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Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!
Piesakieties izdevuma „Olaines Domes
Vēstis” saņemšanai Jūsu pasta kastītē!
Ja Jūs interesē Olaines novada pašvaldības bezmaksas
informatīvs izdevums „Olaines
Domes Vēstis” un Jūs gribētu
to saņemt savā pasta kastītē
(nevis ņemt publiskajās vietās, kā tas bija pēdējo pusotru
gadu), tad piesakieties!
Šādā veidā saņemot izdevumu, iedzīvotājiem nav
jāmaksā par pasta pakalpojumiem, tos apmaksā pašvaldība.
Pakalpojuma saņemšanai
jāaizpilda speciālā pieteikuma
forma. Pieteikties var:
• klātienē – uz vietas pašvaldībā – Zemgales ielā 33,
Olainē, Meža ielā 2, Jaunolainē un Gaismu bibliotēkā
(Gaismas ielā 1-1, Gaismās,
Stūnīšos);
• pa pastu, uz adresi Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, atsūtot
aizpildītu pieteikumu, kurš
pieejams interneta mājas lapā
www.olaine.lv, vai izgriezts no
šā numura.
Uzmanību! Pašvaldība plāno tuvākajā nākotnē (maijā vai
jūnijā) atteikties no izdevuma
masveida izlikšanas veikalos, jo
diemžēl ir iedzīvotāji, kas ņem
izdevumu lielos apjomos un izmanto to citām vajadzībām, nevis pašvaldības nospraustajam
mērķim – iedzīvotājiem saņemt
informāciju no pašvaldības.

(vārds, uzvārds)
(tālr.nr., ja ir, e-pasta adrese)

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines nov., LV-2114
PIETEIKUMS
Vēlos saņemt Olaines novada pašvaldības bezmaksas
informatīvo izdevumu „Olaines Domes Vēstis” savā
pasta kastītē.
Lūdzu piegādāt Olaines novada pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu „Olaines Domes Vēstis” uz
šādu adresi:

Iesaisties E-prasmju nedēļā
no 26. līdz 30.martam!

Šīs „E-prasmju nedēļas” ietvaros ir iespējams:
• iepazīties ar e-pakalpojumiem, kuri pieejami jebkuram Latvijas iedzīvotājam, uzņēmējam, skolēnam
utt.;
• bezmaksas izmantot tos pakalpojumus, kuri
ikdienā e-vidē ir par maksu (piem., letonika.lv);
• piedalīties dažādos konkursos un saņemt balvas;
• veikt testus, pārbaudot savas zināšanas un prasmes;
• skatīties tiešraides;
• u.c. aktivitātes.
Olaines novada pašvaldība sadarbībā ar VSAA
Pierīgas nodaļu aicina iedzīvotājus 29.martā
plkst. 16.00 uz semināru par VSAA pakalpojumiem, kurus var saņemt elektroniski portālā
www.latvija.lv , nenākot uz nodaļu un nestāvot
rindās. Tas notiks Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē.
Tāpat šajā seminārā VSAA vēlas vērst uzmanību,
ka ir svarīgi, lai VSAA datu bāzē būtu ievadīts
vēsturiskais darba stāžs par visu darba mūžu līdz
1995.gada 31.decembrim. (Ir daļa iedzīvotāju, kuriem tas jau ir izdarīts, iesniedzot VSAA darba stāža
dokumentus bezdarbnieka pabalsta saņemšanai vai
tml. Tiem, kuriem piešķirta pensija vai kuri darba gaitas uzsāk no 1996.gada 1.janvāra, tas nav aktuāli.)
Vairāk informācijas par E-prasmju nedēļas
aktivitātēm interneta mājas lapā www.olaine.lv un
www.eprasmes.lv, kā arī var interesēties telefoniski
pa tālr. 1188.
Atgādinām, ka Olaines novada bibliotēkās internets
iedzīvotājiem ir pieejams par brīvu!
Izmanto sniegtās iespējas!

Apsveicam!

LR Izglītības un zinātnes ministrija piešķīra
Atzinības rakstu Olaines 2. viusskolas di-

rektorei Ludmilai Osipovai par profesionālu
darbu un nesavtīgu ieguldījumu Latvijas pedagogu profesijas goda
atjaunotnē (par Olaines
2. vidusskolas pedagogu kolektīva sasniegumiem Eiropas Sociālā
fonda projekta «Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas
apstākļos» ietvaros).

Zelta
kāzas!

Minifutbola
turnīrs

Sekmē
toleranci

Ar savu parakstu apstiprinu, ka man ir pasta kastīte un
tai var droši tikt klāt.
Mana pasta kastīte atrodas (neaizpilda tie iedzīvotāji,
kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās):
(precizēt, kurā vietā?)

2012. gada ___._____________
(datums) 		

Olaines Futbolistiem
3. vieta
Cālis 2012

______________
(paraksts)

Olaines Kultūras nams
izsludina pieteikšanos mazajiem izpildītājiem

Olaines jaunie futbolisti ieguvuši 3. vietu prestižās starptautiskās sacensībās

50 gadu kopdzīves jubilejas
oficiālās svinības šoreiz Jonam
un Ņinai Žukauskiem!

Līdz 22. martam var pieteikties Olaines novada ziemas
minifutbola turnīram

Olaines 2. vidusskola koordinē starptautisku Comenius
projektu

2. lpp.

4. lpp.

5. lpp.

5. lpp.

7. lpp.
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Bezdarbnieku nodarbināšana Olaines novadā

Noslēdzies projekts
„Darba praktizēšanas
pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai”
Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”
ietvaros sadarbojoties NVA un
pašvaldībai Olaines novadā no
2009. gada 15. septembra līdz
2011.gada 30.novembrim tika
izveidotas 297 darba praktizēšanas vietas, kas ļāva bezdarbniekiem uz pusgadu iesaistīties
pašvaldības organizētajā darba
praktizēšanā par to saņemot
sākuma periodā 100 latu un
beigās 80 latu stipendiju. Kopā
projekta realizācijas laikā tika
noslēgts 481 līgums, izmak-

sājot stipendijas 119 804 latu
apmērā.
Gan pilsētā, gan pagasta
teritorijā lielākā daļa „stipendiātu” nodarbojās ar labiekārtošanas darbiem: tīrīja ielas,
sniegu, veica krūmu izciršanu
un grāvju tīrīšanu. Cita „stipendiātu” grupa tika nodarbināta
pašvaldības iestādēs, palīdzot
kopt teritorijas un strādājot
iekšdarbos – sakopjot un remontējot telpas. „Stipendiāti”
tika nodarbināti četros bērnudārzos, abās vidusskolās, Olaines Kultūras centrā, bibliotēkās un Mūzikas un mākslas
skolā. Tika izveidotas arī divas
grupas remontdarbiem, viena
grupa piecu cilvēku sastāvā remontēja telpas Olaines sociālās
aprūpes centrā (Zeiferta ielā 8),
un otrā, kurā bija četri cilvēki,
remontēja pagrābu pašvaldības

Būsim kopā
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienai
veltītā piemiņas brīdī
24. martā plkst. 14:00
pie Olaines piemiņas akmens
(Zeiferta ielā),
lai kopīgi noliktu ziedus.
Pēc piemiņas brīža visas represētās personas
un viņu atbalstītāji tiek laipni aicināti uz NVO
apvienības telpām Zemgales ielā 31, 3. st., uz tasi
tējas vai kafijas.
Olaines politiski
represēto personu klubs „Atbalss”,
Olaines pagasta politiski
represēto biedrība
No 26. līdz 31. martam Olaines novadā notiek

Ukrainas dienas
To ietvaros notiks
Ukrainas un Latvijas pašdarbības kolektīvu
koncerts Jaunolainē un citi pasākumi, sīkāku
informāciju par kuriem lūdzam meklēt www.olaine.lv.
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ēkās Zemgales ielā 31 un 33.
Jāpiebilst, ka „stipendiātiem”
bija jāievēro disciplīna, to stingri kontrolēja. Tādēļ ap 50 cilvēkiem par pārkāpumiem tika
atlaisti pirms līguma termiņa
beigām. Noteikumi paredzēja
– ja cilvēks neattaisnoti kavē
darbu trīs dienas, viņš tiek atlaists un viņa vietā programmā
tiek iesaistīts cits.

pagaidu sabiedriskos darbus,
kas rada sociālu labumu sabiedrībai.
Projektā katru mēnesi
piedalās 30 Olaines novada
iedzīvotāji, kurus norīko Nodarbinātības valsts aģentūras
Olaines klientu apkalpošanas
centrs uz 4 mēnešiem. Pašvaldība laika periodā no 2012.
gada 23.janvāra līdz 2012.gada
31.decembrim nodrošina NVA
norīkoto bezdarbnieku nodarbināšanu algotajos pagaidu
sabiedriskajos darbos. Pašvaldības bez nolūka gūt peļņu organizē pagaidu darbus vietās,
kas izveidotas no jauna vai tajās vismaz četrus mēnešus nav
tikusi nodarbināta neviena cita
persona.
Olaines novada pašvaldībā
tika norīkots algoto pagaidu
sabiedrisko darbu koordinētājs, kurš veic pagaidu darbu
procesa organizēšanu projekta
darbības laikā. Visiem projektā
iesaistītajiem bezdarbniekiem,
kuriem tiek nodrošināts pagaidu darbs, tiek veikta veselības

pārbaude, kura tiek apmaksāta
no Eiropas fonda līdzekļiem.
Uzsākot pagaidu darbus, pašvaldība norīko bezdarbniekus
uz Olaines novada pašvaldības iestādēm, un katrā no tām
piestiprina izvirza bezdarbniekiem darba vadītājus, kas palīdz nostiprināt darba iemaņas
un zināšanas. Pagaidu darbus
projekta ietvaros veic Olainē, Gaismās un Jaunolainē.
Pašlaik pagaidu darbus veic
Olaines pirmsskolas izglītības
iestādēs, Olaines Vēstures un
mākslas muzejā, Olaines mūzikas un mākslas skolā, Olaines
Sporta centrā, Olaines kultūras centrā, Olaines sociālajā
dienestā, pašvaldībā (arhīvā)
u.c. Bezdarbnieku projekta
laikā iesaista pagaidu darbos
ne ilgāk kā četrus mēnešus,
nodarbinot ne vairāk kā piecas
dienas nedēļā un astoņas stundas dienā. Projektā iesaistītie
iedzīvotāji par veicamo darbu
saņem atalgojumu 100 Ls/mēnesī (ar pensiju apdrošināšanas
daļu, bruto 110 lati).

Sācies jauns projekts
„Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi pašvaldībās”
Olaines novadā no 2012.
gada 23.janvāra tiek īstenots
ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Projekta mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku darba
iemaņu iegūšanu un uzturēšanu pašvaldību izveidotās darba vietās, veicot tādus algotos

Olaines Cālis ‘2012
Aicinām piedalīties konkursā Olaines novada pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņus un individuālos dalībniekus līdz 6 gadu vecumam
(ieskaitot).
Konkurss notiks Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11, Olainē,
31. martā plkst. 11.00.
Katrs dalībnieks konkursā izpilda 2 dažāda rakstura dziesmas.
Pavadījumam var izmantot klavieres un ierakstus CD.
Var dziedāt bez pavadījuma.
Konkursu vērtē Olaines KC apstiprināta žūrija 3 cilvēku sastāvā.
Vērtēšanas pamatkritēriji:
• Repertuāra atbilstība bērna vecumam;
• Intonācija;
• Skatuves kultūra.
Tiek godalgoti pirmo 3 vietu ieguvēji,
visi dalībnieki saņem piemiņas balviņas.
Pieteikties līdz 26.martam.
Anketas iesniegt Olaines Kultūras centrā, Zeiferta ielā 11.
Tālrunis informācijai 67811618.
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Neatliekamā
medicīniskā palīdzība:
vai ir slikti, ja ir slikti?
Informējam, ka nelielu
traumu vai vieglu saslimšanu
gadījumos iedzīvotājiem, lai
saņemtu vajadzīgo palīdzību
vai konsultāciju un samazinātu sekundāro NMP izsaukumu
skaitu, iespējams:
• sazināties ar savu ģimenes ārstu (telefonkonsultācijas, apmeklēt ģimenes ārstu
akūto pacientu pieņemšanas
laikā, pieteikt ģimenes ārsta
mājas vizīti);
• pašam doties uz tuvāko ārstniecības iestādi (pie
dežūrārsta, uz steidzamās medicīniskās palīdzības punktu,
slimnīcas uzņemšanas nodaļu);
• ārpus ģimenes ārsta darba
laika darba dienās no 17.008.00, brīvdienās un svētku
dienās visu diennakti ir iespēja zvanīt uz Veselības ministrijas un Nacionālā veselības
dienesta izveidoto Ģimenes
ārstu konsultatīvo tālruni
66016001 un saņemt kvalificētu mediķa padomu vienkāršāku
saslimšanu gadījumos. Zvanot
uz minēto tālruni, konsultācijas
tiek sniegtas par dažādiem medicīniskiem jautājumiem – kā
rīkoties paaugstinātas temperatūras un saaukstēšanās gadījumā, paaugstināta asinsspiediena, vemšanas, caurejas, vēdera,
ausu sāpju, dažādu traumu un
lūzumu gadījumos, saules (tajā
skaitā, solārija) apdegumu gadījumos;
• saņemt informāciju par
valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem
(piem., kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts, informāciju par pacienta iemaksām un no pacientu iemaksām
atbrīvotajām kategorijām u.c.),
zvanot uz Nacionālā veselības

dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darba
laikā) vai mājas lapā www.vmnvd.gov.lv.
2011.gadā sekundārie NMP
izsaukumi veidoja 27,7% no
kopējā izsaukumu skaita. Minētie izsaukumi ir nelietderīgs
NMP resursu izmantojums un
būtiski ietekmē NMP dienesta
operativitāti un iespējas ātri
nokļūt negadījuma vietās, kur
jāpalīdz patiešām kritiski smagiem pacientiem vai cietušajiem.
Sekundārie neatliekamās
medicīniskās palīdzības izsaukumi – izsaukumi, kad nav apdraudējuma cilvēka veselībai
vai dzīvībai.
Ārstniecības iestāžu saraksts, kurās pieejami dežūrārsti, atrodas pašvaldības interneta mājas lapā
www.olaine.lv.
Mājas vizītes dežūrārsts
nodrošina:
• bērniem līdz 18 gadu vecumam;
• I grupas invalīdiem;
• personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe (pacientiem ar noteiktām diagnozēm);
• pacientiem, kuri saņem
veselības aprūpi mājās atbilstoši normatīvajiem aktiem;
• pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
• pacientiem, kuri ir vecāki
par 80 gadiem (pacienta iemaksa 2Ls);
• pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā (pacienta iemaksa 2Ls).

Olaines veselības centrs
sadarbībā ar «Veselības centrs 4»,
piedāvā Olainē veikt USG
(ultrasonogrāfiju)
Šis pakalpojums iedzīvotājiem tiek piedāvāts
21.martā, 4. un 18.aprīlī no plkst.15.00 līdz
18.00 Olaines veselības centrā, 19.kabinetā,
Veselības ielā 5, Olainē.
Obligāti iepriekš jāpiesakās pa
tālr. 67144031, 67143550 vai 27866655.
Pieraksts uz 21.martu jau ir pilns, bet
vēl ir iespējams pieteikties aprīlī.
Lai saņemtu pakalpojumu, jābūt nosūtījumam.
Aicinām sekot līdzi informācijai
vai interesēties pie ģimenes ārstiem.
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Biedrības “Pierīgas partnerība” paziņojums

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 10.aprīļa līdz 2012.gada 10.maijam.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinētā (tel.: 26440279,
67149874).
4.kārtā pieejamais publiskais finansējums kopā ir 283 391,71 LVL.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas
teritorijā” un 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijās”
1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem
iedzīvotājiem
1.1. rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums – 150 000 LVL.
Mērķis – nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo sociālo pakalpojumu un publisko pakalpojumu
pieejamību pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, tādējādi
būtiski uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mazinot sociālās atšķirības. Radīt pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai, lai nodrošinātu iedzīvotāju labklājību.
•
•
•

Iespējamie risinājumi:
Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.
Atbalsts amatniecības un uzņēmējdarbības attīstībai.
Atbalsts sociālo/saimniecisko/sabiedrisko pakalpojumu centru izveidei un to darbības paplašināšanai u.c.

Rīcības ietvaros ir attiecināms: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
411.pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
2. aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos,
tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai
1.2.rīcība Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai
Pieejamais finansējums – 36695,87 LVL.
Mērķis – nodrošināt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, lai veicinātu lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanu, kā rezultātā palielināsies lauksaimniecības
infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenis lauksaimniecības produktu pārstrādei mājas
apstākļos, pievienojot lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību
413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijās”
2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”.
1.3.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums – 60 000 LVL.
Mērķis - Dažādot sabiedrisko aktivitāšu iespējas un kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem
•
•
•
•
•

Iespējamie risinājumi:
Atbalsts dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības saglabāšanai un popularizēšanai vietējo iedzīvotāju vidū.
Atbalsts kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai un teritorijas labiekārtošanai.
Atbalsts radošo darbnīcu attīstībai.
Bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu, atpūtas vietu, parku/dārzu izveide un labiekārtošana.
U.c. atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcības ietvaros ir attiecināms: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.
411.pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu
saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana
2.2. rīcība Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana
Pieejamais finansējums – 36695,88 LVL.
Mērķis - nodrošināt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, lai veicinātu lauksaimniecības produktu ražošanas un pirmapstrādes attīstību, kā rezultātā partnerības teritorijā palielināsies lauksaimniecības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenis, attīstīsies lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskā darbība un konkurētspēja.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un
minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna Millere, tālr.67149872, 26440279,
nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, tālr.67149874, galina.nicberga@pierigaspartneriba.lv
un Olaines novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv.
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Jaunolainē viesojās Mobilais veselības centrs

2007.gada
decembrī
tika dibināta organizācija
Ronald McDonald House
Charities Latvija (RMHC
Latvija). Tā ir sabiedriska
labuma organizācija, kuras
galvenais uzdevums ir rūpes
par Latvijas bērnu veselību
un labklājību, un kura 2010.
gadā ar RMHC Globalās
pārstāvniecības atbalstu izveidoja Mobilo veselības aprūpes centru.
Mobilais veselības aprūpes centrs (MVAC) ir 17 metru garš moderns transporta
līdzeklis, kurš ir aprīkots tā,
lai tajā varētu sniegt medicīnas pakalpojumus. Mobilās
aprūpes centrā atrados divas
pacientu izmeklēšanas telpas
un pieņemšanas telpa. Tajā
bez maksas var saņemt acu
ārsta, pediatra, pulmanologa/
alergologa, bērnu neirologu,
endokrinologa, kardiologa un
gastroenterologa izmeklējumus, kā arī priekšlaicīgi dzimušo bērnu programmas ārstu
konsultācijas. Mobilā veselības aprūpes centra speciālisti
ir mediķi, kuri ikdienā strādā
Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcā (BKUS).
Mobilā aprūpes centra izveides mērķis ir padarīt pieejamākus medicīniskos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem
Latvijā un nodrošināt regulāras
primārās medicīniskās pārbaudes, kā arī savlaicīgu norīkojumu pie kvalificētiem speciālistiem. Mobilais aprūpes centrs
palīdz ietaupīt finanšu līdzekļus, sniedzot pakalpojumus tuvāk mājām.
1.martā, pateicoties Latvijas SOS Bērnu ciematu

asociācijas Ģimeņu stiprināšanas projekta Olaines novadā aktīvai darbībai, Jaunolainē Olaines novada bērniem
Mobilajā veselības aprūpes
centrā bija bezmaksas pieejams acu ārsts un bērnu neirologs. Acu ārsts izmeklēja
18 Olaines novada bērnus,
neirologs – 20.
Ja Jūsu bērns netika šo izmeklēto bērnu skaitā un Jūs
vēlaties, lai viņu izmeklētu
kāds no augstāk minētajiem
speciālistiem, tad Jūs varat
paši pieteikties vizītei kādā
citā apdzīvotā vietā, MVAC
pārvietojas no vienas vietas
uz citu. Iepazīties ar Mobilā
veselības aprūpes centra darba grafiku, kā arī gūt plašāku
informāciju par šo centru var
interneta mājas lapā www.
mobilaveseliba.lv. Var sazināties telefoniski pa mob.t. 26

57 6799. Svarīgi atcerēties,
ka MVAC ārsti pieņem pēc
iepriekšēja pieraksta un pieprasījums pēc MVAC pakalpojumiem ir liels. 2011.gadā
šajā centrā tika izmeklēti 2000
bērni, bet 2012.gadā divu mēnešu laikā – jau 700.
Vai vecākiem ir jāmaksā
par MVAC pakalpojumiem?
Par bērna, kura vecums ir līdz
18 gadiem, par izmeklējumiem
nav jāmaksā ne santīma. Tāpat nav nepieciešams ģimenes
ārsta nosūtījums. Tomēr būtu
labi, ja kāda informācija par
bērna veselības stāvokli tomēr
būtu pieejama. Tas atvieglotu
speciālistu darbu diagnostikā,
kā arī ietaupītu izmeklējumu
laiku. Līdzi jābūt kādam dokumentam, kurā būtu bērna personas kods.
Cik bērnus dienā šāds
centrs spēj pieņemt? ”Darba

Olaines bērniem 3. vieta
starptautiskajā futbola turnīrā

4.martā bērnu futbola
komanda „Olaine” piedalījās lielākajā tradicionālajā ziemas bērnu futbola
turnīrā Eiropā „Riga Cup
2012”. Starptautiskais bēr-
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nu un jauniešu futbola turnīrs „Riga Cup” notiek jau
12 gadus. Turnīra galvenā
doma ir apvienot jaunatni no
dažādām kultūrām un attīstīt sportisku un veselīgu jau-

natni. Turnīrs notika Skonto
hallē bērniem no 8 līdz 15
gadiem, katrā vecuma grupā
piedalījās 16 komandas.
Olaini pārstāvēja 2004.
gadā dzimušie bērni, piedaloties turnīrā vecuma grupā U8.
FK „Olaine” turnīrā 16 komandu vidū ieņēma 3.vietu. Par
turnīra labāko pussargu vecuma grupā U8 tika atzīts mūsu
futbolists – Dāvis Vējkrīgers.
Par 3.vietu mūsu komanda ir
saņēmusi kausu, katrs komandas dalībnieks – medaļu un
mp3 atskaņotāju.
Kļūt par šāda turnīra dalībniekiem nav vienkārši, bet
ieņemt šādā konkurencē godalgotu vietu ir vēl grūtāk.
Apsveicam
komandu
un treneri ar labu rezultātu!
Malači!

diena parasti sākas no 10:00.
Darba dienas beigas nekad nevar saplānot precīzi, jo vizītes
laikā viens speciālists vidēji
var pieņemt 10 – 18 bērnus,
katram bērnam veltot no pus
stundas līdz vairāk kā stundai,
kā tas ir gadījumā ar acu ārstu, vai priekšlaicīgi dzimušo
bērnu programmu. Mums ir
svarīgi, lai katrs bērns saņemtu pilnvērtīgu un kvalitatīvu
medicīnas aprūpi.” – saka Vija
Tirzmale, RMHC Latvija direktore.
Ja ir nepieciešamība, tad uz
vietām, kur MVAC jau ir bijis,
centrs izbrauc atkārtoti. To var
uzaicināt kāda reģistrēta organizācija vai privātprakses ārsti, ja tie izveido izmeklējamo
bērnu sarakstu. „Aicinām vietējos speciālistu uz sadarbību!
Vietējie ārsti ir tie, kuri zina
savus pacientus, sarežģītākos

gadījumus, bērnus, kuriem
nepieciešama specifiskāka izmeklēšana. MVAC speciālisti
šos bērnus apskata, uzstāda
jaunas diagnozes vai papildina
esošās, uzraksta rekomendācijas, nepieciešamības gadījumā
nosūta uz BKUS. Vietējais
ārsts ir tas, kurš paliek ar šo
pacientu un vada tālāk atveseļošanās procesu. Tāpēc mums
ir tik svarīga sadarbība ar novadu ārstiem. Sadarbība un
pēctecība nodrošina pilnvērtīgu bērna veselības aprūpi.
Mēs palīdzam novadu ārstiem
veikt to labo darbu, kuru viņi
jau visu laiku dara.”- saka Vija
Tirzmale.
Ņemot vērā to, ka Ronald
McDonald House Charities
Latvija ir sabiedriska labuma organizācija, kura iztiek
no ziedojumiem, un to, ka,
lai nodrošinātu
pilnvērtīgu Mobilā veselības aprūpes
centra programmas darbību,
katru gadu ir nepieciešami
Ls 150 000, RMHC Latvija
pateicas jau esošajiem viņu
atbalstītājiem un nepārtraukti meklē jaunus. „Ziedojums
Mobilajam aprūpes centram
ir ziedojums Latvijas bērnu
veselībai un labklājībai! Mēs
nevarētu uzturēt programmu,
kas orientēta uz bērnu veselības un labklājības aprūpi, bez
uzņēmēju atbalsta. Pievienojoties RMHC Latvija atbalstītāju komandai, uzņēmums
kļūst par uzticamas starptautiskās labdarības organizācijas
partneri un palīdz paplašināt
RMHC Latvija programmas,
padarot tās pieejamākas ģimenēm visā Latvijā.”- uzsver
Vija Tirzmale.

OSPII „Ābelīte” (Parka ielā 5, Olainē) piedāvā
bezmaksas vienreizējas speciālo pedagogu
(logopēda, ārstnieciskās vingrošanas
skolotāja un speciālā skolotāja)
konsultācijas Olaines novada vecākiem ar
pirmsskolas vecuma bērniem.
Konsultācijas notiek no
2012.gada 7.marta līdz 2012.gada 23.maijam
trešdienās plkst.17.30.
Uz konsultācijām noteikti iepriekš
jāpierakstās pa tālr. 67965768.

Olaines novada pašvaldība izsludina
pašvaldības

divistabu dzīvokļa īpašuma

Meža ielā 9-5, Jaunolainē,
Olaines pagastā, Olaines novadā,

īres tiesību izsoli uz 12 gadiem.

Ar īres tiesību izsoles noteikumiem ir
iespējams iepazīties elektroniski pašvaldības
interneta mājas lapā www.olaine.lv sadaļā
“Izsoles” un klātienē pašvaldībā,
Zemgales ielā 33, Olainē.

Olaines Domes Vēstis

Apsveicam
ar veiksmīgu
startu!

P a š v a l d ī b a s

i n f o r m a t ī v s

Olaines novada
novada dome
dome
Olaines

i z d e v u m s

Es un Tu,
Tu un es Viens otra atspulgu
Sevī nesam,
Jo laimes zirneklis
Ar trauslu pavedienu
Mūsu dvēseles
Kopā saaudis.
/Austra Balode/

Sveic Zelta kāzās!
Jonu un
Ņinu
Žukauskus

“Ivuški”

(laulība reģistrēta
1962.gada 7.martā
Rīgas pilsētas
Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas birojā).

Vēlam stipru veselību, izturību un nest rītdienu dimantam pretī!

24. martā Olaines novada
ziemas turnīrs minifutbolā

“Sarma”

24. martā tiek rīkots šī gada pirmais minifutbila
turnīrs. Sacensības norisināsies Olaines stadionā,
Zeiferta ielā 4. Sacensību sākums plkst. 10:00.
Reģistrēšanās sākot no plkst. 9:20.
Tāpēc atvadies no ziemas un sagaidi pavasari aktīvi
– piesakot savu futbola komandu līdz 22. martam,
plkst. 23:59, rakstot uz sports@olaine.lv.
Nekavējies, jo maksimālais futbola komandu
skaits, kas var tikt pieteikts, ir 12!
Sīkāka informācija sports@olaine.lv vai 26658689.
Sacensības organizē Olaines Sporta centrs.
Nolikums un pieteikuma lapas pieejams
www.olaine.lv.

“Undīne”
Ir sācies skašu laiks.
Skates vokālajiem ansambļiem iesākas ar
pirmo kārtu 2012.gada
25.februārī.
Vircavas
kultūras namā piedalījās
Jelgavas rajona un pilsētas, Ozolnieku novada
un Olaines novada vokālie ansambļi.
Pirmajā kārtā Olaines
novadu pārstāvēja Jaunolaines kultūras nama senioru vokālais ansamblis
“Sarma” (vadītāja Baiba
Ozoliņa), Olaines kultūras
nama sieviešu vokālais ansamblis “Undīne” (vadītāja
Sanita Šeflere) un sieviešu

vokālais ansamblis “Ivuški” (vadītāja Olga Zujeviča), kas skatē piedalījās
pirmo reizi.
Pirmajā kārtā visi mūsu
ansambļi skatē ieguva pirmo pakāpi (pirmajai pakāpei jāsaņem no 40 līdz 50
punktiem), saņemot: «Sarma» 40 punktus, «Undīne»
40 punktus un «Ivuški»
40,5 punktus.
Aprīlī paredzētas nākošās divas kārtas. Katrā nākamajā kārtā tiek labākie.
Starts mūsu kolektīviem
ir labs. Malači! Ceram, ka
kolektīvi tiks līdz finālam.
Lai viņiem veicas!

Čellu trio
“Melo-M”
Olainē
ar jauno
mūzikas programmu
“Dejas”
18. martā plkst.16.00
Olaines Kultūras
namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē.
Biļešu
iepriekšpārdošana
Olaines Kultūras namā
un biļešuparadize.lv.
Biļetes uz koncertu
var iegādāties arī uz
vietas.

Juridiskās palīdzības administrācija gatava atbalstīt
Juridiskās palīdzības administrācija ir apkopojusi 2011.
gada darbības rezultātus, kas
norāda, ka joprojām saglabājas
pieprasījuma pieauguma tendence pēc iestādes sniegtajiem
pakalpojumiem – valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un
valsts kompensācijas cietušajiem.
Personām, kas vēlas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, jāievēro, ka
tā pieprasāma savlaicīgi, lai
administrācija laikus varētu
pieņemt lēmumu par juridiskās
palīdzības piešķiršanu un vienoties ar juridiskās palīdzības
sniedzēju. Valsts vienas lietas
ietvaros nodrošina noteiktā
apjomā konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšanu un
pārstāvību tiesā, veicot par to
samaksu juridiskās palīdzības
sniedzējam.

Noziedzīgos nodarījumos
cietušie informāciju par valsts
kompensācijas
saņemšanas
iespēju un kārtību var saņemt
ne tikai administrācijā, bet arī
vēršoties pie kriminālprocesa
virzītāja. Cietušajiem jāievēro, ka valsts kompensācijas
pieprasījums administrācijā iesniedzams viena gada laikā pēc
dienas, kad persona atzīta par
cietušo tīšā noziedzīgā nodarījumā. Turklāt tiesības pieprasīt
valsts kompensāciju ir negaidot krimināllietas izskatīšanu
tiesā.
Informācijai:
Juridiskās
palīdzības
administrācijas
funkcijās ietilpst jautājumu izlemšana par valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības piešķiršanu civillietās un administratīvajās lietās (apelācijas procedūrās
patvēruma piešķiršanas procesa

ietvaros un lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai
lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu
pārsūdzēšanas ietvaros), valsts
kompensāciju
izmaksāšana,
ja tīša noziedzīgā nodarījuma
rezultātā iestājusies personas
nāve, nodarīti smagi vai vidēja
smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas dzimumneaizskaramība vai cietušais inficēts
ar cilvēka imūndeficīta vīrusu,
B vai C hepatītu.
Kontaktinformācija: bezmaksas informatīvais tālrunis:
80001801 (pieejams no fiksētās tālruņu līnijas), tālrunis:
67514224, fakss: 67514209,
e-pasts: jpa@jpa.gov.lv, mājas
lapa: www.jpa.gov.lv.
Renāte Jonikāne,
Juridiskās palīdzības
administrācija
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VID bezmaksas semināri par fizisko personu mantiskā stāvokļa un
nedeklarēto ienākumu deklarēšanu martā tiek organizēti
arī pēc darba laika un brīvdienās

Martā plānoto semināru saraksts pieejams www.olaine.lv .
VID atgādina, ka mantiskā stāvokļa deklarāciju līdz 2012.gada 1.jūnijam
iespējams iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ikvienam VID klientu
apkalpošanas centram, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz epasta adresi VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv vai iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Informācija par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu
deklarēšanas likuma piemērošanu un par mantiskā stāvokļa deklarācijas
aizpildīšanu pieejama VID mājaslapas kreisajā pusē sadaļā „Fizisko personu
mantiskais stāvoklis”. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji ir aicināti
zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā, apmeklēt VID bezmaksas seminārus vai uzdot jautājumus
VID mājaslapā sadaļā „Kontakti / Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”.

Atgādinām par rīcību 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
Olaines novada pašvaldības policijai – tālr. 67967196,
29198070, 26613481
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa
dežūrdaļai – tālr. 67950255
Neatliekamā medicīniskā palīdzība – 113 vai 03.
Lai arī operatīvie dienesti un pašvaldība ir gatavi sniegt
palīdzību iedzīvotājiem plūdu gadījumā, tomēr arī
iedzīvotājiem ir jāzina kā rīkoties.
Aicinām iepazīties ar informāciju par rīcību plūdu draudu
periodā un plūdu gadījumā
pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv.

Saistošie noteikumi Nr. 3
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2012. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (1.prot ., 21.2.p.). Spēkā no 2012.gada 15. marta.
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi
(turpmāk tekstā Noteikumi)
nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi un atvieglojuma apmēru atsevišķiem
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem – fiziskām personām, kuras deklarējušas pamat
dzīvesvietu Olaines novada administratīvajā teritorijā.
2. Lēmumu par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu,
saskaņā ar šiem noteikumiem,
pieņem Olaines novada pašvaldības izpilddirektors.
3. Lēmumu par piešķiršanu vai atteikumu piemērot
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Olaines
novada domei.
II Nekustamā īpašuma
nodokļu maksātāju
kategorijas un
atvieglojumu apmērs
4. Atvieglojumi no nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas gada aprēķina summas
var tikt piemēroti par vienu

nekustamo īpašumu, kuru fiziskā persona lieto personiskām vajadzībām, kurš netiek
izmantots saimnieciskai vai
uzņēmējdarbībai un no tā netiek gūti cita veida ienākumi
(iznomāts) un nav nekustamā
īpašuma nodokļa parāda, šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:
4.1. politiski represētajām
personām, par īpašumu, kas šo
personu īpašumā vai valdījumā
ir mazāk nekā piecus gadus 50 % apmērā no attiecīgajā
periodā aprēķinātās nekustamā
īpašuma nodokļa summas.
4.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem – 50 % apmērā no
attiecīgajā periodā aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa
summas.
4.3. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem
- 50 % apmērā no attiecīgajā
periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Vientuļi pensionāri un vientuļi I un II grupas invalīdi šo
saistošo noteikumu izpratnē ir
personas, kurām nav laulātā,

pilngadīgu bērnu, nav citu apgādnieku, nav noslēgts uztura
līgums un nav citu personu, ar
kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta (jāapliecina iesniegumā).
4.4.
maznodrošinātām
personām – 50% apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa
summas par to periodu, kurā
nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam
saskaņā ar Olaines novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu,
neatkarīgi no tā, cik ilgi tās
deklarētā dzīvesvieta ir Olaines
novada administratīvajā teritorijā.
4.5. ģimenēm, kurās ir 3
un vairāk nepilngadīgu bērnu
vai nestrādājošie pilngadīgie
bērni līdz 24 gadu vecumam,
kuri apgūst augstāko izglītību
pilna laika studijās Latvijas
Republikā, ja ģimenes vidējie bruto ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli pēdējos sešos mēnešos tieši pirms
iesnieguma iesniegšanas nav
pārsnieguši valstī noteikto minimālo algu - 50% apmērā no
attiecīgajā periodā aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
Pamatojoties uz Olaines
novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr.13 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā”
6.punktu, Olaines novada
administratīvajā teritorijā ir
viena atkritumu apsaimniekošanas zona, un saskaņā ar
Olaines novada domes 2011.
gada 21.jūnija sēdes lēmumu,
2011.gada 16.novembrī Olaines novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
Olaines novadā” ar pašvaldības uzņēmumu - AS „Olaines
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ūdens un siltums”. Līgums
tika noslēgts ar nosacījumu,
ka ar pārēju pie pašvaldības
izvēlēta atkritumu apsaimniekošanas operatora netiks
pasliktināta situācija, kāda
bija iedzīvotājiem līdz šim,
saņemot šo pakalpojumu pie
cita operatora.
Saskaņā ar šo pašvaldības
lēmumu visiem atkritumu apsaimniekošanas operatoriem,
kam nav noslēgts līgums ar
Olaines novada pašvaldību
par atkritumu apsaimniekošanu, jāpārtrauc sava darbība

Olaines novada administratīvajā teritorijā.
Aicinām visus atkritumu radītājus noslēgt jaunus
atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar AS „Olaines
ūdens un siltums”.
Neskaidrību un jautājumu
gadījumos lūdzam sazināties ar AS „Olaines ūdens un
siltums” pārstāvi darba dienās pa tālruņiem 67964163;
28660090 vai personīgi Kūdras ielā 27 (3.stāvs), Olainē,
Olaines nov., LV-2114.

summas.
4.6. Afganistānas kara dalībniekiem – 50 % apmērā no
attiecīgajā periodā aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa
summas.
III Nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojuma
piešķiršanas kārtība
5. Nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojuma piemērošanai personai jāiesniedz
Olaines novada pašvaldībā
motivēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno
dokumentu kopijas (uzrādot
dokumenta oriģinālu), kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu:
5.1. apliecība par politiski
represētās personas statusu, ja
atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā ar 4.1.punktu;
5.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētāja statusa apliecinošs dokuments, ja atvieglojums tiek
pieprasīts saskaņā ar 4.2.punktu;
5.3. pensijas vai invaliditātes apliecības kopija un izziņa
par atvieglojuma pieprasītāja
gūtajiem ienākumiem pēdējos

Atgādinājums
Saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem, vecāki,
kuri reģistrējuši bērnu
pirmsskolas izglītības
iestādē, bet kuru viņš vēl
neapmeklē,
katru gadu aprīlī veic
pārreģistrāciju,
ierodoties izvēlētajā
iestādē.

sešos mēnešos pirms atvieglojuma pieprasīšanas, ja atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā
ar 4.3.punktu;
5.4. bērnu dzimšanas apliecību kopijas, mācību iestādes izsniegta izziņa un izziņa
par atvieglojuma pieprasītāja
un visu viņa ģimenes locekļu
gūtajiem ienākumiem pēdējos
sešos mēnešos pirms atvieglojuma pieprasīšanas, ja atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā
ar 4.5.punktu;
5.5. Afganistānas
kara
dalībnieka apliecinošs dokuments, ja atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā ar 4.6.punktu.
6. Iesniegums (ar klāt
pievienotiem dokumentiem)
nodokļu atvieglojuma piešķiršanai jāiesniedz Olaines novada pašvaldībā līdz kārtējā gada
1.jūnijam.
7. Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemēro
tikai par vienu no minētajām
atvieglojuma kategorijām, pēc
atvieglojuma saņēmēja izvēles.
IV Tiesību zaudēšana uz
atvieglojumiem
8. Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs ir atbildīgs
par šajos Saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos sniegto ziņu patiesumu.
V Noslēguma jautājumi
9. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Olaines novada 2011.gada
26.janvāra saistošie noteikumi
Nr.2 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību Olaines novadā” (1.prot., 11.p.).
10. Šie Noteikumi tiek
publicēti Olaines novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis”,
bezmaksas bukletā un ievietoti
Olaines pašvaldības mājas lapā
www.olaine.lv.
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Tolerance kā jauno Eiropas pilsoņu
sociālās integrācijas atslēga

Ar 2011.gada 2.septembri Olaines 2.vidusskola ir
koordinējošā instance starptautiskajā Comenius Eiropas
projektā Tolerance kā jauno
Eiropas pilsoņu sociālās integrācijas atslēga. Projekta
ilgums ir divi gadi.
Koordinējošā skola sagatavo pieteikumu granta saņemšanai un ir atbildīga par visiem ieplānotiem pasākumiem
projekta ietvaros. 2011.gadā
vēl septiņas skolas no Latvijas kļuva par koordinējošām
skolām. Kas attiecas uz statistikas datiem, tad līdzīgo statusu saņēma vēl 16 skolas no
Turcijas, 8 skolas no Vācijas,
7 skolas no Spānijas, pa četrām
skolām no Lielbritānijas, Bulgārijas, Itālijas, Rumānijas, 3
skolas no Lietuvas, 2 skolas no
Holandes un pa vienai skolai

no Austrijas, Beļģijas, Čehijas,
Horvātijas, Polijas, Dānijas un
Zviedrijas.
Olaines 2.vidusskolas partneri ir piecas skolas no Eiropas
Savienības:
• FORAVE – Associação
para a Educação Profissional
do Vale do Ave (Portugāle),
• Liceul Teoretic “Miron
Costin” IAŞI (Rumānija),
• Хуманитарна гимназия
”Дамян Дамянов” (Bulgārija),
• Instituto D`Istruzione Superiore (Itālija),
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, XV Liceum
Ogólnokształcące (Polija).
Projekta temats nav nejaušība. Mūsdienās aizvien vairāk kļūst aktuāls jautājums par
tolerantu attieksmi pret cilvēkiem, kuri atšķiras no vairākuma. Eiropa paliek atvērtāka,
III kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 159 312,79
LVL (simtu piecdesmit deviņi
tūkstoši trīs simti divpadsmit
lati, 79 santīmi).
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinetā (tel.: 26440279, 67149874)
vai Olaines novadā, Zemgales
ielā 33 (tālr.67146030).
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
2007.-2013.gadam
pasākuma
“Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” šādām aktivitātēm un rīcībām:

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas III kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai 2007.2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īsteAktivitātes “Ciematu, kuros
nošana” ietvaros apstiprinātās
Vietējās attīstības stratēģijas ie- veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība” ietvaviešanai.
ros rīcība:
1. rīcība. „Teritoriju, kuProjektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 10.ap- rās veic zivsaimniecības darrīļa līdz 2012.gada 10.maijam. bības, atjaunošana un attīstī-

arvien vairāk un vairāk mēs
tiekamies ar citu tautību un
reliģiju cilvēkiem. Cilvēku ar
ierobežotām iespējām integrācijas problēma jau vairākus
gadus atpakaļ kļuva aktuāla
Latvijā. Tieši tolerance dod
iespēju izveidot humāno sabiedrību.
Projekta mērķi: attīstīt sabiedrības apziņu, toleranci un
spēju veiksmīgi komunicēt ar
cittautiešiem, ar cilvēkiem,
kuri atšķiras no mums, iecietības attīstība, kā arī svešvalodas iemaņu un datortehnoloģiju pielietošanas iespēju
attīstība, atrast “atslēgu” sociālajai integrācijai un Eiropas
dimensijai, attīstīt tolerantu
attieksmi pret cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Galvenie pasākumi un aktivitātes: tolerances spēļu orgaba”, pieejamais finansējums
25 704,01 LVL.
Mērķis: sakopjot apkārtējo
vidi, veicināt kultūras un tūrisma attīstību ciematos, izmantojot dažādus pasākumus.

nizēšana skolās, stundu sagatavošana par tēmu «Tolerance»,
skolēnu zinātniski - pētniecisko darbu izstrāde par tēmu
«Tolerance», bukletu izveide,
mozaīku izveide, valsts institūciju apmeklējums, dalība
konferencē, kura veltīta tēmai
«Tolerance», informācijas apmaiņa starp projekta dalībniekiem.
Viens no aktivitātes veidiem ir projekta darba grupu
dalībnieku (skolotāji un skolēni) braucieni uz partnerskolām.
Katrai skolai ir ieplānoti seši
braucieni. Braucienos piedalīsies 24 cilvēki no Olaines 2.vidusskolas.
Septembra sākumā visi
skolas darbinieki un skolēni gan no mūsu skolas, gan
no partnerskolām bija informēti par projekta uzsākšanu, projekta mērķiem un
pamatpasākumiem.
Olaines
2.vidusskola izveidoja darba
grupu: L.Osipova, I.Siņicina,
V.Petļak, J.Alute, I.Trofimova,
M.Ļiskina un J.Stankeviča.
Darba grupa ir atbildīga par
ieplānoto pasākumu realizāciju
Olaines 2.vidusskolā.
Darba grupā ir arī desmit skolēni no 10.klasēm
(A.Pavlova, A.Vinogradovs,
L.Alute, J.Voronova, M.Čižovs,
A.Cvetkova,
A.Kozlova,
A.Skorinko, O.Peretjagins un
A.Hrisanfovs). Skolēnu atlasei
tika organizēts eseju konkurss
par toleranci. Vidusskolēnu
darbi bija tik interesanti, ka bija
grūti izvēlēties labākos, bet ar
skolotāju balsojumu izdevās to
izdarīt. Tagad šie skolēni ir atbildīgi par projekta aktivitātēm
un katram būs iespēja pavadīt
nedēļu vienā no partnerskolām.
Mērķis: radīt brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietas,
labiekārtot tās, un nodrošināt
pieeju visām sociālajām iedzīvotāju grupām un vecumiem.
Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību sasniedzamību un
pieejamību, to apkārtējas vides
labiekārtošana, saglabājot un
sakopjot dabas un kultūras mantojumu.

Iespējamie risinājumi (plānotās darbības):
1. Labiekārtot dzīves vidi
mājokļa tuvākajā apkārtnē.
2. Mūžizglītības, kultūras un
sporta infrastruktūras attīstības
veicināšana, nodrošinot kultūras
Iespējamie risinājumi:
un sporta infrastruktūras objektu
1. Izveidot un labiekārtot
pieejamību visiem partnerības
aktīvai atpūtai domātas publiski
teritorijas iedzīvotājiem.
pieejamas vietas pie ūdeņiem,
Aktivitātes “Ar zivsaimnie- nodrošināt ūdeņu piekrastes piecību un tūrismu saistītas maza ejamību.
2. Celt iedzīvotāju apziņu par
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība: dabas un kultūrvēsturisko vērtī2. rīcība. Ar zivsaimniecību bu saglabāšanas nepieciešamību.
3. Vietējā līmeņa ceļu tīkla
un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpoju- uzlabošana.
4. Veloceliņu, gājēju celiņu
mu attīstība, pieejamais finansēizbūve.
jums 133 608,78 LVL.

Turklāt, 2013./2014. mācību
gadā skolēniem būs iespēja 3
mēnešus mācīties kādā no partenrvalstīm.
2011.g. novembrī Olaines
2.vidusskolā noritēja pirmā
sanāksme ar projekta dalībniekiem. 10 skolotāji no visām patnerskolām apmeklēja
Olaines 2.vidusskolu. Olaines
novada pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs un viņa
vietniece Inta Purviņa pārstāvēja pašvaldību viesu vizītes
laikā un iepazinās ar visiem
projekta partneriem. Viesiem
tika piedāvāta īsa ekskursija
pa skolu, viņi personīgi varēja
tikties viens ar otru (iepazīstot
citus projekta dalībniekus) un
skolēniem, kuri ir darba grupas
sastāvā. Tikšanās laikā viesi
demonstrēja prezentācijas par
savām valstīm un skolām, kurās viņi strādā. Tika apspriests
braucienu grafiks, ir noteikts
mobilitāšu dalībnieku skaits, ir
apspriesti galvenie pasākumi,
kā arī ir izstrādāts un akceptēts
projekta sauklis un logo. Viesiem tika organizētas ekskursijas pa Vecrīgu un brauciens
uz Rundāles pili. Skolēni no
darba grupas bija gidu vietā
Rundālē. Viņi sagatavoja interesantu materiālu par Latviju
un prezentēja to viesiem. 2012.
gadā pavasarī notiks nākamā
sanāksme Polijā.
Olaines novada pašvaldība atzinīgi novērtēja Olaines
2.vidusskolas iesaistīšanos šajā
projektā un to, ka skola ir uzņēmusies virsvadību šā projekta
īstenošanā.
Ar nepacietību gaidām tikšanās ar jaunajiem draugiem!
Viktorija Petļak
5. Tūrisma potenciāla popularizēšana un attīstības veicināšana.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām
darbībām, projektu vērtēšanas
kritērijiem un minimālo punktu
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības
“Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā
Nadīna Millere, tālr.67149872,
26440279,
nadina.millere@
pierigaspartneriba.lv;
Gaļina
Nicberga, tālr.67149874, galina.nicberga@pierigaspartneriba.lv un Olaines novadā,
Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze
Mazure, tālr.67146030, ilze.
mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā
www.lad.gov.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā:
www.lad.gov.lv
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Makšķerēšanas sacensības
24. martā Peipusa ezerā
Olaines futbola veterānu
klubs sadarbībā ar Olaines
Sporta centru piedāvā visiem interesentiem un šī hobija piekritējiem piedalīties
makšķerēšanas sacensībās.
24. martā, Peipusa ezerā
(Igaunija) tiek rīkota Ojāra
Kienkasa balvas izcīņa makšķerēšanā.
Iepriekšēja
pieteikšanās
un dokumentu noformēšana ir
OBLIGĀTA. To var izdarīt 14.

un 15. martā, no plkst. 17.00 –
20.00, Jelgavas ielā 12 (Futbola veterānu klubā).
Izbraukšana uz sacensībām – 23.martā, plkst. 24.00,
no auto stāvvietas pie Olaines
novada pašvaldības. Dalības
maksa – 4 Ls (ietilpst licence
un autobuss).
Sīkāka informācija –
Aldis Akantjevs
(tel. 69763595, 26485104).

Olaines Bāriņtiesa un
Nodarbinātības Valsts aģentūras
Olaines klientu apkalpošanas centrs
tagad apmeklētājus pieņem 3.stāvā,
Zemgales ielā 33, Olainē.

Informācijai par neesošu palīgēku dzēšanu
Valsts zemes dienests izveidojis
informatīvo tālruni 67 038 677
Lai ikviens nodokļu maksātājs varētu iegūt nepastarpinātu un objektīvu informāciju par dabā neesošu
palīgēku dzēšanu no Kadastra reģistra, Valsts zemes
dienests izveidojis informatīvo tālruni 67 038 677, pa
kuru ikvienam interesentam tiks sniegta informācija
par viņa īpašumā esošām būvēm un par dabā neesošu
palīgēku dzēšanas procesu, ko dienests līdz šā gada
1.oktobrim piedāvā veikt bez maksas.

PAZIŅOJUMS

par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Olaines novada domes 22.02.2012. sēdes lēmumu „Par SIA „Bite Latvija” mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas izvietošanu uz zemes gabala „Jaunolaines
daudzstāvu dzīvojamās mājas (aiz Jaunolaines garāžām)”,
Jaunolainē, Olaines pagastā” (2.prot., 24.p.), SIA „TK Projekti”, reģ.Nr.40103346971, Bērzu iela 3-24, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri SIA „Bite Latvija” mobilo telekomunikāciju
bāzes stacijas izvietošanu uz zemes gabala „Jaunolaines
daudzstāvu dzīvojamās mājas (aiz Jaunolaines garāžām)”, Jaunolainē, Olaines pagastā. Kontaktpersona: Gatis Rudzītis, tālrunis 29167639, e-pasts: gatis@tkprojekti.lv .
Būves ierosinātājs:
SIA „Tele Tower”, reģ. Nr. 40103257495, Uriekstes iela
2A-24, Rīga, LV-1005.
Projektētājs:
SIA „TK Projekti”, reģ.Nr.40103346971, Bērzu iela
3-24, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, kontaktpersona: Gatis Rudzītis, tālrunis 29167639, e-pasts: gatis@tkprojekti.lv.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks:
No 2012. gada 15. marta – 2012. gada 12.aprīlim. Šajā
laikā Olaines novada domē apskatāmi informatīvie materiāli un iesniedzamas atsauksmes Olaines novada pašvaldībā,
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines nov., LV-2114.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums:
2012.gada 19. martā plkst. 18.00 Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, 2.stāva sēžu zāle.
Tālrunis uzziņām par pašvaldības domes sēdes laiku un
vietu, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres
publiskās apspriedes rezultātiem - 67146060.
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Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimeņu
stiprināšanas un atbalsta projekts Olaines novadā
aicina ikvienu interesentu uz

BEZMAKSAS SEMINĀRU

“Grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem ir risinājumi!”

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
martā

29.03.2012., plkst. 18:00 – 21:00
Jaunolaines kultūras nama lielajā zālē, Meža ielā 2
Semināra saturs:
1. daļa. Tipiskākās problēmsituācijas grūtībās
nonākušiem kredītņēmējiem
• šī brīža tendences kredītiestāžu politikā,
• tipiskākie gadījumi pārslēdzot aizdevuma līgumus,
• parādnieka tiesības sarunās ar ārpustiesas parādu
piedziņas uzņēmumiem,
• parādnieka tiesības, ja piedziņu ir sācis zvērināts
tiesu izpildītājs/-ji.
Lektors: LAKRA konsultants Aivars Rudi,
plānotais lekcijas laiks 40 min., jautājumiem 20 min.
2. daļa. Fiziskās personas maksātnespējas
process Latvijā
• ko realitātē nozīmē maksātnespējas process,
• kas var kvalificēties procesam,
• populārākie maksātnespējas procesa atteikuma iemesli.
Lektors: LAKRA jurists Jānis Āboliņš,
plānotais lekcijas laiks 40 min., jautājumiem 20 min.

Izmanto iespēju, nāc uz tikšanos un gūsti
atbildes uz Tev svarīgiem jautājumiem!
Projekta koordinatore S.Degle t. 27842939

Eiropas Tautas partija
atklājusi 60 sekunžu filmu konkursu par paaudžu
solidaritātes tēmu. Filmas veidotāji var būt
jaunieši līdz 30 gadu vecumam!
Konkurss noslēdzas 15. maijā.
Balvā – iPad un brauciens uz Briseli.
Vairāk informācijas par konkursu interneta mājas
lapā http://web.cor.europa.eu/epp/Events/Competitions/Pages/Filmcompetition2012.aspx

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 1. februāra līdz 8. martam
reģistrētie mirušie
Līga Auzāne, 46 gadus veca – 12.02.2012.
Malvina Čunčule, 83 gadus veca – 08.02.2012.
Jānis Dreļevskis, 62 gadus vecs – 08.02.2012.
Zigrīda Faļeviča, 54 gadus veca – 16.02.2012.
Andrejs Fomins, 50 gadus vecs – 11.02.2012.
Aija Gailīte, 62 gadus veca – 04.02.2012.
Rimma Karkina, 71 gadu veca – 11.02.2012.
Mihails Kašins, 55 gadus vecs – 10.02.2012.
Kārlis Kozlovskis, 49 gadus vecs – 11.02.2012.
Artūrs Valters Krastiņš, 78 gadus vecs – 15.02.2012.
Sergejs Kupcovs, 51 gadu vecs – 11.02.2012.
Albertīna Lubāne, 75 gadus veca – 04.03.2012.
Anatolijs Ļackis, 46 gadus vecs – 11.02.2012.
Česlavs Petjukevičs, 89 gadus vecs – 04.02.2012.
Ņina Pļuškina, 72 gadus veca – 07.02.2012.
Valdis Reinbergs, 72 gadus vecs – 05.02.2012.
Oļegs Skorodumovs, 47 gadus vecs – 11.02.2012.
Vasiļisa Tihomirova, 71 gadu veca – 04.02.2012.

Olaines novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

70. gadskārtā
Antoņinu Apsani
Modrīti Bērziņu
Tatjanu Bobroviču
Zinaidu Jefimovu
Ādolfu Korņejevu
Sergeju Kuļikovu
Dzintru Maļiku
Eleonoru Medni
Nadeždu Pavlovu
Māru Pētersoni
Gaļinu Prohorovu
Genādiju Simakovu
Visvaldu Stradu
Nikolaju Ščebrenko
Frīdu Ščeglovu
Sofiju Šiņinu
Jeļenu Šramu
Jeļizavetu Viškeri
75. gadskārtā
Mariju Agapovu
Aleksandru Amosovu
Oļu Boļšakovu
Inesu Heinci
Albinu Kānbergu
Veltu Krūmiņu
Ēvaldu Lasmani
Martu Laubi
Valentīnu Logviņuku
Kleopatru Marahovu
Voldemāru Meijeru
Genovefu Moli
Genovetu Norbuti
Juriju Pavlovu
Juzefu Petruseviču
80. gadskārtā
Veru Ausekli
Valentīnu Dibaņinu
Jāni Kuku
Vilmu Sauskāju
Antonu Stradu
85. gadskārtā
Osvaldu Eglīti
Osvaldu Groskopfu
Aleksandru Losu
Jāni Lūkinu
Nelli Ļeščinsku
Jeļenu Mihailovu
Skaidrīti Spunīti
Pavļinu Šekinu
Leontīnu Urču
Pēteri Veideli
90.gadskārtā
Annu Kopilovu
Jefrosiju Timošinu
99.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.
Par rakstu saturu atbildīgi
rakstu autori. Rakstos paustais
viedoklis ne vienmēr atspoguļo
pašvaldības viedokli.

