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Olaines Mūzikas un mākslas skolas
Mākslas nodaļa

izsludina audzēkņu uzņemšanu 
jaunajam 2011./2012. mācību gadam

29.augustā plkst. 17:30
Mākslas nodaļas telpās 3.stāvā,

Zemgales ielā 31, Olainē

Līdzi jāņem 
parastais HB zīmulis un dzēšgumija.

Audzēkņi tiek uzņemti 
no 6 gadu vecuma.

Tālrunis papildus uzziņām: 20310300

Sarakstes un pārrunu ar 
Latvijas dzelzceļš rezultātā, 
Olaines novada pašvaldība ir 
panākusi dažus uzlabojumus 
tiem, kas izbrauc no un iebrauc 
Olainē, šķērsojot dzelzceļa 
pārbrauktuvi. Viens no tiem ir 
„STOP” ceļa zīmes likvidāci-
ja pie pārbrauktuves. Tas ļauj, 
neapstājoties pie pārbrauktu-
ves, lēnām virzīties uz priekšu 
un līdz ar to izvairīties no ga-

Izbraukt no un iebraukt 
Olainē tagad ir ērtāk

rās automašīnu rindas veido-
šanās. Otrs uzlabojums skar 
zonas, kurai tuvojoties un kurā 
nokļūstot kravas vai pasažie-
ru vilcienam iedegas sarkanā 
gaisma, samazinājums. Tas no-
zīmē, ka tika samazināts laiks, 
ko autovadītāji un autobusa 
pasažieri patērē stāvot pie pār-
brauktuves un gaidot pie sarka-
nās gaismas, jo tā vai nu vēlāk 
iedegas vai ātrāk pārstāj degt. 

Vasaras saulgriežu priekš-
vakarā 18. jūnijā Olaines nova-
da domē notika tradicionālais 
Jaundzimušo svinīgās reģistrā-
cijas pasākums, uz kuru bijām 
uzaicinājuši 36 jaundzimušos 
bērniņus - 20 puisīšus un 16 
meitenītes, kā arī viņu vecākus. 
No uzaicinātajiem mazulīšiem 
12 ir pirmdzimtie, 17 - otrās 
atvasītes, 6 - trešie bērniņi un 
viens 4. bērniņš ģimenē. 

Svinīgajā pasākumā visus 
klātesošos uzrunāja Olaines 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Pavlovičs. Viņš apsvei-
ca bērniņu vecākus ar īpašo 
notikumu viņu dzīvē-mazuļa 
piedzimšanu, kā arī pasniedza 
apsudrabotu melhiora karotī-
ti ar iegravētu bērna vārdiņu 

un dzimšanas datiem, naudas 
balvu 100 latus. Pasākumā vi-
sus priecēja konkursa „Balss 
pavēlniece” 3.vietas ieguvēja 
jaunā dziedātāja Viktorija Jan-
sone. 

Mīļi sveicam  -   
Marku Aleksandrovu, 

Annu Aleksejevu, Maksimu 
Kačanovski, Reini Janitēnu, 
Nikolu Žitenko, Jāni Mazu-
ru, Alekseju Golubu, Dinasiju 
Dobroštanu, Janu Loci, Maratu 
Koričevu, Lukasu Žiļus, Deni-
su Grušu, Katrīnu Antonovu, 
Eldāru Pauliņu, Vadimu Kis-
ļicu, Aleksandru Šestakovu, 
Artjomu Gricko, Lindu Dzal-
bi, Ernestu Puskunu, Marga-
ritu Radko, Kiru Smirnovu, 
Milaniju Gaiduku, Sofiju Ši-

manausku, Matveju Bagrovu, 
Mariannu Kostigovu, Oļesju 
Žideļu, Elmāru Ozolu, Emīlu 
Kokoreviču, Rihardu Lazdu, 
Sandiju Andri Strazdu, Aigu 
Liberti, Vladislavu Maļčikovu, 
Sofju Tarabanovu, Apoļinariju 
Pribiļevu, Katrīnu Stupčiku, 
Nikodimu Aleksejevu – un 
viņu vecākus.

Mīļie vecāki! Katra mūsu 
dzīves sekunde ir jauns un uni-
kāls Visuma mirklis, brīdis, 
kas nekad vairs neatgriezīsies, 
tādēļ māciet saviem bērniem, 
kas viņi ir! Veselību, izturību 
un saticību ģimenē!

Ināra Brence, 
Olaines novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Sveic novadā jaundzimušos

Uzlabojumi 
Gaismās
Olaines novada pašvaldība 

ar ERAF atbalstu veic vērienī-
gu ūdensapgādes uzlabošanu

2. lpp.

Vārds  
deputātam

Viedokli par notiekošo 
Olaines novadā šoreiz pauž 
deputāts Deniss Ļebedevs

2. lpp.

Materiālie 
pabalsti

Stājušies spēkā jauni saisto-
šie noteikumi par pabalstu iz-
sniegšanas kārtību novadā

6. lpp.

Jauni  
tarifi

AS “Olaines ūdens un sil-
tums” informē par jaunajiem 
siltuma tarifiem

7. lpp.

Pasākumi 
augustā

Augustā daudzviet Olaines 
novadā paredzēti dažādi pasā-
kumi bērniem un jauniešiem

8. lpp.

Rīgas plānošanas reģiona 
Sabiedriskā transporta no-
daļa informēja pašvaldību, 
ka maršruts Nr.5140 „Olaine 
– Sila kapi” nes zaudējumus, 
un tiek domāts par šā marš-
ruta slēgšanu. 

Pašvaldība saprot, ka šis 
maršruts ir nepieciešams Olai-
nes iedzīvotājiem, un meklē ri-
sinājumus, lai to saglabātu (at-
gādinām, ka tā nav pašvaldības 
tiešā funkcija). Lai turpinātu 
Olaines novada iedzīvotajiem 
nodrošināt sabiedriskā trans-
porta kustību uz „Sila kapiem”, 

Saglabā reisu “Olaine – Sila kapi”
kā pagaidu risinājums ir trīspu-
sēja vienošanās par sabiedriskā 
transporta pakalpojuma snieg-
šanas nodrošināšanu Olaines 
novada administratīvajā teri-
torijā par maršrutu Nr.5140 
„Olaine – Sila kapi” zaudēju-
ma apmaksu (zaudējumus ap-
maksā Olaines novada dome 
sākot ar 2011.gada maija mē-
nesi). Pašlaik vienošanās par 
sabiedriskā transporta pakal-
pojuma sniegšanas nodrošinā-
šanu Olaines novada adminis-
tratīvajā teritorijā noslēgta līdz 
2011.gada 31.oktobrim.
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Vārds deputātam

Deniss Ļebedevs, A8 partija

•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Lai nodrošinātu iedzīvota-

jiem kvalitatīvu karstā ūdens un 
siltumapgādes padevi, nolemts 
piešķirt Ls 22 552 avārijas stā-
voklī esošā maģistrālās siltum-
trases posma starp kamerām 
K-2-16 un K-2-17 nomaiņai pie 
ēkas Zemgales ielā 17, Olainē. 

• Saskaņā ar Olaines nova-
da ceļu seguma rekonstrukcijas 
programmu 2011.- 2020. ga-
dam, dome paredzēja Ls 200 
000 ceļa Kalte-Lubaušu ferma 
(no Meža ielas līdz A5 valsts 
ceļam) Jaunolainē seguma 4,4 
kilometri rekonstrukcijai, as-
falta klājuma izbūvei. 

• Nolemts apsveikt 1. un 2. 
vidusskolas pirmklasniekus Zi-
nību dienā ar pašvaldības suve-
nīru - pildspalvu un zīmuli.

• Kompensēti pirmsskolas 
izglītības izdevumi 6 bērnu ve-
cākiem.

• Papildus paredzēti Ls 
13000 pašvaldībai piederošas 
ēkas „Zeiferti” sakārtošanai, 
fasādes krāsošanai un logu no-
maiņai. 

• Akceptēta SIA „Jaunmā-
ja” būvniecības iecere „Mobilo 
telekomunikāciju bāzes stacija 
un sakaru masts Olaines pag., 
dzelzceļš Rīga-Jelgava 12.68 
km”.

• Uzņemtas 3 personas Olai-
nes sociālās aprūpes centrā.

• Atbalstīta p/a „Olaines so-
ciālais dienests” gatavotā pro-
jekta „Aprūpes mājas pakal-
pojumu pilnveidošana Olaines 
novadā” pieteikuma iesniegša-
na ESF finansētā NVA izsludi-
nātajā projektu konkursā, kura 
finansējuma summa sastāda 
100 000 LVL.

• Nolemts iesniegt projekta 
„Veloceliņa izbūve posmā Jau-
nolaine-Olaine, Olaines nova-
dā” iesniegumu biedrības „Pie-
rīgas partnerība” izsludinātajā 
2. kārtas atklātajā konkursā (Ei-
ropas Zivsaimniecības fonda 
(EZF) līdzfinansējuma saņem-
šanai), kura finansējuma sum-
ma sastāda 164 682,24 LVL. 
Finanšu un grāmatvedības no-
daļai uzdots projekta atbalsta 
gadījumā paredzēt nepiecieša-
mo pašvaldības finansējumu 
2012. gada budžeta projektā.

• Nolemts uzsākt AS „Olai-
nes ūdens un siltums” reorgani-
zāciju, pievienojot SIA „Olai-
nes namu apsaimniekotājs” 
akciju sabiedrībai „Olaines 
ūdens un siltums”. Noteikts, 
ka pievienojamās SIA „Olaines 
namu apsaimniekotājs” tiesības 
un saistības pāriet iegūstošajai 
AS „Olaines ūdens un siltums” 
ar 2012.gada 1.janvāri.

• Apstiprināts detālplāno-
jums NĪ Zundas, Medemciemā. 

Labdien, cienījamie Olai-
nes novada iedzīvotāji! Lūk, 
arī man ir tas gods vērsties pie 
Jums. Negribu šoreiz pievēr-
sties lielai politikai, jo, droši 
vien jau visi esam noguruši no 
ārkārtas vēlēšanām, politiskās 
reklāmas un politiķu solīju-
miem par labāko dzīvi. Pro-
tams, mūsu drošību un labklā-
jību lielā mērā nosaka skaidrā 
un pārdomāta valsts politika, 
taču ir daudzas lietas, kuras ir 
iespējams atrisināt pašvaldības 
līmenī. Tikai pastāv jautājums 
„vai mēs to gribam?”. 

Kā vienu no piemēriem var 
minēt d/s „Ezītis” iedzīvotājus, 
kuri katru pavasari cieš no plū-
diem. Nevienu, izņemot mūs 
pašus, tas neinteresē. Tāpēc, 

ja „Ezītis” valde lūdz domei 
atbalstu pretplūdu plānu rea-
lizācijai, mums vienkārši jā-
padomā, kā to izdarīt, kamēr 
atkal „negaidīti” nav atnācis 
kārtējais pavasaris. Brīnos, kā 
pie tik loģiska secinājuma, at-
sevišķi deputāti vēl mēģina at-
rast birokrātiskus šķēršļus pret-
plūdu plāna realizācijai.

Nevienam nav noslēpums, 
ka Dome aktīvi atbalsta spor-
ta, izglītības un kultūras pa-
sākumus. Mēs visi gribam, 
lai mums būtu viegli pieejami 
bērnudārzi, skolas, veikali, 
veselības aprūpes iestādes, kā 
arī citas vietas, kuras padara 
mūsu dzīvi ērtu un komfortab-
lu. Taču ir arī citas svarīgas jo-
mas, kuras ir jāatbalsta. Viena 
no tādam neapšaubāmi ir sa-
tiksme ar galvaspilsētu. Droši 
vien katram kaut vienu reizi 
nācies ilgi stāvēt pie slēgtas 
Olaines dzelzceļa pārbrauktu-
ves. Tas ir vienādi nepatīkami 
gan privāta transporta lieto-
tājiem, gan tiem, kas brauc ar 
autobusiem. It īpaši, smago 
vilcienu manevrēšanas laikā, 
kad „zaļo gaismu” var gaidīt 
līdz pusstundai. Mēs visi labi 
saprotam, ka tas arī negatīvi 
ietekmē rūpniecības un uzņē-
mējdarbības attīstību novadā. 

Jebkurš uzņēmējs pirms uzsākt 
projektu, rūpīgi analizē loģis-
tikas iespējas un perspektīvas. 
Skaidrs, ka vienīgā iebrauk-
šanas iespēja pilsētā, kura vēl 
regulāri mēdz būt apgrūtināta, 
ir viens no lieliem mīnusiem 
noliktavas vai ražošanas vietas 
izvēlei. Bet neuzbūvētas nolik-
tavas, ražotnes un loģistikas 
centri pārvēršas par neiegūtām 
darba vietām novada iedzīvo-
tājiem un nesaņemtiem nodok-
ļiem novadam. 

Šajā sakarā gribu pieminēt 
vienu projektu. Pašlaik top jau-
nā ceļa projekts, kurš savienos 
Olaines pilsētu gar „Maxima” 
noliktavām ar veco Jelgavas 
šoseju un Rīgu. Pilsētai ir reāla 
iespēja attīstīt savu infrastruk-
tūru. Un kā mēs visi zinām, in-
frastruktūras attīstība ir viena 
no pamat sastāvdaļām ekono-
mikas attīstībai. Jāpiemin, ka 
šajā gadījumā deputātiem būs 
jāpieņem atbildīgs lēmums, 
atbalstīt vai neatbalstīt sava 
novada attīstību. Attīstība nav 
tikai jaunas estrādes izbūve. Ja 
nedomāsim kā padarīt savu no-
vadu vēl pievilcīgāku uzņēmē-
jiem un piesaistīt papildus lī-
dzekļus pašvaldības budžetam, 
nebūs vairs ar ko atbalstīt ne 
sportu, ne kultūru, ne izglītību. 
Esmu pārliecināts, ka arī citi 
to saprot. Un šeit atkal rodas 
jautājums, ko es uzdevu raksta 
sākumā: „Vai mēs to gribam?”.

Noteikta šāda detālplānojuma 
realizācijas kārtība: - pirmajā 
etapā īpašnieks izbūvē ceļus, in-
ženierkomunikācijas, nodrošina 
elektropiegādi katram zemes ga-
balam, centralizētu kanalizācijas 
un ūdens apgādi; - nekustamā 
īpašuma reālā sadale un apbūve 
veicama pēc pirmā etapa izpil-
des. Izdoti saistošie noteikumi 
Nr.16 „Par detālplānojumu ne-
kustamajam īpašumam Zundas, 
Medemciemā, Olaines pagastā, 
Olaines novadā grafisko daļu un 
teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumiem”. 

• Olaines novada iedzīvo-
tājs iesniedza LR Satiksmes 
ministrijā iesniegumu, kurā 
tiek ierosināts atklāt dzelzceļa 
pieturas punktu starp dzelzce-
ļa pieturas punktiem „Baloži” 
un „Tīraine”. Saskaņā ar MK 
noteikumiem Satiksmes minis-
trijai nepieciešams pašvaldī-
bas atzinums. Olaines novada 
dome sniedza ministrijai atzi-
numu: „pašvaldība neiebilst 
jauna pieturas punkta izveido-
šanai starp dzelzceļa pieturas 
punktu „Baloži” un dzelzce-
ļa pieturas punktu „Tīraine” 
un ierosina jaunizveidotajam 
publiskās lietošanas dzelzce-
ļa infrastruktūras objektam - 
dzelzceļa pieturas punktam dot  
nosaukumu „Gaismas””.

Turpinot aizsākto Olaines no-
vada apdzīvoto vietu ūdensapgā-
des sistēmas sakārtošanu, Olaines 
novada pašvaldība, piesaistot ek-
spertus SIA „Firma L4”, 2009.gadā 
veica Tehniski ekonomiskā pama-
tojuma izstrādi „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Olaines novada Stūnī-
šu ciemā”. Tehniski ekonomiskais 
pamatojums ietver ilgtermiņa 
investīciju programmu (2010.g. – 
2015.g.) un prioritāro investīciju 
programmu. Ilgtermiņa investīciju 
mērķis ir apvienot Bērzpils, Balo-
žu un Gaismas apdzīvotās vietas 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas, nodrošinot LR un ES no-
teiktajiem standartiem atbilstošu 
pakalpojumu līmeni. Minēto mēr-
ķu sasniegšanai jāveic vairāki uz-
labojumi, t.sk., esošo pakalpojumu 
paplašināšana, sistēmu atjaunošana 
un rekonstrukcija, tai skaitā ūdens 
sagatavošanas stacijas būvdarbi un 
jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tu būvniecība.

2010.gada 23. augustā LR 
Vides ministrija ir pieņēmusi lē-
mumu par projekta „Ūdenssaim-
niecības attīstība Olaines novada 
Stūnīšu ciemā (apdzīvotā  vieta  
Gaismas)” apstiprināšanu, pare-
dzot Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfinansējuma Ls 
298 691,70 piešķiršanu projek-
ta realizācijai. 2011.gada vasarā 
uzsākti darbi Stūnīšos (Gaismās) 
projekta ietvaros. Kopējās plāno-
tās projekta realizācijas izmaksas 
bez PVN Ls 398404,96.

Pašlaik Stūnīšu ciema apdzī-
votajās vietās: Bērzpilī, Baložos 
un Gaismās iegūtais dzeramais 

ERAF projekts “Ūdenssaimniecības at-
tīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā”

ūdens, pārmērīgi liela dzelzs satu-
ra dēļ, neatbilst LR un ES norma-
tīvo aktu prasībām. Tādēļ ERAF 
projekta ietvaros tiks izbūvēta 
dzeramā ūdens sagatavošanas (at-
dzelžošanas) stacija, kas nodroši-
nās kvalitātes prasībām atbilstoša 
dzeramā ūdens sagatavošanu. Iz-
būvējamās dzeramā ūdens saga-
tavošanas stacijas jauda ir pietie-
kama, lai perspektīvā, paplašinot 
un rekonstruējot ūdens apgādes 
tīklus, nodrošinātu ar kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni, ne vien Gaismu, 
bet arī Bērzpils un  Baložu iedzī-
votājus.

Pašlaik centralizētā  kanalizā-
cijas sistēma ir ierīkota tikai vienā 
Stūnīšu  ciema  apdzīvotā vietā 
-  Gaismās. Ņemot vērā, ka  Gais-
mās esošās notekūdeņu  attīrīšanas 
iekārtas ir fiziski  nolietojušās un 
notekūdeņu attīrīšanu nodrošina 
tikai daļēji, projekta ietvaros tiks 
veikta jaunu notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu būvdarbi, kuru jauda 
būs pietiekama Gaismas, Bērzpils 
un Baložu radīto notekūdeņu attī-
rīšanai.

Vienlaikus ar ūdens sagata-
vošanas stacijas un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu būvdarbiem, 
tiks veikti ūdens apgādes un ka-
nalizācijas tīklu rekonstrukcijas 
un paplašināšanas darbi Gaismu 
daudzdzīvokļu māju rajonā un in-
dividuālo māju apbūves teritorijā 
Bērzu un Sūnu ielā.

Pēc prioritārā investīciju pro-
jekta realizācijas pabeigšanas ie-
cerēts piesaistīt līdzekļus ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīklu 
paplašināšanai Gaismu individu-
ālo māju apbūves teritorijā, Bērz-
pilī un  Baložos.

Viesturs Liepa,
SIA „Zeiferti” valdes loceklis 

2011. gada 22.jūlijā starp LR 
Vides un reģionālās attīstības mi-
nistriju un SIA „Zeiferti” noslēgts 
līgums par projekta „Ūdenssaim-
niecības attīstība Jaunolaines liel-
ciemā” īstenošanu. Līgums no-
saka kārtību, kādā izmantojams 
Jaunolaines lielciema ūdenssaim-
niecības attīstībai piešķirtais ES 
Kohēzijas fonda (KF) finansē-
jums  LVL 492 841,86.  ES KF 
finansējums sastāda 94,99 % no 
projekta kopējām attiecināma-
jām izmaksām LVL 518 780,91. 
Atlikušo projekta realizācijai ne-
pieciešamo finansējumu nodroši-
na Olaines novada pašvaldība un 
SIA „Zeiferti”.

Projekta ietvaros paredzēts 
izbūvēt jaunus ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklus 5659 m kop-
garumā, t.sk.:

• esošo ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija Meža ielas, Priežu 
ielas un Ošu ielas rajonā  (L=1952 
m);

• ūdensapgādes tīklu izbūve 
Smilšu ielā un Lielķikuļu teritorijā 
(L= 430 m);

Ūdenssaimniecības attīstība 
Jaunolaines Lielciemā turpinās

• esošo kanalizācijas tīklu re-
konstrukcija Meža ielas rajonā 
(L=1125 m);

• pašteces kanalizācijas tīklu 
izbūve Priežu ielā, Pionieru ielā, 
Ošu ielā un Smilšu ielā (L= 2152 
m).

Projekts „Ūdenssaimniecības 
attīstība Jaunolaines lielciemā” ir 
loģisks turpinājums 2009.gadā pa-
beigtajam KF projektam „Ūdens-
saimniecības attīstība Olainē un 
Jaunolainē”, kura ietvaros Jauno-
laines lielciemā  tika izbūvēta dze-
ramā ūdens sagatavošanas stacija 
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kā arī uzsākta ūdens  un kanalizā-
cijas tīklu paplašināšana.

Projekta realizāciju pilnībā 
plānots pabeigt līdz 2013.gada 
septembra mēnesim. Pateicoties 
ES KF atbalstam, nomainot no-
vecojušos ūdensvadus, tiks sa-
mazināti ūdens zudumi, kā arī, 
paplašinot ūdens apgādes un kana-
lizācijas tīklus visās blīvāk apdzī-
votajās Jaunolaines lielciema teri-
torijās, iedzīvotājiem būs iespēja 
izmantot kvalitatīvus centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojumus.

Viesturs Liepa,
SIA „Zeiferti” valdes loceklis 
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I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi no-

saka sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas kārtību Olai-
nes novada administratīvajā 
teritorijā, administratīvās teri-
torijas dalījumu sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas zonās, 
prasības atkritumu savākšanai, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai, kā arī kārtību, 
kādā veicami maksājumi par 
šo atkritumu apsaimniekošanu.

2. Saistošie noteikumi izdo-
ti, lai 

2.1. organizētu un kontro-
lētu ar atkritumu apsaimnieko-
šanu saistītās darbības Olaines 
novada administratīvajā terito-
rijā;

2.2. veicot atkritumu ap-
saimniekošanu netiktu apdrau-
dēta cilvēku dzīvība un veselī-
ba, kā arī personu manta;

2.3. atkritumu apsaimnie-
košana neradītu negatīvu ietek-
mi uz vidi, tai skaitā traucējo-
šus trokšņus vai smakas.

3. Atkritumu apsaimnieko-
šanas mērķi un uzdevumi:

3.1. samazināt jebkura vei-
da atkritumus to rašanās vietās;

3.2. pakāpeniski ieviest at-
kritumu šķirošanu un pārstrādi, 
tādejādi samazinot poligonā 
apglabājamo atkritumu dau-
dzumu;

3.3. rūpēties par to, lai at-
kritumi, kas netiek pārstrādāti, 
tiktu apglabāti videi un cilvēka 
veselībai drošā veidā;

3.4. noteikt atkritumu ap-
saimniekošanas kārtību.

II Lietotie termini un to 
skaidrojumi

4. Saistošajos noteikumos 
lietotie termini:

4.1. atkritumu radītājs — fi-
ziskā vai juridiskā persona, ku-
ras darbība rada atkritumus vai 
kura veic atkritumu sajaukšanu 
vai citas darbības, kā rezultātā 
mainās atkritumu sastāvs un 
īpašības;

4.2. sadzīves atkritumu 
dalītās savākšanas punkts - 
speciāli aprīkota vieta ar mar-
ķētiem konteineriem un kurā 
nodrošina ne mazāk kā divu 
veidu atkritumu dalītu savāk-
šanu;

4.3. dalīto atkritumu sa-
vākšanas laukums - speciāli 
aprīkota norobežota vieta da-
žādu veidu atkritumu savākša-
nai un īslaicīgai uzglabāšanai: 
plastmasas, papīra un kartona, 
izlietotā stikla iepakojuma un 
cita veida stikla atkritumiem, 
sadzīves bīstamajiem atkritu-
miem;

4.4. atkritumi — jebkurš 
priekšmets vai viela, no kuras 
tās valdītājs atbrīvojas, ir no-
lēmis vai spiests atbrīvoties un 
kura atbilst atkritumu klasifi-
katorā noteiktajām kategori-

jām, atbilstoši likuma „Atkritu-
mu apsaimniekošanas likums” 
definīcijām;

4.5. bioloģiski noārdāmie 
atkritumi – dārzu vai parku at-
kritumi, mājsaimniecību, res-
torānu, sabiedriskās ēdināšanas 
iestāžu un mazumtirdzniecības 
telpu pārtikas un virtuves atkri-
tumi un citi tiem pielīdzināmi 
pārtikas ražošanas atkritumi.

4.6. sadzīves bīstamie at-
kritumi - sadzīvē radušies bīs-
tamie atkritumi (dzīvsudraba 
spuldzes, nolietotās baterijas, 
akumulatori, motoreļļa, eļļas 
filtri, riepas, nederīgie medika-
menti, lakas, krāsas, organiskie 
šķīdinātāji, insekticīdi u.tml.);

4.7. lielgabarīta atkritumi – 
atkritumi, kuri sava izmēra dēļ 
nevar tikt uzglabāti vai novie-
toti atkritumu konteineros, tai 
skaitā mēbeles, plaša patēriņa 
elektronikas preces, sadzīves 
inventārs, u.tml.;

4.8. būvniecības atkritumi – 
būvgruži, būvlaukumu atkritu-
mi, ielu uzlaušanas atkritumi, 
celtniecības laikā izraktā zeme 
u.tml.;

4.9. ražošanas atkritumi - 
atkritumi, kas radušies ražoša-
nas procesā vai būvniecībā;

4.10. šķidrie sadzīves at-
kritumi – jebkuri dzīvojamās 
un publiskās ēkās sadzīvē ra-
dušies atkritumi, kas ir šķid-
rā agregātstāvoklī, tajā skaitā 
notekūdeņi, izņemot bīstamos 
atkritumus;

4.11. šķidro sadzīves at-
kritumu radītājs – nekustamā 
īpašuma īpašnieks, nekustamā 
īpašuma valdītājs, lietotājs vai 
pārvaldnieks, ja nekustamais 
īpašums nav aprīkots ar pie-
slēgumu pilsētas centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai, bet 
nekustamajā īpašumā radītie 
šķidrie sadzīves atkritumi tiek 
savākti un uzkrāti decentralizē-
tā kanalizācijas sistēmā;

4.12. decentralizēta kana-
lizācijas sistēma – vieta, kur 
pieslēgšanās centralizētajai ka-
nalizācijas sistēmai ir ekono-
miski neizdevīga vai neiespē-
jama, speciāli izbūvēta jebkāda 
veida tvertne, baseins vai cits 
mākslīgi izveidots rezervuārs, 
kas nodrošina līdzvērtīgu vides 
aizsardzības līmeni;

4.13. šķidro sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošana – šķid-
ro sadzīves atkritumu savākša-
na, pārvadāšana un to izliešana 
notekūdeņu pieņemšanas pun-
ktā (stacijā);

4.14. šķidro sadzīves atkri-
tumu apsaimniekotājs – ko-
mersants, kuram ir atbilstoši 
transportlīdzekļi un inventārs 
šķidro atkritumu savākšanai un 
transportēšanai un ir noslēgts 
līgums ar notekūdeņu pieņem-
šanas punkta (stacijas) īpašnie-
ku vai apsaimniekotāju;

4.15. notekūdeņu pieņem-
šanas punkts - speciāli ierīko-
ta un aprīkota vieta, kurā tiek 
nodrošināti normatīvajos aktos 
noteiktie vides aizsardzības 
pasākumi notekūdeņu pie-
ņemšanai, to sastāva kontrolei, 
atšķaidīšanai un tālākai nova-
dīšanai pilsētas kanalizācijas 
sistēmā vai attīrīšanas ietaisēs;

4.16. atkritumu apsaimnie-
košanas zona - Olaines novada 
administratīvā teritorija, kurā 
atbilstoši līgumam ar pašvaldī-
bu atkritumu apsaimniekotājs 
veic līgumā paredzētās darbī-
bas;

4.17. pašvaldība - šo notei-
kumu izpratnē Olaines novada 
pašvaldība;

4.18. dārzkopības sabied-
rība – dārzkopības kooperatī-
vā sabiedrība vai dārzkopības 
biedrība.

5. Noteikumi ir saistoši ik-
vienam atkritumu radītājam un 
valdītājam Olaines novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

6. Olaines novada adminis-
tratīvā teritorija ir viena atkri-
tumu apsaimniekošanas zona.

III Atkritumu radītāja vai 
valdītāja pienākumi

7. Atkritumu radītājam jāie-
kļaujas pašvaldības organizēta-
jā atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā, noslēdzot līgumu ar 
komersantu par atkritumu sa-
vākšanu un maksājot par atkri-
tumu apsaimniekošanu, kā arī 
šķirojot radītos atkritumus un 
nogādājot tos savākšanai vai 
uzglabāšanai paredzētā vietā.

8. Atkritumu radītājam, 
kura īpašumā, valdījumā vai 
lietošanā ir konkrēta dzīvoja-
mā telpa, individuālā dzīvoja-
mā māja un kurš to lieto, māj-
saimniecībā radušies atkritumi 
jāievieto tikai tajā atkritumu 
konteinerā, kas, saskaņā ar no-
slēgto līgumu ar komersantu, ir 
paredzēts konkrētās mājas ap-
kalpošanai.

9. Atkritumu radītājam, 
kura īpašumā, valdījumā vai 
lietošanā ir konkrēta dzīvoja-
mā telpa daudzdzīvokļu dzī-
vojamajā mājā un kurš to lieto, 
mājsaimniecībā radušies atkri-
tumi jāievieto tikai konkrētajai 
mājai paredzētajos atkritumu 
konteineros.

10. Atkritumu radītājam 
vai valdītājam (juridiskai per-
sonai) tā darbības rezultātā ra-
dušies atkritumi jāievieto tajos 
atkritumu konteineros, kas no-
rādīti ar komersantu noslēgtajā 
līgumā.

11. Vietās, kur Olaines no-
vadā ir izveidoti atkritumu da-
lītās vākšanas laukumi un pun-
kti, atkritumu radītājam jāveic 
atkritumu šķirošana to rašanās 
vietā un tie jānogādā tuvāka-
jā atkritumu dalītās vākšanas 

laukumā vai punktā, ievietojot 
speciālajos konteineros, kas 
paredzēti noteikta veida atkri-
tumu savākšanai.

12. Būvniecības atkritu-
mi jāsavāc atsevišķi no citiem 
sadzīves atkritumiem, tos aiz-
liegts novietot ārpus teritorijas, 
kur notiek būvdarbi. Nododot 
būvi ekspluatācijā, jāuzrāda 
dokuments, kas apliecina atkri-
tumu nodošanu, un kurā norā-
dīts nodoto atkritumu apjoms. 

13. Būvniecības atkritumu 
izvešanai jāizmanto atkritumu 
apsaimniekotājs, kurš ir noslē-
dzis līgumu ar pašvaldību par 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu vai arī tie patstāvīgi jā-
nogādā uz īpaši iekārtotu būv-
niecības atkritumu savākšanas 
laukumu.

14. Par publiska pasākuma 
laikā radīto atkritumu savākša-
nu ir atbildīgs tā organizators, 
kurš nodrošina:

14.1. pasākuma norises vie-
tu ar konteineriem atkritumu 
savākšanai;

14.2. pasākuma norises vie-
tas sakopšanu pēc pasākuma ar 
pašvaldību saskaņotā laikā.

15. Atkritumu radītājiem 
atļauts kompostēt bioloģiski 
noārdāmos atkritumus, ja:

15.1. kompostēšana tiek 
veikta sava īpašuma teritorijā 
vai citā speciāli tam paredzētā 
vietā, kas saskaņota ar pašval-
dību;

15.2. tas nerada draudus cil-
vēku dzīvībai, veselībai, videi, 
kā arī personu mantai. Ja kom-
petenta iestāde konstatē kādus 
normatīvo aktu pārkāpumus, 
kompostēšana tiek aizliegta 
līdz šo pārkāpumu novēršanai.

16. Atkritumu radītājam 
jānodrošina šķidro sadzīves 
atkritumu, t.sk. sadzīves notek-
ūdeņu, izvešana uz notekūdeņu 
pieņemšanas punktu (staciju), 
izmantojot specializēto trans-
portu, no daudzdzīvokļu un 
viendzīvokļa (ģimenes mājām) 
dzīvojamajām mājām, kā arī 
citām ēkām Olaines novada 
teritorijā, kuras nav pieslēgtas 
centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai.

IV Nekustamā īpašuma īpaš-
nieka, valdītāja un lietotāja 

pienākumi
17. Maksāšanas pienākums, 

par atkritumu apsaimnieko-
šanu, rodas nākamajā mēnesī 
pēc īpašuma vai nomas tiesību 
iegūšanas, un izbeidzas ar tie-
sību uz īpašumu izbeigšanos. 
Nekustamā īpašuma īpašnie-
kam vai nomniekam jānoslēdz 
līgums ar atkritumu apsaimnie-
kotāju par atkritumu savākšanu 
un jāizpilda līguma noteikumi.

18. Līgumam jābūt noslēg-
tām uz brīdi kad ēka tiek no-
dota ekspluatācijā pašvaldības 

objektu pieņemšanas komisi-
jai. 

19. Nekustamo īpašumu 
īpašnieki vai nomnieki, kuru 
īpašumi atrodas dārzkopības 
sabiedrības teritorijā, ievērojot 
šos saistošos noteikumus un ci-
tus normatīvos aktus par atkri-
tumu apsaimniekošanu slēdz 
līgumu par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu un uzglabāšanu ar 
dārzkopības sabiedrību, kura 
savukārt slēdz līgumu ar atkri-
tumu apsaimniekotāju.

20. Par šo noteikumu 
17.punktā minētā līguma no-
slēgšanu ir atbildīgs nekus-
tamā īpašuma īpašnieks, bet, 
ja šo noteikumu izpratnē tāda 
nav - fiziska vai juridiska per-
sona, kura nekustamā īpašuma 
lietošanas tiesības ieguvusi uz 
tiesiska darījuma pamata. Par 
19.punktā minētā līguma no-
slēgšanu atbildīgs ir nekustamā 
īpašuma īpašnieks, nomnieks, 
lietotājs un vai dārzkopības sa-
biedrība.

21. Pēc pieprasījuma ne-
kustamā īpašuma īpašniekam 
vai nomniekam (tam, kurš ir 
noslēdzis līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju) rakstveidā 
jāsniedz pašvaldībai un atkri-
tumu apsaimniekotājam ziņas 
par iedzīvotāju skaitu, kas dzī-
vo nekustamajā īpašumā (ēkā), 
ēkas labiekārtojumu (individu-
ālā krāsns, individuālā centrālā 
apkure), komersantiem un ci-
tām personām, kas veic saim-
niecisko darbību attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā, kā arī 
ziņas par atkritumu veidiem un 
daudzumu.

22. Normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā nekustamā īpa-
šuma īpašniekam vai nomnie-
kam jāizveido un jāuztur darba 
kārtībā atkritumu konteineru 
laukumi vai vietas, kas pare-
dzēta atkritumu savākšanai, 
nodrošinot specializēto trans-
portlīdzekļu piekļūšanu.

23. Ēkās, kur atkritumu sa-
vākšanai tiek izmantoti atkritu-
mu vadi, jānodrošina šo vadu 
regulāra apkope, konteineru 
telpu tīrība, kā arī specializētā 
transportlīdzekļa brīva piekļū-
šana atkritumu konteineriem.

24. Vadoties no atkritumu 
daudzuma, nekustamā īpašuma 
īpašniekam vai nomniekam jā-
pieprasa atkritumu apsaimnie-
kotājam atkritumu savākšanai 
nepieciešamā skaita konteineru 
novietošana.

25. Atkritumu valdītājs, 
vienojoties ar atkritumu ap-
saimniekotāju, nodrošina sa-
dzīves atkritumu savākšanai 
nepieciešamo konteineru skai-
tu, ņemot vērā atkritumu dau-
dzumu un izvešanas biežumu, 

Saistošie noteikumi Nr.13 
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 21.jūnija sēdes lēmumu (8.prot., 24.p.). Spēkā no 2011.gada 12.augusta.

turpinājums 4. lpp. u 



Olaines Domes Vēstis
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

4

lai tvertnes piepildījums nepār-
sniegtu 90% no tās tilpuma:

Olaines pilsētā, ne retāk kā:
- daudzdzīvokļu nami – 2 

reizes nedēļā;
- privātmāju vai dvīņu mā-

jas – 2 reizes mēnesī;
- juridiskas personas – 1 

reizi nedēļā;
Olaines pagasta teritorijā, 

ne retāk kā:
- daudzdzīvokļu nami – 2 

reizes nedēļā;
- privātmāju vai dvīņu mā-

jas apdzīvotās vietās – 2 reizes 
mēnesī;

- privātmājas vai dvīņu mā-
jas ārpus apdzīvotām vietām – 
1 reizi divos mēnešos;

- juridiskas personas – 1 
reizi nedēļā.

26. Mazgabarīta konteine-
ri no slēgtiem pagalmiem un 
konteineru telpām atkritumu 
izvešanas dienās jānovieto 
specializētajiem transportlī-
dzekļiem pieejamā vietā tā, 
lai netraucētu gājēju un citu 
transportlīdzekļu kustību, kā 
arī pēc atkritumu savākšanas 
jānovieto to pastāvīgajā atraša-
nās vietā.

V Maksa par atkritumu 
apsaimniekošanu

27. Ikviena atkritumu radī-
tāja ir pienākums segt atkritu-
mu apsaimniekošanas izmak-
sas normatīvajos aktos un šajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā.

28. Maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
apstiprina pašvaldība, pama-
tojoties uz atkritumu apsaim-
niekotāja iesniegtu aprēķina 
projektu.

29. Maksa par nešķirotu 
atkritumu apsaimniekošanu ie-
tver:

29.1. pašvaldības apstipri-
nātu maksu par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, 
šķirošanu, pārkraušanu un uz-
glabāšanu;

29.2. sabiedrisko pakalpo-
jumu regulatora apstiprināts ta-
rifs par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanu atkritumu poligonā;

29.3. dabas resursu nodok-
lis par atkritumu apglabāšanu 
normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā;

30. Atkritumu apsaimnie-
kotājs tiesīgs ierosināt izmai-
ņas maksā par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu ne biežāk 
kā vienu reizi gadā.

31. Atkritumu radītāji at-
kritumu apsaimniekošanas 
izmaksas sedz saskaņā ar līgu-
mu, kas noslēgts starp komer-
santu un nekustamā īpašuma 
īpašnieku vai nomnieku.

32.  Atkritumu radītāji vai 
valdītāji atkritumu apsaimnie-
kotājam maksā pēc faktiski iz-

vestā atkritumu apjoma.
33. Maksa par atsevišķu 

atkritumu veidu (bioloģisko, 
sadzīves bīstamo, pārstrādei 
derīgu, izlietotā iepakojuma, 
lielgabarīta, ražošanas, būv-
niecības atkritumu u.c.) sa-
vākšanu un pārvadāšanu tiek 
noteikta savstarpēji vienojoties 
ar atkritumu radītāju.

34. Par atkritumu apsaim-
niekošanu maksā nekustamā 
īpašuma īpašnieks  vai nom-
nieks, atbilstoši savākto atkri-
tumu daudzumam un pašval-
dības noteiktajai maksai par 
atkritumu apsaimniekošanu. 
Par nekustamā īpašuma īpaš-
nieku šo noteikumu izpratnē 
ir uzskatāma persona, kuras 
īpašuma tiesības uz nekusta-
mo īpašumu ir nostiprinātas 
zemesgrāmatā, vai kurai pie-
derošais nekustamais īpašums 
(ēka, būve) līdz Zemesgrāmatu 
likuma spēka atjaunošanai, ir 
reģistrēts pašvaldībā vai Valsts 
zemes dienestā (Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra reģis-
trā).

35. Maksu par atkritumu 
savākšanu un apglabāšanu no 
nekustamā īpašuma, kurai šo 
noteikumu izpratnē nav īpaš-
nieka, maksā nekustamā īpa-
šuma lietotājs. Par nekustamā 
īpašuma lietotāju šo noteikumu 
izpratnē ir uzskatāma fiziska 
vai juridiska persona:

35.1. kurai īpašuma tiesības 
uz nekustamo īpašumu atjau-
notas likumā noteiktajā kārtībā 
un kura šo īpašumu ir pieņē-
musi;

35.2. kura nekustamā īpa-
šuma valdījumu ieguvusi uz 
mantojuma tiesību, atsavinā-
juma vai cita tiesiska darījuma 
pamata.

36. Maksu par atkritumu 
apsaimniekošanu un apglabā-
šanu no valstij vai pašvaldībai 
piederoša nekustamā īpašuma 
maksā šī nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai nomnieks. 

37. Daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju dzīvokļu īpašnieki 
un īrnieki, nedzīvojamo tel-
pu īpašnieki un nomnieki par 
atkritumu savākšanu un ap-
glābšanu norēķinās ar daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas 
pārvaldnieka (apsaimnieko-
tāja) starpniecību normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā, ja 
daudzdzīvokļu dzīvojamajās 
mājas dzīvokļu īpašnieki nor-
matīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā nav vienojušies citādi. 

38. Dzīvokļu īpašnieki 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās, kurām nav izvēlēts 
apsaimniekotājs vai pārvald-
nieks (atbilstoši Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likumam), 
pilnvaro personu, kura visu 
dzīvokļa īpašnieku vārdā veic 
maksājumus atkritumu ap-

saimniekotājam.
39. Atkritumu apsaim-

niekotājiem vienu mēnesi ie-
priekš, rakstiski jāinformē at-
kritumu radītāji un valdītāji par 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksas izmaiņām.

40. Atkritumu apsaimnie-
kotājs ir tiesīgs pārtraukt atkri-
tumu izvešanu, par to rakstiski 
brīdinot atkritumu radītāju vai 
valdītāju, ja atkritumu valdītājs 
vai radītājs divus mēnešus nav 
veicis samaksu par atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpoju-
miem saskaņā ar līgumu.

VI Atkritumu  
apsaimniekotāja pienākumi

41. Atkritumu apsaimnie-
kotājam jāveic visu pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā 
savākto atkritumu izvešana 
no laukumiem, konteineriem, 
dalītās atkritumu vākšanas 
punktiem un citām atkritumu 
savākšanai paredzētām vietām, 
atbilstoši normatīvo aktu un ar 
pašvaldību noslēgtā līguma no-
teikumiem un jānogādā un jā-
nodod atkritumu uzglabāšanas 
poligonā.

42. Atkritumu apsaimnie-
košanai jāizmanto specializētie 
transportlīdzekļi, iekārtas un 
ierīces, kas nerada apdraudēju-
mu cilvēku dzīvībai, veselībai, 
videi, kā arī personu mantai.

43. Atkritumu apsaimnie-
kotājam jāslēdz līgumi ar ne-
kustamā īpašuma īpašniekiem 
vai nomniekiem par atkritumu 
savākšanu un izvešanu, kuros 
ir norādīts atkritumu izvešanas 
apjoms un periodiskums, no-
drošinot atkritumu radītājus un 
valdītājus ar sadzīves atkritu-
mu savākšanas konteineriem.

44. Vienojoties ar nekus-
tamā īpašuma īpašniekiem 
vai nomniekiem, atkritumu 
apsaimniekotājam, jānodroši-
na atsevišķu veidu atkritumu 
(lielgabarīta, būvniecības, bio-
loģiski noārdāmo u.c.) savāk-
šana (izvešana).

45. Atkritumu apsaimnie-
kotājam jāveic atkritumu kon-
teineru uzstādīšana, labošana 
un maiņa, ja atkritumu kon-
teineri nav citas personas īpa-
šums.

46. Atkritumu apsaimnie-
kotājs vai tā pilnvarota perso-
na, par saviem līdzekļiem, veic 
atkritumu konteineru laukumu 
uzkopšanu.

VII Atkritumu savākšana, 
pārvadāšana un  

apglabāšana
47. Olaines novadā noteikti 

šādi sadzīves atkritumu savāk-
šanas veidi:

47.1. izmantojot atkritumu 
konteinerus;

47.2. izmantojot atkritumu 
vadus (daudzdzīvokļu dzīvoja-

mās mājās);
47.3. atkritumu nogādāšana 

speciāli izveidotajos atkritumu 
dalītas vākšanas punktos un 
laukumos;

47.4. atkritumu radītājam 
vai valdītājiem, slēdzot līgu-
mu vai vienojoties ar atkritumu 
apsaimniekotāju par noteiktu 
atkritumu veidu atsevišķu sa-
vākšanu; 

48. Aizliegts:
48.1. novietot atkritumus 

jebkurā to savākšanai vai ap-
glabāšanai neparedzētā vietā, 
tajā skaitā: nomest pie kon-
teineriem, uz ielām, skvēros, 
parkos, mežos u.c. vai ievietot 
citiem atkritumu radītājiem pa-
redzētos konteineros un ierakt 
atkritumus zemē

48.2. ievietot atkritumus, 
kas radīti katra konkrētā atkri-
tumu radītāja konteineros, kas 
novietoti sabiedriskās vietās 
vai paredzēti citu atkritumu ra-
dītāju apkalpošanai;

48.3. ievietot sadzīves ne-
šķirotos atkritumus konteine-
ros, kas paredzēti dalīto atkri-
tumu savākšanai;

48.4. atkritumus dedzināt;
48.5. sadzīves atkritumu 

konteineros bērt ielu saslaukas, 
smiltis un bioloģiski noārdā-
mos atkritumus bez saskaņo-
šanas ar atkritumu apsaimnie-
kotāju;

48.6. konteineros un citās 
speciāli atkritumu savākšanai 
paredzētās tvertnēs ievietot 
kvēlojošus, degošus un uguns-
nedrošus atkritumus;

48.7. atkritumu konteine-
ros cieti sablīvēt vai iesaldēt 
atkritumus. Šādos gadījumos 
atkritumu apsaimniekotājam ir 
tiesības par konteineru iztukšo-
šanu noteikt papildus samaksu;

48.8. novadīt šķidros atkri-
tumus (t.sk. sadzīves notek-
ūdeņus) gruntī, meliorācijas 
grāvjos un lietus kanalizācijas 
tīklā, bez attīrīšanas. 

49. Nešķirotie atkritumi tiek 
savākti un izvesti, atbilstoši 
noslēgtā līguma noteikumiem, 
starp atkritumu apsaimniekotā-
ju un nekustamā īpašuma īpaš-
nieku vai nomnieku.

50. Konteineru laukumu 
izvietojumu nosaka nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai nom-
nieks, bet sabiedrisko kontei-
neru laukumu vietas nosaka 
pašvaldība.

51. Pie iestāžu, organizā-
ciju, biroju, tirdzniecības vie-
tu u.c., kā arī daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju ieejām vai to 
tuvumā nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai nomnieks, atbil-
stoši higiēnas prasībām, ierīko 
mazos atkritumu konteinerus 
(urnas), to dizains (forma, krā-
sojums) un uzstādīšana jāsa-
skaņo ar pašvaldību.

52. Mazo atkritumu kontei-

neru (urnu) uzstādīšanu publis-
kajās vietās (parki, skvēri, au-
tobusu pieturas, u.c.) organizē 
pašvaldība.

53. Olaines novada admi-
nistratīvā teritorijā savāktie 
sadzīves atkritumi, kuri netiek 
pārstrādāti, apglabājami Pierī-
gas atkritumu poligonā „Getli-
ņi”, kas atrodas Rumbulā, Sto-
piņu novadā.

VIII Dalīto atkritumu  
apsaimniekošana

54. Olaines novada daudz-
dzīvokļu māju teritorijās, kur 
tiek veikta dalīto atkritumu 
savākšana, atkritumu radītā-
jiem jāsašķiro mājsaimniecībā, 
sadzīvē, tirdzniecībā, sabied-
riskajā ēdināšanā, ražošanā un 
citur radītie atkritumi, jānovie-
to savākšanas laukumā esoša-
jā tiem paredzētajā atkritumu 
tvertnē.

55. Dalīti tiek savākti atkri-
tumu rašanās vietā sašķirotie, 
otrreiz izmantojamie un pār-
strādājamie sadzīves atkritumi, 
piemēram, papīrs, stikls, me-
tāls, plastmasa u.c., ņemot vērā 
pārstrādes organizāciju piepra-
sījumu un realizācijas iespējas.

56. Sadzīves atkritumu ra-
dītājiem jāsašķiro atkritumi un 
jānogādā uz speciālu savākša-
nas vietu, kur izvietotas ar no-
teiktām krāsām un uzrakstiem 
vai uzlīmēm apzīmētas tvert-
nes:

56.1. zilās tvertnes - papī-
ram;

56.2. zaļās tvertnes - krāsai-
najam stiklam;

56.3. baltās tvertnes - balta-
jam stiklam;

56.4. dzeltenās tvertnes - 
plastmasai;

56.5. speciāli marķētas 
tvertnes - metālam;

57. Atkritumu apsaimnie-
kotāji nogādā sašķirotos at-
kritumus attiecīgo atkritumu 
veidu otrreizējās šķirošanas, 
pārstrādes vai realizācijas uz-
ņēmumiem.

58. Aizliegts nešķirotos at-
kritumus ievietot dalīto atkritu-
mu konteineros. 

IX Sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu apsaimniekošana

59. Sadzīvē radušos bīsta-
mo atkritumu radītājs:

59.1. atdala bīstamos atkri-
tumus no citu veidu sadzīves 
atkritumiem un uzglabā bīsta-
mos atkritumus ne ilgāk par 12 
mēnešiem tā, lai tie neapdrau-
dētu cilvēku dzīvību un veselī-
bu, vidi, kā arī personu mantu;

59.2. tos bīstamos atkritu-
mus, kas tiek pieņemti pašval-
dības izveidotajos dalītās vāk-
šanas laukumos, nogādā šajos 
laukumos;

Saistošie noteikumi Nr.13 
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 21.jūnija sēdes lēmumu (8.prot., 24.p.). Spēkā no 2011.gada 12.augusta.
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59.3. par pārējo bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu, 
slēdz līgumu ar komersantu, 
kurš normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā ir saņēmis at-
tiecīgu atļauju;

59.4. sedz bīstamo atkritu-
mu apsaimniekošanas izdevu-
mus.

60. Persona, kura veic bīs-
tamo atkritumu apsaimnieko-
šanu:

60.1. saņem attiecīgo atļau-
ju bīstamo atkritumu apsaim-
niekošanai;

60.2. izpilda attiecīgajā at-
ļaujā noteiktās prasības atkritu-
mu apsaimniekošanai.

X Šķidro sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana

61. Šķidro sadzīves atkritu-

Saistošie noteikumi Nr.13 
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 21.jūnija sēdes lēmumu (8.prot., 24.p.). Spēkā no 2011.gada 12.augusta.

mu radītāja pienākumi:
61.1. noslēgt līgumu par 

šķidro sadzīves atkritumu sa-
vākšanu ar šķidro sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju un 
izpildīt līguma noteikumus;

61.2. uzturēt kārtībā decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu 
un pievadceļus, nodrošinot 
specializēto transportlīdzekļu 
piekļūšanu, šķidro sadzīves 
atkritumu uzglabāšanas rezer-
vuāriem;

61.3. nepieļaut šķidro sa-
dzīves atkritumu novadīšanu 
dabā vai to noplūšanu grunts 
slāņos;

61.4. segt šķidro sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas;

61.5. segt šķidro sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāja pa-
pildus izmaksas gadījumos, ja 
šķidro sadzīves atkritumu sa-

stāvā tiek konstatēti bīstamie 
atkritumi, kuru savākšanai nor-
matīvajos aktos ir noteikta īpa-
ša kārtība; 

61.6. nepieļaut šķidro sa-
dzīves atkritumu sajaukšanu ar 
citām vielām, kas var sekmēt to 
sastāva kvalitatīvās izmaiņas.

62. Šķidro sadzīves atkri-
tumu apsaimniekotāja pienā-
kumi:

62.1. slēgt līgumus ar šķid-
ro sadzīves atkritumu radītā-
jiem par šķidro sadzīves atkri-
tumu savākšanu;

62.2. slēgt līgumu ar no-
tekūdeņu pieņemšanas punkta 
īpašnieku vai apsaimniekotāju;

62.3. savāktos šķidros sa-
dzīves atkritumus pārvadāt ar 
šim nolūkam paredzēto specia-
lizēto transportu;

62.4. savāktos šķidros sa-
dzīves atkritumus izliet tikai 

šim nolūkam paredzētās vie-
tās – notekūdeņu pieņemšanas 
punktos (stacijās);

63. Maksa par šķidro sa-
dzīves atkritumu apsaim-
niekotāja sniegtajiem pa-
kalpojumiem tiek noteikta 
vienojoties šķidro sadzīves 
atkritumu radītājam un ap-
saimniekotājam.

XI Atbildība par šo  
noteikumu neievērošanu
64. Par šo saistošo notei-

kumu neievērošanu vai pār-
kāpšanu vainīgās personas tiek 
sauktas pie administratīvās 
atbildības saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu ko-
deksu. 

65. Par šo saistošo noteiku-
mu neievērošanu vai pārkāpša-
nu sastādīt administratīvā pār-
kāpuma protokolu ir tiesīgas 

sekojošas amatpersonas:
65.1. Olaines novada do-

mes deputāti;
65.2. Olaines novada paš-

valdības izpilddirektors;
65.3. Olaines novada paš-

valdības izpilddirektora viet-
nieks;

65.4. Olaines novada paš-
valdības policijas darbinieki;

65.5.  Valsts policijas dar-
binieki; 

65.6.  Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālās vides pār-
valdes inspektori. 

66. Ieņēmumi no naudas 
sodiem par šo noteikumu pār-
kāpumiem tiek ieskaitīti paš-
valdības pamatbudžetā.

67. Naudas soda samaksa 
pārkāpēju neatbrīvo no pie-
nākuma novērst pārkāpuma 
sekas un segt materiālos zau-
dējumus.

1. Izdarīt Olaines novada 
domes 2009.gada 26.augusta 
Saistošajos noteikumos Nr.10 
“Pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas un uzņemšanas 
kārtība Olaines novada paš-
valdības pirmsskolas izglītības 
iestādēs” (turpmāk - noteiku-
mi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 1.1.apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“1.1. Saistošie noteikumi 
nosaka Olaines novada admi-
nistratīvajā teritorijā deklarē-
to pirmsskolas vecuma bērnu 
(turpmāk – bērni) reģistrā-
cijas un uzņemšanas kārtību 
Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
(turpmāk – iestāde). Iestāde 
reģistrē un uzņem bērnu, ja 
viņa un viena vecāka (aizbil-
dņa) pamatdzīvesvieta ir dek-
larēta Olaines novada admi-
nistratīvajā teritorijā”.

1.2. Papildināt 2.1.apakš-

punktu starp vārdiem „uzrādot 
bērna” un „reģistrētās dzīves-
vietas dokumentu” ar vārdiem 
„un viena vecāka (aizbildņa)”.

1.3. Papildināt 2.3.apakš-
punktu pēc vārdiem „iesniedz 
ārsta speciālista atzinumu” ar 
vārdiem „un pedagoģiski me-
dicīniskās komisijas atzinu-
mu”. 

1.4. Papildināt 2.8.apakš-
punktu ar šādiem teikumiem:

„Vienlaikus vecāki pa-
raksta apliecinājumu par to, 
ka uz pārreģistrācijas brīdi 
bērna un viena vecāka (aiz-
bildņa) pamatdzīvesvieta ir 
deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā. 
Iestādes vadītāja pārbauda 
apliecinājumā sniegtās in-
formācijas atbilstību Olaines 
novada pašvaldības dzimtsa-
rakstu nodaļā”.

1.5. Izteikt 2.11.2.apakš-
punktu šādā redakcijā:

Saistošie noteikumi Nr.9 
„Par grozījumiem Olaines novada domes 2009. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Pirmsskolas vecuma 

bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs””
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 25.maija sēdes lēmumu (7.prot., 41.2.p.). Spēkā no 2011.gada 12.augusta.

„2.11.2. bērnus, kuriem 
ar pedagoģiski medicīniskās 
komisijas atzinumu speciālās 
programmas apguve nomainīta 
ar vispārējo, ja bērni līdz tam 
izglītojās speciālā izglītības 
iestādē”.

1.6. Izslēgt 2.11.5.apakš-
punktu.

1.7. Izteikt 2.11.6.apakš-
punktu iekavās šādā redakcijā: 
„(ja ģimenē ir trīs un vairāk ne-
pilngadīgie bērni)”.

1.8. Izteikt 2.14.apakš-
punktu šādā redakcijā: 

„2.14. Vadītājs izskata 
2.13.apakšpunktā minētus do-
kumentus un atbilstības gadī-
jumā iesniedz Olaines novada 
domei. Olaines novada dome 
veic informācijas pārbaudi, 
uzskaiti un Sociālo, izglītības, 
kultūras jautājumu komiteja 
pieņem atzinumu kārtējā ko-
mitejas sēdē norīkojuma no-
formēšanai un izsniegšanai”.

1.9. Papildināt ar 
2.15.1.apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

2.15.1. „Pirms iestājoties 
iestādē, vecākiem jānoslēdz 
līgums ar Izglītības iestādi 
(2.pielikums).”

1.10. Izteikt 2.17.apakš-
punktu šādā redakcijā:

„2.17. Iestādē bērna vieta 
tiek saglabāta ne ilgāk par 3 
mēnešiem, ja pirms tam ve-
cāki uzrakstījuši iesniegumu 
par attaisnojošiem iemesliem. 
Viena mācību gada laikā vieta 
var tikt saglabāta vienu reizi. 
Izņēmums ir ilgstoša slimoša-
na, kuru apstiprina atbilstošā 
ģimenes ārsta izziņa (atzi-
nums)”.

1.11. Papildināt ar 2.18.
punktu šādā redakcijā: 

„2.18. Ja bērns neattais-
noti neapmeklē Izglītības 
iestādi vairāk kā 1 mēnesi, 
iestādes vadītājs sagatavo ve-

cākiem rakstisku informāciju 
un nosūta to ierakstītā vēstu-
lē. Vecākiem 10 darba dienu 
laikā no informācijas vēstules 
izsūtīšanas dienas rakstiski 
jāpaziņo neapmeklēšanas ie-
mesls. Ja iemesls nav pama-
tots vai arī vecāki 10 darba 
dienu laikā no informācijas 
vēstules izsūtīšanas dienas 
nav paziņojuši iemeslu, vieta 
Izglītības iestādē tiek anulēta. 
Lēmumu iestādes vadītājs pa-
ziņo ierakstītā vēstulē.”

1.12. Izslēgt 3.1.2.3. apakš-
punktā pēc vārdiem „grupās 
reģistrētos” vārdu „bērnus” un 
papildināt ar vārdiem „bērnu 
skaitu”.

1.13. Izdarīt izmaiņas 1.pie-
likumā un izteikt to jaunajā re-
dakcijā (pielikumā).

2. Noteikumi publicējami 
un stājas spēkā likuma “Par 
pašvaldībām” 45.pantā noteik-
tajā kārtībā.

Olaines novada pašvaldība atzina 
2011.gada 19.jūlija Olaines novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Dalbes 
ielā 7, Olainē, atsavināšanas izsoli par nenotikušu, jo 

nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks.
Olaines novada pašvaldība pagarina neapbūvēta 

zemes gabala Dalbes ielā 7, Olainē, (1229 m² platībā) 
atsavināšanas izsoles termiņu līdz 27.septembrim.
Dalībnieku reģistrācijas pārtraukšanas termiņš – 

22.septembris plkst. 15.00.
Samaksas termiņš – līdz 2011.gada 26.novembrim.

Zemes atsavināšanas nosacītā (sākumcena) cena 
Ls 7440 un zemes atsavināšanas izsoles 
nodrošinājums (drošības nauda) Ls 744.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Olaines novada 
pašvaldībā, APICentrā, pirmajā stāvā 

(Zemgales iela 33, Olaine) un 
mājas lapā www.olaine.lv.

Izdarīt Olaines novada 
domes 2010.gada 25.au-
gusta saistošajos noteiku-
mos Nr.15 “Par sociālās 
palīdzības piešķiršanas un 
saņemšanas kārtību Olai-
nes novadā” (Olaines no-
vada domes 2010.gada 
25.augusta sēdes lēmums 
(10.prot, 25.3p.)) sekojo-
šus grozījumus:

Saistošie noteikumi Nr.11 
„Grozījums Olaines novada domes 2010. gada 25.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par sociālās palīdzības pie-

šķiršanas un saņemšanas kārtību Olaines novadā””
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 25. maija sēdes lēmumu (7.prot., 41.4.p.). 

Spēkā no 2011.gada 12.augusta.

Saistošo noteikumu 2.pun-
ktu izteikt sekojošā redakcijā:

1. „2.Saistošo noteiku-
mu mērķis ir noteikt Olaines 
novada pašvaldības sociālās 
palīdzības sistēmu, kas no-
drošinātu finansiālu un/vai 
materiālu atbalstu personām 
(ģimenēm), kurām tas nepie-
ciešams, lai apmierinātu to 
pamatvajadzības un veicinātu 

viņu līdzdarbību savas situā-
cijas uzlabošanā.”

2. Saistošo noteikumu 
6.punkta pirmo daļu papildi-
nāt ar vārdiem „Papildus Mi-
nistru kabineta noteikumos 
noteiktajam”.

3. Svītrot saistošo notei-
kumu 7.3., 7.9.,7.10.,7.11., 
36.3.apakšpunktus, 49.pun-
ktu un IX - XII nodaļu. 

u turpinājums no 4. lpp. 
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I  Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosa-

ka materiālo pabalstu (turpmāk 
- pabalsti) veidus, to piešķirša-
nas un izmaksas kārtību, kā arī 
lēmumu par pabalsta piešķirša-
nu vai atteikumu pieņemšanas 
un apstrīdēšanas kārtību Olai-
nes novada pašvaldībā. 

2. Pabalsti tiek izmaksāti 
no Olaines novada pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem, kas 
paredzēti sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības izdevu-
miem, neizvērtējot personas 
materiālo stāvokli. 

3. Ar sociālo palīdzību sais-
tīto jautājumu risināšanu un 
lēmumu pieņemšanu Olaines 
novada dome deleģē pašvaldī-
bas aģentūrai „Olaines sociā-
lais dienests” (turpmāk – Die-
nests).

4. Pabalstus var saņemt 
personas, kura ir deklarējušas 
savu pamatdzīvesvietu Olaines 
novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā.

II Pabalstu veidi
5. Dienests izsniedz šādus 

pabalstus:
5.1. Pabalsts ģimenei saka-

rā ar bērna piedzimšanu;
5.2. Pabalsts cienījama ve-

cuma personām;
5.3. Pabalsts Zelta kāzu ju-

bilejā;
5.4. Pabalsti politiski repre-

sētām personām;
5.5. Pabalsts ēdināšanai 

daudzbērnu ģimenēm;
5.6. Pabalsts audžuģimenei;
5.7. Pabalsts bārenim un 

bez vecāku gādības palikušam 
bērnam pēc ārpusģimenes ap-
rūpes beigšanās pēc pilngadī-
bas sasniegšanas;

5.8. Pabalsts aizbildnim;
5.9. Apbedīšanas pabalsts;
5.10. Pabalsts personām, 

kuras atbrīvotas no brīvības at-
ņemšanas iestādes;

5.11. Pabalsts aizgādņiem;
5.12. Pabalsts ārkārtās si-

tuācijās.

III Pabalsta saņemšanas 
kārtība

6. Persona šo noteikumu 
5.4.-5.12.punktos noteiktajos 
gadījumos iesniedz Dienestam 
rakstveida iesniegumu, kurā 
norāda, kāda veida pabalstu 
vēlas saņemt, kā arī uzrāda un 
pievieno nepieciešamo doku-
mentu kopijas vai oriģinālus.

7. Informāciju par perso-
nām, kurām ir tiesības saņemt 
5.1.-5.3.punktā noteikto pa-
balstu, Dienestam iesniedz 
Olaines novada Dzimtsarakstu 
nodaļa.

8. Dienests 30 dienu laikā 
pēc dokumentu saņemšanas un 
reģistrēšanas pieņem lēmumu 
piešķirt vai atteikt pieprasīto 
pabalstu.

Saistošie noteikumi Nr.10 
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 25.maija sēdes lēmumu (7/prot., 41.3.p.). Spēkā no 2011.gada 12.augusta.

9. Dienests rakstiski infor-
mē personu par lēmumu un no-
rāda pabalsta saņemšanas laiku 
un vietu.

IV Pabalsts ģimenei sakarā 
ar bērna piedzimšanu
10. Pabalstu Ls 100 piešķir 

par katru jaundzimušo bērnu, 
kura pirmā pamatdzīvesvie-
ta kopā ar vienu no vecākiem 
deklarēta Olaines novadā. Pa-
balsts skaidrā naudā tiek iz-
maksāts vienam no vecākiem, 
kurš aprūpē bērnu.

11. Olaines novada Dzimt-
sarakstu nodaļa 3-4 reizes ka-
lendārā gada laikā organizē 
svinīgu jaundzimušo bērnu ve-
cāku sveikšanu.

 
V Pabalsts cienījama  

vecuma personām
12. Pabalstu Ls 50 piešķir 

un izmaksā personām 90 līdz 
99 gadu jubilejās.

13. Pabalstu Ls 100 piešķir 
un izmaksā personām 100 gadu 
un sekojošās jubilejās.

14. Dienests organizē 
sveikšanu un pabalsta izmaksu 
skaidrā naudā personas dzīves-
vietā tās dzimšanas mēnesī.

VI  Pabalsts Zelta kāzu 
jubilejai

15. Pabalstu Ls 100 piešķir 
par laulībā nodzīvotiem 50 ga-
diem un izmaksā skaidrā naudā 
vienam no laulātajiem.

16. Olaines novada Dzimt-
sarakstu nodaļa organizē svinī-
gu laulāto sveikšanu.

VII Pabalsti politiski  
represētām personām
17. Pabalstus izmaksā poli-

tiski represētām personām, ku-
ras ir reģistrētas Dienestā.

18. Pabalsts Ls 40 kat-
ra kārtējā gada marta mēnesī 
tiek piešķirts mājokļa apkures 
izdevumu segšanai. Pabalsts 
tiek pārskaitīts pakalpojuma 
sniedzējam, ja dzīvojamā mājā 
ir centralizēta apkure;  ja dzī-
vojamā mājā ir malkas apkure, 
pabalsts tiek izmaksāts perso-
nai skaidrā naudā.  

19. Pabalsts Ls 25 tiek pie-
šķirts zobu protezēšanai. Pa-
balsts tiek izmaksāts personai 
vienu reizi 12 mēnešu periodā 
skaidrā naudā.

VIII Pabalsti ēdināšanai 
daudzbērnu ģimenēm
20. Pabalstus piešķir ģime-

nēm, kurās ir vismaz trīs bērni 
līdz 18 gadiem un kuras nesa-
ņem ēdināšanas pabalstus kā 
trūcīgās personas.

21. Pabalsts līdz Ls 20 mē-
nesī tiek piešķirts par katru 
bērnu, kurš faktiski apmeklē 
Olaines novada pirmsskolas 
izglītības iestādi.

22. Pabalsts līdz Ls 25 mē-

nesī mācību gada laikā tiek 
piešķirts par katru bērnu, kurš 
apgūst pamatizglītību (mācās 
līdz 9.klasei ieskaitot) izglītī-
bas iestādēs.

23. Dienests 5 dienu lai-
kā nosūta pakalpojuma snie-
dzējam lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu un pakalpojuma 
sniedzējs līdz tekošā mēneša 
10.datumam iesniedz Dienes-
tam rēķinu apmaksai par kat-
ram bērnam iepriekšējā mēnesī 
ēdināšanai izlietoto summu.

IX Pabalsts audžuģimenei 
24. Pabalsts bērna uztu-

ram Ls 180 tiek piešķirts au-
džuģimenei, pamatojoties uz 
Dienesta un audžuģimenes lī-
gumu. Pabalsts tiek izmaksāts 
katru mēnesi. Ja bērns ievietots 
audžuģimenē uz laiku, kas ir 
mazāks par mēnesi, pabalsta 
apmēru nosaka proporcionāli 
dienu skaitam atbilstoši Minis-
tru kabineta noteikumiem.

25. Pabalsts Ls 100 pēc bēr-
nam ievietošanas audžuģimenē 
apģērba un mīkstā inventāra ie-
gādei. Pabalsts tiek izmaksāts 
vienu reizi 12 mēnešu periodā.

X Pabalsts bārenim un bez 
vecāku gādības palikušam 

bērnam pēc 
ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās pēc pilngadības 
sasniegšanas, ja lēmumu 
par ārpusģimenes aprūpi 
pieņēmusi Olaines novada 

bāriņtiesa
26. Vienreizējs pabalsts tiek 

piešķirts divu sociālo nodroši-
nājuma pabalstu apmērā pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai.

27. Vienreizējs pabalsts 
Ls 175 tiek piešķirts sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventā-
ra iegādei vai par šo pabalsta 
summu Dienests izsniedz sa-
dzīves priekšmetus un mīksto 
inventāru.

28. Ikmēneša pabalsts ik-
dienas izdevumu segšanai 
sociālā nodrošinājuma pabal-
sta apmērā tiek piešķirts, ja 
pilngadību sasniegušais bērns 
turpina mācības vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē 
un saskaņā ar izglītības jomu 
regulējošajos normatīvajos 
aktos noteikto kārtību sekmīgi 
apgūst izglītības programmu, 
bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu ve-
cuma sasniegšanai. 

XI Pabalsts aizbildnim
29. Ikmēneša pabalsts valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmērā tiek piešķirts aizbild-
nim par katru aizbildnībā esošo 
bērnu līdz tā pilngadības sa-
sniegšanai, ja lēmumu par ār-
pusģimenes aprūpi pieņēmusi 
Olaines novada bāriņtiesa.

XII Apbedīšanas pabalsts
30. Vienreizējs pabalsts 

Ls 300 tiek piešķirts par mi-
rušu personu, par kuru netiek 
izmaksāts valsts apbedīšanas 
pabalsts, vai par Olaines nova-
da teritorijā mirušu neatpazītu 
personu.

31. Pabalstu piešķir perso-
nai, kas organizē mirušā apbe-
dīšanu.

XIII Pabalsts personām, 
kuras atbrīvotas no brīvības 

atņemšanas iestādes

32. Ikmēneša pabalsts Ls 
30, bet ne ilgāk kā trīs mēne-
šus, tiek piešķirts personai, 
kuras pēdējā dzīvesvieta pirms 
ieslodzījuma deklarēta Olaines 
novada teritorijā un kura izpil-
da normatīvajos aktos paredzē-
tās, Probācijas dienesta, No-
darbinātības valsts aģentūras 
un Dienesta noteiktās prasības 
par līdzdarbību.

XIV Pabalsts aizgādņiem
33. Ikmēneša pabalsts Ls 

15 tiek piesķirts rīcībnespējī-
gas personas, ja tā ir vientuļš 
pensionārs, aizgādnim vai aiz-
gādnim par promesošas perso-
nas vai bezmantinieka mantu.  

34. Aizgādnis tiek iecelts 
ar Olaines novada Bāriņtiesas 
lēmumu.

XV Pabalsts ārkārtas 
situācijās

35. Pabalsts līdz Ls 50 tiek 
piešķirts ārkārtas situācijās, ja 
persona iepriekš neparedzētu 
apstākļu dēļ nespēj apmierināt 
savas pamatvajadzības. 

XVI Noslēguma jautājumi
36. Dienesta pieņemto lē-

mumu var apstrīdēt Olaines 
novada domē.

37. Olaines novada domes 
lēmumu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā.

38. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanos spēku zaudē Olai-
nes novada domes 2009.gada 
30.septembra saistošie notei-
kumi Nr.135 „Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Olaines 
novadā”.

Pieejams Olaines novada pašvaldības  
2010. gada publiskais pārskats

2011. gada 21. jūnijā Olaines novada domes sēdē tika apstiprināts  
Olaines novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats.  

Šis dokuments ir pieejams jebkuram interesentam – Olaines Bibliotēkā, 
Jaunolaines Bibliotēkā, Gaismu Bibliotēkā, Olaines novada pašvaldības 

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā,  
Olaines pagasta pārvaldē, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 

pašvaldības interneta mājas lapā - www.olaine.lv. 

Tava fotogrāfija pašvaldības kalendārā!

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties 
2012. gada kalendāra veidošanā, 

līdz 2011.gada 1.oktobrim iesūtot  interesantas un skaistas 
fotogrāfijas ar Olaines novada skatiem. 

Pašvaldības kalendāru ar iedzīvotāju veidotajām fotogrāfijām 
saņems Olaines novada iedzīvotāji savās pasta kastītēs 

2011.gada nogalē. 
Sīkāka informācija mājas lapā www.olaine.lv.
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Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisija, iz-
vērtējot AS „Olaines Ūdens 
un siltums” iesniegto tarifu 
projektu, secināja: - Tarifu 
projekts ir aprēķināts saska-
ņā ar Komisijas 2010.gada 
14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 ,,Sil-
tumenerģijas apgādes pakal-
pojumu tarifu aprēķināšanas 
metodika” (turpmāk - Meto-
dika) un atbilst likuma ,,Par 
sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoriem” 19.panta pir-
majai daļai un 20.pantam; - 
Komisija ir izvērtējusi tarifu 
projektu un tarifu veidojošo 
izmaksu pamatojumu un se-
cināja, ka tarifu projekts ir 
pamatots. 

Saskaņā ar Metodikas 5., 
7., 10., 14.punktu un 31.22., 
33.17., 34.14., 41.2. apakš-
punktiem, likuma ,,Par akcīzes 
nodokli” 6.1 panta pirmo daļu, 
15.1 panta 1.punktu, pārejas no-
teikumu 47.punktu un pamato-
joties uz likuma ,,Par sabiedris-
ko pakalpojumu regulatoriem’’ 
5.pantu, 9.panta pirmās daļas 
1. un 3.punktu un otro daļu, 
19.panta septīto daļu, 20.pantu 
un 21.panta piekto daļu, Ad-
ministratīvā procesa likuma 
55.panta 1.punktu, 56.panta 
pirmo daļu un 63.panta pirmās 
daļas 1.punktu, Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas ko-

Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem
Dabasgāzes 
tirdzniecības 

cena  
(Ls/tūkst.nm3)

Dabasgāzes 
diferencētais 
tirdzniecības 

gala tarifs  
(Ls/tūkst.nm3)

Siltumenerģijas 
ražošanas tarifs  

(Ls/MWh)

Siltumenerģijas 
pārvades un 
sadales tarifs  
(Ls/MWh)

Siltumenerģijas 
tirdzniecības 

tarifs  
(Ls/MWh)

Siltumenerģijas 
gala tarifs  
(Ls/MWh)

90 141,10 25,36 6,28 0,53 32,17
95 146,10 25,95 6,38 0,53 32,86
100 151,10 26,55 6,48 0,53 33,56
105 156,10 27,14 6,58 0,53 34,26
110 161,10 27,74 6,69 0,53 34,96
115 166,10 28,33 6,79 0,53 35,65
120 171,10 28,93 6,89 0,53 36,35
125 176,10 29,52 7,00 0,53 37,05
130 181,10 30,11 7,10 0,53 37,75
135 186,10 30,71 7,20 0,53 38,44
140 191,10 31,30 7,31 0,53 39,14
145 196,10 31,90 7,41 0,53 39,84
150 201,10 32,49 7,51 0,53 40,53
155 206,10 33,08 7,62 0,53 41,23
160 211,10 33,68 7,72 0,53 41,93
165 216,10 34,27 7,82 0,53 42,63
170 221,10 34,87 7,93 0,53 43,32
175 226,10 35,46 8,03 0,53 44,02
180 231,10 36,05 8,13 0,53 44,72
185 236,10 36,65 8,24 0,53 45,42
190 241,10 37,24 8,34 0,53 46,11
195 246,10 37,84 8,44 0,53 46,81
200 251,10 38,43 8,55 0,53 47,51
205 256,10 39,03 8,65 0,53 48,21
210 261,10 39,62 8,75 0,53 48,90
215 266,10 40,21 8,86 0,53 49,60
220 271,10 40,81 8,96 0,53 50,30
225 276,10 41,40 9,06 0,53 51,00
230 281,10 42,00 9,17 0,53 51,69
235 286,10 42,59 9,27 0,53 52,39
240 291,10 43,18 9,37 0,53 53,09
245 296,10 43,78 9,48 0,53 53,79
250 301,10 44,37 9,58 0,53 54,48
255 306,10 44,97 9,68 0,53 55,18
260 311,10 45,56 9,79 0,53 55,88
265 316,10 46,15 9,89 0,53 56,57
270 321,10 46,75 9,99 0,53 57,27
275 326,10 47,34 10,10 0,53 57,97
280 331,10 47,94 10,20 0,53 58,67
285 336,10 48,53 10,30 0,53 59,36
290 341,10 49,13 10,41 0,53 60,06
295 346,10 49,72 10,51 0,53 60,76
300 351,10 50,31 10,61 0,53 61,46
305 356,10 50,91 10,72 0,53 62,15
310 361,10 51,50 10,82 0,53 62,85
315 366,10 52,10 10,92 0,53 63,55
320 371,10 52,69 11,03 0,53 64,25
325 376,10 53,28 11,13 0,53 64,94
330 381,10 53,88 11,23 0,53 65,64
335 386,10 54,47 11,34 0,53 66,34
340 391,10 55,07 11,44 0,53 67,04
345 396,10 55,66 11,54 0,53 67,73
350 401,10 56,25 11,64 0,53 68,43
355 406,10 56,85 11,75 0,53 69,13
360 411,10 57,44 11,85 0,53 69,83
365 416,10 58,04 11,95 0,53 70,52
370 421,10 58,63 12,06 0,53 71,22
375 426,10 59,23 12,16 0,53 71,92
380 431,10 59,82 12,26 0,53 72,62
385 436,10 60,41 12,37 0,53 73,31
390 441,10 61,01 12,47 0,53 74,01
395 446,10 61,60 12,57 0,53 74,71
400 451,10 62,20 12,68 0,53 75,40
405 456,10 62,79 12,78 0,53 76,10
410 461,10 63,38 12,88 0,53 76,80
415 466,10 63,98 12,99 0,53 77,50
420 471,10 64,57 13,09 0,53 78,19
425 476,10 65,17 13,19 0,53 78,89
430 481,10 65,76 13,30 0,53 79,59
435 486,10 66,35 13,40 0,53 80,29
440 491,10 66,95 13,50 0,53 80,98
445 496,10 67,54 13,61 0,53 81,68
450 501,10 68,14 13,71 0,53 82,38
455 506,10 68,73 13,81 0,53 83,08
460 511,10 69,33 13,92 0,53 83,77
465 516,10 69,92 14,02 0,53 84,47
470 521,10 70,51 14,12 0,53 85,17
475 526,10 71,11 14,23 0,53 85,87
480 531,10 71,70 14,33 0,53 86,56
485 536,10 72,30 14,43 0,53 87,26
490 541,10 72,89 14,54 0,53 87,96
495 546,10 73,48 14,64 0,53 88,66
500 551,10 74,08 14,74 0,53 89,35
505 556,10 74,67 14,85 0,53 90,05
510 561,10 75,27 14,95 0,53 90,75
515 566,10 75,86 15,05 0,53 91,45
520 571,10 76,45 15,16 0,53 92,14
525 576,10 77,05 15,26 0,53 92,84
530 581,10 77,64 15,36 0,53 93,54
535 586,10 78,24 15,47 0,53 94,23
540 591,10 78,83 15,57 0,53 94,93
545 596,10 79,43 15,67 0,53 95,63
550 601,10 80,02 15,78 0,53 96,33

OLAINES ŪDENS UN SILTUMS INFORMĒ

misijas padome nolēma:
1. Apstiprināt AS „Olaines 

Ūdens un siltums” siltumener-
ģijas apgādes pakalpojumu 
tarifus (bez PVN) pie dabasgā-
zes tirdzniecības gala tarifiem 
atkarībā no dabasgāzes tirdz-
niecības cenas: skat. tabulu.   

2. Noteikt, ka lēmuma 
1.punktā apstiprinātie tarifi 
stājas spēkā 2011.gada 10.au-
gustā.

3. Atcelt ar 2011.gada 
10.augustu Olaines pilsētas, 
Olaines pagasta, Mārupes 
pagasta un Salaspils novada 
sabiedrisko pakalpojumu re-
gulatora padomes 2009.gada 
29.aprīļa lēmumu Nr.4/2009, 
1.p. (prot. Nr.04-4/2009) par 
AS ,,OLAINES ŪDENS UN 
SILTUMS” siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifiem 
iedzīvotājiem un juridiskām 
personām Olaines pilsētā.  

Ja mainās tarifus ietekmē-
jošie faktori, Komisija var ie-
rosināt tarifu pārskatīšanu un 
atcelt šo lēmumu.   

* apstiprinātie jaunie tari-
fi AS „Olaines ūdens un sil-
tums” siltumapgādes pakalpo-
jumiem tāpat kā iepriekšējie ir 
piesaistīti dabasgāzes cenas 
svārstībām un, salīdzinot ar 
līdz šim piemērotajiem, ir ma-
zāki vidēji par 2,5%.

Izsludina publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Olaines novada domes 
21.06.2011. sēdes lēmumu 

„Par mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru 
torņa Olaines nov., Olaines pag., 

Medemciems, VEF Baloži būvniecības publisko 
apspriešanu” (8.prot., 21.p.), SIA „Baltic Services 

Company”, reģ. Nr. 40103310349, Maskavas ielā 199-
1, Rīgā, tālr. 29244336, nodod publiskai apspriešanai 

būvniecības ieceri „TeleTower” mobilo telekomunikāciju 
bāzes stacijas un sakaru torņa Olaines nov., Olaines pag., 

Medemciems, DKS „VEF Baloži”. 
Kontaktpersona – Armands Lūsis, tālr. 29244336.

Būvniecības ieceres projektētājs: SIA „Baltic Services 
Company”, reģ. Nr. 40103310349, 

Maskavas ielā 199-1, Rīgā, tālr. 29244336

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi 
no 10.08.2011 līdz 10.09.2011, Olaines novada 
pašvaldības vestibilā, Zemgales ielā 33, Olainē, 

LV-2114, Olaines novada pašvaldības 
darba laikā, tālr. 67146060. 

Aptaujas anketas par būvniecības ieceri aizpildāmas un 
rakstiskas atsauksmes par būvniecības ieceri 

iesniedzamas – Olaines novada pašvaldības apmeklētāju 
pieņemšanas un informācijas centrā (līdz 10.09.2011.) 

Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, tālr. 67146060.
Būvniecības ieceres prezentācija notiks – 

29.08.2011, plkst. 18:00 
Olaines novada pašvaldībā,  

Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, tālr. 67146060.
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Olaines novada pašvaldība  
sirsnīgi sveic

jūlijā

70. gadskārtā
Andri Atvaru
Lidiju Dervini
Rutu Dubkovu
Vladimiru Dunajevu
Leokadiju Gaiduku
Vladimiru Grigorjevu
Antoņinu Jegorovu
Agripinu Jemeļjanovu 
Nikolaju Kuzņecovu
Mariju Masaļsku
Romu Podbrezsku
Ņinu Ponomarjovu
Taisiju Radčuku
Mariju Vesņiču
Mirdzu Viļķinu
Gunu Žeimundi

75. gadskārtā
Vilhelmīni Druķi
Sergeju Fjodorovu
Ņinu Graudiņu
Solomeju Greidāni
Jāni Konošonoku
Eleonoru Kurbanovu
Zoju Lemesi
Zofiju Novakovsku
Tamāru Ņeskučajevu
Ligitu Sarvu

80. gadskārtā
Juriju Drozdovu
Leonidu Fjodorovu
Robertu Jankovski
Ludvigu Mūrnieku
Leontiju Vasiļjevu

85. gadskārtā
Ilgu Guļpi
Imantu Purviņu
Aleksandru Rodionovu
Induli Smiltnieku

90.gadskārtā
Marfu Jonaiti

91.gadskārtā
Vilmu Kosīti

92.gadskārtā
Antoņinu Punduri

93.gadskārtā
Rasmu Ziediņu

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums  
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e – pastu 
natalja@olaine.lv vai zvaniet pa tālr. 67146026.
Par rakstu saturu atbildīgi rakstu autori. Rakstos paustais 
viedoklis ne vienmēr atspoguļo pašvaldības viedokli.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 10. jūnija līdz 8. augustam  

reģistrētie mirušie

Roberts Babuks, 85 gadus vecs – 02.08.2011.
Olga Bakša, 83 gadus veca – 12.07.2011.

Mārcis Bērziņš, 36 gadus vecs – 08.07.2011.
Guntis Cepītis, 24 gadus vecs – 01.08.2011.

Vladimirs Ciņjans, 53 gadus vecs – 26.06.2011.
Jānis Deņisovs, 61 gadu vecs – 10.06.2011.

Vasilijs Gusenkovs, 52 gadus vecs – 29.06.2011.
Olga Hlopina, 82 gadus veca – 13.07.2011.

Anna Jurgelāne, 79 gadus veca – 09.07.2011.
Aleksandrs Kolbanovs, 85 gadus vecs – 28.07.2011.

Anna Konstantinova, 71 gadu veca – 21.07.2011.
Vitalijs Kuncevičs, 39 gadus vecs – 10.07.2011.
Valerijs Lauhins, 69 gadus vecs – 01.08.2011.

Svetlana Lukševica, 55 gadus veca – 22.07.2011.
Felikss Nidzjoliks, 69 gadus vecs – 14.07.2011.

Broņislavs Osipovičs, 68 gadus vecs – 18.06.2011.
Igors Ošuroks, 52 gadus vecs – 26.07.2011.
Dainis Ozoliņš, 47 gadus vecs – 03.07.2011.

Valdis Pāže, 60 gadus vecs – 25.06.2011.
Ņina Savčenko, 38 gadus veca – 21.07.2011.

Jadviga Sinkeviča, 79 gadus veca – 17.07.2011.
Aleksejs Stepanovs, 65 gadus vecs – 14.07.2011.

Irina Temirjova, 62 gadus veca – 01.07.2011.
Rihards Viļums, 59 gadus vecs – 12.06.2011.
Marija Zaikina, 87 gadus veca – 02.07.2011.

Māris Zavadskis, 26 gadus vecs – 24.06.2011.
Antoņina Ivanova, 80 gadus veca – 26.07.2011.

Olaines novada pašvaldība 
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

augustā

70. gadskārtā
Aglaidu Abramčiku
Jekaterinu Aksjonovu
Nadiju Amoliņu
Jevdokiju Baranovu
Anastasiju Bērziņu
Mariju Bogdanovu
Oļegu Fiļipovu
Silviju Gailišu
Ņinu Gedus
Uldi Klievēnu
Nikolaju Kozarevu
Anatoliju Kravčenko
Mildu Krūmiņu
Larisu Meščerjakovu
Eduardu Orlovu
Elvīnu Vaitnieci
Aleksandru Voshodovu
Valentīnu Ziņeviču
Ēriku Zvirgzdiņu
Ilgoni Žurovski

75. gadskārtā
Mariju Abakumecu
Annu Barkovu
Nataļju Kaptjugu
Irēnu Lejas – Krūmiņu
Valentinu Makarovu
Lidiju Osipovu
Valentinu Petrovu
Antoņinu Plūdumu
Helēnu Pumpuriņu
Annu Snopkovu
Veldzi Tēru
Anastasiju Tjangajevu
Anatoliju Tjuškinu
Zinaidu Vaivodi

80. gadskārtā
Juriju Lomovski
Valdi Ozeru
Jeļenu Pallo
Aleksandru Perlovu
Jūliju Repšu
Ausmu Salnāju
Veru Sorokoumovu
Mudīti Šteingoldi

85. gadskārtā
Almu Dambrovsku
Elzu Garjāni
Ludvigu Ivanovu
Mariju Meirāni
Ernu Namnieci
Valentinu Žiško

90.gadskārtā
Stefāniju Pauniņu

93.gadskārtā
Ernu Burkeviču

Pasākumi Olaines novadā
kas kad kur
Pasākums „Mazs bij tēva novadiņš,  
daudzi ceļa līkumiņu” Jāņupē 

Spēlēs, dziedās, uzdancos un vadīs rota-
ļās  folkloras kapela “Maskačkas spēlmaņi”.
Uzstāsies amatiermākslas kolektīvi “Spārītes” 
un “Sarma”. 
Ar izstādi - pārdošanu  priecēs audēja Austra 
Kokareviča. 
Darbosies  lauku labumu un amatnieku tir-
dziņš. 

20.08.   
plkst. 14.00

Olaines novads, Jāņupe, 
“Vizbuļi 2 Nr.3503”  
(pie veikala)

Jaukto sporta spēļu diena Gaismās 27.08. Gaismas

Jaukto sporta spēļu diena Pēterniekos 27.08. Pēternieki, pie basketbola 
un volejbola laukuma.

Radošās darbnīcas bērniem 

Sīkāk interesēties Jaunolaines Kultūras namā.

22.08.- 26.08. Jaunolaines Kultūras 
nams, Meža iela 2

Olaines novada bērnu sporta diena 

sportiskas aktivitātes, spēles, piepūšamās 
atrakcijas, batuti.

20.08. 
plkst.12.00

Jaunolaines stadions, 
Meža iela 2

Skrituļslidošanas sacensības 20.08. 
plkst.17.00

Jaunolaines stadions, 
Meža iela 2

Olaines sporta centra kausa izcīņa INLINE 
hokejā

27.08 – 04.09. Olaines slidotavas lauku-
mā, Kūdras ielā 5

Olaines novada Jauniešu diena

Sportiskās aktivitātes, militāras sporta spēles, 
radošā darbnīca „Animācijas filmu veidoša-
na”, kino, diskotēka u.c. Sīkākai informācijai 
aicinām sekot mājas lapā www.olaine.lv un 
informācijas stendos

3.09. Olaines pilsēta 

Notiek Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansētā 
3.2.1.3.1. apakšaktivitātes “Sa-
tiksmes drošības uzlabojumi 
apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 
projekta „Gājēju satiksmes 
drošības uzlabojumi Stūnīšu 
ciemā, Olaines novadā” reali-
zācija, ko ir apstiprinājusi LR 
Satiksmes ministrija. 

Projekta mērķis ir uzlabot 
satiksmes dalībnieku drošību, 
izbūvējot gājēju ietves un ve-
loceliņus, kā arī ierīkojot at-
bilstošu ielas apgaismojumu 
un izveidojot gājēju pāreju gar 
autoceļu V13 posmā no apdzī-
votas vietas „Gaismas” līdz 
Baložu stacijai. Šobrīd notiek 
būvniecība, kuru plānots pa-
beigt līdz šī gada septembra 
beigām.

Projekts tiek īstenots saska-
ņā ar noslēgto vienošanos starp 
Olaines novada pašvaldību un 
Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par Eiropas Savienī-
bas fonda projektu īstenošanu, 
paredzot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansēju-
ma piešķiršanu, kā arī valsts 
budžeta dotācijas un pašval-
dības finansējumu. Kopējais 
projekta attiecināmo izmaksu 
budžets ir 129 687,59 Ls.


