
Domājot par pilsētas un novada 
tēla atpazīstamību un iedzīvo-
tāju piederības sajūtu, viens no 
lielākajiem Olaines novada paš-
valdības šī gada izaicinājumiem 
bija izveidot jaunu novada iden-
titāti, kas sevī ietver gan novadu 
raksturojošu saukli, gan jaunu 
vizuālo identitāti. Kā stāstīja At-
tīstības nodaļas vadītājs Kristaps 
Kauliņš: "Līdz šim nebijām defi-
nējuši, kas mēs esam. Novadā ir 
gan daba, gan sports, gan izglī-
tība, gan ražošana, bet nebijām 
koncentrētā veidā apkopojuši, 
kas ir mūsu stiprās puses, ar ko 
lepojamies, kas ir mūsu problē-
mas. Tas ir svarīgi gan ārējai ko-
munikācijai, gan mārketingam."

Novada identitātes stratēģijas un 
jaunas vizuālās identitātes izstrā-
de ir daļa no novada 2014–2020. 
gada attīstības plānā noteikto 
mērķu īstenošanas. Viens no 
Olaines novada ilgtermiņa attīs-
tības mērķiem ir izveidot pašpie-
tiekamu novadu, kurā cilvēkiem 

ir darbs, mājoklis, izglītība un 
sakārtota infrastruktūra. Šī mēr-
ķa sasniegšanai vajadzīga ne 
vien mērķtiecīga rīcība galve-
najos virzienos, bet arī atbilstošs 
novada pozicionējums un komu-
nikācija ar visām iesaistītajām 
pusēm – iedzīvotājiem, uzņēmē-
jiem, investoriem un sabiedrību 
kopumā.

Saukļa izveidei tika pieaicināts 
mākslinieks, dizainers Alek-
sandrs Grigors, kurš pats ir olai-
nietis, kā arī izveidota darba gru-
pa, kurā savas radošās idejas tika 
aicināti izteikt gan sabiedriski 
aktīvi novada iedzīvotāji, gan 
pašvaldības speciālisti.

Par labāko un precīzāko tika 
atzīts sauklis "Olaines novads 
– aktīvs, industriāls, zaļš".

Identitātes zīmē attēlota stilizēta 
dzērvene ar kātiņu, kas raksturo 
novada vēsturi un ģeogrāfisko 
novietojumu blakus purviem, un 
dzērvenes apakšējā daļa simbo-
liski akcentē darāmos un jau pa-
darītos darbus.

Olaines novada domes priekš-
sēdētājs Andris Bergs teica: 
"Pozicionējot novadu ar jauno 
saukli, manuprāt, jebkurai au-
ditorijai būs skaidri saprotams, 
kādu priekšstatu vēlamies radīt 
par mūsu novadu, tāpēc esmu 
apmierināts ar rezultātu. Jaunā 
identitāte, izmantojot efektīvu 
mārketinga komunikāciju, klie-
dēs sabiedrības stereotipus par 
Olaini. Esmu pārliecināts, ka, 
turpinot attīstīt novadu, spēsim 
piesaistīt jaunus iedzīvotājus, 
uzņēmējus un investorus."

Andris Bergs 
"Aizvadīts vēl viens darbīgs gads, kurā katra diena nesusi 
jaunus izaicinājumus, notikumus un, protams, reizēm arī 
pārsteigumus. Šis gads kopumā vērtējams pozitīvi, esam 
īstenojuši daudzus nozīmīgus projektus un uzsākuši liela 
infrastruktūras objekta izbūvi. Nākamais gads pilsētai ir ļoti 
nozīmīgs – tajā atskatīsimies uz paveikto, svinēsim svētkus, 
godināsim un leposimies, aicināsim ciemos bijušos olainiešus 
un draugus. 
Visiem novada iedzīvotājiem un viņu ģimenēm novēlu 
veselību, mīlestību un saticību!"
 
Inta Purviņa
"Lai Jaunais gads piepilda visas cerības, kas ar to saistītas, un
nes mieru un saticību katrā ģimenē! Lai katrs, kurš dzīvo mūsu 
novadā, izjūt savu nozīmību, piederību un lepnumu par mūsu 
novadu!"
 
Aleksandrs Čmiļs
"Visiem iedzīvotājiem novēlu veselību, prieku, panākumus un 
mīlestību! Visi kopā un arī katrs atsevišķi domāsim un darīsim 
labu, lai mūsu novads būtu tāds, kādu mēs to vēlamies redzēt!"
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NOVADA JAUNĀ IDENTITĀTE

26. un 27. novembrī tika aizvadīti pirmie Olaines Šaha 
svētki, ko organizēja Olaines šaha klubs sadarbībā ar Olai-
nes Sporta centru, Rīgas Šaha federāciju un Latvijas Šaha 
federāciju. Pirmajā dienā pie rūtotajiem galdiņiem sēdās 
bērni, bet otrajā dienā notika pieaugušo sacensības ar bal-
vu fondu 500 eiro apmērā.
Galvenā cīņa izvērtās starp lielmeistariem Normundu Miezi un 
Arturu Neikšānu. Abi noslēgumā ieguva astoņus no deviņiem 
punktiem, bet savstarpējā spēlē pārāks bija Miezis, kuram pir-
mo vietu deva labāks papildu koeficients.
Ciemos uz Olaini atbrauca arī jaunie spēlētāji no Rīgas, Mār
upes, Siguldas, Dundagas un pat Ventspils. 44 dalībnieku 
konkurencē labākais bija Renārs Vanags, savukārt labākais no 
olainiešiem puišu grupā bija Francs Marats un meiteņu grupā – 
Melānija Luīze Jansone. Apsveicam uzvarētājus! 
Visi rezultāti, foto un laureātu saraksti pieejami 
www.olainessports.lv 

AR OLAINIEŠA NORMUNDA MIEŽA UZVARU 
NOSLĒGUŠIES OLAINES ŠAHA SVĒTKI
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Habilitētais ķīmijas zinātņu dok-
tors Jānis Uldis Dzelme (dzimis 
1939. gadā Birzgales pagastā) ir 
viens no tiem spilgtajiem latvie-
šu zinātniekiem, kuru veikumu 
atceras un atpazīst tālu ārpus 
Latvijas. Viņa vadībā izstrādāta 
tehnoloģija slavenajam trankvi-
lizatoram "Fenibuts", kurš starp-
tautisku atpazīstamību ieguva 
1975. gada vasarā – to lietoja 
PSRS un ASV kosmonauti pir-
majā kosmosa kuģu "Sojuz" un 
"Apollo" savienošanās misijā. 
Plaši pazīstams ir arī "Enkads", 
kas spēj apturēt acs tīklenes dis-
trofiju. 

Jānis Uldis Dzelme pārstāv lat-
viešu ķīmiķu zelta paaudzi – cil-
vēkus, kurus viņš pats dēvē par 
"sapņotājiem". Savu aizrautību 
un azartu ar šo zinātnes noza-
ri viņiem bija iespēja izpaust 
profesionālajā darbībā, jo kopš  
20. gadsimta vidus PSRS uz 
ķīmiju tika liktas lielas cerības, 
dāsni ieguldot gan šīs nozares 
infrastruktūrā, gan izglītībā un 
cilvēkos.

Jūsu kādreizējie kolēģi no 
rūpnīcas "Biolar" intervijās 
ir sacījuši, ka Latvijas ķīmiķi 
un Latvijas ķīmijas nozare 
padomju laikā bija ļoti 
izslavēta un cienīta.
Jā, tā tas bija. 1987. gadā "Bio-
lar" – milzīga rūpnīca ar aptuve-
ni 60 miljonu rubļu gada apgro-
zījumu un ap 1500 darbiniekiem 
– pārgāja PSRS Zinātņu akadē-
mijas pakļautībā. Tas apliecina, 
ka mēs bijām sava veida kvali-
tātes paraugs.
Bet latviešu tieksme pēc ķīmi-
jas... Atceros, 90. gadu sākumā 
ASV uzņēmējiem, kuri brauca 
uz Latviju, tika dalītas īsas ro-
kasgrāmatas par to, ar ko jārē-
ķinās, satiekot tādu tautu – lat-
viešus. Viens no vēstījumiem 
bija, ka latvieši ir sapņotāji, 

gatavi pieņemt pilnībā pretējus, 
savstarpēji izslēdzošus apgalvo-
jumus un noticēt abiem. Varbūt 
tāpēc latviešiem nav liela mēro-
ga uzņēmēju – nav neviena lie-
las bankas īpašnieka, nav savas 
veikalu ķēdes. Toties ir tieksme 
sapņot, kaut ko izdomāt.

Bet ķīmija jau no sapņošanas 
patālu...
Tieši otrādi – ķīmiķi ir tie lie-
lākie sapņotāji! Tā taču ir vielu 
pārveidošana un pielāgošana 
kādām vajadzībām. Ja esi to 
apguvis, vari sev izvirzīt lielu 
mērķi, sapni. Zāles pret vēzi, 
jauni materiāli, dzīves ilgumu 
pagarinošas vielas un tamlīdzīgi. 
Profesors Gustavs Vanags, viens 
no latviešu ķīmiķu paaudzes "tē-
viem", savulaik stāstīja, kā div-
desmitajos gados Latvijā lasījis 
populāru izdevumu "Profesora 
Sūnas brīnišķais preparāts" par 
vielu jaunības atgūšanai. No šīs 
grāmatiņas arī iedvesmojies.
Protams, tas vairāk attiecas uz 
cilvēkiem, kuri strādā zinātnes 
laukā. Esmu vērojis jaunos ķī-
miķus, kas strādā aspirantūrā – 

viņi tik ļoti tic savai idejai, ka 
šie viņu savienojumi izdarīs ko 
nozīmīgu! Bez šīs ticības nevar.

Kas jūs pašu "aizķēra" 
ķīmijā?
Karš. Atkāpjoties vācieši uzspri-
dzināja munīcijas noliktavas, 
kas atradās netālu no mūsu mā-
jām Vallē (Vecumnieku novadā). 
Tur mētājās visādas sprāgstvie-
las, pulveri, un tas bija tik inte-
resanti – kāpēc viena viela spēj 
uzliesmot un degt bez skābekļa, 
cita izraisa eksploziju. Man bija 
pieci gadi, un domāju, ka tieši 
tad radās pamati interesei par 
ķīmiju. 
1958. gadā iestājos Rīgas Poli-
tehniskajā institūtā, atjaunotajā 
ķīmijas fakultātē. Tolaik bija 
milzīgs konkurss – astoņi cilvē-

ki uz vienu vietu. Pēc institūta 
uzreiz iestājos aspirantūrā un 
1967. gadā aizstāvēju zinātnisko 
grādu. Savu doktora disertāciju 
pilnībā izstrādāju Olainē, tā bija 
veltīta nukleīnskābju kompo-
nentu ražošanas zinātniskajiem 
pamatiem. Nu, šodien nukleīn-
skābju modifikāciju mēs plaši 
pazīstam kā jēdzienu "ģenētiski 
modificēti organismi". Pret to 
daudzi protestē, taču nekā slikta 
šajā procesā nav – tas ir dabisku 
norišu rezultāts, tikai evolūcija 
notiek ātrāk.

Kāpēc tad tik plaši protestē?
Domāju, tie ir tradicionālo un 
salīdzinoši dārgāko produktu ra-
žotāji. Piemēram, sieru ražotāji, 
kuri zina, ka modifikācija ir jau-
nās paaudzes pieeja, ar to konku-
rēt nav iespējams.

Tad ķīmija jūs faktiski 
"atveda" uz Olaini?
Jā, mana sieva – arī pēc izglītī-
bas ķīmiķe – uz Olaini atnāca 
strādāt 1965. gadā. Dabūjām 
pirmo mājokli, pusi no divistabu 
dzīvokļa, kas tolaik bija milzīgs 
ieguvums. Es 14 gadus biju dzī-
vojis dažādās kopmītnēs, tāpēc 
pašiem sava istaba – tas bija 
īpašs brīdis. Atceros, ar kravas 
taksometru steidzāmies uz mūsu 
pirmo māju, lai nenokavētu ie-
vākšanos, jo varēja gadīties, ka 
kāds jau ienāk pirms tevis un tad 
viss, iespēja būtu palaista vējā. 
Atbraucām pārāk ātri, dzīvokļos 
vēl nelaida iekšā. Beidzās viss 
labi, tikām pie savas istabas un 
vēlāk jau arī paši pie sava dzī-
vokļa.

Vai zinātne nevilināja vairāk 
kā ražošana?
Varēju palikt Rīgā un veidot pa-
sniedzēja karjeru, bet man tas 
likās samērā garlaicīgi. Šī bija 
daudz interesantāka joma ar mil-
zīgu atdevi. Cik iespēju, cik cil-
vēku, ar ko kopā varēju strādāt! 

Kādu atceraties tā laika 
Olaini?
Atceros jaunuzcelto Olaines Ķī-
misko reaktīvu rūpnīcu (tagad 
– "Biolar"), milzīgus kūdras kal-
nus, ko pārcilāja ekskavatori, lai 
kūdra nesakarst un neaizdegas. 
Ar šo kūdru kurināja divas lo-
komotīves, tās ražoja tvaiku un 
deva siltumu rūpnīcām, dzīvo-
jamajām mājām. Kūdra bija pa-
redzēta kā enerģētiskais resurss, 
vēlāk gan aprēķināja, ka kūdras 
iegūšana un pārstrāde izmaksā 
dārgāk nekā siltums, ko no tās 
iegūst.
Mums tas bija labs laiks, gaišs. 
Brīvajā laikā nekad negarlaiko-
jāmies, bija savs dārzs, ar moto-
ciklu ceļojām pa Latviju, bet zie-
mā – tiklīdz esi mājas pagalmā, 
tā uz slēpēm un pa taisno prom 
uz mežu. Kopš studiju laikiem 
nodarbojos ar kalnu tūrismu. 
Īpašas atmiņas palikušas no rūp-
nīcas ikgadējiem braucieniem uz 

Kaukāza kalniem. Turp brauca 
ap 70 ģimenēm, kopā kādi 200 
cilvēki. 

Ko īsti ražoja "Biolar"?
"Biolar" mērķis tolaik bija nelie-
los daudzumus ražot vielas, kas 
vajadzīgas zinātniski pētniecis-
kajām laboratorijām bioķīmisko 
pētījumu laukā. Piemēram, izda-
lījām fermentus no jaundzimušo 
nabassaitēm, no vistu un liellopu 
asinīm, no olām, žults, rauga un 
daudzām citām vielām. Un tālāk, 
izmantojot atrastās vielas, tapa 

vērtīgi farmaceitiskie preparāti. 
Piemēram, tas pats adenozīntri-
fosfāts jeb ATF, kas ir enerģijas 
avots dzīvo organismu bioķīmis-
kajos procesos. No tā atkarīga 
katra mūsu kustība, pat katra 
doma. Un mēs to spējām ražot!
Domāju, ka padomju valdība 
savulaik saprata, cik milzīgs po-
tenciāls ir dabas izpētē un likum-
sakarību izzināšanā. Tas sekmēja 
visu ķīmiskās nozares attīstību, 
arī "Biolar" izveidi.

Vai "Biolar" darbību 
bioķīmijas laukā bija 
iespējams turpināt arī pēc 
neatkarības atgūšanas? Bija 
taču uzkrāts milzīgs zināšanu 
potenciāls.
Jā, bet bija arī zināšanas par to, 
kā gūt ātru peļņu. Piemēram, 
iekārtas pārvēršot metāllūžņos. 
Tas, kas uzreiz nonāk paša kaba-
tā, bieži ir galvenais motivētājs. 
Domāju, ka "Biolar" spriedums 
tika parakstīts līdz ar mūsu ie-
kļaušanu PSRS Zinātņu akadē-
mijas sastāvā, jo šī bija struktūra, 
ko pilnībā finansē valsts, kas pati 
par pelnīšanu nedomā un tikai 
nododas lielu zinātnisko jautāju-
mu izpētei. 

Kā skaidrojat milzīgo 
aizrautību, kas cilvēkiem 
tolaik bija ar savu darbu?
Lai ķīmijā iegūtu būtiskus rezul-
tātus, jāstrādā fanātiski. Jāatkār-
to eksperiments desmitiem reižu 
– tas atgādina datorspēli, kur 
šķiet, ka tūlīt, tūlīt viss izdosies, 
vēl vienu reizi, tad vēl. Veidojas 
azarts, tāpēc tā bija pilnīgi nor-
māla situācija, ka vakaros labo-
ratorijas logi bija gaiši vēl ilgi 
pēc darba laika. Aizraujoša pro-
fesija, aizraujošs darbs!

Un bija arī rezultāti. Piemēram, 
"Fenibuts", ko 1975. gada jūlijā 
pirms iemigšanas lietoja PSRS 
un ASV kosmonauti – tas tika 
sintezēts Olainē, un vēl tagad šo 
preparātu ražo un lieto kā dienas 
trankvilizatoru. Par preparāta 
izstrādi 1982. gadā man piešķī-
ra PSRS Valsts prēmiju. Vēlāk 
radījām arī iepriekšminēto pre-
parātu "Enkads". Maskavā bija 
klīnika, kas šo preparātu lietoja 
ārstniecībā. 1976. gadā mums 
izdevās izstrādāt pilnībā jaunu 
kālija orotāta sintēzes metodi, 
kas ienesa gandrīz miljons rub-
ļus gadā. No 1988. līdz 1991. ga-
dam mana laboratorija piedalījās 
vispasaules programmā "Cilvē-
ka genoms", kā ietvaros ražojām 
gēnu sintēzei nepieciešamos re-
aģentus. 
Ķīmija ir nozare, kas bagāta ar 
zināšanām, un ar šīm zināša-
nām var sacensties visā pasaulē. 
Atceros, uzzinājuši, ka kāds no 
Vācijas vai Šveices farmācijas 
gigantiem strādā pie kādas sin-
tēzes, mēs ņēmām un uztaisījām 
labāku. Citās nozarēs daudz ko 
pārņēmuši roboti, bet ķīmijā to-
mēr radošais process ir un būs 
nozīmīgāks.

SAPŅOTĀJI

 Nozīmīgi preparāti, kas tapuši Jāņa Ulda Dzelmes vadībā:
• Fenibuts – trankvilizators, samazina uztraukumu, sasprindzinājumu, 

bailes, uzlabo miegu.
• Orotskābe – jauna sintēzes tehnoloģija. Ieviesta 1976. g.
  Krievijas ķīmiskifarmaceitiskajā rūpnīcā "Akrihīns". 
• Enkads – mazmolekulārs ribonukleotīdu preparāts, kurš vienīgais 

no pielietotajiem spēja apturēt redzes pasliktināšanos un acs akluma 
iestāšanos iedzimtas acs tīklenes distrofijas gadījumā. 

• Adenīns – atrasts, ka vienstadiju sintēzē no formamīda un fosfora 
oksihlorīda izšķiroša loma ir oglekļa oksīda koncentrācijai. Līdzīga 
adenīna sintēze varēja notikt pirmsbioloģiskajā ērā, kad Zemes 
atmosfēra saturēja ap 17% oglekļa oksīda.
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Olaines novadā beigusies aktīvā 
ceļu remontdarbu un būvdarbu 
sezona, un 2016. gadā kopumā 
ieguldīts vairāk nekā 1,1 miljons 
eiro. 
Kā katru gadu, veikti regulārie 
ielu un ceļu uzturēšanas darbi 
pilsētā un novadā, šogad iegul-
dot aptuveni 300 tūkstošus eiro. 
Novadā atjaunots grants segums 
ceļiem 10 km garumā, asfalta 
bedrīšu remonts veikts aptuve-
ni 700 m2 platībā, bet grantēto 
ielu un ceļu greiderēšana notiku-
si vairāk nekā 220 km garumā. 
Praksē greiderēšanas darbi no-
tiek, izvērtējot katra ceļa uzturē-
šanas klasi un ceļa stāvokli, tā-
dējādi daudzi ceļi tiek greiderēti 
vairākas reizes sezonā, piemē-
ram, ceļš no Olaines uz Uzvaras 
līdumu šogad greiderēts septiņas 
reizes. Uzturēšanas darbi sevī ie-
tver arī tādus darbus kā ceļmalu 
pļaušana un tīrīšana, meliorāci-
jas sistēmas uzturēšana, krūmu 
izciršana, grāvju kopšana, caur-
teku remonts, jaunu ceļazīmju 
uzstādīšana vai bojāto nomaiņa, 
kā arī ceļu uzturēšana ziemas pe-
riodā.
Veikti plaši ielu asfalta seguma 
atjaunošanas darbi Olainē Parka, 
Stacijas un Celtnieku ielās, kā 
arī Jaunolainē un Gaismās – ko-
pumā aptuveni 8800 m2 platībā.
Vērienīgi darbi norisinājušies, 
atjaunojot neapmierinošā stā-
voklī esošos daudzdzīvokļu 
namu iekšpagalmu segumus 
iekšpagalmos, kuri atrodas uz 
denacionalizēto īpašnieku ze-
mes. Iekšpagalmu ceļu, stāvvie-
tu un trotuāru segumu atjaunoša-
na veikta Olainē – pagalmos pie 
mājām Stacijas ielā 38, 40, Parka 
ielā 4, 6, 8, Parka ielā 10, 14, 16 
un Parka ielā 11, 13, Jaunolainē 
– Baznīcas ielā 3, 5, 7, 9 un 11, 
kā arī Gaismās – Gaismas ielā  
1, 2, 3, 4, 5, kopskaitā vairāk 
nekā 12 000 m2 platībā.
Atjaunoti gājēju un velosipēdis-
tu ceļu segumi, kā arī izbūvēti 
jauni: Drustu gatvē līdz Dalbes 
ielai, Zeiferta ielā gar Olaines 
Mehānikas un tehnoloģijas ko-
ledžu, Skolas, Parka un Stacijas 
ielās. Izbūvēti gājēju un velo-
sipēdistu ceļi no Jelgavas ielas 
32 līdz Olaines Mežaparkam un 
Mežaparkā gar jauniešu centru 
"Popkorns" un bērnudārzu "Sau-
līte". Atjaunots segums gājēju 

ceļam uz rūpnīcām posmā līdz 
Celtnieku ielai.
Jaunolainē pēc pabeigtās Mež
ezera gājēju/velosipēdistu ceļa 
seguma atjaunošanas pa asfal-
tēto celiņu turpmāk gan ar ve-
losipēdu, gan kājām būs iespē-
jams ērti nokļūt līdz Jaunolaines 
iedzī votāju atpūtas vietai. 
Kopumā sezonā izbūvēti un sa-
remontēti gājēju/velosipēdistu 
ceļi 1500 metru garumā.
Lai gūtu pieredzi jaunu tehnolo-
ģiju izmantošanā, ir veikta vir
smas apstrāde ceļa posmā "Kal-
te – Lubaušu ferma" un dubultā 
virsmas apstrāde ceļa "Dzintari 
– Ansbaudas" posmā pie dārzko-
pības kooperatīva "Ezītis". 
Virsmas apstrādes izmaksas ir 
aptuveni četras reizes mazākas 
par asfalta virskārtas ieklāšanas 

izmaksām, un dubultā virsmas 
apstrāde izmaksā aptuveni di-
vas līdz divarpus reizes lētāk par 
vienu asfalta kārtu. Virsmas ap-
strādes tehnoloģija ir piemērota 
ceļiem ar mazu kravas transporta 
kustības intensitāti, tāpēc, ņemot 
vērā mazās izmaksas, salīdzi-
not ar asfaltbetona ieklāšanu, 
šo tehnoloģiju plānots pielietot 
arī turpmāk atsevišķiem ceļu 
posmiem novadā, ja virsmas ap-
strādes tehnoloģijas kvalitāte un 
kalpošanas laiks apmierinās paš-
valdību.
Ceļu, ielu, iekšpagalmu, gājēju 
ceļu un citu saistīto objektu iz-
būves izmaksas šogad ir 800 000 
eiro apmērā.
Tuvākajā nākotnē plānots izbū-
vēt jaunu gājēju/velosipēdistu 
ceļu posmā "Jaunolaine – Lu-

bauši – A8 šosejas pietura (tune-
lis)". Šim projektam 2016. gada 
beigās noslēdzies projektēšanas 
iepirkums, un ir uzsākti projek-
tēšanas darbi, kuri tiks pabeigti 
2017. gada 2. ceturksnī. Pare-
dzams, ka gājēju celiņa izbūve 
tiks pabeigta 2018. gadā.
Lai arī aktīvā ceļu remontdar-
bu un būvdarbu sezona ir no-
slēgusies, ja laika apstākļi būs 
tam labvēlīgi, ziemā turpināsies 
darbi pie iesāktajiem objektiem. 

Darbi, kurus paredzēt turpināt 
arī ziemas periodā: iekšpagalmu 
segumu atjaunošana Gaismas 
ielā 3 un 4, gājēju ceļa seguma 
atjaunošana Stacijas ielā, kā arī 
automašīnu stāvlaukuma izbūve 
ar vietu aptuveni divdesmit auto-
mašīnām pie Olaines slidotavas, 
Kūdras ielā 5. 
Par 2017. gadā plānotajiem dar-
biem pašvaldība informēs pēc 
nākamā gada budžeta apstipri-
nāšanas.

NOSLĒGUSIES IELU UN CEĻU REMONTDARBU SEZONA

Olaines novada dome 2016. gada 26. oktobra sēdē (prot. Nr. 10, 
25. §) pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākša-
nu nekustamā īpašuma "Mazgailīši" zemes vienībām "Mazirbī-
tes" un "Vistiņu ceļš" un grozījumiem Olaines novada domes 
lēmumā (prot. Nr. 6, 29. §)".
Saskaņā ar spēkā esošo Olaines pagasta teritorijas plānojumu 
2008.–2020. gadam nekustamā īpašuma "Mazirbītes" zonē-
jums ir "Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas" (75%) un 
"Dabas pamatnes teritorijas" (25%), savukārt nekustamā īpašu-
ma "Vistiņu ceļš" zonējums ir "Turpmākas izpētes un plānoša-
nas teritorija". Detālplānojums precizēs izmantošanas iespējas 
un apgrūtinājumus.
Ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties elektroniskajā 
vidē Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnes 
www.olaine.lv sadaļā  "Attīstība" – "Detālplānojumi".
Papildu informāciju un konsultācijas sniedz Olaines novada 
pašvaldības speciāliste teritoriālplānojuma un zemes ierīcības 
jautājumos Aija Zandere (tālr. 67146060, epasts: 
aija.zandere@olaine.lv) un detālplānojuma izstrādātāja 
IK "Plānošanas eksperti" projekta vadītājs Pauls Grants 
(tālr. 29209638, epasts: pauls@planosana.lv).

Ministru kabineta noteikumu Nr. 491 "Mājas  
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" gro-
zījumi paredz, ka sunim, kas sasniedzis sešu 
mēnešu vecumu, līdz 2017. gada 1. janvārim 
jāimplantē mikroshēma un tas jāreģistrē Lauk-
saimniecības datu centra (LDC) datubāzē. 
Suņiem implantēt mikroshēmas var privāti 
praktizējoši veterinārārsti, kas maksu par pakal-
pojumu nosaka saskaņā ar savu cenrādi.
Plašāka informācija pieejama Lauksaimniecī-

bas datu centra mājaslapā www.ldc.gov.lv un 
pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv. Lūdzam 
ņemt vērā, ka ar mikroshēmu iezīmētajiem dzīv-
niekiem būs vieglāk atrast saimnieku, ja suns 
būs noklīdis, kā arī nepieciešamības gadījumā, 
nolasot datus, varēs noteikt, vai suns ir potēts, 
piemēram, pret trakumsērgu.
Suņu īpašniekiem, kuri nebūs savu dzīvnieku 
reģistrējuši LDC līdz 2017. gada 1. janvārim, 
jāņem vērā, ka par to paredzēts sods.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajiem īpašumiem "Mazirbītes" un "Vistiņu ceļš", 

Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā

NO NĀKAMĀ GADA SUNIM OBLIGĀTI JĀBŪT 
APZĪMĒTAM UN REĢISTRĒTAM!

A
KLASE

IELU UN CEĻU UZTURĒŠANA ZIEMĀ
UZTUR UN APSAIMNIEKO

PAŠVADĪBAS PĀRRAUDZĪBĀ IR IELAS UN CEĻI 115 KM GARUMĀ

IELU UN CEĻU UZTURĒŠANA ZIEMĀ

Ielas un ceļus – AS "Olaines 
ūdens un siltums"

OLAINES NOVADA 
TERITORIJU ŠĶĒRSO 
VALSTS AUTOCEĻI

A8 "Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža"
A5  "Rīgas apvedceļš" 

V28 "Blukas – Emburga"
V8 "Jaunolaine – Plakanciems"

V7 "Baloži – Plakanciems – Iecava"
V12 "Jāņupe – Mežsētas – Zīles"

V27 "Misas tilts – Dzērumi"
V13 "Tīraine – Jaunolaine"
V18 "Pievedceļš Olainei"

V1088 "Pievedceļš Klīves karjeram"
CEĻUS UZTUR VAS 

"LATVIJAS VALSTS CEĻI"

NOVADA IELAS UN CEĻI SADALĪTI UZUTRĒŠANAS KLASĒS

Gājēju ietves – AS "Olaines 
ūdens un siltums"

Daudzdzīvokļu ēku teritorijas – 
namu apsaimniekotāji

Privātmājas, tām piegulošas 
teritorijas, dārzkopības 

kooperatīvās sabiedrības – 
īpašnieki*

A1
KLASE

B
KLASE

C
KLASE

D
KLASE

Autoceļu klases tiek noteiktas pēc automašīnu vidējās satiksmes intensitātes diennaktī 
(atsauce uz MK not. Nr. 224) 

*  Dārzkopības kooperatīvajās sabiedrībās intensīvas snigšanas laikā (piemēram, vienas nakts 
laikā sasnieg vairāk nekā 50 cm sniega) kooperatīvu vadītājiem ir iespēja griezties pie 
pašvaldības pēc palīdzības. Pašvaldības speciālisti nodos informāciju ceļu uzturētājiem un 
pēc tam, kad tiks nodrošināti atbilstoši apstākļi uz pašvaldības ceļiem, uzsāks uzturēšanas 
darbus dārzkopību kooperatīvu teritorijās.

Atkarībā no brauktuves stāvokļa un laikapstākļiem, 
ielu un ceļu slīdamības mazināšanai izmanto –

Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu organizē un pārrauga Olaines 
novada pašvaldības Attīstības nodaļas Ceļu inženieris Andis Šarkovskis 

Tālrunis: 20141670, e-pasts: andis.sarkovskis@olaine.lv
www.olaine.lv

www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba/

sāls un smilts 
maisījumu

speciālo sāls 
maisījumu
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Gaiša, gaiša uguns deg
Tumšā ziemas laiciņā;
Tur laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.

Olaines novada domē 2016. gada 
26. novembrī un 10. decembrī 
notika pasākumi "Jaundzimušo 
svinīgā reģistrācija", uz kuriem 
bijām uzaicinājuši 66 Olaines 
novada jaundzimušos bērniņus – 
35 meitenītes un 31 puisīti, kā arī 
viņu vecākus. No 66 mazuļiem 
31 bija pirmdzimtais bērniņš, 24 
– otrās atvasītes, 10 – trešie, un 1 
– ceturtais bērniņš ģimenē. Kopā 
ar mammām, tētiem, māsām, 
brāļiem, radiem un draugiem 
bija ieradušies 48 mazulīši vecu-
mā no 3 līdz 9 mēnešiem. Olai-
nes novada domes priekšsēdētājs 
Andris Bergs apsveica bērniņu 
vecākus ar īpašo notikumu viņu 
dzīvē – bērna piedzimšanu, pa-
sniedzot apsudrabotu melhiora 
karotīti ar iegravētu bērna vārdu 
un dzimšanas datiem, naudas 
balvu 150 eiro apmērā un ziedus. 
Jaundzimušos un viņu vecākus, 
radus un draugus pasākumā prie-
cēja bērnu vokālais ansamblis 
"Olaines cālīši" skolotājas Aijas 
Liepiņas vadībā. Pēc pasākumu 
svinīgajām daļām notika kopīga 
fotografēšanās un bija iespēja 
apmeklēt Olaines Vēstures un 
mākslas muzeju, kā arī iemalkot 
kafiju vai tēju un brīvā gaisotnē 
aprunāties ar domes priekšsēdē-
tāju Andri Bergu par sev intere-
sējošām tēmām.

Mīļi sveicam Amandu Vur-
ču, Dominiku Ļaļko, Matveju 
Bučinski, Robertu Gaidlazdu, 
Remu Kožemjakinu, Kristapu 
Ābolu, Esteri Ribicku, Ralfu 
Urbanoviču, Daniilu Beluginu, 
Dārtu Dāmi, Eviju Zviedri, Do-
miniku Ivanovu, Alekseju Pod-
rezu, Liliju Skubeņiču, Emīliju 
Jakobsoni, Kirillu Stepanovu, 
Valēriju Goršanovu, Elzu Glāz-

nieci, Elizabeti Zemīti, Leonar-
du Truntiku, Sofiju Martiņuku, 
Veroniku Kuļikovu, Kirillu Puš-
ņakovu, Leo Kramerovski, Ste-
fāniju Zaļesku, Martu Pēterhe-
niPētersoni, Mareku Žvaigžditi, 
Ļevu Korecki, Anniku Auziņu, 
Milānu Utāni, Ariannu Drozdo-
viču, Viktoriju Firsovu, Adria-
nu BērziņuMartinovu, Adrianu 
Tropkinu, Sofiju Ogenofejeiru 

Dukuli, Eliju Sarkani, Mairi 
Sliesoraiti, Tihomiru Paņutu, 
Adriju Atvaru, Sofiju Kuzņeco-
vu, Leo Madelānu, Alisi Kroto-
vu, Sultanu Dernovu, Robertu 
Arcimoviču, Līgu Šmandi, Nilu 
Novašu, Marku Babkovu, Mila-
nu Čiževsku, Ruslanu Jefremo-
vu, Viesturu Dilēviču, Dominiku 
Kavinski,  Annu Vējoni, Terensu 
Losevu, Kristiānu Gaili, Viktoru 

Klismetu, Ameliju Kļimovu, So-
fiju Kavecku, Kristeru Kuzminu, 
Jaroslavu Vorobjovu, Arti Dam-
rozi, Elzu Vaičuli, Lanu Bara-
novsku, Edvardu Jāni Zavadski, 
Aleksiju Romani, Uļjanu Savri-
noviču, Aronu Modnovu un viņu 
vecākus!

Lai bērniņi aug veseli, patiesi 
un laimīgi! Lai viņi ir prieka un 

gandarījuma avots jums, mīļie 
vecāki! 
Lai gaišās domas, miers un 
mīlestība, kas ielīs jūsu sirdīs 
svētvakarā, pavada jūs arī visu  
2017. gadu! 

Ināra Brence,
Olaines novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ

15. decembra vakarā Olaines 
Kultūras namā tika noskaidroti 
Olaines novada konkursa "Jau-
niešu gada balva" septiņu no-
mināciju uzvarētāji. Jau ceturto 
gadu Olaines novada pašvaldība 
apzina aktīvākos un talantīgākos 
novada jauniešus un izvērtē viņu 
personīgos sasniegumus un ie-
guldījumu novada attīstībā. 

Šogad tika pieteikti 20 preten-
denti: Liene Johansone, Marika 
BrokaŠvarca, Andris Krūmiņš, 
Ketija Černika, Annija Skudra, 
Aleksandrs Hrisanfovs, Viktori-
ja Jansone, Ketija Cīrule, Sandra 
Rudzīte, OMTK dienesta viesnī-
cas audzēkņu padome, jauniešu 
deju kolektīvs "Dzērve", Karī-
nas Segrumas projekts "Revo-
lution in 3", Intas Konošonokas  
projekts "Sirreālā Olaine", Luīze 
Bērziņa, Emīls Pauls Mortuzāns, 

Davids Vardiašvili, Artūrs Au-
sējs, Edijs Ausējs, Aleksandrs 
Čmiļs un Krists Indrišonoks.
Olaines novada pašvaldība 
izsaka pateicību visiem 20 no-
minantiem un apsveic uzvarē-
tājus!

Gada brīvprātīgais – 
Ketija Černika;
Gada jauniešu projekts – 
"Sirreālā Olaine", 
Inta Konošonoka;
Gada jaunais sportists – 
Artūrs Ausējs;
Gada jaunais mākslinieks – 
Viktorija Jansone;
Gada jauniešu balsts – 
Marika BrokaŠvarca;
Gada jauniešu organizācija – 
OMTK dienesta viesnīcas 
audzēkņu padome;
Gada jaunietis – 
Andris Krūmiņš;

Veicināšanas balvu saņēma 
Aleksandrs Hrisanfovs!

Konkursa vērtēšanas komisija 
izsaka pateicību arī nominantu 
pieteicējiem, jo novērtēt jaunie-
šu ieguldīto darbu ir ļoti svarīgi. 

Šis konkurss ir veids, kā pago-
dināt jauniešus, parādīt, ka viņu 
darbs tiek pamanīts un atzīts. Lai 
gan jau tagad ir sarežģīti izšķir-
ties, kurš nominants iegūs titulu, 
komisija novēl, lai nākamgad 
būtu vismaz divreiz vairāk pie-

teikumu, jo talantīgu un uzņē-
mīgu jauniešu Olaines novadā ir 
ļoti daudz.

Katras nominācijas uzvarētājs 
tika apbalvots ar atzinības rakstu 
un piemiņas velti – stikla kausu. 
Nominācijas "Gada jauniešu or-
ganizācija" uzvarētājiem tika pa-
sniegta 100 EUR dāvanu karte, 
bet pārējo nomināciju uzvarētāji 
saņēma 50 EUR dāvanu karti. 
Savukārt veicināšanas balvas ie-
guvējs saņēma atzinības rakstu 
un 25 EUR dāvanu karti. 

Noslēdzošajā vakara daļā ik-
viens pasākuma apmeklētājs va-
rēja ļauties humora un smieklu 
pilnajam improvizācijas teātra 
"KIKIT" priekšnesumam.

Agnese Kalniņa,
jaunatnes lietu speciāliste

NOSKAIDROTI KONKURSA "JAUNIEŠU GADA BALVA" LAUREĀTI
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7. decembrī Olaines Kultūras 
centrā pulcējās Pierīgas reģiona 
bibliotēku darbinieki, lai atska-
tītos uz šajā gadā paveikto un 
godinātu tos bibliotekārus, kuri 
šogad snieguši ieguldījumu sa-
vas bibliotēkas un novada tēla 
veidošanā, kā arī sveiktu darbi-
niekus apaļajās darba jubilejās.
Par tradīciju kļuvušais pasā-
kums katru gadu tiek rīkots citā 
pašvaldībā, tādējādi dodot bi
bliotekāriem iespēju paviesoties 
kaimiņu novados un iepazīt to 
bibliotēkas. Šogad astoņdesmit 
Pierīgas bibliotekāri tikās Olai-
nē, kur Olaines Bibliotēkas vadī-
tāja Anastasija Kargapoļceva ar 
saviem darbiniekiem gādāja par 
svētku izdošanos.
Pasākuma ietvaros bibliotekāri 
apskatīja jauno, šajā gadā re-
novēto Olaines 1. vidusskolas 
bibliotēku, kura pēc lieliem pār-
būves darbiem tapusi par moder-
nu, plašu, divstāvu "māju" grā-
matām un radošu kultūras telpu 
olainiešiem. Dienas gaitā viesi 
apmeklēja arī Olaines Bibliotē-
ku. 
Pasākuma svinīgajā daļā klāt-

esošos sveica Olaines domes 
priekšsēdētāja vietniece Inta 
Purviņa, savā uzrunā teikdama, 
ka bibliotekāri pilda misiju un ir 
nozīmīgi informācijas pakalpo-
juma sniedzēji: "Par šo misiju, 
ko jūs esat uzņēmušies, līdzcil-
vēki jums ikdienā saka lielu pal-

dies un priecājas kopā ar jums, 
jo var lasīt grāmatas un saņemt 
vajadzīgo informāciju. Novēlu, 
lai šajā darbā piepildās jūsu ilgas 
un sapņi!"
Pasākuma gaitā tika pasniegts 
apbalvojums "Gada bibliotekārs 
2016", ko šogad saņēma Ropa-
žu novada bibliotēkas vadītāja 
Dace Smukša – viņa ar savu en-
tuziasmu un enerģiju veicinājusi 
Ropažu novada bibliotēku sistē-
mas sakārtošanu un bibliotēku 
tēla atpazīstamību ārpus novada 
robežām. 

Pasākuma viesus priecēja Olai-
nes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu koncerts, kurā priekš-
nesumus sniedza gan vokālā 
soliste, gan dažādu instrumentu 
spēles jaunie talanti.

PIERĪGAS BIBLIOTEKĀRI PULCĒJAS OLAINĒ

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI 
OLAINES NOVADĀ 

Pēternieku Sv. Pētera Romas katoļu baznīca 
(Pēternieki, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.)
24.12. plkst. 15.00 Dievkalpojums
 
Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas 
katoļu baznīca (Zemgales iela 7, Olaine, Olaines nov.)
24.12. plkst. 19.00 Dievkalpojums
25.12. plkst. 09.00 Svētā mise poļu valodā
25.12. plkst. 11.00 Svētā mise latviešu valodā
26.12. plkst. 09.00 Svētā mise poļu valodā
26.12. plkst. 11.00 Svētā mise latviešu valodā
31.12. plkst. 18.00 Dievkalpojums
01.01. plkst. 09.00 Svētā mise poļu valodā
01.01. plkst. 11.00 Svētā mise latviešu valodā
 
Olaines Sv. Elizabetes evaņģēliski luteriskā baznīca
(Baznīcas iela 2, Jaunolaine, Olaines nov.)
24.12. plkst. 16.00 Dievkalpojums
25.12. plkst. 14.00 Dievkalpojums
01.01. plkst. 14.00 Dievkalpojums
 
Olaines Vasarsvētku draudze "Svētā Trīsvienība"
(Kūdras iela 12A, Olaine, Olaines nov.)
24.12. plkst. 18.00 Dievkalpojums
25.12. plkst. 11.00 Dievkalpojums
31.12. plkst. 19.00 Dievkalpojums
07.01. plkst. 12.00 
Svētku pasākums bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadiem  
(bezmaksas ielūgumus iespējams saņemt draudzē 21.12.  
un 28.12., plkst. 19.00–20.00)
 
p/a "Olaines sociālais dienests" sociālās aprūpes centrs
(Zeiferta iela 8, Olaine, Olaines nov.)
29.12. plkst. 11.00 Dievkalpojums

Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīvu datorprasmju apguvi 
Olaines Pieaugušo izglītības centrā, esam izveidojuši aptauju, 
kurā lūdzam norādīt datorprasmes, kuras, jūsuprāt, būtu nepiecie-
šams iekļaut apmācību programmā. Aptauja ir anonīma, un tajā 
iegūtie dati tiks izmantoti tikai rezultātu analīzei apkopotā veidā. 
No jūsu aktivitātes ir atkarīga šo prasmju apguves nodrošināšana. 
Paldies par atsaucību!

1. Atzīmējiet elementārās datorprasmes, kuras, jūsuprāt, būtu 
jāiekļauj apmācību programmā (iespējamas vairākas atbildes)!

 Vēstuļu, iesniegumu, ziņojumu rakstīšana, 
 izmanotojot "MS Word"

 Epasta lietošana
 Informācijas meklēšana internetā
 Orientēšanās skolēna "Eklasē"
 Sociālo portālu ("Facebook", "Draugiem.lv" u. c.) lietošana
 "Skype" lietošana
 Cits ______________________________________________

2. Atzīmējiet komplicētās datorprasmes, kuras, jūsuprāt, būtu 
jāiekļauj apmācību programmā (iespējamas vairākas atbildes)!

 Internetbankas lietošana
 Izziņu un attaisnoto izdevumu sūtīšana 

 Valsts ieņēmumu dienestam
 "MS Office" programmu izmantošana
 Iepirkšanās internetā (biļešu iegāde uz kultūras pasākumiem,

 sadzīves preču iegāde u. c.)
 Cits ______________________________________________

Aizpildīto aptaujas anketu līdz 2017. gada 13. janvārim lūdzam 
nogādāt Pieaugušo izglītības centrā, Zemgales ielā 31, 3. stāvā 
(darbadienās: 9.00–12.00 un 13.00–20.00). Nepieciešamības 
gadījumā sazināties, zvanot uz tālruni 67966741.
Aptauju iespējams aizpildīt arī elektroniski tīmekļa vietnē 
www.olaine.lv, sadaļā "Aptaujas".

APTAUJA PAR DATORPRASMJU 
APGUVI OLAINES PIEAUGUŠO 

IZGLĪTĪBAS CENTRĀ

ĪSTENO SAVAS IDEJAS AR LEADER PROGRAMMAS ATBALSTU
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina 2. un 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros 
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. 

ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE | € 585 381,48
1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 224 517,04
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 234 494,06
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 126 370,38
VIENAM PROJEKTAM — € 20 000; ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70% — € 50 000

UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES | € 145 586,41
2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana| € 145 586,41
VIENAM PROJEKTAM — € 15 000; ja plānots izveidot jaunu publisko ēku — € 50 000

3.2. Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai | € 175 025,45

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE | € 175 025,45

VIENAM PROJEKTAM — € 15 000 
kultūrvēstures objekta labiekārtošanai — € 50 000

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE | € 150 000
3.1. Atbalsts teritorijai nozīmīgiem projektiem | € 150 000
Dabas takas izveide apkārt Līduma karjeram Olaines novadā | € 50 000
Skultes dabas un atpūtas parka izveide Mārupes novadā | € 50 000
Dabas takas izveide pie Babītes ezera Babītes novadā | € 50 000 
VIENAM PROJEKTAM — € 50 000

MĒRĶI UN RĪCĪBAS | KĀRTĀ PIEEJAMAIS KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

UZZINI — IESNIEDZ — ĪSTENO www.lad.gov.lv — LEADER programma 
www.pierigaspartneriba.lv | facebook.com/pierigaspartneriba

administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva 28644888, info@pierigaspartneriba.lv

PROJEKTUS VAR IESNIEGT:
klātienē: Jaunmārupes sabiedriskā ēka, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe / Zemgales 31, 3. stāvs, Olaine;
ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv;
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi.

16.01.2017.—16.02.2017.
PROJEKTU IESNIEGŠANA 2. kārtā

01.02.2017.—01.03.2017.
PROJEKTU IESNIEGŠANA 3. kārtā

ĀTRI UN ĒRTI!
Informējam, ka tagad arī pašvaldības sociālo tīklu kontos 

ir iespējams sekot līdzi noderīgai informācijai un 
aktualitātēm Olaines novadā.

Īpaši aicinām pievienoties pašvaldības oficiālajai lapai
www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba.

Pievienojies mums un uzzini pirmais!
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• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •

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, pie-

šķiršanas un saņemšanas 
 kārtību;
1.4. lēmumu apstrīdēšanas un 
 pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pabalsti tiek izmaksāti no Olai-
nes novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, kas paredzēti sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
izdevumiem, neizvērtējot personas 
materiālo stāvokli. 
3. Ar sociālo palīdzību saistīto jau-
tājumu risināšanu un lēmumu pie-
ņemšanu Olaines novada dome de-
leģē pašvaldības aģentūrai "Olaines 
sociālais dienests" (turpmāk – Die-
nests).
4. Pabalstus var saņemt persona, 
kuras deklarētā pamata dzīvesvieta 
ir Olaines novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā. 
5. Noteikumos lietotie termini:
5.1.  daudzbērnu ģimene šo no-

teikumu izpratnē ir ģimene, 
kur personai (pašai vai kopā 
ar laulāto) aprūpē ir vismaz 
trīs bērni, to skaitā audžuģi-
menē ievietoti un aizbildnībā 
esoši bērni. Par daudzbērnu 
ģimenes bērnu uzskatāma arī 
pilngadīga persona, kas nav 
sasniegusi 24 gadu vecumu, 
ja tā iegūst vispārējo, profe-
sionālo vai augstāko izglītību;

5.2.  izdevumus apliecinoši doku-
menti šo noteikumu izpratnē 
ir kases čeka, stingrās uz-
skaites 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 pār-
stāvis), kurai deklarēta dzīvesvieta 
Olaines novadā kopā ar bērnu (bēr-
niem), iesniedz Dienestā iesniegu-
mu par daudzbērnu ģimenes statusa 
piešķiršanu.
7. Iesniegumam jāpievieno:
7.1.  izziņa no mācību iestādes, 

ja bērns apgūst izglītību citā 
pašvaldībā vai ja bērns ir piln-
gadīga persona;

7.2.  bāriņtiesas lēmums par aiz-
bildnības nodibināšanu, ja 
ģimenē ir aizbildnībā esošs 
bērns;

7.3.  bāriņtiesas lēmums par bērna 
ievietošanu audžuģimenē, 
ja audžuģimenē ir ievietots 
bērns.

8. Dienestam ir tiesības pārbaudīt 
ziņas par ģimeni, izmantojot pašval-
dības un valsts datu reģistros pieeja-
mās ziņas par ģimeni (personu) vai 
pieprasot ziņas no valsts un pašval-
dību institūcijām, kā arī pieprasīt 
iesniedzējam uzrādīt informāciju 
apliecinošus dokumentus, ja nepie-
ciešamā informācija nav pašvaldī-
bas un valsts datu reģistros.

9. Dienests lēmumu par ģimenes 
atbilstību daudzbērnu ģimenes sta-
tusam pieņem ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā no dienas, kad saņemts 
iesniegums un citi lēmuma pieņem-
šanai nepieciešamie dokumenti.
10. Daudzbērnu ģimenes statusa 
periods tiek noteikts no lēmuma pie-
ņemšanas dienas:
10.1. līdz vecākā bērna pilngadībai 

vai līdz bāriņtiesas lēmumā 
par ārpusģimenes aprūpi no-
teiktajam termiņam, ja ģime-
nē ir tikai nepilngadīgi bērni;

10.2. uz 12 mēnešiem, ja ģimenē ir 
bērns, kurš sasniedzis piln-
gadību.

11. Atkārtotu iesniegumu par daudz-
bērnu ģimenes statusa noteikšanu 
persona iesniedz vienu līdz divus 
mēnešus pirms 10. punktā noteiktā 
perioda beigām.

III. Pabalstu veidi
12. Dienests izsniedz šādus 
pabalstus:
12.1. pabalsts ģimenei sakarā ar 

bērna piedzimšanu;
12.2. pabalsts cienījama vecuma 

personai;
12.3.  pabalsts Zelta kāzu jubilejā;
12.4.  pabalsti daudzbērnu ģime-

nei;
12.5.  pabalsti bērnam ar invalidi-

tāti;
12.6.  pabalsti aizbildnim; 
12.7.  pabalsti audžuģimenei;
12.8.  pabalsti bārenim un bez 

vecāku gādības palikušam 
bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās pēc piln-
gadības sasniegšanas;

12.9.  pabalsti politiski represētai 
personai;

12.10. pabalsts personai, kura atbrī-
vota no brīvības atņemšanas 
iestādes;

12.11. pabalsts tuberkulozes slim-
niekam;

12.12. apbedīšanas pabalsts;
12.13. pabalsts aizgādnim;
12.14. pabalsts ārkārtas situācijās.

IV. Pabalsta saņemšanas kārtība
13. Persona šo noteikumu 12.4.–
12.14. punktā noteiktajos gadījumos 
iesniedz Dienestam rakstveida ie-
sniegumu, kurā norāda, kāda veida 
pabalstu vēlas saņemt, un pievieno 
nepieciešamo dokumentu kopijas 
vai oriģinālus.
14. Informāciju par personām, ku-
rām ir tiesības saņemt 12.1.–12.3. 
punktā noteikto pabalstu, Dienestam 
iesniedz Olaines Dzimtsarakstu no-
daļa.
15. Dienests 10 dienu laikā pēc do-
kumentu saņemšanas un reģistrē-
šanas pieņem lēmumu piešķirt vai 
atteikt pieprasīto pabalstu. 
16. Pabalsti tiek izmaksāti pakalpo-
jumu sniedzējiem vai personai, kura 
pieprasa pakalpojumu, pārskaitot uz 
bankas kontu vai izmaksājot skaidrā 
naudā.
17. Ja persona saņem šo noteiku-
mu 12.4. un 12.6. punktā noteiktos 
pabalstus un bērns maina izglītības 
iestādi, personai jāiesniedz Dienes-
tam atkārtots iesniegums.

V. Pabalsts ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu
18. Pabalstu 150 euro piešķir par 
katru jaundzimušo bērnu, kura pir-
mā pamata dzīvesvieta kopā ar vie-
nu no vecākiem deklarēta Olaines 
novadā, ja par bērnu nav izmaksāts 
bērna piedzimšanas pabalsts citā 
pašvaldībā. Pabalsts tiek izmaksāts 
skaidrā naudā vai pēc vecāka pie-
prasījuma pārskaitīts 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. Pabalsts cienījama vecuma 
personai
20. Pabalstu 50 euro piešķir un iz-
maksā personām 80 un 85 gadu ju-
bilejās.
21. Pabalstu 75 euro piešķir un iz-
maksā personām 90 līdz 99 gadu ju-
bilejās, un pabalstu 150 euro piešķir 
un izmaksā personām 100 un vairāk 
gadu jubilejās.
22. Dienests organizē sveikšanu 
un pabalsta izmaksu skaidrā naudā 
personas dzīvesvietā viena mēneša 
laikā no personas dzimšanas dienas 
datuma vai pēc personas pieprasīju-
ma pārskaita  pabalstu uz norādīto 
bankas kontu. 

VII. Pabalsts Zelta kāzu jubilejā
23. Pabalstu 150 euro piešķir par 
laulībā nodzīvotiem 50 gadiem un 
izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita 
uz norādīto bankas kontu vienam no 
laulātajiem, ja abi laulātie ir dekla-
rēti Olaines novadā vismaz divpad-
smit mēnešus. 
24. Olaines novada Dzimtsarak
stu nodaļa organizē svinīgu laulāto 
sveikšanu.

VIII. Pabalsti daudzbērnu 
ģimenei
25. Daudzbērnu ģimenei, ja tā ne-
saņem sociālās palīdzības pabalstus 
kā trūcīga, maznodrošināta vai aiz-
bildņu ģimene, ir tiesības par katru 
bērnu saņemt ēdināšanas pabalstu 
un pabalstu bērna izglītībai un au-
dzināšanai. 
26. Pabalsts tiek piešķirts, pamato-
joties uz personas (bērna likumiskā 
pārstāvja), kurai deklarēta dzīves-
vieta Olaines novadā kopā ar bērnu 
(bērniem), vai bērna, kurš deklarēts 
Olaines novadā un sasniedzis piln-
gadību, iesniegumu. 
27. Ikmēneša ēdināšanas pabalsts 
tiek piešķirts par daudzbērnu ģi-
menes statusa periodu Olaines no-
vada domes noteiktajā apmērā par 
faktiski apmeklēto dienu skaitu par 
katru bērnu, kurš apmeklē Olaines 
novada vai ārpus Olaines novada 
teritorijas tuvāk pamata dzīvesvietai 
esošo pirmsskolas izglītības iestādi 
vai apgūst izglītību Olaines novada 
vai ārpus Olaines novada teritorijas 
tuvāk pamata dzīvesvietai esošajā 
citas pašvaldības izglītības iestādē. 
28. Pabalsts 72 euro bērna izglītī-
bai un audzināšanai tiek piešķirts 
katram bērnam sākot no 1. klases 
daudzbērnu ģimenes statusa periodā 

vienu reizi kalendārā gada laikā, ja 
bērns mācās dienas apmācības izglī-
tības iestādē. 

IX. Pabalsti bērnam ar 
invaliditāti
29. Pabalstu 360 euro mēnesī vasa-
ras periodā (jūnijs, jūlijs, augusts) 
piešķir bērnam ar invaliditāti, ja:
29.1. bērnam ar invaliditāti ir 

noteiktas medicīniskas indi-
kācijas īpašas kopšanas nepie-
ciešamībai sakarā ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem;

29.2. bērns ar invaliditāti ir skolēns 
(sākot no 1. klases); 

29.3. bērna ar invaliditāti vecāki 
veic algotu darbu, izņemot, 
ja kāds no bērna vecākiem 
sniedz tikai asistenta pakalpo-
jumu pašvaldībā, bet neveic 
nekādu cita veida algotu 
darbu. 

Pabalstu piešķir par diviem mēne-
šiem ģimenēm, kur viens no vecā-
kiem aprūpē bērnu ar invaliditāti, un 
par vienu mēnesi ģimenēm, kur abi 
vecāki aprūpē bērnu ar invaliditāti. 
30. Pabalstu ārstniecības, rehabili-
tācijas, recepšu medicīnas preču un 
recepšu medikamentu izdevumiem 
līdz 250 euro kalendārajā gadā pie-
šķir bērnam ar invaliditāti, pamato-
joties uz minētos izdevumus aplieci-
nošiem dokumentiem.

X. Pabalsti aizbildnim
31. Aizbildnim par katru aizbildnī-
bā esošu bērnu līdz tā pilngadības 
sasniegšanai, ja lēmumu par ārpus-
ģimenes aprūpi pieņēmusi Olaines 
novada bāriņtiesa, ir tiesības saņemt 
pabalstu bērna ikdienas izdevumiem 
un, ja aizbildņa ģimene nesaņem 
sociālo palīdzību kā trūcīga vai kā 
maznodrošināta, vai kā daudzbērnu 
ģimene, ir tiesības saņemt arī ēdi-
nāšanas pabalstu un pabalstu bērna 
izglītībai un audzināšanai:
31.1. pabalsts ikdienas izdevumiem 

65 euro tiek izmaksāts katru 
mēnesi.

 Pabalsts tiek piešķirts arī par 
bērniem, kuri pēc lēmuma 
par ārpusģimenes aprūpi 
pieņemšanas pastāvīgi dzīvo 
un ir deklarēti savu aizbildņu 
dzīvesvietās citos novados;

31.2. ēdināšanas pabalsts tiek pie-
šķirts Olaines novada domes 
noteiktajā apmērā par faktiski 
apmeklēto dienu skaitu par 
katru Olaines novadā dek-
larētu bērnu, kurš apmeklē 
Olaines novada vai ārpus 
Olaines novada teritorijas tu-
vāk pamata dzīvesvietai esošo 
pirmsskolas izglītības iestādi 
vai apgūst izglītību Olaines 
novada vai ārpus Olaines no-
vada teritorijas tuvāk pamata 
dzīvesvietai esošajā citas paš-
valdības izglītības iestādē;

31.3. pabalsts 72 euro bērna iz-
glītībai un audzināšanai tiek 
piešķirts aizbildnim par katru 
aizbildnībā esošu bērnu sākot 
no 1. klases vienu reizi ka-
lendārā gada laikā, ja bērns 
mācās dienas apmācības izglī-
tības iestādē.

XI. Pabalsti audžuģimenei
32. Pabalsts bērna uzturam 257 euro 
tiek piešķirts audžuģimenei, pama-
tojoties uz Dienesta un audžuģime-
nes līgumu. Pabalsts tiek izmaksāts 
katru mēnesi. Ja bērns ievietots 
audžuģimenē uz laiku, kas ir ma-
zāks par mēnesi, pabalsta apmēru 
nosaka proporcionāli dienu skaitam 
atbilstoši Ministru kabineta noteiku-
miem.
33. Pabalsts 145 euro tiek piešķirts 
pēc bērnam ievietošanas audžuģi-
menē apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei. Pabalsts tiek izmaksāts vie-
nu reizi kalendārajā gadā.

XII. Pabalsti bārenim un bez 
vecāku gādības palikušam 
bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās pēc 
pilngadības sasniegšanas, 
ja lēmumu par ārpusģimenes 
aprūpi pieņēmusi Olaines novada 
bāriņtiesa
34. Vienreizējs pabalsts tiek pie-
šķirts divu sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmērā patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai.
35. Vienreizējs pabalsts 250 euro 
tiek piešķirts sadzīves priekšme-
tu un mīkstā inventāra iegādei, vai 
par šo pabalsta summu Dienests iz-
sniedz sadzīves priekšmetus un mīk-
sto inventāru.
36. Ikmēneša pabalsts ikdienas iz-
devumu segšanai sociālā nodrošinā-
juma pabalsta apmērā tiek piešķirts, 
ja pilngadību sasniegušais bērns 
turpina mācības vispārējās vai pro-
fesionālās izglītības iestādē vai tur-
pina 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. 
37. Ikmēneša ēdināšanas pabalsts 
mācību gada laikā tiek piešķirts 
Olaines novada domes noteiktajā 
apmērā par faktiski apmeklēto die-
nu skaitu, ja bārenis, kurš sasniedzis 
pilngadību, apgūst izglītību Olaines 
novada vai ārpus Olaines novada te-
ritorijas tuvāk pamata dzīvesvietai 
esošajā citas pašvaldības izglītības 
iestādē.
38. Pabalsts 72 euro izglītībai un au-
dzināšanai tiek piešķirts vienu reizi 
kalendārā gada laikā, ja bārenis, 
kurš sasniedzis pilngadību, mācās 
dienas apmācības izglītības iestādē, 
bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai.
39. Dzīvokļa pabalsts bārenim tiek 
piešķirts izdevumiem par dzīvoja-
mās telpas lietošanu no dienas, kad 
bērns bārenis un bērns, kurš pali-
cis bez vecāku gādības, sasniedzis 
pilngadību, līdz 24 gada vecuma sa-
sniegšanai, ja bērns:
39.1. neīrē sociālo dzīvokli;
39.2. atteicies no tiesībām pretendēt 

uz Olaines novada pašvaldī-
bai piederošu vai tās nomātu 
dzīvojamo telpu;

Saistošie noteikumi Nr. SN14/2016
Apstiprināti ar Olaines novada domes
2016. gada 7. novembra ārkārtas sēdes lēmumu 
(11. prot., 1. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu, 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 
punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi" 
43. punktu

PAR MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM OLAINES NOVADĀ

 Turpinājums 7. lpp. 
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• Atbalstīt SIA "Zeiferti" sagata-
voto projekta "Ūdenssaimniecības 
attīstība Jaunolaines lielciemā, III 
kārta" ieceri, kas paredz maģistrālo 
ūdensvadu paplašināšanu Jaunolai-
nes ūdensapgādes sistēmā un jaunas 
pašteces kanalizācijas izbūvi, jaunu 
kanalizācijas spiedvadu izbūvi un 
trīs kanalizācijas sūkņu staciju izbū-
vi Jaunolaines centralizētās kanali-
zācijas sistēmā. Apstiprināt projekta 
finansēšanas plānu, kas paredz, ka 
projekta realizācijas kopējās izmak-
sas, ieskaitot PVN, būs 3 159 046,00 
EUR. ES KF līdzfinansējums –  
1 114 259,00 EUR.

• Atbalstīt AS "Olaines ūdens un 
siltums" ierosinātā projekta "Ūdens-
saimniecības attīstība Olaines pilsē-
tā, II kārta" realizāciju, kas paredz 
jaunas pašteces kanalizācijas izbū-
vi, jaunu kanalizācijas spiedvadu 
izbūvi, pašteces kanalizācijas tīklu 
rekonstrukciju un vienas kanalizā-
cijas sūkņu stacijas izbūvi. Apstipri-
nāt projekta finansēšanas plānu, kas 
paredz, ka projekta realizācijas ko-
pējās izmaksas, ieskaitot PVN, būs 
830 131,00 EUR. ES KF līdzfinan-
sējums – 158 322,00 EUR.

• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidus-
skolas skolēnus Ziemassvētku pa-
sākumā. Piešķirt 7843,00 EUR no 
Olaines novada pašvaldības pamat-
budžeta saldumu iegādei un Ziemas-
svētku apsveikuma kartīšu izgatavo-
šanai Olaines 1. un 2. vidusskolas 
skolēniem.

• Pieņemt zināšanai Olaines nova-
da pašvaldības 2017. gada budžeta 
projekta sagatavošanas pamatprinci-
pus.

• Atsavināt mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli Olaines novada paš-
valdībai piederošos nekustamos īpa-
šumus: "Tiltiņi" Nr. 182, "Atlantika" 
Nr. 46, "Bitīte2" Nr. 21. Apstiprināt 

nekustamo īpašumu atsavināšanas 
izsoles noteikumus.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemes gabalu dārzkopības sabied-
rībā "Ezītis" Nr. 126, Ezītī, Olaines 
pagastā, Olaines novadā.

• Piekrist atsavināt nekustamo īpa-
šumu – zemi Kūdras ielā 12A, Olai-
nē, Olaines novadā.

• Atzīt nekustamā īpašuma – dzī-
vokļa "Birznieki2"18, Jaunolainē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
– 2016. gada 15. novembra atsavi-
nāšanas izsoli par nenotikušu. Paga-
rināt nekustamā īpašuma atsavinā-
šanas publiskās izsoles pieteikšanās 
termiņu līdz 2017. gada 12. janvā-
rim. 

• Dzēst nekustamā īpašuma no-
dokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas par kopējo sum-
mu 12 623,13 EUR.

• Dzēst nekustamā īpašuma no-
dokļa pārmaksas par kopējo summu 
848,97 EUR.

• Atcelt Olaines novada domes 
2015. gada 26. augusta sēdes lē-
mumu "Par nekustamā īpašuma 
"Lielbaloži", Olaines pagastā, Olai-
nes novadā, un nekustamā īpašuma 
"Lielbaloži"2, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, nokavētā nodokļa 
parāda un nokavējuma naudas sa-
maksas termiņa pagarināšanu".

• Neizmantot pirmpirkuma tie-
sības uz Olaines novada teritorijā 
atsavināmiem nekustamajiem īpa-
šumiem "Liepas" Nr. 158 un "Rīts"  
Nr. 112/113/114 un piekrist, ka per-
sonas iegūst īpašumā nekustamos 
īpašumus.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz akciju sabiedrībai "KNK mediji" 

piederošajām sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību "Rīgas apriņķa avīze" 
pārdodamajām 7000 kapitāla daļām 
(16,16 %) un 8000 kapitāla daļām 
(18,48 %) par pārdošanas cenu.

• Piekrist, ka personas iegūst īpa-
šumā nekustamos īpašumus "Jāņ
upe2" Nr. 286/60 un "Ieviņa99"  
Nr. 4.

• Apstiprināt 2016. gada 15. no-
vembra izsoles protokolus nekus-
tamajiem īpašumiem "Vizbuļi2"  
Nr. 3812, "Lībieši" Nr. 1035, "Puri-
ņi" Nr. 3172, "Rīts" Nr. 257, "Dru-
va" Nr. 35.

• Izbeigt 2007. gada 28. novembrī 
noslēgto Lauku apvidus zemes no-
mas līgumu Nr. 121 zemes gabalam 
"Jaunība" Nr. 119 sakarā ar personas 
nāvi.

• Nodot nekustamo īpašumu Jelga-
vas ielā 5, Olainē, Olaines novadā, 
Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
rīcībā ar mērķi izveidot 1. pasaules 
kara vēstures izziņas maršrutu un 
atceres vietu, lai nodrošinātu izglī-
tojošus pasākumus muzeja darbības 
ietvaros, piesaistot LEADER finan-
sējumu uz 10 gadiem.

• Atļaut apvienot nekustamos īpa-
šumus Drustu gatvē 2 un Stacijas 
ielā 48 vienā nekustamajā īpašumā 
ar zemes vienības kopējo platību 
0,2889 ha. Piešķirt vienotu plānoto 
adresi apvienotajai zemes vienībai 
– Stacijas iela 48, Olaine, Olaines 
novads, LV2114.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jekta izstrādes nosacījumus nekus-
tamajam īpašumam "33. kvartāls", 
Olainē, Olaines novadā, atdalot no 
zemes vienības zemes gabalu un 
precizējot apgrūtinājumus.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-

jekta izstrādes nosacījumus nekus-
tamā īpašuma "Stūnīši 125/126", 
Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines 
novadā, zemes gabala sadalei divos 
atsevišķos nekustamos īpašumos un 
apgrūtinājumu precizēšanai. 

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jekta izstrādes nosacījumus nekus-
tamā īpašuma "Ieviņa99" 221/222, 
Medemciemā, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, zemes gabala sa-
dalei divos atsevišķos nekustamos 
īpašumos un apgrūtinājumu precizē-
šanai.

• Deleģēt Olaines novada pašval-
dības būvvaldei Olaines novada 
pašvaldības vārdā izskatīt jautāju-
mus par zemes ierīcības projekta 
izstrādi, sagatavot zemes ierīcības 
projekta nosacījumus, zemes ierī-
cības projekta nosacījumu grozī-
jumus, organizēt zemes ierīcības 
projekta nosacījumu izsniegšanu un, 

ja normatīvie akti nepieļauj zemes 
ierīcības projekta izstrādi, pieņemt 
lēmumu par atteikumu izsniegt ze-
mes ierīcības projekta nosacījumus.

• Piešķirt uz sešiem mēnešiem 
personai un viņas nepilngadīgajiem 
bērniem sociālo istabu Zemgales 
ielā 31, Olainē, Olaines novadā. 

• Uzņemt trīs personas ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas pakalpojuma saņemšanai 
pašvaldības aģentūras "Olaines so-
ciālais dienests" sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku.

• Pieņemt no personas dāvinājumu 
– dzīvokli Nr. 12 un mājas un zemes 
kopīpašuma 4746/261355 domā-
jamo daļu, Kūdras ielā 17, Olainē, 
Olaines novadā, – ar visām tiesībām 
un pienākumiem, kas saistīti ar šo 
dzīvokļa īpašumu un attiecas uz to.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (NOVEMBRIS)

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

39.3. atteicies no tiesībām saņemt 
citu Olaines novada paš-
valdības noteikto dzīvokļa 
pabalstu;

39.4. iesniedzis dzīvojamās telpas 
īres līguma kopiju, uzrādot 
oriģinālu;

39.5. reizi trijos mēnešos iesniedz 
dokumentus par izdevumiem 
par dzīvojamo telpu kopijas, 
uzrādot oriģinālus.

40. Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas 
un izmaksas kārtība noteikta saisto-
šo noteikumu 1. pielikumā "Dzīvok-
ļa pabalsta aprēķināšanas un izmak-
sas kārtība".

XIII. Pabalsti politiski represētai 
personai
41. Pabalstus izmaksā politiski re-
presētām personām, kuras ir reģis-
trētas Dienestā.
42. Pabalsts 60 euro katra kārtējā 
gada marta mēnesī tiek piešķirts mā-
jokļa apkures izdevumu segšanai. 
Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpoju-
ma sniedzējam, ja dzīvojamā mājā 
ir centralizēta apkure; ja dzīvojamā 
mājā ir malkas apkure, pabalsts tiek 
izmaksāts personai skaidrā naudā 
vai pārskaitīts uz personas norādīto 
bankas kontu.
43. Pabalsts 36 euro tiek piešķirts 
zobu protezēšanai vienu reizi kalen-
dārajā gadā. 

XIV. Pabalsts personai, kura 
atbrīvota no brīvības atņemšanas 
iestādes
44. Vienreizējs pabalsts 60 euro tiek 
piešķirts personai, kura atradusies 
ieslodzījumā ne mazāk kā 30 dienas 
un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvie-
ta pirms ieslodzījuma bija Olaines 
novada administratīvā teritorijā.

XV. Pabalsts tuberkulozes 
slimniekam
45. Pabalstu 3 euro par katru ap-
meklējuma dienu piešķir tuberkulo-
zes slimniekiem, kuriem katru dienu 
jāierodas medicīnas iestādē medika-
mentu saņemšanai. Pabalstu piešķir 
vienu reizi mēnesī, pamatojoties  uz 
ārstējošā ārsta izziņu par veikto ap-
meklējumu skaitu.

XVI. Apbedīšanas pabalsts
46. Vienreizējs pabalsts 300 euro 
tiek piešķirts par mirušu nepilnga-
dīgu personu un vienreizējs pabalsts 
500 euro par mirušu personu, par 
kuru netiek izmaksāts valsts ap-
bedīšanas pabalsts, un par Olaines 
novada teritorijā mirušu neatpazītu 
personu.
47. Pabalstu piešķir personai, kas or-
ganizē mirušā apbedīšanu.

XVII. Pabalsts aizgādnim
48. Ikmēneša pabalsts 25 euro tiek 
piešķirts personas ar ierobežotu rī-
cībspēju aizgādnim, ja šai personai 

nav likumīgo apgādnieku un tā neat-
rodas valsts aprūpes institūcijā.
49. Aizgādnis tiek iecelts ar Olaines 
novada Bāriņtiesas lēmumu.

XVIII. Pabalsts ārkārtas 
situācijās
50. Ārkārtas situācijās (stihiskas ne-
laimes, ugunsgrēks, plūdi) tiek pie-
šķirts pabalsts:
50.1. līdz 75 euro trīs dienu 

laikā pēc iesnieguma un 
ārkārtas situācijas faktu 
apliecinoša dokumenta 
saņemšanas pamatvajadzību 
apmierināšanai;

50.2. virs 75 euro ar Olaines novada 
domes lēmumu, pamatojoties 
uz atbilstošo institūciju 
izsniegtiem apliecinošiem 
dokumentiem par 
neparedzēto apstākļu radītiem 
zaudējumiem, un tikai tajos 
gadījumos, ja nepienākas cits 
valsts noteiktais pabalsts.

XIX. Noslēguma jautājumi
51. Dienesta pieņemto lēmumu var 
apstrīdēt Olaines novada domē.
52. Olaines novada domes lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvā proce-
sa likumā noteiktajā kārtībā.
53. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē 2011. gada 25. maija 
saistošie noteikumi Nr. 10 "Par ma-
teriālās palīdzības pabalstiem Olai-
nes novadā".

 Turpinājums no 6. lpp. 1. pielikums 
Olaines novada domes 2016. gada 7. novembra 
saistošajiem noteikumiem Nr. SN14/2016 

Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtība

1.  Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu 
un izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lieto-
šanu, mēnesī nevar pārsniegt šādus normatīvus:

1.1. īres maksa un citi nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām līdz 0,38 euro par 1 m2, bet nepārsniedzot 

 30 m2;
1.2. apkure (jebkuram apkures veidam) līdz 0,93 euro par 1 m2, bet nepār-

sniedzot 30 m2 un ne vairāk kā 170 euro kalendārā gada laikā;
1.3. elektroenerģija līdz 70 kWh; ja tiek izmantots elektriskais pavards, 

papildus vēl 50 kWh;
1.4. dabasgāze līdz 3,00 euro;
1.5. propāna gāzes balons līdz 3,00 euro, bet ne vairāk kā 30 euro kalendārā 

gada laikā;
1.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošana līdz 1,50 euro;
1.7. ūdens un kanalizācija līdz 1,55 euro par 1 m3, bet ne vairāk kā 4 m3;
1.8. karstais ūdens – 4,00 euro par 1 m3, bet ne vairāk kā 2 m3.
2.  Dzīvokļa pabalstu, izņemot pabalsta daļu kurināmā iegādei un propāna 

gāzes balona iegādei, katru mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas īpaš-
niekam vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam. Ja objektīvu apstāk-
ļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu pārskaita bāreņa norādītajā norēķinu 
kontā.

3.  Dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei un propāna gāzes balona iegā-
dei izmaksā pabalsta pieprasītājam katru mēnesi vai vienu reizi kalen-
dārajā gadā pēc pabalsta pieprasītāja izvēles.

4.  Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad 
katra pabalsta pieprasītāja dzīvokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms, sa-
dalot noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz pabalsta pieprasītāju skaitu. 

5.  Izdevumi par interneta, telefona, televīzijas un autostāvvietas izmanto-
šanu netiek segti.

Lai uzlabotu atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojuma kvalitāti 
Olaines novadā, visos sadzīves at-
kritumu dalītās vākšanas punktos no 
decembra ir izvietoti arī konteineri 
izlietotajiem stikla iepakojumiem. 
Stiklam paredzētajā šķirošanas kon-
teinerā jāmet tīras stikla burkas un 
pudeles bez pārtikas produktu atlie-
kām. Izlietotos stikla iepakojumus 
nav jāmazgā ar trauku mazgāšanas 
vai citiem līdzekļiem, pietiek, ja tos 
izskalo ar ūdeni. Uz stikla pudelēm 
un burkām drīkst būt etiķetes un alu-
mīnija folija, jo pārstrādes procesā 
tās tiks atdalītas. Stiklam paredzēta-
jā konteinerā nedrīkst mest porcelā-
na un stikla traukus, spoguļus, logu 
stiklu, spuldzes, balzama keramiku 
un eļļas pudeles.
Sadzīves atkritumu dalītās vākša-

nas punkti Olainē, kuros ir izvie-
toti konteineri stikla iepakojuma 
savākšanai: 
Zemgales iela 2
Zeiferta iela 22a
Strazdu iela 1
Veselības iela 1b
Zemgales iela 29
Zemgales iela 34
Zemgales iela 45
Zemgales iela 57
Stacijas iela 16
Stacijas iela 24
Stacijas iela 38
Parka iela 14

Atgādinām, ka šobrīd Olaines pil-
sētas teritorijā izvietoti šķirošanas 
konteineri arī papīram, kartonam un 
plastmasai. Visi iedzīvotāji tiek aici-
nāti šķirot atkritumus!

OLAINES NOVADĀ PIEEJAMI KONTEINERI 
IZLIETOTAJIEM STIKLA IEPAKOJUMIEM
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Staņislavu un Valentinu Giručus!
Laulība noslēgta 1956. gada 30. novembrī 

Valkas rajona Vijciema ciema izpildu komitejā.

sveic DIMANTA kāzās

Neskaitiet gadus un neskaitiet rozes –
Pāris, nepāris – kas par to!
Jūs esat pāris, un tas nozīmē –
Nevajag vairāk neko.

Gadi lai krājas virtenēs garās,
Un lai jums ceļā rozes zied!
Ja būsiet kopā, vienmēr varēsiet
Visus nepārus pāros siet.
/J. Osmanis/

Olaines novada dome

Olaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Sporta namā
Olaines izglītības iestādēs, jauniešu 
centrā "Popkorns", Olaines slidotavā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā

Olaines slidotavā

Olaines Sporta namā

Olaines Sporta namā

Olaines 1. vidusskolā

Olaines Kultūras namā

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
decembrī

Pasākumi Olaines novadā janvārī

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Antra Belkeviča, 51 gadu veca, 12.12.2016.
Juris Dolgovskis, 48 gadus vecs, 03.12.2016.
Mihails Glazkins, 74 gadus vecs, 21.11.2016.
Andris Indriksons, 35 gadus vecs, 29.11.2016.
Nikolajs Jaskins, 79 gadus vecs, 24.11.2016.
Tamāra Krilova, 79 gadus veca, 20.11.2016.

Valentīna Solovjova, 71 gadu veca, 03.12.2016.
Aleksandra Šveca, 83 gadus veca, 04.12.2016.

Igors Tutiņš, 38 gadus vecs, 30.11.2016.
Irēna Vārava, 73 gadus veca, 10.12.2016.

Jekaterina Voronova, 97 gadus veca, 23.11.2016.

KAD  KAS  KUR

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.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2016. gada 16. novembra līdz 12. decembrim reģistrētie mirušie

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, informācija par pasākumiem 
Olaines novada bibliotēkās – www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas)

11.01. plkst. 18.00

18.01. plkst. 18.00

20.01. plkst. 14.00 un 19.00

12.01. plkst. 17.00

14.01. plkst. 12.00

07.01. plkst. 11.00
12.01.–15.01.

15.01. plkst. 11.00
Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv
Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv
Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv
Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv

03.01. plkst. 10.00

19.01. plkst. 17.00

Ziņas par jubilāriem 12.12.2016.

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

70. gadskārtā
Vitaliju Aleksejevu 
Tatjanu Bačagovu 
Tamaru Baskakovu 
Dzintru Doķi 
Jāni Graudiņu 
Mistridiju Jegorovu 
Jevgeņiju Krivko 
Raitu Krūmiņu 
Jevgeņiju Nazarovu 
Jevgeniju Ozolu 
Ausmu Sarkani 
Janu Svečko
Edgaru Šķerbergu 
Veltu Šmiti
Ginu Tarvidu 
Anfisu Tropkinu
Nadezdu Vinogradovu 
Piamu Zaharovu
Pēteri Znotiņu 
Gaļinu Zvjaginu

75. gadskārtā
Žanetu Baranovsku 
Valentīnu Beļavsku
Vitāliju Daudišu 
Ēriku Družiņinu
Borisu Filatovu
Nikolaju Isakovu
Mihailu Lapo
Lifantiju Lavrenovu
Timofeju Melešu
Mihailu Mihailovu
Tatjanu Mingeleviču
Pēteri Nitišu
Veru Smoļinsku
Ivaru Štarku
Ilgu Zvanbergu

80. gadskārtā
Nikolaju Belovu 
Aleksandru Čabikinu
Tamāru Jermolajevu
Alinu Kuļiņiču
Albinu Ļitovu
Ņinu Makejevu
Gunāru Martini
Nadeždu Martinkeviču
Tamāru Medni
Veru Muravjovu
Stefāniju Ostrovsku

85. gadskārtā
Annu Ivanovu 
Jevgeņiju Jerjominu
Dzidru Kalniņu 
Veru Kaļiņinu

90. gadskārtā
Vladislavu Čerņecovu
Modri Nagliņu
Klementinu Odumāni
Jevgeņiju Pomerancevu
Anastasiju Smertjevu

91. gadskārtā
Ernu Peizumu
Valentinu Stulovu

92. gadskārtā
Āriju Daģi

Folkloras kopas "Dzedzieda" vakarēšana 
"Es dziesmiņu daudz zināju"
Latvijas leļļu teātra izrāde "Visskaistākā balss" 
(ieejas maksa – 2,00 EUR)
Barikāžu dienai veltīts atceres pasākums – dokumentālās 
filmas "Tēvu barikādes" izrāde
IZSTĀDES
Olaines Mūzikas un mākslas skolas pedagogu un audzēkņu 
darbu izstādes "Ziemas prieks" atklāšana
Benitas Žogotas fotogrāfiju izstādes atklāšana
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada čempionāts zolītē (4. posms)
Pasaules sniega diena

Olaines novada čempionāts galda tenisā (4. posms)
Olaines novada čempionāts telpu futbolā

Olaines novada atklātais amatieru hokeja čempionāts 
"Olaines Sporta centra kauss 2017"
Zemgales jaunatnes telpu futbola čempionāts 

Starpskolu vieglatlētikas sacensības telpās

IZGLĪTĪBA
Bērnu tiesību pamati novada skolu pedagogiem 
(lektore Svetlana Birjukova)
Dziedināšana ar gongu un citu arhaisku instrumentu 
skaņām (lektore Maija Mežecka)

Olaines
Domes Vēstis

i n f o r m a t ī v s  i z d e v u m s

Saņem

pa pastu!

Ja vēlaties saņemt "Olaines Do-
mes Vēstis" savā pasta kastītē, tad 
piesakieties pakalpojuma saņem-
šanai. Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz vie-
tas pašvaldībā (Zemgales ielā 33, 
Olainē, un Meža ielā 2, Jaunolai-

nē) un Gaismu bibliotēkā (Gais-
mas ielā 11, Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma nu-
muri elektroniskā formātā (sākot 
no 2006. gada) ir atrodami 
www.olaine.lv 

Kļūdas labojums 
Atvainojamies Zelta kāzu 

jubilāriem – Borisam un Jeļenai 
Lobakoviem, kā arī Pjotram 
un Raisai Platonoviem – par 
iepriekšējā "Olaines Domes 
Vēstis" numurā sajauktajām 

fotogrāfijām!


