
Sporta objekta renovācija sākās 
pagājušā gada vasarā un plā-
nots, ka tā pilnībā tiks pabeigta 
pavasarī, kad laikapstākļi ļaus 
izbūvēt plašu autostāvvietu sli-
dotavas apmeklētājiem. Šobrīd 
ir pabeigti darbi, kas saistīti ar 
ledus laukuma izbūvi: izveidots 
jauns slidotavas laukuma beto-
na klājums ar iestrādātām sal-
dēšanas sistēmas caurulēm un 
jaunas hokeja laukuma apmales. 
Šo darbu rezultātā nedaudz pa-
lielinājies laukuma izmērs – no 
46x22 m līdz 48x23 m. Pateico-
ties jaunajai saldēšanas sistēmai, 
ir iespējams daudz ātrāk izveidot 
ledus segumu. Tagad trīs dienu 
laikā atbilstošos laikapstākļos 
(ap 0°C) iespējams pilnībā uz-
saldēt ledus laukumu, kas pirms 
tam bija vairāku nedēļu darbs.
Ņemot vērā lielo slidotavas no-
slogojumu ziemā, kad novada 
skolas izmanto laukumu slido-
šanas nodarbībām, notiek hokeja 
treniņi bērniem un pieauguša-
jiem, kā arī darbojas daiļslido-
šanas pulciņš, un vasarā, kad sli-
dotavā tiek ieklāts multifunkcio-
nāls segums un tajā var nodarbo-
ties ar basketbolu, inline hokeju, 
skrituļslidošanu, florbolu, futbo-
lu, bijušās izglītības iestādes tel-
pu pielāgošana slidotavas darba 
specifikai bija liels izaicinājums.
Tika veiktas izmaiņas ēkas plā-
nojumā, lai nodrošinātu apmek-

lētājiem un sportistiem plašākas 
un speciāli pielāgotas telpas. Pēc 
pārbūves slidu nomas telpa at-
rodas vienkopus ar ģērbtuvēm. 
Nomā tiek piedāvātas gan hoke-
ja, gan daiļslidošanas slidas. 
Sportistiem izbūvētas četras da-
žāda lieluma ģērbtuves divos 
atsevišķos blokos, kas ļaus ko-
mandām netraucēti sagatavoties 
spēlēm. Izbūvētas jaunas dušas 
telpas un tualetes. 
Olaines novada domes priekšsē-
dētājs A. Bergs stāsta par slidota-
vas renovāciju: "Mēs sakārtojam 
un, protams, arī uzturam sporta 
infrastruktūru, un bija pienācis 
laiks renovēt 2006. gadā uzbū-
vēto slidotavu. Man ir patiess 
prieks, ka pēc renovācijas Olai-
nes novada iedzīvotājiem ir vēl 
plašākas iespējas izmantot šo 
sporta būvi."
Olaines novada domes deputāts 
Deniss Ļebedevs uzsver: "Ir sva-
rīgi, ka mēs nodrošinām skolām, 
skolniekiem, bērniem iespēju 
dažādot sporta stundas, piedāvā-
jot attīstīt arī slidotprasmi."
Attīstot sporta infrastruktū-
ru, Olaines novada pašvaldība 
2016. gada septembrī uzsāka 
Sporta nama būvniecību Jaun
olainē, kas nodrošinās sporta 
pieejamību Olaines novada ie-
dzīvotājiem. Plānots, ka būve 
tiks nodota sportistu rīcībā šī 
gada decembrī.

Nr. 1 (116) JANVĀRIS 2017
www.olaine.lv

Olaine
atceras

Jānis Znotiņš – bijušais 
Olaines Plastmasu 
pārstrādes rūpnīcas 
energoceha vadītājs 

2. lpp.

Renovācija

Apstiprināts pirmais 
daudzdzīvokļu māju 
renovācijas projekts

3. lpp.

Aizbildņiem

Divkāršots pabalsta 
apmērs par bērna 
uzturēšanu

4. lpp.

Pozitīvi

Paaugstinoties nodoklim,
nemainās atkritumu 
apsaimniekošanas maksa 

5. lpp.

Saistošie 
noteikumi

Viss par Olaines 
novada simboliku

6. lpp.

RENOVĒTA OLAINES SLIDOTAVA

OLAINES PILSĒTAS
50. GADADIENAS

pasākumu programma

  Laiks    Pasākums Vieta
no 10. janvāra līdz 
31. martam
no 1. līdz 20. februārim

no 7. līdz 28. februārim

16. februāris 
plkst. 17.00
18. februāris
plkst. 16.00
21. februāris
plkst. 15.00–20.00
23. februāris 
plkst. 10.00
24. februāris
plkst. 15.00–20.00
24. februāris
plkst. 17.00
24. februāris
plkst. 17.00–21.00
24. februāris
plkst. 17.00–24.00
24. februāris 
plkst. 21.00
24. februāris 
plkst. 21.30
25. februāris
plkst. 12.00
25. februāris
plkst. 14.00 un 16.30
25. februāris
plkst. 20.00
25. februāris
plkst. 15.00–19.00
25. februāris
plkst. 15.00–19.00
25. februāris
plkst. 17.00–02.00
26. februāris
plkst. 11.00

Olaines Bibliotēka

Olaines 1. vidusskolas 
bibliotēka
Olaines Bibliotēka

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs
Olaines Kultūras nams

Olaines Jauniešu centrs 
"Popkorns"
Olaines slidotava

Olaines Jauniešu centrs 
"Popkorns"
Olaines slidotava

Olaines Mežaparks

Olaines Mežaparks

Olaines Mežaparks 
pie ūdenstorņa
Olaines Mežaparka 
estrāde
Olaines 2. vidusskolas 
stadions
Olaines Kultūras nams

Olaines Kultūras nams

Olaines Mežaparka 
promenāde
Olaines Mežaparks

Olaines Mežaparks

Olaines slidotava

Novadpētniecības materiālu izstāde 
"Olaines raksts – ielas un nami"
Olaines Pieaugušo izglītības centra gleznošanas studijas darbu 
izstāde, veltīta Olaines pilsētas 50. gadadienai
Akcijaaktivitāte izstāžu cikla "Olainei – 50" 
ietvaros "Olaine – bibliotēka – cilvēks"
Olaines Vēstures un mākslas muzeja krājuma izstāde 
"Dzīve iespēju robežās. Olaine padomju laikā"
Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts 
"Olainei – 50" un vizuālās mākslas audzēkņu darbu izstāde
"Popkornam – 1! Olainei – 50!" 
1. daļa – dzimšanas dienas ballīte
Olaines novada izglītības iestāžu 
sporta spēles šorttrekā
"Popkornam – 1! Olainei – 50!" 2. daļa – lielformāta spēle 
"Olaine", video "Apsveikums Olainei 50. jubilejā"
"Ledus Disko" – bezmaksas slidošana visiem 
novada iedzīvotājiem
Radošās darbnīcas

"Staro Mežaparks"

Svētku uguņošana

Grupas "Musiqq" koncerts

Ziemas sporta diena 
(stafetes, ziemas aktivitātes, konkursi utt.)
OKC mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts 
"Mēs dāvinām sevi Tev, pilsēta!"
Svētku balle ar grupu "TirkizBand"

Tirdziņš (ugunskuri, karstie dzērieni u. tml.)

Radošās darbnīcas

"Staro Mežaparks"

Bērnu sadraudzības hokeja turnīrs
Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs (pa labi) un Olaines novada 
domes deputāts D. Ļebedevs (pa kreisi) renovētajā slidotavā, tiekoties ar 
skolēniem no projekta "Sporto visa klase" 

Svētkus dāvina
Olaines novada
pašvaldība

Daudz laimes,
dzimšanas dienā,

Olaine!

Sērijā "Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi" Latvijas Pasts  
2017. gadā izdod Olaines novada ģerboņa pastmarku, kuras 
autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. Pastmarkas nominālvērtība ir  
0,50 EUR, kas atbilst vienkāršas B klases vēstules nosūtīšanas iz-
maksām Latvijas teritorijā – tas nozīmē, ka šī pastmarka tiks lietota 
visbiežāk un ceļos pa visu Latviju. Pastmarkas tirāža sasniedz vie-
nu miljonu eksemplāru. Aicinām iedzīvotājus pilsētas jubilejas gadā  
iepriecināt draugus, nosūtot tiem ar roku rakstītu vēstuli, apmaksājot 
sūtījumu ar mūsu novada īpašo pastmarku!

OLAINES NOVADAM SAVA PASTMARKA!
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Jāņa Znotiņa atmiņas par Olai-
nes tapšanu sniedzas līdz 1954. 
gadam – vēl 13 gadus, pirms 
Olaine oficiāli kļuva par pilsētu 
(1967. gads). Ziemās klusa un 
patukša, Olaine atdzīvojās va-
sarās, kad no malu malām šeit 
ieradās kūdras purva strādnieki. 
"Jānis uz sarkanā motocikla," 
par viņu tolaik sacīja Olainē – 
Jānim Znotiņam bija pati pirmā 
"Java" Olainē.

Kā nonācāt Olainē?
Atbraucu 1954. gadā, pēc Rīgas 
Industriālā politehnikuma (RIP) 
Elektrotehniskās nodaļas pa-
beigšanas. Man ļāva izvēlēties 
starp Misas un Olaines kūdras 
fabrikām. Ilgi domāju, jo abām 
vietām bija savas priekšrocības. 
Izšķirties palīdzēja komisijas, 
kas norīkoja studiju beidzējus 
darbā, sekretāre, kas ieteica iz-
raudzīties Olaini Rīgas tuvuma 
dēļ. Gluži bez darba pieredzes 
nebiju, jo paralēli studijām biju 
jau gadu strādājis par elektriķi 
Rīgas elektromašīnbūves rūpnī-
cā (REZ*).

Studiju laikā dzīvoju glaunā 
vietā – RIP kopmītnē uz Šķūņu 
un Amatu ielu stūra (Vecrīgā, 
blakus Lielās ģildes namam), 
pēdējos kursos bijām vien divi 
studenti vienā istabā.

Kā piecdesmitajos gados 
izskatījās Olaine?
Kad atbraucu, uz tagadējās Kūd-
ras ielas bija viena vai divas 
divstāvu mūra mājas. Neviena 
daudzstāvu nama tad vēl nebi-
ja – tikai nelielas privātmājiņas, 
barakas, Kūdras fabrikas kanto-
ra ēka. Mani sākumā izmitināja 
vienā no barakām, otrajā stāvā. 
Tur gan iznāca padzīvot vien 
dažus mēnešus, jo drīz mani ie-
sauca armijā un turpmākos trīs 
gadus pavadīju tālu prom – No-
vorosijskā pie Melnās jūras. Pēc 
dienesta biju nodomājis tikt dar-
bā "Latvenergo", visi dokumenti 
jau bija nokārtoti, bet "atdūros" 
pret tolaik nekādi neapejamo, 
dzelžaino pieraksta sistēmu. At-

bildīgais milicis – resns ūsainis – 
pārvilka svītru manām iecerēm, 
jo atteicās parakstīt papīrus par 
pierakstu Rīgā un nosūtīja mani 
atpakaļ uz Olaines kūdras pur-
viem.

Kā nonācāt līdz domai par 
elektriķa profesiju?
Tas bija mammas ieteikums. Pēc 
kara mēs apmetāmies Ogresgalā, 
Kārļos, kur 1950. gadā pabeidzu 
Ogresgala pamatskolu. 1945. 
gadā pie mums sāka strādāt elek-
tromontieri, un, tiklīdz atjaunoja 
Ķeguma HES darbību, spriegu-
mu pa vecajām līnijām padeva 
arī Kārļos. Vēroju, kā vīri būvē 
jaunas gaisa vadu līnijas, remon-
tē vecās, laikam tad man pielipa 
tā elektrības padarīšana. Bija jau 
arī tāda dabiska interese par teh-
niku – pats uzmeistaroju pirmo 
radio ar austiņām un paštaisītu 
kristālu, ar draugu demonstrē-
jām pirmo "mājas kino", ko tad 
sauca par diafilmu, Ziemassvēt-
kos tiku pie fotoaparāta "Kom-
somoļec", ko ražoja vēl pirms 
populārā "Smena".

Kādi bija jūsu pienākumi 
Kūdras fabrikā?
Sāku strādāt par elektriķi un 
faktiski apkalpoju visas kūdras 
ieguves mašīnas, ko darbināja 
ar elektrību. Racēji, ekskavato-
ri, klājmašīnas un citi agregāti. 
Ņemot vērā, ka visa šī tehnika 
pamazām virzījās uz priekšu, ap-
gūstot aizvien jaunus kūdras lau-
kus, ik pa brīdim bija jāpārvieto 
kabeļi no viena staba uz nākamo. 
Nepatīkams darbs – bieži vien 
lietus laikā, tumsā bija jārāpjas 
augšā slapjā stabā ar pamatīgi 
smagu kabeli pār plecu... Rude-
ņos, kad beidzās kūdras iegu-
ves sezona, vajadzēja sagatavot 
elektrolīniju, lai pavasarī atsāktu 
darbu.

Cik cilvēku strādāja kūdras 
ieguvē?
Ziedu laikos vasaras sezonās ap 
1000 cilvēku. Kūdras izstrādes 
apjoms bija aptuveni pusmiljons 
tonnu gadā, pēc tam, kad Olaines 

fabrikai pievienoja Plakanciemu, 
Garozu, Mārupi. Pamati kūdras 
ieguves rūpniecībai tika ielikti 
ulmaņlaikos, 30. gadu vidū, un 
pēckara posmā šī nozare strauji 
attīstījās. Vispirms bija t. s. ga-
balkūdra, tad ražoja frēzkūdru, 
ko sūtīja uz Rīgas TEC.

Vai tad jau bija sākusies 
aktīvā Olaines būvniecība?
Aktīvs būvniecības posms sākās 
50. gadu beigās līdz ar kūdras 
brikešu fabrikas izveidi, ap to 
laiku no Rīgas uz Olaini pārvie-
toja arī līmes rūpnīcu. Tajā lai-
kā pilsēta vēl dzīvoja citā ritmā 
un cilvēku šeit bija salīdzinoši 
maz, it īpaši ziemās. Vasarā gan 
– kūdras racēji no malu malām 
sabrauca diezgan lielā skaitā. 
Strādniekiem bija atvēlēta at-
sevišķa ēka, vienā pusē dzīvoja 
vīrieši, un to sauca par "Indiju", 
bet blakus bija ieeja sieviešu 
pusē, ko sauca par "Koreju". Va-
sarās šī māja bija pilna, no Balt-
krievijas, pat no Udmurtijas cil-
vēki brauca. Cik zinu, daži tā arī 
palika un dzīvo Olainē vēl tagad. 
Kūdras purvā varēja salīdzinoši 
labi nopelnīt.

Un ko vakaros?
Vasarās gāja augsti – divas reizes 
nedēļā rīkoja dančus uz atklātās 
deju grīdas, tur līdz vēlai naktij, 
pat līdz rītam svinēja. Skaņupla-
tes atskaņoja no kultūras nama, 
ko nu kuru reizi paši sarunājām. 
Braucām arī uz dejām Rīgā – 
Ģildē, "Būvīšos" (celtnieku klu-
bā), medicīnas darbinieku klubā 
un citur. Savu sievu Zigrīdu no-
skatīju vienā no šādiem sarīkoju-
miem Ģildē.
Arī sportošana bija ļoti attīstīta 
– ar futbola komandu braukā-
jām pa visu Latviju, uzņēmām 
komandas Olainē, pie vecā 
ūdenstorņa bija labs laukums. 
Ar Kūdras fabrikas komandu 
piedalījāmies republikas "kūdri-
nieku" spartakiādē Valmierā un 
tikām pie trešās vietas! Dziedāju 
arī vīru vokālajā ansamblī, tā ka 
nebija tāda brīvā laika, kad vaja-
dzētu garlaikoties. 

Kur tolaik dzīvojāt?
Kad apprecējos, mums iedeva 
istabiņu, dzīvokli dalījām ar vēl 
vienu ģimeni. Kad piedzima 
dēls, tikām paši pie sava divista-
bu dzīvokļa, ko piešķīra Kūdras 
fabrika. Tiklīdz darbu mainīju, 
uzreiz dzīvoklis bija nost, bet, 
par laimi, jaunā darba vieta – 
Celtniecības direkcija – piešķīra 
citu tikko pabeigtā mājā. 

Bez dzīvokļa toreiz cilvēkiem 
bija vēl viens spilgts sapnis – 
auto. Jums izdevās tikt pie 
savas mašīnas?
Kad atnācu no armijas, nopir-
ku motociklu – tā bija pirmā 
"Java" Olainē! Mani pat toreiz 
tā saukāja: "Janka na krasnom 
motocikļe." Tas bija vēl pavi-
sam vecais modelis, ar aizdedzi 

uz benzīna bākas. Tad divi gadi 
patērētāju biedrības rindā, un 
tiku pie sava pirmā zapiņa – tā 
saucamās vabolītes, tā maksāja 
apaļus 2222 rubļus. Vēlāk bija 
mos kvičs, žigulis, bet pirmā 
mašīna palikusi īpašā atmiņā ar 

regulāriem ceļojumiem, kuros 
braucām kopā divas ģimenes. 
Mazajā zapiņā ietilpām mēs abi 
ar sievu, mūsu dēls un vēl sievas 
māsa ar vīru un meitu. Lielie uz 
sēdekļiem, viens mazais klēpī, 
bet otrs uz tā plauktiņa pie aiz-
mugurējā stikla. Visas mantas 
– telti, traukus un citas lietas – 
iepakojām gumijotā brezenta 
sainī, ko piesēja uz jumta bagāž-
nieka. Daudz braucām pa Latvi-
ju, uz Igauniju, nakšņojām teltīs, 
tā bija forša atpūta.
Man šķiet, tādas sadzīviskas lie-
tas uztvērām vienkāršāk un bija 
vieglāk. Teiksim, ar iepirkšanos 
ļoti labi tika galā bez lielveika-
liem. Bija viens pārtikas veikals, 
otrs rūpniecības precēm un tir-
gus. Galvenokārt paši olainieši 
tur tirgoja savu produkciju – pie-
nu, gaļu, dārzeņus. 

Cik ilgi kopumā nostrādājāt 
Kūdras fabrikā?
Desmit gadus. Uzkalpojos līdz 
galvenā enerģētiķa amatam, bet 
šis tomēr bija tāds izteikti sezo-
nāls darbs. Turklāt Olainē bija 
sācies moderno ķīmijas nozares 
rūpnīcu un dzīvojamo māju būv-
niecības laiks. Jauns laikmets. 
Gribēju piedalīties pilsētas tap-
šanā un tā es 1964. gada ziemā 
sāku strādāt celtniecības uzņē-
mumā "Himstroj", kas bija ģe-
nerāluzņēmējs celtniecības dar-
biem Olainē. Pēc tam strādāju 
tā saucamajā "rozā mājā" – Celt-
niecības direkcijā, kas sākotnē-
ji bija centralizēts celtniecības 
plānošanas, darbu veikšanas un 
apgādes centrs, bet vēlāk sada-
lījās starp dažādām rūpnīcām. 
Celtniecības apjomi tolaik bija 
milzīgi, jo vienlaikus gan būvēja 
dzīvojamās mājas, rūpnīcas, gan 
arī veidojās komunālā saimnie-
cība – ūdensapgāde, kanalizāci-

ja, siltumtīkli, elektrotīkli. Manā 
pārziņā bija liela daļa no šo celt-
niecības procesu elektroapgādes 
jautājumiem. 
Pēc Celtniecības direkcijas sa-
dalīšanās es nonācu Plastmasu 
pārstrādes rūpnīcā, kur vadīju 
energocehu un kopumā nostrā-
dāju 30 gadus. 

Ko tur tajā laikā ražoja?
Plastmasas granulas pārkausēja 
mucās, caurulēs, spaiņos, krū-
zēs un citos priekšmetos. Arī 
plastmasas detaļas VEF un REZ 
vajadzībām. Cik zinu, šī bija pir-
mā rūpnīca bijušajā PSRS, kura 
uzsāka plastmasas izstrādājumu 
ražošanu, izmantojot izpūšanas 
tehnoloģijas. Liels pieprasījums 
bija pēc izolācijas un medicīnas 
caurulītēm, kam uzbūvēja pat at-
sevišķu liešanas cehu. 
Pēc neatkarības atgūšanas pie-
prasījuma vairs nebija, iestājās 
tirgotāju ēra, kad galvenie ie-
nākumi ražošanas sektorā bija 
metāla tirdzniecība. Laikam jau 
mūsu vadība īsti nebija ieinte-
resēta turpināt rūpnīcas darbu. 
Bija gan arī cilvēki, kuri gana 
labi jaunajos apstākļos prata or-
ganizēt darbu kā privātuzņēmēji.

Nostrādājāt līdz pensijas 
vecumam?
Līdz zvanam! Tiklīdz man pali-
ka 60, izsauca uz kadru daļu un 
atbrīvoja ar mēneša pensiju 28 
latu apmērā, lai gan alga man 
nebija slikta – 200, 300 rubļu 
un vēl prēmijas. Laikam jau pats 
biju mazliet vainīgs, jo ne vien-
mēr darīju un runāju pa prātam 
vadībai. Pēc tam gandrīz desmit 
gadus nostrādāju par elektro-
montieri "Latvenergo" – savā 
ziņā atgriezos tajā darba vietā, 
ko biju noskatījis jaunības ga-
dos. 

Tagad esat atpūtā?
Jā. Priecājamies par bērniem, 
dzīvojam skaistā un patīkamā 
mazpilsētā, – Olaine pēdējo 
gadu laikā ir mainījusies uz labo 
pusi.

JĀNIS UZ SARKANĀ MOTOCIKLA

"Strādniekiem bija atvēlēta atsevišķa ēka, vienā 
pusē dzīvoja vīrieši, un to sauca par "Indiju", 
bet blakus bija ieeja sieviešu pusē, ko sauca par 
"Koreju"."

* No krievu val. – "Рижский 
электромашиностроительный 
завод (РЭЗ)"
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APSTIPRINĀTS PIRMAIS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU 
RENOVĀCIJAS PROJEKTS OLAINĒ

Attīstības finanšu institūcija 
"Altum" apstiprinājusi pirmo 
projektu valsts atbalsta sa-
ņemšanai daudzdzīvokļu māju 
energoefektivātes paaugstinā-
šanas programmā Olainē – re-
novācijas projekts apstiprināts 
piecu stāvu dzīvojamai mājai 
ar 55 dzīvokļiem Kūdras ielā 3,  
un mājas dzīvokļu īpašnieku 
pilnvarotais projekta īsteno-
tājs ir AS "Olaines ūdens un 
siltums".
"Altum" savā atzinumā norāda, 
ka atbalsta programmas "Izaug-
sme un nodarbinātība" 4.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Vei-
cināt energoefektivitātes paaug
stināšanu valsts un dzīvojamās 
ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta 
mērķa pasākuma "Veicināt ener-
goefektivitātes paaugstināšanu 

dzīvojamās ēkās" īstenošanas 
noteikumu ietvaros ir izvērtējis 
AS "Olaines ūdens un siltums" 
iesniegto pieteikumu dalībai at-
balsta programmā un secinājis, 
ka projekta tehniskā dokumen-
tācija atbilst prasībām un tajā 
norādītie energoefektivitātes pa-
sākumi nodrošinās plānoto sil-
tumenerģijas ietaupījumu.

AS "Olaines ūdens un siltums" 
renovācijas projektu vadītājs 
Kristaps Vītiņš stāsta, ka pēc 
renovācijas pabeigšanas māja 
Kūdras ielā 3 varētu ietaupīt līdz 
pat 73,1 kWh/m2 gadā.
Līdz ar projekta apstiprināšanu 
Kūdras ielas 3 mājas iedzīvotā-
ji varēs saņemt "Altum" grantu 
50% apmērā no energoefekti-
vitātes paaugstināšanas darbu 

izmaksām. Savukārt, ja komerc-
banka atteiktu finansējumu un 
projekta finansētājs būtu "Al-
tum", tad atbalsts būtu 35% ap-
mērā.
K. Vītiņš skaidro, ka tuvākajā 
laikā tiks izsludināts būvdar-
bu veicēja iepirkums, apzinātas 
visas veicamās projekta īsteno-
šanas darbības un šo pasākumu 
izmaksas.

AS "Olaines ūdens un siltums" 
attīstības finanšu institūcijai "Al-
tum" iesniedzis vairākus daudz-
dzīvokļu māju siltināšanas pro-
jektus, kas joprojām tiek vērtēti. 
Pirmais projekts valsts atbalsta 
saņemšanai daudzdzīvokļu māju 
energoefektivātes paaugstināša-
nas programmā iesniegts jau ok-
tobrī – mājai Zemgales ielā 13, 

kurā ir 16 dzīvokļi. Energoaudita 
dati rāda, ka pašreizējais siltum-
enerģijas patēriņš šai mājai ir 
188,5 kWh/m2, savukārt pēc mā-
jas renovācijas šis rādītājs varētu 
būt 95,2 kWh/m2, kas ir gandrīz 
divkāršs ietaupījums. Daudzās 
mājās šobrīd noris aktīva dzī-
vokļu īpašnieku balsošana par 
renovācijas projektu sākšanu.

AS "Olaines ūdens un siltums" 
vēlas pateikties Kūdras ielas 3 
dzīvokļu īpašniekiem, kas bija 
gana aktīvi un izprotoši, lai sa-
vāktu nepieciešamo balsu skaitu 
renovācijas procesa sākšanai. 
Īpaši jāizceļ mājas vecākā Ve-
neranda Jansone, kas spējusi 
izskaidrot mājas iedzīvotājiem 
renovācijas procesa būtību un 
nepieciešamību, kā arī organizēt 

balsošanas procesu. Jāatgādina, 
ka, pieņemot lēmumu par daudz-
dzīvokļu mājas energoefektivi-
tātes uzlabošanu, iedzīvotāji ie-
gūst labāku un skaistāku dzīves 
vidi, pieaug mājas un līdz ar to 
arī katra dzīvokļa vērtība, paga-
rinās mājas kalpošanas laiks, un, 
kas ir īpaši svarīgi, samazinās 
maksa par apkuri.

Olaines novada dzīvojamo māju 
fondu veido 149 daudzdzīvokļu 
nami. Mājas, kas būvētas pa-
gājušā gadsimta vidū, šobrīd ir 
fiziski un vizuāli novecojušas, 
kā arī tām ir zema siltumnoturī-
ba, tāpēc AS "Olaines ūdens un 
siltums" un SIA "Zeiferti" aici-
na iedzīvotājus arvien aktīvāk 
iesaistīties daudzdzīvokļu māju 
renovācijā.

"Olaines Domes Vēstis" jau pērn 
rakstīja – lai arī siltumenerģijas 
tarifs Olainē visās mājās ir vie-
nāds, tomēr maksa par siltum-
enerģiju dažādās mājās krasi 
atšķiras, un pērnajā apkures se-
zonā vislielākā ieguvēja pilsētā 
bija māja Stacijas ielā 2. Apkures 
izmaksas janvārī par vienu kvad-
rātmetru Stacijas ielas 2 daudz-
dzīvokļu mājā apliecināja, ka re-
novācija bijusi lietderīga un jau 
pirmajā apkures sezonā sniedz 
ievērojamus ietaupījumus. 
Šoreiz mūsu izdevums uzklausī-
ja Stacijas ielas 2 mājas vecākā 
Vladislava Sivačenko viedokli 
par renovāciju: 

"Lai arī sākotnēji bija zināma 
skepse par renovāciju, tomēr 
rezultāts ir izdevies tik labs, ka 
tagad tiem, kuri vēl tikai domā 
un šaubās, es noteikti teiktu, lai 
nevilcinās un piekrīt. Ja reiz ir 
veids, kā prātīgi ieguldīt naudu, 
tad tā viennozīmīgi ir renovācija.
Zaudētājos var palikt tikai ne-
renovētā mājā, kur izdevumi ar 
katru gadu pieaug, jo te noplīst 
kāda ūdens caurule un nopludi-
na kaimiņus, te atkal radiatori tik 
tikko silti, bet renovētā mājā mēs 
noteikti esam ieguvēji. 

Protams, ka mūsu laikos cilvē-
ki vispirms rēķina un skatās, ko 
zaudē vai iegūst maciņš. Varu 
vienīgi pateikt, ka pēc renovā-
cijas mans maciņš ir ieguvējs 
un plānāks nekļuva, drīzāk jau 
otrādi. Iepriekš maksāju par ap-
kuri lielas naudiņas, un tas vēl 
negarantēja, ka mājā būs silts. 
Drīzāk bija tā, ka maksājām lielu 
summu un nesapratām – par ko 
īsti? Vējš lielāks – siltumu izpūš, 
sals lielāks – un arī istabā jāvelk 
divi džemperi un vilnas zeķes. 
Nevarēju iedomāties, ka pa māju 
var staigāt basām kājām!
Iepriekšējā apkures sezona, 
kas bija pirmā pēc renovācijas, 
ļoti iepriecināja finansiālā ziņā. 
Visiem, kas šaubās, varu parā-
dīt vecos un jaunos rēķinus no 
"Olaines ūdens un siltums". Un 
visvairāk vinnējām tieši auksta-
jos mēnešos – janvārī par apkuri 
sanāca maksāt uz pusi mazāk! 
Vienā mēnesī par ietaupīto sanā-
ca elektrību un gāzi samaksāt, un 
vēl daži eiro palika pirkumiem. 
Sanāk, ka tagad maksājam ma-
zāk un var arī kreklā staigāt, va-
ram pat teikt – jo laukā aukstāk, 
jo mums labāk! Man divi no trim 
radiatoriem ir aizgriezti ciet, jo 
nav vajadzības izmantot visus. 

Sienas beidzot ir siltas, grīdas arī 
– es kā pirmā stāva iedzīvotājs to 
ļoti novērtēju. Siltums tiek patē-
rēts mazāk, un ir silts, nevis kā 
iepriekš bija – maksā un salsti. 
Šis laikam ir galvenais iemesls, 
kāpēc ieteiktu citiem nevilcinā-
ties un izmantot iespēju renovēt 
mājas, kamēr Eiropas Savienī-
bas fondi šādu iespēju piedāvā, 
jo dzirdēju, ka pēc tam šādas ie-
spējas vairs nebūs. 
Nezinu par apkures izmaksām 
kvadrātmetrā citās mājās, bet 
"Olaines Domes Vēstis" salī-
dzināja cenas arī pagājušajā zie-
mā, un izrādījās, ka mūsu mājā 
bija viszemākā apkures maksa 
par vienu kvadrātmetru, turklāt 
tā bija vienīgā māja Olainē un 
Jaun olainē, kur aukstajā laikā 
maksa par kvadrātmetru bija 
zem viena eiro.
Es gan netaisos tuvākajā nākotnē 
mainīt dzīvesvietu, bet, ja dzīve 
pavērstos tā, ka šo dzīvokli nāk-
tos pārdot, tad tā cena līdz ar re-
novāciju arī ir pakāpusies. Nāc 
un dzīvo, izmaksas lētas, bet 
pirms tam tas būtu kā pirkt kaķi 
maisā – nekad nezini par vecu 
māju, kad un kas plīsīs vai lūzīs. 
2017. gadu gaidīju arī tāpēc, ka 
šogad stājas spēkā jauni saistošie 

noteikumi (saistošie noteikumi 
Nr. SN10/2016 "Par nekustamā 
īpašuma nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Olaines 
novadā" – red.), un būs mazāks 
nekustamā īpašuma nodoklis. 
Mūsu mājai būs 50% atvieglo-
jums, jo mums nebija apkures 
sistēmas maiņas, bet tiem, kas 
tagad veiks pilnās renovācijas, 
būs vēl lielāks ieguvums – 90% 
atlaide."

Olainē renovācijas procesu īs-
teno AS "Olaines ūdens un sil-
tums", tāpēc "Olaines Domes 
Vēstis" uzklausīja arī renovāci-
jas projektu vadītāju Kristapu 
Vītiņu, kurš apstiprināja, ka pa-
gājušā apkures sezona, kas mājai 
Stacijas ielā 2 bija pirmā pēc re-
novācijas īstenošanas, pierādīja, 
ka rezultātā iedzīvotāji būtiski 
ietaupa savus līdzekļus. Ietau-
pījums redzams, gan salīdzinot 
maksu par patērēto siltumener-
ģiju Stacijas ielā 2, gan salīdzi-
not ar vairāk nekā simts Olaines 
daudzdzīvokļu mājām. Aukstā-
kajos ziemas mēnešos šī bija 
vienīgā māja, kur apkures mak-
sa par vienu kvadrātmetru bija 
ievērojami zem viena eiro. Arī 

šogad, apkopojot datus par pir-
majiem trijiem apkures sezonas  
mēnešiem, var redzēt ka Stacijas 
ielā 2 vidējā maksa par apkuri 
mēnesī ir 0,49 EUR/m2. Vidējā 
maksa par apkuri šajā laika pe-
riodā citās Olaines pilsētas dau-
dzīvokļu mājās ir 0,68 EUR/m2. 
Lielākā maksa par apkuri šajā 
laika periodā ir bijusi 1,05 EUR/
m2. Kā redzams, starpība ir ļoti 
liela, un Stacijas ielas 2 mājas ie-
dzīvotāju ietaupījums par apkuri 
ir gandrīz 30% apmērā. 

Tiesa, K. Vītiņš norāda, ka ietau-
pījums varētu būt vēl lielāks, ja 
iedzīvotāji būtu spējuši vienoties 
par alokatoru jeb siltuma maksas 
sadalītāju izmantošanu. Aloka-
tori Stacijas ielā 2 ir uzstādīti 
visos dzīvokļos pie katra radia-
tora, taču netiek izmantoti, jo 
iedzīvotāji nav varējuši pieņemt 
kopīgu lēmumu par kārtību, kā 
tiks veikts maksājuma aprēķins 
pēc alokatora datiem.

K. Vītiņš atgādina, ka pētījumos 
ir pierādīts, ka alokatoru ievie-
šana devusi iespēju samazināt 
ēkas siltumenerģijas patēriņu par 
20%, neietekmējot iedzīvotāju 
komforta līmeni.

ZAUDĒT VAR TIKAI TAD, JA ATSAKĀS NO RENOVĀCIJAS

Aizvadītajā gadā saskaņā ar 
Pilsonības un migrāciju lietas 
pārvaldes Iedzīvotāju reģistra 
datiem piedzimuši 194 bērni-
ņi, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Olaines novada administratīvajā 
teritorijā.
Olaines novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā 2016. gadā reģistrēti 
138 jaundzimušie (71 meite-
ne un 67 zēni). Noslēgtas 111 
laulības, t. sk. trīs baznīcas 
laulības un trīs laulības ārpus 
dzimtsarakstu nodaļas.
No 138 reģistrētajiem jaundzi-
mušajiem 55 bērni ir pirmdzim-

tie, 56 – otrās atvasītes, 21 – tre-
šais, 5 – ceturtie un 1 – piektais 
bērniņš ģimenē.
Populārākie vārdi, kuros vecā-
ki nosaukuši savas meitiņas, ir 
Sofija (9), Emīlija (5), Anna (4), 
Līga (3), Kira (3), bet populārā-
kie vārdi, kuros vecāki nosauku-
ši savus dēlus, ir Dominiks (4), 
Marks (3), Toms (3), Kirils (3) 
un Jānis (2).
Interesantākie vārdi, kurus ve-
cāki izvēlējušies savām meite-
nītēm, ir Adrija, Sultana, Hira, 
Olivia un Leja, savukārt zēniem 
– Sefa, Rems, Leo, Terenss, 

Akims, Damirs un Senarts. 
Divi vārdi doti trīs meitenītēm 
– Līga Marta, Katrīna Kate, So-
fija Keita, un diviem puisīšiem – 
Armands Aleksandrs un Alekss 
Lukass.
No 111 noslēgtajām laulībām 
pirmajā laulībā stājušies 66 vī-
rieši un 72 sievietes, otrajā lau-
lībā – 37 vīrieši un 31 sieviete, 
trešajā laulībā – 7 vīrieši un 8 
sievietes, bet viens vīrietis jāvār-
du devis ceturto reizi.
Vecākais līgavainis dzimis 1940. 
gadā, un vecākā līgava – 1946. 
gadā, savukārt jaunākais līgavai-

nis dzimis 1995. gadā, bet jaunā-
kā līgava – 1998. gadā.
Reģistrētas 10 ārzemnieku laulī-
bas, t. sk. četras līgavas bijušas 
Krievijas Federācijas pilsones 
un viena – Lielbritānijas pilsone. 
Savukārt četri līgavaiņi bijuši 
no Krievijas Federācijas, kā arī 
pa vienam no Lielbritānijas un 
Vācijas.
Savu 60 gadu kopdzīvi (Dimanta 
kāzas) atzīmējušas divas Olaines 
novada administratīvajā terito-
rijā dzīvojošas ģimenes, bet 50 
gadu kopdzīvi (Zelta kāzas) – 18 
ģimenes.

Aizvadītajā gadā 10 personas 
veikušas uzvārda maiņu, viena 
persona – vārda maiņu, un viena 
persona – tautības ieraksta mai-
ņu.
Saskaņā ar Pilsonības un mig-
rāciju lietu pārvaldes datubāzes 
datiem pagājušajā gadā mirušas 
222 Olaines novada administra-
tīvajā teritorijā deklarētas perso-
nas.

Informāciju apkopoja 
Olaines novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja I. Brence

DZIMTSARAKSTU INFORMĀCIJA OLAINES NOVADĀ
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Tiesības saņemt pabalstu aiz-
bildnim par bērna uzturēšanu 
ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas 
pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalst-
niekiem un bezvalstniekiem, ku-
riem piešķirts personas kods. 
Pabalstu nepiešķir tiem, kuri 
saņēmuši termiņuzturēšanās at-
ļaujas. 
Pabalstu piešķir par aizbildnī-
bā esošajiem bērniem, kuriem 
piešķirts personas kods, izņemot 
gadījumus, kad aizbildnībā eso-
šajiem bērniem ir izsniegtas ter-
miņuzturēšanās atļaujas.
Pabalstu piešķir saskaņā ar 
Valsts sociālo pabalstu likuma 9. 
pantu un 2009. gada 22. decem-
bra MK noteikumiem Nr. 1643 
"Kārtība, kādā piešķir un izmak-
sā pabalstu aizbildnim par bērna 
uzturēšanu".

Pabalsta pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums pabalsta 
piešķiršanai, adresēts Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģentūras 
(VSAA) nodaļai, izmantojot 
standarta veidlapu ("Iesniegums 
pabalsta piešķiršanai aizbildnim 
par bērna uzturēšanu") vai brīvā 
formā uzrakstītu pieprasījumu:
• personīgi; 
• nosūtot pa pastu;
• elektroniski, parakstot iesnie-
gumu ar drošu elektronisko pa-
rakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pie-
prasītājs apliecina, ka iesniegu-

mā sniegtā informācija ir patiesa.
Informāciju par aizbildnības no-
dibināšanu VSAA iesniedz bā-
riņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu 
par aizbildnības nodibināšanu.

Pabalsta apmērs
Ar 2017. gada 1. janvāri 
pabalsta apmērs mēnesī 
ir vienāds ar minimālo 
uzturlīdzekļu apmēru, kāds 
noteikts katram bērnam:
• no bērna dzimšanas līdz 7 

gadu vecuma sasniegšanai – 
25% apmērā no minimālās 
mēneša darba algas (95 eiro);

• no bērna 7 gadu vecuma līdz 
18 gadu vecuma sasniegšanai 
– 30% apmērā no minimālās 
mēneša darba algas 

 (114 eiro).

No 2017. gada 1. janvāra 
95 eiro mēnesī vai 114 eiro 
mēnesī – atkarībā no bērna 
vecuma
Līdz 2016. gada  
31. decembrim
45,53 eiro mēnesī par katru 
aizbilstamo bērnu – vienāda 
summa

Aizbildnim, kuram pabalsts pie-
šķirts līdz 2016. gada 31. decem-
brim, un tā izmaksa nepārtraukti 
turpinās pēc 2017. gada 1. janvā-
ra, VSAA no 2017. gada 1. jan-
vāra pārrēķina pabalsta apmēru 
un starpību izmaksā līdz 2017. 
gada 1. jūlijam.

Ja par bērnu ir piešķirta apgād-
nieka zaudējuma pensija, apdro-
šināšanas atlīdzība par apgād-
nieka zaudējumu, valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsts sakarā 
ar apgādnieka zaudējumu, uztur-
līdzekļi no Uzturlīdzekļu garan-
tijas fonda vai arī ģimenes valsts 
pabalsts, tad pabalsts par bērna 
uzturēšanu tiek samazināts par 
apgādnieka zaudējuma pensijas, 
atlīdzības, valsts sociālā nodro-
šinājuma pabalsta, uzturlīdzekļu 
vai ģimenes valsts pabalsta ap-
mēru.

Pabalsta pieprasīšanas 
termiņš
Iesniegums pabalsta piešķiršanai 
ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēne-
šu laikā pēc tiesību rašanās brīža 
(aizbildnības nodibināšanas die-
nas). Pieprasot pabalstu vēlāk, to 
piešķir tikai par iepriekšējiem 6 
mēnešiem pirms pabalsta piepra-
sīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš
Lēmumu par pabalsta piešķir-
šanu pieņem mēneša laikā pēc 
tam, kad VSAA nodaļa ir saņē-
musi pieprasījumu par pabalsta 
piešķiršanu.

Pabalsta saņemšana 
Pabalstu aizbildnim par bērna 
uzturēšanu bez maksas pārskaita 
pabalsta saņēmēja kredītiestā-
des vai pasta norēķinu sistēmas 
(PNS) kontā.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turp-
māk tekstā – Noteikumi) nosaka 
kārtību, kāda jāievēro Olaines 
novada pašvaldības (turpmāk – 
pašvaldība) īpašumā esošajos 
bērnu rotaļu un sporta laukumos 
(turpmāk – laukumi), un ir sais-
toši visām personām, kuras tos 
apmeklē.
2. Laukums šo Noteikumu iz-
pratnē ir ierobežota un nožogota 
vai nenožogota vieta ar vai bez 
speciāli ierīkotas pamatnes, uz 
kuras atrodas viena vai vairākas 
rotaļu, vingrošanas vai sporta ie-
kārtas. 
3. Laukumi ir pašvaldības īpa-
šums, to sastāvā ietilpst apgais-
mojums, žogs, būves un to ele-
menti, aprīkojumi un stādījumi. 
4. Laukumi ir izveidoti un ierī-
koti novada iedzīvotāju un viesu 
aktīvajai atpūtai ar prioritāti bēr-
nu un pusaudžu veselības, fizis-
kās un garīgās attīstības veicinā-
šanai.
5. Laukumu apmeklēšana un 
izmantošana ir bezmaksas. Mak-
sas pakalpojumu sniegšana lau-
kumu teritorijā pieļaujama tikai 
ar pašvaldības rakstveida atļau-
ju.

II. Kārtības noteikumi
6. Laukumi brīvi pieejami ap-
meklētājiem katru dienu no 
plkst. 07.00 līdz 23.00. Pārējā 
laikā laukumi nav izmantojami 
un nepiederošu personu atraša-
nās tajos nav atļauta, izņemot ar 
pašvaldību saskaņotu publisku 
pasākumu laikā. Skolu spor-
ta laukumi apmeklētājiem nav 
pieejami izglītības programmu 
izpildes laikā.
7.  Laukumos aizliegts:
7.1. braukt ar motorizētiem 

transporta līdzekļiem (izņe-
mot teritoriju apkalpojošos 
transporta līdzekļus vai 
pašvaldības rīkotos vai ar 
pašvaldību saskaņotos pub-
liskos pasākumos);

7.2. braukt ar velosipēdiem, 
skrituļdēļiem un skrituļ-
slidām, ja tas apdraud lau-
kuma apmeklētāju drošību 
(izņemot tam paredzētās 
vietas);

7.3. patvaļīgi pārvietot lauku-
mos esošos rotaļu vai vin-
grošanas elementus;

7.4. izmantot laukumu elemen-
tus sliktos laika apstākļos 
(apledojums, putenis, lie-
tusgāze, krusa, stiprs vējš u. 
tml.);

7.5. lietot ierīces un elementus 
neatbilstoši to paredzētajam 
lietošanas veidam un nest-
spējai;

7.6. bojāt apstādījumus, plūkt 
ziedus;

7.7.  ienest un izmantot jebkura 
veida pirotehnikas priekš-
metus, lāpas un dūmu sve-
ces;

7.8. ievest dzīvniekus, izņemot 
pašvaldības rīkotos vai ar 
pašvaldību saskaņotos pub-
liskos pasākumos;

8. Laukumu apmeklētājiem ir 
pienākums:
8.1. ievērot laukumu apmeklēša-

nas laiku;
8.2. ievērot laukumu aprīkojuma 

izmantošanas un lietoša-
nas noteikumus, t. sk. uz 
informatīvajām plāksnēm 
norādītos aprīkojuma iz-
mantošanas vecuma ierobe-
žojumus;

8.3. ievērot sabiedriskās kārtī-
bas, uzvedības, sanitārās 
tīrības, ugunsdrošības un 
vides aizsardzības normas;

8.4. vērsties pret jebkuriem lau-
kumu kārtības noteikumu 
pārkāpumiem, cenšoties tos 
novērst vai pārtraukt, vaja-
dzības gadījumā informējot 
laukumu apsaimniekotāju 
(+371 67966335) vai paš-
valdības policiju  
(+371 67967196;  
+371 29198070);

8.5. atturēties no jebkādas 
darbības vai rīcības, kas 
traucē, rada neērtības citiem 
apmeklētājiem un izraisa 
pamatotus iebildumus, ap-
draud savu vai citu apmek-
lētāju veselību;

8.6. ievērot pašvaldības piln-
varoto personu, policijas 
darbinieku norādījumus un 
pakļauties viņu pamatotām 
prasībām;

8.7. konstatējot iekārtu bojā-
jumus, informēt laukumu 
apsaimniekotāju pa tālruni 
+371 67966335 vai epastu 
info@ous.lv.

III. Atbildība par noteikumu 
pārkāpumiem
9. Pašvaldība neuzņemas civil-
tiesisku atbildību par Noteiku-
mos minēto prasību un nosacīju-
mu neievērošanu, iespējamajām 
apmeklētāju gūtajām traumām 
un to sakarā iespējamo mantis-
ko, personisko vai morālo kai-
tējumu, ja apmeklētāji neievēro 
Noteikumos noteiktās prasības 
un nosacījumus.
10. Laukumu apmeklētāji ir at-
bildīgi par laukumos bez uzrau-
dzības atstātām materiālām vēr-
tībām un personiskām mantām.
11. Uzraudzību un Noteikumu 
ievērošanas kontroli veic paš-
valdības pilnvarotie pārstāvji un 
pašvaldības policijas darbinieki. 
12. Par Noteikumu 6., 7., un 8. 
punkta neievērošanu personai 
var izteikt brīdinājumu vai uzlikt 
naudas sodu līdz 350,00 euro. 

PABALSTS AIZBILDNIM PAR BĒRNA UZTURĒŠANU

Saistošie noteikumi Nr. SN16/2016
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2016. gada 21. decembra 

sēdes lēmumu (13. prot., 21.1. p.)

Par kārtību Olaines novada 
bērnu rotaļu un sporta laukumos 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
43. panta pirmās daļas 4. punktu 

DKS "Ezītis" valdes 
priekšsēdētājs Dmitrijs 
Osmolovskis savā un 
Ezīša ciemata iedzīvotāju 
vārdā vēlas pateikties 
Olaines novada pašvaldībai 
un tās priekšsēdētājam 
Andrim Bergam par ārējā 
apgaismojuma ierīkošanu uz 
pašvaldības ceļa "Pastnieki–
Birzuļi". 
DKS "Ezītis" galvenās 
ielas izgaismošana uzlabos 
iedzīvotāju drošību un sniegs 
iespēju ērti pārvietoties arī 
diennakts tumšajā laikā.

DKS "Ezītis" izsaka pateicību Olaines novada pašvaldībai

Olaines novada pašvaldības IZSOLE
Olaines novada pašvaldība atsavina mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli sev piederošu dzīvokli Kūdras ielā 253, 
Olainē, Olaines novadā (61,60 m2 platībā), 

kadastra numurs 8009 900 0958.
Atsavināšanas sākumcena ir 12 000 EUR.
Atsavināšanas izsoles solis ir 200 EUR.

Atsavināšanas izsoles nodrošinājums 
(drošības nauda) ir 1200 EUR.

Atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa ir 36,30 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 9. februāra plkst. 12.00.

Izsole notiks 2017. gada 14. februārī plkst. 10.00 
Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, 

Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapas 

www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

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 

Domes Vēstis" savā pastkastītē, 
tad piesakieties pakalpojuma 

saņemšanai! 
Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz 
vietas pašvaldībā (Zemgales 
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2, 

Jaunolainē) un Gaismu 
bibliotēkā (Gaismas ielā 11, 

Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma 
numuri elektroniskā formātā 

(sākot no 2006. gada) ir 
atrodami www.olaine.lv
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Pateicamies visiem nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem, 
kuri savlaicīgi samaksājuši no-
dokli par 2016. gadu!
Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumi 2017. 
gadam tiks izsūtīti līdz 15. feb-
ruārim.
2017. gadā nekustamā īpašu-
ma nodokļa aprēķinam izmanto 
2016. gadā noteikto kadastrālo 
vērtību bāzi. Nodoklis tiek ap-
rēķināts, pamatojoties uz likuma 
"Par nekustamā īpašuma nodok-
li" 3. pantu, kur noteikta nodok-
ļa likme 1,5% (mājoklim 0,2%; 
0,4%; 0,6%) apmērā no kadas-
trālās vērtības.
Arī šogad turpinās speciālās 
vērtības piemērošana lauksaim-
niecībā izmantojamām zemēm, 
kuru platība pārsniedz trīs hektā-
rus; tās pieaugums vidēji ir 10%, 
kas nodrošina samērīgu nodokļa 
sloga pieaugumu lauksaimnie-
kiem.
Ar Olaines novada pašvaldības 
28.09.2016. saistošajiem notei-
kumiem Nr. SN10/2016 "Par 
nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu piešķiršanas kārtību 
Olaines novadā" noteiktajām 
iedzīvotāju kategorijām ir iespē-
ja saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus arī šajā 
gadā. 
NĪN maksātājiem jāpievērš uz-
manība diviem galvenajiem no-
sacījumiem:
1) deklarētā dzīvesvieta 2017. 

gada 1. janvārī un iesnie-
guma iesniegšanas dienā ir 
reģistrēta īpašumā, par kuru 
pieprasa atvieglojumu, 

2) nav nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda Olaines novada 
pašvaldībai par iepriekšējiem 
gadiem.

Jaunums – pašvaldība sadar-
bībā ar citām iestādēm šogad 
automātiski nodrošina nodokļu 
atvieglojumu piešķiršanu (bez 
iesnieguma) šādām NĪN maksā-
tāju kategorijām:

1) maznodrošinātām personām 
– 90%,

2) personām, kurām ir trīs un 
vairāk bērni vecumā līdz  
18 gadiem – 90%.

Iesniegumi tomēr būs nepie-
ciešami no personām, kurām ir 
trīs un vairāk bērni, bet kāds no 
bērniem vecumā līdz 24 gadiem 
apgūst augstāko izglītību pilna 
laika studijās – iesniegumam jā-
pievieno mācību iestādes izziņa.
Papildus informējam, ka ir ie-
spēja:
1) saņemt maksāšanas paziņoju-

mus par nekustamā īpašuma 
nodokli epastā,

2) saņemt atgādinājumu par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņa tuvošanos 
epastā un mobilajā tālrunī 
SMS veidā.

Ja vēlaties izmantot piedāvātās 
iespējas, lūdzam zvanīt uz tālr. 
67146058 vai 67146051 vai 
rakstīt uz epastu 
olainesdome@olaine.lv. Pieteik-
ties atgādinājumu saņemšanai ir 
iespējams arī portālā 
www.epakalpojumi.lv.
Veicot maksājumus par nekus-
tamā īpašuma nodokli, lūdzam 
pievērst uzmanību:
1) sadaļai "KOPĀ JĀMAKSĀ",
2) ja vēlaties samaksāt avansā 

par visu taksācijas gadu, 
tad maksājums jāveic līdz 
1. maksāšanas termiņam – 
31.03.2017.

Saņemot brīdinājumu par admi-
nistratīvā akta piespiedu izpildi, 
lūdzam norādīto summu apmak-
sāt līdz brīdinājumā noteiktajam 
termiņam vai vienoties ar Olai-
nes novada pašvaldību par parā-
da sadalīšanu termiņos, zvanot 
uz tālr. 67146051.

Vēlam veiksmi 2017. gadā un 
ceram uz abpusēju sadarbību!

Īpašuma un juridiskās nodaļas 
ekonomisti un nodokļu inspek-
tori

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
NODOKLI 2017. GADĀ

MAKSA PAR ATKRITUMU IZVEŠANU BŪS ATKARĪGA
NO PARADUMA UN VĒLMES ŠĶIROT ATKRITUMUS

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM JAUNI PIENĀKUMI UN 
IESPĒJAS RŪPĒTIES PAR ĪPAŠUMU

Daudzās pašvaldībās mājokļu 
īpašniekiem 2017. gads ievie-
sis izmaiņas maksājumos, jo 
no 2017. gada ir paaugstināta 
dabas resursu nodokļa (DRN) 
likme atkritumiem un dzera-
majam ūdenim. 
Tomēr Olaines novadā iedzī-
votāji šo nodokļa likmes pieau-
gumu vismaz pagaidām savos 
maciņos neizjutīs. Tā iemeslu 
skaidro AS "Olaines ūdens un 
siltums" valdes priekšsēdētājs 
Mārcis Mazurs: "Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu tarifu aprēķi-
nāšanas metodika nosaka: ja par 
vairāk nekā 10% mainās spēkā 
esošā tarifa aprēķinam izman-
totie ūdenssaimniecības pakal-
pojumu apjoma rādītāji vai par 
vairāk nekā 10% mainās spēkā 
esošā tarifa aprēķinā iekļautās 
izmaksas, komersantam jāie-
sniedz Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai (SPRK) 
jauns tarifa projekts, kas aprēķi-
nāts, pamatojoties uz koriģētiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
apjomiem un izmaksām. Ņemot 
vērā līdzšinējo veiksmīgo ūdens-
saimniecības nozares darbību 
Olaines novadā (AS "Olaines 
ūdens un siltums", SIA "Zeifer-
ti"), esošās saimniecisko darbī-

bu izmaksas ir plānoto izmaksu 
robežās. Dabas resursu nodokļa 
palielinājums nav būtiski ietek-
mējis tarifā iekļautās kopējās 
izmaksas, un izmaksu izmaiņas 
nepārsniedz metodikā noteiktās 
robežas.
No 2017. gada 1. janvāra pa-
lielinājusies arī DRN likme par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu. 
Līdz 2017.  gada 1. janvārim 
likme par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu bija 12 EUR par 
tonnu, no 2017. gada 1. janvāra 
– 25 EUR par tonnu. DRN lik-
me palielinājusies divas reizes, 
tādējādi palielinot arī kopējās 
atkritumu apglabāšanas izmak-
sas. Ņemot vērā dabas resursu 
nodokļa pieaugumu, maksa par 
sadzīves atkritumu apglabā-
šanu cieto sadzīves atkritumu 
poligonā "Getliņi" ir pieaugu-
si par 13%, šobrīd sasniedzot  
37,32 EUR par tonnu bez PVN. 
Olaines novada atkritumu ap-
saimniekotājs AS "Olaines ūdens 
un siltums" 2016. gadā ir reali-
zējis pasākumus saimnieciskās 
darbības efektivitātes uzlaboša-
nai un izmaksu optimizācijai, 
tāpēc DRN likmes pieaugums 
šobrīd neietekmē uzņēmuma 
spēju turpināt sniegt atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu 
saviem klientiem bez pakalpo-
juma tarifa pārskatīšanas un 
palielinājuma."

Jaunie likuma grozījumi pa-
redz, ka sadzīves atkritumiem 
un ražošanas atkritumiem, kas 
nav uzskatāmi par bīstamiem, 
nodokļa likme par tonnas ap-
glabāšanu 2018. gadā palielinā-
sies līdz 35 EUR, 2019. gadā –  
43 EUR un 2020. gadā –  
50 EUR. AS "Olaines ūdens un 
siltums" vēlas atgādināt, ka eso-
šo atkritumu apsaimniekošanas 
tarifu saglabāt nebūs iespējams, 
ja iedzīvotāji nemainīs savus 
paradumus. Tāpēc iedzīvotāji 
ir aicināti pēc iespējas vairāk 
šķirot atkritumus. Šobrīd Olai-
nes pilsētas teritorijā sadzīves 
atkritumu konteineru laukumos 
izvietoti šķirošanas konteineri 
papīram, kartonam un plastma-
sai, kā arī visos sadzīves atkri-
tumu dalītās vākšanas punktos ir 
izvietoti konteineri izlietotajiem 
stikla iepakojumiem.

Šķirojot atkritumus, samazi-
nās maksa par kopējiem sadzī-
ves atkritumiem! Saudzē savu 
maciņu un apkārtējo vidi!

Janvārī saņemtajos rēķinos no 
AS "Olaines ūdens un siltums" 
dzīvokļu īpašnieki noteikti pa-
manīja jaunu ailīti "Uzkrājumi 
remontdarbiem" – tā pamatoja-
ma ar "Dzīvokļa īpašuma liku-
ma" grozījumiem, kas ir spēkā 
no 2017. gada. 
Grozījumi ne tikai precizē ie-
priekšējās likuma normas, bet 
arī papildina dzīvokļa īpašnieka 
pienākumus – ievērot dzīvokļu 
īpašnieku kopības noteiktos dzī-
vokļu īpašumu lietošanas tiesību 
ierobežojumus, piemēram, at-
tiecībā uz ūdensapgādes, kana-
lizācijas, publisko elektronisko 
sakaru tīklu, siltumenerģijas, 
elektroenerģijas un gāzes iekārtu 
un ietaišu ierīkošanu, būvniecī-
bu vai pārvietošanu.
Grozījumi paredz, ka dzīvokļu 
īpašniekiem ir noteikts pie-
nākums veikt naudas maksā-
jumus uzkrājumu fondā dzī-
vojamās mājas uzlabošanai. 
Daudzdzīvokļu mājas kopīpašu-
ma daļas (kāpnes, pamati, jumts, 
ārsienas, inženierkomunikāciju 
tīkli u. c.) ir jāuztur par dzīvokļu 
īpašnieku naudu, kas daudziem 
īpašniekiem gadu gaitā nav li-
cies pašsaprotami. Kopīpašums 
prasa regulāras rūpes neatkarīgi 
no tā, vai dzīvoklis ir pirmajā vai 
pēdējā mājas stāvā. 
Namu apsaimniekošanas da-
ļas vadītājs Jānis Ķigurs stāsta, 
ka šobrīd Olainē ir mājas, kas 
ir apsekotas, kurās ir apzinātas 
problēmas un arī identificētas 
potenciālās plānoto remontdar-

bu izmaksas. Otra daļa māju ir 
apsekotas, un to problēmas ir ap-
zinātas, bet pagaidām nav veikti 
aptuvenie izmaksu aprēķini. Tā 
kā katrā mājā problēmas ir at-
šķirīgas, arī uzkrājumu apjoms 
ir atšķirīgs, bet apsaimniekotājs 
noteicis, ka šobrīd minimālais 
maksājums ir 5 centi par kvad-
rātmetru, kas ir mazākā sum-
ma, ar ko vispār var sākt veidot 
uzkrājumu un attiecīgi īstenot 
nepieciešamos remontus. Ir mā-
jas, kurās iedzīvotāji ir vienoju-
šies par lielākiem uzkrājumiem, 
piemēram, 20 centu apmērā par 
kvadrātmetru, bet ir arī dažas, 
kas pērn atteicās no uzkrājumu 
veidošanas. 
Jāsaprot, ka uzkrājums tiek no-
virzīts jau konkrētam mērķim, 
un dzīvokļu īpašnieki gada no-
galē saņems no apsaimniekotāja 
atskaites gan par uzkrāto sum-
mu, gan uzkrājuma izlietojumu. 
Tāpat iedzīvotāji jebkurā citā 
laikā var iepazīties ar konkrētās 
mājas uzkrājumu, tā lietošanas 
mērķiem u. c. informāciju.
"Dzīvokļa īpašuma likums" 
turpmāk būs kā palīgs arī dzī-
vokļu īpašnieku pienākumu 

praktiskā īstenošanā. Grozījumi 
likumā nosaka, ka no jaunā gada 
dzīvokļa īpašuma atsavināšanas 
gadījumā darījuma dalībniekiem 
būs nekavējoties rakstveidā jāpa-
ziņo dzīvojamās mājas pārvald-
niekam par dzīvokļa īpašnieka 
maiņu, un jaunajam īpašniekam 
jāiesniedz īpašuma tiesības ap-
liecinošs dokuments dzīvojamās 
mājas pārvaldniekam mājas lie-
tas kārtošanai. Ar šādu risināju-
mu plānots novērst gadījumus, 
kad jaunais dzīvokļa īpašnieks 
nereģistrē iegādāto dzīvokli ze-
mesgrāmatā, un visus maksāju-
mus par dzīvokli ir spiests mak-
sāt bijušais īpašnieks.
Tāpat īpašniekam, kurš dzīvokli 
iegādājies izsolē, par dzīvokļa 
pārvaldīšanas pakalpojumiem 
un pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, 
kā arī zemes nomas maksu, ja 
dzīvojamā māja atrodas uz citai 
personai piederošas zemes, ir 
pienākums norēķināties, sākot 
ar dienu, kad stājies spēkā tiesas 
lēmums par izsoles akta apstip-
rināšanu.
AS "Olaines ūdens un siltums" 
šobrīd apsaimnieko 109 ēkas.

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!

Saistošie noteikumi Nr. SN17/2016
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2016. gada  
21. decembra sēdes lēmumu (13. prot., 21.2. p.) 

Grozījumi Olaines novada domes 2013. gada  
27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 34 "Nodeva 
par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu Olaines novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās 
daļas 15. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, 
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu

Izdarīt Olaines novada domes 2013. gada 27. novembra saisto-
šajos noteikumos "Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās 
vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Olaines nova-
dā" šādus grozījumus: 
1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu 
šādā redakcijā: 
"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās 
daļas 15. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Priekš-
vēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu.";
2. izslēgt 12.4. apakšpunktu.
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 
Olaines novada simboliku, tās 
lietošanas, izgatavošanas un 
izmantošanas kārtību, kā arī at-
bildību par saistošo noteikumu 
neievērošanu.
2. Olaines novada pašvaldības 
simbolika ir vizuālās identitātes 
elementu kopums: Olaines nova-
da ģerbonis, Olaines pilsētas ģer-
bonis, Olaines novada karogs, 
Olaines pilsētas karogs, Olaines 
novada logotips un sauklis un 
Olaines dziesma.

II. Olaines novada pašvaldības 
simbolikas apraksts
3. Olaines novada ģerboņa he-
raldiskais apraksts (Pielikums 
Nr. 1):
3.1. no kreisās – šķelts ar sud-

raba un zaļu krāsu: 1. – trīs 
sarkanas krāsas pilieni 
(2/1), 2. – melnas krāsas 
dzērveņu mētra ar sudraba 
krāsas lapām un divām 
dzērveņu ogām; šķelta zaļas 
un sudraba krāsas pavedien-
apmale;

3.2. ģerboņa krāsas: sudraba 
krāsa – Pantone 877C (Pan-
tone Cool Gray 4); sarkana 
krāsa – Pantone 186C; zaļa 
krāsa – Pantone 341C; mel-
na krāsa – Pantone Black.

4. Olaines pilsētas ģerboņa 
heraldiskais apraksts 
(Pielikums Nr. 2):
4.1. no kreisās – šķelts ar sud-

raba un zaļu krāsu: 1. – trīs 
sarkanas krāsas pilieni 
(2/1), 2. – melnas krāsas 
dzērveņu mētra ar sudraba 
krāsas lapām un divām 
dzērveņu ogām;

4.2. ģerboņa krāsas: sudraba 
krāsa – Pantone 877C; sar-
kana krāsa – Pantone 186C; 
zaļa krāsa – Pantone 340C.

5. Olaines novada karoga ap-
raksts (Pielikums Nr. 3):
5.1. karogs ir taisnstūra audums 

ar divām vienāda platuma 
horizontālām joslām: aug-
šējā puse ir sarkanā krāsā, 
apakšējā puse – zaļā krāsā, 
vidū novada ģerboņa attēls. 
Karoga platuma un garuma 
attiecība ir 1:2. Karogs ir 
izšūts no abām pusēm apli-
kāciju un izšuvumu tehnikā; 
šis karogs ir standarts;

5.2. karoga krāsas: sudraba krā-
sa – Pantone 877C; sarkana 
krāsa – Pantone 186C; zaļa 
krāsa – Pantone 340C.

6. Olaines novada galda karo-
dziņa izmēri: 14x29 cm, tā pro-
porcijas un apraksts atbilst Olai-
nes novada karoga proporcijām 
un aprakstam.
7. Olaines pilsētas karogs 
(Pielikums Nr. 4):
7.1. karogs ir taisnstūra audums 

ar divām vienāda platuma 
vertikālām joslām: kreisā 

puse ir sarkanā krāsā, labā 
puse – zaļā krāsā, vidū pil-
sētas ģerboņa attēls. Karoga 
platuma un garuma attiecība 
ir 1:2. Karogs ir izšūts no 
abām pusēm aplikāciju un 
izšuvumu tehnikā; šis ka-
rogs ir standarts;

7.2. karoga krāsas: sudraba krā-
sa – Pantone 877C; sarkana 
krāsa – Pantone 186C; zaļa 
krāsa – Pantone 340C.

8. Olaines pilsētas galda karo-
dziņa izmēri: 14x29 cm, tā pro-
porcijas un apraksts atbilst Olai-
nes pilsētas karoga proporcijām 
un aprakstam.
9. Olaines novada logotips 
(Pielikums Nr. 5) ir viens no 
Olaines novada identitātes gal-
venajiem pamatelementiem. Lo-
gotipā attēlota stilizēta dzērvene 
ar kātiņu, kas kopā veido stilizē-
tu cilvēku. 

Logotipa pamatkrāsas:
Sarkans – Pantone: 1788  
CMYK – 0.100.80.0.  
RGB –228.0.43
Melns – Pantone: Black  
CMYK: 0. 0.0.90.  
RGB: 60.60.60.
Zaļš – Pantone: 340
CMYK: 100. 0. 70. 30 
RGB: 0.119.87.

10. Olaines novada sauklis: 
"aktīvs, industriāls, zaļš". Va-
riants angļu valodā — "acti-
ve, industrial, green". Variants 
krievu valodā — "активный, 
индустриальный, зеленый". 
11. Olaines dziesma (Pielikums 
Nr. 6), teksta autori: Ieva Sirco-
va un Atis Auzāns, komponists: 
Atis Auzāns.

III. Olaines novada pašvaldī-
bas simbolikas lietošana
12. Olaines novada un pilsētas 
ģerboņa ekskluzīvas lietošanas 
tiesības ir Olaines novada paš-
valdībai.
13. Olaines novada ģerboni:
13.1. attēlo uz Olaines novada 

pašvaldības, domes un paš-
valdības iestāžu veidlapas 
un zīmoga, deputātu krūšu 
nozīmes un apliecības, dar-
binieku darba apliecības, 
Olaines novada karoga, do-
mes informatīvā izdevuma 
"Olaines Domes Vēstis" 
titullapas, Olaines novada 
pašvaldības policijas au-
tomašīnas, Olaines domes 
apbalvojuma (saskaņā ar 
"Olaines novada pašvaldī-
bas apbalvojumu noliku-
mu"), informācijas stendos 
pie Olaines novada pašval-
dības ēkām Zemgales ielā 
33, Olainē, un Meža ielā 2, 
Jaunolainē, Olaines pagas-
tā, Olaines novadā, kā arī 
ceļa norādēs u. c. reprezen-
tācijas materiālos;

13.2. saskaņojot ar pašvaldības 
izpilddirektoru, var atļaut 
lietot arī citos gadījumos, 
kas nav paredzēti šajos 
noteikumos.  

14. Olaines pilsētas ģerboni lie-
to saskaņā ar domes priekšsēdē-
tāja rīkojumu.
15. Olaines pilsētas un novada 
ģerboņa attēlu aizliegts pārvei-
dot un izmantot kā organizāciju, 
uzņēmumu, biedrību simbolu. 
16. Olaines novada karoga 
standartu lieto saskaņā ar domes 
priekšsēdētāja rīkojumu, ikdienā 
tas atrodas domes sēžu zālē.
17. Olaines novada karoga ko-
piju paceļ ar domes priekšsēdē-
tāja rīkojumu:
17.1. mastā pie Olaines novada 

pašvaldības ēkas – pastāvī-
gi; 

17.2. pie pašvaldības izglītības 
iestādēm;

17.3. pie ēkām, kur izvietoti bal-
sošanas iecirkņi – Saeimas, 
novada domes vēlēšanas 
dienās, kā arī tautas balso-
šanas dienās;

17.4. valsts svētkos un pilsētas 
gadadienā (20. februārī) 
kopā ar Latvijas valsts ka-
rogu, Olaines novada karo-
gu novietojot labajā pusē, 
skatoties virzienā uz ēkas 
fasādi, bet Latvijas valsts 
karogu – kreisajā pusē;

17.5. novada svētkos un novada 
sabiedriskajos pasākumos; 

17.6. pēc brīvas gribas arī tautas, 
darba vai ģimenes svētkos, 
kā arī citos gadījumos ik-
dienā.

18. Sēru dienās karogs lietojams 
kārtībā, kāda noteikta Latvijas 
valsts karoga lietošanai.
19. Olaines novada karoga kopi-
ju var lietot arī Olaines novada 
pašvaldības iestādes un uzņē-
mumi saskaņā ar šiem noteiku-
miem. 
20. Olaines novada karoga ko-
piju var izmantot arī citos gadī-
jumos, kas nav paredzēti šajos 
noteikumos, saskaņā ar domes 
priekšsēdētāja rīkojumu.
21. Olaines novada galda karo-
dziņu lieto oficiālās pieņemša-
nās, darījumu sarunās, amatper-
sonu darba telpās un domes sēžu 
zālē. 
22. Olaines pilsētas karoga 
standartu lieto saskaņā ar do-
mes priekšsēdētāja rīkojumu. 
23. Olaines pilsētas karoga ko-
piju pēc brīvas gribas paceļ arī 
tautas, darba vai ģimenes svētkos, 
kā arī citos gadījumos ikdienā. 
24. Karoga kopijai neatkarīgi 
no izmēriem precīzi un propor-
cionāli jāatbilst apstiprinātajam 
paraugam.
25. Olaines pilsētas karoga ko-
piju var izmantot arī citos gadī-
jumos, kas nav paredzēti šajos 
noteikumos, saskaņā ar Olaines 
novada domes priekšsēdētāja rī-

kojumu.
26. Olaines pilsētas karoga kopi-
ju var lietot arī Olaines novada 
pašvaldības iestādes un uzņē-
mumi saskaņā ar šiem noteiku-
miem.
27. Olaines novada vai pilsētas 
karogu aizliegts: 
27.1. pacelt virs un pie ēkām, 

kurās tiek veikts kapitālais 
remonts vai kuras ir avāri-
jas stāvoklī, vai kurām tiek 
remontēta fasāde (izņemot 
Olaines novada pašvaldī-
bas ēkas); citās nepiemē-
rotās vietās un apstākļos 
(piemēram, kokos, virs un 
pie saimniecības ēkām, ne-
sakoptās vietās, ražošanas 
objektos un tamlīdzīgi);

27.2. lietot bojātu vai izbalējušu, 
kā arī izmantot Olaines 
novada un pilsētas karoga 
krāsu salikumu ar citu atri-
būtiku.

28. Olaines novada logotipu un 
saukli:
28.1. lieto brīvi ar nolūku vei-

cināt Olaines novada 
atpazīstamību Latvijā un 
ārvalstīs;

28.2. izmanto saskaņā ar izstrā-
dāto korporatīvās identitā-
tes rokasgrāmatu;

28.3. var lietot pasākumos, 
drukātos izdevumos, izde-
vumos elektroniskajā vidē 
un objektos ar augstu sa-
turisko, māksliniecisko un 
estētisko līmeni, kā arī uz 
kvalitatīvām precēm, suve-
nīriem un iesaiņojumiem;

28.4. atļauts lietot arī citos gadī-
jumos, kas nav paredzēti 
šajos noteikumos, saska-
ņojot to ar Olaines novada 
pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālistu.

29. Saukli var izmantot teksta 
veidā vai kopā ar grafisko zīmi. 
30. Olaines novada logotipu un 
saukli aizliegts:
30.1. izmantot, reklamējot alko-

holisko dzērienu, tabakas 
produktu un citu apreibi-
nošo vielu lietošanu, azart-
spēļu vietās, ar erotiku un 
pornogrāfiju saistītos pasā-
kumos un izdevumos, kā 
arī darbībās, kas saistītas 
ar vardarbību, nacionālā, 
etniskā, rasu naida vai ne-
saticības izraisīšanu;

30.2. politiskai aģitācijai;
30.3. izmantot, izmainot logoti-

pa un saukļa grafisko attē-
lu.

31. Olaines dziesma izpildāma 
ātrā vai lēnā izpildījumā, latvie-
šu valodā ar Ata Auzāna kompo-
nēto mūziku (Pielikums Nr. 7).
32. Olaines dziesmu var izpildīt 
novada svētkos un citos sabied-
riskos pasākumos pēc brīvas 
gribas, tautas, darba vai ģimeņu 
svētkos, atceres dienās, kā arī ci-
tos gadījumos ikdienā.

IV. Atļaujas saņemšana Olai-
nes novada simbolikas izman-
tošanai

33. Nozīmes, vimpeļus, suvenī-
rus, sadzīves priekšmetus un citu 
atribūtiku ar Olaines novada vai 
pilsētas karoga vai ģerboņa attē-
lu fiziskās personas, sabiedriskās 
un nevalstiskās organizācijas, 
uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības 
un citas juridiskās personas var 
izgatavot un pārdot tikai ar Olai-
nes novada pašvaldības atļauju, 
ievērojot Olaines novada domes 
saistošos noteikumus "Nodeva 
par Olaines novada simbolikas 
izmantošanu".
34. Olaines novada simbolikas 
izmantošanas atļaujas saņem-
šanai pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas un informācijas 
centrā jāiesniedz: 
34.1. iesniegums, kurā jānorāda 

simbolikas izmantošanas 
mērķis;

34.2. izstrādājuma/produkta ski-
ce vai paraugs;

34.3. ziņas par plānotajiem ražo-
šanas apjomiem un mērķ-
auditoriju;

34.4. juridiskām personām 
jāiesniedz reģistrācijas 
apliecības kopija, fiziskām 
personām – Valsts ieņēmu-
mu dienesta saimnieciskās 
darbības reģistrācijas ap-
liecības kopija.

35. Olaines novada pašvaldības 
izpilddirektors ir tiesīgs atteikt 
izsniegt simbolikas izmantoša-
nas atļauju personai, kura pēdējā 
gada laikā ir saukta pie adminis-
tratīvās atbildības par šo saistošo 
noteikumu neievērošanu.
 
V. Atbildība un kontrole
36. Par pilsētas vai novada ģer-
boņa nelikumīgu lietošanu vai-
nīgā persona saucama pie atbil-
dības saskaņā ar Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 
204.15 pantu, bet par saistošajos 
noteikumos noteikto prasību 
pārkāpšanu attiecībā uz pilsē-
tas vai novada karogu vainīgā 
persona sodāma administratīvi, 
izsakot brīdinājumu vai uzliekot 
naudas sodu: fiziskajām personai 
līdz 350,00 euro, juridiskajām 
personām līdz 1400,00 euro.
37. Saistošo noteikumu izpildes 
kontroli nodrošina Olaines no-
vada pašvaldības policijas amat-
personas un sabiedrisko attiecī-
bu speciālists.

VI. Noslēguma jautājums
Ar šo saistošo noteikumu spē-
kā stāšanos spēku zaudē Olai-
nes novada domes 2012. gada  
18. decembra saistošie noteiku-
mi Nr. 17 "Par Olaines novada 
simbolikas lietošanu un izman-
tošanu".

Saistošie noteikumi Nr. SN19/2016
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2016. gada 21. decembra sēdes lēmumu (13. prot., 21.4. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma  
"Par pašvaldībām" 12. punktu, 
21. panta pirmās daļas 
7. punktu un 43. panta trešo 
daļu

Turpinājums 7. lpp.  

PAR OLAINES NOVADA SIMBOLIKU
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No kreisās – šķelts ar sudraba un 
zaļu krāsu: 1. – trīs sarkanas krāsas 
pilieni (2/1), 2. – melnas krāsas 
dzērveņu mētra ar sudraba krāsas 
lapām un divām dzērveņu ogām; 
šķelta zaļas un sudraba krāsas 
pavedienapmale.

(Mākslinieki: Ilze Lībiete un Juris 
Ivanovs. Apstiprināts 2012. gada 
27. jūnijā.)

• Apbalvot Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes "Dzērvenīte" pe-
dagoģi Initu Zalpēteri ar Olaines 
novada domes Atzinības rakstu par 
pašaizliedzīgu un nozīmīgu 10 dar-
ba gadu ieguldījumu Olaines pirms-
skolas izglītības iestādes "Dzērvenī-
te" bērnu audzināšanā.

• Apbalvot ar Olaines novada do-
mes Pateicības rakstu Olaines nova-
da pašvaldības policijas darbiniekus: 
priekšnieku Ervīnu Siliņu, galveno 
inspektoru Jāni Rimšu, sabiedrisko 
attiecību inspektori Daivu Gaišo, 
inspektoru Aleksandru Ananidzi, in-
spektoru Kristapu Lukstiņu, vecāko 
inspektoru Jāni Elksnīti, inspektoru 
Oļegu Tolstoju sakarā ar profesio-
nālajiem svētkiem – policijas dienu 
un Olaines novada pašvaldības poli-
cijas 25. gadadienu, – par pašaizlie-
dzīgu darba disciplīnu, labiem darba 
rezultātiem, personīgo ieguldījumu 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 
un noziedzīgo nodarījumu mazinā-
šanā Olaines novadā.

• Izveidot vēlēšanu iecirkni Olai-
nes novada administratīvajā teri-
torijā ar tā atrašanās vietu Olaines 
novada pašvaldības aģentūras "Olai-
nes sociālais dienests" klientu apkal-
pošanas centrā "Gaismas", Gaismas 
ielā 6, Stūnīšos, Olaines pagastā, 
Olaines novadā.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatī-

vās sabiedrības "Celtnieks" projektu 
"Meliorācijas sistēmu atjaunošana 
DKS "Celtnieks" nekustamo īpa-
šumu piegulošajās teritorijās" par 
kopējo summu 10 949,12 EUR ar 
līdzfinansējumu 6917,31 EUR ap-
mērā no Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta.

• Atbalstīt kooperatīvās dārzko-
pības sabiedrības "Rīts" projektu 
"Dārzkopības kooperatīvās sabied-
rības "Rīts" galvenā (maģistrālā) 
koplietošanas ceļa labiekārtošana" 
par kopējo summu 68 530,77 EUR 
ar līdzfinansējumu 41 308,00 EUR 
apmērā no Olaines novada pašvaldī-
bas pamatbudžeta. 

• Atbalstīt dārzkopības kooperatī-
vās sabiedrības "VEFBaloži" pro-
jektu "Koplietošanas teritorijas ap-
gaismojuma ierīkošana DKS "VEF
Baloži" 4. un 5. sektorā" par plānoto 
kopējo summu 41 000,00 EUR ar 
līdzfinansējumu 32 800,00 EUR ap-
mērā no Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta.

• Veikt grozījumus 2012. gada 24. 
oktobra noteikumos Nr. 1 "Kārtība, 
kādā Olaines novada pašvaldība 
piešķir finansējumu dārzkopības sa-
biedrībām koplietošanas zemes lab-
iekārtošanai".

• Palielināt akciju sabiedrības 
"Olaines ūdens un siltums" pamat-

kapitālu, veicot 103 536,00 EUR 
ieguldījumu sabiedrības pamatkapi-
tālā no Olaines novada pašvaldības 
budžeta, saņemot pretī 103 536 ka-
pitāla daļas.

• Atzīt īres un komunālo pakalpo-
jumu parāda piedziņu no divām per-
sonām par neiespējamu.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemes gabalu dārzkopības sabiedrī-
bā "Mežsētu dārzs" Nr. 99, Jāņupē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā. 

• Atsavināt Olaines novada paš-
valdības nekustamo īpašumu, zemi 
Kūdras ielā 12A, Olainē, Olaines 
novadā, īpašniekam – Olaines Va-
sarsvētku draudzei "Svētā Trīsvienī-
ba" – par brīvu cenu.

• Pārdot Olaines novada pašvaldī-
bai piederošās sabiedrības ar iero-
bežotu atbildību "Olaines veselības 
centrs" 100% kapitāla daļas. 

• Atsavināt Olaines novada pašval-
dībai piederošo nekustamo īpašumu 
– dzīvokli Kūdras ielā 253, Olainē, 
Olaines novadā. Apstiprināt nekus-
tamā īpašuma atsavināšanas izsoles 
noteikumus. 

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances nekustamos 
īpašumus dārzkopības sabiedrībā 

"Vizbuļi 2" Nr. 3878, "Ezītis" Nr. 
297, "Ezītis" Nr. 126, "Ozollejas" 
Nr. 2314 un "Zīles" Nr. 83.

• Izbeigt 2013. gada 11. februārī 
noslēgto Lauku apvidus zemes no-
mas līgumu Nr. 602 par zemes gaba-
la "Purņi", Jāņupē, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, iznomāšanu.

• Atļaut apvienot nekustamā īpašu-
ma "Jaunība 73" zemes vienību un 
nekustamā īpašuma "Jaunība 74" ze-
mes vienību vienā nekustamajā īpa-
šumā. Piešķirt zemes vienībai vieno-
tu adresi – "Jaunība 74", Stīpnieki, 
Olaines pagasts, Olaines novads.

• Atļaut apvienot nekustamā īpašu-
ma "Stūnīši 103" zemes vienību, ne-
kustamā īpašuma "Stūnīši 104" ze-
mes vienību un nekustamā īpašuma 
"Stūnīši 105" zemes vienību vienā 
nekustamajā īpašumā. Piešķirt ze-
mes vienībai vienotu adresi – "Stū-
nīši 104", Stūnīši, Olaines pagasts, 
Olaines novads.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajiem īpašumiem: 
"Pastnieki", Pārolainē, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, "Rīts 
19/67", Medemciemā, Olaines pa-
gastā, Olaines novadā, "Komutators 
25/26/27", Medemciemā, Olaines 
pagastā, Olaines novadā. Piešķirt 
zemes vienībām plānotās adreses, 
noteikt nekustamo īpašumu lietoša-

nas mērķus un zemesgrāmatā ierak-
stāmos apgrūtinājumus.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu un grafisko daļu nekustama-
jam īpašumam "Irbīšu Āres", Me-
demciemā, Olaines pagastā, Olaines 
novadā. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi un zemesgrāmatā 
ierakstāmos apgrūtinājumus.

• Pieņemt iesniegto saistošo no-
teikumu Nr. SN18/2016 projektu 
"Par grozījumiem Olaines novada 
domes saistošajos noteikumos Nr. 
SN1/2016 "Par Olaines novada paš-
valdības budžetu 2016. gadam"".

• Piešķirt ģimenei vienreizēju ma-
teriālo palīdzību 500,00 EUR no 
Olaines novada pašvaldības pamat-
budžeta izdevumu sadaļas "Sociālā 
nodrošināšana".

• Noteikt pašvaldības dzīvokļa īpa-
šumam Kūdras ielā 1712, Olainē, 
Olaines novadā, dienesta dzīvokļa 
statusu.

• Uzņemt 3 personas ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas pakalpojuma saņemša-
nai pašvaldības aģentūras "Olaines 
sociālais dienests" sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku.

Pielikums Nr. 1 Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 3 Pielikums Nr. 4

Stilizēta dzērvene ar kātiņu. 
Dzērvenes apakšējā daļa simboliski 
akcentē darāmos un jau padarītos 
darbus. Abi simboli kopā veido 
stilizētu cilvēku.
Sarkana krāsa – Pantone 1788; 
zaļa krāsa – Pantone 340; melna 
krāsa – Pantone Black.

OLAINES DZIESMA

Bērzi Mežaparkā šūpo rāmi,
Bērni čalo un dej,
Un sliežu sirmās stīgas tāli
Ved mūs mājup un smej.
Lielo namu tūkstoš acu liesmas
Mani sasildīs.
Parkā skaļi virmo dziesmas 
Tās mani pavadīs.
Piedziedājums:
Olaine ir manas mājas 
To sirdī līdzi varu nest.
Olainē man labi klājas,
Esmu laimīgs te.
Koši, priecīgi, stipri ļaudis
Šajā pilsētā mīt.
Es liecu galvu un saku paldies,
Ka varu saknes te dzīt.
Lai vēl gadu simtiem mūsu ielās
Kņada neapsīkst,
Un pie krāšņu namu sienām
Rozes nenovīst.

Pielikums Nr. 6

Taisnstūra audums ar divām vienāda platuma vertikālām joslām: kreisā 
puse ir sarkanā krāsā, labā puse – zaļā krāsā, vidū pilsētas ģerboņa attēls. 
Karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Karogs ir izšūts no abām pusēm 
aplikāciju un izšuvumu tehnikā; šis karogs ir standarts.
Sudraba krāsa – Pantone 877C; sarkana krāsa – Pantone 186C; 
zaļa krāsa – Pantone 340C.

Taisnstūra audums ar divām vienāda platuma horizontālām joslām: augšējā 
puse ir sarkanā krāsā, apakšējā puse – zaļā krāsā, vidū novada ģerboņa 
attēls. Karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Karogs ir izšūts no abām 
pusēm aplikāciju un izšuvumu tehnikā; šis karogs ir standarts.
Sudraba krāsa – Pantone 877C; sarkana krāsa – Pantone 186C; 
zaļa krāsa – Pantone 340C.

No kreisās – šķelts ar sudraba un 
zaļu krāsu: 1. – trīs sarkanas krāsas 
pilieni (2/1), 2. – melna dzērveņu 
mētra ar sudraba lapām un divām 
dzērveņu ogām.

(Mākslinieki: Juris Ivanovs, 
Ilze Lībiete, Imants Purviņš. 
Apstiprināts 1998. gada 
12. novembrī.)

OLAINES NOVADA 
ĢERBONIS

OLAINES PILSĒTAS 
ĢERBONIS

OLAINES NOVADA KAROGS

OLAINES NOVADA 
LOGOTIPS UN SAUKLIS

OLAINES PILSĒTAS KAROGS

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (DECEMBRIS)

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. Pielikums Nr. 7
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Jaunolaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā

Jaunolaines Kultūras namā

Olainē 

Jaunolaines Kultūras namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines 1. vidusskolas bibliotēkā

Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā

Olaines slidotavā

Olaines Sporta namā

Olaines Sporta namā

Olaines Jauniešu centrā "Popkorns"

Olaines Jauniešu centrā "Popkorns"

Olaines Jauniešu centrā "Popkorns"
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
janvārī

Pasākumi Olaines novadā februārī

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Alvis Āriņš, 73 gadus vecs, 19.12.2016.
Ivars Bērziņš, 27 gadus vecs, 26.12.2016.

Ulita Dubinova, 84 gadus veca, 16.12.2016.
Viktors Dviļs, 62 gadus vecs, 10.01.2017.

Nigmatulla Gimranovs, 76 gadus vecs, 12.01.2017.
Anna Gritčina, 91 gadu veca, 30.12.2016.

Vera Jākobsone, 78 gadus veca, 31.12.2016.
Anatolijs Malenieks, 63 gadus vecs, 19.12.2016.

Larisa Meščerjakova, 75 gadus veca, 04.01.2017.
Pēteris Orlovs, 37 gadus vecs, 01.01.2017.
Tamāra Pļušča, 59 gadus veca, 15.01.2017.
Mihails Poļaks, 76 gadus vecs, 23.12.2016.
Igors Ratušnijs, 43 gadus vecs, 22.12.2016.
Gaļina Štarka, 67 gadus veca, 15.01.2017.

Ivars Laimonis Štarks, 74 gadus vecs, 12.12.2016.
Juris Turlais, 78 gadus vecs, 13.01.2017.

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 13. decembra līdz 2017. gada 17. janvārim reģistrētie mirušie

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

10.02. plkst. 19.00

11.02. plkst. 18.00

15.02. plkst. 15.00

18.02. Laiks tiks precizēts

24.02. un 25.02.

26.02. plkst. 13.00

09.02.–03.03. 
Atklāšana 09.02. plkst 17.00
21.02.–20.03. 
Atklāšana 21.02. plkst 16.00

04.02. plkst. 11.00
04.02. plkst. 11.00
25.02. Laiks tiks precizēts
Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv
Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv
Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv
Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv

02.02. plkst. 18.00

09.02. plkst. 16.00

16.02. plkst. 17.00
Ar iepriekšēju pieteikšanos 
no 30.01. līdz 02.02.
Ar iepriekšēju pieteikšanos 
no 17.02.

Ziņas par jubilāriem 17.01.2017.

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

70. gadskārtā
Valentīnu Artjomovu
Viktoru Baufalu
Juri Branceviču
Antoniju Bruževici
Vitāliju Dunajevu
Staņislavu Dviļu
Gaļinu Faterinu
Ņinu Girgeļu
Birutu Grišmanovsku
Valentīnu Ignatovu
Grigoriju Ivanovu
Ludmilu Karzubovu
Mariju Kirilovu
Ludmilu Klementjevu
Viktoriju Kokinu
Halinu Kurhei
Inesi Lilienfeldi
Svetlanu Ļeontjevu
Mihailu Novikovu
Ņinu Peško
Vjačeslavu Šebekovu
Ņinu Tarasenko
Oļegu Tereščenko
Rudīti Vanadziņu
Juriju Zacepinu

75. gadskārtā
Andri Bērziņu
Edvardu Gorbaču
Tatianu Ivoninu
Romualdu Jaškovu
Ņinu Kačanovu
Jaroslavu Konovalovu
Zinaidu Leščinsku
Viktoru Ļegčiļinu
Viju Nesauli-Prūsi
Vasiliju Ņikitinu
Rūtu Ozoliņu
Allu Pudāni
Vitāliju Seļipanovu
Neļļu Vancāni
Astrīdu Viti
Vilhelmīni Žuku

80. gadskārtā
Māru Auzu
Mirdzu Brūveri
Jekaterinu Čekeli
Pāvelu Čučinu
Tamaru Dobrotinu
Irisu Gādigu
Anatoliju Hvostovu
Regīnu Kazaku
Ritu Švāģeri
Viktoru Virbali

85. gadskārtā
Anissiu Astrouskaju
Liliju Kurvinu
Vaclavu Marukeviču
Ninu Tikhomirovu

90. gadskārtā
Janinu Kavecku
Hildu Spruģevicu

91. gadskārtā
Mildu Emsiņu
Nadeždu Galuško
Gaļinu Konstantinovu
Veltu Pumpuri

95. gadskārtā
Onu Matieni

96. gadskārtā
Tatjanu Červovu

Daigas Petkevičas un Normunda Jakušonoka koncerts 
(Biļešu cena – 4,00 EUR)
A. Auzāns un J. Auzāns ar "Slaveno Jersikas orķestri" 
jaunajā koncertprogrammā (biļešu cena – 5,00 EUR)
Meteņi – pavasara gaidīšanas svētki kopā ar folkloras 
kopu "Dzedzieda"
Deju kopas "Viducis" draugu koncerts 
(biļešu cena – 2,00 EUR)
Olaines pilsētas 50. jubilejas pasākumu cikls 
(sīkāka informācija – www.olaine.lv)
Muzikāla izrāde bērniem un vecākiem 
"Burunduka TV šovs" (biļešu cena – 2,00 EUR)
IZSTĀDES
M. Auzas keramikas izstāde "Mani senie māla podi un..." 
(Olaines pilsētas 50. jubilejas pasākumu cikla ietvaros)
Izstāde "Mana skolotāja un rakstniece Vija Upmale"

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada čempionāts zolītē (5. posms)
Olaines novada čempionāts galda tenisā (5. posms)
Badmintona turnīrs
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
Cikla "Tēja ar iedvesmas garšu" 15. sarunu vakars. 
Mākoņskrējējs Mārtiņš Zvīdriņš
Apmācības "Olaines novada jauniešu projektu konkursa" 
projektu iesniedzējiem
Tikšanās ar studentiem Ēnu dienas ietvaros
Sveču dienai veltītas muzejpedagoģiskās nodarbības 
"Gaiši dedzu uguntiņu" (pirmsskolai un sākumskolai)
Muzejpedagoģiskās nodarbības "Olainei 50 gadi" 
(sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai)

Mihailu un Mariju Lapo!Juri un Jevgeniju Ozolus!
Laulība noslēgta 1967. gada 6. janvārī 

Rīgas pilsētas civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā.
Laulība noslēgta 1967. gada 13. janvārī 

Rīgas Ļeņina rajona civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā.

sveic ZELTA kāzāsOlaines novada dome


