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Приглашаем
принять
участие в
разработке
стратегии
развития
Олайнского
края

Aicina piedalīties Olaines novada
attīstības stratēģijas izstrādē

Основываясь на решении думы от 26 сентября
2012 года, с 15 октября по
13 ноября проходит публичное обсуждение первой редакции документа
«Стратегия долгосрочного
развития Олайнского края
на 2013 – 2030 год». Принять участие в публичном
обсуждении можно посетив
собрание или подав письменные комментарии и
предложения по развитию
Олайнского края, которое
представлено в документе
«Стратегия долгосрочного
развития Олайнского края
на 2013 – 2030 год».
Стратегия долгосрочного развития – это документ
планирования долгосрочного
развития территории, в котором отображено видение долгосрочного развития Олайнского края, стратегические
цели, приоритеты развития
и т.д. Полностью разработать
этот документ планируется
до 31 декабря 2012 года.
Собрание по публичному
обсуждению вышеупомянутого документа пройдет 31
октября в 17.00 в Олайнском
центре культуры (ул.Зейферта 11, Олайне).
С первой редакцией документа можно ознакомиться:
• Электронно на интернет-страничке
самоуправления www.olaine.lv в
разделе «Attīstība», подразделе «ilgtspējīgas attīstības
stratēģija»;
• В бумажном формате
в Центре по приему посе-

титей самоуправления по
ул.Земгалес 33, Олайне и в
Управлении Олайнской волостью по ул.Межа 2, Яунолайне (по рабочим дням с 9.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, по
пятницам до 15.00).
Письменные комментарии и предложения по документу «Стратегия долгосрочного развития Олайнского
края на 2013 – 2030 год» можно подать до 9 ноября:
• лично в Олайнском самоуправлении (ул.Земгалес
33, Олайне) и Управлении
Олайнской волостью (ул.
Межа 2, Яунолайне) во время
работы учреждений;
• по почте на адрес:
Olaines novada pašvaldība,
Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrs, Zemgales
iela 33, Olaine, Olaines novads,
LV-2144;
• электронно на адрес
olainesdome@olaine.lv.
Анкеты для комментариев
и предложений доступны на
www.olaine.lv, в самоуправлении (ул.Земгалес 33, Олайне)
б в Управлении Олайнской
волостью, в Доме культуры в Яунолайне (ул.Межа 2,
Яунолайне), в Библиотеке
в Гайсмас (ул.Гайсмас 1-1,
Гайсмас). Предложения можно также подать письменно в
свободной форме.
Контакная персона:
руководитель отдела развития
Олайнского самоуправления
Сергей Кирилов,
тел.67146017,
sergejs.kirilovs@olaine.lv

Pamatojoties uz Olaines
novada domes 2012.gada
26.septembra lēmumu, no
15.oktobra līdz 13.novembrim notiek dokumenta
„Olaines novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.2030.gadam” 1. redakcijas
publiskā apspriešana. Piedalīties apspriešanā var gan
apmeklējot sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, gan
apspriežot
sabiedriskajās
organizācijās un darba kolektīvos, gan sniedzot rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Olaines novada
attīstību, kura atspoguļota
dokumentā “Olaines novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam”.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Olaines
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie
mērķi, attīstības prioritātes un
telpiskās attīstības perspektīva.
Šo dokumentu pilnībā plānots

izstrādāt līdz 2012. gada 31.
decembrim.
Sabiedriskās apspriešanas
sanāksme paredzēta 31. oktobrī plkst. 17.00 Olaines Kultūras
centrā, Zeiferta ielā 11, Olainē.
Ar plānošanas dokumentu
redakciju var iepazīties:
• Olaines novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv
sadaļā Attīstība (apakšsadaļā
ilgtspējīgas attīstības stratēģija);
• Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā Zemgales ielā 33, Olainē un Olaines
pagasta pārvaldē Meža ielā
2, darba dienās no plkst.9.00
līdz 12.00 un no plkst.13.00
līdz 17.00 (piektdienās līdz
plkst.15.00).
Rakstiskus komentārus un
priekšlikumus par novada plānošanas dokumentu iespējams
iesniegt līdz 2012.gada 9.novembrim:
• Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē
un Olaines pagasta pārvaldē,

Meža ielā 2, darba dienās atbilstoši iestāžu darba laikiem;
• Sūtot pa pastu uz adresi:
Olaines novada pašvaldība,
Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrs, Zemgales
iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2144;
• Sūtot elektroniski uz epasta adresi olainesdome@
olaine.lv .
Anketas komentāriem un
priekšlikumiem ir pieejamas
pašvaldības mājas lapā, Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, 1.st., Olainē
un Olaines pagasta pārvaldē,
Meža ielā 2, Jaunolainē, Jaunolaines Kultūras namā, Meža
ielā 2, Jaunolainē un Gaismu
Bibliotēkā, Gaismas ielā 1-1,
Gaismās. Priekšlikumus var iesniegt arī brīvā formā rakstiska
iesnieguma veidā.
Kontaktpersona:
Olaines novada pašvaldības
attīstības nodaļas vadītājs
Sergejs Kirilovs,
tālr. 67146017,
sergejs.kirilovs@olaine.lv

Septembra sēdē, ar mērķi
nodrošināt pašvaldības pakalpojumu pieejamību Jāņupes un tās apkārtnes iedzīvotājiem, Olaines novada dome
nolēma no 8.oktobra (līdz
31.decembrim)
organizēt
jaunu sabiedriskā transporta
(autobusa) maršrutu “Vaivadi – Jaunolaine – Olaine”,

kas kursē divas reizes nedēļā
(pirmdienās un ceturtdienās)
divas reizes dienā, izbraucot
plkst. 9.00 un plkst. 14.15. no
pieturas “Egles” Vaivados un
plkst. 13.00 un plkst. 18.00
no Olaines (gala pieturas
Parka ielā).

Hokeja
turnīrs

Sveicam
jubilārus!

Būs
ūdensvads

Zelta
kāzas!

Atjaunots
stadions

Olaines Sporta centrs aicina pieteikties hokeja turnīram, kas sāksies decembrī

Bērnudārzi “Zīle” un
“Dzērvenīte” un AS “Olainfarm” svin apaļas jubilejas

Tiek izstrādāts ūdenssaimniecības attīstības projekts Olaines novada Medemciemā

Olaines novada dome sveic
Zelta kāzu jubilejā Valentinu
un Janinu Tavgeņus

Atjaunotajā
Jaunolaines
stadionā notikušas pirmās sacensības

2. lpp.

3. lpp.

4. lpp.

5. lpp.

7. lpp.

Atklāts tiešais reiss
no Jāņupes uz Olaini

turpinājums 2. lpp. u

Pašvaldība finansiāli atbalsta vecākus,
kuru bērni skolās ēd kopgaldā
Lai mazinātu vecāku
maksājumu slogu par ēdināšanas pakalpojumiem skolās
un veicinātu viņu maksātspēju par citiem pašvaldības pakalpojumiem (piem.,
komunālajiem),
veicinātu
bērniem un jauniešiem veselīga uztura paradumus,
lai veicinātu veselīga uztura
normām atbilstošas pusdienas pieejamību pēc iespējas
lielākam izglītojamo skaitam un novērstu negatīvo
tendenču veidošanos un
mazinātu to esamību bērnu
un jauniešu vidū, kuras savukārt bieži veicina kabatas
nauda, kuru vecāki dod skolēniem pusdienām skolās,
Olaines novada dome 2012.
gada 26.septembra domes
sēdē, izvērtējot pieejamus
finanšu līdzekļus, izrādīja
brīvprātīgu iniciatīvu un
pieņēma lēmumu apmaksāt

daļu no ēdināšanas izdevumiem tiem vecākiem, kuru
bērni izmanto ēdināšanas
pakalpojumus
kopgaldā
Olaines pašvaldības skolās.
Tas nozīmē, ka kopš 2012.
gada 1.oktobra 2.-12.klašu
skolēnu vecāku maksa (neatkarīgi no ģimenes finansiālā
stāvokļa) par vienas dienas
ēdienkārti (kopgaldā) sastāda
tikai 40 santīmus, pārējo sedz
pašvaldība. Līdz 2012.gada
beigām šādas pašvaldības iniciatīvas izmaksas sastāda Ls
14163. Šāda vecāku maksa
paliek nemainīga līdz brīdim,
kamēr ēdinātājs nemainīs ēdināšanas pakalpojuma cenu.
Bet tas var notikt būtisku izmaiņu komunālajā jomā vai
pārtikas produktu cenu izmaiņu gadījumā.
2012.gada 26.septembra
lēmums
1. Noteikt ēdināšanas pa-

kalpojumu (kopgalda) maksu
Olaines 1.vidusskolā (tai skaitā
struktūrvienībā “Olaines sākumskola”):
1.1. 1. klases skolēna ēdināšanai Ls 0,80 dienā no valsts
mērķdotācijas par vienas dienas ēdienkarti;
1.2. 2.-12.klases skolēniem
Ls 0,75 dienā par vienas dienas
ēdienkarti, tai skaitā bērna vecāku maksa dienā – Ls 0,40;
1.3. 5 – 6 gadīgo izglītojamai grupai par 3-reizēju ēdināšanas pakalpojumu Ls 1,70
dienā, tai skaitā 5-6 gadīgā
bērna vecāku maksa dienā – Ls
1,15.
2. Noteikt ēdināšanas pakalpojumu (kopgalda) maksu
Olaines 2.vidusskolā:
2.1. 1. klases skolēna ēdināšanai Ls 1,10 dienā par vienas dienas ēdienkarti, tai skaitā
Ls 0,80 dienā no valsts mērķ-

Жителям Янюпе теперь доступен прямой
рейс «Vaivadi – Jaunolaine – Olaine»

На сентяборьском заседании с целью обеспечить
доступность услуг самоуправления жителям из
Янюпе и его окрестностей
Олайнская краевая дума
приняла решение с 8 октября 2012 года (и до 31 декабря 2012 года) создать эксперементальный рейс по
новому маршруту «Vaivadi
– Jaunolaine – Olaine», в
рамках которого автобус
будет курсировать два раза
в неделю (по понедельникам и четвергам) два раза
в день, отправляясь с остановки «Egles» в Вайвади в
9.00 и в 14.15, а из Олайне (конечная остановка
ул.Парка) в 13.00 и в 18.00.

Самоуправление
предлагает жителям Олайнского края, которые живут в
Янюпе и его окрестностях
и Яунолайне, в этот период времени бесплатно доехать до города Олайне, используя маршрут «Vaivadi
– Jaunolaine – Olaine», чтобы
посетить самоуправление и
его учреждения, поликлинику и др. В этот период времени проводится исследование
на спрос и необходимость
нового маршрута «Vaivadi
– Jaunolaine – Olaine», который был создан учитывая тот аспект, что Янюпе и
его окрестности – это одно
из самых отдаленных мест
Олайнского края, и жители

до административного центра края добираются на двух
общественных транспортах
(один из которых курсирует
4 раза в день).
Новый маршрут в себя
включает следующие остановки: Egles (Vaivadi) – Zīles
– Tulpes – Mežsētas – Medņi
– Ceriņi – Lībieši – Lazdas –
Ozollejas – Puriņi – Jāņupe
– Apšukalni – Dambji –Pagrieziens uz Olaini – Kalniņi
– Ābeles – Dāvi – Celtnieks
– «Lubauši» (Jaunolaine, на
дороге пренадлежащей самоуправлению «Kalte-Lubaušu
ferma») – Jaunolaine – Olaines
pilsēta (все остановки в городе согласно маршруту RīgaOlaine).

Aicina gatavoties
“Olaines Spor ta centra kausa 2013”
hokeja tur nīram
Olaines Sporta centrs aicina gatavoties jaunajai Olaines
hokeja sezonai un komplektēt komandu sastāvus “Olaines
Sporta centra kausa 2013” hokeja turnīram, kurš atsāksies,
sākot ar decembra mēnesi un turpināsies līdz pat februārim.
Turnīrs norisināsies Olaines Slidotavā, Kūdras ielā 5.
Pieteikšanās turnīram līdz 16.novembrim,
sūtot pieteikuma veidlapu uz sports@olaine.lv.
Sīkāk info/uzziņa/jautājumi – sports@olaine.lv / 26658689.
Hokeja turnīru organizē Olaines Sporta centrs.
Turnīru atbalsta: Olaines novada dome, “Swedbank” un Nūjas.lv.
Nolikums un pieteikuma lapas ir pieejami www.olaine.lv.

2

dotācijas;
2.2. 2.-12.klases skolēniem
un 5 -6 gadīgo izglītojamai
grupai Ls 1,10 dienā par vienas dienas ēdienkarti, tai skaitā
bērna vecāku maksa dienā – Ls
0,40.
3. Apmaksāt Olaines 1.vidusskolas (tai skaitā struktūrvienības “Olaines sākumskola”) un Olaines 2.vidusskolas
skolēniem (Olaines novadā
deklarētiem bērniem), kuri saņem ēdināšanas pakalpojumu
(kopgaldu), domes apstiprinātās ēdināšanas pakalpojumu
maksu no p/a “Olaines sociālais dienests” budžeta līdzekļiem:
3.1. Olaines 1.vidusskolas
2.-12.klašu skolēniem dienā
par vienas dienas ēdienkarti Ls
0,35;
3.2. Olaines 1.vidusskolas
5-6 gadīgo izglītojamai grupai

par 3-reizēju ēdināšanas pakalpojumu diena Ls 0,55;
3.3. Olaines 2.vidusskolas
1.klases skolēniem dienā par
vienas dienas ēdienkarti Ls
0,30;
3.4. Olaines 2.vidusskolas
2.-12.klases skolēniem un 5-6
gadīgo izglītojamai grupai dienā par vienas dienas ēdienkarti
Ls 0,70;
4. Uzdot Olaines 1.vidusskolas direktoram J.Volānam
un Olaines 2.vidusskolas direktorei L.Osipovai:
4.1. organizēt izmaiņas ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā;
4.2. informēt skolas padomi par augstāk minēto domes
lēmumu;
4.3. informēt deputātus
2012.gada decembra domes
sēdē par skolēnu kopgalda apmeklētību.

Atklāts tiešais reiss
no Jāņupes uz Olaini
u turpinājums no 1. lpp.
Olaines novada iedzīvotājiem dzīvojošiem Jāņupē un
Jaunolainē tiek piedāvāta iespēja šajā laika periodā bezmaksas atbraukt uz Olaines
pilsētu, lai apmeklētu Olaines
novada pašvaldību un tās iestādes, Olaines Veselības centru,
aptiekas u.c., izmantojot maršrutu “Vaivadi – Jaunolaine –
Olaine”. Šis maršruts tiek organizēts eksperimentālā kārtā,
lai novērtētu tā pieprasījumu
un lietderību, un ņemot vērā
to, ka Jāņupe un tās apkārtne
ir viens no attālākajiem novada
punktiem, no kura iedzīvotāji
uz Olaini (novada administratīvo centru) var nokļūt ar diviem

sabiedriskajiem transportiem
(viens no tiem kursē 4 reizes
dienā).
Jauns maršruts sevī ietver
sekojošas pieturas: Egles (Vaivadi) – Zīles – Tulpes – Mežsētas – Medņi – Ceriņi – Lībieši
– Lazdas – Ozollejas – Puriņi
– Jāņupe - Apšukalni – Dambji
- Pagrieziens uz Olaini – Kalniņi – Ābeles – Dāvi – Celtnieks –
“Lubauši” (Jaunolaine, uz pašvaldības ceļa “Kalte-Lubaušu
ferma”) – Jaunolaine – Olaines
pilsēta (visas pieturas pilsētā saskaņā ar maršrutu Rīga-Olaine).
Atpakaļ autobuss kursē no
Olaines pilsētas (gala pieturas
Parka ielā) līdz Jāņupei, Vaivadiem, pieturot visās iepriekš
minētajās pieturās.

Maršruts

Egles (Vaivadi) – Zīles – Tulpes – Mežsētas – Medņi – Ceriņi – Lībieši – Lazdas –
Ozollejas – Puriņi – Jāņupe - Apšukalni
– Dambji - Pagrieziens uz Olaini – Kalniņi
– Ābeles – Dāvi – Celtnieks – “Lubauši”
(Jaunolaine, uz pašvaldības ceļa “KalteLubaušu ferma”) – Jaunolaine - Olaines
pilsēta (visas pieturas pilsētā saskaņā ar
maršrutu Rīga – Olaine)
Turp: no pieturas Egles – plkst. 9.00 un 14.15.
Atpakaļ: no galapunkta Parka ielā – plkst.13.00
un 18.00.

Sveicam jubilārus!

Māca darba aizsardzību

Olaines pirmsskolas izglītības iestādei «Zīle» – 45
Akciju sabiedrībai «Olainfarm» – 40
Olaines pirmsskolas izglītības iestādei «Dzērvenīte» – 35
Sveicam izglītības iestāžu «Zīle» un «Dzērvenīte»,
kā arī uzņēmuma «Olainfarm»
kolektīvus darba jubilejās!
Novēlam panākumus darbā katram darbiniekam atsevišķi
un kolektīviem kopumā, radošu un ilgtspējīgu attīstību!

Olainfarm - 40

Zīlei - 45

SIA “Lyngson” ir vienīgais ūdens apkures radiatoru
ražošanas uzņēmums Baltijas
valstīs (tas ir 100 % Norvēģijas uzņēmums ar māsas kompānijām Norvēģijā un Zviedrijā). 2012.gada 1.septembrī
SIA “Lyngson” ir atzīmējusi 5
gadu darba jubileju un atklājusi nesen uzbūvēto piebūvi,
kura bija nepieciešama rūpnīcas darbības paplašināšanai
un uzlabošanai. Lai arī uzņēmums atrodas Latvijā, lielākā
daļa saražotās produkcijas tiek
eksportēta un pārdota Skandināvijas valstīs – Norvēģijā un
Zviedrijā. SIA “Lyngson” ražo
efektīvus standarta tipa radiatorus, iebūvējamas un slēptas
apsildīšanas sistēmas, kā arī
dizaina radiatoru risinājumus
(tiek ražoti apmēram 3000 veidu radiatori). Šobrīd kompānijā strādā 85 darbinieki. Katru
gadu tiek saražoti aptuveni
100 000 dažādi radiatori.

APBALVOJUMI

Dzērvenītei - 35
Olaines novada senioru biedrība “Liepas” aicina
• Nūjosim kopā! Satiksimies darbadienās plkst. 8.30
Mežaparkā pie trenažieriem.
• 26.10.2012. plkst. 15.30
pasākums muzejā “Mārtiņdienas noskaņās” kopā ar bērniem.
• 31.10.2012. plkst. 10.00
Zinātniski praktiska konferen-

Projekta “Droša skola –
Drošs darbs” ietvaros 19.oktobrī Olaines novada “Akačos” radiatoru ražošanas
uzņēmums SIA “Lyngson”
sadarbībā ar SIA “Inspecta
Latvia” rīkoja profesionālo
izglītības iestāžu pedagogu
apmācības darba aizsardzībā. Seši profesionālo izglītības iestāžu pedagogi (t.sk. no
Olaines, Dobeles, Rīgas un
Jelgavas) vizītes laikā tika iepazīstināti ar reālajiem darba apstākļiem uzņēmuma ražošanas telpās, tika izglītoti
par darba aizsardzības prasību ievērošanu, iepazīstināti
ar izmantotajām bīstamajām
iekārtām un riska faktoriem, risku minimizēšanas
iespējām, darba aizsardzības
jaunumiem nozarē, kā arī
darbinieku nodrošinātību ar
individuālās aizsardzības līdzekļiem. (Vairāk par projektu www.olaine.lv.)

ce “Uzturs un holesterīns”.
• 10.11.2012. plkst. 15.00
muzejā biedrības biedru apaļo
jubileju atzīmēšana.
• 15.12.2012. plkst. 15.00
pasākums “Kad Ziemassvētki
nāk” Olaines Kultūras namā.
• 21.12.2012. plkst. 15.30
pasākums muzejā “Ziemas-

svētki nāk!” kopā ar bērniem.
• 01.03. – 15.03.2013. tiek
komplektēta grupa ceļojumam
uz Taizemi (brīvas tikai trīs
vietas).
Pieteikšanās uz pasākumiem
Olaines muzejā pie Ārijas.
Tālrunis informācijai
26415535

• Pamatojoties uz Olaines 2.vidusskolas direktores
L.Osipovas
10.septembra
rakstisku lūgumu, atzīmējot Starptautisko skolotāju
dienu, rast iespēju apbalvot
ar atzinības rakstu par lielo
ieguldījumu skolēnu vispusīgā audzināšanā un prasmi
izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, pasniedzot
mācību priekšmetu, ar Olaines
novada domes Atzinības rakstiem apbalvotas Olaines 2.vidusskolas klases audzinātājas
Tamāru Zolotarjovu un Irinu
Macanovu un latviešu valodas
skolotāja Velta Šinkarenko.
• Par ieguldījumu Olaines
novada bērnu audzināšanā un
aprūpē, un sakarā ar Olaines
pirmsskolas izglītības iestādes “Zīle” 45.gadadienu,
pamatojoties uz OPII “Zīle’’
19.septembra rakstu, dome
apbalvoja ar Olaines novada domes Atzinības rakstiem
“Zīle” darbiniekus: vadītāju
Larisu Korņejevu, pirmsskolas izglītības skolotājus Lilitu
Indrišonoku, Olgu Koltiginu,
Svetlanu Putniņu, Nataļju
Gromovu, skolotāja palīgu Zentu Krūmiņu, sētnieci/
dārznieci Ausmu Lipšāni.

• Par ieguldījumu Olaines
novada bērnu audzināšanā un
aprūpē, un sakarā ar Olaines
pirmsskolas izglītības iestādes
“Dzērvenīte” 35.gadadienu,
pamatojoties uz OPII “Dzērvenīte’’ 24.septembra rakstu,
dome apbalvoja ar Olaines
novada domes Atzinības rakstu “Dzērvenīte’’ darbiniekus:
vadītāju Silviju Tiščenko,
vadītājas vietnieci izglītības
jautājumos – metodiķi Ņinu
Suvorovu, pirmsskolas izglītības skolotāju Larisu Kuripku,
medicīnas māsu Teresu Kutovaju, saimniecības vadītāju
Tamāru Irēnu Mazuri, veļas
pārzini – šuvēju Valentīnu
Gindogdu.
• Ņemot vērā AS “Swedbank” vēlmi sakarā ar Skolotāju dienu apbalvot Olaines
1.vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas pedagogus, dome
nolēma pieņemt ziedojumu no
AS “Swedbank” divas “Galactico” dāvanu kartes ar nominālvērtību LVL 50 katra un
izteikt pateicību un apbalvot ar
saņemtajām dāvanu kartēm pedagogus – Olaines 1.vidusskolas direktoru Jāzepu Volānu un
Olaines 2.vidusskolas direktori
Ludmilu Osipovu.
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Ūdenssaimniecības attīstības Jaunolaines lielciemā turpinās
Kopš 2012.gada 17.jūlija
notiek KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines
lielciemā”
(Nr.
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/005) realizācija. Projekta realizācijas laikā tiks
izbūvēti jauni ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkli 5 659 m
kopgarumā, tajā skaitā:
• esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Meža ielas,
Priežu ielas un Ošu ielas rajonā
(L=1952 m);
• ūdensapgādes tīklu izbūve
Smilšu ielā un Lielķikuļu teritorijā (L= 430 m);
• esošo kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija Meža ielas rajonā (L=1125 m);

• pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Priežu ielā, Pionieru
ielā, Ošu ielā un Smilšu ielā
(L= 2152 m).
Projekta ietvaros paredzētos būvdarbus veic SIA “Siltums Jums”, būvuzraudzību
nodrošina SIA “Firma L4”.
Jau paveiktie darbi
Laikā posmā no 2012.
gada 17. jūlija līdz 30.septembrim ir izbūvēti 1 462 m
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, tajā skaitā:
• ūdensvads 878 m;
• kanalizācijas tīkli 584 m.
Līdz šim lielākās projekta
aktivitātes ir notikušas Jaunolaines ciema Pionieru ielā,
Priežu ielā, kā arī daļa no
ūdensvada izbūves darbiem
veikta atsevišķās vietās Meža
ielā.

Plānotie darbi
tuvākajā laikā
Ņemot vērā, ka darbi Jaunolaines ciema Pionieru ielā
un Priežu ielā tuvojas noslēgumam, plānots oktobra beigās
uzsākt ielu braucamās daļas
pamatnes atjaunošanas darbus,
kā arī asfalta seguma apakškārtas ieklāšanu.
Oktobra mēnesī ar asfaltbetona seguma demontāžas
darbiem tiks uzsākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūves darbi Ošu ielā. Plānots
oktobra beigās un novembra
sākumā aktīvi uzsākt kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbus Jaunolaines ciema Meža
ielas rajonā. Aicinām iedzīvotājus uzmanīgi sekot darbu
zonā uzstādītajām norādēm un
ceļazīmēm, kā arī sekot informatīvajiem paziņojumiem pie
daudzdzīvokļu mājām.

Vispārējā informācija par
projektu
Līgums
par
projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība
Jaunolaines lielciemā” īstenošanu noslēgts 2011. gada 22.jūlijā starp LR Vides un reģionālās attīstības ministriju un
SIA “Zeiferti”. Projekta realizācijai piešķirtais ES Kohēzijas fonda (KF) finansējums
LVL 492 841,86. ES KF finansējums sastāda 94,99 %
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, LVL
518 780,91. Atlikušo, projekta
realizācijai nepieciešamo finansējumu, nodrošina Olaines novada pašvaldība un SIA
“Zeiferti”.
Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā” ir loģisks turpinājums
2009.gadā pabeigtajam KF
projektam “Ūdenssaimniecī-

bas attīstība Olainē un Jaunolainē”, kura ietvaros Jaunolaines lielciemā tika izbūvēta
dzeramā ūdens sagatavošanas
stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī uzsākta
ūdens un kanalizācijas tīklu
paplašināšana.
Projekta realizāciju pilnībā plānots pabeigt līdz 2013.
gada septembrim. Pateicoties
ES KF atbalstam, nomainot
novecojušos ūdensvadus, tiks
samazināti ūdens zudumi, kā
arī, paplašinot ūdens apgādes
un kanalizācijas tīklus, visās
blīvāk apdzīvotajās Jaunolaines lielciema teritorijās iedzīvotājiem būs iespēja izmantot kvalitatīvus centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus.
Viesturs Liepa,
SIA „Zeiferti” valdes loceklis

Iedzīvotāju Plānots realizēt ūdenssaimniecības
“Paldies!” attīstības projektu Medemciemā

Daudzus gadus Olaines pagasta Pēternieku apdzīvotā vietā gruntsceļš vasarā radīja putekļu problēmas pie ceļa esošo
māju iedzīvotājiem. Iedzīvotāji
lūdza novada domes vadību atrast līdzekļus ceļa asfaltēšanai.
Darbs ir izdarīts. Pēternieku
iedzīvotāji izsaka pateicību
Olaines novada pašvaldībai par
noasfaltēto un sakārtoto ceļu.

Valentīna Horuna,
biedrības “Pīlādzis”
valdes locekle,
Pēternieku iedzīvotāju vārdā

VZD informē

2012.gadā arī par palīgēkām pašvaldības var aprēķināt
nekustamā īpašuma nodokli!
Pašvaldības, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, informāciju saņem no Kadastra.
Tāpēc aicinām pārliecināties,
ka Kadastrā ir aktuāla informācija. Valsts zemes dienests
līdz 2012.gada 30.novembrim
dabā neesošas palīgēkas izdzēsīs no Kadastra bez maksas!
Ko darīt, ja palīgēka vairs
dabā nav, bet tā reģistrēta Kadastrā?
1) Saņemiet no pašvaldības
būvvaldes dokumentu, kas apliecina, ka būve dabā nepastāv;
2) Iesniedziet šo dokumentu Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas vietās.
Valsts zemes dienesta informatīvs tālrunis 67038677.

Brāļu tirgus Olainē

Olainē, pie veikala “Maxima”, 2., 16. un 30. novembrī
plkst.10.00 – 17.00 notiks
lauku labumu, mājražotāju un
amatnieku “Brāļu tirgus”.

4

Olaines novada pašvaldības uzņēmums SIA “Zeiferti” ir pasūtījis SIA “Investīciju risinājumu birojs”
tehniski – ekonomisko pamatojumu ūdenssaimniecības
attīstībai “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada
Olaines pagasta Medemciemā”, jo pašlaik Medemciemā
nav centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu
un tīklu. Privāto dzīvojamo
māju skaits ik gadu pieaug
un pašlaik ir reģistrēts 961
iedzīvotājs.
Olaines novada dome 2012.
gada 21.augusta sēdē atlika
jautājuma “Par tehniski – ekonomiskā pamatojuma ūdens-

saimniecības attīstībai “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines
novada Olaines pagasta Medemciemā” akceptēšanu” izskatīšanu un uzdeva SIA “Zeiferti” organizēt Medemciema
iedzīvotāju aptauju, ar mērķi:
• izzināt viņu vēlmi saņemt
dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumus;
• informēt iedzīvotājus par
iespējamā pakalpojuma tarifiem;
• informēt iedzīvotājus par
iespējamām izmaksām, lai pieslēgtos no maģistrālās līnijas
pie sava īpašuma.
Tika izvietota informācija
un veikta elektroniskā aptauja pašvaldības mājas lapā par

Olaines novada čempionāti galda spēlēs
Visi Olaines novada iedzīvotāji tiek laipni aicināti
gatavoties un piedalīties dažādu galda spēļu
čempionātos, kuri norisināsies Olaines bērnu un
jauniešu sociālā atbalsta centrā „OLAKS”,
Stacijas ielā 38A.
• 4., 25. novembrī un 9. decembrī novada
čempionāts zolītē (3. kārtās)
• 2. decembrī – novada čempionāts dambretē
• 9. decembrī – novada čempionāts šahā
Sacensību sākums plkst. 12.00.
Pieteikšanās sacensību vietā,
sākot no plkst. 11:15.
Sīkāka informācija pa tel.26658689
vai pa e-pastu sports@olaine.lv.
Pasākumu organizē Olaines Sporta centrs.

ūdenssaimniecības
attīstību
Medemciemā. Organizēta SIA
“Zeiferti” sagatavotās informācijas izziņošana dārzkopības
kooperatīvo sabiedrību priekšsēdētājiem.
Elektroniskā aptaujā viedokļa apzināšanai par ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas nepieciešamību
Medemciemā piedalījās 115
respondenti. Vairākums respondentu atzīst projekta realizācijas nepieciešamību un
piekrīt maksāt piedāvāto prognozējamo maksu par dzeramā
ūdens piegādi un kanalizācijas
pakalpojumiem.
Pašvaldība
pateicas visiem respondentiem
par izteikto viedokli.

Ņemot vērā iedzīvotāju un
dārzkopības sabiedrību valžu
viedokļus, 26.septembra domes sēdē dome nolēma, akceptēt tehniski – ekonomisko pamatojumu ūdenssaimniecības
attīstībai “Ūdenssaimniecības
attīstība Olaines novada Olaines pagasta Medemciemā”.
SIA “Zeiferti” uzdots iesniegt
tehniski – ekonomisko pamatojumu ūdenssaimniecības attīstībai “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Olaines
pagasta Medemciemā” izvērtēšanai Vides aizsardzības un
reģionālas attīstības ministrijas
Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas
komisijai.

Sākot ar š. g. 3.oktobri,
katru trešdienu plkst. 17.00
Olaines Pieaugušo izglītības centrs
(Zemgales ielā 31, 3. stāvā)

aicina Jūs apmeklēt

rotu izgatavošanas nodarbības,
ko vada pērļotāja
LIGITA JEGOROVA.

Nodarbību programmā:
• rotu izgatavošanas materiāli un instrumenti;
• rotu izgatavošanas pamati;
• auskaru, kaklarotas un/vai rokassprādzes
izgatavošana;
• brošu izgatavošanas pamati;
• pērļu izšūšanas veidi;
• izšūtu auskaru un kaklarotu izgatavošanas pamati,
• kā arī ~27 pērļu pīšanas tehnikas.
Ligitas darbiņus var apskatīt www.perlustils.lv

Novada dome sveic 32 jaundzimušos
Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,
Pēc pieneņu pūkainām galvām.
Un tu saproti, citas vairs nebūs –
Šī ir vislielākā balva.

Olaines novada domē 2012.
gada 13.oktobrī notika Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas
pasākums, uz kuru bijām uzaicinājuši 32 Olaines novada
jaundzimušos bērniņus - 18
meitenītes un 14 puisīšus, un
viņu vecākus. No 32 mazuļiem 12 ir pirmdzimtie bērniņi,
18 - otrās atvasītes, 1 – trešais
un 1- ceturtais bērniņš ģimenē. Kopā ar māmiņām, tētiem,
māsiņām un brālīšiem, radiem
un draugiem bija ieradušies
29 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,
naudas balvu 100 latus, grāmatu „Mūsu bērns”, kā arī atlaižu kuponus Mēness aptiekā,
Ģimenes aptiekā un veikalā
„Drogas”. Grāmata “Mūsu
bērns” ir kā maza enciklopēdija
jaunajām māmiņām un tētiem,
lai atvieglotu viņu ikdienu mazuļa audzināšanā, kopšanā,
ārstēšanā, uztura izvēlē, mazulim labvēlīgas vides radīšanā. Pasākumā visus priecēja
Olaines 1.vidusskolas vokālais
ansamblis „Unda”, skolotājas
Sanitas Šefleres vadībā.
Pēc pasākuma svinīgās da-

ļas bija kopīgā fotogrāfēšanās
un iespēja apmeklēt Olaines
novada Vēstures un mākslas
muzeju, aplūkot Olaines novada Jāņupes iedzīvotāja Ivana Kudrjavceva izstādi “Koka
saknes otrā dzīve”, Valtera Poļakova fotogrāfiju izstādi „Latvijas bērni”, kā arī iemalkot
kafiju, tēju un brīvā gaisotnē
aprunāties ar domes priekšsēdētāju par sev interesējošām
tēmām.
Mīļi sveicam Leonardu Lagutinski, Rūtu
Šupiņu, Dmitriju Jablonski,
Liliānu Lazdāni, Normundu
Kaimiņu, Adelīnu Šelengovu,
Gabriellu Buividi, Agati Kasatkinu, Adrianu Šulcu, Alisi
Šulci, Sabīni Ķepuri, Tomasu
Laivu, Margaritu Cirganoviču,
Aleksandru Buniku, Kati Ozoliņu, Kseniju Getmani, Raineru
Sīpolu, Terēzi Lību Buli, Vladu Viļčevsku, Zaharu Strahovu, Šarloti Tīni Jemeļjanovu,
Maksimu Kaufeldu, Darinu Riannu Veismani, Annu Maļkovu, Amēliju Barenu, Kristiānu
Muižnieku, Igoru Sivačovu,
Daniilu Griščenkovu, Sevastjanu Meikšānu, Līvu Jansoni,
Ēriku Āboltiņu, Elinu Pallo un
viņu vecākus!
Lai bērniņi aug veseli un
laimīgi! Vēlam saticību, mīlestību un izturību!
Ināra Brence,
Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Olaines novada dome

Sveic
Zelta kāzās!
Makšķernieku rekordskaits Engures ezerā

Ar Olaines novada domes un Sporta centra atbalstu Olaines novada
makšķernieku klubam šogad palielinājušās darbības
aktivitātes. Pirmkārt, par
vienu nopietnu pasākumu
šogad kļuvis vairāk (t.i. bijušā Olaines pilsētas domes
priekšsēdētāja Ojāra Kienkasa balvas izcīņu zemledus makšķerēšanā Peipusa
ezerā). Otrkārt, visos pasākumos piedalās krietni
lielāks dalībnieku skaits.
Interesantākais ir tas, ka
pasākumos jūtami palielinājies sieviešu makšķernieču skaits.

Šogad spiningošanā tika izcīnīta vēl viena piemiņas balva,
Artūra Lukaševica, kurš bija
aktīvs Olaines makšķernieku
kluba atbalstītājs un šovasar
aizgāja no dzīves 92 gadu vecumā. Balva tika izcīnīta par
lielāko ar spiningu noķerto zivi
Engures ezerā. To izcīnīja Igors
Aleksejevs par noķerto 3,55 kg
lielo līdaku.
Makšķernieku kluba aktīvisti izteica domu, ka Artūra
Lukaševica balvu vajadzētu izcīnīt čempionātā ar pludiņu makšķeri, jo makšķere
A.Lukaševicam bija mīļākais
rīks. Ja šis pasākums ieņems
savu vietu Olaines novadā, tad

makšķernieku klubam būs pilna programma.
29.septembrī Engures ezerā Olaines novada čempionātā
spiningošanā čempiona titulu
un godalgotas vietas izcīnīja
šādas ekipāžas:
1. vietu – Igors Aleksejevs un
Sergejs Aleksejevs
(3,760 kg),
2.vietu – Anatolijs Locāns un
Andrejs Laksa
(1,640 kg),
3.vietu – Ivāns Misjuks un
Andrejs Misjuks
(0,890 kg).

... lai ilgi vēl dienās sirmajās,
tāpat kā tolaik-pirmajās,
mīla līdz pēdējam zaļoksna zarotu.
/Z. Purvs/

Valentinu un Janinu Tavgeņus!
(Laulība reģistrēta 1962.gada 1. augustā
Minskas apgabala Molodečnas rajona
Gorodilovas ciema padomē)

Aldis Akantjevs,
sacensību galvenais tiesnesis
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• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Izskatot Olaines novada
pirmsskolas izglītības iestāžu
2012.gada 29.augusta iesniegumu par ēdināšanas maksas
pārrēķinu izglītojamajiem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem,
dome nolemj: 1) Noteikt ēdināšanas pakalpojumu maksu
Olaines novada pirmsskolas
izglītības iestādēs “Zīle”,
“Dzērvenīte” un “Ābelīte”:
izglītojamajiem vecumā no
1,5 līdz 3 gadiem (ieskaitot)
– Ls 1,30 par 3-reizēju ēdināšanas pakalpojumu dienā;
izglītojamajiem vecumā no 4
līdz 7 gadiem – Ls 1,50 par
3-reizēju ēdināšanas pakalpojumu diena; Olaines novada
pirmsskolas izglītības iestādē
“Magonīte” - izglītojamajiem
vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem
– Ls 1,20 par 3-reizēju ēdināšanas pakalpojumu dienā. 2)
Noteikt darbinieku ēdināšanas
pakalpojumu maksu iestādēs
“Zīle”, “Dzērvenīte”, “Ābelīte” un “Magonīte” Ls 0,67 vienai ēdienreizei. Lēmums stājas
spēkā ar 2012.gada 1.oktobri.
• Biedrībai “Olaines krievu
kopiena” ar domes 2011.gada
26.oktobra sēdes lēmumu “Par
finanšu līdzekļu piešķiršanu
biedrībai “Olaines krievu kopiena” piešķirtos Ls 100 (tērpu piegādei no ooo “Angel”,
Sankt-Pēterburga)
atļauts
izmantot autotransporta izdevumu segšanai pieredzes apmaiņas braucienam uz Lietuvu
2012.gada 29.septembrī.
• Apstiprināti Olaines novada domes saistošie noteikumi
Nr.10 ”Par interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtību”.
• Pieņemti saistošie noteikumi Nr.12 “Par Olaines novada simbolikas lietošanu un
izmantošanu’’.
• Pieņemti saistošie noteikumi Nr.13 “Nodeva par Olaines novada simbolikas izmantošanu’’.
• Pieņemti saistošie noteikumi Nr.14 “Par grozījumiem
Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
Olaines novada pašvaldības
2012.gada budžetu”.
• Apstiprināts Olaines novada pašvaldības nolikums
Nr.4 “Interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisijas nolikums”.
• Papildus piešķirti finanšu
līdzekļi mācību līdzekļu iegādei Ls 3 aprēķinot uz vienu
skolēnu, kas sastāda Olaines
1.vidusskolai - Ls 2 427 (par
809 skolēniem); Olaines 2.vidusskolai – Ls 1 950 (par 650
skolēniem).
• Lai uzlabotu Olaines pilsētas vizuālo tēlu un nodrošinātu iedzīvotāju drošu pārvie-
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tošanos (demontējot avārijas
stāvoklī esošās dzelzsbetona
plātnes, kurām ilgas ekspluatācijas laikā ir izdrupis betons
un vietām atklājas armatūras
stieņi) laukumā Jelgavas ielā
8, Olainē, kur izvietota akmeņu kompozīcija “Sēnes”,
nolemts atbalstīt zemes gabala (laukuma) Jelgavas ielā
8 Olainē labiekārtošanas un
braucamās daļas atjaunošanas
darbu veikšanu. Labiekārtošanas dabu veikšanai piešķirti
Ls 46 256,25.
• Lai veicinātu pašvaldības
un Olaines Katoļu draudzes
sadarbību, lai uzlabotu pilsētas vizuālo tēlu un nodrošinātu iedzīvotāju piekļuvi un
autotransporta
izvietošanu
(netraucējot transporta plūsmas kustību Zemgales ielā,
Olainē) Zemgales ielā 7, Olainē, nolemts piešķirt finanšu
līdzekļus pašvaldības zemes
gabala Zemgales ielā 7, pie
Olaines Katoļu draudzes baznīcas iedzīvotāju autotransporta laukuma asfaltēšanai un
labiekārtošanai par summu
Ls 10 347,75.
• Piešķirti finanšu līdzekļi
līdz Ls 150 sociālā dzīvokļa
Zemgales ielā 25, Olainē virtuves loga nomaiņai.
• SIA “Sky Land” piedāvāja pašvaldībai slēgt sadarbības
līgumu par smilts ieguvi un
pārdošanu Olaines novada pašvaldības uzņēmumiem par samazināto (pašizmaksas) cenu,
nodrošinot pašvaldību ar smilti
5 000 m³ apjomā, kas tiks iegūta no smilts karjera nekustāmajā īpašumā “Ispaš-Kalēji
2” un izmantota pašvaldības
un tās uzņēmumu vajadzībām,
tai skaita novada ceļu un ielu
kaisīšanai un labiekārtošanas
darbiem. Nolemts atbalstīt iespējamo SIA “Sky Land” un
pašvaldības sadarbību un piedalīties SIA “Sky Land” meža
transformācijas projektā uz nekustamā īpašuma “Ispaš-Kalēji
2”, piešķirot Ls 100. Akceptēta
Sadarbības līguma noslēgšana
starp SIA “Sky Land” un pašvaldības AS “Olaines ūdens un
siltums”.
• Ņemot vērā to, ka Olaines
novada senioru biedrība “Liepas” saņēma Lauku atbalsta
dienesta lēmumu par iesniegtā projekta “Dienas centra
darbības uzlabošana Olaines
pilsētā” atbalstu, kura attiecināmo izdevumu summa ir Ls
5914,63, nolemts piešķirt Olaines novada senioru biedrībai
“Liepas” 90% no nepieciešamās līdzfinansējuma kopsummas 591,46 LVL, kas sastāda
532,31 LVL. Nepieciešamos
10% no līdzfinansējuma daļas,
kas sastāda 59,15 LVL, senioru
biedrība “Liepas” nodrošina no
saviem finanšu līdzekļiem.

• Ņemot vēra, ka Olaines
novada pašvaldība ir sākusi apgaismojuma sistēmas
ierīkošanas darbus Medemciemā: 2012.gada līgums ar
SIA RKF “Elekoms” “Ārējā
apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines
novadā”, kura ietvaros veikti
ielas apgaismojuma ierīkošanas darbi Medemciemā, DKS
“VEF-Baloži” no autoceļa
A-8 līdz dzelzceļa pārejai virzienā uz “Gaismas” ciematu,
apgaismojuma
ierīkošanas
darbi Medemciemā gājēju tunelī autoceļam A-8 līdzdzelzceļa pārejai uz “Gaismas” ciematu no DKS “VEF-Baloži”
u.c., un lai nodrošinātu iedzīvotāju drošu pārvietošanos,
tai skaitā bērnu nokļūšanu
skolās, nepieciešama apgaismojuma ierīkošana atlikušai
daļai Autoceļš A-8 – Kūdras
fabrika (zemes vienība: 8080
0022112 – īpašnieks pašvaldība), šogad izstrādājot apgaismojuma rekonstrukcijas
projektu un 2013.gada paralēli ceļa rekonstrukcijai ierīkojot apgaismojumu ceļa posmā
no bērnu spēļu laukuma līdz
TP-0634 un no TP-06634 līdz
Medemciema robežas beigām
un tās garumā. Domes sēdē
nolemts atbalstīt apgaismojuma ierīkošanu Autoceļš
A-8 – Kūdras fabrika (atlikušai daļai), (zemes vienība:
8080 0022112 – īpašnieks
pašvaldība), piešķirot finanšu
līdzekļus projektēšanas dabu
veikšanai saskaņā ar piedāvāto izmaksu tāmi Ls 3218,60
apmērā.
Izpilddirektoram
A.Bergam uzdots 2013.gada
budžetā ieplānot līdzekļus
pašvaldības ceļa CA016-A-8
– Kūdras fabrika apgaismojuma izbūvei (atlikušai daļai).
• Lai noteiktu maršruta Jāņupe – Olaine lietderību, reālo pasažieru skaitu
un saņemtu saskaņojumu no
Satiksmes ministrijas, nepieciešams noslēgt izmēģinājuma līgumu ar pasažieru
pārvadāšanas uzņēmumu uz
periodu līdz trim mēnešiem.
Olaines novada pašvaldības
2012.gada organizētā Iepirkumā par skolēnu pārvadāšanu uzvarēja AS “Rīgas Taksometru parks”, maršrutā no
Jāņupes uz Olaini piedāvātā
cena vienam reisam ir 15 Ls.
Veicot parunas ar AS “Rīgas
Taksometru parks” panākta
vienošanās par izmēģinājuma maršruta līguma noslēgšanu. Dome nolēma uzdot
pašvaldības izpilddirektoram
A.Bergam slēgt līgumu ar AS
“Rīgas Taksometru parks”
par sabiedriskā transporta
pakalpojuma veikšanu maršrutā Jāņupe – Olaine uz periodu no 2012.gada 1.oktobra

līdz 30.decembrim. Izdevumi
par maršrutu Jāņupe – Olaine šajā laika posmā sastāda
Ls 1 600.
• Piešķirts vienreizējs pabalsts Ls 100,- apmērā trīs bērnu nodrošināšanai ar mācību
procesam nepieciešamo.
• Piešķirts finansējums
Olaines novada jauniešu ideju – projektu konkursa 2.kārtā atbalstītājiem projektiem
par kopējo summu Ls 2 647:
t.sk., projektam “Tavs stāsts”
- Ls 355; projektam “Vizuāli
plastiskās mākslas konkurss
“Novada atskaņas”” – Ls 400;
projektam “Piedzīvosim Ziemassvētkus” – Ls 332; projektam “Ādas dizaina darbnīca”
– Ls 300; projektam “Olaine
– Eiropas Savienības pilsēta”
– Ls 209; projektam “Zvaigžņu laiks” – Ls 255; projektam
“Olaines zaļa rītdiena” – Ls
100; projektam “Bērnības atmiņas” – Ls 300; projektam
“Jauniešu drošība darbībā” –
Ls 396.
• Nolemts ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes gabalu d/s “Liepas” Nr.24, Jāņupē;
zemes gabalu d/s “Jāņupe 2”
Nr.294/68, Jāņupē.
• Nolemts slēgt vienošanos pie 2009.gada 3.decembra
Lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr.221 ar d/s “Vasara”,
izdarot šādus grozījumus Lauku apvidus zemes nomas līgumā: 1) izteikt 1.1.punktu šādā
redakcijā:
“IZNOMĀTĀJS
nodod un NOMNIEKS pieņem
nomas lietošanā zemi ar kadastra Nr. 8080 006 0585, 1.54
ha platībā, kura atrodas dārzkopības sabiedrības “Vasara”
iekšienē, kas pirms tās iznomāšanas atradās NOMNIEKA

pastāvīgā lietošanā saskaņā ar
Rīgas rajona, Olaines pagasta TDP 1992.gada 10.aprīļa
20.sasaukuma, 10.ārkārtējās
sesijas lēmumu (adrese DKS
“Vasara”, Virši, Olaines pagastā, Olaines novadā); 2) izteikt
1.3.punktu šādā redakcijā:
“Noteikts koplietošanas zemei
ar kadastra Nr. 8080 006 0585,
1.54 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - kods
0101 - “Zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.
• Nolemts iegādāties zemes
gabalu Vērdiņu iela A, Pārolainē, (0.4512 ha platībā) Olaines
novada pašvaldības īpašumā
par Ls 170 ceļa izveidei.
• Apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajam
īpašumam “Vējoņi’’, Pārolainē.
• Nolemts iznomāt zemesgabalu “Ceplīši”, Olaines pagastā, 4.12 ha platībā, saskaņā
ar izsoles noteikumiem.
• Atļauts izstrādāt zemes
ierīcības projektu, sadalot nekustamo īpašumu ‘’Puravi’’,
Pārolainē. K.D. uzdots sakārtot
ēku (būvju) tiesisko statusu un
tehnisko dokumentāciju pašvaldības būvvaldē.
• Noteikta kārtība, kādā
Olaines novada pašvaldības
kapitālsabiedrības un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības izmaksā
minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos
no sabiedrības tīrās peļņas) un,
kādā kārtībā pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldības
izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu.

Saistošie noteikumi Nr. 11

“Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma
naudas atbalsta pasākumiem Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2012. gada 26. septembra
sēdes lēmumu (14.prot ., 12.2.p.). Spēkā no 2012.gada 1. oktobra.

1. Saistošo noteikumu „Par
nekustamā īpašuma nodokļa
un nokavējuma naudas atbalsta
pasākumiem Olaines novadā”
(turpmāk tekstā - Noteikumi)
mērķis ir piedalīties Latvijas
valdības atbalsta pasākumos
ekonomiskās krīzes rezultātā
radušos nekustamā īpašuma
nodokļa un nokavējuma naudas parādu sloga atvieglošanā
un Olaines novada pašvaldības
budžetā saņemt nenomaksātos
nodokļa parādus.
2. Noteikumi attiecas uz
juridiskām un fiziskām personām, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Olaines novada pašvaldības budžetā, kuru
samaksas termiņš ir iestājies
līdz 2011.gada 1.septembrim
un līdz 2012.gada 1.oktobrim
nav samaksāts.

3. Nekustamā īpašuma nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2012.
gada 28.augusta noteikumiem
Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība”
4. Lēmumu, par nodokļu
maksātāja piedalīšanos vai atteikumu piedalīties nodokļa
atbalsta pasākumos, pamatojoties uz nekustamā īpašuma
nodokļu administratora sniegto
informāciju, pieņem Olaines
novada izpilddirektors.
5. Šie Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tiek publicēti Olaines
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines Domes
Vēstis”, bezmaksas bukletā un
ievietoti Olaines pašvaldības
mājas lapā www.olaine.lv.

AS “Olaines Ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti” atbild uz iedzīvotāju jautājumiem
Kas jāzina komunālo
pakalpojumu parādniekiem?
Ņemot vērā, ka bieži tiek
saņemti iedzīvotāju jautājumi
par komunālo pakalpojumu
maksājumu parādu aprēķinātajām kavējuma naudām, to
aprēķināšanas un apmaksas
kārtību, AS „Olaines ūdens
un siltums” un SIA „Zeiferti”
sniedz atbildes uz visbiežāk
uzdotajiem iedzīvotāju jautājumiem.
Vai iespējams norakstīt
aprēķinātās kavējuma
naudas parāda apmaksas

gadījumā?
Atbrīvošana no aprēķinātās kavējuma naudas par
komunālo pakalpojumu maksājumu parādiem tiek pielietota gadījumos, kad dzīvokļa
īpašnieku maiņas gadījumā
jaunais dzīvokļa īpašnieks,
vienlaikus ar dzīvokļa īpašuma iegādi, nodrošina komunālo pakalpojumu parāda par
dzīvokļa īpašumam iepriekš
sniegtajiem
komunālajiem
pakalpojumiem apmaksu. Ja
uzkrātā parāda summa tiek apmaksāta viena mēneša laikā
pēc dzīvokļa iegādes, aprēķi-

nātā kavējuma naudas summa
nav jāapmaksā.
Atsevišķos gadījumos, lai
nodrošinātu uzņēmumu ar nepieciešamiem apgrozāmajiem
līdzekļiem, saskaņā ar uzņēmuma valdes lēmumu, no
aprēķinātās kavējuma naudas
apmaksas tiek atbrīvoti parādnieki, kas parāda pamatsummu pilnībā apmaksā komunālo pakalpojumu sniedzēja
norādītajā laikā. Šāda kārtība
tika pielietota 2011.gada decembrī.
SIA „Zeiferti” komunālo
pakalpojumu
parādniekiem

tiek piedāvāts slēgt vienošanos
par pilnīgu parāda apmaksu trīs
mēnešu laikā. Parāda summas
apmaksas gadījumā tiek veikts
kavējuma naudas pārrēķins,
pielietojot likumisko soda procenta likmi 6 % gadā no parāda
summas (tas aptuveni trīs reizes samazina kavējuma naudas
summu).
Kādos gadījumos netiek
aprēķinātas kavējuma
naudas?
Pašlaik kavējuma naudas
aprēķins tiek apturēts tikai
tiem parādniekiem, kuriem

piešķirts trūcīgas personas
vai trūcīgas ģimenes statuss
un kas rakstiski vērsušies pie
komunālo pakalpojumu sniedzēja ar lūgumu neaprēķināt
kavējuma naudu par komunālo pakalpojumu maksājuma
parādu. Šādos gadījumos nepieciešams ņemt vērā, ka kavējuma naudas aprēķins tiks
apturēts ar mēnesi, kad mazturīgā persona būs vērsusies
pie komunālo pakalpojumu
sniedzēja, un netiks aprēķināta līdz izziņas par trūcīgās
personās vai trūcīgās ģimenes
darbības termiņa beigām.

mas īstenotāju novērtējumu/
apbalvojumu – Zaļo karogu.
Jau ceturto gadu pēc kārtas
Olaines 2.vidusskola par savu
darbu starptautiskajos projektos un projektos, kuri saistīti ar
vides saglabāšanu, saņem Zaļo
karogu.
• Notikušas izmaiņas sludinājumu izvietošanas kārtībā. Olaines novada pašvaldība
pārtrauca sadarbību informatīvo stendu apsaimniekošanā,
t.sk., sludinājumu izvietošanā, ar SIA „Lain Net” un tuvākajā laikā lems par to, kam
deleģēt šo funkciju turpmāk.
Pašlaik pieņemts lēmums, ka
pagaidām šo pakalpojumu
sniegs AS „Olaines ūdens un
siltums”. Tas nozīmē, ka ja
fiziskā vai juridiskā persona
vēlas izvietot sludinājumus
informatīvajos stendos un/vai
autobusu pieturvietās Olaines pilsētā, viņai jāvēršas AS
„Olaines ūdens un siltums”
personāldaļā (Kūdras ielā
27, Olainē) vai jāsazinās pa
tālr.67964262, 28320527. Sludinājumu izvietošana ir maksas pakalpojums. AS «Olaines

ūdens un siltums» darba laiks:
pirmdienās 10.00 – 12.00;
13.00 – 19.00; otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās 8.00
– 12.00; 13.00 – 17.00; piektdienās 8.00 – 12.00; 13.00 –
16.00.
• Kārtējo reizi ir publicēta
jaunā Ginesa Pasaules rekordu
grāmata, kurā var iepazīties ar
izcilākajiem rekordiem pasaulē
pēdējo gadu laikā. Šāds gods ir
arī ticis Latvijas sportistam slaloma skeitbordistam (olainietim) Jānim Kuzminam, kas ir
divu Ginesa Pasaules rekordu
īpašnieks. 2010.gada 12.septembrī Jānis uzstādīja Ginesa
rekordu slaloma skeitbordā
100 konusu distancē, izbraucot
trasi 20,77 sekundēs. Gandrīz
gadu vēlāk, 2011.gada 28.augustā J.Kuzmins kļuva vēl viena rekorda īpašnieku – pieveicot 50 konusu trasi skeitborda
slalomā 10,02 sekundēs. Jānis
ir viens no trijiem Latvijas
sportistiem, kura sasniegumi
ir publicēti jaunākajā grāmatā
un vienīgais latvietis, kuram ir
uzstādīti divi Ginesa Pasaules
rekordi.

• ĪSUMĀ •

Olainietis Jānis Kuzmins ir vienīgais latvietis, kurš uzstādījis divus Ginesa rekordus

• Veikta Jaunolaines sporta
laukuma rekonstrukcija, kuras ietvaros izbūvēts futbola
laukums ar mākslīgo zālāju,
atjaunots un noasfaltēts skrejceļš, rekonstruēta apgaismojuma sistēma un izbūvēts asfalta
laukums, kurš ziemas periodā
paredzēts slidotavas (ar dabīgo
ledu) ierīkošanai. Jaunolaines
un citus novada iedzīvotājus
rekonstruētajā stadionā gaidīs
vēl viens pārsteigums. Ja būs
atbilstoši laika apstākļi, tad
šogad, ja nē – tad 2013.gadā
stadionā tiks uzstādīti āra trenažieri, kuri pašlaik tiek izgatavoti.
• Turpinās ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu būvniecība
no Olaines pilsētas līdz apdzīvotai vietai Grēnes un tehniski – ekonomiskā pamatojuma
ūdenssaimniecības attīstībai
Grēnēs izstrāde.
• Tika veikta meliorācijas
grāvju tīrīšana Pārolainē («Cukurciemā»).
• Turpinās gājēju – velosipēdistu celiņa Jaunolaine –
Olaine būvniecības darbi.
• Ir pieņemts lēmums par
bērnu rotaļu laukuma izveidi

Jāņupē (karjera teritorijā). Uzstādīt rotaļu laukumu paredzēts
2013.gada pavasarī.
• Pašlaik tiek gatavota iepirkuma dokumentācija un tiek
lūgtas nepieciešamas atļaujas
AS «Latvijas valsts ceļi», lai
tuvākajā nākotnē pēc pašvaldības iniciatīvas izveidotu 30
jaunas labiekārtotas autobusa
pieturvietas Olaines novadā
(t.sk., Jāņupē u.c.).
• 2012.gada 25.aprīlī Olaines novada dome pieņēma lēmumu atbalstīt Medemciema
iedzīvotāju biedrības projektu
«Bērnu rotaļu, sporta un atpūtas
laukuma ierīkošana» 10% apmērā no kopējās attiecināmās
projekta summas, ja projektu
atbalstīs ELFLA. Medemciema iedzīvotāju biedrība 3.septembrī saņēma ELFLA līdzfinansējumu un lūdz pašvaldību
izmaksāt piešķirtos 10%, lai
oktobrī uzsāktu projektu realizāciju. Pilnībā pabeigt projektā
paredzētos darbus plānots līdz
2013.gada maijam.
• 27. septembrī Olaines
2.vidusskolas, Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības „Olaines sākumskola” un Olaines

pirmsskolas izglītības iestādes
„Magonīte” pārstāvji piedalījās Eko skolu apbalvošanas
pasākumā, kurš notika Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
Visas šīs izglītības iestādes
saņēma augstāko ekoprogram-

Pirmā futbola spēle rekonstruētajā Jaunolaines stadionā
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16.10. – 10.11.

Izstāde “AVIĀCI JĀ”

Olaines Vēstures un mākslas muzejā,
Zemgales ielā 33, Olainē

31.10. plkst 17.00

Tikšanās ar rokdarbnieci Tatjanu Kruglovu.
Paredzēts organizēt tamborēšanas puciņu

Olaines Pieaugušo izglītības centrā,
Zemgales ielā 31, 3. stāvā, Olainē

3.11. plkst.15.00

Show grupas “Svetlana” koncerts

Jaunolaines Kultūras namā,
Meža ielā 2, Jaunolainē

11.11. plkst.12.00

Lāčplēša dienai veltīts pasākums

Jaunolaines Kultūras namā,
Meža ielā 2, Jaunolainē

16.11. plkst. 19.00

Ievas Akurāteres akustiskā koncertprogramma,
veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē

17.11. plkst. 17.30

Ukraiņu cirks ar programmu “Transformers”

Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē

17.11. plkst. 19.30

Ukraiņu cirks ar programmu ”Transformers”

Jaunolaines Kultūras namā,
Meža ielā 2, Jaunolainē

18.11. plkst. 14.00
22.11. plkst. 19.00

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltīts pasākums
Olaines Kultūras centrs (Zeiferta 11) svin 20 gadus
“Nāc, draugs, svinēsim kopā!”
Deju teātra izrāde “TURpinĀJUMS”

Jaunolaines Kultūras namā,
Meža ielā 2, Jaunolainē
Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē

24.11. plkst.17.00

Bardu autordziesmu koncerts

Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē

25.11. plkst.15.00

Dueta “Sandra” koncerts

Jaunolaines Kultūras namā,
Meža ielā 2, Jaunolainē

Aicinām sekot līdzi pasākumiem www.olaine.lv sadaļā “Pasākumi” un informācijas stendos.
Par pasākumiem novada bibliotēkās lūdzam skatīt informāciju www.olaine.lv sadaļā “Kultūra”.

АО “Olaines ūdens un siltums” и ООО “Zeiferti”
отвечают на вопросы жителей
Можно ли списать пени в
случае оплаты основной
суммы долга за коммунальные услуги?
Человек
освобождается от оплаты пени за долг
по коммунальным услугам,
если при покупке квартиры
ее новый хозяин полностью
оплачивает до этого накопившийся долг за ранее оказаные коммунальные услуги.

То есть, если сумма долга
выплачивается в течение
одного месяца после приобретения квартиры, то насчитанные пени платить не
надо.
Также в отдельных случаях, согласно решению
правления
предприятия,
от оплаты пени за долг по
коммунальным услугам освобождаются те должники,

Aicina nodot izlietotās spuldzes

Gāzizlādes spuldžu atkritumu apsaimniekošanas sistēma SIA
“Ekogaisma” informē, ka Olaines novada uzņēmumiem un iedzīvotājiem iespējams bez maksas nodot izlietotās gāzizlādes jeb ekonomiskās spuldzes SIA “Ekogaisma” sadarbības partneru pieņemšanas punktos Olaines novadā vai tās apkārtnē:

Uzņēmums

Adrese

AS “BAO”
Celtnieku iela 3a, Olaine
SIA “Eko Gāze” (gāzes
Vienības gatve 115, Rīga
uzpildes stacija)
Ogres SIA “Marss”
Rīgas iela 27, Baldone
SIA “Jelgavas
komunālie
pakalpojumi”

Paula Lejiņa iela 6, Jelgava

SIA “Zemgales EKO”

Ganību iela 84, Jelgava

Salnas iela 20, Jelgava

Pieņemšanas punktu darbalaiku un tālruņa numurus iespējams
uzzināt www.ekogaisma.lv sadaļā “Pieņemšanas punkti”.
Tomēr ņemot vērā, ka spuldžu pieņemšanas punkti ne vienmēr
atrodas iedzīvotājiem ērti pieejamās vietās, pašvaldība arī izveido
gāzizlādes jeb ekonomisko spuldžu pieņemšanas vietas, kurās piedāvājam iedzīvotājiem nodot spuldzes, iemetot tās speciāli izvietotajās kartona kastēs šādās vietās: Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, 1.stāvā, Olaines Kultūras centrā, Zeiferta ielā 11,
Olainē, Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, Jaunolainē, Gaismu
Bibliotēkā, Gaismas ielā 1-1, Stūnīšos, Olaines bibliotēkā, Zemgales
ielā 24, Olainē un Olaines Veselības centrā, Veselības ielā 5, Olainē.
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которые в указанный правлением срок полностью оплачивают основную сумму
долга. Правление предприятия предлагало такой вариант в декабре 2011 года.
Должникам ООО «Zeiferti» предлагается заключить соглашение о полной
оплате долга в течение трех
месяцев. В случае оплаты долга будет проведен
перерасчет пени, применив
штрафную ставку 6% в год
от суммы долга, что составит
сумму пени приблизительно
в три раза меньше.
В каких случаях не насчитываются пени?

На данный момент пени в
случае долга за коммунальные услуги не насчитываются тем должникам, которым
присвоен статус несостоятельного лица или несостоятельной семьи, которые в
письменной форме попросили предприятие не начислять
пени за долг по коммунальным услугам. В этом случае
необходимо учитывать, что
пени не будут начисляться с
того момента, когда эти люди
обратятся к предприятию, и
до истечения срока действия
справки, согласно которой
эти лица имеют статус позволяющий не начислять им
пени.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 17. septembra līdz 17. oktobrim
reģistrētie mirušie
Arvīds Alksnis, 58 gadus vecs – 15.10.2012
Jekaterina Bistrakova, 92 gadus veca – 02.10.2012
Helena Branaburga, 77 gadus veca – 10.10.2012
Valentīna Dilāne, 69 gadus veca - 06.10.2012
Ēriks Jēkabsons, 55 gadus vecs - 28.09.2012
Uldis Mergups, 68 gadus vecs - 16.10.2012
Vasilijs Prohorovs, 71 gadu vecs - 06.10.2012
Dmitrijs Remizovs, 28 gadus vecs - 18.09.2012
Aleksandrs Širokovs, 83 gadus vecs - 11.10.2012
Vera Toločko, 85 gadus veca - 21.09.2012
Zoja Vasiļjeva, 61 gadu veca - 30.09.2012

Olaines novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
oktobrī

70. gadskārtā
Kazimieras Bernotas
Ingrīdu Brakansku
Adeļu Dimperi
Allu Golovenkovu
Gonaratu Kozlovsku
Vilmu Leitlanti
Boļeslavu Liepiņu
Ritu Lūsi
Antoņinu Matvejenkovu
Maiju Meieri
Annu Romanovu
Brigitu Sīpolu
Ritu Sokolovu
Alekseju Sundušņikovu
Larionu Vasiļjevu
75. gadskārtā
Āriju Ceceri
Inu Cēberi
Pjotru Dorontjevu
Maritu Freiju
Nikolaju Gotunu
Mariju Grodzu
Jāni Jankavu
Zinaidu Katkovu
Eleonoru Lukševicu
Ausmu Olti
Veru Paradovsku
Nadeždu Pauguri
Antonu Pauliņu
Vladimiru Rakoviču
Margaritu Rīgerti
Ievu Sidorovu
Vladimiru Šupeginu
80. gadskārtā
Veru Badunu
Antoņinu Boroviču
Ludmilu Dormidonovu
Aldonu Rukšenu
Benitu Trofailu
85. gadskārtā
Valentīnu Svilāni
Ernestu Tēru
93.gadskārtā
Lidiju Gajevsku
Jāni Šukstu
98.gadskārtā
Valēriju Sporāni

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

