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Laimīgu un
panākumiem
bagātu
2018. gadu!
6. JANVĀRĪ – JAUNOLAINES
SPORTA NAMA ATKLĀŠANA!

Olaines novada pašvaldība – ģimenei draudzīgākā
pašvaldība novadu pašvaldību grupā
Olaines novada pašvaldība ieguvusi pirmo vietu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) organizētā
konkursa "Ģimenei draudzīga
pašvaldība" novadu pašvaldību
grupā.
Par ģimenēm visdraudzīgāko
tika atzīts Ozolnieku novads,
iegūstot augstāko konkursa komisijas vidējo vērtējumu otrajā
kārtā no visām pašvaldību grupām. Republikas nozīmes pilsētu pašvaldību grupā uzvarēja
Daugavpils pilsētas pašvaldība.
Reģionālās nozīmes attīstības
centru novadu pašvaldību grupā
– Siguldas novada pašvaldība.

Savukārt pārējo 89 novadu pašvaldību grupā pirmo vietu izcīnīja mūsu novada pašvaldība.
Apbalvošanas ceremonija notika
14. decembrī Rīgas Motormuzejā.
VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts apbalvošanas
ceremonijā uzsvēra: "Latvijas

jēga ir tikai tad, ja arī pēc 100
gadiem te skanēs latviešu valoda, godā tiks turēta mūsu kultūra un vērtības, ja skanēs mūsu
bērnu smiekli un čalas. Tāpēc
ir patiess lepnums piedalīties
pašvaldību rīkotajos pasākumos
ģimenēm, kuros ģimenes, jo īpaši daudzbērnu, tiek celtas godā.
Bērni ir mūsu ilgtspējas un drošības garants."
Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs pateicās
konkursa organizatoriem, sacīdams: "Ir patiess prieks, ka mēs
tikām novērtēti ne tikai no konkursa komisijas puses, bet – kas

ir pats svarīgākais – arī no mūsu
iedzīvotāju puses. Vērtējums
nav tikai konkurss vērtējums,
tas ir mūsu ikdienas darbs, ko
mēs vairāku gadu garumā esam
mērķtiecīgi veikuši, jo viena no
Olaines novada domes prioritātēm ir sakārtota vide, tai skaitā sakārtota vide ģimenēm ar

bērniem. Arī konkursā iegūto
naudas balvu plānojam ieguldīt
moderna bērnu rotaļlaukuma
izveidē Jaunolainē pie nupat uzceltā Jaunolaines Sporta nama."
Konkursa galvenā uzvarētāja –
Ozolnieku novada pašvaldība –
no VARAM balvā saņēma
20 000 eiro ģimenēm noderīgu
pasākumu īstenošanai 2018. ga
dā. Savukārt katras pašvaldību
grupas uzvarētāja saņēma 10 000
eiro naudas balvu.
Konkursa komisija izcēla arī citu
pašvaldību veikumu dažādās jomās. Ventspils pilsēta no konkursa dalībniekiem tika atzīta
par pašvaldību ar ģimenei draudzīgāko infrastruktūru. Mārupes
novadā ir visvairāk jaundzimušo
mazuļu un tiem daudzveidīgākais atbalsts, bet no konkursa
dalībniekiem liels daudzbērnu
ģimeņu skaits un tām sniegtais
atbalsts ir Dobeles novada pašvaldībā. SIA "Jūrmalas Mežaparki" specbalvu – rotaļlaukumu
– dāvāja savai favorītei no deviņām konkursa finālistēm, Gulbenes novada pašvaldībai.
Paldies visiem iedzīvotājiem,
kuri balsoja, sniedza vērtējumu
un atbalstīja pašvaldību visu
konkursa norises laiku. Konkursa organizatori īpaši uzteica Olaines novada balsotājus
par pozitīviem komentāriem un
konstruktīviem ieteikumiem. Ne
velti par sevi sakām – esam aktīvi ļaudis, arī šajā reizē to pārliecinoši pierādījām!

• plkst. 10.00 svinīgā atklāšana;
• plkst. 10.30 AFA "Olaine" futbola turnīra atklāšana
(2009. g. dz. zēniem). Piedalās – Supernova Vidzeme,
JDFS Alberts, FK Dinamo Rīga, SK Babīte, AFA Olaine;
• līdz plkst. 13.00 ikvienam iespēja apskatīt Sporta namu
un piedalīties atklāšanas aktivitātēs.
Konkursi
balvas
pārsteigumi

PATEICAMIES AKTĪVAJIEM
NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
Šī gada pēdējā domes sēdē, 20.
decembrī, tika svinīgi sveikti
un apbalvoti 11 Olaines novada iedzīvotāji, kas aktīvi
iesaistījušies Olaines novada daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes paaugstināšanas procesu veicināšanā. Pateicības rakstu un
dāvanu karti 50,00 EUR vērtībā
saņēma: Pēteris Stafeckis, Gaismas iela 3, Stūnīši; Veneranda
Jansone, Kūdras iela 3, Olaine;
Inese Seļezņova, Meža iela 4,
Jaunolaine; Sergejs Tehovs, Parka iela 12, Olaine; Mariss Zommers, Zeiferta iela 9, Olaine; Rolands Jurēvičs, Zeiferta iela 16,
Olaine; Vineta Liekmane, Zemgales iela 11, Olaine; Vladimirs
Vanhanens, Zemgales iela 13,
Olaine; Elvars Jurkevičs, Meža
iela 14, Jaunolaine; Sergejs Tehovs, Parka iela 12, Olaine;
Andra Reihmane, Zeiferta iela
20, Olaine.

Jau iepriekš esam rakstījuši, ka
Olaines novads iesaistījies pro
grammas "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" realizēšanā, un tas
lielā mērā ir iespējams aktīvu
cilvēku dēļ. Minētie Olaines
novada iedzīvotāji ir izrādījuši
interesi un aktīvi iesaistījušies
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
renovācijas procesu īstenošanā,
ne tikai veltot laiku formālu jautājumu risināšanai, bet arī informējot un izglītojot citus novada
iedzīvotājus. Pateicoties viņu izpratnei par dzīvojamā fonda saglabāšanas svarīgumu, Olaines
novads ir spējis veiksmīgi iesaistīties māju renovācijas programmas sākšanā un realizēšanā.
Pateicamies šiem iedzīvotājiem
par to, ka viņi domā un rīkojas
kā saimnieki un ar savu rīcību
novadā esošās daudzdzīvokļu
mājas un novadu veido skaistāku
un sakoptāku!

Pienākusi gada izskaņa, un, kā ierasts, novadā deklarētie
iedzīvotāji (mājsaimniecības) dāvanā no Olaines novada
pašvaldības saņems Olaines novada galda kalendāru
2018. gadam – Latvijas simtās jubilejas gadam! Kalendārā
šoreiz izceļam jauno paaudzi, jo tieši bērni un jaunieši
veidos mūsu valsts nākamos 100 gadus. Kalendārā apkopoti
Olaines novada bērnu mākslas darbi, kas raksturo mēneša
aktualitātes, cilvēkus un notikumus, kā arī atrodama
informācija par to, kādas iespējas mūsu bērniem ir augt un
attīstīties Olaines novadā.

Atskats uz
padarīto
Olaines novadā noslēgusies
aktīvā ceļu remontdarbu
sezona

2. lpp.

Olaines novada
uzņēmējs
Ciemos
Olaines veselības centrā

3. lpp.

Saistošie
noteikumi
Viss par pabalstiem
Olaines novadā

4.–7. lpp.

"Jauniešu gada
balva"
Noskaidrots Olaines novada
Gada jaunietis

8. lpp.

Silto smilšu
terapija
SPII "Ābelīte" atklāta
silto smilšu iekārta
"WARMSANDBOX"

8. lpp.

NOSLĒGUSIES IELU UN CEĻU REMONTDARBU SEZONA
Kā katru gadu, veikti regulārie ielu un ceļu uzturēšanas
darbi pilsētā un novadā, šogad
ieguldot aptuveni 320 000 eiro.
Novadā atjaunots grants segums
ceļiem 5,5 km garumā, asfalta
bedrīšu remonts veikts aptuveni 2000 m2 platībā, bet grantēto
ielu un ceļu greiderēšana notikusi vairāk nekā 220 km garumā.
Uzturēšanas darbi sevī ietver arī
tādus darbus kā ceļmalu pļaušana un tīrīšana, meliorācijas sistēmas uzturēšana, krūmu izciršana, grāvju kopšana, caurteku
remonts, jaunu ceļazīmju uzstādīšana vai bojāto nomaiņa, kā arī
ceļu uzturēšana ziemas periodā.
Šogad sakārtota Stacijas ielas
ietve posmā no Olaines peldbaseina līdz Stacijas ielai 34 –
šaurā ietve paplašināta līdz 2 m,
vienlaikus atjaunots arī tās segums, kā arī atrisināta situācija
ar apgaismojuma stabu novietojumu, kas iepriekš atradās ietves
vidū, traucējot ērti un droši pārvietoties.
Izveidota autostāvvieta pie Olaines slidotavas, kur tagad ir vieta
20 automašīnām.
Stūnīšu ciemā pilnībā pabeigta
daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošana – atjaunoti
brauktuvju un ietvju segumi un,
kur tas bija iespējams, ierīkotas
autostāvvietas. Iekšpagalmu sakārtošanas darbi ilga no 2014.
gada, katru gadu investējot apmēram 100 000 eiro.
Ieklāts asfaltbetons 180 m garā
posmā Bērzpilī, Sūtnīšu ciemā,
kur pagājušajā gadā tika ierīkoti
dzeramā ūdens un sadzīves kanalizācijas tīkli.
Medemciemā realizējies veiksmīgs pašvaldības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības
(DKS) sadarbības piemērs –
pašvaldība ieklājusi asfaltbetonu
600 m garā pievedceļa posmā uz
DKS "Rīts", vienojoties, ka DKS
"Rīts" uzņemas realizēt līdzfinansējuma projektu asfaltbetona
ieklāšanai kooperatīva galvenā ceļa posmā 1,4 km garumā.
Būvdarbu sezonā visi darbi ir
pabeigti. DKS realizētā projekta
izmaksas bija aptuveni 100 000
eiro, no šīm izmaksām aptuveni
65 000 eiro segti no pašvaldības
līdzekļiem, pārējo izmaksu daļu
sedza kooperatīvs.
Jaunolainē Baznīcas ielā 4 un 8
pēc iedzīvotāju lūguma izveidotas stāvvietas 22 automašīnām.
Tāpat Baznīcas ielā posmā no
Baznīcas ielas 3 līdz gājēju pārejai ierīkota ietve, tādējādi gājēji
tagad var droši pārvietoties pa
abām Baznīcas ielas pusēm.
Olainē 2017. gadā turpinājās gājēju un velo infrastruktūras attīstīšana.
2017. gadā pašvaldība atjaunojusi gājēju ietves segumu Zemgales ielā posmā no Dalbes ielas
līdz Dzērvenītes ielai. Seguma
atjaunošanas laikā ietve ir ne ti-
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kai ieguvusi jaunu segumu, bet
arī kļuvusi platāka – daļa ietves
izveidota ar bruģakmens segumu, daļa ar asfaltbetona segumu.
Atjaunots arī ietves segums Jelgavas ielā posmā no Zeiferta
ielas līdz Celtnieku ielai. Šobrīd
ietve beidzas pie Celtnieku un
Jelgavas ielas krustojuma, tāpēc
2018. gadā plānots izveidot ietves turpinājumu līdz Rīgas ielai
un izveidot gājēju pāreju pāri
Rīgas ielai uz Ziemeļaustrumu
apvedceļu.

jā galā pie dzelzceļa varētu tikt
izvietoti arī 5–7 elementi, piemēram, rampas vai margas, kas
to padarītu pievilcīgu arī aktīvā
dzīvesveida piekritējiem – skeitbordistiem un skrituļslidotājiem.
Šogad veikta Stacijas ielas asfaltēšana posmā no Skolas ielas
līdz Strazdu ielai, lai atrisinātu problēmu ar putekļiem, kas
sausā laikā traucēja blakusesošo daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus. Savukārt, lai mudinātu
autovadītājus nepārsniegt ātru-

Zemgales iela

Stacijas iela

Zeiferta ielas parkā šogad savesti kārtībā gājēju celiņi, kas bija
savu mūžu nokalpojuši. Parkā
netiek plānotas funkcionāli krasas izmaiņas, tāpēc kā prioritāte tika izvirzīta pastaigu vietu,
soliņu un urnu sakārtošana. Iespējams, nākotnē parka tālāka-

mu, šajā posmā uzstādīti septiņi
ātrumvaļņi un atļautais ātrums
noteikts 20 km/h. Pirms desmit
gadiem Stacijas ielai izstrādāts
arī vērienīgāks attīstības projekts, kas paredz to izveidot par
maģistrālu ielu, taču, ņemot vērā
projekta augstās izmaksas un ne-

prioritāro statusu, tā realizācija
pagaidām ir atlikta uz nenoteiktu
laiku.
Jaunolainē atjaunots pievedceļš
Meža ielas 3 namam, kā arī izbūvēta stāvvieta 20 automašīnām.
Šogad veikti arī vairāki projektēšanas darbi. Vērienīgākais no
tiem ir Rūpnīcu ielas rekonstrukcijas projekts, kur jau tagad
skaidrs, ka lielāko izmaksu daļu
veidos komunikāciju – dzeramā
ūdens, tehniskā ūdens, hidrantu,
elektrotīklu, sakaru komunikāciju utt. – rekonstrukcija. Šis projekts nepieciešams, lai nodrošinātu darbu un attīstību Olaines
industriālajā zonā, kurā atrodas
vairāki desmiti ražošanas uzņēmumu. Rūpnīcu iela ietilpst
maršrutā, pa kuru tiek piegādātas izejvielas un aizvesta gatavā
produkcija, smago mašīnu intensitāte šeit ir liela, un rezultātā
esošais segums ir savu laiku nokalpojis. Pašvaldība šī projekta
realizācijai piesaistīs Eiropas
Savienības finansējumu gandrīz
600 000 eiro apmērā, bet kopējās
projekta izmaksas tiek lēstas ap
1,4 miljoniem eiro. Projektu plānots sākt realizēt jau 2018. gadā
un pabeigt 2019. gada vidū.
Ir pabeigti projektēšanas darbi
Misas ielas izbūvei, kas savieno
Dalbes ielu ar Drustu gatvi. Pašvaldība līdzās iegādājusies arī
zemes gabalu, kur var tikt attīstīta daudzdzīvokļu namu apbūve.
Jau veikti priekšdarbi, lai sakārtotu pie Dalbes ielas 8 esošo piebrauktuvi un uzlabotu izkļūšanu
no Drustu gatves.
Pabeigti projektēšanas darbi jaunajā rajonā pie daudzdzīvokļu
mājām Stacijas ielā 32, 34 un 36,
kas atrodas uz privātīpašnieku
zemes. Jautājums par līdzekļu
piešķiršanu šim projektam tiks
skatīts kontekstā ar nākamā gada
budžetu, jo vairākas komunikā-

cijas, piemēram, lietus kanalizācija, šeit jāizbūvē no jauna.
Veikti vairāki projektēšanas darbi arī attiecībā uz Lubaušiem, kas
atrodas diezgan tālu no Jaunolaines centra, tāpēc tur nav nodrošināti visi publiskie pakalpojumi.
Lai to risinātu, pašvaldību kapitālsabiedrības uzsākušas darbu
pie vairākiem projektiem. Piemēram, sākti projektēšanas darbi
dzeramā ūdens un kanalizācijas
tīklu izveidei no Jaunolaines
caur Lubaušiem uz Birzniekiem.
Šim projektam plānots piesaistīt
Eiropas finansējumu un vairākos
posmos darbus īstenot 3–5 gadu
laikā. Būtiska problēma šai teritorijai ir sabiedriskā transporta
pieejamība – Lubaušu iedzīvotājiem jāmēro ceļš uz pieturu
šosejas "Rīga–Jelgava" malā pa
šosejas nomali, kas tumsā un
sliktos laika apstākļos nav droši.
Tāpēc pašvaldība pabeigusi projektēšanas darbus, kas ietver gājēju celiņa izbūvi no Jaunolaines
ciema Lubaušu daļas līdz gājēju
tunelim un nākotnē ļaus iedzīvotājiem droši nokļūt gan Jaunolaines centrā, gan autobusa pieturā.
Būvdarbus iecerēts sākt 2018.
gada pavasarī un pabeigt rudenī.
2017. gadā veikta novadam nozīmīgu meliorācijas sistēmu tehniskā apsekošana – Pēternieku
ciemā un posmā Virši–Jaunolaine (Vācu liekņas kanāls). 2018.
gadā tiks skatīts jautājums šīs
sistēmas noteikt par pašvaldības
nozīmes meliorācijas sistēmām,
kas ļaus veikt to sakārtošanas
darbus par pašvaldības līdzekļiem, tādējādi uzlabojot ūdens
novadi no plašām novada apdzīvotajām teritorijām.
Par 2018. gadā plānotajiem darbiem pašvaldība informēs pēc
nākamā gada budžeta apstiprināšanas.

ĪSTENOS JAUNU PROJEKTU –
"TŪRISMS KOPĀ"

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IZSOLE

Projektā "Tūrisms kopā" apvienojušies seši Pierīgas novadi
ar mērķi sadarboties un vienotās mārketinga aktivitātēs popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem
un viesiem. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas – biedrība
"Pierīgas partnerība", lauku partnerība "Lielupe" un biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"" – kopā ar pārstāvēto Olaines,
Ozolnieku, Jelgavas, Ķekavas, Babītes un Mārupes novadu
pašvaldībām. Projekta laikā līdz pat 2019. gada beigām tiks īstenotas dažādas tūrisma nozares attīstīšanai veltītas aktivitātes:
tiks izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai
tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, stiprināta novadu sadarbība tūrisma jomā, izstrādāti dažādi tūrisma maršruti, realizētas
dažādas mārketinga aktivitātes, organizētas tūrisma pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības. Projekta mērķauditorija ir ne
tikai novadu tūrisma pakalpojumu sniedzēji, bet arī skolēni, citi
vietējie iedzīvotāji, vietējie un ārvalstu tūristi.
Projekts 19. oktobrī saņēmis pozitīvu vērtējumu no Lauku atbalsta dienesta, un sākts aktīvs darbs pie projekta realizācijas.
Notikusi partneru tikšanās, savukārt janvārī Ķekavā gaidāma
svinīga projekta atklāšana. Plašāka informācija par projekta atklāšanu būs 17. janvārī, pēc sadarbības līguma parakstīšanas
starp sešām pašvaldībām un trim vietējām rīcības grupām.

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
(turpmāk tekstā – izsole) atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu
– dzīvokli Gaismas ielā 2-1, Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines
novadā (kadastra numurs 8080 900 0482), telpu grupas kadastra
apzīmējums 8080 001 0075 009 001.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) –
6600,00 EUR. Maksāšanas līdzeklis – 100% EUR. Nekustamā
īpašuma atsavināšanas izsoles solis – 200,00 EUR. Nekustamā
īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) –
660,00 EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas
maksa – 36,30 EUR (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība – viena
mēneša laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.
Izsole notiks 2018. gada 13. februārī plkst. 11.00 Olaines novada
pašvaldības telpās, 2. stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē,
Olaines novadā.
Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas
oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 2018. gada 8. februārī
plkst. 12.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centrā. Ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā (piesakoties
SIA "Zeiferti" un saņemot dzīvokļa atslēgas).

Olaines novada uzņēmējs
"OLAINFARM" AMBĪCIJA – VESELĪGĀKIE PIERĪGAS IEDZĪVOTĀJI

Pagājušajā vasarā AS "Olainfarm" uzvarēja pašvaldības
rīkotajā izsolē par investora
piesaisti SIA "Olaines veselības centrs", kļūstot par tās vienīgo kapitāldaļu īpašnieku. Lai
noskaidrotu, kādas pārmaiņas
nākamgad gaidāmas veselības
centrā un novada iedzīvotāju
veselības aprūpē, aicinājām uz
nelielu sarunu SIA "Olaines
veselības centrs" izpilddirektori Darju Cvetkovu.

Kādi ir jūsu plāni attiecībā
uz Olaines veselības centra
darbību? Kādu to vēlaties
redzēt ilgtermiņā?
Jau uzreiz pēc poliklīnikas pārņemšanas 2017. gada jūlijā uzsākām nopietnu darbu pie jaunās
attīstības stratēģijas realizācijas.
Par pamatu tajā likti divi aspekti – jauno speciālistu piesaiste un
medicīnas pakalpojumu klāsta
paplašināšana, vienlaikus palielinot to pieejamību Olaines novada iedzīvotājiem.
Mūsu galvenais akcionārs Valērijs Maligins vienmēr vēlējās,
lai šī medicīnas iestāde kļūtu par
modernu un skaistu poliklīniku
pašā Olaines sirdī, turklāt ar pievienoto vērtību – bērnu un pieaugušo rehabilitācijas centru. Šim
nolūkam tika izstrādāts poliklīnikas galvenās ēkas Veselības ielā
5 pārbūves projekts. Tas paredz
kompaktu un ērti pieejamu reģistratūras bloku, plašu uzgaidāmo
zonu, pilnīgi jaunu zobārstniecības nodaļu, modernu dienas
stacionāru, jaunu rehabilitācijas
nodaļu, radioloģijas nodaļas paplašināšanu un modernizāciju,
kā arī vairāk kabinetu ārstiemspeciālistiem. Un tas viss būs
pieejams vienuviet! Paralēli celtniecības darbiem mainīsies arī

tik svarīgi pakalpojumi kā vēderdobuma vai ginekoloģiskā ultrasonogrāfija varētu tikt sniegti
par pacienta iemaksu 4,27 EUR
apmērā.

Kā šis centrs varētu ietekmēt
veselības nozari novadā?
Zinu, ka tas skanēs ļoti ambiciozi, bet mūsu iestādes attīstības
stratēģijā uzrakstījām: "Olaines
novads – veselīgākais novads
Pierīgā." Mērķtiecīgi virzoties uz
priekšu un attīstot Olaines veselības centru kopā ar profesionālu
ārstu komandu, centīsimies piepildīt šos vārdus dzīvē. Tam jāiet
roku rokā ar tām aktivitātēm ve-

Kas kopš iegādes brīža jau
ticis izdarīts, un ko plānots
paveikt tuvākā gada laikā?
Neskatoties uz to, ka notiek
darbs pie pārbūves projekta
saskaņošanas, esam paspējuši
daudz paveikt šī pusgada laikā.
Mūsu poliklīnikas komandai
pievienojās ārste-interniste Dr.
Anastasija Baholdina, gastroenteroloģe Dr. Jeļena Ivanova, ārsts
ķirurgs-proktologs Dr. Valērijs
Ratobiļskis, USG speciāliste Dr.
Ksenija Dovganska, oftalmoloģe
Dr. Dita Balode, fizioterapeite
Dr. Marita Spuntule-Kondrjakova u. c. Tagad Olaines veselības
centrā ir pieejami ultrasonogrāfijas un doplerogrāfijas izmeklēju-

selības aprūpes jomā un veselīgā
dzīves veida veicināšanā, ko veic
Olaines novada dome un Veselības ministrija. Strādāsim ciešāk
arī ar Olaines novadā reģistrētajām ģimenes ārstu praksēm, lai
nodrošinātu agrīnā skrīninga un
profilakses pasākumus dažādām
vecuma grupām. Iespēju robežās
piedalīsimies arī publiskajos pasākumos, lai informētu novada
iedzīvotājus par ar veselību saistītiem jautājumiem un veselīgu
dzīvesveidu.

mi, gastroenterologa un proktologa konsultācijas, kā arī plašs
fizikālās medicīnas un fizioterapijas pakalpojumu klāsts. Esam
iepirkuši modernu kardioloģisko
aprīkojumu un plānojam sniegt
Olaines novada iedzīvotājiem arī
plašu asinsvadu un sirds izmeklējumu pakalpojumu klāstu.
Būtiski ir tas, ka mums izdevās
vienoties ar Nacionālo veselības
dienestu par valsts apmaksāto
pakalpojumu apjoma palielinājumu nākošgad, kas nozīmē, ka

stacionāru, kas tagad ir kļuvis
daudz omulīgāks un ērtāks pacientiem. Tajā pieejamas ātras,
kompleksas veselības pārbaudes,
un vienas vai divu dienu laikā
pacients var saņemt visaptverošu
informāciju par savu veselības
stāvokli un rekomendācijas turpmākai ārstēšanai.
Būtiskas ir arī izmaiņas poliklīnikas klientu apkalpošanas
dienestā. Ja agrāk pieraksts tika
veikts ar roku, tad tagad tas notiek elektroniski. Aktīvi gata-

poliklīnikas vizuālā identitāte.
Plānos ir ne tikai mainīt medicīnas iestādes nosaukumu, bet arī
izveidot lakonisku logotipu, par
pamatu tam liekot Olaines novada vērtības un simbolus.

PAZIŅOJUMS PAR
LOKĀLPLĀNOJUMA APSPRIEŠANU
Olaines novada dome informē, ka
2017. gada 12. decembra ārkārtas
domes sēdē tika pieņemts lēmums
"Par lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail
Baltica" būvniecībai Olaines novada
Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta
teritorijas plānojumu, pilnveidotās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" (17. prot., 3. p.).
Lokālplānojuma projekta publiskās
apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas, t. i., no 2018. gada 2. janvāra
līdz 23. janvārim.

pieņemšanas un informācijas centrā,
Zemgales ielā 33, Olainē.
2018. gada 10. janvārī plkst. 18.00
tiks organizēta lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme, kura norisināsies Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā 11, Olainē.

Lokālplānojuma redakcijas projekta
materiāli ir pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv/sabiedriska-apspriesana un valsts vienotajā
ģeotelpiskās informācijas portālā
https://geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā https://geolatvija.lv. Tos var
iesniegt arī:
-	 sūtot pa pastu – Olaines novada
dome, Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114, vai
elektroniskā formā uz e-pastu
olainesdome@olaine.lv;
-	 sūtot pa pastu – SIA "Grupa93",
Kr. Barona iela 3-4, Rīga,
LV-1050, vai elektroniskā formā
uz e-pastu kristine@grupa93.lv.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju izdruku veidā būs iespējams iepazīties Olaines
novada pašvaldības Apmeklētāju

Papildu informācijas saņemšanai
lūdzam zvanīt SIA "Grupa93" uz
tālr. 27373939 vai rakstīt uz e-pastu
kristine@grupa93.lv.

Samazinot administrācijas telpas un daļēji veicot kosmētiskus
remontus, mums izdevās atrast
piemērotu vietu un pārcelt fizikālās medicīnas nodaļu uz galveno poliklīnikas ēku. Papildus
tam esam atvēruši divus jaunus
fizioterapijas kabinetus, kur jau
tagad ir iespēja saņemt ne tikai
konsultācijas, bet arī masāžas un
kustību terapiju fizioterapeita uzraudzībā. Uz galveno poliklīnikas ēku esam pārcēluši arī dienas

vojoties E-veselības projekta
ieviešanai no 2018. gada 1. janvāra, esam pilnībā modernizējuši
poliklīnikas IT sistēmu, tai skaitā
iepirkuši arī jaunu datortehniku.
Vēlāk tiks ieviests arī viens vienots programmatūras risinājums,
kas palīdzēs ārstiem krietni ātrāk
apstrādāt pacientu datus, veidot
elektroniskus un skaidri salasāmus nosūtījumus, slēdzienus un
citu medicīnas dokumentāciju
atbilstoši Latvijas likumdošanas
prasībām.
Esam padomājuši arī par personālu. Tagad mums top personāla
atpūtas telpa, kur katrs darbinieks varēs ne tikai atvilkt elpu,
bet arī jaukā atmosfērā iedzert

kafiju un palasīt ziņas internetā.
Turpat blakus būs pieejamas arī
ģērbtuves, dušas un tualetes telpas.
Priekšā vēl ir daudz darba, bet jāsaka godīgi – atskatoties atpakaļ,
varu droši teikt, ka tas viss nebūtu īstenojams bez manas jaukās
"Olaines veselības centra" kolēģu komandas un AS "Olainfarm"
veselības nozares attīstības direktores Viktorijas Zefirovas-Tačinskas atbalsta.

APSTIPRINĀTS OLAINES NOVADA VIETĒJĀS NOZĪMES
CENTRU UN DĀRZKOPĪBAS KOOPERATĪVU TERITORIJU
TEMATISKAIS PLĀNOJUMS
Saskaņā ar Olaines novada domes
2016. gada 27. jūlija sēdes lēmumu
"Par Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma
izstrādes uzsākšanu" tika uzsākta
tematiskā plāna izstrāde.
Tematiskā plānojuma mērķis ir atbilstoši darba uzdevumam plānot
attīstīt Medemciema, Jāņupes un
Pēternieku apkaimes kā vietējas nozīmes centrus, apkopojot informāciju par apkaimēs esošo dārzkopības
kooperatīvu (ciemu) teritoriju attīstības iespējām un izstrādājot kritērijus turpmākai šo teritoriju attīstībai
(prioritārā secībā). Izvērtēt pārējo
(Virši, Ezītis, Galiņi, Cīrulīši, kā arī
Olaines pilsētas dārzkopības teritorijas) dārzkopības teritorijas veidojošo
ciemu attīstības perspektīvas. Tematiskā plānojuma risinājumus plānots
iekļaut Olaines novada teritorijas
plānojumā un Olaines novada attīstības programmā, identificējot nepieciešamās rīcības un investīcijas.

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp tematiskā plānojuma izstrādātāju SIA
"Grupa93" un pasūtītāju Olaines
novada pašvaldību 2016. gada 14.
oktobrī (Nr. ONP 2016/42 2017.) ir
saņemta redakcija "Olaines novada
vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskais plānojums", lai to apstiprinātu.
Saskaņā ar Olaines novada domes
2017. gada 27. septembra sēdes lēmumu "Par Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības
kooperatīvu teritoriju tematiskā
plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai" par publiskās apspriešanas uzsākšanu izstrādātajam tematiskajam plānojumam
"Olaines novada vietējās nozīmes
un dārzkopības kooperatīvu teritorijām" tika noteikts publiskās apspriešanas termiņš no 2017. gada 2. līdz
27. oktobrim. Pārskatā par tematiskā
plānojuma izstrādes laikā saņemtajiem institūciju atzinumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem ir apkopoti

visi ierosinājumi un ietverti komentāri par to ņemšanu vērā. Šobrīd ir
izstrādāta tematiskā plānojuma gala
redakcija.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 2017. gada 12. decembra sēdes
protokolu Nr. 11 un pamatojoties uz
likuma "Par pašvaldībām" 14. panta
otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta
pirmo daļu, 13. pantu, 24. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem" 127., 128., 129. un
130. punktu, dome nolēmusi apstiprināt Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematisko plānojumu
un noteikt tā darbības termiņu līdz
2028. gadam vai līdz jauna Olaines
novada vietējās nozīmes centru un
dārzkopības kooperatīvu teritoriju
tematiskā plānojuma apstiprināšanai.
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• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Saistošie noteikumi Nr. SN15/2017
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2017. gada 22. novembra sēdes lēmumu (16. prot., 32.2. p.)

Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. daudzbērnu ģimenes statusa
piešķiršanas kārtību;
1.2. materiālo pabalstu (turpmāk
– pabalsti) veidus un apmēru;
1.3. pabalstu pieprasīšanas,
piešķiršanas un saņemšanas
kārtību;
1.4. lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pabalstus izmaksā no Olaines
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas paredzēti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības izdevumiem.
3. Ar materiālo palīdzību saistīto
jautājumu risināšanu un lēmumu
pieņemšanu Olaines novada dome
deleģē Olaines novada pašvaldības
aģentūrai "Olaines sociālais dienests" (turpmāk – Dienests).
4. Pabalstus var saņemt persona,
kuras pamatdzīvesvieta ir deklarēta
Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot saistošo noteikumu 33. un 45.2. punktu.
5. Noteikumos lietotie termini:
5.1. daudzbērnu ģimene šo
noteikumu izpratnē ir
ģimene, kur personai (pašai
vai kopā ar laulāto) vai
tās laulātajam aprūpē ir
vismaz trīs bērni, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un
aizbildnībā esoši bērni. Par
daudzbērnu ģimenes bērnu
uzskatāma arī pilngadīga
persona, kas nav sasniegusi
24 gadu vecumu, ja tā iegūst
vispārējo, profesionālo vai
augstāko izglītību;
5.2. izdevumus apliecinoši
dokumenti šo noteikumu
izpratnē ir kases čeka,
stingrās uzskaites kvīts vai
faktūrrēķina kopija (uzrādot
oriģinālu), kurā norādīts
klienta vārds, uzvārds,
personas kods, maksājuma
mērķis, samaksas summa un
samaksas datums.
II. Daudzbērnu ģimenes statusa
piešķiršanas kārtība
6. Persona (bērna likumiskais pārstāvis), kurai deklarēta dzīvesvieta
Olaines novadā kopā ar bērnu (bērniem), iesniedz Dienestā iesniegumu par daudzbērnu ģimenes statusa
piešķiršanu.
7. Iesniegumam jāpievieno:
7.1. izziņa no mācību iestādes,
ja bērns apgūst izglītību citā
pašvaldībā vai ja bērns ir
pilngadīga persona;
7.2. cita novada bāriņtiesas
lēmums par aizbildnības
nodibināšanu, ja ģimenē ir
aizbildnībā esošs bērns;
7.3. cita novada bāriņtiesas
lēmums par bērna
ievietošanu audžuģimenē,
ja audžuģimenē ir ievietots
bērns.
8. Dienestam ir tiesības pārbaudīt
ziņas par ģimeni, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai
pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pieprasīt
iesniedzējam uzrādīt informāciju
apliecinošus dokumentus, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.
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9. Dienests lēmumu par ģimenes
atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam pieņem ne vēlāk kā viena
mēneša laikā no dienas, kad saņemts
iesniegums un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.
10. Daudzbērnu ģimenes statusa periodu nosaka no lēmuma pieņemšanas dienas:
10.1. līdz vecākā bērna pilngadībai
vai līdz bāriņtiesas lēmumā
par ārpusģimenes aprūpi
noteiktajam termiņam, ja
ģimenē ir tikai nepilngadīgi
bērni;
10.2. uz 12 mēnešiem, ja ģimenē
ir bērns, kurš sasniedzis
pilngadību, bet ne ilgāk kā
līdz nākamā pēc vecuma
bērna pilngadībai.
11. Atkārtotu iesniegumu par daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu
persona iesniedz vienu līdz divus
mēnešus pirms 10. punktā noteiktā
perioda beigām.
III. Pabalstu veidi
12. Dienests piešķir šādus
pabalstus:
12.1. pabalsts par bērna
piedzimšanu;
12.2. pabalsti cienījama vecuma
personai un pilngadīgai
personai ar invaliditāti;
12.3. pabalsts Zelta kāzu jubilejā;
12.4. pabalsti daudzbērnu ģimenei;
12.5. pabalsti bērnam ar
invaliditāti;
12.6. pabalsti aizbildnim;
12.7. pabalsts bērnam nometnē;
12.8. pabalsts politiski represētai
personai;
12.9. pabalsts personai, kura
atbrīvota no brīvības
atņemšanas iestādes;
12.10.pabalsts tuberkulozes
slimniekam;
12.11. apbedīšanas pabalsts;
12.12.pabalsts sociālās atstumtības
riskam pakļautās personas
ēdināšanai;
12.13.pabalsts dokumentu
noformēšanai;
12.14.pabalsts aizgādnim.
IV. Pabalsta saņemšanas kārtība
13. Persona šo noteikumu 12.4.–
12.14. punktā un 23. punktā noteiktajos gadījumos iesniedz Dienestam
iesniegumu, kurā norāda, kāda veida
pabalstu vēlas saņemt, un pievieno
nepieciešamo dokumentu kopijas
vai oriģinālus.
14. Informāciju par personām, kurām ir tiesības saņemt šo noteikumu
12.1.–12.3. punktā noteikto pabalstu, izņemot šo noteikumu 23. punktu, Dienestam iesniedz Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa.
15. Dienests 10 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas pieņem lēmumu piešķirt vai
atteikt pieprasīto pabalstu.
16. Pabalstus, izņemot šo noteikumu
23. un 29. punktu, pārskaita pakalpojuma sniedzējam vai personai,
kura pieprasa pabalstu, pārskaitot
to uz bankas kontu vai izmaksājot
skaidrā naudā. Pieprasot šo noteikumu 12.7. punktā minēto pabalstu,
persona papildus iesniedz izdevumus apliecinošu dokumentu.
17. Ja persona saņem šo noteikumu 12.4. un 12.6. punktā noteiktos
pabalstus un bērns maina izglītības

iestādi, personai jāiesniedz Dienestam atkārtots iesniegums.
V. Pabalsts par bērna
piedzimšanu
18. Pabalstu 300 euro piešķir par
katru jaundzimušo bērnu, kura pirmā pamatdzīvesvieta kopā ar vienu
no vecākiem ir deklarēta Olaines
novadā un ja par bērnu nav izmaksāts bērna piedzimšanas pabalsts
citā pašvaldībā. Pabalstu izmaksā
skaidrā naudā vai pēc vecāka pieprasījuma pārskaita uz norādīto bankas kontu vienam no vecākiem, kurš
aprūpē bērnu.
19. Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļa 3–4 reizes kalendārā gada
laikā organizē svinīgu jaundzimušo
bērnu vecāku sveikšanu.
VI. Pabalsti cienījama vecuma
personai un pilngadīgai personai
ar invaliditāti
20. Pabalstu 50 euro piešķir un izmaksā personām 80 un 85 gadu jubilejās.
21. Pabalstu 100 euro piešķir un izmaksā personām 90 līdz 99 gadu jubilejās un pabalstu 200 euro piešķir
un izmaksā personām 100 gadu un
sekojošās jubilejās.
22. Dienests organizē sveikšanu
un šo noteikumu 20. un 21. punktā
noteikto pabalstu izmaksā skaidrā
naudā personas dzīvesvietā viena
mēneša laikā no personas dzimšanas dienas datuma vai pēc personas
pieprasījuma pārskaita pabalstu uz
norādīto bankas kontu.
23. Transporta pabalstu līdz 40 euro
kalendārajā gadā piešķir:
23.1. trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes pilngadīgai personai
ar invaliditāti, ja tai nav
piešķirts valsts pabalsts
transporta izdevumu
kompensēšanai;
23.2. trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes katrai personai, kura
ir vecuma pensijas saņēmēja,
ja tai nav piešķirts valsts
pabalsts transporta izdevumu
kompensēšanai;
23.3. personai, kura sasniegusi 75
gadu vecumu un kam nav
tiesību saņemt transporta
pabalstu šo noteikumu 23.1.
un 23.2. punktos noteiktajos
gadījumos, ja tai nav piešķirts
valsts pabalsts transporta
izdevumu kompensēšanai.
Dienests nosaka atsevišķu
transporta pabalsta izmaksas
kārtību.
VII. Pabalsts Zelta kāzu jubilejai
24. Pabalstu 200 euro piešķir par
laulībā nodzīvotiem 50 gadiem un
izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita
uz norādīto bankas kontu vienam no
laulātajiem, ja abu laulāto dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novadā
vismaz divpadsmit mēnešus.
25. Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa organizē svinīgu laulāto
sveikšanu.
VIII. Pabalsti daudzbērnu
ģimenei
26. Ikmēneša ēdināšanas pabalstu
skolās piešķir Olaines novada domes noteiktajā apmērā par faktiski
apmeklēto dienu skaitu par katru
bērnu, kurš apgūst izglītību Olaines

novada vai ārpus Olaines novada
teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai
esošajā citas pašvaldības izglītības
iestādē mācību gada laikā.
27. Ikmēneša ēdināšanas pabalstu
pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir Olaines novada domes noteiktajā apmērā par faktiski apmeklēto
dienu skaitu par katru bērnu, ja tas
apmeklē Olaines novada vai ārpus
Olaines novada teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai esošo pirmsskolas
izglītības iestādi.
28. Pabalstu 75 euro bērna apģērba
iegādei piešķir vienu reizi kalendārajā gadā par katru bērnu, sākot no
1. klases, ja bērns mācās dienas apmācības izglītības iestādē.
29. Transporta pabalstu līdz 100 euro
kalendārajā gadā piešķir daudzbērnu
ģimenei, ja ģimenes visu pilngadīgo
ģimenes locekļu, izņemot bērna, kas
sasniedzis pilngadību, dzīvesvieta ir
deklarēta Olaines novadā. Dienests
nosaka atsevišķu transporta pabalsta
izmaksas kārtību.
30. Pabalstus daudzbērnu ģimenei
piešķir, pamatojoties uz personas
(bērna likumiskā pārstāvja), kurai
dzīvesvieta deklarēta Olaines novadā kopā ar bērnu (bērniem), vai šo
noteikumu 26. un 28. punktā noteiktos pabalstus piešķir, pamatojoties
uz bērna, kas sasniedzis pilngadību,
iesniegumu.
IX. Pabalsti bērnam ar
invaliditāti
31. Pabalstu 360 euro mēnesī vasaras periodā (jūnijs, jūlijs, augusts)
piešķir ģimenei par bērnu ar invaliditāti, ja ir spēkā visi minētie nosacījumi:
31.1. bērnam ar invaliditāti ir
noteiktas medicīniskas
indikācijas īpašas kopšanas
nepieciešamībai sakarā ar
smagiem funkcionāliem
traucējumiem;
31.2. bērns ar invaliditāti ir skolēns
(sākot no 1. klases);
31.3. bērna ar invaliditāti vecāki
veic algotu darbu, izņemot,
ja kāds no bērna vecākiem
sniedz tikai asistenta
pakalpojumu pašvaldībā,
bet neveic nekādu cita veida
algotu darbu.
Pabalstu piešķir par
vienu mēnesi, ja bērna ar
invaliditāti aprūpi veic
abi vecāki, bet, ja bērna ar
invaliditāti aprūpi veic viens
no vecākiem, tad pabalstu
piešķir par diviem mēnešiem.
32. Pabalstu ārstniecības, rehabilitācijas, recepšu medicīnas preču un
recepšu medikamentu izdevumiem
līdz 250 euro kalendārā gadā piešķir
ģimenei par bērnu ar invaliditāti, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem.
X. Pabalsti aizbildnim par aizbildnībā esošu bērnu līdz tā pilngadības sasniegšanai, ja lēmumu
par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Olaines novada bāriņtiesa
33. Ikmēneša pabalstu 65 euro piešķir ikdienas izdevumiem par katru
bērnu. Pabalstu piešķir arī par bērnu,
kurš pēc lēmuma par ārpusģimenes
aprūpi pieņemšanas pastāvīgi dzīvo
un kura dzīvesvieta ir deklarēta aizbildņa dzīvesvietā citā novadā.

34. Ikmēneša ēdināšanas pabalstu
skolā piešķir Olaines novada domes noteiktajā apmērā par faktiski
apmeklēto dienu skaitu par katru
bērnu, kurš apgūst izglītību Olaines
novada vai ārpus Olaines novada
teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai
esošajā citas pašvaldības izglītības
iestādē mācību gada laikā.
35. Ikmēneša ēdināšanas pabalstu
pirmsskolas izglītības iestādē piešķir Olaines novada domes noteiktajā apmērā par faktiski apmeklēto
dienu skaitu par katru bērnu, kurš
apmeklē Olaines novada vai ārpus
Olaines novada teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai esošo pirmsskolas
izglītības iestādi.
36. Pabalstu 75 euro bērna apģērba
iegādei piešķir vienu reizi kalendārajā gadā par katru bērnu, sākot no
1. klases, ja bērns mācās dienas apmācības izglītības iestādē.
XI. Pabalsts bērnam nometnē
37. Pabalstu līdz 60 euro kalendārajā gadā par uzturēšanās izdevumiem
nometnē piešķir trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei par katru bērnu
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa periodā.
XII. Pabalsts politiski represētai
personai
38. Pabalstu 100 euro katra kārtējā
gada marta mēnesī piešķir izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu. Pabalstu pārskaita pakalpojuma
sniedzējam, ja dzīvojamā mājā ir
centralizēta apkure; ja dzīvojamā
mājā ir individuālā apkure, pabalstu
izmaksā personai skaidrā naudā vai
pārskaita uz personas norādīto bankas kontu.
XIII. Pabalsts personai, kura
atbrīvota no brīvības atņemšanas
iestādes
39. Vienreizēju pabalstu 60 euro
piešķir personai, kura atradusies ieslodzījumā ne mazāk kā 30 dienas
un kuras pēdējā dzīvesvieta pirms
ieslodzījuma bija deklarēta Olaines
novadā.
XIV. Pabalsts tuberkulozes
slimniekam
40. Pabalstu 3 euro par katru apmeklējuma dienu piešķir tuberkulozes slimniekam, kuram katru dienu
jāierodas medicīnas iestādē medikamentu saņemšanai. Pabalstu piešķir
vienu reizi mēnesī, pamatojoties uz
ārstējošā ārsta izziņu par veikto apmeklējumu skaitu.
XV. Apbedīšanas pabalsts
41. Vienreizēju pabalstu 300 euro
piešķir par mirušu nepilngadīgu personu.
42. Vienreizēju pabalstu 500 euro
piešķir par mirušu personu, par kuru
neizmaksā valsts apbedīšanas pabalstu, un par Olaines novada teritorijā
mirušu neatpazītu personu.
43. Pabalstu līdz 500 euro piešķir
par mirušu trūcīgu personu, mirušu vecuma pensijas saņēmēju vai
personu ar invaliditāti. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras vai citas
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institūcijas izmaksātā apbedīšanas
pabalsta apmēru.
44. Pabalstu piešķir personai, kas organizē mirušā apbedīšanu.
XVI. Pabalsts sociālās
atstumtības riskam pakļautas
personas ēdināšanai
45. Ēdināšanas pabalstu 0,90 euro
piešķir vienai personai vienai ēdienreizei, ja objektīvu apstākļu dēļ personai nav iespējas vai ir ierobežota
iespēja nodrošināt pietiekamu uzturu, personai nevar piešķirt trūcīgas
vai maznodrošinātas personas sta-

tusu, un ja ir spēkā kāds no zemāk
minētajiem nosacījumiem:
45.1. persona ir atsevišķi dzīvojošs
vecuma vai invaliditātes
pensijas saņēmējs un
personas vidējie ienākumi
mēnesī par pēdējiem trim
mēnešiem nepārsniedz
240 euro;
45.2. persona ir darbaspējīga
persona bez noteiktas
dzīvesvietas un dzīvo Olaines
novada teritorijā, un personas
vidējie ienākumi mēnesī par
pēdējiem trim mēnešiem
nepārsniedz 128,06 euro.
46. Pabalstu piešķir par iztikas līdzekļu deklarācijā noteikto periodu
un pārskaita pakalpojuma sniedzē-

jam vienu reizi mēnesī par faktiskajām ēdienreizēm iepriekšējā mēnesī.
XVII. Pabalsts dokumentu
noformēšanai
47. Pabalstu līdz 50 euro kalendārajā gadā piešķir trūcīgai personai,
kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta
ir Olaines novadā. Pabalstu piešķir
izdevumiem par personas pasi, elektronisko identifikācijas karti (personas apliecību) un par dokumentiem
no arhīva, kas nepieciešami vecuma
pensijas vai invaliditātes pensijas
kārtošanai.
XVIII. Pabalsts aizgādnim
48. Ikmēneša pabalstu 25 euro piešķir personas ar ierobežotu rīcībspē-

ju, kurai nav likumīgo apgādnieku
un tā neatrodas valsts aprūpes institūcijā, aizgādnim, ja tas iecelts ar
Olaines novada bāriņtiesas lēmumu.
XIX. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
49. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Olaines novada
domē.
50. Olaines novada domes lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
XX. Noslēguma jautājumi
51. Saistošo noteikumu 18. punktā
noteikto pabalstu piešķir par bērniem, kas dzimuši no 2018. gada
1. janvāra. Par bērniem, kas dzimuši

līdz 2017. gada 31. decembrim ieskaitot, piešķir vienreizēju pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 150 euro.
52. Saistošo noteikumu 23. un
29. punktā noteikto pabalstu var izmantot Dienesta noteiktajā transporta pabalsta izmantošanas kārtībā pēc
Olaines novada pašvaldības iedzīvotāja (ģimenes) kartes izgatavošanas
un tās aktivizēšanas.
53. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos
zaudē spēku Olaines novada domes
2016. gada 7. novembra noteikumi
Nr. 14/2016 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā".
54. Noteikumi stājas spēkā 2018. ga
da 1. janvārī.

Saistošie noteikumi Nr. SN14/2017
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2017. gada 22. novembra sēdes lēmumu (16. prot., 32.1. p.)

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
par sociālajiem pabalstiem Olaines novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, 35. panta otro daļu, ceturto daļu un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni" 3. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 29., 30., 31.
un 31.1 punktiem, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ģimenes, kas sastāv
no laulātajiem vai
personām, kurām ir kopēji
izdevumi pamatvajadzību
nodrošināšanai un kuras
mitinās vienā mājoklī, vai
atsevišķi dzīvojošas personas
(turpmāk – ģimene (persona))
īpašumā esošās mantas
veidus, kas netiek uzskatīti
par īpašumu ģimenes
(personas) atzīšanai par
trūcīgu Olaines novadā;
1.2. maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa
piešķiršanas kārtību;
1.3. Olaines novadā esošo sociālo
pabalstu (turpmāk – pabalsti)
veidus un apmēru;
1.4. pabalstu pieprasīšanas,
piešķiršanas un saņemšanas
kārtību;
1.5. lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir
noteikt Olaines novada pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas
nodrošinātu finansiālu un/vai materiālu atbalstu ģimenēm (personām),
kurām tas nepieciešams, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.
3. Ar sociālo palīdzību saistīto jautājumu risināšanu un lēmumu pieņemšanu Olaines novada dome deleģē
pašvaldības aģentūrai "Olaines sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).
4. Pabalstus var saņemt ģimene
(persona), kuras pamatdzīvesvieta
ir deklarēta Olaines novada pašvaldības administratīvā teritorijā, izņemot saistošo noteikumu XII., XIII.
sadaļu.
5. Saistošajos noteikumos lietotie
termini:
5.1. bērns – šo saistošo noteikumu
izpratnē ir persona, kura nav
sasniegusi 18 gadu vecumu,
izņemot personas līdz 24
gadu vecumam, kuras iegūst
vispārējo, profesionālo vai
augstāko izglītību dienas

nodaļā (pilna laika klātienē);
darbspējīga persona – šo
saistošo noteikumu izpratnē
ir persona no 15 gadu vecuma
līdz valsts vecuma pensijas
piešķiršanai nepieciešamajam
vecumam, izņemot personas,
kurām noteikta invaliditāte,
un personas līdz 24 gadu
vecumam, kuras iegūst
vispārējo, profesionālo vai
augstāko izglītību dienas
nodaļā (pilna laika klātienē);
5.3. klients – šo saistošo
noteikumu izpratnē ir persona
un viņa ģimenes locekļi, kuri
tieši vai ar pārstāvja palīdzību
vēršas Sociālajā dienestā
un lūdz izvērtēt atbilstību
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam
un/vai lūdz piešķirt pabalstus;
5.4. vecuma pensijas saņēmējs
– šo saistošo noteikumu
izpratnē ir persona, ja:
5.4.1. tā sasniegusi valstī noteikto
pensijas vecumu, tai ir
tiesības saņemt vecuma
pensiju ar atvieglotiem
noteikumiem vai tai ir
tiesības saņemt vecuma
pensiju priekšlaicīgi saskaņā
ar likumu "Par valsts
pensijām";
5.4.2. tā ir citas valsts vecuma
pensijas saņēmēja un var
uzrādīt dokumentu par
personas tiesībām saņemt
citas valsts pensiju;
5.5. sociālās atstumtības riskam
pakļauta persona – persona,
kurai ir liegta vai apgrūtināta
iespēja iegūt pietiekamus
ienākumus, saņemt dažādus
pakalpojumus un preces,
kas ir būtiski nepieciešamas
pilnvērtīgai funkcionēšanai
sabiedrībā;
5.6. dzīvoklis – šo saistošo
noteikumu izpratnē ir
dzīvoklis vai māja, vai
atsevišķa dzīvojamā telpa
dzīvoklī vai mājā, kurš
atrodas Olaines novada
administratīvajā teritorijā un
kurā klients faktiski dzīvo;
5.2.

5.7.

5.8.

5.9.

izdevumi par dzīvokli
– šo saistošo noteikumu
izpratnē ir izdevumi
par dzīvojamās telpas
lietošanu (īres maksa,
nepieciešamie izdevumi
par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām,
uzkrājumi remontdarbiem),
remontdarbiem, kas
veikti daudzdzīvokļu
ēku koplietošanas
telpās un iekļauti
rēķinā, un izdevumi par
pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas
lietošanu (siltumenerģija
apkures un karstā
ūdens nodrošināšanai,
elektroenerģija, patērētais
ūdens, dabasgāze,
kanalizācijas vai
asenizācijas nodrošināšana,
sadzīves atkritumu
apsaimniekošana, nodeva
par mājdzīvniekiem), ja
tie nav ietverti īres maksā
vai nepieciešamajos
izdevumos par obligāti
veicamajām pārvaldīšanas
darbībām;
ienākumus un materiālos
resursus apliecinoši
dokumenti – dokumenti,
kas apliecina personas
ienākumus, īpašumus,
vērtspapīru esamību,
uzkrājumus un noslēgtos
uztura un dāvinājuma
līgumus, kredīta
piešķiršanas līgumi, katra
ģimenes locekļa atvērtā
kredītiestādes maksājuma
vai pasta norēķinu sistēmas
konta izraksti;
izdevumus apliecinoši
dokumenti – kases čeka,
stingrās uzskaites kvīts
vai faktūrrēķina kopija
(uzrādot oriģinālu), kurā
norādīts klienta vārds,
uzvārds, personas kods,
maksājuma mērķis,
samaksas summa un
samaksas datums.

II. Ienākumu un materiālo
resursu izvērtēšana
6. Lai izvērtētu ģimenes (personas)
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam,
klients vēršas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
6.1. iesniegumu;
6.2. ienākumus un materiālos
resursus apliecinošus
dokumentus par sevi un
ģimenes locekļiem par
pēdējiem trim mēnešiem.
Izņēmuma gadījumos
Sociālais dienests var
pieņemt lēmumu pieprasīt
no klienta kredītiestādes
maksājuma vai pasta
norēķinu sistēmas konta
izrakstu vienu reizi gadā,
pamatojumu fiksējot klienta
lietā.
7. Sociālā dienesta sociālā darba
speciālists sadarbībā ar klientu informācijas sistēmā (SOPA) elektroniski sagatavo deklarāciju, kas noteikta normatīvajā aktā par kārtību,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par trūcīgu, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un
šo saistošo noteikumu 6. punktā minētos dokumentus. Klients paraksta
deklarācijas izdruku, un Sociālā dienesta sociālā darba speciālists apliecina deklarācijas pieņemšanu.
8. Ja klients Sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi vai nav vērsies pēdējo divu gadu laikā, sociālā darba
speciālists pirms lēmuma pieņemšanas novērtē arī klienta dzīves ap
stākļus, apsekojot klientu dzīvesvietā, un aizpilda normatīvajos aktos
noteikto veidlapu par apsekošanu
dzīvesvietā, ko paraksta abas puses.
9. Atkārtoti klienta dzīves apstākļus,
apsekojot klientu dzīvesvietā, sociālā darba speciālists novērtē gadījumos, ja tas nepieciešams lēmuma
pieņemšanai, bet ne retāk kā reizi
divos gados.
10. Sociālais dienests lēmumu par
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam pieņem ne vē-

lāk kā mēneša laikā no dienas, kad
saņemts klienta iesniegums un citi
lēmuma pieņemšanai nepieciešamie
dokumenti.
11. Ja klientam ir mainījies ģimenes
sastāvs un/vai mainījusies materiālā
vai sociālā situācija, Sociālais dienests, pamatojoties uz klienta no
jauna iesniegto deklarāciju, izvērtē
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam un/vai pabalstu
saņemšanas nosacījumiem un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību/neatbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam un/vai
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
12. Papildus normatīvajā aktā par
kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, noteiktajam, par īpašumu netiek uzskatīts nekustamais īpašums
vai tā daļa, kas pieder klientam vai
kādam no viņa ģimenes locekļiem
un kur dzīvo un savu dzīvesvietu
ir deklarējuši ģimenes locekļu bērni, mazbērni, vecāki vai vecvecāki,
kuriem nepieder cits nekustamais
īpašums.
III. Ģimenes (personas) atzīšana
par maznodrošinātu
13. Ģimenes (personas) ienākumus
un materiālos resursus ģimenes
(personas) atzīšanai par maznodrošinātu izvērtē saskaņā ar normatīvo
aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par trūcīgu, un saistošo noteikumu
12. punktā noteikto.
14. Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu, ja ir ievēroti šo saistošo noteikumu nosacījumi un ja:
14.1. ģimenē nav darbspējīgas
personas un vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo trīs mēnešu
laikā ir no 240,01 euro līdz
320 euro;
14.2. ģimenē nav darbspējīgas
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personas un vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz 240 euro;
14.3. ģimenē, kurā ir darbspējīgas
personas, ir vismaz viens
bērns un vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz 240 euro.
15. Saistošo noteikumu 14.1. un
14.2. apakšpunktā noteiktai maznodrošinātai ģimenei (personai) statusu nosaka uz sešiem mēnešiem,
bet saistošo noteikumu 14.3. apakšpunktā noteiktai maznodrošinātai
ģimenei statusu nosaka uz trim mēnešiem.
IV. Pabalstu veidi
16. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
16.1. pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai (turpmāk –
GMI pabalsts);
16.2. dzīvokļa pabalsts;
16.3. veselības pabalsti:
16.3.1. pabalsts medikamentu,
medicīnas preču iegādes,
rehabilitācijas un
ārstniecības izdevumiem;
16.3.2. pabalsts higiēnas precēm;
16.3.3. pabalsts zobu protēzista
pakalpojumiem;
16.4. pabalsts bērna ēdināšanai:
16.4.1. skolās;
16.4.2. pirmsskolas izglītības
iestādēs;
16.5. pabalsts sociālās
atstumtības riskam
pakļautas personas
ēdināšanai;
16.6. pabalsts bērna apģērba
iegādei;
16.7. pabalsti audžuģimenei;
16.8. pabalsti bārenim un bez
vecāku gādības palikušam
bērnam pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās pēc
pilngadības sasniegšanas;
16.9. pabalsts krīzes situācijā.
V. Pabalsta piešķiršanas kārtība
17. Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts
klienta iesniegums, pieņem lēmumu
par tiesībām saņemt pabalstu.
18. Pieprasot saistošo noteikumu 16.2. punktā minēto pabalstu,
klients papildus iesniedz:
18.1. dzīvoklim ar centralizētu
apkuri – ar dzīvokļa
lietošanu saistītus
maksājumu aprēķinus un
dokumentus, kas apliecina
personas tiesības lietot
dzīvokli, ja pabalsts tiek
prasīts par dzīvokli, kurā
ģimene (persona) nav
deklarēta, bet faktiski dzīvo;
18.2. dzīvoklim ar individuālo
apkuri – dzīvokļa
izdevumus apliecinošus
dokumentus, kas izsniegti
kārtējā kalendārajā gadā
un kuru kopsumma nav
mazāka par 50 euro.
19. Pieprasot saistošo noteikumu 16.3. punktā minēto pabalstu,
klients papildus iesniedz izdevumus
apliecinošus dokumentus, kas izsniegti kārtējā kalendārajā gadā un
kuru kopsumma nav mazāka par 20
euro. Ja klients ir iesniedzis izdevumus apliecinošus dokumentus par
saistošo noteikumu 16.3.1. apakšpunktā minēto pabalstu bezrecepšu
medikamentu iegādei, Sociālajam
dienestam ir tiesības pieprasīt no
personas ārstējošā ārsta izziņu par

6

minēto medikamentu iegādes pamatotību.
20. Pieprasot saistošo noteikumu
16.3.2. punktā minēto pabalstu,
klients papildus iesniedz ārstējošā
ārsta izziņu par veselības stāvokli un
nepieciešamību regulāri lietot higiēnas preces.
21. Klientam par kārtējo mēnesi
piešķirto pabalstu, izņemot saistošo noteikumu 16.2. punktā noteikto
pabalstu, izmaksā vai pārskaita ne
vēlāk kā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
22. Pabalstu var samazināt par personai piešķirto daļu, vienlaikus
ievērojot katra bērna tiesības un
intereses, vai nepiešķirt atsevišķi
dzīvojošai personai, ja tā:
22.1. atteikusies no līdzdarbības
vai noteiktā laikā nav
iesaistījusies pasākumos
savas sociālās problēmas
risināšanai;
22.2. sniegusi nepatiesas ziņas
vai atteikusies sniegt ziņas
par ienākumiem, īpašumiem
un citiem apstākļiem, kas
raksturo personas spēju
nodrošināt pamatvajadzības
un iesaistīties pasākumos
savas sociālās problēmas
risināšanai;
22.3. atrodas prombūtnē ilgāk par
kalendāro mēnesi un saņem
sociālo vai ārstniecības
pakalpojumu, kura ietvaros
tiek nodrošinātas personas
pamatvajadzības, atrodas
ieslodzījuma vietā, sociālās
korekcijas izglītības iestādē
vai citu pamatotu iemeslu
dēļ nav iekļaujama ģimenes
sastāvā;
22.4. neļauj apsekot dzīvesvietu.
23. Ja Sociālais dienests konstatē,
ka pabalsts ir nepamatoti izmaksāts
klienta vainas dēļ, klientam sniedzot
nepatiesu vai nepilnīgu informāciju
vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas
varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru, tad Sociālais
dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksāto pabalstu atgūšanu.
VI. Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai
24. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem. Garantētais minimālais ienākumu līmenis vienai personai ir 120 euro mēnesī.
VII. Dzīvokļa pabalsts
25. Dzīvokļa pabalstu piešķir izdevumiem par dzīvokli.
26. Dzīvokļa pabalstu ne vairāk kā
230 euro apmērā kalendārajā gadā
piešķir saistošo noteikumu 14.1. un
14.3. apakšpunktā noteiktai maznodrošinātai ģimenei (personai).
27. Dzīvokļa pabalstu ne vairāk kā
300 euro apmērā kalendārajā gadā
piešķir trūcīgai ģimenei (personai),
ja ģimenē ir darbaspējīgas personas,
un saistošo noteikumu 14.2. apakšpunktā noteiktai maznodrošinātai
ģimenei.
28. Dzīvokļa pabalstu ne vairāk kā
350 euro apmērā kalendārajā gadā
piešķir trūcīgai ģimenei (personai),
ja ģimenē nav darbaspējīgu personu.
29. Dzīvokļa pabalstu piešķir par
saistošo noteikumu 18.1. un 18.2.
punktā noteiktajos dokumentos
norādīto summu par sešu mēnešu
periodu pirms pabalsta pieprasīšanas trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām), kurās nav
darbaspējīgu personu, un par trīs
mēnešu periodu pirms pabalsta pieprasīšanas trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kurās
ir darbaspējīgas personas.

30. Piešķirto dzīvokļa pabalstu par
dzīvokli ar centralizētu apkuri pārskaita pakalpojumu sniedzējam.
31. Piešķirto dzīvokļa pabalstu par
dzīvokli ar individuālu apkuri pēc
vienošanās ar klientu izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita uz klienta
bankas kontu.
VIII. Veselības pabalsti
32. Pabalstu medikamentu, medicīnas preču iegādes, ārstniecības un
rehabilitācijas izdevumiem piešķir
kalendārajā gadā:
32.1. līdz 100 euro uz vienu
personu saistošo noteikumu
14.1. un 14.3. apakšpunktā
noteiktai maznodrošinātai
ģimenei (personai) un
trūcīgai ģimenei (personai),
kurā ir darbaspējīgas
personas;
32.2. līdz 130 euro uz vienu
personu saistošo noteikumu
14.2. apakšpunktā noteiktai
maznodrošinātai ģimenei
(personai);
32.3. līdz 150 euro uz vienu
personu trūcīgai ģimenei
(personai), kurā nav
darbaspējīgu personu.
33. Pabalstu higiēnas precēm piešķir
kalendārajā gadā:
33.1. līdz 115 euro trūcīgai
ģimenei, kurā ir
darbaspējīgas personas,
un saistošo noteikumu
14.1. apakšpunktā noteiktai
maznodrošinātai ģimenei,
ilgstoši nestaigājošam un
kopjamam vecuma pensijas
saņēmējam vai ilgstoši
nestaigājošai un kopjamai
pilngadīgai personai ar
invaliditāti;
33.2. līdz 145 euro trūcīgai
ģimenei, kurā nav
darbaspējīgu personu,
un saistošo noteikumu
14.2. apakšpunktā noteiktai
maznodrošinātai ģimenei,
ilgstoši nestaigājošam un
kopjamam vecuma pensijas
saņēmējam vai ilgstoši
nestaigājošai un kopjamai
pilngadīgai personai ar
invaliditāti.
34. Pabalstu zobu protēzista pakalpojumiem piešķir līdz 80 euro
kalendārajā gadā uz vienu personu
trūcīgai ģimenei, kurā nav darbaspējīgu personu, un saistošo noteikumu
14.1. un 14.2. apakšpunktā noteiktai
maznodrošinātai ģimenei.
IX. Pabalsts bērna ēdināšanai
35. Ikmēneša ēdināšanas pabalstu
skolā Olaines novada domes noteiktajā apmērā par faktiski apmeklēto dienu skaitu mācību gada laikā
piešķir trūcīgai un maznodrošinātai
ģimenei par katru bērnu, kurš apgūst
izglītību Olaines novada vai ārpus
Olaines novada teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai esošajā citas pašvaldības izglītības iestādē.
36. Ikmēneša ēdināšanas pabalstu
pirmsskolas izglītības iestādē Olaines novada domes noteiktajā apmērā par faktiski apmeklēto dienu
skaitu piešķir trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei par katru bērnu, kurš
apmeklē Olaines novada vai ārpus
Olaines novada teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai esošo pirmsskolas
izglītības iestādi.
37. Ēdināšanas pabalstu skolā un
pirmsskolas izglītības iestādē pārskaita pakalpojuma sniedzējam
saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem
sadarbības līgumiem par bērnu ēdināšanu. Nepieciešamības gadījumā
ar atsevišķu Sociālā dienesta lēmumu ēdināšanas pabalstu var pārskai-

tīt bērna vecākam uz bankas kontu,
pamatojoties uz ēdināšanas izdevumus apliecinošiem dokumentiem.
X. Pabalsts sociālās atstumtības
riskam pakļautās personas
ēdināšanai
38. Ēdināšanas pabalstu 0,90 euro
piešķir vienai personai vienai ēdienreizei, ja objektīvu apstākļu dēļ ģimenei (personai) nav iespējas vai ir
ierobežota iespēja nodrošināt pietiekamu uzturu un ja ir spēkā kāds no
zemāk minētajiem nosacījumiem:
38.1. ģimenei (personai) ir
piešķirts trūcīgas ģimenes
(personas) statuss;
38.2. ģimenei (personai) ir
piešķirts maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss
un ģimenē nav darbaspējīgu
personu.
39. Pabalstu piešķir par trūcīgas vai
maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa periodu un pārskaita
pakalpojuma sniedzējam vienu reizi
mēnesī par faktiskajām ēdienreizēm
iepriekšējā mēnesī.
XI. Pabalsts bērna apģērba
iegādei
40. Pabalstu 75 euro bērna apģērba
iegādei piešķir trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei par katru bērnu,
sākot no 1. klases, ja bērns mācās
dienas apmācības izglītības iestādē.
Pabalstu izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa periodā.
XII. Pabalsti audžuģimenei
41. Pabalstu bērna uzturam 260 euro
mēnesī piešķir audžuģimenei, tajā
skaitā adoptētājam pirmsadopcijas
periodā, pamatojoties uz Sociālā
dienesta un audžuģimenes līgumu.
Ja bērns ievietots audžuģimenē uz
laiku, kas ir mazāks par mēnesi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli
dienu skaitam.
42. Pabalstu 145 euro apģērba un
mīkstā inventāra iegādei bērnam
piešķir audžuģimenei, pamatojoties
uz Sociālā dienesta un audžuģimenes līgumu. Pabalsts tiek izmaksāts
vienu reizi kalendārajā gadā.
XIII. Pabalsti bārenim un bez
vecāku gādības palikušam
bērnam pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās pēc
pilngadības sasniegšanas, ja
lēmumu par ārpusģimenes
aprūpi pieņēmusi Olaines novada
bāriņtiesa
43. Vienreizēju pabalstu piešķir divu
sociālo nodrošinājuma pabalstu apmērā patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
44. Vienreizēju pabalstu 250 euro
piešķir sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei vai par šo
pabalsta summu Sociālais dienests
izsniedz sadzīves priekšmetus un
mīksto inventāru.
45. Ikmēneša pabalstu ikdienas izdevumiem sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērā piešķir, ja bērns
turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai turpina studijas augstskolā vai koledžā,
kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus
diplomus, un saskaņā ar izglītības
vai studiju procesu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto kārtību
sekmīgi apgūst izglītības vai studiju
programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24
gadu vecuma sasniegšanai.
46. Ikmēneša ēdināšanas pabalstu
skolā piešķir Olaines novada domes noteiktajā apmērā par faktiski apmeklēto dienu skaitu mācību
gada laikā, ja bērns apgūst izglītību
Olaines novada vai ārpus Olaines
novada teritorijas tuvāk pamatdzī-

vesvietai esošajā citas pašvaldības
izglītības iestādē.
47. Pabalstu 75 euro piešķir bērna
apģērba iegādei vienu reizi kalendārajā gadā, ja bērns mācās dienas
apmācības izglītības iestādē, bet ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
48. Dzīvokļa pabalstu piešķir izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu no dienas, kad bārenis vai bez
vecāku gādības palicis bērns sasniedzis pilngadību, bet ne ilgāk kā līdz
24 gada vecuma sasniegšanai, ja tas:
48.1. neīrē sociālo dzīvokli;
48.2. atteicies no tiesībām
pretendēt uz Olaines novada
pašvaldībai piederošu vai
tās nomātu dzīvojamo telpu;
48.3. atteicies no tiesībām
saņemt citu Olaines novada
pašvaldības noteikto
dzīvokļa pabalstu;
48.4. iesniedzis dzīvojamās telpas
īres līguma kopiju, uzrādot
oriģinālu;
48.5. reizi trijos mēnešos iesniedz
dokumentu kopijas par
izdevumiem par dzīvojamo
telpu, uzrādot oriģinālus.
49. Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtība noteikta
saistošo noteikumu 1. pielikumā
„Dzīvokļa pabalsta bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
pēc pilngadības sasniegšanas, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Olaines novada bāriņtiesa,
aprēķināšanas un izmaksas kārtība".
XIV. Pabalsts krīzes situācijā
50. Krīzes situācijā, kurā ģimene
(persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu
apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, piešķir
vienreizēju pabalstu:
50.1. līdz 100 euro ar Sociālā
dienesta lēmumu trīs
darba dienu laikā pēc
iesnieguma, kas saņemts
ne vēlāk kā viena mēneša
laikā no krīzes situācijas
rašanās dienas, un krīzes
situācijas faktu apliecinošu
dokumentu saņemšanas
un sociālās (izņemot
ienākumu) situācijas
novērtējuma;
50.2. virs 100 euro ar Olaines
novada domes lēmumu,
pamatojoties uz atbilstošu
institūciju izsniegtiem
apliecinošiem dokumentiem
par neparedzēto apstākļu
radītiem zaudējumiem
un tikai tajos gadījumos,
ja nepienākas cits valsts
noteiktais pabalsts.
XV. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
51. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Olaines novada
domē.
52. Olaines novada domes lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
XVI. Noslēguma jautājumi
53. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos
zaudē spēku Olaines novada domes
2015. gada 28. janvāra noteikumi
Nr. 2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā".
54. Noteikumi stājas spēkā 2018.
gada 1. janvārī.
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PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (DECEMBRIS)
2017. gada 20. decembrī		
kalna izveide", no Olaines novada
					nogādājot divas kravas grunts uz
• Atstāt spēkā Olaines novada paš- Likteņdārza Lielo kalnu Kokneses
valdības būvvaldes 2017. gada 10. novadā. Piešķirt finanšu līdzekļus
oktobra lēmumu Nr. 10 "Par būv- 600,00 EUR apmērā grunts iegādes
niecības iesniegumu un būvprojekta un transporta pakalpojumu no Olaiizskatīšanu nekustamajā īpašumā nes novada līdz Likteņdārzam KokPionieru ielā, Jaunolainē, Olaines neses novadā apmaksai.
pagastā, Olaines novadā".
• Atbalstīt kooperatīvās dārzko• Noteikt Jaunolaines Kultūras pības sabiedrības "Zīles" projektu
nama lielajai zālei nomas maksu "DKS "Zīles" dīķa tīrīšanas projekts
15,00 EUR stundā Pierīgas deju ko- un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas
lektīvu mēģinājumiem 2018. gadā vietas ierīkošana" par kopējo sumno 2. janvāra līdz 25. martam.
mu 11 789,99 EUR ar līdzfinansējumu 8903,90 EUR apmērā no Olaines
• Izdarīt grozījumus 2016. gada 28. novada pašvaldības pamatbudžeta.
septembra nolikuma Nr. NOL6/2016
"Olaines Mūzikas un mākslas skolas • Atbalstīt dārzkopības kooperanolikums" 4.8.2. apakšpunktā.
tīvās sabiedrības "Tiltiņi" projektu
"Dārzkopības kooperatīvās sabied• Atcelt Olaines novada domes rības "Tiltiņi" melioratīvās sistēmas
2017. gada 27. septembra sēdes sakārtošana un iekšējo pievadceļu
lēmumu "Par Olaines novada paš- pie nekustamajiem īpašumiem revaldības pirmsskolas izglītības no- konstrukcija" par kopējo summu
drošināšanas funkcijas īstenošanas 17 178,03 EUR ar līdzfinansējumu
kārtību". Apstiprināt saistošo no- 11 476,42 EUR apmērā no Olaines
teikumu Nr. SN16/2017 "Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta.
novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkcijas • Grozīt Olaines novada domes
īstenošanas kārtība" projektu.
2017. gada 27. septembra sēdes lēmuma "Par biedrības "VeVi" pro• Apstiprināt saistošo noteikumu jekta "Par biedrības "VeVi" kopNr. SN17/2017 "Par sabiedrisko lietošanas ceļu pie nekustamajiem
ūdenssaimniecības
pakalpojumu īpašumiem izbūvi" finansējumu" 3.
sniegšanas un lietošanas kārtību punktu.
Olaines novadā" projektu.
• Grozīt Olaines novada domes
• Palielināt akciju sabiedrības 2017. gada 27. septembra sēdes lē"Olaines ūdens un siltums" pamat- muma "Par dārzkopības kooperatīkapitālu, veicot 61 652,00 EUR vās sabiedrības "Celtnieks" projekta
ieguldījumu sabiedrības pamatkapi- "Meliorācijas sistēmu atjaunošana
tālā no Olaines novada pašvaldības DKS "Celtnieks" nekustamo īpašubudžeta, saņemot pretī 61 652 kapi- mu pieguļošajās teritorijās" 2. kārta"
tāla daļas.
finansējumu" 3. punktu.
• Piedalīties "Interreg Europe"
programmas projektā "Cult-Ring"
kā projekta apakšpartnerim no 2018.
gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31.
decembrim. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai ieplānot līdzfinansējumu biedrībai "Vidzemes
tūrisma asociācija" Olaines novada
pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
• Atbalstīt Likteņdārza īstenotāja
"Kokneses fonds" aktivitāti "Lielā

• Izdarīt grozījumus Olaines novada domes 2014. gada 29. janvāra
sēdes lēmumā "Par nekustamā īpašuma (zemes) "Spulles masīvs" ar
kadastra Nr. 8080 007 0016 sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 007 0069
– 1,98 ha platībā, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8080 007
0086 – 0,8644 ha platībā, un zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
8080 007 0078 – daļu (ar kadastra
apzīmējumu 8080 007 0078 8002,

 Turpinājums no 6. lpp.

1. pielikums
Olaines novada domes
2017. gada 22. novembra
saistošajiem noteikumiem
Nr. SN14/2017
Dzīvokļa pabalsta bārenim un
bez vecāku gādības palikušam
bērnam pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās pēc
pilngadības sasniegšanas, ja
lēmumu par ārpusģimenes
aprūpi pieņēmusi Olaines novada
bāriņtiesa, aprēķināšanas un
izmaksas kārtība
1. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu,
izdevumi par dzīvojamās telpas
lietošanu un izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, mēnesī nevar pārsniegt šādus normatīvus:
1.1.
īres maksa un citi
nepieciešamie izdevumi

2.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām –
līdz 0,38 euro par 1 m2, bet
nepārsniedzot 30 m2;
apkure (jebkuram apkures
veidam) līdz 0,93 euro par
1 m2, bet nepārsniedzot
30 m2 un ne vairāk kā 170
euro kalendārā gada laikā;
elektroenerģija līdz
70 kWh, ja tiek izmantots
elektriskais pavards –
papildu vēl 50 kWh;
dabas gāze līdz 3,00 euro;
propāna gāzes balons līdz
3,00 euro, bet ne vairāk
kā 30 euro kalendārā gada
laikā;
sadzīves atkritumu
apsaimniekošana līdz
1,50 euro;
ūdens un kanalizācija līdz
1,55 euro par 1 m3, bet ne
vairāk kā 4 m3;
karstais ūdens – 4,00 euro
par 1 m3, bet ne vairāk kā
2 m3.

26,65 ha platībā, kopplatībā 29,4944
ha, pārņemšanu Olaines novada pašvaldības īpašumā no valsts bez atlīdzības".

adresi un plānoto adresi zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām
ēkām, un zemesgrāmatā reģistrējamos apgrūtinājumus.

• Atsavināt Olaines novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
– dzīvokli Gaismas ielā 2, Stūnīšos.
Apstiprināt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles noteikumus.

• Nodot publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Stūnīšos, Olaines pagastā,
nosakot publiskās apspriešanas
termiņu 4 nedēļas no paziņojuma
publicēšanas Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā un
pašvaldības tīmekļa vietnē.

• Apstiprināt nekustamā īpašuma
dārzkopības sabiedrībā "Bitīte-2",
Galiņos, 2017. gada 12. decembra
atsavināšanas izsoles protokolu.
• Izbeigt 2015. gada 7. maijā noslēgto Rezerves zemes fonda zemes
nomas līgumu RZ-35 par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā "Vizbuļi-2", Jāņupē, iznomāšanu.

• Mainīt nekustamā īpašuma Stūnīšos, Olaines pagastā, zemes vienības
daļām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar noslēgto vienošanos par kopīpašuma lietošanas
kārtību grafisko pielikumu.

• Izbeigt 2017. gada 7. jūnijā noslēgto Rezerves zemes fonda zemes
nomas līgumu RZ-176 par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā "Plakanciema Egles", Vaivados, iznomāšanu.

• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma
Stūnīšos, Olaines pagastā, zemesgabalu, izveidojot divus atsevišķus nekustamos īpašumus, nodrošinot tiem
piekļūšanu no valsts vai pašvaldības
ceļa, precizējot apgrūtinājumus.

• Izbeigt 2012. gada 10. janvārī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 520 par zemesgabala
Jaunolainē, Olaines pagastā, iznomāšanu.

• Pieņemt iesniegtos saistošos noteikumus Nr. SN18/2017 "Par grozījumiem Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr. SN1/2017
"Par Olaines novada pašvaldības
budžetu 2017. gadam"".

• Izbeigt 2011. gada 4. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
319 par zemesgabala dārzkopības
sabiedrībā "Tiltiņi", Stīpniekos, iznomāšanu.
• Izbeigt 2010. gada 2. februāra
nedzīvojamās telpas nomas līgumu,
noslēgtu ar SIA "ARDI".
• Apstiprināt Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības
kooperatīvu teritoriju tematisko plānojumu un noteikt tā darbības termiņu līdz 2028. gadam vai līdz jauna
Olaines novada vietējās nozīmes
centru un dārzkopības kooperatīvu
teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanai.

• Piešķirt naudas balvu Olaines
novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrim Bergam un
priekšsēdētāja otrajam vietniekam
Aleksandram Čmiļam mēnešalgas
apmērā.
• Atcelt Olaines novada domes
2017. gada 22. novembra sēdes lēmumu "Par dzīvojamo telpu (dzīvokļu) Zemgales ielā (Olainē) un
Zeiferta ielā (Olainē) savstarpēju
maiņu".
• Ierakstīt dzīvokļu Zemgales ielā
2 un Zeiferta ielā 3, Olainē, īpašuma
tiesības zemesgrāmatā uz Olaines
novada pašvaldības vārda.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Pār
olainē, Olaines pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi,

• Nodot dzīvojamās telpas Rīgas
ielā 8, Olainē, īres tiesības personai
uz 5 gadiem.

2. Dzīvokļa pabalstu, izņemot pabalsta daļu kurināmā iegādei un
propāna gāzes balona iegādei, katru
mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas
īpašniekam vai dzīvojamās telpas
pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, sniedzējam. Ja objektīvu
apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu pārskaita bāreņa norādītajā
norēķinu kontā.
3. Dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā
iegādei un propāna gāzes balona
iegādei izmaksā pabalsta pieprasītājam katru mēnesi vai vienu reizi
kalendārā gadā pēc pabalsta pieprasītāja izvēles.
4. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi
īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad
katra pabalsta pieprasītāja dzīvokļa
pabalsta apmērs ir aprēķināms, sadalot noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz pabalsta pieprasītāju skaitu.
5. Izdevumi par interneta, telefona,
televīzijas un autostāvvietas izmantošanu netiek segti.

2017. gada 12. decembrī
• Atcelt Olaines novada domes
2017. gada 23. augusta saistošos
noteikumus Nr. SN8/2017 "Eiropas
standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
"Rail Baltica" būvniecība Olaines
novada Olaines pagasta teritorijas
daļā, grozot Olaines novada Olaines
pagasta teritorijas plānojumu".
• Izstrādāt lokālplānojuma Eiropas
standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
"Rail Baltica" būvniecībai Olaines
novada Olaines pagasta teritorijas
daļā, grozot Olaines novada Olaines
pagasta teritorijas plānojumu, pilnveidoto redakciju.
• Nodot lokālplānojuma Eiropas
standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
"Rail Baltica" būvniecībai Olaines
novada Olaines pagasta teritorijas
daļā, grozot Olaines novada Olai-

• Pieņemt no personas dāvinājumu
– dzīvokļa īpašumu Jelgavas ielā 30,
Olainē, ar visām tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar šo dzīvokļa
īpašumu un attiecas uz to.
• Uzņemt personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais
dienests" sociālās aprūpes centrā uz
pastāvīgu laiku.
• Grozīt Olaines novada domes
2017. gada 12. decembra ārkārtas
sēdes lēmuma "Par Olaines novada
domes 2017. gada 23. augusta saistošo noteikumu Nr. SN8/2017 "Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
līnijas "Rail Baltica" būvniecībai
Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada
Olaines pagasta teritorijas plānojumu" atcelšanu" 1. punktu, izsakot to
šādā redakcijā: "Atcelt Olaines novada domes 2017. gada 23. augusta
saistošos noteikumus Nr. SN8/2017
"Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail Baltica" būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta
teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu" un izdot saistošos noteikumus
Nr. SN19/2017 "Par Olaines novada
domes 2017. gada 23. augusta saistošo noteikumu Nr. SN8/2017 "Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
līnijas "Rail Baltica" būvniecībai
Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada
Olaines pagasta teritorijas plānojumu" atcelšanu"."
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmiem nekustamajiem īpašumiem
Stūnīšos, Olaines pagastā, un Veselības ielā, Olainē.
• Grozīt Olaines novada domes
2017. gada 24. maija sēdes lēmuma
"Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Ielieči 2" projekta "DKS
"Ielieči 2" iekšējā apgaismojuma izbūve" finansējumu" 2. punktu.

nes pagasta teritorijas plānojumu,
pilnveidoto redakciju publiskajai
apspriešanai. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu – trīs nedēļas no
publikācijas brīža izdevumā "Olaines Domes Vēstis".
• Apbalvot ar Olaines novada domes Pateicības rakstu un dāvanu
karti 50,00 EUR vērtībā par personīgo ieguldījumu Olaines novada
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes paaugstināšanas
procesu veicināšanā 11 Olaines novada iedzīvotājus.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz trīs Olaines novada teritorijā
atsavināmiem nekustamajiem īpašumiem: Olaines pagastā; Jāņupē,
Olaines pagastā; Rājumos, Olaines
pagastā.
• Piekrist, ka personas iegūst īpašumā 1/2 domājamo daļu no zemes
Jāņupē, Olaines pagastā, un Rājumos, Olaines pagastā.

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
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Pasākumi Olaines novadā janvārī
KAD

KAS

KUR
KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

10.01. plkst. 18.00

Vakarēšana "Gudru ņēmu padomiņu"

Olaines Kultūras namā

12.01. plkst. 19.00

Pasākums "Simtgades stāsti un dziesmas" (ieejas maksa – 3,00 EUR)

Olaines Kultūras namā

19.01. plkst. 19.00

Teātra kolektīva "ODA" pirmizrāde "Alise, Vika. Vika, Alise."

Olaines Kultūras namā

20.01. plkst. 18.00

Tango mūzikas un dejas vakars (ieejas maksa – 2,00; 3,00 EUR)

Jaunolaines Kultūras namā

31.01. plkst. 18.00

Liepājas leļļu teātra izrāde "Sarkangalvīte" (ieejas maksa – 2,00 EUR)

Olaines Kultūras namā

IZSTĀDES
Izstāde apskatāma no 09.01.

Artura Bērziņa izstāde "Izstādes; komforta zona; A4 Pēterim Bankovskim; vēl attēldarbi."

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Atkarībā no spēļu grafika

Olaines novada atklātais amatieru hokeja turnīrs veterāniem

Olaines slidotavā

Atkarībā no spēļu grafika

Hokeja turnīrs "Olaines Sporta centra kauss 2018"

Olaines slidotavā

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

NOSKAIDROTI KONKURSA
"JAUNIEŠU GADA BALVA" LAUREĀTI
Jau piekto gadu Olaines novada
pašvaldība apzina aktīvākos un
talantīgākos novada jauniešus
un izvērtē viņu personīgos sasniegumus un ieguldījumu novada attīstībā. 14. decembra vakarā
Olaines Kultūras namā tika ap-

balvoti konkursa "Jauniešu gada
balva" nomināciju uzvarētāji.
Šogad tika pieteikti 23 pretendenti: Vladislavs Temirjovs, Ričards Rubenis-Žeļeznovs, Krista
Viola Vanaga, Samanta Čunčule,
Emīls Pauls Mortuzāns, Anasta
sija Kudrjavceva, Krists Indrišonoks, Gunārs Gaumigs, Karīna
Segruma, Inta Konošonoka, Artūrs Brahmanis, Vairis Stramkalis, Artis Segrums, Beāte Balode, Annija Skudra, Olaines 1.
vidusskolas 8.–12. klašu teātra
pulciņš, Olaines 2. vidusskolas
ekopadome, Olaines novada jauniešu dome, Valērijas Budo projekts "Zināšanas kadrā. Urā, mēs
ejam uz kino!", Valērijas Spriņģes un Vasilisas Mardusevičas
projekts "Rīga – Latvijas sirds",
Alises Melnes projekts "Olaines
1. vidusskolas skolēnu radošo

darbu krājums "Olainei"", Sindijas Šmites un Vaira Stramkaļa
projekts "Improvizācijas prasmju attīstīšana Olaines novada
jauniešu vidū" un Gitas Auzānes
projekts "Oo: [Olaine objektīvā]".

Olaines novada pašvaldība izsaka pateicību visiem nominantiem un apsveic uzvarētājus!
Gada brīvprātīgais –
Ričards Rubenis-Žeļeznovs.
Gada jauniešu projekts –
Alises Melnes projekts "Olaines
1. vidusskolas skolēnu radošo
darbu krājums "Olainei"".
Gada jaunais sportists –
Anastasija Kudrjavceva.
Gada jaunais mākslinieks –
Gunārs Gaumigs.
Gada jauniešu balsts –
Inta Konošonoka.
Gada jauniešu organizācija –
Olaines 2. vidusskolas
ekopadome.
Gada jaunietis – Annija Skudra.
Veicināšanas balva –
Vairis Stramkalis.
Titula "Gada jaunietis" ieguvēja

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un A/S
"Olainfarm" darbiniekiem par pāragri mūžībā aizgājušo uzņēmuma
valdes priekšsēdētāju – Valēriju Maliginu.
Mēs esam zaudējuši sirsnīgu cilvēku, gudru vadītāju un uzticamu
sadarbības partneri. Valērijam Maliginam piemita liela atbildības sajūta un
nesavtīga attieksme pret vietu, pret pilsētu, kurā strādā un dzīvo lielākā daļa
viņa vadītā uzņēmuma darbinieki. Viņam bija vērienīga iecere – uzbūvēt
Olaines pilsētā pareizticīgo baznīcu. Tapa skaista svētā mocekļa Saloniku
Demetrija baznīcas ēka, notika būvniecība, bet paša Valērija mūžs aprāvās.
Šī baznīca uz visiem laikiem paliks kā atgādinājums par Valērija Maligina
mūža devumu Olaines pilsētai.
Līdzjūtībā – Andris Bergs, Olaines novada domes priekšsēdētājs
un Olaines novada pašvaldības kolektīvs
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Annija atzina: "Grūti aptvert, ka
es esmu gada jaunietis. Ir ļoti patīkami, ka manus darbus un aktivitāti pamana un novērtē. Brīnišķīga sajūta, ka ar tevi lepojas!"
Katras nominācijas uzvarētājs
tika apbalvots ar atzinības rakstu
un īpaši konkursam veidotu balvu. Nominācijas "Gada jauniešu
organizācija" uzvarētājiem tika
pasniegta 100 EUR dāvanu karte, bet pārējo nomināciju uzvarētāji saņēma 50 EUR dāvanu karti. Savukārt veicināšanas balvas
ieguvējs saņēma atzinības rakstu
un 25 EUR dāvanu karti.
Svinīgajā pasākumā tika pasniegti apliecinājumi arī tiem
jauniešiem, kas brīvprātīgajā
darbā Olaines novadā nostrādājuši vismaz 50 stundas. Apliecinājumus saņēma Ričards Rubenis-Žeļeznovs (60 h) un Linards
Zīlītis (60 h).
Šogad Olaines Sporta centrs pasniedza arī īpašu pateicību Olaines novada jaunajam sportistam
Emīlam Paulam Mortuzānam
par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību ekstremālā situācijā.
Ikviens pasākuma apmeklētājs
varēja ļauties smieklu pilnajam
Olaines 1. vidusskolas 8.–12.
klašu teātra pulciņa improvizācijas teātra priekšnesumam. Savukārt noslēdzošajā vakara daļā
uzstājās jaunais un talantīgais
olainietis Gunārs Gaumigs, kas
nupat bija ieguvis titulu "Gada
jaunais mākslinieks".
Agnese Kalniņa,
jaunatnes lietu speciāliste

OLAINES SPII "ĀBELĪTE" ATKLĀTA
SILTO SMILŠU TERAPIJAS TELPA
15. decembris "Ābelītē" bija ilgi
gaidīta diena – šajā dienā tika atklāta silto smilšu terapijas telpa,
kurā bērniem būs iespēja darboties silto smilšu iekārtā "WARMSANDBOX". SPII "Ābelīte" ierīkotā silto smilšu kaste būs 24.
šāda veida iekārta Latvijā.
"WARMSANDBOX" ir Latvijā
patentēta iekārta, kuras patenttiesības pieder Dabas vides estētikas studijas vadītājai Diānai
Timofejevai. Izgudrojuma "Silto
smilšu iekārta" un tā pielietojuma metodoloģijas teorētiskā
bāze ir balstīta Timofejevas 20
gadus ilgajā praksē un pētījumos.
Silto smilšu iekārtā ir trīs dažādu veidu smiltis – jūras smiltis,
kvarca smiltis no Bāles atradnes
un mazi smilšu graudiņi, kuru
sastāvā ir 99% kvarca un kas ir
atvesti no Anikščiu atradnes Lietuvā. Smiltis pirms nokļūšanas
kastē ir noturētas, sijātas, mazgātas, karsētas.
Silto smilšu nodarbības ir viens
no dabas vides estētikas idejas
virzieniem. Dabas vides estētika
izpaužas kā cilvēka emocionālo
un kognitīvo pieredzi pilnveidojoša sistēma, kas balstīta dabas
vides estētisko vērtību aktualizācijā un strukturētā metodikā.
Silto smilšu nodarbībām ir vese-

lību stiprinošs un bērna vispārējo
attīstību atbalstošs raksturs. Kā
rāda pieredze, silto smilšu nodarbības ir ieteicamas bērniem ar
runas, miega, emocionāliem, mācīšanās, uzvedības traucējumiem
vai komunikācijas, adaptācijas,
integrācijas grūtībām. Darbošanās siltajās smiltis uzlabo bērnu
veselību, kā arī veicina smadzeņu, limfas un nervu darbību,
asinsriti, elpošanu un citas organisma funkcijas. Smiltis aktivizē
taustes sajūtas, stimulē sīko pirkstu motoriku, nomierina hiperaktīvus bērnus un aktivizē pasīvos,
nostiprina un koriģē stāju, līdzsvaro veģetatīvo nervu sistēmu,
palīdz sakārtot emocijas, sekmē
bērna saskarsmes prasmes.
Nodarbību ietvaros "Ābelītes"
bērniem tiks piedāvāti īpaši vingrojumi rotaļu veidā, kuru laikā
speciālisti ar dažādu palīgmateriālu palīdzību darbojas kopā ar
bērniem. Smilšu iekārtā nodarbības bērniem vadīs divas pedagoģes, kuras ir apguvušas dabas
vides estētikas mācību programmu un ieguvušas speciālista sertifikātu.
Esam priecīgi par pašvaldības
atbalstu un pateicamies Diānai
Timofejevai un visiem draugiem,
kuri bija kopā ar mums šajā svarīgajā brīdī!

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis".
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: marite.ruja@olaine.lv
vai zvaniet uz tālr. 67146026, 27838129.

