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ĪSUMĀ PAR SVARĪGĀKO
OLAINES NOVADĀ

Š

omēnes Olaines novada domes priekšsēdētājs tikās ar satiksmes
ministru Uldi Auguli un VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētāju Edvīnu Bērziņu. Tikšanās laikā tika aktualizēts jautājums par divlīmeņu dzelzceļa pārvada izbūvi ar pieslēgumu
Rīgas–Jelgavas šosejai: "Nepieciešamība pēc divlīmeņu pārvada ir
saglabājusies, un mēs to aktualizējam. Pārvada izbūve prasīs lielus
finanšu ieguldījumus, kurus pašvaldībai segt saviem spēkiem nav iespējams, tādēļ risinām sarunas, cenšoties atrast veidu, kā šo projektu
atbalstīt un kur rast finansējumu."

OLAINES TRASĒ MOTOKROSS!
motokrosa sabiedrībā labi zināmi un sevi apliecinājuši sportisti.
SEZONAS KOPVĒRTĒJUMA REZULTĀTI:
• Prestižajā MX PRO klasē
trešo sezonu pēc kārtas par
čempionu tika kronēts "MX
Moduls" komandas pārstāvis
– Latvijas izlases sportists Dāvis Ivanovs.
• Junioru klasē pārliecinošu uzvaru sezonas kopvērtējumā izcīnīja Patriks Ūzuls.
• Kvadru klasē labākais izrādījās Ralfs Reinfelds.
• Senioru klasē labākais jau atkal bija Leons Kozlovskis, kas
kļuva par trīskārtēju "Superkausa" čempionu.
• Jauniešu klases sezonas līderis Harijs Suharževskis pirmo
reizi kļuva par "Superkausa"
čempionu.

Svētdien, 16. oktobrī, Olaines
mototrasē notika Baltijas populārākā motokrosa seriāla
"Bosch Superkauss" fināla
posms. Trasi pierūcināja spēcīgākie motosportisti no Baltijas
valstīm, Krievijas un Baltkrievijas, kas piecās motociklu klasēs
cīnījās par 2016. gada čempiona
titulu un Olaines Lielās balvas
iegūšanu.
Šī bija jau astotā motokrosa seriāla sezona, un, kā stāsta sacensību organizētājs Aigars Liepa:
"Pateicoties "Olaines motoklubam" un Ervīna Lūriņa entuziasmam, kā arī novada pašvaldības
atbalstam, Olaines mototrasē
tika veikti iespaidīgi darbi trases un apkārtējās infrastruktūras
uzlabošanā, kas ļāva arī Olainē

šogad uzņemt Baltijas mēroga
sacensības."

Olaine
atceras

Olainei 50!

Jevgēņijs Jermolajevs –
pētnieks Olaines Ķīmisko
reaktīvu rūpnīcā
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Sportisti un sacensību organizatori uzteica trases segumu: "Šāda
tipa trases Baltijā ir saglabājušās
ļoti maz. Šāds trases segums ir
pateicīgs treniņu un sacensību
organizēšanai pavasarī un rudenī, kas nozīmē, ka šī bāze kalpos
kā laba sagatavošanās vieta sportistiem pirms kārtējām sezonām.
Prieks, ka sacensības tika kupli
apmeklētas un bija kā svētki gan
sportistiem, gan skatītājiem."
Uz sacensību fināla posmu bija
ieradušies visu klašu favorīti.
Trasē valdīja bezkompromisu
cīņas un netrūka dramatisku
mirkļu, bet uzvaras laurus plūca

Svētku programma lieliem
un maziem
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V

ēl oktobrī tika risinātas problēmas saistībā ar Eiropas Savienības fondu atbalsta saņemšanu māju siltināšanai Olainē pēc pavasarī pieņemtajiem jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem. Galvenās problēmas rada šādas noteikumu izmaiņas: zemais siltumtarifs
Olainē neļauj nevienai mājai pretendēt uz atbalstu pilnai renovācijai;
siltināšanas programmai jāsaņem 70% mājas iedzīvotāju piekrišana
kādreizējā 51% vietā; pašvaldība nevar iesaistīties līdzfinansēšanā –
to var darīt tikai bankas.
Pēc vairākkārtējām tikšanās reizēm pašvaldības vadītājam A. Bergam kopā ar Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un "Attīstības finanšu institūcijas Altum" pārstāvjiem ir izdevies panākt zināmu
problēmas risinājumu: "Tiek gatavoti grozījumi Ministru kabineta
noteikumos un, iespējams, tiks veiktas vēl vienas izmaiņas noteikumos, kas gan palīdzēs mūsu novada daudzdzīvokļu māju īpašniekiem
pilnvērtīgi izmantot šo programmu, gan ļaus mums to līdzfinansēt."
Uzziņai:
• Olainē ir trešais zemākais siltumtarifs Latvijā*.
• No ES fondiem energoefektivitātes paaugstināšanai
daudzdzīvokļu namos plānošanas periodā līdz
2020. gadam paredzēts ieguldīt 165 miljonus eiro.
Par šo naudu plānots līdzfinansēt renovācijas darbus
1700 mājās.
* Pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
Siltumenerģijas tarifiem 2016. gada septembrī.

MX PRO klases čempions Dāvis Ivanovs atskatījās uz fināla
posmu: "Uz šo posmu braucu
ar vairāku punktu pārsvaru MX
PRO klases kopvērtējumā, tāpēc
biju nolēmis, ka braukšu stabili,
netrakošu, lai nepieļautu kļūdas.
Domāju tikai par kopvērtējumu.
Ar izcīnīto sesto vietu pilnīgi
pietika, lai trešo gadu pēc kārtas
es kļūtu par šī motokrosa seriāla
čempionu. Uzskatu, ka Baltijas
mērogā šis ir labs sasniegums.
Olaines trasē pēc pārbūves braucu pirmo reizi, un trase bija ātra,
ar sarežģītiem lēcieniem. Ņemot
vērā, ka gaisa temperatūra bija
ap +5 grādiem, ļoti sala pirksti,
kas nedaudz apgrūtināja braukšanu, bet, protams, visiem bija
vienādi apstākļi. Šīs bija sezonas
pēdējās motokrosa sacensības,
tagad nedaudz jāatpūšas un jāsāk
gatavoties nākamajai sezonai."
Sacensību "Superkauss" organizatori izsaka pateicību "Olaines motoklubam", SIA "MotoSPars", Olaines novada pašvaldībai un visiem, kuri piedalījās
šī posma organizēšanā.

Ziņas no
pirmsskolām
Moderni rotaļu laukumi,
Ekoskolu programma un
citi jaunumi
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Kāda šī skola ir šodien?
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Saistošie
noteikumi
Viss par nekustamā
īpašuma nodokli
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ĶĪMISKĀS RŪPNIECĪBAS CENTRS
"Olaine bija kvalitātes zīme ķīmiķu un farmaceitu aprindās,"
atceras Jevgēņijs Jermolajevs
– savulaik viens no vadošajiem
Olaines Ķīmisko reaktīvu rūpnīcas (tagad – "Biolar") pētniekiem bioķīmijas laukā. Ar viņa
vārdu saistās kāda medikamenta
tapšana, par ko J. Jermolajevs ir
saņēmis Krievijas valdības apbalvojumu un kuru Krievijā ražo
vēl šodien.
2013. gadā J. Jermolajeva un
viņa kolēģu – RSU A. Kirhen
šteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta pētnieku –
izstrādātais uztura bagātinātājs,
kas izmantojams pacientu ātrākai
rehabilitācijai un imunitātes stiprināšanai pēc onkoloģiskajām un
vīrusu slimībām, tika atzīts par
vienu no nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem.
Kā aizsākās jūsu aizraušanās
ar ķīmiju kā zinātni?
Kopā ar ģimeni uz Latviju atbraucām 1945. gada 24. jūnijā,
tieši Līgo svētkos. Mans tēvs
bija dzelzceļa inženieris, starp
citu, piedalījās Latvijā pirmās
elektrovilciena līnijas izveidē
un palaišanā. Es pabeidzu Rīgas
18. vidusskolu, ķīmija man jau
skolā padevās un patika, mums
bija ļoti laba pasniedzēja. Diezgan agri par savu dzīvi sāku
lemt patstāvīgi, tāpēc izraudzījos
mani ieinteresējušo ķīmiju kā savas profesionālās dzīves pamatu.
Pēc vidusskolas man izdevās
izturēt visai lielu konkursu un
nonākt tolaik slēgtā augstskolā
– Ļeņingradas Ķīmijas fakultātē, kuras ievirze bija saistīta ar
aizsardzību atomuzbrukuma gadījumā. Pēc augstskolas nonācu

Vienojāmies, ka pēc gada varēšu
saņemt dzīvokli, un tas bija ļoti
nozīmīgs jautājums. Kādu laiku
gan vēl braukāju no Rīgas dzīvokļa, jo tik raiti ar to negāja, bet
pēc tam pārvācos uz šejieni, un
tā arī esmu te palicis.
Ar ko šī rūpnīca bija īpaša,
kāds bija tās mērķis?
Ķīmisko reaktīvu rūpnīca tika
izveidota, lai nelielās partijās uzsāktu jaunu preparātu ražošanu,
kas vēlāk tika ieviesti t. s. "lielajā ražošanā". Mūsu izstrādātos
preparātus un risinājumus varēja
izmantot plašā tautsaimniecības
nozaru spektrā, kā arī farmācijā, dažkārt militārās rūpniecības
vajadzībām. Šis bija viens no ķēdes posmiem, kas savienoja fundamentālās zinātnes atklājumus,
idejas ar jau gatavu produktu ražošanu.
Vai nodarbojāties ar zinātni,
vai tomēr vairāk ar ražošanas
procesiem?
Tas, ar ko es nodarbojos, bija
pielietojamā jeb lietišķā zinātne
bioķīmijas jomā. Manas idejas
un risinājumi tika izmēģināti turpat cehā, un pozitīva iznākuma
gadījumā šīs idejas vēlāk ieviesa ražošanā. Zinātniskajā laukā
mums bija ļoti spēcīgi partneri.
Bioķīmijas nozarē tolaik PSRS
mērogā bija divi galvenie institūti – viens bija M. Šemjakina
Bioorganiskās ķīmijas institūts
Maskavā, kas strādāja Zinātņu
akadēmijas viceprezidenta, akadēmiķa Jurija Ovčiņņikova vadībā. Otrs, jāsaka, demokrātiskāks
un atvērtāks, bija Zinātņu akadēmijas Olbaltumvielu institūts,
kas atradās vienā no Krievijas

"Olainei tajā laikā bija ļoti laba reputācija
ķīmiķu un farmaceitu aprindās – visdažādākajās
Padomju Savienības pilsētās pietika pateikt, ka
esi no Olaines, un tas vien jau bija kā sava veida
kvalitātes zīme."
Tallinā, kur strādāju kā inženieris stikla fabrikā "Tarbeklaas".
Kad uzzināju, ka Olainē attīstās ķīmiskās rūpniecības komplekss, nekavējoties braucu uz
Latviju, un 1963. gada martā
pirmoreiz ierados Olainē. Te visapkārt bija viens vienīgs būvlaukums, bija pat grūti saprast, kur
atrast priekšniecību, lai noskaidrotu par iespējām strādāt. Izrādījās, esmu ieradies vienu gadu par
ātru, jo rūpnīcas vēl tikai būvēja.
Gadu nostrādāju stikla fabrikā
"Komunārs", bet 1964. gada vasarā atgriezos Olainē. Paveicās,
ka sastapu Gunivaldi Gaišo – ļoti
aktīvu un patīkamu cilvēku, kurš
tolaik bija atbildīgs par Ķīmisko reaktīvu rūpnīcas darbības
uzsākšanu. Laikam viņam biju
iepaticies, jo mani uzreiz pieņēma darbā ar tam laikam ļoti
labu algu – 120 rubļi mēnesī.
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zinātnes centriem – Puščino pilsētā pie Okas upes. Lieliski aprīkots institūts, 70. un 80. gados
tas bija sava veida pieredzes apmaiņas centrs ar ārvalstu zinātniekiem. Tur ir strādājuši un attīstījušies vairāki jaunie latviešu
zinātnieki, arī viens no maniem
spējīgākajiem darbiniekiem –
Olafs Stengrēvics.
Olainei tajā laikā bija ļoti laba
reputācija ķīmiķu un farmaceitu
aprindās – visdažādākajās Padomju Savienības pilsētās pietika pateikt, ka esi no Olaines, un
tas vien jau bija kā sava veida
kvalitātes zīme. Tas ļoti palīdzēja dažādu atļauju saņemšanai,
saskaņojumiem. Turklāt gan
Latvijas Valsts universitāte, gan
Politehniskais institūts gatavoja
ķīmiķus ar spīdošām zināšanām,
tie bija pieprasīti visā PSRS. Atceros, viens no tā laika vadoša-

jiem zinātniekiem, akadēmiķis
Sergejs Severins Maskavā man
reiz pat lūdza, vai nevaru viņam
no Latvijas "piespēlēt" kādu aspirantu.

kava pretojās, ļoti baidījās no
konkurences. Vēlāk saistībā ar šī
medikamenta izstrādi un ražošanu biju pie kolēģiem Dānijā un
ASV.

1998. gadā jūs saņēmāt Krievijas valdības apbalvojumu par
kāda medicīniskā preparāta
izstrādi. Kas tas par preparātu, un kā līdz tam nonācāt?
Preparāta nosaukums ir likopīds,
to vēl šodien ražo Maskavā, un

Jums kā pazīstamam zinātniekam droši vien ir bijuši aicinājumi pārcelties uz dzīvi citur.
Kāpēc tomēr palikāt Olainē?
Man vienmēr ir patikusi Olaine,
Rīga šķiet pārāk skaļa pilsēta.
Vienmēr esmu nodarbojies ar

Nekādas atlaides?
Nu, gribējās jau pagulēt, protams. Bet tas ir jautājums par gribasspēku – es varu sevi pārvarēt,
varu izdarīt. Tikai pēdējos gadus
vairs neskrienam, redze man tiktāl pasliktinājusies, ka vairs nespēju orientēties, bet man ir palikusi peldēšana. Vēl tagad reizēm
pamostos agri no rīta un jūtu, ka
esmu distancē, tik stipri tā palikusi atmiņā.

Foto:
Jevgēņijs Jermolajevs ar savu mazdēlu Jevgēņiju pie Misas upes vietā, kur pirms 40 gadiem
aizsākās sportiska tradīcija – ikrīta skrējiens un pelde.
joprojām daļu no preparāta ražošanai nepieciešamās vielas
sintezē Latvijā. Apbalvojumu
es saņēmu no tā laika Krievijas
vēstnieka Latvijā Aleksandra
Udaļcova. Šis stāsts aizsākās
Rīgā, tie jau bija neatkarības atgūšanas pirmie gadi. Preparāta
ražošanai bija saņemts patents
Maskavā. Tas bija klasificēts kā
pretvēža preparāts, kas palīdz
stiprināt imūnsistēmu pēc ķīmijterapijas. Kopā ar kolēģiem
Olainē izveidojām tehnoloģiju šī
preparāta ražošanai. Latvijā bija
veikti pirmie testi, viss jau bija
gatavs, bet tad notika lielās pārmaiņas, un mūsu rūpnīca faktiski bankrotēja. Tas bija ļoti smags
laiks, gan ekonomiski, gan arī
psiholoģiski.
Tomēr interese par jauno medikamentu bija liela, un drīz vien
mani uzaicināja uz Maskavu.
Kāds britu uzņēmums bija gatavs ieguldīt pusmiljonu mārciņu, lai preparāts nonāktu līdz
ražošanai. Klīniskie pētījumi
jau bija veikti, vajadzēja uzsākt
ražošanu un saņemt licenci. Uz
Maskavu pārcelties negribēju,
tāpēc aptuveni piecus gadus regulāri braukāju no Olaines uz
Maskavu un atpakaļ. Alga bija
90. gadu vidum fantastiski liela
– 1500 dolāri mēnesī. Pēc kāda
laika britus uzaicinājām uz Rīgu
ar domu, ka varētu ražot jauno
medikamentu arī šeit, bet Mas-

dažādām sporta aktivitātēm –
boksu, futbolu, volejbolu, šahu,
arī slēpošanu, peldēšanu. Viena
no skaistajām tradīcijām, ko mēs
aizsākām kopā ar kolēģiem un
turpinājām 40 gadu garumā, bija
ikrīta skrējiens gar Misas upi.
Skrējām katru dienu, jebkādos
laika apstākļos. Sešos no rīta cēlāmies un prom – divi kilometri
turp, tad pelde un divi kilometri
atpakaļ. Peldējām, neskatoties
uz laika apstākļiem. Ekstrēmākā
pelde bija mīnus 34 grādu salā,
kājas lipa pie ledus.

Kādu atceraties Olaini, kad
šeit sākāt dzīvot?
Olainē 60. un 70. gados bija
ļoti daudz entuziasma, viss bija
jauns, viss attīstījās un veidojās.
Man darbs bija tuvs sirdij, agrāk
par septiņiem vakarā gandrīz
nekad no darba prom negāju,
vakaros bija mierīgākā un labākā strādāšana. Kad strādāju pie
disertācijas, iznāca gulēt labi ja
trīs, četras stundas, jo pēc darba
bija jāturpina zinātniskais darbs
un sešos no rīta jāceļas uz ikrīta
krosu.

Par Ķīmisko reaktīvu rūpnīcu:
• 1963. gadā Olainē sākās plaši celtniecības darbi, uzcēla
lielus ķīmijas uzņēmumus: Olaines Ķīmisko reaktīvu
rūpnīcu, Ķīmiski farmaceitisko rūpnīcu un Plastmasas
pārstrādes rūpnīcu.
• Uz Olaines Ķīmisko reaktīvu rūpnīcas bāzes 1976. gadā
izveidoja ražošanas apvienību "Bioķīmiskie reaktīvi",
bet 1985. gadā – ražošanas apvienību "Biolar".

CEĻĀ UZ LATVIJAS SIMTGADI UN OLAINES 50. DZIMŠANAS DIENU!
Nākamā gada februārī svinēsim
savas pilsētas 50. dzimšanas
dienu, bet 2018. gadā – savas
valsts, Latvijas, simtgadi. Valsts
apaļo jubileju svinēsim ne gada,
bet pat piecu gadu garumā, atskatoties uz valsts sarežģīto un
asiņaino veidošanās ceļu, izceļot
un parādot pārējai pasaulei savas
kultūras bagātības un izcilības.
Šiem diviem nozīmīgajiem svētkiem jau sākušas gatavoties visas Olaines izglītības, kultūras
un sporta iestādes, uzņēmumi un
novada pašvaldība.
Pilsētas apaļās jubilejas svētku
gads solās būt daudzpusīgiem
notikumiem un svētku pasākumiem bagāts. Februārī – dzimšanas dienas mēnesī – godināsim

olainiešus par ieguldīto darbu
un uzteiksim par sasniegumiem,
baudīsim svētku balli un salūtu,
martā un aprīlī visi kopā talkosim un apzaļumosim pilsētu, stā-

dot kokus un rododendru dārzu.
Skolēniem būs iespēja doties izzinošās ekskursijās uz mūsu pilsētas lielākajiem uzņēmumiem,
un 4. maijā ieskandināsim Latvi-

jas simtgadi savā pilsētā ar Baltā
galdauta svētkiem, savukārt pilsētas dzimšanas dienas svinību
kulminācija gaidāma novada
svētku laikā, 20.–21. maijā, kad
pilsētas stadionā redzēsim deju
lielkoncertu, kurā piedalīsies
1000 dejotāju no dažādām Latvijas pilsētām. Tiks organizēti
arī sporta pasākumi, tematiskās
izstādes un koncerti.
Pagājušajā gadā Olaines Vēstures un mākslas muzejs uzsāka
projektu ārpus muzeja telpām,
iepazīstinot iedzīvotājus ar Olaines vēsturi, un šīs aktivitātes turpināsies arī šogad un nākamgad.
Iedvesmojoties no gaidāmajiem
svētkiem, Olaines novada pašvaldībā tiek strādāts pie pilsētu

raksturojošas identitātes izstrādes, kas īsi un lakoniski parādītu mūsu pilsētu un tās cilvēkus.
Nākamajā gadā paredzēts pilsētā
izvietot dažādus Olaini raksturojošus pilsētvides objektus. Līdztekus tiek plānots atjaunot vēsturiskos objektus un attīstīt tūrisma
apskates objektus.
Olaines pilsētas pašvaldība un
Latvijas valsts simtgades birojs
ir atvērti sadarbībai, lai palīdzētu
salikt kopā labos darbus, radītu
iespēju labai iniciatīvai iegulties
pilsētas un valsts svinību saturiskajā ietvarā. Aicinām iedzīvotājus izteikt idejas un vēlmes, kā
vēl svinēt šos svētkus!
Ierosinājumus sūtiet uz e-pastu
olainesdome@olaine.lv!

AR SIRSNĪGU PASĀKUMU OKTOBRA SĀKUMĀ OLAINES
NOVADĀ ATZĪMĒTA STARPTAUTISKĀ SENIORU DIENA
1. oktobrī, Starptautiskās senioru dienas ietvaros, Jaunolaines
Kultūras namā pulcējās seniori
no visa Olaines novada. Pasākuma ietvaros tika organizēta
mājražojumu andele un sarūpēts
īpašs muzikāls priekšnesums ar
Stradmuižas kluba vīru vokālā
ansambļa "Senozols" un Viktora
Lapčenoka piedalīšanos.
Omulīgā gaisotnē klātesošos
sveica Olaines novada domes
priekšsēdētājs Andris Bergs,
paužot prieku par senioru aktivitāti un novēlot visiem veselību
un dzīvesprieku. Viņš arī izteica
cerību, ka šie svētki kļūs par labu
tradīciju.
Klātesošos ar dzejas rindām un
laba vēlējumiem sveica arī biedrības "Pīlādzis" valdes priekš
sēdētāja Ausma Konošonoka:
"Paldies pašvaldībai par finansiālu atbalstu un pasākuma or-

ganizatoriem – kultūras pasākumu organizatorei Vijai Fogelei
un visam Jaunolaines Kultūras
nama kolektīvam, – par milzu
ieguldījumu svētku tapšanā!"
Senioru apzināšanā lielu darbu
ieguldīja NVO apvienības koordinatore Santa Biķerniece un
biedrības "Pīlādzis" koordinatori: Rasma Freiberga, Laima
Sprancmane, Zinaīda Cunska,
Valentīna Šponberga, Irēna Vārava, Mārīte Volnobajeva, Laima
Mūrniece, Viktors Jurševics un
Valentīna Horuna. Īpaša pateicība tika izteikta Jaunolaines sociālā dienesta darbiniecei Antoņinai Rozentālei.
Pasākuma svinīgo daļu kuplināja
arī Latvijas Pensionāru federācijas apsveikums Senioru dienā.
Aicinām iedzīvotājus godināt
mūsu seniorus, apmeklējot Olai-

nes novada senioru biedrības
"Liepas" darbu izstādi, kas līdz
5. novembrim ir apskatāma Olaines Vēstures un mākslas muzejā.
Olaines novada senioru biedrība "Liepas" aicina piedalīties:
• 01.11.2016. plkst. 11.00–16.00
bezmaksas acu spiediena
mērīšana biedrības telpās;
• 05.11.2016. plkst. 15.00 apaļo
jubileju pasākums muzejā;
• 08.11.2016. plkst. 14.00
Aelitas Zāles vadīta izglītojoša
nodarbība "Dzīvie akmeņi
veselībai, labsajūtai, priekam"
biedrības telpās;
• 17.12.2016. plkst. 15.00
Ziemassvētku pasākums
Olaines Kultūras namā.
Pieteikšanās,
zvanot uz tālruni
26415535.

ATKLĀTS OLAINES CIETUMA
RESOCIALIZĀCIJAS CENTRS ATKARĪGAJIEM

Šī gada 5. oktobrī tika atklāts
Atkarīgo centrs Olaines cietumā, kas uzbūvēts, lai nodrošinātu personu, kas atkarīgas no
narkotiskajām un psihotropajām
vielām, pilnvērtīgu iesaistīšanu
resocializācijas pasākumos.
Centrā vienlaikus paredzēts uzturēt 200 no vielām atkarīgās
ieslodzītās personas. Pateicoties
jaunajai infrastruktūrai, ieslodzītie varēs izciest sodu terapeitiskās kopienās, kurās darbinieki

veiks gan atbalsta, gan kontroles
funkciju, pildot vienotu misiju. Atšķirībā no ierastā modeļa,
katram notiesātajam tiks nozīmēta atbalsta persona no darbinieku vidus, un tas soda izpildē
ļaus piemērot individuālu pieeju
klienta resocializācijā. Centrs ir
kā ilustrācija tam, ka brīvības
atņemšana nav atriebība, bet gan
veids, kā valsts māca likumpārkāpējam dzīvot patstāvīgi bez
noziegumu izdarīšanas.

Atkarīgo centrs Olaines cietumā uzbūvēts Norvēģijas finanšu
instrumenta līdzfinansētās pro
grammas "Latvijas korekcijas
dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" iepriekš noteiktā projekta
Nr. LV08/2 "Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot
būvniecību un personāla apmācību" ietvaros.
Kopējais projekta finansējums
ir 8 534 418,00 EUR. 85% no
kopējā programmas finansējuma līdzfinansē Norvēģijas
finanšu instruments, bet 15% –
valsts budžets. Lielākā projekta
finansējuma daļa izmantota tieši
Atkarīgo centra būvniecībai –
5 382 801,06 EUR ar PVN.
Atklāšanā piedalījās Latvijas
un Norvēģijas tieslietu ministri,
Norvēģijas vēstnieks Latvijā,
Olaines domes priekšsēdētāja
pirmā vietniece Inta Purviņa un
citas augstas amatpersonas.

DRĪZ TIKS IZBŪVĒTA SPECIALIZĒTA
TERITORIJA PASTAIGAI AR SUŅIEM
Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs
Kristaps Kauliņš informē, ka ir izsludināts iepirkums par suņu
pastaigu laukuma izveidi. Suņu pastaigu laukuma būvniecību
plānots pabeigt līdz šī gada beigām, un tas atradīsies Stacijas
ielā, pie stadiona. Paredzēts, ka teritorijā būs labiekārtots
iežogots laukums, kur savus mīluļus vest izkustināt ķepas –
pastaigām, rotaļām un treniņiem. K. Kauliņš: "Olaines suņu
saimniekiem beidzot būs vieta, kur savus četrkājainos draugus
ne tikai vest pastaigā, bet arī trenēt tos gan pašiem, gan
piesaistot kinologus." Laukuma prototips šobrīd ir izbūvēts
Rīgā, Grīziņkalnā.

Iedzīvotājiem ir iespēja nodot makulatūru Olaines 2. vidusskolā
piektdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00, atstājot to pie dežuranta.
Dzīvosim zaļi, rūpējoties par dabu, pilsētu un sevi!
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AKTUALITĀTES OLAINES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Pirmsskolas izglītības iestāde "Dzērvenīte" mācību gadu
iesākusi ar lielām pārvērtībām.
Iestādes teritorijā uzstādītas trīs
interaktīvās spēļu nojumes ar
slēgtām sānu un aizmugures fasādēm, gumijas seguma grīdu,
interaktīvajiem spēļu paneļiem,
mantu kastēm un puķupodiem
dažādu kultūraugu audzēšanai.
Trīs grupu telpās veikti remontdarbi ar grīdas seguma maiņu
un iegādātas mēbeles un mīkstais inventārs. Lai pilnveidotu
ugunsdrošības sistēmu, īstenoti
ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi. Šajā mācību gadā
ir plānots īpašu uzmanību veltīt
vecāku, skolotāju un atbalsta
personāla sadarbībai, un augusta
beigās savu darbu jau ir uzsākusi
PII "Dzērvenīte" vecāku skoliņa.
Tajā kopā ar izglītības psiholoģi
Diānu Putniņu vecāki varēs gan
papildināt, gan iegūt jaunas zināšanas vairākos praktiskos semināros. Lai pilnveidotu un nodrošinātu iestādē labvēlīgu vidi profesionālajai radošajai darbībai,
katram pedagogam mācību gada
laikā tiks dota iespēja dalīties ar
savu pieredzi, piedalīties tālākizglītības kursos, semināros un
konferencēs.
Pārvērtības redzamas arī pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle"
– ar pašvaldības atbalstu ir pilnveidota gan iestādes teritorija,
gan iekštelpas. Izveidots jauns,
mūsdienīgs un drošs rotaļu laukums, kā arī atklāts multifunkcionāls sporta spēļu laukums ar
mākslīgo segumu dažādu sporta
veidu norisei. Iekārtotas jaunas
smilšu kastes ar tīkla pārklājumu, un pavasarī atklāta arī sajūtu
taka. Filiāles ēkai Kūdras ielā
5 nomainīts jumts, īstenoti lieli
darbi iestādes iekštelpās: atsevišķām telpām veikts remonts,

PII "Zīle"

PII "Magonīte"

PII "Dzērvenīte"

uzlabots apgaismojums un pārkrāsotas sienas. Lai nodrošinātu
efektīvāku iestādes darba procesu, ir iegādāts jauns dators un
fotokamera.
Olaines pirmsskolas izglītības
iestādes "Magonīte" audzēkņi
jauno mācību gadu uzsākuši estētiski pievilcīgākā vidē. Vasaras
periodā paveikti vairāki darbi
– izremontētas 6. grupas telpas,
āra nodarbībām uzklāts gumijas
segums grupu laukumos un, lai
bērniem būtu patīkami vingrot
tīrā un gaišā telpā, veikts remonts
sporta zālē. Jau septīto mācību
gadu iestāde darbojas Ekoskolu
programmā, kas bērniem sniedz
iespēju aizraujošā veidā uzzināt

par aktuālām vides tēmām. Šīgada tēma "Enerģija" visa gada
garumā mudinās izprast enerģijas nepieciešamību, tās veidus
un plūsmu dabā. To, cik interesanta bērniem ir šī tēma, parādīja nupat notikušie Rudens svētki
– bērni ar aizrautību sekoja vēja,
saules un lietus strīdam "Kurš
ir galvenais?", un galu galā tika
noskaidrots, ka visi šie enerģijas
veidi mums ir nepieciešami.
Rosīgi jaunais mācību gads
sācies arī Olaines speciālajā
pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte". Īpaši raits solis
uz iestādi ir tiem bērniem, kuri
dodas uz savām vasarā izremontētajām grupiņu telpām. Par to,

OLAINES SKOLAS IZCĪNA GODALGOTAS
VIETAS STARPNOVADU SACENSĪBĀS
18. oktobrī Olaines stadionā norisinājās starpnovadu skolu sacensības futbolā. Turnīrā piedalījās zēnu futbola komandās no
Olaines, Salaspils, Daugmales
un Pļavniekkalna.
Komandas tika dalītas divās
grupās – 2003.–2004. dz. g. un
2005.–2006. dz. g.
Jaunākajā grupā uzvaru guva
Pļavniekkalna sākumskola, bet
otro un trešo vietu attiecīgi izcīnīja Olaines 2. vidusskola un
Olaines 1. vidusskola.
Vecākajā grupā triumfēja Olaines 2. vidusskola, otro vietu izcīnīja Olaines 1. vidusskola, bet
trešo vietu guva Salaspils 2. vidusskola.
Starpnovadu skolu sacensības
norisinās starp Olaines, Ķekavas, Salaspils un Ikšķiles novadu skolām. Nākošās sacensības
paredzētas novembrī Ķekavā un
Ikšķilē – basketbola sacensības
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"Oranžā bumba". Komandas,
kas izcīna uzvaru starpnovadu
sacensībās, iegūst tiesības piedalīties Zemgales reģiona sporta

spēlēs bērniem un jauniešiem.
Apsveicam komandas un skolotājus! Novēlam turpmākas uzvaras starpnovadu sacensībās!

Olaines 2. vidusskolas 2003.–2004. dz. g. zēnu futbola komanda

lai arī šogad bērniem katra diena
nestu ko jaunu, interesantu un
aizraujošu, rūpēsies gan radošās grupu skolotājas, gan mūzikas un ritmikas, gan sporta un
peldbaseina pedagogi. Ar katru
gadu palielinās to bērnu skaits,
kuru izglītošanai un attīstībai ir
nepieciešams īpašs atbalsts. To
sniedz speciālistu komanda: speciālās izglītības skolotāji, logopēdi, ārstnieciskās vingrošanas
speciālisti, fizioterapeiti un psihologi, kuri iegulda savu darbu
un zināšanas ikviena bērna attīstībā. Darba augļus var redzēt gan
iestādes ikdienā un svētkos, gan
vecāku atsauksmēs.
Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde "Saulīte" šajā mācību
gadā var lepoties ar 55 audzēkņiem. Visvairāk ir pašu mazāko
audzēkņu – no 1,2 līdz 2 gadu
vecumam. Tie ir uzņemti divās
grupiņās, kuru pedagogi īpašu
vērību pievērsīs bērna agrīnās
attīstības metodēm. Mazuļus
šogad sagaida plašs nodarbību
klāsts. Jautrā un atraktīvā rotaļu
vidē mazuļi iemācīsies sazināties, pārvietoties un justies droši
ar citiem bērniem un pieaugušajiem. Lai palīdzētu vecākiem,
iestādes mazuļi apgūs šim vecumam svarīgo – podiņmācī-

bu, spēju ēst patstāvīgi un citas
prasmes. No 2016. gada privātās
pirmsskolas izglītības iestādes
vairs nesubsidē no valsts budžeta, tomēr, pateicoties Olaines novada pašvaldības finansējumam
– 212,95 EUR mēnesī par katru
bērnu, vecāku izmaksas par bērna uzturēšanu ir tikai 15,00 EUR
mēnesī.
Olaines domes priekšsēdētāja
pirmā vietniece Inta Purviņa informē: "Mūsu pašvaldība
cenšas nodrošināt visiem pirmsskolu izglītības iestāžu reģistrā
esošajiem bērniem iespēju apmeklēt pirmsskolu no 1,5 gadu
vecuma."
Šogad Olaines novada PII mācās 879 bērni: PII "Dzērvenīte"
– 208, PII "Magonīte" – 273, PII
"Zīle" – 266, SPII "Ābelīte" –
132, savukārt privātajā PII "Saulīte" mācās 55 bērni.
Pirmsskolās bērniem tiek piedāvāti dažādi interešu izglītības pulciņi:
• robotika,
• tautas dejas,
• angļu valoda,
• fitness 4–5 un 6–7 gadus
veciem bērniem,
• sporta deju pamatiemaņas
4–5 un 6–7 gadus veciem
bērniem,
• peldēšana.

NO OKTOBRA STĀJAS
SPĒKĀ IZMAIŅAS KOMUNĀLO
PAKALPOJUMU NORĒĶINU
METODIKĀ
AS "Olaines ūdens un siltums"
valde pieņēmusi lēmumu par izmaiņām komunālo pakalpojumu
norēķinu metodikā uzņēmuma
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu mājās.
Iedzīvotājiem jāzina, ka no
2016. gada 1. oktobra atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu" stājās spēkā metodika, no kuras
ir izslēgts termins "dzīvokļa
iemītnieka ilgstoša prombūtne". Šis termins iepriekš tika
attiecināts uz atkritumu apsaimniekošanu, proti, ja iedzīvotājs
uz ilgāku laiku devās prom no
mājokļa un pie apsaimniekotāja

vērsās ar iesniegumu, maksa par
atkritumiem prombūtnes laikā
netika aprēķināta.
Jaunā metodika paredz, ka "uz
dzīvokļu īpašumiem attiecināmās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma
izmaksas EUR sadala proporcionāli katra konkrētā dzīvokļa īpašumā deklarēto personu
skaitam pārskata periodā".
Pirmie aprēķini pēc jaunās metodikas tiks atspoguļoti oktobra rēķinos, kurus iedzīvotāji saņems
novembrī.
Neskaidrību gadījumā aicinām
zvanīt Klientu apkalpošanas
daļai: 67962589; 67965693.
Ar metodiku var iepazīties
AS "Olaines ūdens un siltums"
tīmekļa vietnē:
www.ous.lv/lv/jaunumi

OLAINES 2. VIDUSSKOLAI – JUBILEJA!

Šķiet, ka skolas ikdiena ir visiem
zināma un prognozējama, tomēr
katrs mācību gads ar kaut ko
atšķiras. Olaines 2. vidusskolā
2016./2017. mācību gads sākās
ar īpašu noskaņu, jo šis ir skolas
40. jubilejas gads. "Mana skola" – tā šajā mācību gadā par šo
skolu saka 751 skolēns, 63 skolotāji un 35 tehniskie darbinieki.
Ar skaistām atmiņām par bijušo
jubilejas gadā var raudzīties skolas ikdienā ar vienu mērķi – dot
skolēniem iespēju nepārtraukti
pilnveidoties un pieņemt izaicinājumus savai un pedagogu pilnveidošanai.
Tiek domāts par to, lai mācību vide būtu piemērota ikviena
skolēna vajadzībām. Grūtību
gadījumos tiek piedāvātas individuālas konsultācijas, veidoti
individuālie mācību plāni un
veikti atbalsta pasākumi mācību stundās. Skolā ieviesto individuālā darba sistēmu mācību
sasniegumu uzlabošanai var uz-

skatīt par sekmīgu, jo ar katru
gadu samazinās skolēnu skaits
ar nepietiekamiem vērtējumiem
un pieaug skolēnu skaits ar augstiem mācību sasniegumiem.
Uzteicama ir arī skolēnu līdzdalība visdažādākajās aktivitātēs.
Olaines 2. vidusskolā darbojas
aktīvs skolēnu parlaments un
eko-padome. Šīs skolēnu organizācijas veic nozīmīgu darbu skolēnu zināšanu un dzīves prasmju
pilnveidošanā. Par tradīciju skolā ir kļuvis jauno vides pētnieku
eksperimentu konkurss "Skolē-

ni eksperimentē!". Turklāt, lai
nostiprinātu mācību gada laikā
iegūtās zināšanas un prasmes
vides jautājumos, jau vairākus
gadus tiek organizēta vasaras
dienas nometne "Varavīksne".
Domājot par skolēnu nākotni,
ir izveidota kvalitatīva karjeras
izglītības sistēma, kuras ietvaros vidusskolēniem sniedz arī
komerczinību apguves iespējas.
Laika posmā no 2010. līdz 2016.
gadam ir veiksmīgi realizēti 24
jauniešu projekti.
Lai mācību procesu padarītu

interesantāku, radošāku un vispusīgāku, Olaines 2. vidusskola aktīvi piedalās starptautisko
projektu realizēšanā. Skola īstenojusi trīs ES Mūžizglītības
programmas "Comenius" projektus – "Eiropas jaunie pilsoņi:
vakar, šodien, rīt", "Tolerance kā
sociālās integrācijas atslēga Eiropas telpā jauniem pilsoņiem"
un "Dabas brīnumi Eiropā: mūsu
nacionālo parku un dabas rezervātu pētījums". No 2013. līdz
2016. gadam skola ir iesaistījusies arī Izglītības attīstības
centra projektos – "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību
priekšmetos" un "Dažādība kā
izglītības un kopienas resurss".
Skola var lepoties ar funkcionālām, mūsdienīgām un atbilstoši
aprīkotām telpām, modernizēto skolas ēdnīcu, kā arī skolas
muzeju, kas piedāvā skolēniem
dažādas izglītojošas programmas. Prieku raisa arī skolas bi
bliotēka, kuras grāmatu fondā ir

vairāki desmiti tūkstošu grāmatu
un kuru ir plānots pārveidot par
skolēnu interešu attīstības centru.
Jubilejas gadā novēlam:
Lai skolēniem mācību darbs un
ārpusklases aktivitātes sagādātu patiesu prieku, lai viņiem
vienmēr būtu mērķi, uz kuriem
tiekties savā dzīves ceļā, un lai
viņiem būtu gribasspēks un neatlaidība tos īstenot!
Lai skolotājiem darbīgs un veiksmīgs šis un visi turpmākie mācību gadi, un lai vienmēr izdodas
veidot un saglabāt draudzīgu un
radošu skolas garu!
Lai tehniskajiem darbiniekiem
skola ir tā vieta, uz kuru no rīta
viegli nes kājas un kur visi darbi
veicas!
Lai visi, kas ikdienā uzturas
skolā, šeit dāsni smeļ zināšanas,
gūst bagātu pieredzi un apgūst
prasmes, ko ieguldīt turpmākajā
skolas izaugsmē!

GODINĀTI LATVIJAS BĀRIŅTIESU DARBINIEKI
un svētku dalībniekus uzrunāja
labklājības ministrs Jānis Reirs,
Labklājības ministrijas valsts
sekretārs Ingus Alliks, tiesībsargs Juris Jansons, Ministru
prezidenta padomniece Lelde
Līce-Līcīte, kā arī Tieslietu ministrijas, Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības un citu
valsts, pašvaldību institūciju un
biedrību pārstāvji. Viņi uzsvēra
bāriņtiesu darba nozīmīgumu,
nodrošinot bērnu un citu rīcības
nespējīgo personu personisko un
mantisko interešu aizsardzību,
un pauda visdziļāko pateicību
un cieņu par padarīto, bieži vien
emocionāli grūto, bet visai sabiedrībai nepieciešamo darbu.
Īpašu apsveikumu visiem bā-

Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu
izveidošanas 20 gadu jubileju,
14. oktobrī Rīgā, kultūras pilī
"Ziemeļblāzma", notika svinīgais sarīkojums, kurā sumināja
bāriņtiesu darbiniekus, kas ar
godprātīgu un nesavtīgu darbu
nodrošina bāriņtiesu darbību ikdienā, kā arī godināja tos, kuri
piedalījušies bāriņtiesu sistēmas
izveidošanā un turpina to darīt
arī šobrīd.
Ar Ministru prezidenta pateicības rakstu par vairāk nekā 20
gadu ilgu profesionālu darbu un
nozīmīgu ieguldījumu bāriņtiesas darbības attīstībā un ģimenes
vērtību stiprināšanā apbalvoja
arī Olaines novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju Irēnu Vilneri.
Svinīgajā pasākumā piedalījās

riņtiesu darbiniekiem un svētku
viesiem sūtīja Valsts prezidents
Raimonds Vējonis, pateicoties
par paveikto, vēlot izturību un
spēku un aicinot arī turpmāk
stiprināt bāriņtiesu kapacitāti.
Godinot labākos, tika pasniegti
Ministru kabineta pateicības un
Labklājības ministrijas atzinības
raksti, kā arī Latvijas Bāriņtiesu
darbinieku asociācijas balva.
Bāriņtiesas tika izveidotas, pamatojoties uz likumu "Par bāriņtiesām un pagasttiesām", kas noteica, ka ar 1996. gada 1. martu
uzsāk veidot jaunas aizbildnības
un aizgādniecības institūcijas kā
pašvaldības izveidotas iestādes.
Šobrīd Latvijā darbojas 142 pilsētu un novadu bāriņtiesas.

OLAINES NOVADA VIETĒJĀS NOZĪMES UN DĀRZKOPĪBAS KOOPERATĪVU
TERITORIJU TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDE
Olaines novada dome ir uzsākusi tematiskā plānojuma izstrādi
Olaines novada vietējās nozīmes
un dārzkopības kooperatīvu teritorijām. Tematiskā plānojuma
izstrādātājs ir uzņēmums SIA
"Grupa93".
Tematiskais plānojums tiek izstrādāts ar mērķi izpētīt esošo situāciju Medemciema, Jāņupes
un Pēternieku apkaimēs un
pārējās (Virši, Ezītis, Galiņi,
Cīrulīši, Olaines pilsēta) dārzkopību sabiedrību teritorijās.
Balstoties uz esošās situācijas izpēti, tiks izstrādāti priekšlikumi
vietējās nozīmes centru attīstībai
un, izvērtējot ciemu attīstības
perspektīvas, izstrādāti kritēriji
turpmākai šo teritoriju attīstībai.
Tematiskā plānojuma risinājumi
tiks iekļauti Olaines novada teritorijas plānojumā un Olaines
novada attīstības programmā,

identificējot nepieciešamās rīcības un investīcijas.
Projekta izstrādes ietvaros tiks
risināti jautājumi par esošo

transporta infrastruktūru un nepieciešamajam izmaiņām, lai to
sakārtotu. Tiks veikts esošās ad-

resācijas sistēmas novērtējums
un meklēti risinājumi jaunas
adresācijas sistēmas izveidei,
izvērtēta esošā inženiertehniskā

nodrošinājuma (ūdensapgāde,
kanalizācija, siltumapgāde, elektroapgāde, elektroniskie sakari)

situācija un noteiktas nepieciešamās izmaiņas. Īpaša uzmanība
tiks vērsta uz grāvju (meliorācijas) sistēmas stāvokļa izvērtējumu un jaunas meliorācijas
sistēmas plānošanu (t. sk. lietus
ūdeņu savākšana, novadīšana un
attīrīšana). Tematiskajā plānojumā tiks pētīts esošās publiskās
ārtelpas un sociālo pakalpojumu
nodrošinājums un attīstības iespējas dārzkopības sabiedrībās.
Tematiskā plānojuma izstrāde
noritēs no 2016. gada oktobra
līdz 2017. gada jūnijam, un tā izstrādē tiks nodrošināta sabiedrības iesaiste, uzklausot viedokļus
un priekšlikumus, kā arī iesaistot
risinājumu izstrādē. Plānotie sabiedrības iesaistes pasākumi:
• iedzīvotāju aptauja novembra
mēnesī,
• teritoriju apsekojums kopā ar
iedzīvotājiem decembrī,

• tematiskā plānojuma publiskā
apspriešana ar sanāksmju
norises vietām Medemciema
apkaimē, Jāņupes apkaimē
un Olaines pilsētā 2017. gada
martā.
Iedzīvotāji un interesenti ir
aicināti aktīvi līdzdarboties,
sniegt savu vērtējumu par esošo situāciju un dalīties ar ierosinājumiem teritoriju sakārtošanai un attīstībai.
Papildu informāciju par
plānojuma izstrādi varat gūt,
sazinoties ar SIA "Grupa93"
projekta vadītāju Anitu Beikuli
(tālr. 26339051,
anita@grupa93.lv) vai Olaines
novada pašvaldības projektu
vadītāju Daci Zaldāti-Rozentāli
(tālr. 29207373, dace.zaldate.
rozentale@olaine.lv).
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• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Saistošie noteikumi Nr. SN10/2016

Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta 2.1 daļu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta 1.4 un 1.6 daļu, 5. panta trešo un ceturto daļu, 9. panta otro daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā Olaines novada
administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem:
1.1.1. inženierbūvēm-laukumiem,
kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;
1.1.2. vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm;
1.1.3. būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos
noteiktais maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums;
1.2. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par
daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo
zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;
1.3. nodokļu maksātāju kategorijas, kurām var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, un nodokļu atvieglojuma apmēru atsevišķiem
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem, kas atbilstoši
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliekami ar nekustamā īpašuma nodokli, un
nodokļu atvieglojuma piešķiršanas kārtību vai piešķiršanas
atteikuma nosacījumus;
1.4. administratīvā akta par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu vai atvieglojuma piešķiršanu apstrīdēšanas
kārtību;
1.5. nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2.
Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem
izvērtē un administratīvo aktu
par nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu vai atteikumu pieņem Olaines novada pašvaldības izpilddirektors.
3.
Olaines novada pašvaldības
izpilddirektora šo noteikumu
2. punktā noteiktos administratīvos aktus nodokļu maksātājs var apstrīdēt Olaines
novada domē, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes inženierbūvēm-laukumiem, vidi degradējošai, sagruvušai vai cilvēku drošību apdraudošai būvei un būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums
4.
Inženierbūves-laukumus, kas
tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi,
apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 1,5% apmērā
no inženierbūves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo
mēnesi pēc tam, kad ir uzsākts izmantot inženierbūvi
kā transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumu.
5.
Pamats maksāšanas paziņojuma sagatavošanai un 4. punktā noteiktās inženierbūveslaukuma nodokļa likmes pie-
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6.

7.

8.

9.

10.

mērošanai ir Olaines novada
pašvaldībā iesniegts Olaines
novada pašvaldības Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde)
lēmums ar konstatējumu par
inženierbūves izmantošanu
kā transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumu.
Būvi, kas klasificēta kā vidi
degradējoša, sagruvusi vai
cilvēku drošību apdraudoša,
apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% apmērā no
lielākās – būvei piekritīgās
zemes vai būves – kadastrālās
vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas
attiecīgajā būvju kategorijā.
Pamats maksāšanas paziņojuma sagatavošanai un 3%
nodokļu likmes piemērošanai
6. punktā noteiktajai būvei ir
Olaines novada pašvaldībā
iesniegts Būvvaldes lēmums
par būves atzīšanu par vidi
degradējošu, sagruvušu vai
cilvēka drošību apdraudošu.
Nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķinu par 6. punktā noteikto būvi veic likumā "Par
nekustamā īpašuma nodokli"
noteiktajā kārtībā, sākot ar
nākamo mēnesi pēc Būvvaldes lēmuma pieņemšanas par
minētās būves statusa atcelšanu.
Būvei, kuras būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais maksimālais
būvdarbu veikšanas ilgums,
ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās
līdz mēnesim, kad parakstīts
akts par būves pieņemšanu
ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3%
apmērā no lielākās – būvei
piekritīgās zemes vai būves –
kadastrālās vērtības.
Pamats maksāšanas paziņojuma sagatavošanai un 3%
nodokļu likmes piemērošanai
9. punktā noteiktajai būvei ir
Olaines novada pašvaldībā iesniegts Būvvaldes lēmums par
normatīvajos aktos noteiktā
maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma neievērošanu.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtība par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās
daļu) un nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām ir piešķirams atvieglojums un
tā apmērs
11. Nekustamā īpašuma nodokli
par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju (tās daļu), kas ierakstīta
zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz
kuras šī māja atrodas, maksā
pašvaldības daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas (tās daļu)
īrnieki un nomnieki, kuriem
īres un nomas līgumi noslēgti
ar pašvaldību vai pašvaldības
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju pārvaldnieku (apsaimniekotāju), vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz
īpašuma tiesību ierakstīšanai
zemesgrāmatā), vai likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta septītajā daļā
noteiktie nodokļa maksātāji.

12. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:
Nodokļa atvieglojums
Nodokļu maksātāju kategorijas
(%)
12.1. par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vai telpu grupām, kas atrodas šādās
dzīvojamās mājās:
12.1.1. kurām veikta ēkas pilna renovācija (atjaunošana) ar Eiropas Savienības
90
līdzfinansējumu, tajā skaitā:
	-	 ēkas fasādes siltināšana,
	-	 inženierkomunikāciju nomaiņa,
	-	 apkures sistēmas nomaiņa,
	-	 zibens aizsardzības sistēmas uzstādīšana
(nodokļu atvieglojums piešķirams ar nākamo taksācijas gadu,
uz 5 (pieciem) gadiem, pēc pilnas renovācijas darbu pabeigšanas);
12.1.2. kurām veikta ēkas daļēja renovācija (atjaunošana) ar Eiropas Savienības
50
līdzfinansējumu – ēkas fasādes siltināšana (nodokļu atvieglojums
piešķirams ar nākamo taksācijas gadu, uz 5 (pieciem) gadiem, pēc daļējas
darbu izpildes pabeigšanas).
Pamats: darbu izpildes pieņemšanas akts;
12.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
50
12.3. nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem (vientuļie pensionāri šo saistošo
50
noteikumu izpratnē ir personas, kurām nav laulātā, nav pilngadīgu bērnu,
nav citu apgādnieku, nav noslēgts uztura līgums un nav citu personu, ar
kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta (jāapliecina iesniegumā));
12.4. nestrādājošām personām ar I un II invaliditātes grupu;
90
12.5. nestrādājošām personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar 90
invaliditāti vai personu ar I un II invaliditātes grupu, kura ir šīs personas vai
tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai
vecvecākiem;
12.6. maznodrošinātām personām
90
(rakstisks iesniegums pašvaldībā nav jāiesniedz);
12.7. Afganistānas kara dalībniekiem;
50
12.8. personai, kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss;
50
12.9. personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam, ja taksācijas
50
gada 1. janvārī ir divi bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā vai
(ne vairāk par 427 euro
audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā
no attiecīgajā periodā
deklarēta dzīvesvieta kopā ar šiem diviem bērniem ir uz 1. janvāri un uz
aprēķinātās nekustamā
16. punktā noteiktā iesnieguma iesniegšanas dienu. Minēto atvieglojumu
īpašuma nodokļa
piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais
summas)
valdītājs ir kāds no bērniem vecumā līdz 18 gadiem;
12.10. personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam, ja taksācijas gada
90
1. janvārī:
(ne vairāk par 427 euro
no attiecīgajā periodā
1) ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā vai
audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā
aprēķinātās nekustamā
deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem ir uz
īpašuma nodokļa
summas)
1. janvāri. Rakstisks iesniegums pašvaldībā nav jāiesniedz;
90
2) ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, kuri apgūst augstāko
izglītību pilna laika studijās Latvijas Republikā (arī aizbildnībā vai
(ne vairāk par 427 euro
no attiecīgajā periodā
audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā
aprēķinātās nekustamā
deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem ir uz
1. janvāri un uz 16. punktā noteiktā iesnieguma iesniegšanas dienu. Minēto īpašuma nodokļa
summas)
atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem vecumā līdz 18 gadiem;
12.11. juridiskām personām par ēkām, kurās ir ieguldītas investīcijas
(finanšu līdzekļi):
1) jaunu nekustamā īpašuma nodokļu objektu – rūpnieciskās ražošanas ēku Pirmajā gadā – 70
un noliktavu būvniecībā (būvju klasifikācijas kods 1251 vai 1252), vai
Otrajā gadā – 50
2) īpašumā esošo rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu rekonstrukcijā
(būves vai tās daļas (virs 50%) pārbūve), renovācijā (būves kapitālais
Trešajā gadā – 25
remonts ar mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešanu
būvē) vai pārbūvē (tiek radīta jauna būve ar noteiktu funkciju – rūpnieciskās
ražošanas ēka vai noliktava (būvju klasifikācijas kods 1251 vai 1252)), ja ir
izpildīti šādi nosacījumi:
1) ēka/būve nodota ekspluatācijā;
2) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda Olaines novada pašvaldības
budžetā par iepriekšējiem taksācijas gadiem;
3) rūpnieciskās ražošanas ēkās notiek rūpniecības preču ražošana, un ir
uzsākta saražotās produkcijas realizācija.

13.

14.

Nestrādājošas personas šo
saistošo noteikumu izpratnē ir
personas, kuras nepastāv darba tiesiskajās attiecībās taksācijas gadā.
Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
90% apmērā ir noteikti: 50%
apmērā, pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli" 5. panta 1.2 daļu,
un 40% apmērā, pamatojoties
uz šiem saistošajiem noteikumiem.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojuma piešķiršanas kārtība
15. Nekustamā īpašuma atvieglojumu fiziskai personai (izņemot likumā "Par nekustamā
īpašuma nodokli" 5. panta 1.1
un 1.2 daļā noteiktās personas,
kuras saņem likumā noteikto
atvieglojumu) piešķir:
15.1. tikai par to nekustamo īpašumu, kurā tai ir deklarēta
dzīvesvieta Olaines novada
administratīvajā teritorijā
uz taksācijas gada 1. janvāri un uz 16. punktā noteik-

tā iesnieguma iesniegšanas
dienu;
15.2. ja nav nekustamā īpašuma
nodokļa parāda Olaines novada pašvaldības budžetā par
iepriekšējiem taksācijas gadiem;
15.3. par to nekustamo īpašumu,
kurš netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un no
kura netiek gūti cita veida
ienākumi (iznomāts, izīrēts,

Turpinājums 7. lpp. 

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (SEPTEMBRIS)
• Apstiprināt AS "Olaines ūdens
un siltums" un SIA "Zeiferti" vidēja
termiņa darbības stratēģiju 2016.–
2020. gadam.
• Saskaņot Olaines 2. vidusskolas attīstības plānu 2016./2017. un
2018./2019. mācību gadiem.

• Atbalstīt dārzkopības sabiedrības "Liepas" projektu "Dārzkopības sabiedrības "Liepas" iekšējā
koplietošanas ceļa asfaltbetona seguma izbūve" par kopējo summu
5259,87 EUR ar līdzfinansējumu
2629,93 EUR apmērā no Olaines
novada pašvaldības pamatbudžeta.

• Apstiprināt
nolikumu
Nr.
NOL6/2016 "Olaines Mūzikas un
mākslas skolas nolikums". Atzīt par
spēku zaudējušu Olaines novada
domes 2009. gada 28. oktobra sēdē
apstiprināto nolikumu Nr. 24 "Olaines Mūzikas un mākslas skolas nolikums".

• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Puriņi" projektu "DKS "Puriņi" koplietošanas
zemes labiekārtošanas pasākumu
realizācija" par kopējo summu
10 968,65 EUR ar līdzfinansējumu
8391,07 EUR apmērā no Olaines
novada pašvaldības pamatbudžeta.

• Atļaut Olaines Mūzikas un
mākslas skolai piederošos mūzikas
instrumentus iznomāt Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem
muzikālās apmācības pilnveidošanai
ārpus skolas. Noteikt nomas maksu
3,00 EUR mēnesī par katru iznomāto mūzikas instrumentu .

• Piešķirt DKS "Jāņupe-2" līdzfinansējumu 5215,10 EUR apmērā ar
nosacījumu, ka Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projektu konkursa
otrajā kārtā tiks atbalstīts "Jāņupe-2"
projekts "Patriotu laukuma izveide".

• Atļaut Olaines speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei "Ābelīte"
palielināt izglītojamo skaitu, izveidojot 2. grupu ar 16 izglītojamajiem
un 11. grupu ar 15 izglītojamajiem.
• Apstiprināt viena skolēna un bērna uzturēšanas izmaksas no 2016.
gada septembra līdz decembrim
Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs.
• Apstiprināt Olaines novada jauniešu projektu konkursa vērtēšanas
komisijas 2016. gada 19. septembra protokolu un piešķirt finansējumu projektiem par kopējo summu
858,00 EUR no Olaines novada pašvaldības budžeta sadaļas "Jauniešu
aktivitāšu finansiālā atbalsta fonds".

• Piedalīties atklātā projektu konkursā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām –
21 000 EUR 2017. gadā.
• Piekrist, ka SIA iegūst īpašumā ½
domājamo daļu no zemes, kas atrodas "Rītausma" Nr. 104.

1221, "Celtnieks" Nr. 32, "Liepas"
Nr. 158 un "Druva" Nr. 7.

vadā – un apstiprināt atsavināšanas
izsoles noteikumus.

• Piekrist, ka personas iegūst īpašumā zemi, kas atrodas: Mazā Vaļņu
ielā 4, "Ceriņi M" Nr. 4727, "Medņi" Nr. 83, "Rīts" Nr. 312, "Ozollejas" Nr. 2133 un "VEF-Baloži"
Nr. 534.

• Nodibināt ceļa servitūtu par labu
Olaines novada pašvaldībai nekustamajā īpašumā "VEF-Baloži".

• Piekrist atsavināt Olaines novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu "Rāvas", Dāvos, Olaines
pagastā, Olaines novadā, 0,4133 ha
platībā.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemes gabalu dārzkopības sabiedrībā "Lazdas" Nr. 2519, Jāņupē,
Olaines pagastā, Olaines novadā,
0,0625 ha platībā.
• Slēgt pirkuma līgumu ar zemes
nomnieku par Olaines novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu dārzkopības
sabiedrībā "Vaivadi" Nr. 262, Vaivados, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0,0597 ha platībā.
• Apstiprināt dārza mājas, kas atrodas dārzkopības sabiedrībā "Liepkalnes-1" Nr. 147, Jāņupē, Olaines
pagastā, Olaines novadā, uzturēšanai nepieciešamo zemes platību
0,0629 ha platībā.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Sputņiks" Nr. 19.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no Olaines novada
pašvaldības bilances nekustamos
īpašumus "Jāņupe 2" Nr. 327/101,
"Lejas" Nr. 722 un "Ezītis" Nr. 383.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmiem nekustamajiem īpašumiem
"Vīksnas" Nr. 1519, "Lībieši" Nr.

• Atsavināt Olaines novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
– dzīvokli "Birznieki-2"-18, Jaun
olainē, Olaines pagastā, Olaines no-

• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma "Vasara" Nr. 126 zemes un nekustamā īpašuma "Vasara" Nr. 127
zemes vienā nekustamajā īpašumā
ar zemes vienības kopējo platību
0,1200 ha. Piešķirt vienotu adresi
apvienotajai zemes vienībai – "Vasara" Nr. 127, Virši, Olaines pagasts,
Olaines novads.
• Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstādes nosacījumus nekustamā īpašuma "Virši" Nr. 124/125,
Viršos, Olaines pagastā, Olaines
novadā, sadalei divos atsevišķos nekustamos īpašumos.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
"Rīts" Nr. 11/151/152/153/154,
"Rīts" Nr. 12, "Albiņi", Grāvja iela
5A, "Lintes 1" un nekustamajam
īpašumam dārzkopības kooperatīvajā biedrībā "Plakanciema Egles".
Piešķirt zemes vienībām plānotās
adreses, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus un zemesgrāmatā
ierakstāmos apgrūtinājumus.
• Piešķirt
finanšu
līdzekļus
102 020,00 EUR apmērā Olaines
slidotavas remontdarbu veikšanai,
būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.
• Apstiprināt
nolikumu
Nr.
NOL7/2016 "Olaines novada pašvaldības darbinieku darba izpildes
novērtēšanas nolikums".

• Grozīt Olaines novada domes
2014. gada 29. janvāra nolikuma
Nr. 2 "Olaines novada pašvaldības
policijas nolikums" 3. punktu.
• Izdarīt grozījumus Olaines novada domes 2015. gada 23. septembra
sēdes lēmuma "Par Olaines novada
medību koordinācijas komisijas izveidošanu" 1.2. un 2. punktā.
• Atcelt Olaines novada domes
2016. gada 24. augusta sēdes lēmumu "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Olaines novadā". Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. SN10/2016 "Par
nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines
novadā" projektu.
• Ierakstīt dzīvokļa īpašuma Gaismas ielā 4-32, Stūnīšos, Olaines
pagastā, Olaines novadā, īpašuma
tiesības zemesgrāmatā uz Olaines
novada pašvaldības vārda.
• Nodot personai dzīvokļa Jelgavas ielā 18, Olainē, Olaines novadā,
īres lietošanas tiesības uz 5 gadiem.
• Atcelt sociālā dzīvokļa statusu
dzīvokļiem Zeiferta ielā 24 un Zemgales ielā 28, Olainē, Olaines novadā, ar 2016. gada 1. novembri.
• Uzņemt divas personas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai
pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" sociālās aprūpes
centrā uz pastāvīgu laiku.

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

 Turpinājums no 6. lpp.

16.

17.

18.

19.

nodots patapinājumā vai cita
veida lietošanā).
Persona, kura vēlas saņemt
nekustamā nodokļa īpašuma
atvieglojumu, līdz taksācijas
gada 1. oktobrim Olaines
novada pašvaldībā iesniedz
motivētu rakstveida iesniegumu (izņemot šo noteikumu
12.6. apakšpunktā un 12.10.
apakšpunkta 1. punktā minētās personas). Iesniegumam
pievieno dokumentu kopijas,
kas apliecina atvieglojuma
piešķiršanas pamatu.
Juridiskām personām, lai saņemtu 12.11. apakšpunktā
noteikto nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu, jāiesniedz akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, rūpniecības ražošanas ēku gadījumā –
apliecinājums par rūpniecisko
preču ražošanu un pierādījumi par saražotās produkcijas
realizāciju.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir tikai
par vienu 12. punktā minēto
nodokļa atvieglojuma kategoriju (pēc nodokļu atvieglojuma saņēmēja izvēles).
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir par
visu taksācijas gadu, izņemot
12.6. apakšpunktā minētas
personas, kurām atvieglojumu piešķir par to periodu,

20.

kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par
šajos saistošajos noteikumos
paredzētajā kārtībā un termiņos sniegto ziņu patiesumu.

V. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piešķiršanas atteikums un nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas paziņojuma
piespiedu izpildes termiņš
21.
Olaines novada pašvaldības
izpilddirektors atsaka piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, ja:
21.1. nodokļa maksātājs ir sniedzis
nepatiesu informāciju;
21.2. nodokļa maksātājs neatbilst
nevienai 12. punktā norādītajai nodokļa maksātāju kategorijai;
21.3. tiek pieprasīts nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojums par nekustamo īpašumu, kura nav nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta;
21.4. nodokļa maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa
parādi Olaines novada pašvaldības budžetā par iepriekšējiem taksācijas gadiem
(izņemot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.
panta 1.1 un 1.2 daļā noteiktās
personas);
21.5. tiek pieprasīts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums
par nekustamo īpašumu:

21.5.1. kurš ar Būvvaldes lēmumu
atzīts par vidi degradējošu;
21.5.2. kuram ar Būvvaldes lēmumu
atzīts, ka ir pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais maksimālais būvdarbu veikšanas
ilgums;
21.5.3. par kuru nodokļu maksātājs
ir administratīvi sodīts ar
naudas sodu par būvniecības
noteikumu pārkāpumiem –
uz laika periodu, līdz nodokļu maksātājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstams
par nesodītu par šajā apakšpunktā noteikto pārkāpumu;
21.6. nodokļa maksātājs pēc atkārtota Olaines novada pašvaldības rakstiska pieprasījuma
nav iesniedzis dokumentu
kopijas (uzrādot dokumenta
oriģinālu), kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu, un pašvaldība tos nevar iegūt ar saviem spēkiem,
vai tas prasa nesamērīgu pašvaldību resursu patēriņu.
22.
Nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpilde uzsākama
ne vēlāk kā 7 (septiņu) gadu
laikā no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
VI. Noslēguma jautājumi
23.
Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Olaines novada domes:
23.1. 2013. gada 27. novembra
saistošie noteikumi Nr. 35
"Par nekustamā īpašuma no-

dokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību Olaines novadā" (15. prot., 37.3. p.);
23.2. 2013. gada 3. aprīļa saistošie
noteikumi Nr. 10 "Kārtība,
kādā ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves"
(3. prot., 31. p.);

23.3. 2014. gada 24. septembra
saistošie noteikumi Nr. 13
"Par nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas kārtību
Olaines novadā" (11. prot.,
22. p.).
24.

Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Cienījamie nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāji!
Atgādinām, ka tuvojas 2016. gada pēdējais nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas termiņš – 15. novembris. Lūdzam pārbaudīt
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus un rast iespēju apmaksāt
parādus (ja tādi ir) un kārtējo maksājumu!
Sīkāku informāciju var saņemt Olaines novada pašvaldībā, Olainē,
Zemgales ielā 33, 228. vai 229. kabinetā (tālr. 67146058; 67146051).
Ceram uz sapratni un veiksmīgu sadarbību!

Jaundzimušo bērnu vecāku ievērībai!
Ņemot vērā to, ka Olaines novada pašvaldība nesaņem informāciju
no Iedzīvotāju reģistra par tiem jaundzimušajiem bērniem, kuru
dzimšanas fakts reģistrēts kādā no citu pašvaldību dzimtsarakstu
nodaļām un kuriem vienlaikus ir veikta dzīvesvietas adreses
deklarēšana Olaines novada administratīvajā teritorijā, lūdzam šo
bērnu vecākus klātienē vai elektroniski iesniegt personu apliecinošu
dokumentu un bērna dzimšanas apliecību Olaines novada pašvaldībā,
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 106. kabinetā, vai sūtīt uz
e-pastu dzimtsaraksti@olaine.lv!
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Pasākumi Olaines novadā novembrī
KAD

KAS

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, informācija par pasākumiem
Olaines novada bibliotēkās – www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas)
Olaines līnijdeju grupu "OPEN LINE" un "JAZZBOX"
jubilejas koncerts "Ceļojums dejā"
Pasākums "Bermontiāde Olaines novadā"
(ieroču un formastērpu demonstrēšana, aktivitātes bērniem un
jauniešiem, vēsturiskais foto stūrītis, karavīru tējas degustācija,
bermontiādes kauju rekonstrukcija)
Autordziesmu izpildītāju koncerts
Okupācijas muzeja izbraukuma pasākums
"Latvijas dibināšana un atjaunotne"
"TUESI.LV" iedvesmas video stāsti
Latvijas gadadienai veltīts koncerts "Saule auda audekliņu"
Vokālās grupas "FRAMEST" koncerts
IZSTĀDES
Artūra Bērziņa personālizstādes atklāšana
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada čempionāts zolītē (2. posms)
Olaines novada čempionāts galda tenisā (2. posms)
Olaines fitnesa un veselības diena
Olaines šaha svētki
IZGLĪTĪBA
Lekcija "Prezentēšanas prasmes" kopā ar Juritu Krūmu
Muzejpedagoģiskā nodarbība "Bermontiāde Olaines
novadā" (ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz tālr. 26105156)

05.11. plkst. 16.00
12.11. plkst. 13.00

12.11. plkst. 16.00
15.11. plkst. 17.00
17.11. plkst. 17.00
17.11. plkst. 19.00
18.11. plkst. 17.00
09.11. plkst. 17.00
05.11. plkst. 11.00
12.11. plkst. 11.00
13.11.
26.11.–27.11.
03.11. plkst. 18.00
07.11.–30.11.

Olaines Kultūras namā
Olaines Mežaparkā

Olaines Kultūras namā
Jaunolaines bibliotēkā, Meža ielā 2,
Jaunolainē
Olaines Jauniešu centrā "Popkorns"
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Jauniešu centrā "Popkorns"
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

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

BŪTISKAS IZMAIŅAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA
MARŠRUTA "RĪGA–OLAINE" REISU LAIKOS!
Sešu mēnešu ilgā laika periodā, izvērtējot maršruta Nr. 5034
"Rīga–Olaine" reisu pieprasījumu, tika pieņemts lēmums veikt
būtiskus grozījumus reisu izpildē. Izmaiņas stājās spēkā 2016.
gada 16. oktobrī.
Izvērtējot gan regulāro maršruta
Nr. 5034 "Rīga–Olaine" reisu,
gan arī pirms pusgada atklāto
eksperimentālo reisu pieprasījumu, tika pieņemts lēmums veikt
būtiskas izmaiņas reisu izpildes
laikos un biežumā. Turpmāk
trīs maršruta "Rīga–Olaine"
reisi tiks novirzīti caur Lubaušu ciemu. No pirmdienas līdz
piektdienai pieturvietā "Lubau-

ši" apstāsies autobuss, kas no Rīgas izbrauc plkst. 7.10 un 17.30,
bet no Olaines – plkst. 6.50.
Autotransporta direkcija aicina
pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnē
www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar AS "Rīgas
taksometru parks", rakstot uz
e-pasta adresi info@rtp.lv vai
zvanot uz tālruni 66119900.
Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un
ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība
tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu
skaita!

IEDZĪVOTĀJU
IEVĒRĪBAI!

novada administratīvajā teritorijā.
Šo pakalpojumu skaitā ir vietas
piešķiršana pirmsskolas izglītības
iestādē, līdzfinansējuma saņemšana
privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam, bērna piedzimšanas pabalsts, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi, sociālā palīdzība u. c.

Daudzus pašvaldības pakalpojumus var saņemt tikai tie Olaines
novada iedzīvotāji, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Olaines

CIENĪJAMIE IEDZĪVOTĀJI!
Sakarā ar sporta nama būvniecības procesu
izmainīta autobusa pieturas atrašanās vieta
Jaunolainē līdz 2017. gada beigām.

Tādēļ aicinām deklarēt savu
dzīvesvietu Olaines novadā!
Deklarēties iespējams elektroniski,
izmantojot Vienoto valsts un
pašvaldību pakalpojumu portālu
www.latvija.lv, vai ierodoties
personīgi:

• Olaines novada pašvaldībā,
Zemgales ielā 33, Olainē,
105. un 106. kabinetā;
• Olaines pagasta pārvaldē,
Meža ielā 2, Jaunolainē.
Līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments un bērna dzimšanas
apliecība.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2016. gada 16. septembra līdz 17. oktobrim reģistrētie mirušie
Lūcija Sitova, 62 gadus veca, 04.10.2016.
Lidija Anča, 74 gadus veca, 19.09.2016.
Leonora Balgalve, 86 gadus veca, 16.09.2016.
Marija Dementjeva, 86 gadus veca, 11.10.2016.
Leonids Fjodorovs, 85 gadus vecs, 01.10.2016.
Nadežda Gigele, 60 gadus veca, 16.09.2016.
Boriss Kulačoks, 58 gadus vecs, 03.10.2016.
Viktors Kuzmins, 80 gadus vecs, 23.09.2016.

Anastasija Murina, 77 gadus veca, 15.10.2016.
Vladimirs Ņikonovs, 76 gadus vecs, 09.10.2016.
Lidija Pliča, 91 gadu veca, 08.10.2016.
Margarita Rīgerte, 79 gadus veca, 12.10.2016.
Nikolajs Rotbergs, 56 gadus vecs, 16.10.2016.
Indulis Smiltnieks, 90 gadus vecs, 16.09.2016.
Ernests Tērs, 88 gadus vecs, 13.10.2016.
Pēteris Trubačs, 76 gadus vecs, 20.09.2016.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
oktobrī

70. gadskārtā
Liliju Cvetkovu
Gaļinu Deņisovu
Intu Kārklevalku
Tamāru Kembeli
Ņinu Lauhinu
Ausmu Lipšāni
Neļu Masteiko
Lūciju Merzļakovu
Indru Survilu
Leonu Svenču
Sergeju Šumkovu
Ludmilu Voroncovu
Gaļinu Voronko
Albinu Zaicevu
Lidiju Zalūgsni
75. gadskārtā
Olgu Cepurīti
Jekaterinu Guļtjajevu
Grigoriju Koštoļjanovu
Ivanu Kulakovu
Helmu Lapinsku
Mariju Lapo
Valentinu Lazarenko
Ņinu Līni
Liliju Ļiņņikovu
Viktoru Maržecki
Ļubovu Orlovu
Maiju Pūliņu
Antoņinu Suprunoviču
Liju Šteimani
Indru Vilāni
Viktoru Zaļivko
80. gadskārtā
Ilzi Ādmini
Kuprijanu Jaškovu
Viju Kaulu
Zinaīdu Makarovu
Faīnu Maļcevu
Viljamu Odiņu
85. gadskārtā
Veru Blaubergu
Janīnu Lukjanoviču
Jevgeņiju Maņihinu
Brigitu Šteinbergu
90. gadskārtā
Taisiju Barkani
92. gadskārtā
Lidiju Daņiļeviču
Veru Gapejenkovu
94. gadskārtā
Marfu Liavikinu

Ziņas par jubilāriem 17.10.2016.

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.

