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Lai veicas mācībās un
pedagoģiskajā darbībā!
Jauns mācību gads ir jauns posms
dzīvē visiem, kas ar to ir saistīti,
solot iespējas, kas iepriekš nav
bijušas vai izmantotas.
Daudziem šis ir pirmais skolas
gads, daudziem pirmie soļi jaunā
klasē vai kursā, bet galvenais ir
ikdienas darbā neaizmirst, ka jūs
esat visplašāko iespēju posmā.
Izmantojiet to, jo izglītības
galamērķis nav tikai zināšanas,
bet turpmākā darbība – kā
rīkojamies ar to, kas mums pieder!
LATVIJAS VALSTS CEĻI INFORMĒ

Ja dzīvo novada vietās, no kurām nekursē sabiedriskais transports,
bet vēlies piedalīties pasākumā, piesakies līdz 29. augustam,
rakstot uz e-pastu agnese.skarstane@olaine.lv
vai zvanot pa tālr. 27099031; 67146038.

Iemūžini Olaines novada Jauniešu dienu un dalies iespaidos ar citiem!
Labākās fotogrāfijas un video tiks publicēti mājas lapā
(blakus tiem tiks norādīti to autori, tāpēc lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu;
ir iespēja arī palikt anonīmam).
Sūti fotogrāfijas un video uz e-pastu agnese.skarstane@olaine.lv
vai atnes (nogādā) Olaines novada pašvaldībā A. Skarstānei.

VAS “Latvijas Valsts
ceļi” Satiksmes informācijas
centrs informē, ka uz autoceļa A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) 22,8
kilometrā Olainē uz gājēju
pārejas iepretim Olaines
dzelzceļa stacijai uzstādīts
luksofors, kurā ir iebūvēts
ātruma sensors. Luksofors
atrodas ceļa posmā, kur
maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 70 km/st.
Gājēju pārejas luksofors papildināts ar ātruma kontroles
radariem un videokamerām.
Katrā braukšanas virzienā
virs ceļa uzstādīts viens radars,
pietiekamā attālumā no gājēju

pārejas – 120 m. Ja autovadītāji pārsniedz radaros noregulēto ātrumu, tiek dots signāls
luksofora vadības sistēmai, un
konkrētajā virzienā tiek apturēta satiksme uz 20 sekundēm,
luksoforā ieslēdzot dzelteno un
pēc tam sarkano gaismas signālu. Ātruma pārkāpējs vai tā
transporta līdzekļa reģistrācijas
numurs fiksēts netiek, vienīgā
sankcija pārkāpējiem ir lieka
apstāšanās.
Šis nav pirmais šāda veida
luksofors. Līdzīgs luksofors
pirms vairāk nekā gada ir uzstādīts Babītē. Tas darbojas bez
problēmām un ir izpelnījies satiksmes ekspertu atzinību.
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Valsts prezidents Andris
Bērziņš pasniedzis pašvaldībai apstiprināto ģerboni

Tuvojas beigām pirmais
mājas renovācijas projekts
Olaines novadā

Jaunolainē uzsākta ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

Šovasar jūlijā un augustā
Olaines novadā ir nosvinētas
septiņas Zelta kāzas

Olaines novadā atrastas
atslēgas vai dokumentus lūdz
nodot Pašvaldības policijā
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5. lpp.

7. lpp.

Saņem
ģerboni

Prezidents svinīgi pasniedz Pirmais daudzdzīvokļu
mājas renovācijas
Olaines novada ģerboni

projekts Olaines novadā
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

27.jūnijā pasākuma “Ģerboņu svētki Rīgas Pilī” ietvaros Valsts prezidents Andris
Bērziņš pasniedza Olaines
novada pašvaldībai apstiprināto novada ģerboni.
2011.gada 25.oktobrī Valsts
prezidents Andris Bērziņš iedibināja tradīciju, kuras laikā notiek novadu un pagastu ģerboņu svinīgā pasniegšana. Šoreiz

notika jau trešie ģerboņu svētki, kuru laikā ģerboņi (atbilstoši Valsts Heraldikas komisijas
prasībām speciāli sagatavotajās
mapēs) tika svinīgi pasniegti
Olaines novadam, kā arī Aizkraukles, Aizputes, Alsungas,
Engures, Krāslavas, Mērsraga,
Priekuļu, Rojas un Vaiņodes
novadiem un Mētrienas pagastam (Madonas novads).

Olaines novada domes
priekšsēdētājs J.Pavlovičs pasākuma laikā prezentēja Olaines novadu, sniedza ģerboņa
skaidrojumu un piemiņai pasniedza Valsts prezidentam
A.Bērziņa kungam sakarā ar
Olaines 45.gadadienu speciāli izgatavotu pulksteni, kurš ir
pulksteņa, kurš atrodas Olaines
pilsētas centrā, atveidojums.

Labdarības akcija “NO SIRDS UZ SIRDI”
Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests”
un Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas
ģimeņu stiprināšanas projekts Olaines novadā

Tuvojas noslēgumam pirmais Olaines novadā realizētais daudzdzīvokļu mājas
renovācijas projekts „Daudzdzīvokļu mājas Baznīcas ielā
6, Jaunolainē, Olaines novadā renovācija”, kurš īstenots
piesaistot ES ERAF līdzfinansējumu. Daudzdzīvokļu
mājas Baznīcas ielā 6, Jaunolainē dzīvokļu īpašnieku lēmums par mājas renovācijas
projekta pieteikuma iesniegšanu Latvijas Investīciju un
Attīstības aģentūrai (LIAA)
tika pieņemts jau 2010.gada
jūnija mēnesī.
Saskaņā ar 2011.gada
septembrī noslēgto līgumu
par projekta īstenošanu, 50%
(Ls 18570,64) no plānotajām
projekta realizācijas attiecināmajām izmaksām, ar LIAA
starpniecību, tiek finansētas
no ERAF līdzekļiem. Atlikušos 50% no attiecināmām
izmaksām, kā arī uz projektu
neattiecināmās izmaksas finansē dzīvokļu īpašnieki. Projekta
ieviešanu administrē namu apsaimniekotāja SIA „Zeiferti”.
Renovācijas darbi tika
veikti saskaņā ar ēkas vienkāršotās renovācijas projektu,
kurš tika izstrādāts ņemot vērā
energoaudita izteiktās rekomendācijas un dzīvokļu īpaš-

nieku kopsapulcē akceptētos
renovācijas pasākumus.
Ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu mājā Baznīcas ielā 6,
Jaunolainē, ir tikai 12 dzīvokļi
un jebkurš no veicamajiem renovācijas pasākumiem būtiski
iespaido dzīvokļu īpašnieku
maksājumus par renovācijas
darbu veikšanu, lēmums par
veicamajiem renovācijas darbiem tika pieņemts ar sevišķu
piesardzību, paredzot tikai neatliekamo un lielāko ekonomisko efektu nesošo darbu
izpildi.
Renovācijas projekta ietvaros ir veikti sekojoši ēkas renovācijas darbi:
• ēkas pamatu cokola siltināšana 126 m2;
• ēkas gala sienu siltināšana 285 m2;
• ēkas bēniņu siltināšana
214 m2;
• ēkas pagraba pārseguma
siltināšana 214 m2 ;
• ēkas jumta seguma nomaiņa 310 m2;
• ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija un siltummezgla
remonts;
• ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu remonts;
• ēkas ventilācijas sistēmas
remonts (ventilācijas šahtu tīrīšana un mūra ventilācijas skursteņu atjaunošana).
Viesturs Liepa,
SIA „Zeiferti” valdes
loceklis

aicina iedzīvotājus ziedot
Olaines novada grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem
mācību grāmatas, kancelejas piederumus, mugursomas,
apavus, biroja un sadzīves tehniku.
No 2012.gada 20. augusta līdz 1.oktobrim
Jūs varat atstāt, kā arī apmainīt pret Jums nepieciešamām lietām
savus ziedojumus:
• Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā ”OLAKS”,
Olainē, Stacijas ielā 38A, 67965662, 29116760
(O., T., C., P. no 8.00 līdz 12.00);

• Ēka Baznīcas ielā 6 pirms renovācijas

• Gaismās, Gaismas ielā 6, Stūnīšos, 67931164;
• Ģimeņu atbalsta centra telpās – Meža ielā 2, Jaunolainē,
67967414, 27860992 (O., T., C. no plkst. 9.00 līdz 12.00).
Atbalstīsim grūtībās nonākušās ģimenes ar bērniem!
Olaines sociālais dienests saka paldies par Jūsu sirds dāsnumu!
• Ēka Baznīcas ielā 6 pēc renovācijas
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Jaunajā estrādē sezona pilnā sparā
nību bērnu drošībai un mācīt
cienīt mākslinieku sniegumu
pasākumu laikā, lai nebojātu
pārējo skatītāju prieku.
Rūpējoties par bērnu drošību, atgādinām vecākiem un
bērniem, ka estrāde nav sporta
laukums, kur var skrituļot un
izmēģināt alpīnistu prasmes.
Atrašanās estrādē ārpus pasākumiem nav atļauta.
Mirdza Veļikodnaja,
Olaines Kultūras centra
direktores p.i.

Ir ieskandināta Olaines
Mežaparka estrādes pirmā
vasara. Olaines Kultūras
centra darbiniekiem tā reizēm lika justies kā mazulim,
kas sper savus pirmos soļus.
Šogad vasara nevienu nav
sevišķi lutinājusi ar labiem
laika apstākļiem, arī uzaicinātie mākslinieki estrādē ir izbaudījuši kā saules svelmi, tā
arī mirkuši lietus šaltīs. Dziedātāju skanīgās balsis reizēm
sacentās ar pērkona negaisa
dārdiem.

Par spīti visiem starpgadījumiem, Olaines Mežaparka
estrādē ir notikuši visdažādākie pasākumi, kas izskanējuši
reizēm līdz pat Uzvaras līdumam. Līdz vasaras beigām
mūs visus vēl sagaida ne viens
vien pārsteigums.
Vienmēr Jūs – uzticamie
skatītāji un klausītāji esat bijuši līdzās, spītējot lietus gāzēm,
kas reizēm pat neļāva saskatīt košos mākslinieku tērpus.
Paldies Jums par pacietību!
Arī turpmāk ceram uz Jūsu

atbalstu, kopā veidojot mūsu
atpūtas pasākumus. Būsim pateicīgi par līdzdalību, pilnveidojot kultūras dzīvi Olaines
novadā. Ar prieku uzklausīsim
un, iespēju robežās, īstenosim
jūsu ierosinājumus uzaicināt
viesmāksliniekus, kas priecēs
Olaines novada iedzīvotājus
un viesus.
Gaidīsim Jūsu priekšlikumus par ērtāko pasākumu norises laiku.
Olaines Kultūras centrs ļoti
lūdz vecākus pievērst uzma-

Sakarā ar pasākumiem
estrādē pašvaldība saņem
gan pateicības vārdus, gan
sūdzības par to, ka pasākumi
ir pārāk skaļi un notiek vēlu,
līdz ar to tiek traucēts iedzīvotāju miers. Līdz ar to, pašlaik
pieņemts lēmums, ka pasākumi var notikt līdz plkst. 23.00,
bet tiek prognozēts, ka tuvākajā sēdē deputāti vienosies,
ka izņēmumi varētu būt trīs
pasākumi gadā, kuru ilgums
paredzēts līdz plkst. 02.00.
Tie ir Olaines novada svētki,
Līgo svētki un Olaines novada Jauniešu diena.

Olaines Mūzikas
un mākslas skolas
Mākslas nodaļa rīko
iestājeksāmenus
topošajiem audzēkņiem
jaunajam
2012./2013. mācību gadam
27.augustā plkst.17.30
Mākslas nodaļas
3.stāva zālē
(Zemgales ielā 31, Olainē).
Līdzi jāņem
HB zīmulis un dzēšgumija.
Papildus info pa tālruni 20310300.
Olaines novada pašvaldības
2011.gada publiskais pārskats
2012.gada 20.jūnija Olaines
novada domes sēdē tika apstiprināts Olaines novada pašvaldības
2011.gada publiskais pārskats.
Šis dokuments ir pieejams
jebkuram interesentam:
• Olaines Bibliotēkā
(Zemgales ielā 24),
• Jaunolaines Bibliotēkā
(Meža ielā 2),
• Gaismu Bibliotēkā
(Gaismas ielā 1-1),
• Olaines novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā
(Zemgales ielā 33),
• Olaines pagasta pārvaldē
(Meža ielā 2),
• Latvijas Nacionālajā bibliotēkā,
• pašvaldības interneta mājas
lapā www.olaine.lv.

Uzsāk realizēt Kohēzijas fonda projektu
“Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā”
2011.gada 22.jūlijā, starp
SIA „Zeiferti” un LR Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju tika noslēgts līgums par Kohēzijas
fonda (KF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā” realizāciju.
Kopējās projekta izmaksas
Ls 705 357,92, tajā skaitā ES
KF finansējums Ls 492 8142.
Minētā projekta ietvaros
tiek veikta ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana,
tostarp:
• Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L = 1952 m, tajā
skaitā :
- Ūdensvada rekonstrukcija
Meža ielā līdz katlu mājai
L = 962 m,
- Ūdensvada
rekonstrukcija Meža ielas dzīvojamajā
kvartālā L = 555 m;
- Ūdensvada rekonstrukcija
Ošu ielā L = 290 m,
- Ūdensvada
rekonstrukcija posmā no Priežu ielas
L = 75 m,
- Bojātā posma rekonstrukcija
L = 70 m.
• Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L = 430 m, tajā

skaitā:
- Ūdensvada izbūve Lielķikuļu rajonā L = 295 m;
- Ūdensvada izbūve Smilšu
ielā L = 135 m.
• Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, Centra (Meža
ielas) rajona dzīvojamā kvartāla esošo kanalizācijas vadu
rekonstrukcija L = 1125 m;
• Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L = 2152 m, tajā
skaitā:
- Pašteces kanalizācijas tīklu
izbūve šādās ielās: Priežu
ielā L = 1330 m, Pionieru
ielā L = 395 m, Ošu ielā L
= 305 m un Smilšu ielā, L =
122 m.
Pēc iepirkumu procedūras realizācijas, 2012.gada
17.februārī ar SIA „Siltums

Jums” tika noslēgts līgums
par būvdarbiem, nepieciešamā tehniskā projekta izstrādi
un būvdarbu izpildi. Būvdarbi
projekta ietvaros uzsākti 2012.
gada 17.jūlijā.
Ņemot vērā, ka projekta
realizācijas laikā, būvdarbu
zonā tiek mainīta transporta
kustības shēma, lūdzam iedzīvotājus sekot Olaines novada
pašvaldības mājas lapā izvietotajai informācijai.
KF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā” ir 2009.
gadā pabeigtā KF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība
Olainē un Jaunolainē” Jaunolaines komponente, turpinājums. Minētā projekta
ietvaros Jaunolaines ciemā
tika izbūvēti 2 jauni artēzis-

kie urbumi, jauna ūdens atdzelžošanas stacija un jaunas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī, paplašinot un rekonstruējot ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklus vienotā
ūdensapgādes sistēmā, tika

apvienotas Meža ielas, Baznīcas ielas un Pionieru ielas
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
Viesturs Liepa,
SIA „Zeiferti” valdes loceklis
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Novada domē sveic jaundzimušos

Kad bērni apkārt,
tad ir kaut kā drošāk.
Cik otrādi! Pat tad,
ja nevar tie
Mūs aizstāvēt, tu jūties
tomēr možāk,
Tu jūties stiprāk,
kad tev vajag iet.
/Imants Ziedonis/
Olaines novada domē
30.jūnijā notika Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas
pasākums, uz kuru bijām
uzaicinājuši 30 Olaines novada jaundzimušos bērniņus

- 17 meitenītes un 13 puisīšus, un viņu vecākus. No 30
mazuļiem 16 ir pirmdzimtie
bērniņi, 9 - otrās atvasītes,
3 – trešie, 1 - ceturtais un
1- piektais bērniņš ģimenē.
Kopā ar māmiņām, tētiem,
māsiņām un brālīšiem, radiem un draugiem bija ieradušies 26 mazulīši. Olaines
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Pavlovičs apsveica bērniņu vecākus ar īpašo notikumu viņu dzīvē - mazuļa
piedzimšanu, pasniedza apsudrabotu melhiora karotīti

ar iegravētu bērna vārdiņu
un dzimšanas datiem, kā arī
naudas balvu - 100 latus. Pasākumā visus priecēja bērnu
vokālais ansamblis „Olaines
cālīši” skolotājas Baibas Kaņepītes vadībā.
Pēc pasākuma svinīgās daļas bija kopīgā fotografēšanās
un iespēja aplūkot Olaines
Vēstures un mākslas muzeju,
kā arī iemalkot kafiju, tēju un
brīvā gaisotnē aprunāties ar
domes priekšsēdētāju par sev
interesējošām tēmām.
Mīļi sveicam -

Miku Zagladovu, Dianu
Franci, Martu Antoņēviču,
Esteri Lazdu-Lazdiņu, Darju
Matvejevu, Līgu Liepiņu,
Alisu Zagumeņņiku, Adrianu Krutjakovu, Danielu Karačevu, Evelīnu Zīli, Klāru
Kokoreviču, Artūru Vlasovu,
Zani Blūmu, Kamillu Prancāni, Jegoru Semjonovu, Alisi
Rumbu, Taisiju Gržibovsku,
Alberto Jāni Konesu-Vērmani, Džuljetu Baduncu, Kārli Briedi, Markusu Vanagu,
Viestardu Prūsi, Jaroslavu
Orlovski, Timuru Jakovļevu,

Anastasiju Bogdanovu, Vladimiru Gusevu, Damiānu Poriķi, Aleksu Karolīnu Petrovu, Māri Ignatoviču, Izabellu
Rokolu un viņu vecākus!
Anatola Fransa vārdiem
sakot: dzīve ir īsa, bet cilvēks
to izdzīvo vēlreiz savos bērnos.
Vēlam veselību, izturību
un saticību ģimenē!
Ināra Brence,
Olaines novada
Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Nolemts apsveikt Olaines
1. un 2. vidusskolas pirmklasniekus Zinību dienā ar pašvaldības
suvenīru - pildspalvu un zīmuli.
• Piešķirta braukšanas izdevumu kompensācija 3 bērnu
– invalīdu vecākiem Ls 100 mēnesī (katram) uz laiku no 2012.
gada 3.septembra līdz 2013.
gada 31.maijam transporta nodrošināšanai no dzīvesvietas
līdz Rīgas 71.vidusskolas Bērnu invalīdu izglītības un rehabilitācijas centram un atpakaļ.
• Nolemts atdalīt no d/s „Vasara” koplietošanas zemes ar
kadastra apzīmējumu 8080 006
0585 (kadastra Nr. 8080 006
0585, 1.6 ha platība) 0.0600 ha,
izveidojot jaunu pastāvīgu zemes vienību (nekustamo īpašumu (NĪ)).
• Atļauts izstrādāt zemes
ierīcības
projektu,
sadalot
NĪ „Stenderi”, Medemciemā.
• Papildus piešķirti Ls 3166
p/a „Olaines sociālais dienests”
mobilā pacēlāja invalīdu ratiņkrēsliem iegādei.
• Piešķirti Ls 45 780,26 siltumtīklu posmu nomaiņai pēc
projekta „Maģistrālie siltumtīkli” Nr.2005107V.
• Atbalstīts SIA „Zeiferti”
priekšlikums par asfaltbetona
seguma atjaunošanas un šķembu
seguma ierīkošanas darbiem pie
ēkām Gaismas ielā 4 un Gaismas
ielā 5, Stūnīšos par Ls 9 419,33.
• Atbalstīts SIA „Zeiferti” priekšlikums par asfaltbetona seguma ieklāšanu Bērzu
ielā, Stūnīšos, par Ls 16 297,47
un šķembu seguma atjauno-

4

šanu Sūnu ielā, Stūnīšos par
Ls 2 876,17.
• Sniegta palīdzība, piešķirot
vienreizēju pabalstu Ls 200 dzīvojamās telpas Rēķi 5-x, Ezītī,
jumta remontam (atjaunošanai
pēc ugunsgrēka).
• Olaines sociālās aprūpes centrā uzņemtas četras
personas.
• Pieņemti saistošie noteikumi Nr.9 „Par grozījumiem Olaines novada domes saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Olaines
novada pašvaldības 2012.gada
budžetu””.
• Olaines Sporta centram atļauts plānotos budžeta līdzekļus
izlietot piecu iedzīvotāju transporta izdevumu segšanai braucienam uz Pasaules čempionāta
Inline hokejā kvalifikācijas turnīru 3.-5.augustā Sofijā, Bulgārijā.
• Personai X uzdots novērst
patvaļīgās būvniecības radītās
sekas - nojaukt patvaļīgi uzbūvētās ēkas d/s „Tiltiņi”, Stīpniekos.
• Atbalstīts SIA „Balve”,
SIA „Barauka”, SIA „Berna”, SIA „Dūces”, SIA „Balse”, SIA „Gaiga”, SIA „Gersi”,
SIA „Medmale” un SIA „Maiva”
piedāvājums par papildus 800 m
pašvaldības ceļa „C1005 Tīreļi
– Atkritumu izgāztuve” asfaltbetona seguma un lietus ūdens
novadīšanas komunikāciju izbūvi veicot attiecīgus grozījumus
2012.gada 13.febrūarī noslēgtajā „Sadarbības līgumā par ceļa
izbūvi”.
• Zemgales ielā 31 pagrabstāvā plānots izveidot „Veselī-

bas istabas”, kur tiks nodrošināta bezpajumtnieku ēdināšana,
dušas telpas, veļas mazgāšana
un lietotā apģērba izsniegšana.
P/a „Olaines sociālais dienests”
2012.gada budžetā šim mērķim ir paredzēts finansējums Ls
25000. Tika veikts iepirkums, tā
rezultātā atbilstoša un lētākā piedāvājuma kopēja summa sastāda
Ls 33968,43 (ar PVN). Līdz ar
to dome nolēma piešķirt papildus Ls 8969 p/a „Olaines sociālais dienests” Zemgales ielā
31, Olainē pagrabstāva telpu remontdarbiem.
• Papildus piešķirti Ls 10386
Olaines 1.vidusskolas klašu kapitāliem remontdarbiem.
• Papildus piešķirti Ls 5861
PII „Dzērvenīte” sporta zāles ar
palīgtelpām remontdarbiem.
• Papildus piešķirti Ls 5000
PII „Zīle” mēbeļu iegādei grupās, nojumes remontam, rotaļu
laukuma un soliņu iegādei.
• Papildus piešķirti Ls 5000
PII „Magonīte” datortehnikas ar
programmatūru, ekrāna iegādei,
bērnu rotaļu laukuma konstrukciju un solu iegādei.
• Piešķirti Ls 6300 SPII
„Ābelīte” portatīvo datoru, monitoru (4 kompl.) un bērnu kustību aktivitāšu centra iegādei.
•
Papildus
piešķirti
Ls 6519,06 Jaunolaines stadiona
apgaismojuma rekonstrukcijai.
• Papildus piešķirti Ls 8500
Olaines 2.vidusskolai centrālo
ārā kāpņu un iekšējo komunikāciju remontam, skolēnu un kabineta mēbeļu iegādei.
• Atļauts izstrādāt zemes ie-

rīcības projektu, sadalot NĪ „Andrīši-1”, Pārolainē.
• Apstiprināts Olaines pagasta pārvaldes ziņojums par
mobilo telekomunikāciju bāzes
stacijas Medemciemā publisko apspriešanu. Atbalstīta SIA
„TeleTower” būvniecības iecere
„Mobilo telekomunikāciju bāzes
stacija Olaines novadā, Olaines
pagastā, Medemciemā, „Stenderi””.
• AS „Olaines ūdens un siltums” uzdots veikt šādus darbus Olaines novada pašvaldības
īpašuma „Sila kapi” pieguļošās
teritorijas sakārtošanā: - ierīkot
gar kapu teritoriju nožogojumu
(1,5m x 475 m); - izveidot auto
stāvvietu (ar dolomīta šķembu
segumu) kapu apmeklētājiem
pie kapu teritorijas (20m x 55
m); - ierīkot autobusu pieturu
ar soliņu pie kapu teritorijas; pārrakt piebraucamos ceļus (2
gab.) no autoceļa A5 uz ūdens-

krātuvi; - atjaunot zīmes par
aizliegumu peldēties. Akceptēt
2012.gada 18.jūnija Līguma Nr.
12/803/02-25 slēgšanu starp AS
„Olaines ūdens un siltums” un
SIA „Boksa klubs „Lāčplēsis””,
kas paredz laikā posmā, no līguma noslēgšanas, līdz 2012.gada
18.septembrim nodot SIA „Boksa klubs „Lāčplēsis”” apsaimniekošanā (tīrības un kārtības
nodrošināšanai) par atlīdzību,
daļu no Olaines novada kapsētas „Sila kapi” teritorijas - ūdens
tilpni ar tai piegulošo teritoriju,
5,75 ha kopplatībā. Vēlreiz vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka
ūdenskrātuve pie Sila kapiem
nav pieskaitāma pie Olaines novada peldvietām. Tā ir daļa no
Sila kapu teritorijas.
Visi domes lēmumi ir elektroniski pieejami interneta mājas lapā www.olaine.lv – dokumenti – domes lēmumi.

Aicinām veikt krūšu izmeklējumus!
Mobilais mammogrāfs Olainē būs 5.septembrī un 3.oktobrī
pie Olaines veselības centra no plkst.9.00 līdz 17.00.
Lai veiktu izmeklējumu, jāpierakstās pa tālr.:
67142840 vai 27866655.
В Олайне можно сделать маммографию
Приглашаем женщин пройти обследование груди в
мобильном маммографе в Олайне 5 сентября и 3 октября.
Мобильный маммограф будет вас ждать у Олайнского
центра здоровья (ул. Веселибас 5) с 9.00 до 17.00.
Чтобы обследоваться, необходимо своевременно
записаться на прием по тел. 67142840 или 27866655.

Laimes māte dzīves gados
Laimes dzirksti sējusi,
Vedusi Jūs baltos ceļosLaimi dāvāt spējusi.
/V. Kokle-Līviņa/

Olaines novada dome

Sveic 7 pārus Zelta kāzās!
Šovasar –
no jūnija līdz augustam –
Olaines novadā Zelta kāzas
svinēja septiņi pāri.

Gelennu un
Ivanu
Jerjominus!

Mīļi sviecam Zelta kāzu jubilejā:

(Laulība reģistrēta
1962.gada 12.maijā
Loimolas ciema padomē
Suojarvi rajonā, Karēlijas
autonomajā apgabalā).

Mariju un
Viktoru
Svečkarjovus!

Janīnu un
Albertu
Maslovskus!

Veltu un
Henrihu
Krevānus!

Regīnu un
Romualdu
Rogovskus!

Valdu Edīti
un Helmutu
Postus!

Lidiju un
Georgu
Cvetkovus!

(Laulība reģistrēta
1962.gada 22.jūnijā
Rīgas pilsētas
Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas nodaļā).

(Laulība reģistrēta
1962.gada 14.jūlijā Saldus rajona
Brocēnu strādnieku
ciemata izpildu komitejā).

(Laulība reģistrēta
1962. gada 14.jūlijā
Rīgas pilsētas
Ļeņina rajona
Dzimtsarakstu birojā).

(Laulība reģistrēta
1962. gada 11.augustā
Rīgas pilsētas
Dzimtsarakstu birojā).

(Laulība reģistrēta
1962.gada 11.augustā
Rīgas pilsētas
Dzimtsarakstu birojā).

(Laulība reģistrēta
1962. gada 14.augustā
Dalbes ciema
izpildu komitejā).

Sarkanais krusts īsteno bezmaksas pārtikas produktu izdali
Latvijas Sarkanā Krusta
Rīgas apriņķa komiteja jūlijā uzsāka īstenot Eiropas
Komisijas 2012.gada programmu vistrūcīgākajām personām Olaines novadā.
Pārtikas produktu komplektos ietilpst deviņi produkti:
pilnpiena pulveris 0,4 kg, makaroni 2 x 0,5 kg, auzu pārslu
biezputra ar ogām vai augļiem
2 x 0,07 kg, pankūku milti 0,4
kg, kartupeļu biezputra 0,2 kg,

griķi 0,3 kg, manna 0,5 kg,
kviešu milti a/l 1 kg, sautēta
cūkgaļa 0,25 kg.
Pārtikas produktu komplektus var saņemt:
• ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuras ir atzītas par trūcīgām saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu
(Ministru kabineta 2010.gada

30.marta noteikumi Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu”);

valdības sociālais dienests.
Vienai personai mēnesī pienākas viens pārtikas produktu
komplekts.

• ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas
atzītas par tiesīgām saņemt
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības
pabalstu ārkārtas situācijā,
ja to apliecina attiecīgās paš-

Olaines novadā pārtikas
produktu komplektus iespējams saņemt sekojošās izdales
vietās:

ielā 2, pie Antoņinas Rozentāles ceturtdienās no plkst.9.00
līdz 13.00;
• LSK Olaines nodaļā, Veselības istabā, Olainē, Zemgales ielā 31, pagrabstāvā, pie
LSK Olaines nodaļas vadītājas
Regīnas Evertes ceturtdienās
no plkst.14.00 līdz 18.00.

• Olaines sociālā dienesta
Jaunolaines klientu apkalpošanas punktā, Jaunolainē, Meža

Ulla Antona,
LSK Rīgas apriņķa
komitejas izpilddirektore
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Saistošie noteikumi Nr. 8
“Par sociālās palīdzības piešķiršanas un saņemšanas kārtību Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2012. gada 25. jūlija sēdes lēmumu (11.prot ., 29.2.p.). Spēkā no 2012.gada 21. augusta.
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu
(turpmāk – pabalsts) veidus un
apmērus, pabalstu piešķiršanas
un izmaksas kārtību personām
(ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī pabalstu piešķiršanas vai atteikumu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Olaines novada
pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu un/vai materiālu atbalstu
personām (ģimenēm), kurām tas
nepieciešams, lai apmierinātu to
pamatvajadzības un veicinātu
viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.
3. Ar sociālo palīdzību saistīto jautājumu risināšanu un
lēmumu pieņemšanu Olaines
novada dome deleģē pašvaldības aģentūrai „Olaines sociālais
dienests’’ (turpmāk - Sociālais
dienests).
4. Olaines novada dome apstiprina sociāliem pabalstiem
nepieciešamo budžetu un ieskaita Sociālajam dienestam finanšu līdzekļus tā izpildei.
5. Pabalstus var saņemt personas, kuras ir deklarējušas savu
pamatdzīvesvietu Olaines novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
6. Papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajam par
trūcīgu personu (ģimeni) var tikt
atzīta persona (ģimene), kuras
īpašumā ir:
6.1. mežs vai zeme līdz 5
ha platībā un no minētā īpašuma
netiek gūti papildus ienākumi;
6.2. viens nekustamais īpašums, kurā deklarēti un dzīvo
personas (ģimenes) un ģimenes
locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;
6.3. dārza mājiņa, kura nav
piemērota pastāvīgai dzīvošanai
un kura nav nodota lietošanā trešajām personām;
6.4. viena garāža, viens automobilis, motocikls, motorollers
vai mopēds personai (ģimenei),
kurš ir ilgāk kā 12 mēnešus ģimenes īpašumā, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim.
7. Pabalstus var samazināt
par personai piešķirto daļu, vienlaikus ievērojot katra bērna tiesības un intereses, vai nepiešķirt
atsevišķi dzīvojošai personai, ja
tā:
7.1. atteikusies no līdzdarbības vai noteiktā laikā nav iesaistījusies pasākumos savas
sociālās problēmas risināšanai;
7.2. sniegusi nepatiesas ziņas vai atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem,
kas raksturo klienta spēju nodrošināt pamatvajadzības un
iesaistīties pasākumos savas
sociālās problēmas risināšanai;
7.3. atrodas prombūtnē ilgāk
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par kalendāra mēnesi un saņem
sociālo vai ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības,
atrodas ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē
vai citu pamatotu iemeslu dēļ
nav iekļaujama ģimenes sastāvā.
8. Ja Sociālais dienests konstatē, ka pabalsts ir nepamatoti
izmaksāts klienta vainas dēļ,
klientam sniedzot nepatiesu vai
nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru, tad Sociālais
dienests pieņem lēmumu par
nepamatoti izmaksāto pabalstu
atgūšanu.
II Pabalstu veidi
9. Pašvaldībā ir noteikti šādi
pabalstu veidi:
9.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI pabalsts);
9.2. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts (turpmāk - dzīvokļa pabalsts);
9.3. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai:
9.3.1. pabalsts sakarā ar ilgstošu slimību;
9.3.2. pabalsts medicīnas
pakalpojumu, medikamentu un
medicīnas preču iegādei, stomatologa un zobu protēzista pakalpojumiem.
9.4. pabalsts ēdināšanai:
9.4.1. skolās;
9.4.2. pirmsskolas izglītības
iestādēs;
9.4.3. bērniem, kas atrodas
vasaras nometnēs;
9.4.4. bezmaksas ēdināšana;
9.4.5. dienas centros,
9.5. pabalsts bērna izglītībai
un audzināšanai;
9.6. pabalsts aprūpei;
9.7. apbedīšanas pabalsts.
III Pabalstu saņemšanas
kārtība
10. Persona iesniedz Sociālajam dienestam rakstveida
iesniegumu, kurā norāda, kāda
veida pabalstu vēlas saņemt, uzrāda visus personas (ģimenes)
ienākumus, kā arī uzrāda dokumentu, kas apliecina personas
tiesības saņemt konkrēto pabalsta veidu, oriģinālus un pievieno
iesniegumam minēto dokumentu
kopijas.
11. Sociālais dienests pieņem un pārbauda iesniegtos
dokumentus, novērtē personas
(ģimenes) materiālo stāvokli,
nepieciešamības gadījumā veic
dzīvesvietas apsekošanu un pieprasa papildus informāciju no
personas.
12. Pamatojoties uz šiem noteikumiem un sociālā darbinieka atzinumu, Sociālais dienests
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieņem rakstisku lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
13. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieņemtais lē-

mums tiek paziņots iesniedzējam un nodots izpildei.
IV Pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai
14. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
V Dzīvokļa pabalsts
15. Dzīvokļa pabalstu piešķir
par dzīvokli, kurā persona (ģimene) faktiski dzīvo.
16. Dzīvokļa pabalstu 50%
apmērā no apkures maksas par
40 kvadrātmetriem pirmajai personai un par 18 kvadrātmetriem
par katru nākošo personu, laika
periodā no attiecīgā gada 1.jūnija līdz nākošā gada 31.maijam,
ne vairāk kā uz sešiem mēnešiem, nepārsniedzot Ls 150,
piešķir:
16.1. trūcīgām personām (ģimenēm);
16.2. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī
nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu un kuru ģimenēs nav
darbaspējīgu personu un, ja:
16.2.1. tiem nepieder naudas
līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri
vai īpašums, izņemot
normatīvajos aktos un šo noteikumu
6.punktā minēto;
16.2.2. tie nav noslēguši uztura līgumu;
16.2.3. tie nesaņem ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tie neatrodas ieslodzījumā.
17. Dzīvokļa pabalstu 7 5 %
apmērā no apkures maksas par
40 kvadrātmetriem pirmajai personai un par 18 kvadrātmetriem
katrai nākošai personai, laika periodā no attiecīgā gada 1.jūnija
līdz nākošā gada 31.maijam uz
sešiem mēnešiem, nepārsniedzot
Ls 200, piešķir pensionāriem un
personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī
ir mazāki par 75% no valstī noteiktās minimālās algas, kuru ģimenēs nav darbaspējīgu personu
un, kuras atbilst šo noteikumu
16.2.1.-16.2.3.apakšpunktos noteiktajam.
18. Piešķirtais dzīvokļa pabalsts par dzīvokli:
18.1. ar centralizētu apkuri tiek pārskaitīts pakalpojumu
sniedzējam;
18.2. ar individuālu apkuri
pēc vienošanās ar iesniedzēju
tiek izmaksāts skaidrā naudā vai
pārskaitīts uz iesniedzēja bankas
kontu.
19. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja:
19.1. dzīvokļa iemītnieki pēdējo 12 mēnešu laikā uzlabojuši sadzīves apstākļus (dzīvokļa
maiņa vai pirkšana);
19.2. persona (ģimene), kura
pastāvīgi dzīvo deklarētajā pamatdzīvesvietā Olaines novadā
mazāk kā 12 mēnešus, ir saņēmusi dzīvokļa pabalstu citā paš-

valdībā attiecīgā apkures sezonā.
VI Pabalsti medicīnai
20. Pabalstu sakarā ar ilgstošu slimību piešķir:
20.1. trūcīgām personām
(ģimenēm) 12 mēnešu periodā –
Ls 40;
20.2. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī
nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu, 12 mēnešu periodā
- Ls 40;
20.3. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi ir mazāki kā 75% no valstī
noteiktās minimālās algas, 12
mēnešu periodā - Ls 60;
20.4. ilgstoši nestaigājošiem,
kopjamiem pensionāriem un
personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī
nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu, 12 mēnešu periodā
- Ls 80 higiēnas preču iegādei;
20.5. ilgstoši nestaigājošiem,
kopjamiem pensionāriem un
personām ar invaliditāti, kuru
ienākumi nepārsniedz 75 % no
valstī apstiprinātās minimālās
algas, 12 mēnešu periodā - Ls 80
higiēnas preču iegādei;
21. Pabalstu piešķir 20.punktā minētajām personām, ja tās
atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
21.1. ir ārstējušās slimnīcā
vai dienas stacionārā vairāk kā
10 dienas;
21.2. ir ārstējušās slimnīcā
vai dienas stacionārā divas vai
vairākas reizes divpadsmit mēnešos;
21.3. ir uzturējušās rehabilitācijas iestādē vairāk kā 10 dienas;
21.4. tām ārstniecības iestādē
veikta operācija;
21.5. ir ārstējušās slimnīcā
vai dienas stacionārā vienu reizi
12 mēnešos ne vairāk kā 10 dienas – tādā gadījumā pabalsts tiek
piešķirts 50% apmērā.
22. Lai saņemtu pabalstu, nepieciešams uzrādīt:
22.1. medicīnas iestādes izziņu par atrašanos slimnīcā, dienas stacionārā vai rehabilitācijas
iestādē;
22.2. ilgstoši nestaigājošiem
pensionāriem un personām ar
invaliditāti ārstējošā ārsta izziņu
par veselības stāvokli un nepieciešamību regulāri lietot papildus higiēnas preces.
23. Ja pabalsta saņēmējs veselības stāvokļa vai citu iemeslu
dēļ pats nevar saņemt piešķirto
pabalstu, to var izmaksāt citai
personai ar pabalsta saņēmēja
piekrišanu.
24. Pabalsts Ls 100 vienu
reizi 12 mēnešos tiek piešķirts
bērnam ar invaliditāti, kura uzturēšanās slimnīcā vai rehabilitācijas iestādē saskaņā ar ārsta
atzinumu iespējama tikai ar pavadoni.
25. Pabalstu medicīnas, stomatologa vai zobu protēzista pakalpojumiem, medikamentu un

medicīnas preču iegādei piešķir:
25.1. trūcīgām personām (ģimenēm) 12 mēnešu periodā līdz
Ls 30;
25.2. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī
nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu, 12 mēnešu periodā
līdz Ls 30;
25.3. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi nepārsniedz 75% no valstī
noteiktās minimālās algas, 12
mēnešu periodā līdz Ls 40.
26. Lai saņemtu 25.punktā
minēto pabalstu, nepieciešams
iesniegt čeku vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas ar personas
kodu (uzrādot oriģinālus) par
medicīnisko pakalpojumu, medikamentu vai medicīnas preču
iegādi; trūcīgās personas (ģimenes) iesniedz čekus, kas apmaksāti trūcīgas personas (ģimenes)
statusa periodā.
27. Trūcīgiem tuberkulozes
slimniekiem, kuriem katru dienu
jāierodas medicīnas iestādē medikamentu saņemšanai, piešķir
pabalstu Ls 1 par katru apmeklējuma dienu, uzrādot ārstējošā
ārsta izziņu par veikto apmeklējumu skaitu.
28. Pabalstus medicīnai var
izmaksāt jebkuram pilngadīgam
ģimenes loceklim par citu pilngadīgu ģimenes locekli, pamatojoties uz dokumentu, kas pilnvaro konkrēto ģimenes locekli
rīkoties cita vārdā.

lās:

VII Pabalsti ēdināšanai
29. Ēdināšanas pabalsts sko-

29.1. tiek piešķirts trūcīgu
ģimeņu bērniem, kuri apgūst pamatizglītību (mācās līdz 9.klasei
ieskaitot) Olaines novada vai
ārpus Olaines novada teritorijas
tuvāk pamatdzīvesvietai esošā
izglītības iestādē;
29.2. tiek piešķirts mācību
gada laikā Olaines novada domes noteiktajā apmērā katru
mēnesi par faktiski apmeklēto
dienu skaitu par laika periodu,
kad ģimenei piešķirts trūcīgās
ģimenes statuss.
30. Ēdināšanas pabalsts
pirmsskolas izglītības iestādēs:
30.1. pabalstu piešķir trūcīgu
ģimeņu bērniem, kuri apmeklē
Olaines novada pirmsskolas izglītības iestādes;
30.2. tiek piešķirts Olaines
novada domes noteiktajā apmērā
katru mēnesi par faktiski apmeklēto dienu skaitu par laika periodu, kad ģimenei (personai) piešķirts trūcīgās personas statuss;
31. Ēdināšanas pabalstu bērniem vasaras nometnēs piešķir
trūcīgu ģimeņu bērniem 12 mēnešu periodā līdz Ls 30 par katru
bērnu.
32. Bezmaksas ēdināšana
tiek piešķirta:
32.1. personām, kuru ienākumu līmenis ir zem noteiktā

turpinājums 7. lpp. u

Ja iedzīvotāji Olaines novadā atrod
pazaudētas atslēgas vai dokumentus, lūdzam tos nodod Olaines novada
pašvaldības policijai (Jelgavas ielā 32,
Olainē) ar norādi kad un kur tie tika atrasti. Tāpat arī cilvēki, kuri ir pazaudējuši
atslēgas vai dokumentus var griezties
Olaines novada pašvaldības policijā.
Pašlaik pašvaldības rīcībā ir informācija
par to, ka jūlija vidū Kūdras ielā 12a pretī
“Svētās Trīsvienības baznīcai” ir atrastas
atslēgas no dzīvokļa (ar dzelzs durvīm)
un tāpat jūlija vidū pie Olaines domes
autostāvlaukuma atrastas atslēgas (uz
vienas atslēgas ir uzraksts SCANIA) no
transportlīdzekļa. Atslēgas var apskatīt
pašvaldības policijā.

īsumā

Uzmanību!

• Lai uzlabotu Olaines novada
iedzīvotāju sporta un atpūtas aktivitāšu iespējas Olaines pagastā,
Jaunolaines ciemā, vasarā uzsākta
Jaunolaines sporta laukuma rekonstrukcija, tajā skaitā futbola
laukuma rekonstrukcija (jauns
laukums paredzēts no mākslīgā zālāja), skrejceļa 3 m platumā atjaunošana un apgaismojuma sistēmas
rekonstrukcija.
• Uzsākti gājēju – velosipēdistu
celiņa Jaunolaine – Olaine būvniecības darbi.
• Gaismās, Stūnīšos projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotā vietā Gaismas” ietvaros izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
kā arī ūdens un kanalizācijas tīkli.
• Notiek ārējā apgaismojuma
izbūve Olaines pagasta teritorijā,
no Medemciema līdz Baložiem.

Veiksmīgi realizēts projekts

Veiksmīgi ir realizēts projekts „Biedrības Olaines ģimeņu atbalstam „Pumpurs” spēļu
istabas iekārtošana”, kura ietvaros tika iegādātas mēbeles un
SIA “Domiņa” attīstošās spēles.
Projekts tika realizēts Eiropas
Lauksaimniecības fonda Lauku
attīstībai (ELFLA) LEADER
pieejas ietvaros un tā kopējās
izmaksas ir 1159,73 Ls (ELFLA
finansējums 90%).
SIA “Domiņa” koka spēles
ir kvalitatīvas un ar mīlestību
ražotas. Tās attīsta bērna radošo domāšanu un bagātina mazā
cilvēka iekšējo pasauli. Bērna
potenciāls ir neierobežots, un ar
“Domiņas” rotaļlietu palīdzību
ir iespēja atklāt bērna talantus
un spējas, lai rotaļas mazotnē
rezultētos radošā un attapīgā
prātā. Vēlāk, arī izaudzis liels,
bērns meklēs iespējas attīstīties

un pilnveidoties, ieraudzīt un
vērtēt lietas savādāk.
Organizējot dažādus seminārus gan par bērnu audzināšanu,
gan sevis pilnveidošanu, gan arī
aicinot interesentus uz radošajām
darbnīcām, biedrībai ir nācies saskarties ar problēmu, ka vecāki
nevar šajos pasākumos iesaistīties, jo nav, kas tajā laikā pieskata
bērnus. Biedrība ir radusi risinājumu šai problēmai – kamēr vecāki blakus telpā apgūst jaunas
zināšanas, bērniem būs iespēja
pilnvērtīgi darboties spēļu istabā.
Iegādātās spēles paredzētas dažāda vecuma bērniem, sākot jau no
pašiem mazākajiem, bet pie dažām spēlēm arī pašiem vecākiem
nāksies krietni palauzīt galvu.
Spēļu istabā gaidīsim vecākus kopā ar bērniem arī ikdienā,
iepriekš piesakoties un vienojoties par laiku. Sīkāka informācija
un iepriekšēja pieteikšanās zvanot pa tālr. 29352622 vai rakstot:
biedribapumpurs@inbox.lv.
Vairāk par biedrības organizētajiem pasākumiem un darbību
variet lasīt www.pumpurs.1s.lv.
Jolanta Briede

• Vasaras sākumā Mežezerā tika
uzstādīta pārģērbšanas kabīne un
soliņi ar atkritumu urnām, Jāņupes
karjerā arī tika uzstādīta pārģērbšanas kabīne.
• Tuvākajā laikā tiks uzsākta
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Grēnēs.
• Olaines novada izglītības iestādēs vasaras laikā notika dažādi
remontdarbi.
• Tika veikts iepirkums „Skolēnu pārvadāšana 2012./2013.m.g.
Olaines novadā”. Arī šogad tiks saglabāti visi līdz šim esošie skolēnu
autobusu maršruti. Konkrētu maršrutu laikus aicinām meklēt augusta
beigās pašvaldības mājas lapā www.
olaine.lv un informācijas stendos.
• Diemžēl Olaines pilsēta aizvien
vairāk apaug ar ķēpājumiem. Tiek
ķēpāti gan pašvaldībai, gan privātpersonām piederošie objekti, t.sk.,

daudzdzīvokļu mājas. Aicinām ikvienu no mums, redzot pārkāpumu,
ziņot pašvaldības policijai (pa tālr.
29198070, 26613481, 67967196),
kas nekavējoties dosies notvert likumpārkāpēju. Tikai tā ir iespējams
cīnīties par sakārtotu un skaistu pilsētu! Tāpat sarūgtina fakts, ka tiek
demolēti objekti Olaines novadā.
Piem., vasarā tika sadedzināti soli
pie Mežezera, tika apgāztas biotualetes Olaines Mežaparkā, jaunieši
izdemolēja estrādes kāpnes utt. Arī
šādos gadījumos aicinām ziņot pašvaldības policijai. Piemēram, kad
trīs jaunieši alkohola reibumā demolēja estrādes kāpnes, izdevās panākt,
lai pilsētas jauns objekts paliktu
skaists. Atzīstot savu vainu un vienojoties par savstarpējo izlīgumu,
jaunieši izmaksāja radītos zaudējumus 1019 latu apmērā. Šie līdzekļi
tika novirzīti kāpņu labošanai.

Saistošie noteikumi Nr. 7
“Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā””
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2012. gada 25. jūlija sēdes lēmumu (11.prot ., 29.1.p.).
Spēkā no 2012.gada 21. augusta.

Izdarīt Olaines novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par
materiālās palīdzības pabalstiem
Olaines novadā” (Olaines novada domes 2011.gada 25.maija
sēdes lēmums (7.prot., 41.3p.)
sekojošus grozījumus:
4.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“4. Pabalstu var saņemt persona, kura pastāvīgi dzīvo deklarētajā pamatdzīvesvietā Olaines
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.”
10.punkta pirmo teikumu
aiz vārdiem “Olaines novadā”
papildināt ar vārdiem “un ja
par bērnu nav izmaksāts bērna
piedzimšanas pabalsts citā pašvaldībā.”
21.punktu un 22.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“21. Pabalsts tiek piešķirts
par katru bērnu, kurš apmeklē
Olaines novada pirmsskolas iz-

glītības iestādi Olaines novada
domes noteiktajā apmērā katru
mēnesi par faktiski apmeklēto
dienu skaitu.
22. Pabalsts tiek piešķirts divas reizes mācību gada laikā par
katru bērnu, kurš apgūst pamatizglītību (mācās līdz 9.klasei
ieskaitot) Olaines novada izglītības iestādēs, Olaines novada
domes noteiktajā apmērā katru
mēnesi par faktiski apmeklēto
dienu skaitu.”
32.punktu izteikt sekojošā
redakcijā:
“32. Vienreizējs pabalsts Ls
40, tiek piešķirts personai, kura
atradusies ieslodzījumā ne mazāk kā 30 dienas un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms
ieslodzījuma deklarēta Olaines
novada teritorijā, un kura izpilda normatīvajos aktos paredzētās Valsts probācijas dienesta,
Nodarbinātības valsts aģentūras
un Dienesta noteiktās prasības
par līdzdarbību.”

5. 33.punktu izteikt sekojošā
redakcijā:
“33. Ikmēneša pabalsts Ls
15 tiek piešķirts rīcībnespējīgas
personas aizgādnim, ja šai personai nav likumīgo apgādnieku
un tā neatrodas valsts aprūpes
institūcijā.”
6. 35.punktu izteikt sekojošā
redakcijā:
“35. Ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes, ugunsgrēks,
plūdi) tiek piešķirts pabalsts:
35.1. līdz Ls 50 trīs dienu
laikā pēc iesnieguma un ārkārtas
situācijas faktu apliecinoša dokumenta saņemšanas, pamatvajadzību apmierināšanai;
35.2. virs Ls 50 ar Olaines
novada domes lēmumu, pamatojoties uz atbilstošu institūciju izsniegtiem apliecinošiem
dokumentiem par neparedzēto
apstākļu radītiem zaudējumiem
un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais
pabalsts.”

Saistošie noteikumi Nr. 8
“Par sociālās palīdzības piešķiršanas un saņemšanas kārtību Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2012. gada 25. jūnija sēdes lēmumu (11.prot ., 29.2.p.). Spēkā no 2012.gada 21. augusta.
u turpinājums no 6. lpp.

mālo algu.

garantētā minimālā ienākumu
līmeņa;
32.2. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi nepārsniedz 75% no
valstī noteiktās minimālās algas
un kuriem nav likumīgo apgādnieku, kas var sniegt materiālo
palīdzību;
32.3. bezpajumtniekiem, kuriem nav ienākumu, kuru pēdējā
deklarētā dzīvesvieta ir Olaines
novadā un kuri uzturas Olaines
novada teritorijā.
33. Bezmaksas ēdināšanu
nodrošina Sociālais dienests.
34. Ēdināšanas pabalsts dienas centros tiek piešķirts personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī
nepārsniedz valstī noteikto mini-

VIII Pabalsts bērna izglītībai
un audzināšanai
35. Pabalstu Ls 50 mācību
līdzekļu iegādei sakarā ar mācību gada sākumu piešķir trūcīgu
ģimeņu vienam no bērna vecākiem vai aizbildnim par katru
bērnu, kurš nav sasniedzis 18
gadu vecumu un mācās dienas
apmācības izglītības iestādē.
36.
Pabalstu
izmaksā,
pamatojoties uz iesniegumu, kas iesniegts Sociālajā
dienestā līdz attiecīgā gada
1.oktobrim.
IX Pabalsts aprūpei
37. Pabalstu piešķir pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī nepārsniedz valstī

noteikto minimālo algu, ja:
37.1. tie nesaņem valsts kopšanas pabalstu;
37.2. tiem nav Sociālā dienesta organizēta aprūpe mājās;
37.3. tiem nav likumīgo apgādnieku, kas var nodrošināt
aprūpi.
38. Pabalstu izmaksā attiecīgam pensionāram vai personai ar invaliditāti Ls 15 mēnesī
vai Ls 30 mēnesī, ja pensionāram vai personai ar invaliditāti
nepieciešama ilgstoša kopšana
(nepārtraukti vairāk kā sešus
mēnešus).
39. Lai saņemtu pabalstu,
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un ģimenes ārsta atzinums par aprūpes pakalpojuma
nepieciešamību un apmēru.
40. Pabalsts tiek piešķirts uz
sešiem mēnešiem un izmaksāts

katru mēnesi.
X Apbedīšanas pabalsts
41. Pabalsts tiek piešķirts
personai, kura organizē mirušā
apbedīšanu:
41.1. par mirušu trūcīgu personu pabalsts Ls 100;
41.2. par mirušu pensionāru
vai personu ar invaliditāti, kura
pensija nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu, pabalsts
Ls 100;
41.3. par mirušu pensionāru
vai personu ar invaliditāti, kura
pensija nepārsniedz 75% no
valstī noteiktās minimālās algas,
pabalsts Ls 200.
42. Pabalsts netiek piešķirts,
ja par mirušu pensionāru vai personu ar invaliditāti ir piešķirts
valsts apbedīšanas pabalsts kā
strādājošai personai.

43. Lai saņemtu pabalstu,
personai, kura organizē mirušā
apbedīšanu, jāiesniedz iesniegums un miršanas apliecības kopija ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc
miršanas reģistrācijas.
XI Noslēguma jautājumi
44. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Olaines
novada domē.
45. Olaines novada domes
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
46. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanos zaudē spēku Olaines
novada domes 2010.gada 25.augusta noteikumi Nr.15 “Par sociālās palīdzības piešķiršanas
un saņemšanas kārtību Olaines
novadā’’.
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Pasākumi Olaines novadā
kad

kas

kur

21.08. – 15.09.

Rasas Grāmatiņas tekstiliju izstāde
“Noskaņas gobelēnos”

21.08. – 15.09.

Darjas Saveļjevas gleznu izstāde

21.08. – 11.09.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā
izstāde „Zudusī darbīgā Latvija”

24.08.
plkst.19.00
25.08.
plkst.18.00

25.08.
plkst.14.00

25.08.
01.09.
plkst.20.00
08.09.
plkst.20.00
15.09.

Deju kolektīvu “Janita”, “Oļi”, “Abi divi”,
“Dālderītis” koncerts
Grupas “Autobuss debesīs”,
Veronikas Plotnikovas un
Māra Kristiana Kalniņa koncerts
Pasākums “Jāņupes varavīksne”.
Uzstāsies dziedātāja Olga Pīrāgs,
eksotisko deju grupa “Oriental flowers”,
kapela “Jurginas”. Paredzēts tirdziņš un
izklaides bērniem.
Inline skrituļslidošanas sacensības
„Olaines Taktika.lv Inline jam”
Koncerts. Samanta Tīna un DJ Japānis
Rock un alternatīvā mūzika (HMP, Finx,
Dj)
Sporta pasākumu kopums veltīts Eiropas
mobilitātes nedēļai “Diena bez auto”

Izstrādā
detālplānojumu
Saskaņā ar 2012.gada 25.jūlija Olaines novada domes sēdes protokola pielikumu Nr.11,
17.p. „Par nekustamā īpašuma
„Melderi”, Jaunolainē, Olaines
pagastā, Olaines novadā detālplānojuma izstrādi, projekta
vadītāja un darba uzdevuma
apstiprināšanu, līguma slēgšanu par detālplānojuma izrādes
finansēšanu”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nek.īp. „Melderi” (kad. Nr.8080 009 0021).
Atbilstoši Olaines pagasta
teritorijas plānojumam 2008.2020.gadam teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana „Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” (DzS) un „Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas”.
Detālplānojuma izstrādes
vadītājs – SIA „Ekofonds EF”
(reģistrācijas Nr.40103404536)
arhitekte Tamāra Agriņa sert.
Nr.10-0028.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei
trīs nedēļu laikā no publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos pirmdienās no
plkst. 10.00-12.00 un 13.0019.00, un ceturtdienās plkst.
9.00-12.00 un 13.00-18.00,
vai nosūtīt pa pastu, adresējot
Olaines novada pašvaldībai
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, norādot
vārdu, uzvārdu, personas kodu
un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu,
adresi, reģistrācijas numuru.
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Olaines Vēstures un mākslas
muzejā, Zemgales ielā 33,
Olainē
Olaines Vēstures un mākslas
muzejā, Zemgales ielā 33,
Olainē
Olaines Vēstures un mākslas
muzejā, Zemgales ielā 33,
Olainē
Mežaparka estrādē, Olainē
Mežaparka estrādē, Olainē

Olaines novadā, Jāņupē,
laukumā pie veikala “Vizbuļi
pluss”
Skeitparkā, Jaunolainē
Mežaparka estrādē, Olainē
Mežaparka estrādē, Olainē
Olainē

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 8. jūnija līdz 9. augustam
reģistrētie mirušie
Vitālijs Grigorevskis, 70 gadus vecs – 20.06.2012
Dmitrijs Kvasovs, 67 gadus vecs – 29.07.2012
Olga Afanasjeva, 78 gadus veca – 11.06.2012
Marija Bērziņa, 99 gadus veca - 02.07.2012
Vilis Balbārzda, 67 gadus vecs - 23.07.2012
Voldemārs Bondars, 74 gadus vecs - 13.06.2012
Juris Ceplis, 66 gadus vecs - 19.06.2012
Ludmila Cigura, 76 gadus veca - 05.06.2012
Jānis Dabrais, 65 gadus vecs - 20.07.2012
Andis Damenauskis, 82 gadus vecs - 20.06.2012
Gaļina Docenko, 64 gadus veca - 17.06.2012
Zinaida Getingera, 91 gadu veca - 17.07.2012
Ziedonis Gulbis, 71 gadu vecs - 22.07.2012
Juzefa Jodko, 79 gadus veca - 30.07.2012
Jekaterina Kaļeškina, 99 gadus veca - 23.07.2012
Aleksandrs Kokurins, 76 gadus vecs - 08.06.2012
Anna Koņkova, 83 gadus veca - 26.07.2012
Stepans Korzeņs, 76 gadus vecs - 24.06.2012
Valentina Kuzņecova, 85 gadus veca - 11.06.2012
Olita Lazda, 63 gadus veca - 13.07.2012
Aleksandrs Maslovs, 55 gadus vecs - 03.07.2012
Tamāra Ņeskučajeva, 76 gadus veca - 03.08.2012
Jevgēņija Ozola, 82 gadus veca - 14.06.2012
Ausma Puriņa, 63 gadus veca - 05.2012
Vladimirs Rabkevičs, 71 gadu vecs - 01.07.2012
Austra Sproģe, 54 gadus veca - 06.07.2012
Lija Tupikina, 83 gadus veca - 07.08.2012
Francs Ugorenko, 76 gadus vecs - 04.07.2012
Viktors Veļičko, 62 gadus vecs - 02.08.2012
Fjodors Veļkovskis, 68 gadus vecs - 15.06.2012
Edvards Voroņiks, 65 gadus vecs - 02.07.2012
Gaļina Voshodova, 72 gadus veca - 08.07.2012
Laimonis Žvaigžditis, 51 gadu vecs - 11.05.2012
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jūlijā

augustā

70. gadskārtā
Tamāru Anosiku
Emīliju Bērziņu
Imantu Bērziņu
Gaidu Cedriņu
Georgu Cvetkovu
Mariju Čirkovu
Marutu Dinsbergu
Pjotru Fjodorovu
Ievu Freimani
Ellu Gelažus
Jevgeņiju Jemeļjanovu
Tamaru Lazarenko
Emmu Mihailovu
Ināru Pastalnieci
Gaidu Runiku
Ritu Sipko
Viju Stepanovu
Janinu Svarinsku

70. gadskārtā
Dzidru Čivkuli
Vladislavu Golubu
Antoņinu Grigorjevu
Feodosiju Ivanovu
Vladimiru Konopļovu
Nikolaju Kurbatovu
Imantu Lauski
Petru Matuzoni
Aleksandru Medni
Alekseju Merzļakovu
Vladimiru Novodvorski
Nelliju Oļševsku
Gunti Ozoliņu
Albertu Plotkanu
Janinu Popkovu
Voldemāru Pudānu
Viju Rogu
Nadeždu Slavsku
Velgu Sterničuku
Janinu Varno
Moniku Versani
Ludmilu Vopeļņiku
Alfrēdu Zanderu
Imantu Zīli

75. gadskārtā
Lūciju Beļatiču
Tamaru Bičkovsku
Raisu Bogdanovu
Emiliju Čerevičnaju
Kiru Dolbi
Eduardu Gulbi
Jekaterinu Kačanovu
Aini Kānbergu
Tamaru Kļimovu
Felicijanu Kozlovu
Emmu Osīti
Valentīnu Pevcovu
Haraldu Puriņu
Birutu Rožkalni
Ainu Ruskuli
Jekaterinu Solovjovu
Angelinu Tišaloviču
Henriku Zenkeviču
Borisu Žuravļovu
80. gadskārtā
Olgu Grauzi
Mirdzu Kalēju
Āriju Lasmani
Annu Perhuroviču
Elzu Plociņu
Zoju Voropaevu
85. gadskārtā
Lidiju Kuzņecovu
Veru Miļkeviču
Jāzepu Ozerski
Annu Rodionovu
Ņinu Siliņu
Pēteri Tukānu

75. gadskārtā
Jāni Būrmani
Ludmilu Davidenkovu
Ņinu Dubkovu
Mikolu Gadliausku
Jolantu Jonaiti
Vladimiru Karļinu
Aļdonu Kļimovu
Jevgeņiju Kustovu
Margaritu Lizunkovu
Oļegu Matvejevu
Annu Mihurinsku
Āriju Polovinkinu
Valentīnu Razduvalovu
Valentīnu Riekstu
Nineļu Suvorovu
Veru Šarakovu
80. gadskārtā
Jāni Gailānu
Lūciju Keiseli
Mihailu Kovaļovu
Jevgeņiju Matvejevu
Valentinu Sokolovsku
Rimu Tazbergu
Annu Začosovu
Irinu Zemcovu

90. gadskārtā
Jāni Zandovski

85. gadskārtā
Apoloniju Gobu
Anastasiju Kapitonovu
Irinu Naumovu
Zentu Siliņu

91. gadskārtā
Marfu Jonaiti

91. gadskārtā
Stefāniju Pauniņi

92. gadskārtā
Vilmu Kosīti

94. gadskārtā
Ernu Burkevicu

93. gadskārtā
Antoņinu Punduri
94. gadskārtā
Rasmu Ziediņu

Informējam, ka izdevums
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