis Blome noslēdza līgumu
par Eiropas reģionālā attīstības
fonda līdzfinansējuma piesaisti
24 750 latu apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijai Olainē, Stacijas ielā 2.

Šī dzīvojamā māja ir četrstāvu silikātķieģeļu ēka, kura
nodota ekspluatācijā 1964.gadā.
Ēkas kopējā lietderīgā platība ir
1 371.8 m² un tajā ir 30 dzīvokļi.
Ēkas siltumenerģijas patēriņš ir
182,86 kWh/m² gadā un plānotais
enerģijas ietaupījums pēc darbu
veikšanas aptuveni būs 40,1 %.
Ēkai tiks veikta ēkas fasādes,
pagraba cokola un jumta pārseguma siltināšana, kā arī mājā tiks
uzlabota siltumapgādes sistēma
un ierīkota individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaite.
Renovācijas darbi tiks uzsākti
2010.gada pavasarī.
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Rokdarbu izstāde Olaines muzejā

No 11. marta līdz 10. aprīlim Olaines Vēstures un mākslas muzejā skatāma rokdarbu
pulciņa “Piesaulīte” un audēju pulciņa “Atvasara” darbu
izstāde.
Patiešām interesantos rokdarbus izstādījušas “Piesaulīte”
dalībnieces Marija Orlova, Valentīna Dilāne, Vilma Paeglīte,
Juta Braževica, Ināra Šteinberga, Aina Kvitka un Inese Heince, savukārt “Atvasaru” izstādē
pārstāv Māra un Tatjana Lapo,
Leontīne un Gundega Bērziņas,
Velta Hartmane, Ieva Jurkāne,
Linda Geiba, Evita Urbanoviča,
Ligita Vjatere un Anastasija Bērziņa. Rokdarbu pulciņa “Piesaulīte” vadītāja ir Velta Ozoliņa,
bet audēju pulciņu “Atvasara”
vada Dace Urbanoviča.

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs
Zemgales iela 33, Olaine

Darba laiks:
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās

Ieejas maksa 20 santīmi,
bērniem 10 santīmi.
Trešdienās un piektdienās
skolēniem un pensionāriem
ieeja bez maksas.

Sociālā drošības tīkla atvieglojumi veselības
aprūpes saņemšanai trūcīgajiem pacientiem un
pacientiem ar ienākumiem līdz 120 un 150 latiem
Ar 2010.gada 1.februāri tika paplašināts to pacientu loks, kuri var saņemt atvieglojumus veselības aprūpes saņemšanai un kompensējamo zāļu iegādē.
No pacientu iemaksām, pacientu līdzmaksājuma par operāciju un maksas par uzturēšanos „slimnīcu
viesnīcās” atbrīvoti:
• Trūcīgie pacienti (kuru statusu nosaka Ministru Kabineta noteikumi par trūcīgajām personām);
• Pacienti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus
mēnesī.
50% no pacienta iemaksas un ne vairāk kā 15 latus līdzmaksājumu par operāciju maksā:
• Pacienti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 150 latus
mēnesī.
Atvieglojumi kompensējamo zāļu iegādei:
• Trūcīgie pacienti un pacienti, kuru ienākumi ir līdz 120 latiem mēnesī atbrīvoti no līdzmaksājuma
par kompensējamajiem medikamentiem to slimību ārstēšanai, kurām šobrīd ir noteikta 75% vai
50% kompensācija no valsts, bet atlikusī starpība 25% un 50% bija jāpiemaksā pašiem.
• Ar 2010.gada 1.februāri vairs nav jākrāj čeki par veiktajiem līdzmaksājumiem par kompensējamām
zālēm, lai sasniegtu 50 latu robežu un tikai pēc tam saņemtu atlaidi. Šī robeža ir atcelta.
Lai saņemtu augstāk minētos atvieglojumus, pacientiem, dodoties pie ārsta, uz aptieku pēc
zālēm vai ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda pašvaldības, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo personu tiesības
saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles.
Lēmumu par ģimenes (personas) ienākumu atbilstību noteiktajam ienākumu līmenim (120
vai 150 latu) atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpē, sociālais dienests pieņem, ņemot vērā
normatīvajos aktos jau noteikto kārtību par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu.

kad

8.03. – 13.03.
plkst.15.00 – 19.00
12.03.
plkst.19.00
13.03.
plkst. 13.00
25.03.
plkst.15.00

14:00 – 18:00
10:00 – 17:00
14:00 – 18:00
10:00 – 14:00
11:00 – 14:00

kas

kur

Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena

Olaines Kultūras nams,
Zeiferta iela 11, Olaine
Pie piemiņas akmens pretim
pasta ēkai Olainē

Bērnu darbu izstāde “Mir
russkoj igruški”
Koncerts “Russkoe sijaņie”
Krievu kultūras nedēļas
ietvaros
Bardu autorkoncerts

Olaines Kultūras nams,
Zeiferta iela 11, Olaine
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta iela 11, Olaine

Informācija nekustamā
īpašuma nodokļa
maksātājiem
Pamatojoties uz izmaiņām
likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa likme
2010.gadā ir:
1) 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības:
a) zemei,
b) ēkām vai to daļām,
c) inženierbūvēm.
2) vienģimenes un divģimenes dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos,
nedzīvojamo ēku daļām, kuru
izmantošana ir dzīvošana un kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:
a) 0,1% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40000 latu
b) 0,2% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 40000 latu
c) 0,3% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 75000 latu.
Sakarā ar nepieciešamību
izstrādāt programmu nekustamā
īpašuma nodokļa par dzīvojamām mājām un zemi zem tām
aprēķināšanai, likuma izmaiņas
paredz, ka maksāšanas paziņojumus 2010.gadam varēs saņemt
2010.gada 2.pusē (pēc 1.jūnija).
Sava īpašuma kadastrālās vērtības var apskatīt Valsts
zemes dienesta mājas lapā
(www.kadastrs.lv).
Likums „Par nekustamā

īpašuma nodokli” paredz, ka
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var piemērot:
1) represētajām personām 50% apmērā
2) trūcīgajām personām - 90%
3) maznodrošinātajām personām līdz 90% apmērā no nodokļa aprēķinātās summas.
Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus pašvaldībā jāiesniedz
iesniegums un jāpievieno:
1) īpašuma apliecinošs dokuments
2) represētās personas apliecība
3) trūcīgai vai maznodrošinātai
personai izsniegta izziņa.
Par jautājumiem, kas attiecas
uz nekustamā īpašuma nodokli
2010.gadam, kā arī par likumā
paredzētajiem atvieglojumiem,
interesēties Olaines novada
pašvaldībā, Zemgales ielā 33,
Olainē, 228.kabinetā, tālrunis
67146058.
Vienlaikus atgādinām, ka
jācenšas nomaksāt parādus par
iepriekšējiem gadiem, pretējā
gadījumā parādu piedziņa tiks
veikta bezstrīda kārtībā un nodota izpildei zvērinātam tiesu
izpildītājam.
Ceram uz sapratni.
Īpašuma nodaļas nodokļu
inspektores un ekonomistes
Sandra Straume,
Dzintra Grase
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• DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI •
• Piešķirts finansējums
Ls 353 Olaines Jauniešu padomes projektam „Diskotēka „Mīlestība pilsētā” veltīta Olaines
pilsētas 43 gadu jubilejai”.
• Piešķirti Ls 500 Olaines
Kultūras centra bērnu deju kolektīva „Oļi” dalībai bērnu deju
kolektīvu festivālā Berlīnē (Vācija) martā un sakarā ar kolektīva „Oļi” 5 gadu radošo darbību.
• Piešķirti Ls 180 P.Piteņko
dalībai koncertā „Kalpaka dienas Straumēnos” Anglijā martā.
• Piešķirti Ls 500 N.Versocka
un N.Stepanova dalībai AIBA
Pasaules jauniešu čempionātā
boksā Baku (Azerbaidžāna).
• Piešķirti Ls 100 Daniila
Fursa dalībai Pasaules atlases
turnīrā hokejā Rīgā.
• Noteikta Olaines novada
p/a „Olaines sociālais dienests”
Olaines sociālās aprūpes centra
iedzīvotājiem uzturēšanās maksa
85% apmērā no valsts pensijas
vai valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta. Noteikts, ka Olaines
sociālās aprūpes centra iedzīvotāju rīcībā paliek naudas summa
15% no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pēc
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma samaksas. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.aprīli.
• Beimo ģimenei un Češļu
ģimenei piešķirta vienreizēja
materiālā palīdzība Ls 100 sakarā ar Zelta kāzu jubileju.
• Apstiprināts nolikums Nr.2
„Olaines novada pašvaldības
pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums”. Noteikta maksa
par Olaines novada pašvaldības
pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu sniegšanu
citu pašvaldību administratīvajā
teritorijā dzīvojošu bērnu izvēr-

tēšanai: - par viena bērna izvērtēšanu Ls 15, ja tiek izvērtētas
izglītojamo spējas, attīstības
līmenis, veselības stāvoklis un
sniegts atzinums par atbilstošu izglītības programmu, kā arī
konsultēti vecāki un pedagogi;
- par viena bērna izvērtēšanu
Ls 7, ja tiek izvērtēta ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās
nepieciešamība mājās vai par
atbalsta pasākumu piemērošanu
valsts pārbaudes darbos.
• Izpilddirektora vietniecei
K.Matuzonei uzdots noslēgt līgumus par pašvaldību norēķinu
kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar
citām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie
skolēni un audzēkņi apmeklē
Olaines novada pašvaldības
izglītības iestādes. Līdz ar to
apstiprinātas viena skolēna un
audzēkņa uzturēšanas izmaksas
2010.gadā Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs: PII
“Zīle” - Ls 135,58 mēnesī, PII
“Dzērvenīte” - Ls 140,67 mēnesī, PII „Magonīte” – Ls 192,66
mēnesī, speciālā PII „Ābelīte”
pašvaldības grupās – Ls 124,45
mēnesī, Olaines 1.vidusskolā
– Ls 38,83 mēnesī, Olaines
2.vidusskolā - Ls 32,96 mēnesī.
• Nolemts atbalstīt Sporta atbalsta fonda „Olimpiskā cerība”
2010.gada 25.janvāra rakstā minētos sporta veterānus, atļaujot
trešdienās no plkst.16.00 līdz
18.00 apmeklēt Olaines Peldbaseinu bez maksas (uzrādot caurlaides) līdz Olaines Peldbaseina
sezonas beigām.
• Nolemts piedalīties ERAF
aktivitātes „Sociālo dzīvojamo
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” atklātu projektu

atlasē, iesniedzot „Olaines novada p/a „Olaines sociāla dienesta” pansionāta Zeiferta iela
8 ēkas siltumnoturības uzlabošanas un personām ar kustības
traucējumiem telpu pielāgošanas” projektu par kopējo summu LVL 186 624, kurā ietilpst:
- Olaines novada pašvaldības
līdzfinansējums LVL 46 656
(25 % no projekta izmaksu kopsummas); - ERAF finansējums
LVL 139 968 (75% no projekta
izmaksu kopsummas).
• Nolemts izbeigt personai
X zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības par zemes vienību d/s
„Vizbuļi 2”, Olaines pagastā un
ieskaitīt zemes gabalu d/s „Vizbuļi 2” Nr.3816 rezerves zemes
fondā no 2010.gada 1.janvāra.
• Nolemts apstiprināt personai X piederošo ēku - dārza
mājas jaunbūves (pamati) un
pirts jaunbūves, kas atrodas d/s
„Lejas 1” Nr.806, Jāņupē, Olaines pagastā (adrese „Leja 198”,
Jāņupē, Olaines pagastā) uzturēšanai nepieciešamo zemes
platību 0.1209 ha un iznomāt to
personai X, noslēdzot Lauku apvidus zemes nomas līgumu. Noteikts, ka zemes gabals 0.1209
ha platībā d/s „Lejas 1” Nr.806,
Jāņupē piekrīt Olaines novada
pašvaldībai saskaņā ar likumu
„Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un ir ierakstāms zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda.
• Nolemts pagarināt 2007.
gada nomas līguma termiņu ar
SIA „TELE 2” uz 5 gadiem.
• Nolemts piešķirt telpu grupu adreses dzīvojamā mājā, kura
atrodas uz nekustamā īpašuma
(NĪ) „Avoti”, Medemciemā,

Olaines pagastā. NĪ „Avoti”,
Medemciemā noteikts lietošanas mērķis: NĪLM kods 0702 –
trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve; NĪLM
kods 1105 - atsevišķi nodalītas
atklātas autostāvvietas; NĪLM
kods 1201 - ar maģistrālajām
elektropārvaldes un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens ņemšanas
un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve.
• Nolemts noslēgt zemes
nomas līgumu ar SIA „OLAINES LOGISTICS PARKS” par
zemes gabala „Olaines pilsētas
Ziemeļaustrumu
apvedceļš”
daļas 18 747 m² platībā (kopējā
platība 28 962 m²) iznomāšanu
būvju (asfalta ielas un ietves)
uzturēšanai uz 12 gadiem. Zemes nomas līgumā iekļauts pienākums SIA „OLAINES LOGISTICS PARKS” kopt un tīrīt
robežojošo ar ielas un ietves segumu zaļo zonu. Zemes nomas
līgumā noteikti šādi nosacījumi:
a) par jauna pieslēguma atļaujām „Olaines pilsētas Ziemeļaustrumu apvedceļš” izbūvētai
ielai lemj tikai Olaines novada
dome; b) nomniekam nav tiesības nākotnē celt iebildumus
par sava izbūvētā ceļa pagarināšanu Olaines novada teritorijā
saskaņā ar Olaines pagasta teritorijas plānojuma 2008- 2020.
gadiem grafisko daļu, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, Olaines pilsētas teritorijas plānojuma 2004- 2016.
gadiem grafisko daļu, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem un apstiprinātiem detālplānojumiem; c) jaunu inženierkomunikāciju projektēšana

Rīcība plūdu draudu periodā

Šogad ziema ir bagāta ar sniegu, kā arī ūdenskrātuvēs ir izveidojusies bieza ledus kārta, tādēļ
pastāv iespējamība, ka pavasarī
piedzīvosim plūdus. Tāpēc Olaines novada pašvaldība jau tagad
apzina situāciju (noskaidro riska
teritorijas, kādi resursi palīdzības sniegšanā ir pieejami utt.)
un izstrādā rīcības plānu plūdu
periodā, lai savlaicīgi risinātu
attiecīgus jautājumus un varētu
sniegt palīdzību Olaines novada
iedzīvotājiem plūdu gadījumā.
Pašlaik Olaines novada pašvaldība kā riska teritorijas (kā
potenciāli applūstošās teritorijas) saskata visas tās teritorijas,
kuras atrodas dažādu kanālu,
upju un ezeru tuvumā: pie Ostvalda kanāla, pie Stūnīšu ezera,
pie Misas upes, Olainītes upes,
Puplas upes baseiniem.
Ja Olaines novada iedzīvotāji saskaras ar tādu dabas stihiju
kā plūdi, un viņiem ir nepieciešama palīdzība, lūdzam par to
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ziņot:
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam – tālr.
67965051, 112 vai 01
Olaines novada pašvaldības policijai – tālr. 67967196,
29198070
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa
dežūrmaiņai – tālr. 67962775,
67965002
Olaines novada pašvaldībai – tālr. 67964333 (pašvaldības darba laikā).
Lai arī operatīvie dienesti un
pašvaldība ir gatavi sniegt palīdzību iedzīvotājiem plūdu gadījumā, tomēr arī iedzīvotājiem ir
jāzina kā rīkoties.
Tādēļ atgādinām kā rīkoties
plūdu draudu gadījumā:
• sekojiet līdzi meteoroloģiskiem apstākļiem un prognozēm;
• pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem
uz augšējiem stāviem vai bēniņiem;

• savlaicīgi parūpējieties par
vecāka gadagājuma cilvēkiem,
bērniem, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un slimniekiem,
atrodot viņiem plūdu laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem (nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību
pašvaldībai);
• apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt
mājdzīvniekus;
• nostipriniet pagalmā un
mājas tuvumā esošos priekšmetus;
• savlaicīgi sagatavojiet personiskos dokumentus (pases
u.c.), naudu, medikamentus, apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas, ko
ņemsiet līdzi plūdu gadījumā.
Ieteikumi rīcībai plūdu gadījumā:
• par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestu pa tālruņiem 112 vai 01 vai 67965051,

kā arī vietējo pašvaldību, lai saņemtu savlaicīgu palīdzību;
• evakuējoties ņemiet līdzi
personiskos dokumentus (pases
u.c.), naudu, regulāri lietojamos
medikamentus, nepieciešamo
apģērbu un apavus, kā arī citas
pirmās nepieciešamības lietas;
• atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģiju un gāzes padevi, apkures
ierīces un iekārtas. Ēkām un
būvēm jāaizver logi un durvis,
lūkas un slēģi.
• plūdu gadījumā nakts laikā
izmantojiet kabatas lukturīšus
vai sveces, lai glābējiem signalizētu par savu atrašanās vietu.
Atteikums evakuēties personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par iespējamajām sekām.
Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv un informatīvajos stendos.

un izbūve starp ielu sarkanām
līnijām notiek tikai ar Olaines
novada pašvaldības piekrišanu.
• Atļauts uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Zeltiņi” 30.6800 ha platībā.
• Nolemts saglabāt dzīvokļa
īpašumus Zemgales ielā 2-63,
Olainē un Jelgavas ielā 28-88,
Olainē pašvaldības īpašumā, lai
sniegtu palīdzību Olaines novada iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā.
• Nolemts piešķirt bārenei X
vienistabas dzīvokļa Zemgales
ielā 2-63, Olainē īres lietošanas tiesības, nosakot: - sociālā
dzīvokļa īres lietošanas tiesības no 2010.gada 1.marta līdz
2012.gada 30.jūnijam; - īres
lietošanas tiesības no 2012.
gada 1.jūlija uz nenoteiktu laiku bez tiesībām iegūt īpašumā.
P/a „Olaines sociālais dienests”
uzdots apmaksāt 50% īres un
100% apkures maksu par sociālo dzīvokli Zemgales ielā 2,
Olainē no 2010.gada 1.marta
līdz 2012.gada 30.jūnijam.
• Personai X pagarinātas īres
lietošanas tiesības uz dzīvokli
Zeiferta ielā 24, Olainē uz 5 gadiem.
• Četras personas uzņemtas
ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai Olaines sociālās aprūpes centrā (Zeiferta iela
8, Olaine) uz pastāvīgu laiku.
• Nolemts piešķirt personai
X vienreizēju pabalstu Ls 200
transporta izdevumu segšanai
pārvietojamās mājas nogādāšanai uz zemes gabalu d/s Lībiesi,
Olaines pagastā un pārvietojamās mājas nomas maksas pirmajai iemaksai sakarā ar to, ka
ugunsgrēkā sadegusi māja, kurā
ģimene dzīvoja.

Olaines novada
pašvaldība
brīdina suņu
īpašniekus,
ka suņu palaišana
ārpus viņu
īpašuma teritorijas
bez pavadas ir
administratīvi
sodāma rīcība.
Šāda rīcība apdraud
novada iedzīvotāju
un citu dzīvnieku
drošību un dzīvību.
Suņi, kas ir izlaisti
patstāvīgā pastaigā
bez pavadas,
tiek uzskatīti par
klaiņojošiem un
tiek izķerti.
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Saistošie noteikumi Nr.139

PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LAUKU TERITORIJĀ DZĪVOJOŠIEM
VISPĀRIZGLĪTOJOŠO IZLĪTĪBAS IESTĀŽU IZGLĪTOJAMAJIEM OLAINES NOVADĀ
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2009.gada 22.decembra sēdes lēmumu (13.prot., 21.p.)

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Olaines novada
pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība):
1.1.1. nodrošina transportu
mācību gada laikā Olaines novada deklarētiem, bet ārpus
Olaines pilsētas (lauku teritorijā)
dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamo nokļūšanai no pastāvīgās dzīvesvietas
līdz skolai un atpakaļ konkrētajos
maršrutos;
1.1.2. nosaka kārtību, kādā
piešķir un izmaksā braukšanas
izdevumu kompensāciju Olaines
novadā deklarētiem, bet ārpus
Olaines pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs un vispārējās vidējās
izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri izmanto sabiedrisko
transportu braucieniem mācību
gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ;
1.1.3. nosaka kārtību, kādā
piešķir un izmaksā braukšanas
izdevumu kompensāciju Olaines novadā deklarētiem, bet
ārpus Olaines pilsētas teritorijas
dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs un vispārējās
vidējās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri izmanto personīgo
transportu, ja objektīvu iemeslu
dēļ nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu braucieniem
mācību gada laikā no dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei un atpakaļ.
2. Izglītojamo transporta
pārvadājumu nodrošināšanas
kārtība
2.1. Pašvaldība nodrošina
transportu mācību gada laikā
Olaines novada deklarētiem,
bet ārpus Olaines pilsētas (lauku
teritorijā) dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamo nokļūšanai no pastāvīgās
dzīvesvietas līdz skolai un atpakaļ
sekojošos maršrutos:
2.1.1. maršrutā „Medemciems – Jaunolaine – Olaines 1.vidusskola – Olaines
2.vidusskola; „Līdums” – „Pēternieki” – Olaines 1.vidusskola
– Olaines 2.vidusskola; „Birznieki” – „Ezītis”(Pastnieki) –
Olaines 1.vidusskola – Olaines
2.vidusskola” (turp un atpakaļ)
tiek pārvadāti ar autobusu, uzrādot braukšanas kartes, kuras izsniedz izglītības iestāde, pamatojoties uz Pašvaldības un izvēlētā
Pārvadātāja noslēgto līgumu par
izglītojamo pārvadājumiem;
2.1.2. maršrutā „Mežsētas
– Ceriņi – Ozollejas – Jāņupe”
(turp un atpakaļ, maršruta garums
14 km), tiek pārvadāti ar autobusu pamatojoties uz Pašvaldības
un izvēlētā Pārvadātāja noslēgto
līgumu par izglītojamo pārvadājumiem.
2.2. Pašvaldība nodrošina:
2.2.1. savlaicīgas iepirkuma
procedūras organizēšanu atbilstoši likuma „Publisko iepirkumu
likums” un līguma noslēgšanu
ar izvēlēto juridisko personu par

izglītojamo pārvadājumu pakalpojumiem šo noteikumu 2.1.1.un
2.1.2.punktos noteiktos maršrutos
(turpmāk saistošajos noteikumos
- Pārvadātājs);
2.2.2. pieteikuma sagatavošanu braukšanas karšu savlaicīgai
saņemšanai no Pārvadātāja šo
noteikumu 2.1.1.punktā noteiktajā maršrutā, to saņemšanu ar
Pārvadātāju saskaņotā kārtībā un
nodošanu izglītības iestāžu, kurās mācās izglītojamie, atbildīgai
personai – līdz 31.augustam;
2.2.3. ziņu par Olaines novadā, Olaines pagastā dzīvesvietu
deklarējušo Izglītojamo deklarēto
dzīvesvietu pārbaudi valsts reģistros pirms mācību gada sākuma –
augusta mēnesī;
2.3. Pašvaldības izglītības iestāžu, kurās mācās izglītojamie,
vadītāji (direktori), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
dokumentiem un šo saistošo noteikumu nosacījumiem nodrošina:
2.3.1. atbildīgo personu, kas
nodrošina izglītojamo, kurām nepieciešamās braukšanas kartes šo
noteikumu 2.1.1.punktā noteiktajā maršrutā, saraksta sastādīšanu
un iesniegšanu ar pavadvēstuli
Pašvaldībā iepirkuma procedūras
organizēšanai līdz mācību gada
sākumam – augusta mēnesī;
2.3.2. braukšanas karšu šo noteikumu 2.1.1.punktā noteiktajā
maršrutā savlaicīgu izsniegšanu
izglītojamiem mācību gadam
atbilstoši sastādītam sarakstam
(paraugs 1.pielikumā). Saņemot
braukšanas karti, izglītojamais
parakstās par tās saņemšanu;
2.3.3. 2.3.2. punktā saraksta
apliecinātas kopijas (ar pavadvēstuli) nodošanu Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai līdz
15.oktobrim,
2.3.4. ikmēneša pārskata iesniegšanu Pašvaldībai par izglītojamajiem izsniegto braukšanas
karšu skaitu, izmaiņām sarakstos
un atkārtoti izsniegtām braukšanas kartēm nozaudēšanas gadījumā (ja tādi ir bijuši), kā arī,
nepieciešamības gadījumā, pieprasījuma iesniegšanu par papildus braukšanas kartēm.
2.4. Izglītojamajiem, kuri
dzīvo šo noteikumu 2.1.1.punktā
noteiktajā izglītojamo pārvadājumu maršrutā un apmeklē
Olaines 1.vidusskolu un Olaines
2.vidusskolu, tiek izsniegtas tikai
braukšanas kartes, bet kuri dzīvo
šo noteikumu 2.1.2.punktā noteiktā izglītojamo pārvadājumu
maršrutā apmaksāti Pārvadātāja
pakalpojumi saskaņā ar noslēgto
līgumu. Cita braukšanas izdevumu kompensācija izglītojamajiem
netiek izmaksāta.
3. Braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanas kārtība
3.1. Olaines novadā deklarētiem, bet ārpus Olaines pilsētas
teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestādēs izglītojamajiem ir tiesības saņemt sekojošās
braukšanas izdevumu kompensā-

cijas, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli
(Olaines pilsētas/novada nozīmes maršrutā, reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā (neieskaitot
citas administratīvās teritorijas iekšpilsētas sabiedrisko transportu)):
Nr.
p.k.

Braukšanas izdevumu
kompensāciju saņēmēju
grupa

3.1.1.

Ārpus Olaines pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās
pamatizglītības
iestādēs
(1.–9.klase) un vispārējās
vidējās izglītības iestādēs
(klātienes
10.–12.klase)
izglītojamie, kuri apmeklē
Olaines 1.vidusskolu vai
Olaines 2.vidusskolu

3.1.2.

Ārpus Olaines pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās
pamatizglītības
iestādēs
(1.–9.klase) un vispārējās
vidējās izglītības iestādēs
(klātienes
10.–12.klase)
izglītojamie, kuri apmeklē
izglītības iestādes, kas atrodas cita novada vai republikas pilsētas administratīvajā teritorijā

Saņem kompensāciju 50 %
apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucienu mācību gada laikā
no dzīvesvietas līdz tuvāk
esošai izglītības iestādei un
atpakaļ.

Olaines novadā deklarētie
izglītojamie, kuri apmeklē
speciālās izglītības iestādes
(pēc medicīniskiem norādījumiem) vai izglītojamie,
kuri apmeklē internātskolas
(kuriem braukšanas izdevumi netiek segti no valsts
budžeta)

Saņem kompensāciju 100 %
apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no
dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ.

Izglītojamajiem, kuriem ir
piešķirts trūcīgo vai maznodrošināto personu statuss

Iesniedzot atbilstošu izziņu
par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, kuru
izsniedz Olaines novada p/a
„Olaines sociālais dienests”,
šo noteikumu 3.1.2. punktā
noteikta grupa saņem kompensāciju 100 % apmērā par
braukšanas izdevumiem, kas
saistīti ar braucienu mācību
gada laikā no dzīvesvietas
līdz tuvāk esošajai izglītības
iestādei un atpakaļ.

3.1.3.

3.1.4.

Noteiktā braukšanas
izdevumu kompensācija

Saņem kompensāciju 100 %
apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no
dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ.

3.2. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa veic:
3.2.1. braukšanas kompensācijas aprēķinu pēc izglītojamo vecāku
iesnieguma saņemšanas kopā ar izziņu no mācību iestādes un to izmaksu;
3.2.2. braukšanas izdevumu kompensāciju aprēķina un izmaksā no
attiecīgā mācību gada mēneša, kurā ir saņemts izglītojamo vecāku iesniegums. Pārrēķins par iepriekšējo periodu netiks veikts - braukšanas
izdevumu kompensācija par iepriekšējiem mēnešiem (pirms iesnieguma) netiks maksāta;
3.2.3. braukšanas izdevumu kompensāciju izmaksā katru mēnesi;
3.2.4. izmaksātās braukšanas kompensācijas pārrēķinu mācību
gada beigās pēc izglītojamā faktiskā izglītības iestādes apmeklējuma
(saņemot izglītojamā liecības kopiju ar attaisnotiem un neattaisnotiem
kavējumiem).
3.3. Ja, šo noteikumu 3.1.1 – 3.1.4.punktos noteiktajai braukšanas
izdevumu kompensāciju saņēmēju grupai, objektīvu iemeslu dēļ nav
iespējams izmantot sabiedrisko transportu braucieniem mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, un izglītojamo
pārvadājumi tiek nodrošināti ar personīgo transportlīdzekli, transporta
izdevumu kompensācija tiek aprēķināta sekojoši:
3.3.1. attālums līdz tuvākajai skolai kilometros turp un atpakaļ tiek
reizināts ar mācību dienu skaitu (faktisko apmeklējumu) konkrētajā
mēnesī, degvielas patēriņu (vidēji 7 litri uz 100 km) un ar vidējo degvielas cenu norēķinu mēnesī;
3.3.2. transporta izdevumu kompensācijas apmērs % (procentos)
tiek noteikts atbilstoši šo noteikumu 3.1.1. – 3.1.4.punktiem;
3.3.3. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa:

3.3.3.1. veic transporta izdevumu kompensācijas aprēķinu
pēc izglītojamo vecāku ikmēneša iesnieguma saņemšanas (iesnieguma paraugs 2.pielikumā),
pirmajām iesniegumam pievienojot izziņu no mācību iestādes,
ievērojot šo noteikumu 3.3.1.un
3.3.2.punkta nosacījumus;
3.3.3.2. braukšanas izdevumu
kompensāciju aprēķina un izmaksā no attiecīgā mācību gada mēneša, kurā ir saņemts izglītojamo
vecāku iesniegums. Pārrēķins par
iepriekšējo periodu netiks veikts braukšanas izdevumu kompensācija par iepriekšējiem mēnešiem
(pirms iesnieguma) netiks maksāta.
3.3.3.3. transporta izdevumu
kompensāciju izmaksā katru mēnesi;
3.3.3.4. izmaksātās transporta
kompensācijas pārrēķinu mācību gada beigās pēc izglītojamā
faktiskā izglītības iestādes apmeklējuma (saņemot izglītojamā
liecības kopiju ar attaisnotiem un
neattaisnotiem kavējumiem).
4. Īpašie noteikumi
4.1. Ja izglītojamajam ir skolas kavējumi, tad apmaksas kārtību izskata individuāli, samazinot
kompensācijas summu proporcionāli kavēto dienu skaitam.
4.2. Ja izglītojamais nozaudē vai sabojā braukšanas karti
(šo noteikumu 2.3.2.punkts), izglītojamā vecākiem jāiesniedz
iesniegums izglītības iestādes
vadītājam/direktoram atkārtotas
braukšanas kartes saņemšanai.
4.3. Gadījumos, ja izglītojamais faktiski dzīvo Olaines pagastā (ir īres līgums vai cits apliecinošs dokuments), bet deklarēts
citās pašvaldībās un vecāki vēlas
saņemt braukšanas karti (šo noteikumu 2.3.2.punkts) savam bērnam, pēc iesnieguma saņemšanas
Pašvaldības un Olaines novada
p/a „Olaines sociālais dienests”
darbinieki apseko ģimenes un
dod atzinumu par pakalpojuma
saņemšanas lietderību.
4.4. Šie noteikumi attiecās
tikai uz braukšanas izdevumu
atvieglojumiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības
iestādēs izglītojamajiem. Braukšanas izdevumu atvieglojumi un
kompensācijas ceļam līdz interešu izglītības iestādēm vai pulciņiem un atpakaļ Olaines novada
pašvaldība nepiešķir.
4.5. Gadījumā, ja tiks konstatēts fakts par nepatieso ziņu
sniegšanu no izglītojamo vecāku
puses (braukšanas biežums, attālums, biļetes cena u.tt.), pašvaldības izpilddirektors var pieņemt
lēmumu par braukšanas izdevumu kompensācijas pārrēķinu atbilstoši faktiskajai situācijai vai
tās anulēšanu un izmaksas pārtraukšanu, attiecīgi izdodot rīkojumu Finanšu un grāmatvedības
nodaļai.
Pielikumi pieejami
pašvaldībā un www.olaine.lv
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Olaines Domes Vēstis

N o v a d a

p a š v a l d ī b a s

VSAA turpina
reorganizēt nodaļas
Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) turpina optimizēt
infrastruktūru, lai varētu
nodrošināt klientu
apkalpošanu ierobežotā
finansējuma apstākļos.
Bet neatkarīgi no tā, klientu
apkalpošanas vietu skaits
Pierīgas reģionā saglabāsies,
– arī turpmāk VSAA klienti
varēs vērsties klientu
apkalpošanas punktos Olainē,
Ķekavā un Salaspilī, kā arī
Siguldā vai jebkurā citā
VSAA nodaļā.
18. februārī darbu līdzšinējās
telpās Pils ielā 13 pārtrauks
Pierīgas nodaļa Siguldā un
pārcelsies uz Šveices ielu 12.
Šveices ielā klientus turpmāk
pieņems tikai divi darbinieki,
bet klientu apkalpošanas
nodaļa tiks pārcelta uz
Lāčplēša ielu 70a Rīgā.
Atgādinām, ka gan saņemt
konsultācijas, gan iesniegt
dokumentus ir iespējams
jebkurā VSAA nodaļā
neatkarīgi no dzīvesvietas.

Olaines novada
pašvaldība izsludina sev
piederoša
dzīvokļa īpašuma
(Jelgavas ielā 28 - 88,
Olainē – divistabu
dzīvoklis)
īres tiesību izsoli.
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Zemgales
ielā 33, 1.stāvā,
Apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā,
Olainē, pirmdienās
un ceturtdienās un
pašvaldības interneta
mājas lapā
www.olaine.lv.

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

Par Olaines novada pašvaldības kapsētām
24.februāra Olaines novada domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr.3 „Olaines novada pašvaldības kapsētu
uzturēšanas noteikumi”.
Nolemts nodot Olaines novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās kapsētas apsaimniekošanā un uzturēšanā
AS „Olaines ūdens un siltums”:
Nr.
p.k.

Nosaukums

Kadastra nr./apzīmējums

Platība
m²/ha

Īpašums,
valdījums

1.

Olaines novada kapsētas pilsētas daļa

8080 004 0042

82 000 m²

Valdījums

2.

Olaines novada
kapsētas
Olaines pagasta daļa

8080 004 0052

8.22 ha

8080 004 0053

8.79 ha

3.

Olaines kapsēta

8080 008 0200

1.828 ha

Valdījums

Daļēji slēgta

4.

Bērzkalnu kapsēta
(Pēterniekos)

8080 011 0228

3.31 ha

Valdījums

Daļēji slēgta

5.

Kalna – Baložu
kapsēta

8080 001 0150

1.0673 ha

Valdījums

Daļēji slēgta

6.

Uzvaras Līduma kapi

8080 007 0090

0.2 ha

Valdījums

Daļēji slēgta

7.

Stīpnieku kapsēta

8080 018 0760

0.2 ha

Valdījums

Daļēji slēgta

8.

1.pasaules kara Somu
karavīru brāļu kapi
(Galiņos)

8080 011 0448

0.1 ha

Valdījums

Slēgta

9.

Jaunolaines
2.pasaules kara brāļu
kapi

8080 008 0474

0.2 ha

Valdījums

Slēgta

10.

Brāļu kapu piemineklis (Baložos)

8080 001 0493

0.1 ha

Valdījums

Slēgta

11.

2.pasaules kara Vācu
(Silenieku) kapi

0.0403 ha

Valdījums

Slēgta

Īpašums - Olaines pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000
0024 3764

Kapsētas
statuss
Atvērta

Atvērta
Atvērta

Ar 2010.gada 1.martu ir spēkā šādi maksas pakalpojumi Olaines novada pašvaldības kapsētās:
Summa bez
PVN

Pakalpojums
Izziņu izsniegšana

Ls 1,00

Kapu inventāra noma komplektā (par diennakti)

Ls 3,00

Kapličas izmantošana (par diennakti)

Ls 3,00

Kapa rakšana ziemā (periods no 16.11. līdz 15.04.)

Ls 30,00

Kapa rakšana vasarā (periods no 16.04. līdz 15.11.)

Ls 25,00

Jaunas vietas ierādīšana ģimenes kapos

Ls 5,00

Kapavietas (1 rezervēta vieta) zemes noma par gadu saskaņā ar noslēgtiem līgumiem
Jaunas vienvietīgas kapavietas ierādīšana, uzmērīšana, nospraušana dabā

Ls 3,00
Ls 50,00

Jaunas divvietīgas kapavietas ierādīšana, uzmērīšana, nospraušana dabā

Ls 75,00

Jaunas trīsvietīgas kapavietas ierādīšana, uzmērīšana, nospraušana dabā

Ls 100,00

Jaunas četrvietīgas kapavietas ierādīšana, uzmērīšana, nospraušana dabā

Ls 125,00

Telpu nomas maksas un maksas pakalpojumi Olaines Sporta centrā
Nomas maksa Galda spēļu nodarbību zālē par vienu stundu (iekļaujot PVN):
- juridiskām un fiziskām personām publisko reklāmu, politisko un komercpasākumu rīkotājiem
Ls 30.00
- juridiskām un fiziskām personām par pārējiem pasākumiem, izņemot augstāk minētos pasākumus
Ls 10.00
Noteikti Olaines Peldbaseina
darba laiks un maksa (iekļaujot PVN)
par pakalpojumiem (peldēšanas nodarbības ilgums 60 min., apmeklējuma kopējais ilgums ir 1 st. 30 min.):
- Peldbaseina viena apmeklējuma
reize pieaugušajiem:
• pirmdienās no plkst.15.00 – 18.00
Ls 2.50
• otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās no plkst.16.00 – 18.00
Ls 2.50
• pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no
plkst.18.00 – 22.00 Ls 3.00
• sestdienās no plkst.11.00 – 22.00
(no 15.00 – 16.00 sanitārā stunda)
Ls 3.00
• svētdienās no plkst.12.00 – 20.00
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(no 15.00 – 16.00 sanitārā stunda)
Ls 3.00.
- Peldbaseina viena apmeklējuma
reize bērniem un jauniešiem (no 7 gadiem līdz 16 gadiem) uzrādot skolēnu
apliecību Ls 1,50.
- Peldbaseina viena apmeklējuma
reize pensionāriem, represētām personām, maznodrošinātām ģimenēm,
pirmās un otrās grupas invalīdiem,
bāreņiem (uzrādot attiecīgu dokumentu) pirmdienās no plkst. 15.00 –
18.00 Ls 1.00.
- Peldbaseina viena apmeklējuma reize daudzbērnu ģimenes loceklim (uzrādot attiecīgu dokumentu)
Ls 1.00.
- Noteikts, ka bērni invalīdi (uzrādot attiecīgu dokumentu) ar pavadoni
apmeklē bez maksas peldbaseinu
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un
piektdienās no plkst.16.00 -18.00.
Peldbaseina abonementa maksa:
• pieaugušajiem 5 nodarbības
Ls 14.00
• pieaugušajiem 10 nodarbības
Ls 25.00
• bērniem un jauniešiem (no 7 gadiem līdz 16 gadiem) 5 nodarbības
Ls 7.00
• bērniem un jauniešiem (no 7 gadiem

līdz 16 gadiem) 10 nodarbības
Ls 13.00
• bērnu peldēšanas sekcijas dalībniekiem 16 nodarbībām 4 nedēļās
Ls 16,00.
Peldbaseina ģimenes biļetes
maksa:
• 2 pieaugušie un 2 bērni Ls 7.50
• 2 pieaugušie un 1 bērns Ls 6.00
• 1 pieaugušais un 2 bērni Ls 4.50.
Visa peldbaseina izmantošana
Ls 70.00.
Peldbaseina viena celiņa izmantošana Ls 18.00.
Darba dienās no plkst.18.00 līdz
22.00 un brīvdienās peldbaseina apmeklējuma cenā iekļauts saunas apmeklējums.
Noteikti Olaines slidotavas darbalaika un maksa (iekļaujot PVN) par
pakalpojumiem:
- Slidotavas darbalaiks darbadienās 9.00 – 22.00:
• 9.00 – 15.00 skolām, pirmsskolas
izglītības iestādēm
• 15.00 – 16.00 bezmaksas publiskā
slidošana pirmsskolas bērniem un
skolēniem (vismaz divas reizes nedēļā)
• 16.00 – 22.00 maksas publiskā sli-

došana, ledus noma (hokejam, daiļslidošanai).
- Slidotavas darbalaiks brīvdienās
11.00 – 23.00
• 11.00 – 13.00 bezmaksas publiskā
slidošana pirmsskolas bērniem un
skolēniem
• 13.00 – 23.00 ledus noma (hokejam,
daiļslidošanai), maksas publiskā
slidošana (vismaz 2 stundas).
Pakalpojumu cenas par 1 stundu:
• Ls 60,00 – ledus noma ar ģērbtuvēm
• Ls 1,00 – maksa pieaugušajiem publiskajā slidošanā
• Ls 0,50 – maksa bērniem, skolēniem (līdz 14 g.) un pensionāriem
publiskajā slidošanā
• Ls 0,50 – slidu noma.
Nodarbību
maksas
Olaines
slidotavā:
• hokeja nodarbībām Ls 20 mēnesī no
viena cilvēka (2 nodarbības nedēļā);
• daiļslidošanas nodarbībām Ls 20
mēnesī no viena cilvēka (2 nodarbības nedēļā).
Nomas maksa Olaines slidotavas
laukuma individuālajai izmantošanai
ar multifunkcionālo sporta segumu
un ģērbtuvēm – Ls 10,- par 1 stundu.

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
martā
70.gadskārtā
Mihailu Akaševu
Nadeždu Aļeksejevu
Viktoru Antipovu
Vladimiru Artjomovu
Lidiju Beimo
Dzidru Bernovsku
Mariju Borisovu
Jevgeņiju Drinovu
Broņislavu Dževečku
Nikolaju Griščenko
Svetlanu Jevsejevu
Valentinu Klentak
Annu Konstantinovu
Vladimiru Korsakovu
Veru Kovaļovu
Juriju Koževņikovu
Mariju Krevņevu
Vasiliju Kruticki
Vladislavu Kucu
Ēru Kuzņecovu
Janinu Maculeviču
Staņislavu Migunovu
Anatoliju Ohrimenko
Antoņinu Poļegoško
Ļubovu Poserjajevu
Aleksandru Suprunoviču
Jāni Šuneli
Fjodoru Tihomirovu
Martu Turlo
Maigu Vanagu
Astrīdu Zveju
75.gadskārtā
Valentinu Dudkovu
Anatoliju Gončarovu
Jevgeņiju Iznovu
Nadeždu Kravčenko
Miroslavu Novikovu
Lidiju Romanovu
Aleksandru Rubašenko
Arturu Spunnīti
Mariju Ščerbakovu
Zentu Vēveri
Pēteri Zavadski
80.gadskārtā
Aloizu Beimo
Františku Bojevu
Andi Damenauski
Jadvigu Krausu
Jevdokiju Pugaču
Teklu Rutku
Jāni Supjevu
85.gadskārtā
Vandu Garšneku
Maigu Geidāni
Veru Jegorkinu
Antoņinu Karlovu
Jevgēniju Spalvu
92.gadskārtā
Helēnu Savicku
97.gadskārtā
Mariju Bērziņu

Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums “Olaines
domes vēstis”
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet
uz e – pastu
natalja@olaine.lv vai zvaniet pa
tālr. 67146026.

