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Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

Apbalvoti barikāžu dalībnieki

Brīva vieta
Jūsu ģerbonim
Olaines novada pašvaldība izsludina
ideju konkursu par

Olaines novada ģerboņa skiču izveidi

ar mērķi izstrādāt Olaines novada ģerboni kā unikālu Olaines novada atpazīstamības zīmi.
Konkursa nolikums pieejams
• Olaines novada pašvaldībā,
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā
(Zemgales ielā 33, 1.st., Olainē),
• Olaines pagasta pārvaldē
(Meža ielā 2, Jaunolainē),
• Gaismu Bibliotēkā (Gaismas iela 1-1, Stūnīši),
• pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv.
Konkursā var piedalīties
ikviena juridiska vai fiziska persona.
Konkursa darbam jābūt dalībnieka paša radītam.

2011. gada 24. februārī Olaines
Vēstures un mākslas muzejā
barikāžu dalībnieki saņēma
piemiņas zīmes

Daži no olainiešiem, kuri 1991. gada janvārī
piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvēšanā
barikādēs, 24. februārī Olaines Vēstures un
mākslas muzejā saņēma Valsts apbalvojumu
– barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.
Šī zīme iedibināta ar speciālu likumu, kurā
par to sacīts: “nodibināta, lai godinātu aktīvos
Latvijas neatkarības aizstāvjus – barikāžu
aizstāvjus.” Apbalvojumu piešķir arī par
1991. gada augusta notikumu laikā parādītu
drošsirdību.
Apbalvojumus pasniedza 1991. gada
barikāžu biedrības prezidents, barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais.
2011. gada 24. februārī apbalvotie:
1. Gints Andersons
2. Bruno Antonišķis
3. Jurģis Auziņš
4. Ruta Beinaroviča
5. Sarmīte Berga
6. Gints Čače
7. Viktors Čuguns
8. Igors Čuhnovs
9. Aivars Dombrovskis
10. Jānis Dzalbs
11. Alberts Eglītis
12. Anatolijs Frolkins
13. Pēteris Gabris
14. Andrejs Gaumigs
15. Gunārs Gaumigs

16. Vladislavs Gerkišs
17. Andris Greidāns
18. Kaspars Indāns
19. Jānis Jansons
20. Māris Jansons
21. Atis Kapenieks
22. Vladimirs Kasčenko
23. Gints Kažoks
24. Solvita Leimane
25. Aleksandrs Ludāns
26. Oskars Madelāns
27. Teresa Mensleriene
28. Zinaida Mežecka
29. Māris Plūdums
30. Vladimirs Pļuškins

Konkursa darbi jāiesniedz Olaines novada
pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā,
Zemgales ielā 33, 1.st., Olainē, Olaines novadā,
LV-2114 pašvaldības darba laikā.
Konkursa darbu
pēdējā iesniegšanas diena
2011.gada 6.maijs plkst. 14.00.
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „OLAKS”
aicina
vecākus ar bērniem vecumā līdz 1 gadam
pievienoties
jauno vecāku atbalsta grupai „SAULES ZAĶIS”.
Plānotas 30 tikšanās 2 reizes nedēļā,
kuru laikā tiks runāts:
• par bērna attīstības posmiem un īpatnībām,
• par piemērotām rotaļlietām un grāmatām,
• par pasaku terapijas elementiem,
• par art-terapiju bērna radošo spēju attīstībā.

31. Velga Preijere
32. Aivars Putns
33. Juris Ratkuss
34. Gints Rozenbilds
35. Guntis Sarva
36. Agris Seveļkovs
37. Pēteris Skarainis
38. Sergejs Tehovs
39. Oskars Vējonis
40. Irēna Vilnere
41. Teodors Vītiņš
42. Pēteris Zandars
43. Aija Zandere

Jūs gaida interesantas un vērtīgas tikšanas
ar dažādiem speciālistiem:
• psihologu,
• logopēdu,
• speciālo pedagogu,
• fizioterapeitu,
• bāriņtiesas pārstāvjiem,
• astrologu,
• stilistu u.t.t.
Varēs arī iepazīties ar citu vecāku un speciālistu pieredzi
jautājumos par knupīša un podiņa lietošanu,
kā arī parunāsim par kreiļiem un citiem jautājumiem.
Visas nodarbības ir bezmaksas.
Saņemt sīkāku informāciju, kā arī pieteikties dalībai
grupā ar latviešu vai krievu valodu var pa tālruni:
67965662, 29116760 vai
e-pastu olaks.centrs@inbox.lv,
vai ierodoties bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā
„OLAKS” Stacijas ielā 38a, Olainē.

Olainei
– 44!

Uzmanību
– plūdi!

Atgādina
vecākiem

Lielā
Masļeņica

Olaines
cālis 2011

Fotoreportāža par Olaines
pilsētas 44. gadadienas svinībām

Svarīga informācija par rīcību iespējamo plūdu laikā

Atgādinām par reģistrēšanos vietas saņemšanai bērnudārzos

Fotostāsts par nu jau tradicionālo Lielās Masļeņicas svinēšanu Olainē

Pirmo vietu jauno vokālistu
konkursā “Olaines cālis 2011”
ieguvusi Elizabete Siliņa

2. lpp.

2. lpp.

3. lpp.

4. lpp.

8. lpp.
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Olainei - 44!

18. februārī Olaines pilsēta svinēja 44. gadadienu

Rīcība plūdu
draudu periodā

Ja Olaines novada iedzīvotāji saskaras ar tādu dabas
stihiju kā plūdi, un viņiem ir
nepieciešama palīdzība, lūdzam par to ziņot:
• Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam –
tālr. 112 (visu diennakti);
• Neatliekamā medicīniskā palīdzība – tālr. 112
(visu diennakti);
• Olaines novada pašvaldības policijai – tālr.
67967196,
29198070,
26613481 (visu diennakti);
• Valsts policijas Rīgas
reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa dežūrdaļai
– tālr. 67950255 (visu
diennakti);
• Olaines novada pašvaldībai – tālr. 67964333
(pašvaldības darba laikā).

Vairāk foto - www.olaine.lv

Sveicam Zelta kāzu jubilejā!

Olaines novada dome sveic Zelta kāzu jubilejā:

Taisiju un Anatoliju
Kaptjugus

Aleksandru un Grigoriju
Jermolajevus

(laulība slēgta 1961.gada 24.janvārī)

(laulība slēgta 1961.gada 1.martā)

Vēlam stipru veselību, soļu vieglumu un nest rītdienu dimantam pretī!
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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 tālruni 112 , 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.
Olaines novada pašvaldības policija sāk informēt
riska teritoriju iedzīvotājus
par rīcību plūdu gadījumā,
izsniedzot katrai mājsaimniecībai informācijas lapu,
tajā paša laikā reģistrējot
cilvēkus, kas atsakās evakuēties plūdu gadījumā.
Atteikums
evakuēties
personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties atbildību
par iespējamajām sekām.
Atsakoties
evakuēties,
nodrošiniet sevi ar pārtiku,
dzeramo ūdeni, medikamentiem, citām visnepieciešamākajām lietām.
Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv.

Olaines Domes Vēstis
Olaines novada dārzkopības sabiedrībā “Ezītis”
iepriekšējais gads bija ar
notikumiem bagāts. Galvenais notikums, protams,
bija lielie plūdi, pateicoties
kuriem par Ezīša ciematu
uzzināja visa Latvija.
Plūdi atnesa gan lielus
materiālos, gan morālus
zaudējumus Ezīša ciemata
iedzīvotājiem un dārzu īpašniekiem. Un tieši palu laikā
Ezīša iedzīvotāji briesmu
priekšā sapulcējās uz mītiņu,
kurā tika nolemts izveidot rīcībspējīgu Ezīša ciemata valdi, kura spēs risināt vairākas
iedzīvotāju problēmas, kuras
bija sakrājušās pēdējo 20
gadu laikā, pārstāvēt ciemata
iedzīvotāju intereses valsts
un pašvaldības instancēs.
2010. g. maija mēnesī notika KDS „Ezītis” kopsapulce, kura ievēlēja jaunu valdi:
Dmitriju Osmolovski (valdes
priekšsēdētājs), Jāni Znotiņu,
Andreju Pavlovu, Edvīnu Vītolu un Arnoldu Gorodecki.
Jaunais valdes sastāvs uzreiz
aktīvi iesaistījās Ezīša ciemata iedzīvotāju problēmu risināšanā. Pusgada laikā KDS
„Ezītis” ir pārreģistrēts LR
uzņēmumu reģistrā, izstrādāti
jauni KDS statūti un iekšējās
kārtības noteikumi, izveidota
vienotā datu bāze par KDS
zemes īpašniekiem un īrniekiem, nodibināti kontakti ar
Olaines novada pašvaldību
un izveidota sadarbība dažādu jautājumu risināšanā, samaksāti visi nodokļi, noslēgts

līgums par koplietošanas zemes nomu.
Veikti arī pirmie soļi
Misas upes krasta dambja
nostiprināšanai: ar Olaines
novada domes atbalstu Pēternieku nodaļā tika uzbērts
jaunā dambja posms un Ezīša
ciemata centrālajā rajonā tika
uzstādīta jauna ūdens novadīšanas sistēma no kanāla Misas upē un daļēji paaugstināts
dambis. Tas ir tikai sākums
un pamatdarbi vēl priekšā,
jo problēmu par šiem gadiem
sakrājies patiešām ļoti daudz:
dambja paaugstināšana un
jauna dambja uzbēršana, otrās sūkņu stacijas palaišana,
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
organizēšana,
meliorācijas grāvju un upes
krastu tīrīšana.
Ļoti liela nozīme ir arī
ciemata teritorijas sakārtošanai, jo vairākos gadījumos
patvaļīgi zemesgabali ir paplašināti uz koplietošanas
zemes rēķina, līdz ar to melioratīvie grāvji ir aizauguši,
ielas sašaurinātās, aizaugušas un grūti izbraucamās.
Visus šos jautājumus mēs risināsim cieši sadarbojaties ar
Olaines novada pašvaldību.
Informējam kā ikgadēja KDS „Ezītis” kopsapulce
notiks 16. aprīlī plkst.10.00
Olaines Kultūras centrā.
Laipni lūdzam!
Dmitrijs Osmolovskis,
KDS „Ezītis”
valdes priekšsēdētājs
е-pasts: ezitis500@inbox.lv

Информирует “Ezītis”
Ушедший год был богатым на события в садоводческом
кооперативе
„Ezītis”. Главным событием, конечно, было наводнение, принесшее большой
материальный и моральный ущерб жителям и садоводам. „Благодаря” ему
про „Ezītis” узнала вся
страна. И символично, что
в самый разгар половодья
владельцы „Ezītis” сплотились, собравшись прямо
в затопленном поселке на
собрание, где было решено
выбрать новый состав правления кооператива, который
мог бы решать жизненно
важные интересы обитателей поселка и представлять
их интересы в государственных инстанциях и краевом
самоуправлении.
В мае 2010 года состоялось собрание членов кооператива, на котором был
избран новый состав правления в следующем составе: Дмитрий Осмоловский
– председатель, Андрей
Павлов, Янис Знотыньш,
Эдвинс Витолс и Арнолд
Городецкий.
Избранный
новый состав правления активно включился в решение
проблем поселка. За полгода работы совета сделано
следующее: проведена процедура перерегистрации в
государственном регистре,
разработаны и утверждены
новый устав и правила внутреннего распорядка кооператива; создана единая
компьютерная база данных

Vārds deputātam

Vadims Borovskis, SC
Lūk, arī ziema ir atkāpusies ar saviem lielajiem sniegiem un stiprajiem saliem. Ir
iestājies pavasaris! Viss apkārt
mainās no spilgtās saules, no
pavasara svētkiem – 8.marta,
lieldienām.
Pavasarī visus kristīgos apvieno baznīcas svētki – lieldienas (kristus atdzimšana). Uz šī
notikuma sliekšņa daudzi cilvēki ievēro gavēni. Pats gavēnis nenozīmē tikai atteikšanos
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no noteiktiem pārtikas produktiem vai tievēšanas iespējām,
bet pirmkārt, liek aizdomāties
par daudzām lietām, par kurām
citā laikā nav ne vēlēšanās, ne
spēka, ne arī laika.
Ziema ir smags gadalaiks.
Tas ir īsts pārbaudījums gan cilvēkiem, gan municipālo pakalpojumu iestādēm un tehnikai.
Tomēr mūsu pilsēta pienācīgi tika galā ar visām grūtībām, neskatoties uz lielo
daudzumu sniega, vētrām un
zemo temperatūru. Sniegu tīrīja salīdzinoši labi, kā arī nebija
elektrības un siltuma padeves
pārtraukumu. Tam piekrīt arī
Olaines pilsētas viesi no citām
Latvijas pilsētām un arī no Lietuvas.
Bet ne tikai ar to var lepoties
Olaines pilsēta. Tā var lepoties
arī ar to, ka pagājušajā gadā
mūsu pilsētā izveidojās Latvijas pareizticīgo kopiena. Šo
notikumu gaidīja daudzi pilsētas iedzīvotāji. Pateicoties viņu

по поселку; заключен договор о найме земли общего
пользования; налажено сотрудничество с Олайнской
краевой думой в решении
жизненно важных проблем
поселка, уплачены все необходимые налоги.
Сделаны первые шаги
за последние 20 с лишним
лет бездействия по защите от затопления: при содействии самоуправления
края проведены работы по
продлении защитной дамбы
в Петерниеки, укреплена
дамба в центральном районе в месте впадения канала
в Мису и установлена система водоотвода. Но это
лишь мизерная часть того,
что предстоит сделать в перспективе. Впереди ежегодные планомерные работы по
укреплению и продлению
дамбы, ввод в строй новой
насосной станции, очистка
мелиоративных канав, организация централизованной
утилизации бытовых отходов. Предстоит большая работа в плане упорядочения
границ отдельных участков,
так как некоторые владельцы «прирезали» к своим
владениям земли общего
пользования, сузив до минимума улицы поселка.
Информируем, что ежегодное общее собрание
представителей
поселка
„Ezītis” состоится в субботу,
16 апреля в 10.00 в Олайнском центре культуры.

centieniem un Olaines novada
pašvaldības atbalstam, pilsētā
tiks celta pareizticīgo baznīca. Jau pavasarī notiks svinīgs
pasākums saistībā ar baznīcas
būvniecības uzsākšanu.
Šajā, visiem pareizticīgajiem svinīgajā pasākumā piedalīsies Rīgas un visas Latvijas
Metropolīts Aleksandrs un domes priekšsēdētājs Jānis Pavloviča kungs.
Olaines pilsēta būs viena no
nedaudzajām pilsētām Latvijā,
kurā šajos grūtajos ekonomiskajos laikos iedzīvotāji uzcels
baznīcu.
Tātad, pavasaris soļo uz
priekšu, atnesot ne tikai siltumu, bet arī jaunas cerības uz
labāku dzīvi.

Вот и закончилась зима.
С большими снегами и сильными морозами. Наступила
весна. И всё вокруг изменилось oт яркого солнца,
от плюсовой температуры,
от весенних праздников – 8
Марта, Пасха.

Дмитрий Осмоловский

Atgādinājums pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

“Ezītis” informē
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Bērna reģistrācija vietas saņemšanai
pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē notiek
visu gadu. Vecākiem
viņu izvēlētajā Olaines novada pirmsskolas izglītības iestādē jāiesniedz ziņas
pieteikuma aizpildīšanai.
Saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem, vecāki, kuri
reģistrējuši
bērnu
pirmsskolas izglītības iestādē, bet kuru
viņš vēl neapmeklē,
katru gadu aprīlī
veic pārreģistrāciju,
ierodoties izvēlētajā
iestādē.
Atgādinām, ka
gadījumā, ja pašvaldība nevar nodrošināt pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē reģistrētu bērnu ar vietu
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kamēr atbrīvosies vieta, vecāki var
izmantot
Olaines
privātās pirmsskolas
izglītības iestādes
„Saulīte” pakalpojumus, kur pašvaldība
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
sedz daļu no uzturēšanas izmaksām.

Слово депутату
Весной всех христиан
объединяет большой церковный праздник – Пасха (Воскресение Христова). В предверии этого события многие
люди соблюдают пост. Сам
пост означает не только отказ
от определённых продуктов
или возможность похудания,
но в первую очередь заставляет задуматься о многом,
на что в другое время нет ни
желания, ни сил, ни времени.
Да, зима трудное время
года. Она является настоящим испытанием для людей,
муниципальных служб и техники. Но наш город с достоинством справился со всеми
трудностями. Несмотря на
снегопады, метели и низкие
температуры. Снег убирали
неплохо, не было перебоев с
электричеством и теплом. Со
мной согласны гости нашего города из других городов
Латвии и Литвы.
Не только этим может

гордиться Олайне. Но и тем,
что в прошлом году в нашем
городе образовалась община
Латвийской Православной
Церкви. Этого события ждали многие жители города.
Благодаря их стараниям и
поддержке Олайнского самоупраления в городе будет
построена православная церковь. Уже этой весной состоится торжество по случаю
начала строительства храма.
В этом торжественном для
всех православных християн событии примут участие
митрополит Рижский и всея
Латвии Александр и председатель самоуправления Янис
Павлович.
Наш город Олайне станет
одним из немногих городов
Латвии, в котором в такие
трудные времена жители
смогли построить церковь.
Так что весна шагает вперёд, принося не только тепло, но и надежды на лучшее.
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Piektajā „Masļeņicas”
nedēļas dienā – 4. martā,
visaktīvākie Olaines bērni un to vecāki atvadās no
ziemas un satika pavasari,
īsi sakot – atzīmēja „Lielo
Masļeņicu”!
Kopumā uz Olaines Sporta centra organizēto pasākumu
atnāca aptuveni 400 cilvēki. Lielie tautas svētki sākas
plkst.11.00 un ilga apmēram 2
stundas. Visa notikuma garumā
bērni krievu tautas melodiju
pavadījumā, skaisto jauniešu,

jokdaru un dažādu dzīvnieku kompānijā jautri vizinājās
ar ragaviņām, vilka virves un
pārvarēja dažādus šķēršļus.
Pasākuma dalībnieki vēroja arī
tradicionālo šī pasākuma rituālu – salmu „Masļeņicas” dedzināšanu. Tas simbolizē atvadīšanos no visa vecā un sliktā,
kā arī visiem apnikušās ziemas.
Tautas svētku beigās jebkurš
pasākuma dalībnieks varēja pamieloties ar saldo pankūku un
kārsto tēju!
Liels paldies visiem, kas

ņēma dalību svētku gara veidošanā un uzturēšanā!
Izsakām pateicību Olaines
2.vidusskolai (it īpaši 9. un 12.
klašu skolēniem), Olaines krievu kopienai, Olaines novada
pašvaldības policijai, Olaines
Kultūras centram, kolektīvam
„Pienenīte”, kā arī PII „Dzērvenīte” un „Zīle” par organizētību un izrādīto interesi.
Aleksandra Martinova,
Olaines Sporta centra
Sporta speciāliste

Проведение Масленицы в Олайне
стало уже традицией...

Tradicionālā Lielā Masļeņica Olainē

На пятом дне масленичной недели, а именно 4 марта, самые
активные Олайнские детишки и
их родители прощались с зимой,
встречали весну - праздновали
Широкую Масленицу!
В общей сложности на мероприятие, организованное Олайнским спортивным центром, пришло около 400 человек. Широкие
гулянья начались ровно в 11 утра
и продолжались около двух часов.
На протяжении всего события дети
под аккомпанимент русских народных мелодий, в компании красных
девиц, да парней скоморохов, да
зверюшек, весело катались на санках, перетягивали канаты и парами
преодалевали разнообразные препятствия. Не обошлось и без традиционного масленичного обряда –
сжигания чучела Масленицы. Обряд
символизирует прощание со всем
старым, обведшадшим, древним и,
конечно, наскучевшей всем зимой.
Детишки нашего города настолько
сильно соскучились по весне, что
забросали горящее чучело снежками, тем самым затушив его. Ничего
не поделаешь! Пришлось поджигать повторно. Однако со второго
раза Олайне все-таки попрощалось
с зимой, с чем всех нас и поздравляю! В самом конце гулянья любой
желающий мог угоститься вкусным
блином, да сладким чаем, что и стало завершением мероприятия!
Спасибо всем, кто принимал участие в создании и поддержании празничного настроения!
Благодарим за помощь Олайнскую 2-ую среднюю школу, Русскую общину г.Олайне, Полицию
самоуправления Олайнского края,
Олайнский центр культуры, коллектив „Pienenīte”, учеников 9-ых и 12ых классов Олайнской 2ой средней
школы, а также детские дошкольные
учреждения „Zīle” и „Dzērvenīte” за
организованность и проявленный интерес!
Александра Мартынова,
Спортивный специалист
Олайнского центра спорта
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• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Apstiprināt „Latvijas Dabas
fonda” izstrādāto dabas aizsardzības plāna projektu dabas liegumam „Melnā ezera purvs”;
• Atlikt jautājuma „Par dabas lieguma „Melnā ezera
purvs” Olaines novada teritorijas noteikšanu” izskatīšanu līdz
23.marta domes sēdei. Uzdot
Attīstības nodaļai un Būvvaldei
precizēt dabas aizsardzības plānā ieteiktās dabas lieguma paplašinājuma teritoriju robežas,
kuras iznomātas AS “Olaines
kūdra”.
•
Pagarināt
2010.gada
30.aprīļa līguma „Par medību
tiesībām” termiņu ar Biedrību mednieku klubu „Mārupes
bebrs” uz vienu gadu, no 2011.
gada 1.aprīļa līdz 2012.gada
31.martam. Papildināt līguma
2.1.punktu ar otru teikumu šādā

redakcijā: „Ja līgumslēdzējpuses 2.1.punktā pielīgtajā līguma
darbības termiņa pēdējā dienā
nav izteikušas vēlmi pārtraukt
šo līgumu, līguma darbības termiņš automātiski pagarinās uz
vienu gadu bez rakstveida vienošanās parakstīšanas, bet ne
ilgāk kā uz 2 gadiem”.
• Nodot zemes gabalu Vectīreļi 57, Grēnēs, Olaines pagastā, 0,2212 ha platībā īpašumā
bez atlīdzības dzīvokļu Nr.1,
2 un 4 īpašniekiem. Noteikt,
ka dzīvokļa īpašnieka maiņas
gadījumā, zemes 0,1195 ha
platībā īpašumā bez atlīdzības
nododamā domājamā daļa katram dzīvokļa īpašumam paliek
nemainīga. Uzdot dzīvojamās
mājas Vectīreļi 57, Grēnēs dzīvokļu īpašniekiem savstarpēji
vienoties par daudzdzīvokļu

mājas kopīgu pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu.
• Mainīt dzīvojamā mājā Pēternieki, Pēterniekos, Olaines
pagastā: nedzīvojamās telpas
Nr.1 – zāle, 33.3 m2 (2.st.) statusu uz dzīvojamo telpu; nedzīvojamās telpas Nr.3 - zāle, 66.4 m2
(2.st.) statusu uz dzīvokli (dzīvojamo telpu).
• Saglabāt dzīvokļa īpašumu Zemgales ielā 2-47, Olainē
pašvaldības īpašumā, lai sniegtu
palīdzību novada iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājuma risināšanā.
• Akceptēt graudu kaltes būvniecību uz nekustamā īpašuma
(NĪ) „Jaunkalnāji”, Pēterniekos,
Olaines pagastā uz pirmās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
8080 011 0132.
• Apstiprināt zvērināta mērnieka A.Viļņa izstrādāto zemes

ierīcības projektu NĪ „Jaunbriģi”, Pēterniekos, Olaines pagastā. Noteikt NĪ adreses jaunizveidotajiem zemes gabaliem:
„Jaunbriģi”, Pēternieki, Olaines
pagasts, Olaines novads (1,04
ha; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), „Andzeļi”, Pēternieki,
Olaines pagasts, Olaines novads
(0,48 ha; lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve).
• Apstiprināt SIA „3D projekts” izstrādāto zemes ierīcības
projektu: „Zeltiņi”, Jaunolaine,
Olaines pagasts, Olaines novads
(2,62 ha; 0,24 ha - individuālās
dzīvojamo māju apbūve 2,38ha zeme , uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība),
„Pelēčāres”, Jaunolaine, Olaines
pagasts, Olaines novads (6.49ha;
0,99ha – zeme, uz kuras galve-

nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 5.50ha – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība), „Zeltiņi”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads (21,57ha;
16.67ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 4.90 ha – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
• Noteikt NĪ „Smilgas 1” lietošanas mērķus un adreses jaunizveidotajiem zemes gabaliem:
„Smilgas 1”, Pēternieki, Olaines
pagasts, Olaines novads (0,6822
ha – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), „Smilgas 2”, Pēternieki, Olaines pagasts, Olaines novads (1,1960 ha – zeme,
turpinājums 7. lpp. u

Saistošie noteikumi Nr.5

“Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības atļauju un nodevu Olaines novadā”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 23.februāra sēdes lēmumu (3.prot., 28.p.).

I Vispārīgie jautājumi
1. Tirdzniecības publiskā
vieta – vieta, kuru norādījusi un
saskaņojusi Olaines novada pašvaldība (turpmāk tekstā pašvaldība).
2. Tirdzniecības atļauja – pašvaldības izsniegta speciāla rakstveida atļauja, kura apliecina, ka
fiziska vai juridiska persona šajos
noteikumos noteiktā kārtībā ir saskaņojusi tirdzniecības vietu, laiku, tirdzniecībai paredzēto preču
grupas, samaksājusi pašvaldības
noteikto tirdzniecības nodevu un
ir tiesīga uzsākt tirdzniecību.
3. Tirdzniecības nodevas
maksātāji ir fiziskas un juridiskas
personas, kuras pēc tirdzniecības
atļaujas saņemšanas un tirdzniecības nodevas samaksāšanas realizē preču grupas šajos noteikumos noteiktās vietās un kārtībā.
4. Šie noteikumi attiecas uz
fiziskām un juridiskām personām, kuri vēlas realizēt vai realizē preces vai savus ražojumus,
kā arī vēlas veikt vai veic ielu
tirdzniecības organizatora funkcijas Olaines novada administratīvajā teritorijā šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā.
II Tirdzniecības vietas
5. Olaines novada teritorijā noteiktas šādas tirdzniecības
vietas:
5.1. Olaines pilsētā:
5.1.1. parkā pie Olaines kultūras centra Zeiferta ielā 11 (pielikums Nr.1);
5.1.2. laukumā pie Zemgales
ielas 29 (pielikums Nr.2);
5.1.3. laukumā pie Zemgales
ielas 43 (pielikums Nr.3);
5.1.4. laukumā pie Jelgavas
ielas 11 (pielikums Nr.4);
5.1.5. laukumā pie Zeiferta
ielas 8 (pielikums Nr.5);
5.2. Olaines pagastā:
5.2.1. Jaunolaines ciemā:
5.2.1.1. laukumā pie Baznīcas ielas Nr.3 (pielikums Nr.6);
5.2.1.2. laukumā pie Administratīvā-kultūras nama (pieli-

kums Nr.7);
5.1.2.3. Pionieru ielā starp
dzīvojamām mājām Nr.89 un
Nr.90 (pielikums Nr.8);
5.1.2.4. laukumā pie dzīvojamās mājas Meža ielas 7 (pielikums Nr.9);
5.1.2.5. Birzniekos – pie dzīvojamām mājām Birznieki Nr.1
un Nr.2 (pielikums Nr.10);
5.2.2. Medemciemā – pretī
tirdzniecības veikalam (stāvlaukumā) (pielikums Nr.11).
5.2.3. Pēterniekos - pie mājām Pēternieki Nr.70 un Nr.71
(pielikums Nr.12)
5.2.4. Gaismās – laukumā
starp dzīvojamām mājām Gaismas ielā Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4
(pielikums Nr.13)
5.2.5. D/s „Ezītis” – iebraucot dārzkopības sabiedrībā,
koplietošanas teritorijā, pie d/s
„Ezītis” Nr.195 stūrī (pielikums
Nr.14);
5.2.6. D/s „Jāņupe” – iebraucot dārzkopības sabiedrībā,
kreisajā pusē uz koplietošanas
zemes (pielikums Nr.15);
5.2.7. D/s „Celtnieks” – ceļa
„V-7” aizsargjoslā, pretī nekustamajam īpašumam „Celtnieks”
Nr.139, Stīpniekos (pielikums
Nr.16).
III Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
6. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, noteiktajās tirdzniecības vietās tirdzniecības dalībnieks:
6.1. juridiskās un fiziskās
personas, izņemot tās fiziskās
personas, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir
atļauts pārdot šādas preču grupas:
6.1.1. visa veida lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes produkciju;
6.1.2. savvaļas produktus;
6.1.3. zivsaimniecības produkciju;

6.1.4. mājsaimniecību amatniecības produkciju;
6.1.5. kultūras un mākslas
produkciju;
6.1.6. rūpniecības un saimniecības preces.
6.2. fiziskās personas, kurām
nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, atļauts pārdot 2010.gada
12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
7. punktā noteiktās preču grupas.
IV Tirdzniecības atļauju
izsniegšanas kārtība
7. Pašvaldība izsniedz šādas atļaujas, realizējamo preču
grupām, tirdzniecībai publiskās
vietās:
7.1. ielu tirdzniecībai publiskās vietās;
7.2. sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā;
7.3. īslaicīgai preču pārdošanai;
7.4. pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem;
7.5. ielu tirdzniecības organizēšanai.
8. Tirdzniecības dalībnieks,
lai saņemtu pašvaldības atļauju:
8.1. ielu tirdzniecībai, Olaines novada pašvaldībā iesniedz
iesniegumu un norāda Ministru
Kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 „Noteikumi
par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.punktā norādīto informāciju;
8.2. tirdzniecības organizēšanai, Olaines novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu un
norāda Ministru Kabineta 2010.
gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19.punktā
norādīto informāciju.

9. Pieteikumu un nepieciešamos dokumentus tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata, pieņem lēmumu un pozitīva
lēmuma pieņemšanas gadījumā
izsniedz rakstisku atļauju pašvaldības izpilddirektors 5 darba
dienu laikā.
V Tirdzniecības atļaujas
derīguma termiņš
10. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne
ilgāk par 6 mēnešiem.
VI Tirdzniecības dalībnieka
atbildība
11. Tirdzniecības dalībniekam
jāievēro šie saistošie noteikumi,
Ministru Kabineta 2010.gada
12.maija noteikumus Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” un citi Latvijas Republikā
spēkā esošie normatīvie akti.
VII Tirdzniecības nodevas
12. Tirdzniecības dalībnieki
maksā šādas tirdzniecības nodevas:
12.1. par vienreizēju tirdzniecību, neizmantojot autotransportu, par vienu dienu Ls 1.00;
12.2. par vienreizēju tirdzniecību no autotransporta par
vienu dienu:
12.2.1. no kravas automašīnas (vai treilera) Ls 5.00;
12.2.2. no vieglās automašīnas (vai tās piekabes) Ls 3.00;
12.3. par vienreizēju tirdzniecību publiskos pasākumos
(gadatirgos u.c. pasākumos)
maksa par 1 m²:
12.3.1. ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm - .Ls 2.00;
12.3.2. ar grāmatām un preses izdevumiem – Ls 0.50;
12.3.3. sabiedriskai ēdināšanai - Ls 2.00;
12.3.4. ar pašu izgatavotiem
mākslas priekšmetiem, lietišķās
mākslas un daiļamatniecības iz-

strādājumiem – Ls 1.00;
12.3.5. ar ziediem, stādiem,
košumkrūmiem, eglītēm –
Ls 1.00;
12.3.6. ar alkoholiskiem
un tabakas izstrādājumiem –
Ls 3.00.
12.4. Tirdzniecības nodeva
jāieskaita pašvaldības norēķinu
kontā pirms atļaujas saņemšanas. Neizmantotā nodeva netiek
atgriezta.
12.5. Ja tirdzniecības vietā
viens tirgotājs tirgojas ar vairākām preču grupām (produkcijas
veidiem), pašvaldības nodeva
maksājama par viena veida produkciju, kurai noteikta lielāka
nodevas likme.
VIII Atbildība par noteikumu
neievērošanu
13. Par Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un kārtības nodrošināšanu tirdzniecības vietā
ir atbildīgs tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizētājs.
14. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic pašvaldības
policijas darbinieki, Olaines novada domes deputāti un pašvaldības izpilddirektors.
15. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
IX Noslēguma jautājumi
16. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines Domes
Vēstis”, bezmaksas bukletā un
ievietoti pašvaldības mājas lapā
www.olaine.lv.
17. Noteikumi stājas spēkā
nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines Domes
Vēstis”.
Saistošo noteikumu pielikumi pieejami pašvaldībā un mājas lapā www.olaine.lv.
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Saistošie noteikumi Nr.6

„Par autoceļu uzturēšanas klasēm Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 23.februāra sēdes lēmumu (3.prot., 39.p.).
1. Saistošie noteikumi nosaka autoceļu uzturēšanas klases Olaines novada ziemas (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim).
2. Autoceļu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonai tiek noteiktas ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem (saistošo noteikumu pielikums).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis”.
Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu Olaines novada pašvaldībai piederošu autoceļu ikdienas uzturēšanas klases un to izpildes kārtību ziemas un vasaras sezonā,
ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti.
Saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz Ministra kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildi kontroli” otrās daļas 4.2.punktu.
Saistošie noteikumi reglamentē pašvaldības autoceļu lietošanu, kas izmantojami transportlīdzekļu un gājēju satiksmei, normatīvos aktos paredzētajiem mērķiem.
Ceļu lietotājiem ir tiesības transportlīdzekļu satiksmei lietot visus ceļus, uz kuriem neattiecas īpašs aizliegums, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus.
Saistošie noteikumi nemaina personām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

Pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Olaines novadā”
Olaines novada pašvaldības autoceļu vai to posmu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm
ziemas (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)
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A1

B

23.

Rīgas apvedceļš-BirzniekiJaunolaine (8080CB009136)

0,00

6,99

6,99

C

C

24.

Uzvaras līdums-Ziemeļu
mala (8080CB019-001)

0,00

3,265

3,265

D

D

Uzturēšanas
klase vasaras sezonai

Lejnieki - Skujenieki
(8080CB004-045)

Uzturēšanas
klase ziemas sezonai

21.
Posma garums km

Uzturēšanas
posms

22.

1.

Blukas-Bajāri
(8080CA001-010)

0,00

3,35

3,35

D

D

25.

Blijas-Veismaņu ceļš
(8080CB022-010)

0,00

1,78

1,78

D

D

2.

Pēternieku - Ķesteri
(8080CA002-640)

0,00

1,52

1,52

C

C

26.

Dzintari-Ansbaudas
(8080CB029-010)

0,00

9,31

9,31

D

D

3.

Stūrīši -Lakstīgalas
(8080CA003-154)

0,00

7,11

7,11

C

C

27.

0,00

1,14

1,14

A1

B

1,14

1,54

0,4

C

C

4.

Tīreļi – atkr. Izgāztuve
(8080CA005-010)

Gaismas-attīrīšanas ietaises
(8080CB038730)

0,00

5,5

5,5

C

C

28.

0,00

0,67

0,67

D

D

5.

Rubeņi - Lībieši
(8080CA006-370)

Uzvaras līdums-Vidiņi
(8080CC027-010)

0,00

1,56

1,56

B

B

29.

0,00

2,37

2,37

D

D

6.

Pastnieki–Birzuļu ceļš
(8080CA007-190)

Vecie Tīreļi - purvs
(8080CC036-010)

0,00

2,13

2,13

C

C

7.

Rīgas apvedceļš - Virši
(8080CA010-010)

0,00

4,55

4,55

B

B

8.

„Zīles”- Mellupi
(8080CA011-010)

0,00

1,36

1,36

D

D

9.

Cukurciema (ganu) ceļš
(8080CA014-037)

0,00

0,87

0,87

D

D

10.

A-8 – Olaines pilsēta
(8080CA015-100)

0,00

0,3

0,3

A

A

11.

A-8 – Kūdras fabrika
(8080CA016-010)

0,00

0,69

0,69

A1

A

0,69

2,71

2,02

C

C

N.
p.
k.

Autoceļa nosaukums

No
km

līdz
km

Baložu st. - Rīti
(8080CA017-100)

0,00

0,71

0,71

C

C

13.

Damradi – Cenu pagasts
(8080CA018-100)

0,00

1,1

1,1

D

D

Codes ceļš - Strēlnieki
(8080CA020-082)

0,00

0,91

0,91

D

IELAS

Rēķi - Pērles
(8080CA021-010)

0,00

1,92

1,92

C

C

16.

Namiķi – Birzuļi
(8080CA023-010)

0,00

2,51

2,51

D

D

17.

Bērzpils – brāļu kapi
(8080CA024-037)

0,00

0,98

0,98

C

C

18.

Dzelzceļa pārbr. - Lubauši
(8080CA026-010)

0,00

19.

Vecais Iecavas ceļš
(8080CA032-010)

20.

Ālupu ferma – A-8
(8080CA034-370)

0,00

0,73

1,51

30.

Dzelzceļnieku ciema
(8080IL001-100)

0,73

D

D

31.

Meža Baznīcas /pag.zemes/
(8080IL002-100)

3,24

A1

A

1,34

C

C

32.

0,73

D

D

6,8

D

D

1,51

D

D

Pionieru (8080IL004-100)

33.

Priežu (8080IL005-100)

1,26

D

D

34.

Ošu

0,45

D

D

(8080IL006-001)

35.

Ielas starp A8, Pionieru un
Priežu ielām
(8080IL007-100)

0,6

D

D

36.

Baznīcas /sakumposms/
(8080IL011-100)

0,14

D

D

37.

Baznīcas /kopliet., pag.
zemes/
(8080IL013-100)

0,29

D

D

D

15.

6

80,635 km

Jaunolaine

12.

14.

Autoceļu garums kopā

Stūnīši
38.

Skuju (8080IL008-640)

0,2

D

D

39.

Bērzu (8080IL009-802)

0,46

D

D

40.

Sūnu (8080IL010-100)

0,58

D

D

41.

Zaru /”Stūri”/
(8080IL012-001)

0,07

D

D

0,9

D

D

Olaine
42.

Ceļš uz attīrīšanas iekārtām (I-1)

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

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
u turpinājums no 5. lpp.
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
• Noteikt NĪ „Jaunvīntapi” NĪ lietošanas mērķus: - noliktavu apbūve, zemes gabala
kopplatība 14,94 ha, - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījumu joslā, zemes gabala
kopplatība 0,31 ha, - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādītā
mērķa NĪLM kods 0501 zemes
gabala kopplatība 10,6 ha.
• Apstiprinātas viena skolēna un audzēkņa uzturēšanas izmaksas 2011.gadā pašvaldības
izglītības iestādēs: PII “Zīle”
- Ls 132,31 mēnesī, PII “Dzērvenīte” - Ls 137,51 mēnesī, PII
„Magonīte” – Ls 133,23 mēnesī,
SPII „Ābelīte” pašvaldības grupās – Ls 156,68 mēnesī, Olaines
1.vidusskolā – Ls 41,38 mēnesī,
Olaines 2.vidusskolā - Ls 50,57
mēnesī. Izpilddirektora vietniecei 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.
• Piešķirt Jermolajevu ģi-

gadam (ieskaitot). Izmaksas
skat. tabulā Nr. 1.
Uzņēmuma SIA „Zeiferti”
finanšu stabilitātes uzlabošanai
investīciju periodā un pēc investīciju projekta ieviešanas, atbalstīt projektā iestrādāto tarifu
politikas realizāciju, iesniedzot
projektā plānoto tarifu pieprasījumu apstiprināšanai sabiedrisko
pakalpojumu regulatoram.

menei vienreizēju materiālo palīdzību Ls 100 sakarā ar Zelta
kāzu jubileju.
• Reģistrēt K.K. Olaines novada dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā.
• Divas personas uzņemtas
Olaines sociālās aprūpes centrā
ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai uz 1 gadu un
viena persona uzņemta uz pastāvīgu laiku.
• Nolemts pieņemt dāvinājumu - dzīvokli Nr.73 (kopējā platība 44.83 m2) Jelgavas ielā 28,
Olainē.
• Akceptēt SIA „Zeiferti”
sagatavoto iesniegumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Jaunolaines
Lielciemā 2.kārta” ES Kohēzijas
fonda līdzfinansējuma saņemšanai, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu. Apstiprināt
projektā iekļautās komponentes:
- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1952 m;
- ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L= 430 m;
- kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=1125 m;
- kanalizācijas tīklu paplašināšana, L= 2152 m.
Apstiprināt prioritārās investīciju programmas finanšu plānu
ar pieņēmumu, ka projekta finansēšanai izdodas piesaistīt KF
finansējumu un projekta realizācija notiek no 2011. līdz 2013.

Piešķirts līdzfinansējums
projektiem dalībai biedrības
„Pierīgas partnerība”
atklātajā konkursā
Kā informējam iepriekš,
biedrība „Pierīgas partnerība”
izsludināja 2. kārtu atklātajā
konkursā Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam
pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai. Pašvaldība un dažas
Olaines novada biedrības nolēma piedalīties šajā konkursā un
sagatavoja projektu pieteikumus. Dome izskatīja šos projek-

tu pieteikumus un nolēma:
1) Atbalstīt biedrības „Latvijas Inline hokeja centrs”
ieceri un projekta pieteikuma
iesniegšanu konkursam. Projekta atbalsta gadījumā piešķirt
biedrībai nepieciešamo projekta
līdzfinansējuma daļu 10% apmērā no kopējās attiecināmās projekta summas 13 589,60 LVL,
kas sastāda 1 358,96 LVL. Uzdot
Olaines sporta centra direktoram
noslēgt sadarbības līgumu ar
biedrību „LATVIJAS INLINE
HOKEJA CENTRS”.
2)
Atbalstīt
biedrības
„Olaines krievu kopiena” ieceri un projekta pieteikuma iesniegšanu konkursam. Projekta
atbalsta gadījumā piešķirt biedrībai nepieciešamo projekta līdzfinansējuma daļu 10% apmērā
no kopējās attiecināmās projekta
summas 5 002 LVL, kas sastāda
500,20 LVL. Uzdot Olaines Kultūras centra direktorei noslēgt
sadarbības līgumu ar biedrību
„Olaines krievu kopiena”.
3) Iesniegt projekta „Bēr-

Tabula Nr. 1
Izmaksas
Kopējās attiecināmās izmaksas
KF finansējums
Pašvaldības budžeta finansējums
SIA „Zeiferti” finansējums
Neattiecināmās izmaksas
SIA „Zeiferti” finansējums
Pavisam kopā

Lati
578 176,00
492 841,85
42 542,19
42 791,96
127 181,92
127 181,92
705 357,92

%
85,2%
7,3%
7,4%

nu rotaļu laukuma izveide
Olaines pilsētā” pieteikumu,
kura kopējā finansējuma summa sastāda 11 171,11 LVL bez
PVN. Projekta atbalsta gadījumā
nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 3 574,76 LVL, kas
sastāda: 10% apjomā no kopējās
attiecināmās projekta summas,
kas sastāda 1 117,12 LVL; neattiecināmās izmaksas (PVN)
no kopējās projekta summas
2 457,64 LVL.
4) Iesniegt projekta „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma
izveide Jaunolainē, Olaines
novadā” pieteikumu, kura kopējā finansējuma summa sastāda
10 680,60 LVL bez PVN. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 3 417,79 LVL, kas sastāda:
10% apjomā no kopējās attiecināmās projekta summas, kas sastāda 1 068,06 LVL; neattiecināmās izmaksas (PVN) no kopējās
projekta summas 2 349,73 LVL.
5) Iesniegt projekta „Ziemas kalna izveide Olaines
pilsētā” pieteikumu, kura kopējā finansējuma summa sastāda
10 740,30 LVL bez PVN. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 3 436,90 LVL, kas sastāda:
10% apjomā no kopējās attiecināmās projekta summas, kas sastāda 1 074,03 LVL; neattiecināmās izmaksas (PVN) no kopējās
projekta summas 2 362,86 LVL.

Pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Olaines novadā”
Olaines novada pašvaldības autoceļu vai to posmu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm
ziemas (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)

43.

Zemgales iela (I-2)

2,36

A

A

44.

Zemgales ielas pievedceļi
(I – 4a)

0,35

D

D

45.

Zemgales ielas pievedceļi
(I - 4b)

0,24

D

D

46.

Rīgas iela (I -5)

2,6

A1

A

47.

Rūpnīcu iela (I - 7)

0,47

A1

A

48.

Celtnieku iela ( I - 8)

1,41

D

D

49.

Jelgavas iela (I - 9)

1,14

A1

A

50.

Jelgavas ielas pievedceļš
(I -10)

0,15

D

D

51.

Veselības iela (I - 11)

0,32

A1

A

52.

Kūdras iela (I - 12)

0,43

B

B

53.

Kūdras ielas pievedceļš
(I - 13)

0,36

D

D

54.

Zeiferta iela (I - 14)

0,88

A1

A

55.

Zvaigznes iela (Zeiferta
ielas pievedceļš) (I - 15)

0,43

D

D

56.

Saules iela (I - 16)

0,2

D

D

57.

Strazdu iela (I - 17)

0,17

D

D

58.

Stacijas iela (I - 18)

0,91

A1

A

1,6

D

D

59.

Parka iela (I - 19)

0,34

A1

A

60.

Dzērvenītes iela (I - 20)

0,32

B

B

61.

Drustu gatve (I - 21)

0,25

D

D

62.

Stadiona iela (I - 22)

0,21

D

D

63.

Skolas iela (I - 23)

0,2

A1

A

64.

Tīreļu iela (I - 24)

0,5

D

D

65.

Dalbes iela (I - 25)

0,52

B

B

1,17

C

C

66.

Misas iela (I - 26)

0,12

D

D

67.

Indrānu iela (I - 27)

0,195

D

D

68.

Celtnieku ielas turp.
(I - 28)

1,57

D

D

69.

Ceļš uz artēziskām akām
(I - 29)

0,31

D

D

70.

Ceļš uz artēziskām akām
(I-30)

0,36

D

D

71.

Ziemeļaustrumu apv. ceļš
(Pilsētas apvedceļš)
(I - 31)

1,18

C

C

72.

Kanāls un perspektīvais
ceļš (Iespējamais apvedceļš ) (I - 31i)

2,95

D

D

73.

Ceļš uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (I - 33)
(Olaines pilsētas meži)

0,7

D

D

74.

Pievedceļš no Rīgas ielas
( I - 34)

0,02

D

D

75.

Mēness iela (I - 35)

0,51

D

D

Ceļu garums kopā

35,69 km
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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

Novada dome atbalsta bērnu un jauniešu iniciatīvu
2010. gada projektu konkurss
bija ražens – tika realizēti 28
projekti un apgūts finansējums
aptuveni 7 000 latu apmērā. Atgādinām, ka konkursa ietvaros
pašvaldība piešķir finansējumu
bērnu un jauniešu izstrādātu
projektu realizācijai. Pozitīvi
vērtējams ir tas, ka 2010.gada
realizētie projekti aptver dažādas jomas:
sportu:
Gitas Auzānes, Unas Auzānes, Ivo Auzāna (vadītājs Māris Auzāns) projekti „Olaines
novada jauniešu pludmales volejbola sacensības „Bumbas pa-

vēlnieks”” un „Olaines novada
skolēnu vieglatlētikas skriešanas, lēkšanas un mešanas disciplīnu dienas”;
Jura Goguļa (vadītājs Juris
Zakrevskis) projekts „Olaines
novada alpīnisma svētki – Pavasaris 2010”;
Mārtiņa Pauličenoka (vadītājs Aivis Ruļuks) projekts
„Olaines jauniešu interešu veicināšana florbolā”;
kultūru, mākslu, radošumu:
Beatrises Konošonokas (vadītāja Ilze Zemīte) projekti „Darām kopā” un „Darām atkal”;
Annas Romanovas (vadītāja

Olaines novada pašvaldība
izsludina

projektu konkursu
“Olaines novada bērnu un
jauniešu interešu izglītība”.
Projektu iesniegšanas termiņi 2011. gada 15.marts;
2011.gada 13.maijs;
2011.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,
• Olaines novada pašvaldības 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 cālis 2011

5.martā Olaines Kultūras namā notika jauno
vokālistu konkurss “Olaines cālis 2011”.
Konkursa uzvarētāji:
1. vieta Elizabete Siliņa 5 gadi, skolotāja
Olga Zujeviča (PII “Saulīte”),
2. vieta Margarita Konošonoka 6 gadi,
skolotāja Baiba Kaņepīte (vokālais ans. Olaines
cālīši),
3. vieta Haralds Kirhners 3 gadi, skolotāja
Lolita Saulīte (PII “Magonīte”),
3. vieta Alise Liskova 3 gadi, skolotāja Baiba
Ķaņepīte (PII “Zīle”).
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Ilze Orbidāne) projekti „Vizuāli plastiskās mākslas konkurss
„Sapņu pavadoņi”” un „Vizuāli plastiskās mākslas konkurss
„Novada mozaīka””;
Šarlotes Odzelevičas (vadītāja Zanda Remerte) projekts
„Uzdāvini Ziemassvētkus!”;
Marijas Grozas (vadītāja Ilze
Zemīte) projekts „Stikla mozaīkas”;
Elīnas Meļņikovas (vadītāja
Ilze Orbidāne) projekts „Mākslas dienas 2010”;
Suzannas Karīnas Žiras (vadītājs Edgars Kvjatkovskis) projekti „Skulptūru parks 2010” un
„Puķupodi pilsētvidē 2010”;
Paulas Pelčeres, Grietas Jankavas (vadītāja Ina Velberga)
projekts „Latviešu ievērojamāko
režisoru augstākie mākslinieciskie sasniegumi 2009. un 2010.
gadā”;
Aleksandras Gerasimovičas
(vadītāja Tatjana Fastoviča) projekts „Slavas minūte”;
Ievas Ozoliņas (vadītājas
Aija Jankava, Ina Velberga) projekts „Jauniešu lasīšanas veicināšanas projekts „Vidusskolēni
– jaunākās latviešu literatūras
vērtētāji””;
komunikāciju, sadarbību veicinošie projekti:
Ievas Ozoliņas (vadītāja Aija
Jankava) projekts „Jaunieši dažādās pilsētās – vienādi vai atšķirīgi?”;
Gunas Sakaines (vadītājs
Juris Zakrevskis) projekts „Olaines novada aktīvo jauniešu un
vidusskolu parlamentu sadarbības prasmju treniņš - nometne”.
Olaines Jauniešu padomes
(vadītāja Vita Jansone) projekts
„Olaines novada Teātra sporta
draudzības spēles 2010”;

Irinas Rudakas (vadītaja Tatjana Fastoviča) projekts „Draudzējas bērni!”;
nacionālo identitāti stiprinošie projekti:
Brigitas Mednes, Ernas –
Marijas Počas (vadītāja Ina Velberga) projekts „Pasākumu cikls
„Tā mēs jūtam Latviju””;
Paulīnas Piteņko (vadītāja
Olga Zujeviča) projekts „Jaunie
mūziķi Latvijai”;
Emīlijas Bērziņas (vadītāja
Ārija Spuņģe) projekts „4.maijs.
Vakar un šodien”;
Brigitas Mednes (vadītāja
Ina Velberga) projekts „Olaines
danču klubs 2010”;
kā arī citi interesanti projekti:
Annas Kazakovas (vadītāja
Marija Ragiņa) projekts „Dzīvnieki un pilsēta!”.
Ievas Ozoliņas (vadītāja Brigita Eltermane) projekts „Radošums, uzņēmība un inovācija
darbībā”.
Aicinām jauniešus izmantot
iespējas, kuras sniedz šis projektu konkurss, pašiem izrādīt
iniciatīvu. Esam pārliecināti, ka
vēl ir daudz labu neīstenotu ideju! Ja nezini ar ko sākt, nāc uz
pašvaldību, mēs tev palīdzēsim
ar padomu.
Olaines novada pašvaldība
izsaka pateicību visiem pašvaldības darbiniekiem – pedagogiem, kultūras iestāžu darbiniekiem u.c., kuri uzņēmās bērnu
un jauniešu izvirzīto projektu
vadīšanu, palīdzēja daudzām labām idejām īstenoties dzīvē un
padarīt Olaines novada bērnu un
jauniešu, kā arī citu sabiedrības
pārstāvju dzīvi interesantāku.
Nataļja Tropkina

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 9. februāra līdz 14. martam
reģistrētie mirušie
Georgijs Golosujevs, 42 gadus vecs – 09.02.2011.
Konstantīns Klepikovs, 80 gadus vecs – 13.02.2011.
Mirdza Saida, 84 gadus veca – 15.02.2011.
Aleksejs Kucs, 73 gadus vecs – 15.02.2011.
Nikolajs Stepanovs, 58 gadus vecs – 17.02.2011.
Imants Voldemārs Dzenis, 84 gadus vecs – 22.02.2011.
Aleksandrs Kolbanovs, 49 gadus vecs – 25.02.2011.
Ņina Ņedostupa, 73 gadu veca – 27.02.2011.
Alfreds Kupenis, 82 gadus vecs – 28.02.2011.
Žanna Dimova, 40 gadus veca - 01.03.2011.
Margarita Macujeva, 68 gadus veca - 02.03.2011.
Mihails Ozerovs, 49 gadus vecs - 07.03.2011.
Jānis Mazuks, 36 gadus vecs - 08.03.2011.
Olga Salaša, 46 gadus veca - 09.03.2011.
Sofija Mateikoviča, 96 gadus veca - 12.03.2011.
Jāņina Versocka, 62 gadus veca - 12.03.2011.
Jeļena Žučkova, 48 gadus veca - 13.03.2011.

Olaines novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
martā

70. gadskārtā
Reginu Amoliņu
Māru Ansoni
Ausmu Arnicāni
Visvaldi Ārmani
Robertu Čižovu
Fjodoru Jefimovu
Nataļju Kapitaņņikovu
Janīnu Maslovsku
Vadimu Mazoru
Zinaidu Moiseju
Āriju Možeiko
Vladimiru Ņedostupu
Mariju Pozņakovu
Vladimiru Rabkeviču
Borisu Rogali
Anatoliju Serjakovu
Ausmu Spunnīti
Zinaīdu Tjaglovu
Tatjanu Vorobjovu
Velgu Žurovsku
75. gadskārtā
Albertu Arnicānu
Liliju Arsobu
Anatoliju Barkovu
Josifu Beļkoviču
Imantu Eidiņu
Mariju Hainovsku
Elvīru Jakovļevu
Grigoriju Kleščenko
Laimoni Kļavnieku
Stepanu Korzeņu
Anatoliju Koteļņikovu
Laimīti Lukševicu
Zigmundu Meikšānu
Jevgeniju Simanovu
Tamaru Suprunu
Francu Ugorenko
Valentinu Vasilievu
Valdu Vilīti
80. gadskārtā
Jūliju Grjaznovu
Leonīdu Jackeviču
Helēnu Juhņeviču
Broņislavu Juknu
Mariju Lihovicku
Ludmilu Ļevinu
Rozu Razuvaevu
Zofiju Šabanovu
Zilviju Zeltiņu
Nadeždu Žeļezovu
85. gadskārtā
Tatjanu Fjodorovu
Pēteri Janu
Ninu Mamedovu
Helēnu Strautmani
Reginu Veļkovsku
90.gadskārtā
Lidiju Markovu
98. gadskārtā
Mariju Bērziņu
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.

