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Jaunumi
izglītībā

Uzsākot jauno mācību gadu, 
vērts atskatīties uz izglītības 
jomā paveikto
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Digitālās 
tāfeles

Olaines skolās uzstādītas 
astoņas jaunas digitālās 
tāfeles ar projektoriem
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Vārds  
deputātam

Deputāte Līga Gulbe par 
jaunajiem olainiešiem un 
izglītības iespējām
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Veselības 
aprūpe

Par situāciju veselības 
aprūpes jomā Olaines 
novadā

6. lpp.

Apkures 
gatavībā

Novada siltumapgādes 
uzņēmumi sagatavojušies 
apkures sezonai

8. lpp.

12. septembrī Mežaparkā “Nike Riga Run 2010” 
skrējienā olainietis Jānis Kuzmins veica Ginesa rekorda 
labojumu slaloma skeitbordā 100 konusu distancē.  Jānis 
jau ar pirmo braucienu, nenogāžot nevienu konusu, laboja 
amerikāņa Ričija Karasko 2008.gadā uzstadīto pasaules 
rekordu un uzrādīja rezultātu 20,77 sekundes.

Par dienu bez auto Olainē
 – 10. un 11. lapaspusēs

Ar Olaines novada 
pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Magonīte” jaunā 
korpusa atklāšanu Jau-
nolainē, kas notika 27. 
augustā, Olaines novadā 
ir nodrošināti ar vietām 
bērnudārzā tie bērni, kas 
bija reģistrēti un gaidīja 
savu vietu pirmsskolas 
izglītības iestādē Olaines 
pagastā. 

Jaunajā korpusā ir gru-
piņas gan divgadīgajiem 

bērniem, gan bērniem ve-
cumā no 3 līdz 7 gadiem. 
Pateicoties uzceltai piebū-
vei, papildus Olaines no-
vada pirmsskolas izglītības 
iestādē „Magonīte” var būt 
uzņemti 132 bērni. Viņu 
vecāki var būt droši par sa-
viem mazuļiem un var uz-
sākt vai turpināt strādāt. Uz 
doto brīdi jauno korpusu 
apmeklē 104 bērni, un vēl 
ir brīvas 28 vietas grupiņās 
bērniem vecumā no 3 līdz 7 

gadiem latviešu plūsmā.
Būvniecības darbi tika 

uzsākti 2009. gada 21. 
maijā, bet jau 2010.gada 
17. augustā Olaines no-
vada pašvaldība pieņēma 
ekspluatācijā pirmsskolas 
izglītības iestādes „Mago-
nīte” jauno korpusu. 

Tagad Olaines novada 
pirmsskolas izglītības ies-
tādei „Magonīte” ir papil-
dus 6 grupas.

Atklāja bērnudārza 
Magonīte jauno korpusu

1 сентября свои двери для посетителей в новом сезоне 
открыл Олайнский бассейн

Время и график работы бассейна такой же как в прошлом сезоне (подробнее 
на www.olaine.lv в разделе «sports»).

В этом сезоне годны абонементы, приобретенные в 2010 году.

1. septembrī Olaines peldbaseins uzsāka jaunu darba sezonu
Darba laiks un grafiks ir tādi paši kā iepriekšējā sezonā (iepazīties var www.olaine.

lv sadaļā “sports”).
2010.gadā iegādātie abonementi ir spēkā!

uturpinājums 2. lpp. 

Olaines novada domes priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs svinīgi atklāja jauno 
bērnudārza “Magonīte” korpusu

Apsveicam 
Jāni Kuzminu 

ar Ginesa rekordu!
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Projekta realizācija ļāva 
dubultot iestādes grupiņu 
skaitu – 6 grupu vietā tagad 
ir 12 grupas. Bez grupiņām 
jaunajā korpusā vēl ir lie-
lā zāle, moderns virtuves 
bloks, atsevišķā nodarbī-
bu telpa, noliktavas. Tāpat 
projekta ietvaros tika veikti 
labiekārtošanas darbi apkārt 
pirmsskolas izglītības ies-
tādei, uzstādīti bērnu rotaļu 
laukumi, izbūvēts asfaltētais 
piebraucamais ceļš, stāv-
laukums, ierīkots apgais-
mojums. Pēc pašvaldības 
pasūtījuma jaunā korpusa 
būvdarbus veica SIA „NCC 
Konstrukcija”. Jaunā korpu-
sa kopējā platība - 1826,4 
m². Jaunas telpas iekārtotas 
ar ērtām mēbelēm, krāsai-
nām rotaļlietām un mācību 
līdzekļiem. Jāatzīmē, ka šis 
jaunais korpuss ir ieguvums 
visiem bērnudārza bērniem, 
ne tikai to grupiņu bērniem, 
kas atrodas jaunajā korpusā.  
Projekta realizācija pašval-
dībai izmaksāja 1,2 milj. 
latu, un kā atklāšanas uzru-
nā uzsvēra Olaines novada 
pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Jānis Pavlovičs, šis 
jaunais korpuss un līdz ar to 
bērnu nodrošināšana ar vie-
tām pirmsskolas izglītības 
iestādē ir mūsu iedzīvotāju 
dāvana un ieguldījums Olai-
nes novadā, jo pašvaldības 
budžets lielāko tiesu sastāv 
no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa. 

Pacelt valsts karogu, lai 
atklātu svinīgu pasākumu, 
bija gods Krastiņu ģimenei 
– tētim Mārtiņam, mammai 
Aijai, meitiņai Martai Kris-
tenai, kura apmeklē iestādi 
„Magonīte” jau divus gadus, 
un mazajai Marijai, kura 
bērnudārzu sāka apmeklēt 
2010. gada 24.augustā.

27. augustā apsveikt 
bērnus, vecākus, iestādes 
vadītāju Jeļenu Kalvišu, 
pedagogus un visus pasā-
kuma dalībniekus, ieradās 
daudzi viesi. To starpā bija 
arī Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas 
valsts sekretāre Laimdo-
ta Straujuma, kura nodeva 
ministres Dagnijas Staķes 
sveicienus un apliecināja, 
ka pašvaldība tiešām prātīgi 
un lietderīgi iegulda finanšu 
līdzekļus. Apsveikt „Ma-
gonīti” ieradās arī iestādes 

bijušie audzēkņi, tagadējie 
bērnu deju kolektīva „Pie-
nenīte” dalībnieki un veltīja 
bērnudārzam deju „Es mei-
tiņa kā rozīte”. Arī Izglītības 
un zinātnes ministre Tatjana 
Koķe neklātienē apsveica 
„Magonītes” jaunā korpusa 
atklāšanas svētku dalībnie-
kus: „Lai rūpes par saviem 
mazajiem novadniekiem, 
šis ieguldījums „bankā”, ko 
sauc par mūsu bērnu atmi-
ņu, pašvaldībai atmaksājas 
ar daudzu jaunu patriotiski 
noskaņotu iedzīvotāju pie-
saisti dzimtajam novadam 
un viņu devumu tā attīstībā! 
Vēlu gaiši un mājīgi apdzī-
vot jauno korpusu, visā bēr-
nudārzā uzturēt drošu, mīļu, 
garīgai un fiziskai augšanai 

labvēlīgu gaisotni! ”. Pēc 
simboliskās sarkanās lentes 
pārgriešanas pirmie, saņe-
mot saldo magoņu pārstei-
gumu, uz jaunajām telpām 
devās visas pirmsskolas iz-
glītības iestādes „Magonīte” 
12 grupiņas, tajā skaitā arī 

Atklāja bērnudārza Magonīte jauno korpusu
uturpinājums no 1. lpp. 

„jaunie” iestādes audzēkņi. 
Pašus mazākos šajā atbildī-

gajā brīdī atbalstīja un pava-
dīja viņu vecāki.
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Vārds deputātam

Līga Gulbe, LSDSP

„Es esmu savas pilsētas 
patriots. Es lepojos ar savu 
pilsētu. Man patīk dzīvot 
Olainē.. ” Pēdējos gados 
šādus vārdus no Olaines 
bērniem un jauniešiem var 
dzirdēt diezgan bieži. Par 
to nav jābrīnās, jo Olainē 
ir daudz iespēju, kur jau-
niešiem sevi apliecināt un 
saturīgi pavadīt brīvo lai-

ku. Pie peldbaseina, 1.vi-
dusskolas piebūves, sli-
dotavas, skeitparkiem un 
jaunā stadiona jau esam 
pieraduši, pat šķiet dīvaini, 
ka kādreiz tā visa nebija. 
Paši mazākie olainieši un 
viņu vecāki var priecāties 
par skaistajām un plašajām 
telpām bērnudārzā „Ma-
gonīte”. Likumsakarīgi, 
ka Olaines novada skolēni 
ir aktīvi, radoši, gudri, ta-
lantīgi. To pierāda arī viņu 
sasniegumi dažādās jomās.

Lai iegūtu labu izglītī-
bu, skolēniem nav jāmēro 
ceļš uz kādu tuvāko pilsētu 
– Olainē ir divas spēcīgas 
vispārizglītojošās vidus-
skolas; lai bērniem būtu 
iespēja mācīties tuvāk 
dzīvesvietai, ir saglabāta 
Olaines sākumskola Jau-

nolainē; Olaines Mehāni-
kas un tehnoloģijas kole-
dža, kas vienmēr atvērta 
dažādām inovatīvām ide-
jām un, protams, Olaines 
Mūzikas un mākslas skola, 
kur top jaunie talanti. Kā 
katru gadu, arī šogad abas 
vidusskolas var lepoties ar 
savu audzēkņu sasniegu-
miem centralizētajos eksā-
menos.

X Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svēt-
kos Olaini pārstāvēja 230 
dalībnieku. Tas ir daudz! 
Protams, bez nopietna au-
dzēkņu un pedagogu dar-
ba vairāku gadu garumā 
tas nebūtu iespējams. Do-
māju, ka reti kurā novadā 
skolēniem ir tik plaša deju 
kolektīvu izvēle. Daudz-
veidīgu un interesantu bez-
maksas interešu izglītības 
pulciņu klāstu piedāvā gan 
skolas, gan kultūras centrs. 

Apbrīnojamas ir idejas, 

kuras realizē gan skolu 
pašpārvaldes, gan pilsētas 
jauniešu padome – talkas, 
labdarības akcijas, izglī-
tojošie semināri, intelek-
tuālās spēles, drošības ne-
dēļas un vides nedēļas, un 
vēl, un vēl… Reizēm nesa-
protams ir tas, kad šie aktī-
vie jaunieši atrod laiku vēl 
arī mācībām, bet izrādās, 
ka paspēj arī to, jo bieži 
tieši šo jauniešu vārdi ir at-
rodami mācību olimpiāžu 
uzvarētāju sarakstos. No-
zīmīgs finansiālais atbalsts 
jauniešu iecerētajām akti-
vitātēm ir Olaines novada 
pašvaldības organizētais 
bērnu un jauniešu projektu 
konkurss, kas notiek divas 
reizes gadā. 

Bērnu rotaļu laukumi, 
alpīnisma siena, moderni 
aprīkoti dabaszinību ka-
bineti skolās, visu nav ie-
spējams pat nosaukt. Jūs 
jautāsiet, kāpēc es to uz-

skaitu? Lai mēs šīs iespē-
jas novērtētu, izmantotu 
un lepotos ar savu nova-
du tāpat kā mūsu jaunieši, 
kuri ir sapratuši, ka var īs-
tenot ļoti daudzas savas ie-
ceres, ja tikai ir uzņēmība 
un gribasspēks. Aktivitāte 
un labie darbi ir lipīgi! 

Lai mums izdodas!
„Rudenī piepildās viss. 

Debesis ar gājputniem. 
Acis ar krāsām. Meži ar sē-
nēm. Purvi ar dzērvenēm. 
Pieliekamie ar ievārījumu. 
Skapji ar siltākām drēbēm. 
Klases ar smejošiem bēr-
niem. Dienas ar darbiem. 
Vakari ar vasaras atmiņām. 
Naktis ar sapņiem. Rīti ar 
iecerēm.

Rudenī piepildās viss!” 
Apsveicu visus peda-

gogus, skolēnus un vecā-
kus ar jaunā mācību gada 
sākšanos! Novēlu veiksmi, 
izturību un jaunu ieceru 
piepildīšanos! 

Modernizē mācību kabinetus

Pavisam Olaines skolās uzstādītas 8 digitālās tāfeles ar videoprojektoriem (katrā 
skolā četri komplekti) 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Turpinās projekta 
„Kvalitatīvai dabaszi-
nātņu apguvei atbils-
tošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Olaines 
1. vidusskolā un Olai-
nes 2. vidusskolā” rea-
lizācija.

Atsākot mācības jau-
najā 2010./2011. mācību 
gadā Olaines 1. un 2.vi-
dusskolas audzēkņus da-
baszinātņu un matemā-
tikas mācību kabinetos 
pārsteidza jauns mācību 
aprīkojums, kas tika ie-
gādāts realizējot projek-
tu „Kvalitatīvai dabaszi-
nātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodro-
šināšana Olaines 1.vi-
dusskolā un Olaines 
2.vidusskolā”, kuru 
Izglītības un zinātnes 
ministrija apstiprināja 
2008. gada 06. decembra 
sēdē (prot. Nr.23.), pie-
šķirot Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda finansē-
jumu Darbības program-
mas 2007. - 2013.gadam 
„Infrastruktūra un pa-
kalpojumi” papildināju-
ma 3.1.3.1.aktivi–tātes 
„Kvalitatīvai dabaszināt-

ņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodro-
šināšana” ietvaros, kur 
Olaines novada pašvaldī-
ba šajā projektā piedalās 
ar savu līdzfinansējumu 
un speciālistu piesaistī-
šanu. 

Kā jau iepriekš infor-
mējām līdz 2009./2010. 
mācību gada sākumam šī 
projekta ietvaros bija iz-
devies renovēt katrā sko-
lā dabaszinātņu un ma-
temātikas kabinetus un 
aprīkot tos ar mēbelēm. 

Šogad Olaines 1.vi-
dusskolā un Olaines 
2.vidusskolā minētajos 
kabinetos tika uzstādī-
tas pavisam 8 digitālās 
tāfeles ar videoprojekto-
riem (katrā skolā uzstā-
dīti četri komplekti) un 
datu kamerām, 50 porta-
tīvie datori (katrā skolā 
25 datori), savienojamie 
ar bezvada internetu, ar 
sensoriem un modernām 
mērierīcēm, kas piesais-
tāmas specializētajām 
datorprogrammām. Bet 
jāatzīst, ka tas nav viss, 
kas nonāks Olaines 1.vi-
dusskolā un Olaines 

2.vidusskolā pateicoties 
minētā projekta realizā-
cijai. 

Šobrīd ir noslēgti pē-
dējie piegādes līgumu 
par uzskates materiālu 
piegādi līdz 2010.gada 
31.oktobrim atsevišķiem 
mācību priekšmetiem – 

matemātika, ķīmija, fizi-
ka, bioloģija. Galarezul-
tātā aprīkotās telpas ar 
modernām tehnoloģijām 
un jaunie uzskates mate-
riāli nodrošinās Olaines 
1.vidusskoas un Olaines 
2.vidusskolas audzēk-
ņiem iespēju kvalitatī-

vāk apgūt mācību saturu 
un izprast zinātnes prak-
tisko pielietojumu, kas 
rosinātu jauniešu interesi 
par zinātni un apkārtējo 
vidi.

Oksana Puriņa, 
t.67146050

turpinājums 5. lpp. u 
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Skolu pedagogu 
un skolēnu 
viedokļi par 
ieguvumu no šī 
projekta

Olaines 1.vidusskolas 
matemātikas skolotāja 
Ilona Ivanova: „Jaunais 
aprīkojums (interaktīvā 
tāfele un datu kamera) 
ir īsts izaicinājums sko-
lotājam, jo viņam nepie-
ciešams pārskatīt savas 
mācību metodes, atrast 
papildu laiku, lai izpētī-
tu visas iespējas, kuras 
sniedz interaktīvā tāfele, 
kā arī atrast materiālus, 
kurus var izmantot šajā 
darbā. 

Par jauno tehnoloģi-
ju izmantošanas rezultā-
tiem spriest vēl ir pāragri, 
taču, neapšaubāmi, mā-
cību process ir kļuvis in-
teresantāks un radošāks. 
Gandarījumu sniedz sko-
lēnu atsauksmes.”

Aleksandra Panova: 
„Jaunais aprīkojums ir 
tiešām ļoti labs. Skolē-
niem informācija, uzde-
vumi, jaunā viela tiek 
pasniegti daudz intere-
santāk. 

Domāju, ka ar laiku, 
kad skolēni vairāk izman-
tos interaktīvo tāfeli, var-
būt mainīsies arī skolēnu 
attieksme pret mācībām”.

2010.gada absolvente, 
valsts bioloģijas olim-
piādes laureāte Guna 
Sakaine (kad apciemoja 
skolu teica): „Bioloģijas 
kabineta jaunais iekārto-
jums sniedz daudz iespē-
ju sekmīgākai priekšmeta 
apguvei. 

Nenoliedzami ir iespē-
ja izstrādāt pilnvērtīgā-
kus laboratorijas darbus, 
arī jaunas iespējas zināt-
niski pētniecisko darbu 
rakstīšanai. 

Ļoti patika mikros-
kops. Uzreiz sagribējās 
kaut ko praktiski padarīt. 

Domāju, ka, jauno ap-
rīkojumu pareizi izman-
tojot, tas tikai padarīs 

bioloģijas stundas daudz-
veidīgākas un aizraujošā-
kas!”

Olaines 1.vidussko-
las bioloģijas skolotāja 
Lelda Balode:  „Jaunais 
aprīkojums iepriecina ar 
jaunām iespējām – doku-
mentu kamera dod iespē-
ju parādīt skolēniem attē-
lus un objektus, ar kuriem 
līdz šim bija jāapstaigā 
klase. Tiek ietaupīts laiks. 

Interaktīvā tāfele ļauj 
ilustrēt tēmu ar daudzvei-
dīgiem attēliem, animā-
cijām, filmām, rakstītais 
teksts ir saglabājams un 
izmantojams turpmākajās 
stundās. 

Laboratorijas aprīko-
jums ar datoriem un sen-
soriem ļauj attīstīt skolē-
nu pētnieciskās prasmes, 
attīstīt spēju analizēt in-
formāciju. 

Kabinetu aprīkojums 
sajūsmina gan skolēnus, 
gan skolotājus ar mūsdie-
nīgumu un jaunu darba 
stilu.”

9.b klases skolēnu do-
mas:

Melni burti uz balta 
fona ir vieglāk saprotami. 
Piesaista uzmanību, reti 
kāds neklausās.

Ir interesantākas stun-

das, var iegūt plašākas zi-
nāšanas.

Olaines 2.vidussko-
las matemātikas skolo-
tāja Valentīna Sidorova: 
„Применение интерак-
тивной доски на уроках 
математики облегчает 
объяснение материала, 
т.к. есть возможность 
наглядно показать раз-
личные математичес-
кие преобразования, 
выделяя и акцентируя 
определенные момен-
ты. Удобна и на уроках 
геометрии, не надо тра-
тить время на изображе-
ние геометрических тел. 
Появилась возможность 
работать, непосредс-
твенно используя интер-
нет – ресурсы. Конечно, 
потребуется время, что-
бы овладеть всеми воз-
можностями, которые 
заложены в програм-
мном обеспечении.”

Irina Rudaka 12.a: 
„Сейчас учитель может 
предлагать новые зада-
ния и по-новому объяс-
нять материал. Радует 
то, что наша школа  идет 
в ногу со временем.”.

Anna Sidorova 12.a: 
„Теперь ученики чаще 

выходят к доске (интер-
ктивной).”

Marina Ņesterova 
12.a: „Писать на интер-
активной доске гораздо 
труднее, т.к. нужно ос-
воить ее функции и поп-
рактиковаться в исполь-
зовании специального 
карандаша. Со време-
нем, конечно, привык-
нем к использованию 
современных техноло-
гий, но жалко, что мы 
отдаляемся от традици-
онных и уже привычных 
методов.  

Olaines 2.vidusskolas 
fizikas skolotāja Diana 
Goroško: „Физика – на-
ука экспериментальная. 
Благодаря ресурсам 
интерактивной доски 
у учителя появилась 
возможность наглядно 
демонстрировать раз-
личные опыты и экспе-
рименты. Кроме того 
интерактивная доска 
является мощным мо-
тивационным стиму-
лом: учащиеся с инте-
ресом изучают предмет 
и высказывают желание 
выходить к доске. Ин-
терактивная доска, без-
условно, способствует 

лучшему усвоению ма-
териала.”

Julija Čerņavka 9.b: 
„Мне кажется, что пос-
ле того, как в кабине-
те физики поставили 
интерактивную доску, 
уроки стали интерес-
ней. Теперь не надо но-
сить учебник на урок, 
так как все заложено в 
этой доске. Мне урок 
физики стал нравиться 
больше!”.

Laura Dudņika 9.b: 
„Считаю, что интерак-
тивные доски нужны в 
школе. 

С ними уроки стали 
более развлекательны-
ми, интересными, раз-
вивающими. За один 
урок мы успеваем осво-
ить больше материала, 
чем раньше. Интерак-
тивные доски хочется 
встречать чаще в учеб-
ных кабинетах. С ними 
уроки проходят быстро 
и незаметно.”.

Anastasija Tolmačeva 
8.b: „Интерактивная до-
ска очень удобная, на 
ней все гораздо лучше 
видно чем на обычной 
доске.”

Modernizē mācību kabinetus
turpinājums no 3. lpp. u 

Interaktīvā tāfele ļauj ilustrēt tēmu ar daudzveidīgiem attēliem, animācijām, filmām, rakstītais teksts ir saglabā-
jams un izmantojams turpmākajās stundās. 
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Olaines novada pašvaldības izglītības 
iestādes jaunajā mācību gadā

Olaines 
1.vidusskola
2010./2011. mācību 

gadā skolā ir 39 klašu 
komplekti, t.sk. 8 Olai-
nes sākumskolā (Jauno-
lainē) un pirmsskolas 
grupa. Kopējais skolē-
nu skaits - 807 cilvēki: 
pirmsskolā – 16; sākum-
skolā – 339; pamatskolā 
– 333; vidusskolā – 119. 
Skolā strādā 75 skolotāji.  

Vasaras periodā veikts: 
centrālās kāpņu telpas un 
tai piegulošo 3 vestibi-
lu remonts; sporta zāles 
grīdas lakošana; apkures 
un siltā ūdens ātrsildītā-
ju un spiedkatla nomaiņa 
jaunā korpusa siltum-
mezglā, vārstu piedzi-
ņas mehānisma nomaiņa 
vecā korpusa siltummez-
glā; atjaunots krāsojums 
13 mācību telpās, garde-
robē, ēdnīcā, 1.stāva gai-
teņos, centrālās kāpnes 
jaunajā korpusā, sākum-
skolā (gaiteņos, ēdnīcā, 
griesti klasēs). Iegādāti 
krēsli aktu zālei – 250 
gab. Saņemts un uzstā-
dīts aprīkojums 4 da-
baszinātņu kabinetiem 
saskaņā ar ESF dabaszi-
nātņu projektu (digitālās 
tāfeles, datori, datu ka-
meras u.c.). Notiek iepir-
kums garderobes skapīšu 
iegādei pamatskolēniem. 
Pārkārtota ēdināšanas or-
ganizācija sākumskolā.

Jūlijā 3 skolas deju 

kolektīvi ar 60 dalībnie-
kiem veiksmīgi piedalī-
jās X Skolēnu dziesmu 
un deju svētkos. Pieda-
lījāmies divās projekta 
„Mantojums” aktivitā-
tēs: skolēnu parlamenta 
veidotā filma par Olai-
nes 1.vidusskolas dalību 
skolēnu dziesmu un deju 
svētkos aktivitātē „Mana 
skola Dziesmu svētku 
zīmē” tika godalgota, bet 
skolas avīze aktivitātē 
„Mēs veidojam Dziesmu 
svētku avīzi” saņēma at-
zinību.

Iepriecina 12.klašu 
absolventu  rezultāti cen-
tralizētajos eksāmenos – 
A, B un C līmenis  79% 
beidzēju (skolēnu zinā-
šanas tiek vērtētas 6 lī-
meņos).

Skolā darbojas atbal-
sta personāls - psihologs, 
logopēds, sociālais peda-
gogs un medmāsa.

Skolēnu mācību sas-
niegumu uzskaite šajā 
mācību gadā visās kla-
sēs, arī sākumskolā no-
tiks elektroniski ar e-kla-
ses palīdzību. Aicinām 
vecākus aktīvāk izmantot 
šo operatīvo savstarpējās 
informācijas apmaiņas 
veidu ar skolu un kon-
krēto skolotāju.

Skolā ir uzsākta gata-
vošanās skolas 45 gadu 
jubilejai š.g. novembrī.  
Priecāsimies par mate-
riālu un morālu atbalstu 
jubilejas sagatavošanā.

Sadarbībā ar ideju 
grupu „Radošuma pils” 
skolā tiek uzsākts pro-
jekts domāšanas pa-
matprincipu apguvei, 
aptverot kā kritisko un 
analītisko, tā arī radošo 
domāšanu. Priekšmets 
„Radošā domāšana”  ie-
tver plašu dažādu metožu 
un vingrinājumu klāstu, 
ar kuru palīdzību iespē-
jams strukturēt domāša-
nas procesu, novērst ne-
auglīgus konfliktus, radīt 
jaunas idejas. Projekta 
realizācija šogad notiks 
7.un 10.klasēs septiņdes-
mit Latvijas skolās.
Jāzeps Volāns, direktors

Olaines 
2.vidusskola
2 0 0 9 . / 2 0 1 0 . m ā c ī b u 

gadā skolu beidza 51 ab-
solvents. 18.jūnijā izlai-
duma dienā visi skolēni 
jau zināja augstskolas, 
kurās viņi studēs.  Paš-
laik 48 mūsu bijušie sko-
lēni studē dažādās augst-
skolās, 32 no tiem studē 
Latvijā: Sporta akadēmi-
jā, Baltijas Starptautiskā 
Akadēmijā, Latvijas Uni-
versitātē, Rīgas Tehniskā 
universitātē, Transporta 
un sakaru institūtā, Jū-
ras akadēmijā, Latvijas 
Lauksaimniecības Uni-
versitātē, 15 studē Ei-
ropas universitātēs, 3 - 
Krievijā. Veiksmi visiem 
studentiem!

Aizritējusi karstā va-
sara. Skolā ir paveikti 
lieli darbi. Uzlabota sko-
las vide, izremontējot un 
labiekārtojot foajē pie 
skolas ēdamzāles, divas 
tualetes un skolas mazās 
kāpnes. Paši mazākie – 
sagatavošanas klase un 
pirmklasnieki skolas gai-
tas uzsāka izremontētās 
un ar jaunām mēbelēm 
aprīkotās telpās. Turpi-
not Eiropas reģionālās 
attīstības fonda un Olai-
nes novada pašvaldības 
projektu „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei at-
bilstošas materiālās bā-
zes nodrošināšana Olai-
nes 1. vidusskolā un 
Olaines 2.vidusskolā”, 
četros kabinetos uzstādī-
tas interaktīvās tāfeles ar 
atbilstošām programmām 
dabaszinātņu apguvei, kā 
arī pārvietojamā labora-
torija ar visu nepiecieša-
mo aprīkojumu.  

2009./2010. mācību 
gadā Olaines 2.vidus-
skolas 28 skolotāji ak-
tīvi piedalījās Eiropas 
Sociālā fonda projektos. 
Projekta „Atbalsts vispā-
rējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritā-
rajos mācību priekšme-
tos” piedalījās 6 fizikas, 
matemātikas, informā-
tikas un angļu valodas 
skolotāji. Viņu dalība 
šajā projektā nodrošināja 
vispusīgu un kvalitatīvu 
prioritāro mācību priekš-
metu pasniegšanu. Vien-
laikus skolotāji par savu 
radošu darbu projektā 
saņēma mērķstipendiju. 
Vairāk kā puse skolas 
skolotāju piedalījās Ei-
ropas Sociālā fonda pro-
jekta.

Projekta 3. aktivitātes 
„Pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes no-
vērtēšanas” mērķis - vei-
cināt ikkatra pedagoga 
patstāvīgu profesionālo 
kompetenču pilnveidi un 
profesionālās karjeras iz-
augsmes iespējas, palie-
linot pedagoga atbildību 
par mācību un audzinā-
šanas darba rezultātiem 
un periodiski novērtējot 
pedagoga profesionālās 
darbības kvalitāti. 

28 skolotāji veiksmīgi 
piedalījušies projektā, un 
saņēma par savu līdzdalī-

Atgādinām un vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka 
skolēni, kā arī citas iedzīvotāju grupas, kurām 
pašvaldība piešķīra bezmaksas braukšanas kartes, 
ka arī cilvēki ar invalīdu apliecībām bezmaksas var 
braukt tikai ar AS „Rīgas Taksometra parks” auto-
busiem, kuriem ir uzrādīts maršruta numurs 5034!
Ja iedzīvotājs izvēlās „Maxi Taxi” autobusu (neliels 
autobuss baltā krāsā) vai kādu citu līdz šim Olainē 
neredzēto autobusu, tad viņam jāņem vērā, ka uz 
to neattiecas invalīdu apliecības, kā arī bezmak-
sas braukšanas kartes, kuras pašvaldība noteiktā 
kārtībā piešķir skolēniem un citām iedzīvotāju 
grupām.

Ученики и другие группы жителей, которым са-
моуправление выдало карточки на бесплатный 
проезд, бесплатно могут ехать только на авто-
бусах Рижского Таксомоторного парка, на кото-
рых указан номер маршрута 5034!
Если вы выбрали автобус-такси „Maxi Taxi” 
(небольшой автобус белого цвета) или какой-то 
другой до этого не виданный в Олайне автобус, 
то знайте, что на бесплатный проезд в этом ав-
тобусе не относятся удостоверения инвалида, а 
также бесплатные проездные карты, которые 
присуждает самоуправление в определенном по-
рядке ученикам и другим группам лиц.

turpinājums 7. lpp. u 

1. Maršrutā „Virši, d/s „Aurora” – Birznieki – Jaunolaine – d/s 
„Ezītis” - Olaines 1. un 2.vidusskola:  no galapunkta „Virši, d/s 
„Aurora”  plkst. 6.55.;
2. Maršrutā Līdums – Pēternieki – Olaines 1. un 2.vidusskola: no 
galapunkta „Līdums”  plkst. 7.25.;
3. Maršrutā Jaunolaine - Olaines 1. un 2.vidusskola: no galapunkta 
Jaunolaine  plkst. 7.30.;
4. No Olaines pilsētas uz Olaines sākumskolu Jaunolainē plkst.7.30 
no Olaines. Atpakaļ autobusi brauc plkst. 13.50. un 15.40.
Pārējie skolēni ar brīvbiļeti var braukt ar jebkuru  
AS „Rīgas Taksometru parks” maršruta autobusu Nr.5034  
sākot no plkst. 7.00. līdz 19.00.

Skolēnu autobusu maršruta laiki 
2010./2011.mācību gadā
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Projekta „Olaines ve-
selības centra energo-
efektivitātes uzlabošana 
un pielāgošana perso-
nām ar funkcionāliem 
traucējumiem” ietvaros 
tiek veikta ambulatorās 
aprūpes ēkas ārsienu un 
bēniņu siltināšana, kas 
uzlabos tās energoefekti-
vitāti un vizuālo izskatu, 
kā arī tiek būvēts lifts, 
lai atvieglotu nokļūšanu 
ēkas otrajā stāvā un pa-
darītu to pieejamu arī 
personām ar funkcionā-
liem traucējumiem. 

Atsakoties no fotofilmu 
izmantošanas un digitali-
zējot attēla apstrādi, efek-
tīvāki ir arī radioloģiskie 
pakalpojumi. Jau ir iegā-
dāts rentgena iekārtas di-

gitalizācijas aprīkojums. 
Plānots nomainīt arī nove-
cojušo laboratorijas iekār-
tu.  Projekta kopējās izmak-
sas Ls 102 175,79, no kurām 
Ls 34 630,20 paredzēti me-
dicīniskā aprīkojuma ie-
gādei un uzstādīšanai, bet  
Ls 63 543,59 - ēkas silti-
nāšanai un renovācijai un 
lifta izbūvei. 

No kopējā finansēju-
ma Ls 73 561,70 ir pie-
ejamie ERAF līdzekļi,  
Ls 12 981,48 ir Olaines 
novada domes līdzfinan-
sējums, bet Ls 15 632,61 
- Olaines veselības centra 
finansējums.

Patreiz notiek ēkas ārē-
jas fasādes siltināšanas 
darbi (ko veic SIA „MPS”)  
un ārēja lifta izbūve. 

Olaines problēmas 
veselības aprūpē 2010. 
gada ne ar ko neatšķi-
ras no citu ārstniecī-
bas iestāžu problēmām, 
kas plaši tiek apspriests 
masu saziņas līdzekļos. 
Katrai ārstniecības ies-
tādei ir noteikta valsts 
apmaksāto pakalpo-
jumu kvota jeb limits, 
kuru pārsniedzot valsts 
pārstrādi neapmaksā. 
Valsts pasūtījuma sa-
mazinājums salīdzinoši 
pret 2009. gadu sastāda 
gandrīz 60% un tas no-
zīmē, ka ārstēto pacientu 
skaits šogad jāsamazina 
vairāk kā divas reizes.

  Veselības aprūpe ieda-
lās primārajā aprūpē, kuru 
nodrošina ģimenes ārsti 
un atsevišķi tiešās pieeja-
mības speciālisti, un se-
kundārajā, kuru nodrošina 
speciālisti ambulatori vai 
slimnīcās.

  Minētā palīdzība sa-
vukārt iedalās neatlieka-
majā, ja pacienta dzīvībai 
draud briesmas (nodrošina 
ātrā palīdzība un slimnīcu 
uzņemšanas nodaļas) un 
plānveida, kur pakalpo-
jums pieejams ar ģimenes 
ārsta vai speciālista nosū-
tījumu rindas kārtībā. 

  Pasūtījuma samazi-
nājums attiecas tieši uz 
sekundāro, jeb plānveida 
palīdzību, t.i. speciālistu 
konsultācijas, izmeklēju-
mi un dažāda veida mani-
pulācijas. 

Ja „kvota” ir iztērēta, 
tad neatkarīgi no nosūtī-
juma pacients gaida rindā, 
maksā ārstniecības iestā-
des maksas pakalpojumu 
cenu, vai meklē citu ārst-
niecības iestādi, kur „kvo-
ta” nav beigusies.

  Nepareizs ir pacientu 
viedoklis, ka Valsts vai 
pašvaldība maksā darbi-
niekiem algas par konkrē-
to darba (pieņemšanas) 
laiku (budžeta finansē-
jums).Šī sistēma tika lik-
vidēta jau 90-o gadu vidū. 
Olaines veselības centrs 
nav no Valsts vai pašval-
dības budžeta finansēta 
iestāde un līdzekļi ēku 
uzturēšanai un algām tam 
jānopelna pašam. Centra 
ieņēmumus veido Valsts 
pasūtījums, pacientu ie-
maksas un maksas pa-
kalpojumi. Maksas pa-
kalpojumi ir medicīniskā 
palīdzība, kuru neapmak-
sā valsts vai arī palīdzība, 
kura tiek nodrošināta virs 
„kvotas”. Minētos pakal-

pojumus apmaksā pats pa-
cients vai apdrošināšanas 
sabiedrība.

Savādāka situācija ir ar 
ģimenes ārstiem, kur ārs-
ta ieņēmumi ir atkarīgi no 
reģistrēto pacientu skaita 
nevis no ārstēto pacientu 
skaita. 

Ģimenes ārsta alga nav 
atkarīga no izsniegto no-
sūtījumu un veikto izmek-
lējumu skaita.

Piemēram: Valsts pa-
sūtījums ārstniecības ies-
tādei ir 1000 Ls mēnesī, 
kas sevī ietver ārstu kon-
sultācijas, izmeklējumus, 
operācijas utt. Taču par 
šo naudu iespējams ārstēt 
100 pacientus ko apmak-
sā valsts, bet 101 pacients 
maksā pats vai arī ārstnie-
cības iestāde cieš zaudēju-
mus. 

Minētajos 1000 Ls tiek 
ietverta samaksa ārstam 
un māsai, nodokļi, aprīko-
jums, komunālie pakalpo-
jumi un atalgojums saim-
nieciskajam personālam.

    Olaines veselības cen-
tra gadījumā 2010. gada 
pirmajā pusgadā pārstrāde 
ir 140 %, kas nozīmē, ka 
par praktiski katra trešā 
pacienta ārstēšanu Valsts 
nemaksā un tam būtu jā-

maksā pašam, atbilstoši 
maksas pakalpojumu iz-
cenojumam. (Ls 10 vai Ls 
7 par konsultāciju). Salī-
dzinoši Rīgā konsultācija 
maksā Ls 14 līdz Ls 40.

Olaines novada dome 
iedzīvotājiem sniegtos 
medicīniskos pakalpoju-
mus var kompensēt vienīgi 
ar sociālā dienesta starp-
niecību, atbilstoši saisto-
šajiem noteikumiem. 

Visa informācija gan 
par Valsts apmaksātu pa-
cientu skaitu, gan maksas 
pakalpojumu izcenojums 
ir pieejama pie reģistratū-
ras, kā arī Olaines novada 
domes mājas lapā

Jānis Klievēns, 
SIA „Olaines veselības 

centrs” valdes priekšsēdētājs

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Par situāciju veselības aprūpē Olaines novadā

Rekonstruē Olaines veselības centru

Par apmeklējumu pie ģi-
menes ārsta ambulatori - 
viens lats.
Par ārsta speciālista ap-
meklējumu un konsultāciju 
ambulatori - Ls 3,00.
Par ārstēšanos dienas sta-
cionārā (par katru dienu) - 
Ls 5,00.
Par ambulatori un dienas 
stacionārā veiktajām ope-
rāciju - Ls 3,00.
Ja veikto pacienta iemaksu 
kopsumma kalendāra gada 
laikā ir sasniegusi 400 la-
tus, tad no turpmākās pa-
cienta iemaksu maksāšanas 
konkrētajā gadā pacients ir 
atbrīvots. 

Atgādinājumam 
pacienta 
iemaksas 
apmērs

Общественная организация «Prāta 
spēks» организует бесплатные курсы 

латышского языка для жителей 
Олайне, желающих натурализоваться и 

получить гражданство ЛР.
Информативное собрание пройдет 28 
сентября в 18.30 в Олайнской средней 

школе №2 в 323 каб.
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bu mērķstipendijas.
Pedagogiem profesio-

nālās darbības novērtē-
šanas procesā tika dota 
iespēja apliecināt savu 
profesionālo zināšanu, 
prasmju un iemaņu, ana-
lītisko un radošo spēju 
atbilstību 1.-3. kvalitātes 
pakāpēm. Projekta īste-
nošanās rezultātā 17 sko-
lotājiem tika piešķirta 2. 
kvalitātes pakāpe, 6 sko-
lotājiem - 3. kvalitātes 
pakāpe.

Pieaugot tendencei 
palielināties bērnu skai-
tam ar īpašām vajadzī-
bām, jādomā, kā palīdzēt 
šiem bērniem izglītoties. 
Tāpēc 2009./2010. mācī-
bu gadā mūsu skolā tika 
licencēta „Speciālā pa-
matizglītības programma 
ar garīgās attīstības trau-
cējumiem”. 2010./2011. 
mācību gadā plānojam 
licencēt „Speciālās pa-
matizglītības programmu 
izglītojamajiem ar jauk-
tiem mācīšanās traucē-
jumiem”. Lai veiksmīgi 
realizētu šīs programmas 
un profesionāli kvalifi-
cēti izglītotu skolēnus 
ar īpašām vajadzībām, 
vairāki skolotāji šī gada 
pavasarī apmeklēja pro-
fesionālās pilnveides kur-
sus, kur apguva speciālo 
izglītības programmu īs-
tenošanai nepieciešamās 

prasmes. No 1. septembra 
skolā mācās 628 skolēni, 
strādā 49 pedagogi un 4 
interešu izglītības pe-
dagogi. Skolā ir uzsākts 
darbs ar elektronisko 
žurnālu. Šā mācību gada 
ekoprogrammas temats 
ir „Ūdens.”  Sākumskolā 
strādā 3 pagarinātās die-
nas grupas, kuru laikā ir 
paredzētas arī nodarbības 
pareizas stājas profilak-
sei. No 4. līdz 12.klasei 
vienu reizi nedēļā stundu 
sarakstā iekļautas peldē-
šanas nodarbības.

Желаем успешного 
нового учебного года 
коллегам, нашим уче-
никам, их родителям, 
а так же всем жителям 
нашего ухоженного, 
спортивного,  родного  
города!

Olaines 2. vidusskolas 
vadības komanda

Olaines 
Mūzikas un
mākslas skola
Olaines Mūzikas un 

mākslas skolā mācās 232 
audzēkņi un strādā 21 
skolotājs. Skolas audzēk-
ņi apgūst:

Ta u s t i ņ i n s t r u m e n -
tu spēli (klavierspēle un 
akordeona spēle); 

Stīgu instrumentu spēli 
(vijoļspēle, čella un ģitā-
ras spēle); 

Pūšaminstrumentu spē-
li (flautas, klarnetes, sak-
sofona, mežraga, trompe-
tes, trombona, eifonija un 
tubas spēle); 

Vizuāli plastisko māks-
lu (zīmēšana, gleznošana, 
kompozīcija, veidošana, 
darbs materiālā, mākslas 
valodas pamati).

Nosaukums Zīle Dzērvenīte Magonīte Ābelīte (speciālā)
Adrese Kūdras iela 9, 

Kūdras iela 5, 
Olaine

Zemgales iela 
39, Olaine

Baznīcas iela 
1, Jaunolaine

Parka iela 5, Olaine

Grupu skaits 13 10 12 10
Audzēkņu 
skaits

262 223 227 159

Pedagogu 
skaits

36 27 29 37

Papildus 
informācija

Tiek nodroši-
nāts latviešu 
valodas sko-
lotājs mazā-
kumtautību 
bērniem, sporta 
skolotājs, deju 
skolotājs, 
logopēds abām 
plūsmām.

Jau ceturto 
gadu veik-
smīgi notiek 
angļu valodas 
pamatu apgu-
ve. Visiem au-
dzēkņiem tiek 
dota iespēja 
apgūt deju 
pamatus.

Iestādē tika 
realizēts pro-
jekts – pirms-
skolas izglī-
tības iestādes 
„Magonīte” 
rekonstruk-
cija, kura ie-
tvaros iestāde 
tika paplaši-
nāta.

Iestādes audzēkņi 
apgūst peldētapmā-
cību un mazākum-
tautību bērni arī 
valsts valodu. Šeit 
peldēšanas iemaņas 
apgūst vēl 48 bērni 
no Olaines pilsētas 
un tās apkārtnes.

Pirmsskolas izglītības iestādes

Atklātā konkursa 
„Olaines novada pašvaldī-
bas skolēnu pārvadāšana 
2010./2011.mācību gadā” 
ietvaros noteikts skolēnu 
pārvadātājs – AS „Rīgas 
Taksometru parks”. 

Tāpat kā iepriekšējos 
gados ir izsniegtas braukša-
nas kartītes tiem skolēniem, 
kuru dzīvesvieta  ir deklarēta 
Olaines novadā (ārpus Olai-
nes pilsētas) un kuri dodas 
uz pašvaldības vispārizglī-
tojošām skolām pašvaldības 
apstiprinātajos maršrutos. 
Šogad šīs kartītes izsnie-
dza skolēniem skola, kuru 
apmeklē audzēknis, nevis 
Olaines pagasta pārvaldes 
kases darbinieks. Vēršam 
uzmanību, ka Olaines 1. un 
2.vidusskolas pašas saga-
tavo sarakstus ar bērniem, 
kuriem ir nepieciešams 
transports nokļūšanai līdz 
izglītības iestādei, vadoties 
pēc skolām pieejamas datu 
bāzes, kur ir norādīta bēr-

Cien. vecāki!
Lūdzam pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

vecākus informēt p/a „Olaines sociālais dienests” 
(Zemgales iela 33, Olaine, 2.stāvs, 214.kab.) 

par izbraukšanu no 
Latvijas Republikas uz 

ilgstošu laiku kopā ar bērnu.

Ув. родители!
Если Вы надолго покидаете пределы Латвии вместе 

с ребенком школьного и дошкольного возраста, и 
Ваш ребенок перестает посещать образовательное 

учреждение, просим Вас об этом сообщать в 
Олайнскую социальную службу (Земгалес 33, 

Олайне, 2 этаж, 214 каб.).

* Iesniegts projektu pieteikums „Energoefektivitātes uzlabo-
šanas pasākumi Olaines sociālā aprūpes centrā, Zeiferta ielā 8, 
Olainē” KPFI izsludinātajam projektu konkursam „Kompleksi ri-
sinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldības 
ēkās”. Projektā paredzēts nosiltināt sociālo māju Zeiferta ielā 8. 

* Augustā pabeigta Jaunolaines kultūras nama skatuves 
renovācija, septembrī uzsākti Olaines Kultūras nama skatuves 
apgaismojuma ierīkošanas darbi. 

* Augusta beigās SIA „Elekoms” ierīkoja ielas apgaismo-
jumu no Autoceļa Bērzpils – Gaismas līdz dzelzceļa stacijai 
„Baloži”.

* Turpinās ceļu asfalta seguma rekonstrukcija Olaines 
novadā. Rekonstrukcijas darbi ir jau paveikti Jaunolainē (Meža 
un Babītes ielās), Stūnīšos (Gaismās) un Olainē (Rīgas ielā un 
neliels posms Zemgales ielā). Vēl plānots veikt rekonstrukcijas 
darbus Jaunolainē (Pionieru ielā, Baznīcas ielā) un ceļam uz 
Lubaušu fermu.

Olaines novada pašvaldības izglītības 
iestādes jaunajā mācību gadā

turpinājums no 5. lpp. u 

na deklarēta dzīvesvieta. Ja 
Jūsu bērns ir deklarēts ārpus 
Olaines novada teritorijas, 
bet faktiski dzīvo Olaines 
novadā (ir īres līgums vai 
cits to apliecinošais doku-
ments) un viņam ir nepie-
ciešama braukšanas kartīte, 
lūdzam par to paziņot attie-
cīgai skolai.

Olaines novada pašvaldī-
ba atgādina, ka ir iespējams 
saņemt arī  braukšanas mak-
sas atvieglojumus, piem., 
ceļa izdevumu kompensā-
ciju. Par tiem sīkāk var uz-
zināt 2009.gada Saistošajos 
noteikumos Nr.139 “Par 
braukšanas maksas atvieg-
lojumiem lauku teritorijā 
dzīvojošiem vispārizglītojo-
šo izglītības iestāžu izglīto-
jamajiem Olaines novadā”. 

Ar saistošajiem notei-
kumiem var iepazīties paš-
valdības mājas lapā www.
olaine.lv sadaļā „saistošie 
noteikumi” vai klātienē paš-
valdībā.  

Braukšanas kartītes 
un braukšanas maksas 
atvieglojumi

• ĪSUMĀ •
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SIA „Zeiferti” 
2010./2011. gada apkures 
sezonā nodrošinās ar sil-
tumapgādi divus Olaines 
novada ciemus, tai skai-
tā: Jaunolaines lielciems; 
Stūnīšu ciema Gaismas.

Siltumenerģijas ra-
žošana tiks nodrošināta 
ekspluatējot trīs koksnes 
šķeldas  katlumājas:

Uzņēmumi ziņo par gatavību 
jaunajai apkures sezonai
AS „Olaines 
ūdens  
un siltums”  
informē

2010./2011.gada apku-
res sezonā siltumenerģijas 
ražošana tiks nodrošināta,  
ekspluatējot automatizēto 
gāzes katlumāju un  kon-
teinera tipa katlumāju ar 
kopējo jaudu 32,4 MW. 
2010.gada vasarā ir veik-
ta apkures katlu tehniskā 
pārbaude un katlumājas 
profilaktiskā apkope. Kat-
lumāja ir darba kārtībā un 
gatava apkures sezonas 
uzsākšanai. 

Lai nepieļautu avāriju 
situāciju rašanos apkures 
periodā, tika veikta sil-
tumtīklu hidrauliskā pār-
baude, kuras laikā tika 
konstatēti siltumtīklu pār-
rāvumi Zeiferta ielā 2 (ko-
ledžas teritorijā) un pie 
ēkām Zeiferta ielā 14 un  
Stacijas ielā 2, kā arī cau-
ruļvadu pārrāvums dzī-
vojamās mājas Zemgales 
ielā 8 un Kūdras ielā 25.  
Zeiferta ielā 14 un Staci-
jas ielā 2 ir nomainīti sil-
tumtrašu posmi, bet mājās 
Zemgales ielā 8 un Kūdras 
ielā 25 veikts cauruļvadu 
remonts. Ir nomainīts sil-
tumtrases posms Zeiferta 
ielā 2 (koledžas teritorijā). 

Regulāri tiek veikta 
dzīvojamo māju siltum-
mezglu profilaktiskā ap-
kope, līdz apkures sezonas 
uzsākšanai tiek veiktas 
visu Olaines pilsētas un 
Pionieru ielā, Jaunolainē 
esošo daudzdzīvokļu māju 
siltumapgādes sistēmu 
hidrauliskās pārbaudes. 
Atklātie defekti tiks no-
vērsti pirms apkures sezo-
nas uzsākšanas. 

Visās dzīvojamās mājās 
uzstādītie siltumenerģijas 
skaitītāji ir metroloģiski 
pārbaudīti. Ir  nomainīti 
(Jelgavas ielā 20, Stacijas 
ielā 38) un tiks arī turp-
māk mainīti atsevišķi avā-
rijas stāvoklī esoši ūdens-
apgādes un kanalizācijas 

stāvvadu posmi daudzdzī-
vokļu mājās.   

Apkures sezonas lai-
kā ar apkures kvalitāti un 
norēķiniem problēmas būs 
dzīvojamā mājā Jelgavas 
ielā 9, jo viens no kop-
īpašniekiem SIA „MPS 
Tirdzniecība” neapkurina 
savā īpašumā esošās tel-
pas ēkas 1.stāvā un ne-
maksā par siltuma zudu-
miem. Līdz šim konflikta 
risinājums nav rasts.

Ņemot vērā karstā 
ūdens apgādes sistēmas 
ilgo kalpošanas laiku un 
fizisko nolietojumu, dau-
dzās dzīvojamās mājās ir 
problēmas karstā ūdens 
apgādes sistēmā – norma-
tīvā karstā ūdens tempe-
ratūra tiek nodrošināta ar 
pārtraukumiem, palieli-
nās siltuma zudumi karstā 
ūdens apgādes sistēmā, 
līdz ar to palielinās mak-
sa par karstā ūdens piegā-
di. Lai situāciju uzlabo-
tu, nepieciešams mainīt 
ūdensapgādes stāvvadus. 
Ņemot vērā, ka stāvvadi 
ir dzīvokļu īpašnieku kop-
īpašums, par nepiecieša-
majiem remonta darbiem 
un to apmaksu ir infor-
mēti dzīvokļu īpašnieki. 
Diemžēl atsaucība no dzī-
vokļu īpašnieku puses ir 
ļoti zema, līdz ar to mājās, 
kurās stāvvadi nav nomai-
nīti, karstā ūdens apgādes 
problēmas saglabāsies.

Pamatojoties uz dzī-
vojamo māju dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulču lē-
mumiem par remontdarbu 
veikšanu un to apmaksu, 
veikti dzīvojamās mājas 
Kūdras ielā 23 jumta segu-
ma nomaiņas darbi. Jumta 
seguma nomaiņas un bēni-
ņu siltināšanas darbi veikti 
dzīvojamai mājai Zemga-
les ielā 19. Gala sienu sil-
tināšanas darbi tiks veikti 
dzīvojamai mājai Zemga-
les ielā 12. Regulāri tiek 
remontētas dzīvojamo 
ēku ārdurvis un atjaunots 
ārdurvju krāsojums. Pēc 
iedzīvotāju lūguma tiek 
uzstādītas koda atslēgas 
un par papildus samaksu 
vecās ārdurvis tiek nomai-

nītas pret jaunām metāla 
durvīm ar koda atslēgām.

Ņemot vērā dzīvojamā 
fonda fizisko nolietojumu, 
nepieciešams turpināt dzī-
vojamo māju renovācijas 
darbus, tai skaitā jumtu, 
komunikāciju, logu u.c. 
ēkas elementu nomaiņu, 
ārsienu siltināšanu. 

Dzīvokļu īpašniekiem 
tiek piedāvāts veikt dzī-
vojamās mājas renovā-
ciju, piesaistot līdz 50 % 
ES finansējumu. Lēmu-
mu par dzīvojamās mājas 
renovācijas pieteikuma 
iesniegšanu ir pieņēmuši  
dzīvojamo māju Stacijas 
ielā 2  un Drustu gatvē 10 
dzīvokļu īpašnieki. 

Lai arī iedzīvotāju ak-
tivitāte apsaimniekošanas 
jautājumu risināšanā ar 
katru gadu pieaug, tomēr 
dzīvokļu īpašniekiem ir 
grūti vienoties un pieņemt 
lēmumu par remontdarbu 
veikšanu dzīvojamā mājā 
un to apmaksu. Situāciju 
pasliktina arī iedzīvotāju 
zemā maksātspēja.

Kopumā novērtējot 
tehnisko gatavību apku-
res sezonai, uzskatām, ka 
jau veikto un līdz apkures 
sezonas uzsākšanai pare-
dzēto darbu izpilde no-
drošinās savlaicīgu apku-
res sezonas uzsākšanu un 
kvalitatīvu siltumapgādi 
nākošajā apkures sezonā, 
bet ņemot vērā iedzīvo-
tāju parādu dubultojušos 
summu salīdzinoši ar ie-
priekšējo gadu, ikdekādes 
maksājumi par patērēto 
dabasgāzi var radīt prob-
lēmas.

SIA „Zeiferti” 
informē

Jaunolaines centrā-
lā  katlumāja ar kopējo 
uzstādīto katla iekārtu 
jaudu 6 MW, tai skaitā 
rezerves šķidrā kurināmā 
katls ar jaudu 1,5 MW;

Jaunolaines Pionieru 
ielas katlumāja ar kopē-
jo uzstādīto katla iekārtu 
jaudu 3 MW, tai skaitā 
rezerves šķidrā kurināmā 
katls ar jaudu 1,5 MW;

Gaismu katlumāja ar 
kopējo uzstādīto katla 
iekārtu jaudu 3 MW, tai 
skaitā rezerves šķidrā 
kurināmā katls ar jaudu 
1,5 MW.

2010.gada vasarā tika 
veikta apkures katlu teh-
niskā pārbaude un kat-
lumājas profilaktiskā 
apkope. Pārbaužu laikā 
atklājās nepieciešamība 
veikt remonta darbus vi-
sās SIA „Zeiferti” katlu-
mājās:

Jaunolaines centrālajā 
katlumājā tika veikti kat-
la priekškurtuves, šķel-
das padeves transportiera 
remonta darbi;

Pionieru ielas katlu-
mājā veikti katla priekš-
kurtuves, šķeldas pade-
ves transportiera remonta 
darbi un katlumājas me-
tāla dūmeņa nostiprinā-
šana. 

Gaismu katlumājā tiek 
veikti katla iekārtas un 
katla priekškurtuves ka-
pitālie remonta darbi. 

Līdz apkures sezonas 
sākumam (oktobra mē-
nesim) visas katlumājas 
būs pilnībā sagatavotas 
apkures sezonai. Visi ar 
katlumāju remontiem 
saistītie darbi tiek orga-
nizēti tā, lai siltumapgā-
des (karstā ūdens saga-
tavošanas) pakalpojumu 
pārtraukums būtu pēc ie-
spējas īslaicīgāks. 

Lai nodrošinātu kuri-
nāmā (koksnes šķeldas)  
piegādi 2010./2011.gada 
apkures sezonai  SIA 
„Zeiferti” jūlija un au-
gusta mēnesī ir veiksi ie-
pirkuma procedūru. Sta-
bilas kurināmā piegādes 
nodrošināšanai SIA „Zei-
ferti” noslēdza līgumus 

ar diviem šķeldas piegā-
dātājiem. Šķeldas pie-
gāde tiek uzsākta 2010.
gada septembrī. 

Tiek veikta dzīvojamo 
māju siltummezglu pro-
filaktiskā apkope, līdz 
apkures sezonas uzsākša-
nai tiks veiktas visu, Jau-
nolainē  un Gaismās  eso-
šo daudzdzīvokļu māju 
siltumapgādes sistēmu 
hidrauliskās pārbaudes. 
Atklātie defekti tiks no-
vērsti pirms apkures se-
zonas uzsākšanas.

Lai mazinātu nepa-
matotu siltumenerģijas 
zudumu rašanos līdz ap-
kures sezonas uzsākšanai 
tiks veikti kāpņutelpu 
logu stiklojuma atjauno-
šanas, ārdurvju remon-
ta darbi, un  atsevišķu 
daudzdzīvokļu māju sil-
tumtīklu posmu siltum-
izolācijas atjaunošanas 
darbi. 

2010.gadā ir veikti 
ēkas Baznīcas ielā 8, Jau-
nolainē jumta seguma un 
lietus ūdens savākšanas 
sistēmu nomaiņas darbi. 

Pēc iepirkumu proce-
dūras pabeigšanas plā-
nots līdz apkures sezonas 
uzsākšanai veikt sekojo-
šu daudzdzīvokļu māju 
jumta seguma un  lietus 
ūdens savākšanas sis-
tēmu nomaiņas darbus: 
Baznīcas ielā 4, Jauno-
lainē; Baznīcas ielā 5, 
Jaunolainē; Baznīcas ielā 
13, Jaunolainē; Baznīcas 
ielā 11, Jaunolainē.

Daudzdzīvokļu mājas 
Baznīcas ielā 6, Jauno-
lainē dzīvokļu īpašnie-
ki pieņēma lēmumu par 
dzīvojamās mājas mājas 
renovācijas darbiem, pie-
saistot līdz 50 % ES fi-
nansējumu. 

Ņemot vērā auksto 
ziemu un iedzīvotāju 
maksātspējas samazinā-
šanos, kā arī iedzīvotāju 
parāda apmēru par ko-
munālajiem pakalpoju-
miem, pastāv iespēja, ka 
2010./2011. gada apkures 
sezonas nodrošināšanai 
būs nepieciešama bankas 
aizdevuma piesaistīšana. 
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Rudens ziedu iekrā-
sots ir pagājis 1. sep-
tembris - diena, kura 
tik nozīmīga 167 pirm-
klasniekiem, jo viņi pie-
pulcējušies 1414 sko-
lēnu lielajam pulkam 
Olaines novada vispār-
izglītojošajās vidussko-
lās. 

Uzsākot jauno mācī-
bu gadu, gribas atskatī-
ties uz paveikto iepriek-
šējā gadā un zināt, kādi 
jaunumi sagaida, gribas 
savas izglītības iestādes 
sasniegumus salīdzināt 
ar citām. Tāpēc 25. au-
gustā Jaunolaines kultū-
ras namā uz konferenci 
tika aicināti visu Olaines 
novada izglītības iestāžu 
pedagogi. 

 Iepriekšējais mācību 
gads pagājis Latvijas X 
skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku zīmē, un 
konferences laikā tika su-
mināti tie skolotāji, kuri 
četru sūra darba gadu lai-
kā vadījuši mūsu bērnus 
līdz skaistajam mirklim 
- dalībai svētkos. Ziedi 
un grāmatas kā pateicī-
ba tika arī tiem 20 peda-
gogiem, kuri ne mazāk 
kā divdesmit sava darba 
gadus veltījuši mūsu bēr-
niem un iepriekšējā mā-
cību gadā svinējuši no-
zīmīgas dzīves jubilejas. 
Konferences laikā peda-
gogi tikās ar Daci Ratnie-
ci, Izglītības un zinātnes 
ministrijas koordinācijas 
departamenta vadītāju, 
Ingrīdu Mikiško, Latvi-
jas Izglītības darbinie-
ku arodbiedrības valdes 
priekšsēdētāju, Zani Oli-
ņu, programmas „Iespē-
jamā misija” direktori, 
un lektori Irmu Kalniņu, 
etiķetes un komunikāci-
jas speciālisti. Klauso-
ties viešņās, pedagogiem 
bija iespēja pavērtēt savu 
un kolēģu darbu, uzzināt 
par novitātēm izglītības 
jomā. 

Valsts pārbaudījumu 
rezultāti noteikti ir bū-
tisks ikvienas skolas dar-
ba rādītājs, it īpaši, ja tos 
analizē dinamikā. Ja pa-
pētām centralizēto eksā-
menu līmeņu sadalījumu 
mūsu novada skolās, tad 

redzam, ka iepriekšējā 
mācību gadā A, B un C 
līmeni ir saņēmuši 69% 
Olaines 2. vidusskolas 
absolventi, Olaines 1. 
vidusskolas - 79% (lai 
iegūtu Valsts ģimnāzijas 
statusu 75% ir obligāts 
rādītājs). Izpētot pēdējo 
sešu gadu rezultātus, tad 
no Olaines 2. vidusskolas 
beidzējiem vidēji A, B un 
C līmeni ir ieguvuši 63%, 
no Olaines 1. vidussko-
las vidēji 69%. Protams, 
var diskutēt, vai eksāme-
nu rezultāti ir noteicošie 
rādītāji. Noteikti vērā ņe-
mami ir arī tas, kā skolē-
ni jūtas skolā, kā iegūtās 
zināšanas spēj pielietot 
dzīvē, kādas ir iespējas 
attīstīt savus talantus. To 
skolēni var parādīt, dar-
bojoties dažādos intere-
šu izglītības pulciņos: 
2009./2010. mācību gadā 
Olaines 1.vidusskolā tika 
īstenotas 14, bet Olaines 
2. vidusskolā 18 interešu 
izglītības programmas. 
Šovasar Olaines 2. vi-
dusskolā ar novada paš-
valdības finansiālo atbal-
stu notika ekonometne 
61 skolēnam.

Kas plānots šajā mā-
cību gadā? Vidusskolas 
posmā 2010./2011. mā-
cību gads būs nozīmīgs 
ar to, ka pavasarī vidus-
skolu beigs skolēni, kuri 
mācījušies pēc jaunajiem 
mācību priekšmetu stan-
dartiem, un ir paredzēts, 
ka bioloģijas, fizikas un 
ķīmijas eksāmenos būs 
praktiskā daļa. Jau šo-
brīd skolēni, skolotāji 

un vecāki zina par Valsts 
pārbaudījumu laikiem 
nākamā gada pavasa-
rī, kas noteikti Minis-
tru kabineta noteikumos 
Nr.574. Pamatizglītības 
posmā 6. klases skolē-
niem bez mācībvalodas, 
valsts valodas un mate-
mātikas būs arī ieskaite 
dabaszinībās, savukārt 3. 
klases ieskaitei būs divas 
daļas: mācību valodā un 
matemātikā. 

Ir jaunumi arī pirms-
skolas izglītībā:  pieņem-
ti Noteikumi par valsts 
pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām, kas nosaka 
pirmsskolas izglītības 
satura mērķus un uz-
devumus, pedagoģiskā 
procesa organizācijas 
principus, pirmsskolas 
apguves plānotos rezul-
tātus un vērtēšanas prin-
cipus. Līdz šim valstī 
nebija vienotu prasību 
mācību saturam pirms-
skolā, tāpēc jaunais do-
kuments ir normatīvs 
ikvienai pirmsskolas iz-
glītības iestādei. 

Arī šogad, tāpat kā ie-
priekšējos gados, Olaines 
novada pašvaldība skolu 
budžetos ir ieplānojusi 
finansējumu mācību grā-
matu iegādei, tāpēc lielā-
kā daļa mācību priekšme-
tu grāmatas mūsu novada 
skolēniem ir bezmaksas. 
Pašvaldības rūpju lokā 
ir arī skolēnu veselība, 
tāpēc par katru bērnu, 
kurš ēd skolā siltās pus-
dienas skolas ēdnīcā, no 
kopējām ēdināšanas iz-
maksām pašvaldība sedz 

45 santīmus. Viena no 
svarīgākajām prioritātēm 
valsts līmenī – izglītības 
pieejamība maksimāli tu-
vāk dzīves vietai. Tā tiek 
īstenota arī mūsu nova-
dā, saglabājot iespēju pa-
gasta teritorijā dzīvojo-
šajiem bērniem apmeklēt 
Olaines 1. vidusskolas 
struktūrvienību - Olaines 
sākumskolu, lai apgūtu 
sākumskolas izglītības 
programmu latviešu vai 
krievu valodā. Olaines 
novada pašvaldība no-
drošina to mūsu novada 
skolēnu, kuri dzīvo Olai-
nes pagasta teritorijā, 
nokļūšanu līdz pašvaldī-
bas vispārizglītojošajām 
vidusskolām, izsniedzot 
bezmaksas braukšanas 
kartes autobusā vai se-

Jaunumi izglītības jomā
dzot transporta izdevu-
mus tad, ja uz skolu nav 
iespējams nokļūt ar sko-
lēnu vai sabiedrisko au-
tobusu.

Šoruden darbu turpi-
nās Olaines novada pe-
dagoģiski medicīniskā 
komisija, lai ieteiktu bēr-
nu veselības stāvoklim 
un attīstībai piemērotāko 
izglītības programmu vai 
mājas apmācību. Šogad 
jau notikušas 9 komisijas 
sēdes, kurās izskatīti 152 
pieteikumi. 

Olaines izglītības ies-
tādes jaunajam mācību 
gadam ir sagatavojušās 
labi. Vasarā pirmsskolas 
izglītības iestādēs ir veik-
ti remontdarbi un jauna 
inventāra iegāde. Rude-
nī Olaines 1. vidusskola 
plāno iegādāties skolēnu 
garderobes skapīšus, bet 
Olaines 2. vidusskolas 
sporta stadionam plānots 
veikt minifutbola lauku-
ma rekonstrukciju, tam 
uzklājot mākslīgo segu-
mu. 

Jaunais mācību gads 
uzsācis savu ritējumu. 
Gribu novēlēt, lai peda-
gogi, skolēni un vecāki 
iet kopēju izglītības ceļu 
sadarbībā un savstarpējā 
sapratnē.

Mārīte Zaube, 
speciāliste izglītības, 
kultūras un jaunatnes 
lietās Olaines novadā

Jau pusgadsimta divi bērzi šalc, 
No sulu brieduma un plauksmes apreibuši. 
Un nebeidz tie pēc pavasariem alkt, 
Kaut tagad tiem jau birze apkārt saaugusi.

Sveicam Zelta kāzu jubilejā

Mīļi sveicam Zelta kāzu jubilejā Gaļinu un Marjanu 
Beļunus! Laulība reģistrēta 1960.gada 26.augustā 
Olaines ciema izpildkomitejā.

Konferences laikā pedagogiem bija iespēja vērtēt savu un kolēģu darbu, uzzināt par 
novitātēm izglītības jomā
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Līnijslaloms – Jauno talantu grupa
1.vieta Artūrs Liskovs
2.vieta Reinis Ivdra
3.vieta Adrians Bendzulis
Līnijslaloms – Junioru grupa
1.vieta Edijs Jermačenko
2.vieta Toms Dreiblats
3.vieta Aksels Ruperts
Speciālais slaloms – Junioru grupa
1.vieta Edijs Jermačenko
2.vieta Toms Dreiblats
3.vieta Aksels Ruperts
Līnijslaloms – Sieviešu grupa
1.vieta Lienīte Skaraine
2.vieta Anna Gailīte
3.vieta Sintija Erķevica
Speciālais slaloms – Sieviešu grupa
1.vieta Lienīte Skaraine
2.vieta Anna Gailīte
3.vieta Sintija Erķevica
Līnijslaloms – OPEN grupa
1.vieta Jānis Kuzmins
2.vieta Gints Zommers
3.vieta Ainārs Jermačenko  
Speciālais slaloms – OPEN grupa
1.vieta Jānis Kuzmins
2.vieta Armands Sausiņš  
3.vieta Ainārs Jermačenko  

Sacensību „Olaines Kausa izcīņa 
skeitbordā 2010” rezultāti

Diena bez auto Olaines novadā

Olaines novada pašval–
dība atbalstīja Eiropas 
Mobilitātes nedēļu un 
organizēja „Dienu bez 
auto Olaines novadā”. 
Jau otro gadu pēc kār-
tas pašvaldība ar Olaines 
Sporta centra un Olaines 
Kultūras centra palīdzību 
organizē vairākus pasāku-
mus, kas veicina iedzīvo-
tāju veselīgu dzīvesveidu, 
paredz mazāk izmantot 
autotransportu, bet vairāk 

izmantot citus pārvietoša-
nas veidus – velosipēdus, 
skrituļslidas, skrituļdēļus 
utt., parāda brīvā laika 
pavadīšanas un savu ta-
lantu attīstīšanas iespējas. 
17. un 18.septembrī Olai-
nes novada iedzīvotājiem 
tika nodrošināta iespēja 
piedalīties dažādās spor-
ta aktivitātēs: sacensības 
skeitbordā, velokrosā, 
hokejā uz skrituļslidām, 
bet 18.septembra vakarā 

Olaines slidotavā izbaudīt 
Jāņa Precinieka veidotu 
teatralizētu deju  uzve-
dumu „Čarlstons”, kurā 
uzstājās Jāņa un Anitas 
Precinieku vadītie deju 
kolektīvi „Janita” (Olai-
ne) un „Abi divi” (Carni-
kava). 
Lai velobraucienu padarī-
tu pēc iespējas pieejamāku 
visiem braukt gribētājiem, 
Olaines novada pašvaldī-
ba ar Olaines Sporta cen-
tra starpniecību bija iz-
nomājusi velosipēdus un 
ķiveres, ko uz brauciena 
laiku nodeva velokrosa 
dalībnieku rīcībā. Tādā 
veidā pasākumā, netērē-
jot līdzekļus, varēja pie-
dalīties arī tie interesenti, 
kuriem pašiem velosipēds 
nebija pieejams. Šogad 
inomātu velosipēdu un 
ķiveru daudzums bija div-
reiz lielāks – 40 velosipē-
di un 40 ķiveres. 
Velokrosā piedalījušies 
83 velobraucēji. Velokro-
sa dalībnieki bija sadalīti 
vairākās grupās, galve-
nais kritērijs dalīšanai, 
protams, bija vecums. 
Kopumā bija 12 grupas, 
kas ir par vienu grupu vai-
rāk nekā pagājušajā gadā, 
jo šogad piedāvājām ie-
saistīties un savus spēkus 
pārbaudīt arī 5 un 6 gadus 
vecajiem bērniem. Sa-
līdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu, patīkams bija fakts, 
ka šogad velokrosā bija 
pārstāvētas visas vecuma 
grupas. 
Maršruti mazajiem un 

lielajiem velobraucējiem 
bija atšķirīgi. Bērniem 
no 5 gadiem līdz 4.klasei 
ieskaitot velokross noti-
ka Olaines 2.vidusskolas 
stadionā. 5 un 6 gadus 
veciem bērniem bija jā-
nobrauc 1 stadiona aplis 
(apmēram 300 m), 1.-2.kl. 
bērniem – 3 stadiona apļi, 
3.-.4.kl. bērniem – 4 sta-
diona apļi.  Dalībniekiem 
sākot no 5. klases un bez 
vecuma ierobežojuma tra-
ses garums bija apmēram 
6 kilometri. Trase sākās 
Jauntīreļos, Grēnēs (Olai-
nes pagasta teritorijā) un 
noslēdzās Olaines pilsētā 
Zeiferta ielā. Trase nebija 
viegla, jo tajā bija iekļauti 
dažādi ceļa segumi - as-
falts, smilts, grants. 
Sacensībās „Olaines Kau-
sa izcīņa skeitbordā 2010” 
piedalījās gan mūsu nova-
da iedzīvotāji, gan vairāku 

Latvijas pilsētu pārstāv-
ji. Sacensības skeitbor-
dā pašvaldībai palīdzēja 
organizēt un tās vadīja 
olainietis, Ginesa rekor-
dists slaloma skeitbordā 
100 konusu distancē Jā-
nis Kuzmins, kurš pats arī 
piedalījās šajās sacensī-
bās. Arī šoreiz Jānis Kuz-
mins pieaugušo grupā gan 
speciālajā, gan līnij slalo-
mā dzimtajā Olainē bija 
neuzveicams un spēcīgā-
ko Latvijas sportistu kon-
kurencē izcīnīja Olaines 
kausu. Diemžēl sliktu lai-
ka apstākļu dēļ sacensības 
skeitparkā Jaunolainē (ku-
ras bija paredzētas 17.sep-
tembrī) bija atceltas. 
Paldies visiem notikušo 
pasākumu dalībniekiem 
un dalībniecēm! Īpaši gri-
bētos pateikties ģimenēm, 
no kurām sacensībās velo-
krosā un skeitbordā pieda-

Vairāk foto www.olaine.lv
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Starta grupa Vecuma grupa I vieta II vieta III vieta
VELO O 5 – 6 gadi Gustavs Auziņš Pavels Filatovs Anžela Ļebedeva
VELO 1 1. – 2. klase Ēriks Spriņģis Edgars Antoņišķis Rudolfs Luriņš
VELO 2 3. –  4. klase Kārlis Eiduks Ainars Kalniņš Edijs Ausējs
VELO 2 3. – 4. klase Marta Brokane Amanda Ķupe Kitija Liepa
VELO 3 5. – 8. klase Andrejs Dudašs Daniels Fursa Viktors Burda
VELO 4 9. – 12. klase Mārtiņš Berķis Aleksejs Gļinskis Ruslans Kozirevs
VELO 5 20 – 25 gadi Valdis Žogota Iļja Kurilenko Artjoms Juras
VELO 6 26 – 30 gadi Edmunds Lukaševičs Jevegeņijs Filozafovičs Andrejs Skorinko
VELO 7 31 – 35 gadi Arno Šmits Rolands Fursa kopā ar 

dēlu Renē Fursu
VELO 8 36 – 40 gadi Jānis Eiduks Ervins Luriņš Inārs Kārklevalks
VELO 9 41 – 50 gadi Vladimirs Morozs-Bejers
VELO 10 51 – 60 gadi Zenta Vanaga
VELO 11 61 + Ņina Ponomarjova

Velokrosa uzvarētāji

lījās 2 un vairāk dalībnie-
ki. 
Olaines novada pašval-
dība pateicas visiem, kas 
palīdzēja šo pasākumu 
organizēšanā, bet īpaši: 
Olaines Sporta centram, 
Olaines pašvaldības po-
licijai, Olaines Kultūras 
centram, Olaines pagasta 
pārvaldei,  Olaines 2.vi-
dusskolai, Olaines 2.vi-
dusskolas parlamentam, 
Olaines Jauniešu pado-
mei, Olaines 1.vidussko-
las deju studijai 7even, Jā-
nim Kuzminam, Edvīnam 

Ausējam, Genadijam Mic-
kevičam, SIA „O’LANA”, 
SIA „Lain Net”, Olaines 

Kultūras nama vidējās pa-
audzes deju kolektīvam 
„Janita”. 

PAMATOJOTIES UZ OLAINES NOVADA 
DOMES 28. JŪLIJA 2010.GADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMU NR.9 22.P. 
„PAR DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMA-

JAM ĪPAŠUMAM „SASKAŅAS”, PĀROLAINĒ, 
OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADS 

APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NR.11 „PAR DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMA-

JAM ĪPAŠUMAM „SASKAŅAS”, PĀROLAINĒ, 
OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ GRAF-
ISKO DAĻU UN TERITORIJAS IZMANTOŠANAS 

UN  APBŪVES NOTEIKUMIEM” IZDOŠANU” 
IR APSTIPRINĀTS DETĀLPLĀNOJUMS 

NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „SASKAŅAS”, 
PĀROLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES 

NOVADĀ UN IZDOTI SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
NR.11. , APSTIPRINĀTI AR OLAINES NOVADA 

DOMES 2010.GADA  28. JŪLIJA SĒDES LĒMUMU 
(9.PROT.,22.P.).  

AR DETĀLPLĀNOJUMU VAR IEPAZĪTIES 
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS UN  
INFORMĀCIJAS CENTRĀ  

ZEMGALES IELĀ 33, OLAINĒ, OLAINES 
NOVADĀ. 
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Saistošie noteikumi Nr.14 „Dzīvnieku turēšanas un nodevas 
par dzīvnieku turēšanu samaksas noteikumi Olaines novadā”

2010. gada 13.novembrī Olaines Kultūras 
centrā plkst. 12.00 notiks konkurss 
“Mis un Misters Olaine 2010”. 

Ja tu gribi kļūt par dalībnieku, Tev: 
*Jābūt vecumā no 6 līdz 25 gadiem 

*Jādzīvo vai jāmācās Olaines novadā 
*Jābūt kādam talantam vai hobijam. 

Dalībai konkursā Tu vari reģistrēties līdz 
05.11.2010 vai uzdot jautājumus, rakstot uz 

e-pastu ojpadome@inbox.lv

2010. gada 27.novembrī Olaines Kultūras 
centrā pulksten 12.00 notiks konkurss 

“Teātra sporta spēles”. 
Ja Tu gribi kļūt par dalībnieku, tad Tev: 

*Jāatnāk 11.00 uz Olaines Kultūras centru 
piereģistrēties; 

*Jāatved līdzi draugu vai draugus; 
*Jāņem līdzi labs garastāvoklis un smaids. 

Jautājumus var uzdot, rakstot uz 
e-pastu ojpadome@inbox.lv

Tevi gaidīs balvas! 
Tava Olaines Jauniešu padome 

Konkursus atbalsta Olaines novada dome. 

* Nolemts piešķirt līdz Ls 
1000 invalīdu nobrauktuves 
ierīkošanai Baznīcas ielā 7 
un Baznīcas ielā 8, Jauno-
lainē. Paredzēts iedzīvotāju 
līdzfinansējums 3% apmērā.

* Nolemts iegādāties 
Olaines novada skolēnu au-
tobusu un nodrošināt līdzfi-
nansējumu 10% apmērā no 
autobusa iegādes cenas. 

Izpilddirektoram uzdots 
nodrošināt iepirkuma proce-
dūras organizēšanu un lēmu-
ma par iepirkuma procedū-
ras rezultātiem pieņemšanu 
līdz 30. novembrim.

* Atļauts uzsākt zemes 
ierīcības projekta izstrādi:  
1) nekustamā īpašuma „Pla-
kanciema Egles”, Vaivados, 
Olaines pagastā zemes ga-
balam 6,9722 ha platībā ar 
mērķi atdalīt no nekustamā 
īpašuma „Plakanciema Eg-
les” koplietošanas zemēm 

12 zemes gabalus un veikt 
šo zemes gabalu robežu pār-
kārtošanu un apgrūtinājumu 
konkretizēšanu; 2) nekusta-
majam īpašumam „Ozollejas 
2034”, Jāņupē, Olaines pa-
gastā, sadalot zemes gabalu 
divos atsevišķos īpašumos, 
atdalot 0,06 ha un veicot ze-
mes gabala robežu pārkārto-
šanu.

* Noteikts, ka: 1) zemes 
gabals d/s „Zīles” Nr.89, 
Vaivados, Olaines pagas-
tā 0,060 ha piekrīt un ir ie-
rakstāms zemesgrāmatā uz 
Olaines novada pašvaldības 
vārda; 2) zemes starpgabals 
bez kadastra apzīmējuma, 
atrodošs starp zemes gaba-
liem ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 1412 un 8080 021 
0740, adrese: Vizbule 213B, 
Jāņupe, Olaines pagasts 388 
kv.m platībā piekrīt un ir ie-
rakstāms zemesgrāmatā uz 

Olaines novada pašvaldības 
vārda. 

* Uz zemes gabala Zvaig-
žņu ielā 31, Jaunolainē, 
Olaines pagastā atrodošai 
dzīvojamai mājai piešķirtas 
šādas adreses: - telpu grupai 
001 (dzīvokļa platība 118.0 
kv.m.) - Zvaigžņu iela 31-
1, Jaunolaine, Olaines pag.; 
- telpu grupai 002 (dzīvokļa 
platība 114.1 kv.m.) - Zvaig-
žņu iela 31-2, Jaunolaine, 
Olaines pag. 

* Apstiprināts zvērināta 
mērnieka A.Viļņa izstrādā-
tais zemes ierīcības pro-
jekts „Pīlādži”, Pēterniekos, 
Olaines pagastā un piekrists 
zemes gabala sadalīšanai. 
Parcelei Nr.„2” 0,29 ha pla-
tībā noteikti adrese: Paegļi, 
Pēternieki, Olaines pagasts 
un nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķis - individuālo 
dzīvojamo māju apbūve.

• DOMES LĒMUMI •

I Vispārīgie jautājumi
1. Olaines novada paš-

valdības saistošie noteiku-
mi „Dzīvnieku turēšanas un 
nodevas par dzīvnieku tu-
rēšanu samaksas noteikumi 
Olaines novadā” (turpmāk – 
Noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā realizējama vienota 
suņu un kaķu uzskaite (turp-
māk tekstā dzīvnieks), to 
turēšanas nodevu, atbildību 
par šo noteikumu neievēro-
šanu un samaksāto nodevu 
izlietošanu. 

2. Noteikumu mērķis ir 
panākt vienotu dzīvnieku 
informatīvo uzskaites kārtī-
bu Olaines novadā, nodro-
šinot, lai dzīvnieku turēšana 
neapdraudētu un netraucētu 
citus dzīvniekus vai cilvē-
kus (sabiedrību), kā arī ne-
piesārņotu apkārtējo vidi.

3. Noteikumi attiecas uz 
visām fiziskajām un juri-
diskajām personām, kuras 
pastāvīgi dzīvo vai uzturas 
Olaines novada administra-
tīvajā teritorijā. 

4. Noteikumos lietotie 
termini:

4.1. dzīvnieks – suns, ka-
ķis;

4.2. dzīvnieka īpašnieks 
– juridiska vai fiziska per-
sona; 

4.3. dzīvnieka turētājs – 
juridiska vai fiziska perso-

na, kuras rīcībā vai aprūpē 
atrodas dzīvnieks;

4.4. Olaines novada paš-
valdības pilnvarotā institū-
cija – AS „Olaines ūdens 
un siltums” Kūdras ielā 27, 
Olainē, Olaines novadā un 
sabiedrība ar ierobežotu at-
bildību „Zeiferti”, Jaunolai-
nē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā.  

II Dzīvnieku turēšanas 
uzskaite

5. Informāciju par dzīv-
nieku uzskaiti veic Olaines 
novada pašvaldības pilnva-
rota institūcija.

III Pašvaldības nodevas 
par dzīvnieku turēšanu

6. Daudzdzīvokļu mājās 
dzīvojošā suņa īpašniekam 
vai turētājam ikmēneša suņa 
turēšanas nodeva Ls 1.00, 
maksājama katru mēnesi 
līdz Olaines novada pašval-
dības pilnvarotā institūcijas 
noteiktajam datumam. 

7. Daudzdzīvokļu mājās 
dzīvojošā kaķa īpašniekam 
vai turētājam ikmēneša kaķa 
turēšanas nodeva Ls 0.50 
maksājama katru mēnesi 
līdz Olaines novada pašval-
dības pilnvarotā institūcijas 
noteiktajam datumam.

8. Kaķa turēšanas node-
va nav jāmaksā par kaķiem, 
kuri neiet ārā no dzīvokļa.

9. Pieļaujama nodevas 

maksa par vairākiem mē-
nešiem vai par visu gadu uz 
priekšu. Dzīvnieka nāves 
gadījumā nodeva netiek at-
maksāta.

10. No dzīvnieku turēša-
nas nodevas ir atbrīvoti (ja 
tiek ievēroti dzīvnieku tu-
rēšanas noteikumi, uzrādot 
attiecīgu dokumentu): 

10.1. redzes un dzirdes 
invalīdi;

10.2. 1., 2. un 3. grupas 
invalīdi;

10.3. vientuļie, nestrādā-
jošie pensionāri;

10.4. lauku viensētu 
īpašnieki;

10.5. viendzīvokļa, div-
dzīvokļu privātmāju īpaš-
nieki, ja dzīvnieki uzturas 
tikai mājas pagalmā.

11. Par 50% samazināta 
dzīvnieku turēšanas nodeva 
sterilizēto dzīvnieku īpaš-
niekiem.

12. Dzīvnieku turēšanas 
nodeva maksājama Olaines 
novada pašvaldības pilnva-
rotās institūcijas norādītajā 
norēķinu kontā vai kasē.

13. Līdzekļi, kas iegūti 
no dzīvnieku turēšanas no-
devām, tiek izlietoti: dzīvo-
jamo ēku apsaimniekotāja 
sētnieku darba veicināšanai, 
apkārtējās vides uzturēša-
nai, nodevas administrēša-
nas izmaksu segšanai, klai-

ņojošo dzīvnieku izķeršanai 
un izolēšanai, klaiņojošo 
kaķu sterilizācijai.

14. Reizi ceturksnī Olai-
nes novada pašvaldības 
pilnvarotā institūcija, ie-
sniedz Olaines novada paš-
valdībai atskaiti par suņu un 
kaķu daudzumu, iekasēto 
nodevas summu un tās iz-
lietojumu.

IV Dzīvnieku īpašnieku 
vai turētāju pienākumi

15. Turēt dzīvniekus ie-
vērojot Latvijas Republi-
kā spēkā esošos normatīvo 
aktu prasības - Dzīvnieku 
aizsardzības likumu, Vete-
rinārmedicīnas likumu, Mi-
nistru Kabineta noteikumus 
Nr. 266 „Labturības prasī-
bas mājas (istabas) dzīvnie-
ku turēšanai, tirdzniecībai, 
pārvadāšanai un demons-
trēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai”, 
Nr.1079 „Dzīvnieku pārva-
dāšanas noteikumi un citus.

16. Informēt divu nedēļu 
laikā Olaines novada paš-
valdības pilnvaro institūciju 
par dzīvnieka nāvi.

17. Apglabāt dzīvnieku 
sava īpašuma teritorijā, mā-
jas dzīvnieku kapsētā vai 
kremēt dzīvnieku kremato-
rijā.

18. Maksāt dzīvnieku ik-
mēneša turēšanas nodevu.

VII Atbildība par notei-
kumu neievērošanu

19. Dzīvojamo māju ap-
saimniekotājs kontrolē, lai 
viņa apsaimniekošanā esošo 
namu teritorijās dzīvnieki 
būtu uzskaitīti. 

20. Kontroli par šo notei-
kumu ievērošanu veic valsts 
un pašvaldības policijas 
darbinieki, Olaines nova-
da namu apsaimniekotāji, 
Olaines novada domes de-
putāti un pašvaldības izpild-
direktors.

21. Administratīvo pār-
kāpumu lietas izskata un 
lēmumus pieņem Olaines 
novada pašvaldības admi-
nistratīvā komisija.

22. Atbildība par šo no-
teikumu pārkāpumiem pa-
redzēta Olaines novada 
sabiedriskās kārtības notei-
kumos un LR Administratī-
vo pārkāpumu kodeksā.

VIII Noslēguma jautā-
jumi

23. Ar šo noteikumu spē-
kā stāšanās brīdi spēku zau-
dē Olaines pilsētas 2005.
gada 28.septembra saisto-
šie noteikumi Nr.7. „Par 
dzīvnieku turēšanu Olaines 
pilsētā” un Olaines pagasta 
padomes 2006.gada 16.au-
gusta „Suņu un kaķu turē-
šanas noteikumi Olaines 
pagastā”.
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I Vispārīgie jautājumi
1. Olaines novada paš-

valdības saistošie noteikumi 
„Olaines novada sabiedriskās 
kārtības un sanitārās tīrības 
noteikumi”  (turpmāk – No-
teikumi) nosaka kārtību, kāda 
jāievēro Olaines novadā un 
administratīvo atbildību par 
tās neievērošanu.

2. Noteikumu mērķis ir 
nodrošināt Olaines novada 
administratīvajā teritorijā sa-
biedrisko kārtību, uzturēt sa-
nitāro tīrību, aizsargāt personu 
tiesības un likumīgās intere-
ses, nodrošināt iedzīvotājiem 
veselīgu dzīves vidi, aizsargāt 
dabu un atturēt personas no 
pārkāpumu izdarīšanas.

3. Noteikumi ir saistoši 
visām fiziskajām un juridis-
kajām personām, kuras dzīvo 
vai uzturas Olaines novada 
administratīvajā teritorijā un 
personas, kuras pārkāpj šos 
Noteikumus, ir saucamas pie 
tajos paredzētās administratī-
vās atbildības.

4. Iekasēto soda naudu par 
administratīvajiem pārkāpu-
miem ieskaita Olaines novada 
pašvaldības budžetā. 

5. Sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolu tiesīgi:

5.1. pašvaldības policijas 
darbinieki;

5.2. būvvaldes darbinieki;
5.3. domes priekšsēdētājs, 

priekšsēdētāja vietnieks;
5.4. domes deputāti;
5.5. pašvaldības izpilddi-

rektors.
6. Noteikumos lietotie ter-

mini:
Apstādījumi – ar cilvēku 

līdzdalību izveidotas zaļumu 
platības Olaines novadā. Ap-

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka Ministru 
kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 
„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa 

apmācībai” 21.pants nosaka, ka kaķis, kas 
ir vecāks par sešiem mēnešiem, var brīvi 
uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja 

dzīvokļa/mājas, ja kaķis ir sterilizēts. 

Согласно положению кабинета министров 
Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) 

dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai 
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai” кот в возрасте старше 
шести месяцев может свободно гулять 

(находиться не в квартире/доме) только в 
том случае, если он стерилизован!

stādījumi uzlabo pilsētas mik-
roklimatu, samazina troksni, 
kā arī palīdz nostiprināt krau-
jas, smiltājus. Pilsētu sabied-
risko apstādījumu galvenie 
pamatelementi ir: parki, dārzi, 
skvēri, alejas, gatves; bet iero-
bežotas lietošanas apstādījumi 
ir: māju dārzi, pagalmi, dažā-
du sabiedrisko iestāžu apstādī-
jumi.

Izklaides vieta – kafej-
nīca, bārs, restorāns, klubs, 
spēļu nams, spēļu zāle, disko-
tēka, deju zāle un citas vietas, 
kurās tiek piedāvāti izklaides 
pasākumi (izklaidējošie tele-
vīzijas raidījumi, priekšnesu-
mi, spēles, atrakcijas, dejas 
u.tml.), izņemot vietas, kurās 
vienīgais piedāvātais pakalpo-
jums ir sabiedriskā ēdināšana 
un darba laiks nav ilgāks par 
plkst. 22.00. 

Sabiedriska vieta – ikvie-
na Olaines novadā koplieto-
šanai paredzēta teritorija vai 
telpa, neatkarīgi no tās faktis-
kās izmantošanas vai īpašuma 
formas, kas kalpo sabiedrības 
kopējo vajadzību un interešu 
nodrošināšanai un kas ir pie-
ejama personām bez jebkā-
diem ierobežojumiem vai no-
sacījumiem.

Zaļā zona – sabiedrības 
ērtībām, veselības un estētis-
kuma labā ar zālienu vai stā-
dījumiem apaudzēta un kopta 
teritorija. Zaļo zonu veido gan 
iekšpilsētā (parki, skvēri), gan 
ārpilsētā (mežaparki), lai ma-
zinātu vai kompensētu pilsētas 
negatīvo ietekmi uz vidi.

II Sabiedriskā kārtība
7.  Par sēdēšanu uz atpūtas 

soliņu atzveltnēm, staigāšanu, 
stāvēšanu, gulēšanu uz atpū-

tas soliņiem vai to bojāšanu, 
kā arī sēdēšanu vai staigāšanu 
pa brauktuvi norobežojošām 
konstrukcijām - izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 25.00 latiem.

8. Par valsts un pašvaldības 
uzstādīto informatīvo zīmju 
vai citu sabiedriskās lietoša-
nas objektu bojāšanu vai pār-
vietošanu - uzliek naudas sodu 
no 30.00 latiem līdz 250.00 
latiem.

9. Par dzīvojamo, sabied-
risko un saimniecisko ēku, 
žogu, sabiedriskā transporta 
pieturvietu un citu arhitekto-
nisko elementu aprakstīšanu, 
apzīmēšanu vai citāda veida 
bojāšanu - izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 
250.00 latiem.

10. Par ieaudzētu ziedu, 
košumkrūmu vai apstādījumu 
postīšanu – uzliek naudas sodu 
no 5.00  līdz 50.00 latiem.

11. Par trokšņošanu vai 
trokšņa pieļaušanu, ko rada 
valdījumā esošs trokšņa avots 
neatkarīgi no tā atrašanās vie-
tas, ja tas traucē apkārtējo 
iedzīvotāju naktsmieru,  bet 
nav saistīts ar satiksmi vai 
pasākumiem, kas saskaņoti 
ar Olaines novada pašvaldību 
no plkst. 22:00 līdz plkst. 7:00 
izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 50.00 latiem.

12. Par atrašanos apdzīvo-
tā, sabiedriskā vietā ar atvērtu 
alus (izņemot bezalkoholisko 
alu) vai citu alkoholiskā dzē-
riena saturošu iepakojumu (iz-
ņemot speciāli atļautās vietās, 
kurās alkoholiskie dzērieni 
tiek pārdoti patērēšanai uz vie-
tas) -  uzliek naudas sodu līdz 
25.00 latiem.

13. Par uzmākšanos ga-
rāmgājējiem ar buršanu, uba-
gošanu, zīlēšanu, kā arī šāda 
veida nodarbošanos sabiedris-
kās vietās  - izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu līdz 
100.00 latiem.

14. Par reklāmas, sludinā-
jumu, reklāmas nesēja un citu 
informatīvo materiālu izvieto-
šanu bez saskaņošanas ar ap-
saimniekotāju un/vai Olaines 
novada pašvaldības atbildīgo 
amatpersonu - izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 50.00 latiem.

15. Par dzīvnieku vešanu 
pastaigā Olaines novada spor-
ta vai bērniem paredzētos ro-
taļu laukumos (administratīvā 
atbildība saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu).  

16. Par veļas žāvēšanu pil-
sētas vai ciema daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo māju pagalmos, 
tam neparedzētās vietās (pie-
mēram, starp kokiem) - izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 30.00 latiem.

17. Par pulcēšanos daudz-
dzīvokļu dzīvojamo ēku 
koplietošanas telpās, to pie-
gružošanu, dabisko vajadzī-
bu kārtošanu, sienu, griestu, 
durvju, logu, pastkastīšu un 
citu ēkas elementu bojāšanu 
- izsaka brīdinājumu vai uz-
liek naudas sodu līdz 250.00 
latiem.

18. Par nepilngadīgo per-
sonu (līdz 18 gadu vecumam) 
atrašanos izklaides vietās, (kur 
atļauts smēķēt vai tiek pārdoti 
alkoholiskie dzērieni patērēša-
nai uz vietas) bez vecāku vai 
personu, kas vecākus aizstāj, 
pavadības no plkst. 23:00 līdz 
plkst. 6:00 - komersantam vai 
tā atbildīgam darbiniekam iz-
saka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 25.00 latiem.

19. Par vasaras kafejnīcu 
aprīkojuma (galdiņu, karnī-
zu, lietussargu u.tml.) uzstā-
dīšanu, bez saskaņojuma ar 
Olaines novada pašvaldības 
būvvaldi -  komersantam uz-
liek naudas sodu no 5.00 līdz 
50.00 latiem.

20. Par alkoholisko dzērie-
nu tirgošanu vasaras kafejnīcā, 
bez saskaņojuma ar Olaines 
novada domi (administratīvā 
atbildība saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu).  

21. Par atklāta ugunskura 
kurināšanu izklaides pasāku-
mos, Olaines novada admi-
nistratīvās teritorijas mežos, 
zaļajā zonā, apstādījumos vai 
sabiedriskā vietā (izņemot, 
savrupmāju un dārzu koope-
ratīvu teritorijas un ugunskuru 
kurināšanu speciāli tam pare-
dzētās vietās vai to saskaņojot 
ar Olaines novada pašvaldību) 
– uzliek naudas sodu no 10.00 
līdz 50.00 latiem.

22. Par plastmasas, gumi-
jas izstrādājumu un citu ķī-
misku vielu, kā arī sadzīves 
atkritumu dedzināšanu – uz-
liek naudas sodu no 10.00 līdz 
50.00 latiem.

23. Par braukšanai nederī-
ga transportlīdzekļa ilgstošu 
(ilgāku par 30 diennaktīm) 
turēšanu pilsētā un ciematos, 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pagalmos, ārpus ilgsto-
šai transportlīdzekļu turēšanai 
paredzētiem speciāli iekārto-

tiem (norobežotiem) lauku-
miem, stāvvietām, garāžām 
un citām no apkārtējās vides 
norobežotām teritorijām - uz-
liek naudas sodu transportlī-
dzekļa īpašniekam no 20.00 
līdz 100.00 latiem.

III Sanitārā tīrība
24. Par sabiedrisko vietu 

piegružošanu ar sadzīves at-
kritumiem (izsmēķiem, sēr-
kociņiem, saulespuķu sēklām, 
papīriem, pudelēm, stikliem, 
plēves maisiņiem u.tml.) -  iz-
saka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 50.00 latiem.

25. Par spļaušanu vai da-
bisko vajadzību kārtošanu 
sabiedriskās vietās -  izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 50.00 latiem. 

26. Par lauksaimniecības 
dzīvnieku ganīšanu pilsētas 
vai ciemata apstādījumos – 
uzliek naudas sodu no 10.00 
līdz  50.00 latiem.

27. Par antisanitāru aps-
tākļu radīšanu (bezsaimnie-
ka kaķu barošanu, nesavācot 
ēdiena un iepakojuma atlie-
kas), kāpņu telpās, pie dzīvo-
jamiem namiem u.tml. vietās - 
izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 30.00 latiem.

28. Par transportlīdzekļu 
mazgāšanu Olaines novadā sa-
biedriskās vietās – izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu 
no 10.00 līdz 100.00 latiem.

29. Par mājdzīvnieku pel-
dināšanu Olaines novada 
publiskās peldvietās vai pil-
sētas kanālā  (administratīvā 
atbildība saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu).  

30. Par kvēlojošu, degošu 
vai eksplozīvu priekšmetu, 
šķidru, infekcijas slimību iz-
raisošu atkritumu izmešanu 
atkritumu urnās vai konteine-
ros -  uzliek naudas sodu no 
10.00 līdz 100.00 latiem.

31. Par atklāto lietus ūdens 
novadgrāvju un caurteku aiz-
bēršanu vai to bojāšanu - uz-
liek naudas sodu no 10.00 līdz 
100.00 latiem.

IV Pārejas noteikumi
32. Ar šo saistošo notei-

kumu spēkā stāšanās brīdi 
spēku zaudē 2004.gada 28.jū-
lija Olaines pilsētas saistošie 
noteikumi Nr.7 „Par sabied-
risko kārtību, apstādījumu 
aizsardzību un sanitāro tīrību 
Olaines pilsētā” un 2004.gada 
19.maija Olaines pagasta pa-
domes Saistošie noteikumi 
Nr.1 „Olaines pagasta sabied-
riskās kārtības noteikumi”.

Saistošie noteikumi Nr.16 “Olaines novada 
sabiedriskās kārtības un sanitārās tīrības noteikumi”
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I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosa-

ka sociālās palīdzības pabalstu 
(turpmāk – pabalsts) veidus un 
apmērus, pabalstu piešķiršanas 
un izmaksas kārtību personām 
(ģimenēm), kuras ir tiesīgas sa-
ņemt šos pabalstus, kā arī pabal-
stu apstrīdēšanas un pārsūdzēša-
nas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis 
ir noteikt Olaines novada pašval-
dības sociālās palīdzības sistēmu, 
kas nodrošinātu finansiālu atbal-
stu trūcīgām un maznodrošinā-
tām personām (ģimenēm), lai 
apmierinātu to pamatvajadzības 
(ēdienu, apģērbu, mājokli, vese-
lības aprūpi un obligāto izglītību) 
un veicinātu viņu līdzdarbību sa-
vas situācijas uzlabošanā.       

3. Ar sociālo palīdzību saistī-
to jautājumu risināšanu un lēmu-
mu pieņemšanu Olaines novada 
dome deleģē pašvaldības aģen-
tūrai „Olaines sociālais dienests” 
(turpmāk - sociālais dienests).

4. Olaines novada dome ap-
stiprina sociālo jautājumu risi-
nāšanai nepieciešamo budžetu 
un ieskaita sociālajam dienestam 
finanšu līdzekļus tā izpildei.

5. Sociālo palīdzību piešķir 
Olaines novada teritorijā dekla-
rētām un dzīvojošām personām:

5.1. trūcīgām personām un 
ģimenēm, kas par trūcīgām atzī-
tas pamatojoties uz spēkā esošo 
likumdošanu;

5.2. pensionāriem un inva-
līdiem, kuru ienākumi uz vienu 
cilvēku mēnesī nepārsniedz val-
stī noteikto minimālo algu; 

5.3. bezpajumtniekiem, kuru 
pēdējā deklarētā pamatdzīves-
vieta bijusi Olaines novada te-
ritorijā, kuri pēc tam ilgstoši 
uzturējušies novada teritorijā un 
ir uzskaitē sociālajā dienestā, un 
tiem ir piešķirts trūcīgās perso-
nas statuss.

6. Par trūcīgu ģimeni (perso-
nu) var tikt atzīta:

6.1. ģimene (persona), kurai 
ir parādsaistības;

6.2. ģimene (persona), kurai 
īpašumā pieder zeme, mežs līdz 
3 ha platībā, no kura netiek gūti 
papildus ienākumi.

7. Pašvaldībā ir noteikti šādi 
pabalstu veidi:

7.1. pabalsts garantētā mi-
nimālā ienākumu (turpmāk – 
GMI) līmeņa nodrošināšanai;

7.2. dzīvokļa (mājokļa) pa-
balsts (turpmāk – dzīvokļa pa-
balsts);

7.3. vienreizējs pabalsts ār-
kārtas situācijā;

7.4. pabalsts medicīnas pa-
kalpojumu apmaksai:

7.4.1. pabalsts sakarā ar ilg-
stošu slimību;

7.4.2. pabalsts medicīnas 
pakalpojumu, medikamentu un 

medicīnas preču iegādei, stoma-
tologa un zobu protēzista pakal-
pojumiem;

7.5. pabalsts ēdināšanai:
7.5.1. kolēniem;
7.5.2. bērniem, kuri apmek-

lē Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes;

7.5.3. bērniem, kas atrodas 
vasaras nometnēs;

7.5.4. bezmaksas ēdināšana 
iedzīvotājiem;

7.5.5. dienas centros;
7.6. pabalsts bērna izglītībai 

un audzināšanai;
7.7. pabalsts aprūpei;
7.8. apbedīšanas pabalsts;
7.9. pabalsts bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem;

7.10. pabalsts aizbildņiem;
7.11. pabalsts audžuģime-

nēm. 
8. Pašvaldības sociālo pabal-

stu piešķiršanu pārtrauc uz 6 mē-
nešiem, ja:

8.1. persona atteikusies no 
piedāvātā darba vai Nodarbinā-
tības valsts aģentūras piedāvāta-
jām iespējām.

8.2. persona atteikusies pie-
dalīties profesionālās iemaņas 
vai nodarbinātību veicinošos pa-
sākumos;

8.3. persona atteikusies no 
medicīniskās un sociālās rehabi-
litācijas;

8.4. netiek pildīti līdzdarbības 
pasākumi;

8.5. nav iespējams noteikt 
personas vai ģimenes reālos ie-
nākumus;

8.6. persona vai ģimene neiz-
manto visus rīcībā esošos resur-
sus un iespējas dzīves apstākļu 
uzlabošanai;

8.7. ienākumu deklarācijā 
sniegtas nepatiesas ziņas vai nav 
uzrādīti visi ģimenes, kura miti-
nās vienā mājoklī, ienākumi.

9. Dzīvokļa pabalstus nepie-
šķir, ja:

9.1. dzīvokļa iemītnieki apzi-
nāti pēdējo 12 mēnešu laikā uz-
labojuši sadzīves apstākļus (dzī-
vokļa maiņa vai pirkšana);

9.2. vienas ģimenes locek-
ļi izmanto vairākus atsevišķus 
mājokļus, kuros nedzīvo un nav 
deklarēti pirmās pakāpes radinie-
ki;

9.3. persona vai ģimene dzī-
vo un ir deklarēta novadā mazāk 
kā 12 mēnešus.

10. Pēc iesniegto dokumentu 
pārbaudes, pamatojoties uz šiem 
noteikumiem un sociālā darbi-
nieka atzinumu likumdošanā 
noteiktā kārtībā pieņem rakstisku 
lēmumu (administratīvo aktu) 
par pabalsta piešķiršanu vai at-
teikumu to piešķirt. Lēmumu 
paraksta sociālā dienesta sociālā 
darba un sociālās palīdzības no-
daļas vadītājs un apstiprina soci-

ālā dienesta direktors.
11. Likumdošanā noteiktā 

kārtībā pieņemtais lēmums tiek 
paziņots iesniedzējam un nodots 
izpildei.

II Pabalsts garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodro-
šināšanai

12. Pabalstu piešķir, aprēķina 
un izmaksā atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem, ja GMI 
pabalstu pamatotu iemeslu dēļ 
nav iespējams izmaksāt tam pa-
redzētajā mēnesī, to var izmaksāt 
līdz 15.datumam nākošajā mē-
nesī.

III Dzīvokļa pabalsts
13. Pabalstu piešķir
13.1 trūcīgām ģimenēm, pen-

sionāriem un invalīdiem, kuru 
ģimenēs nav darba spējīgu ģime-
nes locekļu – 50 % no nosacītās 
apkures maksas par 40 kvadrāt-
metriem pirmajai personai un 18 
kvadrātmetriem par katru nākošo 
personu, laika periodā no attiecī-
gā gada 1.jūnija līdz nākošā gada 
31.maijam, ne vairāk kā uz 6 mē-
nešiem, līdz Ls 150;

13.2. pensionāriem un inva-
līdiem, kuru ģimenēs nav darba 
spējīgu ģimenes locekļu un kuru 
ienākumi uz 1 cilvēku mēne-
sī ir mazāki par 75 % no valstī 
noteiktās minimālās algas – 75 
% no nosacītās apkures maksas 
par 40 kvadrātmetriem pirmajai 
personai un 18 kvadrātmetriem 
katrai nākošai personai, laika pe-
riodā no attiecīgā gada 1.jūnija 
līdz nākošā gada 31.maijam uz 6 
mēnešiem, līdz Ls 200.

14. Lai saņemtu dzīvokļa pa-
balstu sociālajā dienestā nepie-
ciešams iesniegt: 

14.1. iesniegumu un iztikas 
līdzekļu deklarāciju, kurā norādī-
ti visi ģimenes locekļu ienākumi;

14.2. ja nepieciešams, uzrā-
dīt dokumentu, kurā redzama 
iesniedzēja apdzīvotā dzīvokļa 
platība.

15. Piešķirtais pabalsts par 
dzīvokli:

15.1. ar centralizētu apku-
ri tiek pārskaitīts pakalpojumu 
sniedzējam;

15.2. ar individuālu apkuri 
pabalsts pēc vienošanās ar ie-
sniedzēju tiek izmaksāts skaidrā 
naudā vai pārskaitīts uz iesnie-
dzēja bankas kontu.

IV Pabalsti medicīnai
16. Pabalstu sakarā ar ilgsto-

šu slimību piešķir:
16.1 trūcīgām personām, 

pensionāriem un invalīdiem, pa-
balsta apmērs ir līdz Ls 40 div-
padsmit mēnešos;

16.2 pensionāriem un invalī-
diem, kuru ienākumi ir mazāki 
kā 75 % no valstī noteiktās mi-
nimālās algas, pabalsta apmērs ir 
līdz Ls 60 divpadsmit mēnešos;

16.3 ilgstoši nestaigājošiem, 

kopjamiem pensionāriem un in-
valīdiem pabalsta apmērs higi-
ēnas preču iegādei ir Ls 80 div-
padsmit mēnešos;

16.4. ilgstoši nestaigājošiem, 
kopjamiem pensionāriem un 
invalīdiem, kuru ienākumi ne-
pārsniedz 75 % no valstī apstip-
rinātās minimālās algas, pabalsta 
apmērs higiēnas preču iegādei ir 
Ls 100 divpadsmit mēnešos.

17. Pabalstu piešķir 15.pun-
ktā minētajām personām, ja tās 
atbilst vienam no šādiem kritē-
rijiem:

17.1. ārstējies slimnīcā vai 
dienas stacionārā vairāk kā 10 
dienas;

17.2. ārstējies slimnīcā vai 
dienas stacionārā 2 vai vairākas 
reizes divpadsmit mēnešos;

17.3. uzturējies rehabilitāci-
jas iestādē vairāk kā 10 dienas;

17.4. ārstniecības iestādē 
veikta operācija;

17.5. ja iesniedzējs slimnīcā 
vai dienas stacionārā ārstējies 
vienu reizi 10 vai mazāk dienas, 
pabalsts tiek piešķirts 50 % ap-
mērā.

18. Lai saņemtu pabalstu, ne-
pieciešams uzrādīt:

18.1. medicīnas iestādes izzi-
ņu par atrašanos slimnīcā, dienas 
stacionārā vai rehabilitācijas ies-
tādē;

18.2. ilgstoši nestaigājošiem 
pensionāriem un invalīdiem ār-
stējošā ārsta izziņu par veselī-
bas stāvokli un nepieciešamību 
regulāri lietot papildus higiēnas 
preces.

19. Ja pabalsta saņēmējs ve-
selības stāvokļa vai citu iemeslu 
dēļ pats nevar saņemt piešķirto 
pabalstu, to var izmaksāt citai 
personai saskaņā ar šīs personas 
rakstisks apliecinājumu, ka pa-
balsts tiks izlietots saņēmēja va-
jadzībām.

20. Pabalstu bērnam ar inva-
liditāti, kura uzturēšanās slim-
nīcā vai rehabilitācijas iestādē 
saskaņā ar ārsta atzinumu iespē-
jama tikai ar pavadoni, piešķir Ls 
100 apmērā divpadsmit mēnešu 
laikā.

21. Pabalstu medicīnas, 
stomatologa vai zobu protēzista 
pakalpojumiem, medikamentu 
un medicīnas preču iegādei pie-
šķir:

21.1. trūcīgām personām, 
pensionāriem un invalīdiem līdz 
Ls 30 divpadsmit mēnešos;

21.2. pensionāriem un inva-
līdiem, kuru ienākumi nepār-
sniedz 75 % no valstī noteiktās 
minimālās algas pabalsts ir līdz 
Ls 40 divpadsmit mēnešos.

22. Lai saņemtu 21.punktā 
minēto pabalstu, nepieciešams 
iesniegt čeku vai stigrās uzskaites 
kvīšu kopijas ar personas kodu 
(uzrādot oriģinālus) par medicī-

nisko pakalpojumu, medikamen-
tu vai medicīnas preču iegādi; 
trūcīgās personas iesniedz čekus, 
kas apmaksāti laika posmā, kad 
personai bija piešķirts trūcīgās 
personas statuss.

23. Trūcīgiem tuberkulozes 
slimniekiem, kuriem katru dienu 
jāierodas medicīnas iestādē me-
dikamentu saņemšanai, piešķir 
pabalstu Ls 1 par katru apmek-
lējuma dienu, uzrādot ārstējošā 
ārsta izziņu par veikto apmeklē-
jumu skaitu.

24. Pabalstus medicīnai:
24.1. var izmaksāt jebkuram 

pilngadīgam ģimenes loceklim 
par citu ģimenes locekli pamato-
joties uz sociālā dienesta apstip-
rinātu iesnieguma veidlapu;

24.2. trūcīgām personām, ku-
ras medicīnas pakalpojumu vai 
medicīnas preču iegādi apmak-
sājušas laikā, kad tām ir spēkā 
trūcīgas personas statuss, pabal-
stu var izmaksāt mēneša laikā 
pēc trūcīgas personas statusa iz-
beigšanās. 

25. „Sociālās gultas” apmak-
sā trūcīgām personām, pensio-
nāriem, invalīdiem, kuriem nav 
radinieku, kuri var nodrošināt 
nepieciešamo aprūpi; apmaksa 
ne ilgāk kā 6 mēneši.

V Pabalsti ēdināšanai
 26. Ēdināšanas pabalsts sko-

lēniem: 
26.1. pabalstu piešķir trūcīgu 

ģimeņu bērniem mācību gada 
laikā līdz Ls 25 mēnesī, kuri ap-
gūst pamatizglītību (mācās līdz 
9.klasei ieskaitot) izglītības ies-
tādēs;

26.2. skolēni, kuri mācās ār-
pus novada teritorijas tuvāk pa-
matdzīvesvietai esošā izglītības 
iestādē, iesniedz izziņu par mācī-
bām iestādē;

26.3. pabalsts tiek piešķirts 
laika posmā, kad ģimenei (perso-
nai) ir piešķirts trūcīgās personas 
statuss; 

26.4. par pabalsta piešķiršanu 
sociālais dienests paziņo pakal-
pojumu sniedzējam 7 dienu laikā 
no lēmuma pieņemšanas dienas;

26.5. pakalpojumu sniedzējs 
līdz tekošā mēneša 10.datumam 
iesniedz sociālajam dienestam 
rēķinu apmaksai par katram sko-
lēnam iepriekšējā mēnesī ēdinā-
šanai izlietoto summu pamatojo-
ties uz noslēgtu līgumu.

27. Ēdināšanas pabalsts paš-
valdības pirmsskolas izglītības 
iestādēs: 

27.1. pabalstu piešķir trūcīgu 
ģimeņu bērniem, kuri apmeklē 
Olaines novada pirmsskolas iz-
glītības iestādes, līdz Ls 20 mē-
nesī laika posmā, kad ģimenei 
(personai) ir piešķirts trūcīgās 
personas statuss;

27.2. par pabalsta piešķiršanu 
sociālais dienests paziņo pakal-
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pojumu sniedzējam 7 dienu laikā 
no lēmuma pieņemšanas dienas;

27.3. pakalpojuma sniedzējs 
līdz tekošā mēneša 10.datumam 
iesniedz sociālajam dienestam 
rēķinu apmaksai par katram bēr-
nam iepriekšējā mēnesī ēdināša-
nai izlietoto summu. 

28. Ēdināšanas pabalstu bēr-
niem vasaras nometnēs piešķir 
trūcīgu ģimeņu bērniem līdz Ls 
30 gadā.

29. Bezmaksas ēdināšanu ie-
dzīvotājiem piešķir:

29.1. personām, kuru ienāku-
mu līmenis ir zem valstī noteiktā 
garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa;

29.2. pensionāriem un inva-
līdiem, kuru ienākumi nepār-
sniedz 75 % no valstī noteiktās 
minimālās algas un kuriem nav 
likumīgo apgādnieku, kas var 
sniegt materiālo palīdzību;

29.3. bezpajumtniekiem, ku-
riem nav ienākumu; kuru pēdējā 
deklarētā dzīvesvieta ir Olaines 
novadā un kuri dotajā laikā uztu-
ras Olaines teritorijā;

29.4. pabalstu piešķir darba 
spējīgām personām uz 3 mēne-
šiem, pensionāriem un invalī-
diem uz 6 mēnešiem;

29.5. iedzīvotāju bezmaksas 
ēdināšanu nodrošina sociālā die-
nesta sociālās aprūpes centrā; 

29.6. sociālās aprūpes centrs 
līdz tekošā mēneša 5.datumam 
iesniedz sociālajam dienestam 
aktu par iepriekšējā mēnesī iz-
lietotiem līdzekļiem bezmaksas 
ēdināšanai.

30. Ēdināšanas pabalsts die-
nas centros 

30.1. pabalstu piešķir trūcī-
gām personām, trūcīgu ģimeņu 
bērniem, pensionāriem, invalī-
diem;

30.2. pakalpojumu sniedzē-
jiem pārskaita izdevumus, kas 
nepieciešami ēdināšanas nodro-
šināšanai, saskaņā ar savstarpēji 
noslēgtiem līgumiem.

 VI Pabalsti izglītībai 
 31. Mācību līdzekļu iegādei 

sakarā ar mācību gada sākumu:
31.1. pabalstu piešķir trūcīgu 

ģimeņu vienam no bērna vecā-
kiem vai aizbildnim par katru bēr-
nu, kurš nav sasniedzis 18 gadu 
vecumu un mācās dienas apmācī-
bas izglītības iestādē, Ls 50;

31.2. pabalstu izmaksā pa-
matojoties uz iesniegumu, kas 
iesniegts sociālā dienestā līdz at-
tiecīgā gada 1.oktobrim; par bēr-
niem, kuri mācās ārpus novada, 
nepieciešamas izglītības iestādes 
izziņa.

VII Pabalsts aprūpei
 32. Pabalstu piešķir pensio-

nāriem un invalīdiem, kuriem 
nav apgādnieku, kas var nodro-
šināt aprūpi, kuri nesaņem valsts 
kopšanas pabalstu un kuriem nav 
sociālā dienesta organizēta aprūpe 
mājās;

33. Pabalstu izmaksā attiecī-
gam pensionāram vai invalīdam 

Ls 15 mēnesī vai Ls 30 mēnesī 
ilgstoši kopjamam (> 6 mēneši) 
pensionāram vai invalīdam;

34. Lai saņemtu pabalstu, so-
ciālajā dienestā jāiesniedz iesnie-
gums un ģimenes ārsta atzinums 
par pakalpojuma nepieciešamību.

35. Pabalstu piešķir uz 6 mē-
nešiem un izmaksā katru mēnesi.

VIII Apbedīšanas pabalsts 
36. Pabalstu piešķir personai, 

kura organizē mirušā apbedīšanu:
36.1. par mirušu trūcīgu per-

sonu, pensionāru vai invalīdu pa-
balsts Ls 100;

36.2. par mirušu pensionāru 
vai invalīdu, kura pensija bija ma-
zāka par 75 % no valstī noteiktās 
minimālās algas, pabalsts Ls 200;

36.3. par mirušu personu, par 
kuru netiek izmaksāts valsts apbe-
dīšanas pabalsts, pabalsts Ls 300;

37. Pabalstu piešķir, ja mi-
rušās personas pēdējā deklarētā 
pamatdzīvesvieta ir bijusi Olaines 
novadā;

38. Pabalsta piešķiršanai per-
sonai, kura organizē mirušā ap-
bedīšanu, jāiesniedz iesniegums 
un miršanas apliecības kopija ne 
vēlāk kā 3 mēnešus pēc miršanas 
reģistrācijas.

IX Pabalsts kritiskā situāci-
jā

39. Pabalstu izmaksā, ja per-
sona iepriekš neparedzētu apstāk-
ļu dēļ nespēj apmierināt savas pa-
matvajadzības, pabalsta apmērs 
līdz Ls 50;

40. Pabalstu izmaksā, pama-
tojoties uz personas iesniegumu, 
pievienotajiem dokumentiem un 
sociālā dienesta rīcībā esošās in-
formācijas, nepieciešamības ga-
dījumā veicot papildus pārbaudi.

X Pabalsts bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bēr-
niem pēc ārpusģimenes aprū-
pes beigšanās

41. Pabalstu piešķir Bērnu tie-
sību aizsardzības likuma 12.panta 
trešās un ceturtās daļas, Ministru 
kabineta 2005.gada 15.novem-
bra noteikumos Nr.857 „Notei-
kumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir ār-
pusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 
noteiktajā kārtībā. Ja bērns turpina 
mācīties, neizmantotās garantijas 
tiek saglabātas visu mācību laiku, 
bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecu-
ma sasniegšanai.

42. Pabalsta apmēri:
42.1. pastāvīgas dzīves uzsāk-

šanai divu valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta apmērā (izmaksā 
vienu reizi);

42.2. sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei Ls 175 
(izmaksā vienu reizi vai par šo 
summu izsniedz sadzīves priekš-
metus un mīksto inventāru);

42.3. pabalsts ikmēneša iz-
devumu segšanai sociālā no-
drošinājuma pabalsta apmērā 
(izmaksā katru mēnesi), ja bērns 
nepārtraukti turpina mācības vis-

pārējās vidējās vai profesionālās 
izglītības iestādē, vai ja bērns ne-
pārtraukti turpina studijas augst-
skolā vai koledžā un saskaņā ar 
izglītības jomu regulējošos nor-
matīvos aktos noteikto kārtību 
sekmīgi apgūst izglītības prog-
rammu.

XI Pabalsts audžuģimenei
43. Pabalstu piešķir Bāriņ-

tiesas likuma 25.panta trešajā 
daļā un Ministru kabineta 2006.
gada 19.decembra noteikumos 
Nr.1036 „Audžuģimenes notei-
kumi” noteiktajā kārtībā.

44. Pabalsta apmēri:
44.1. pabalsts bērna uzturam 

valstī noteiktās minimālās algas 
apmērā (izmaksā katru mēnesi);

44.2. pabalsts apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei Ls 100 
(izmaksā vienu reizi gadā).

XII Pabalsts aizbildnim aiz-
bildnībā esoša bērna uzturam

45. Pabalstu aizbildnim pie-
šķir valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmērā par katru bērnu.

46. Pabalstu izmaksā katru 
mēnesi līdz bērna pilngadības sa-
sniegšanai.

XIII Pabalstu piešķiršanas 
kārtība

47. Pabalsta saņemšanai per-
sonai jāiesniedz sociālajā dienestā 
iesniegums, jāuzrāda visi ģime-
nes ienākumi, kā arī jāuzrāda 
katram pabalstam nepieciešamie 
attaisnojošie dokumenti, kuri ir 
spēkā, ja tie izdoti:

47.1. pēc datuma, kad šie no-
teikumi stājas spēkā, ja iepriekš 
šāds pabalsta veids nav bijis pa-
redzēts;

47.2. pēc pēdējā attiecīgā pa-
balsta saņemšanas datuma;

47.3. pēc personas deklarēša-
nās Olaines novadā.

48. Sociālais dienests pieņem 
un pārbauda iesniegtos dokumen-
tus pabalsta saņemšanai, novērtē 
prasītāja materiālos apstākļus, 
nepieciešamības gadījumā veicot 
pārbaudi prasītāja dzīves vietā vai 
pieprasot nepieciešamo papildus 
informāciju, kā arī to atbilstību 
šiem noteikumiem.

49. Pabalstus piešķir tām au-
džuģimenēm un aizbildņiem, kuri 
iecelti ar Olaines novada vai Olai-
nes novada veidojošo pašvaldību 
bāriņtiesu lēmumu. 

XIV Noslēguma jautājumi
50. Sociālā dienesta pieņemto 

lēmumu (administratīvo aktu) var 
apstrīdēt Olaines novada pašval-
dībā.

51. Olaines novada domes 
pieņemto lēmumu (administratī-
vo aktu) var pārsūdzēt Adminis-
tratīvās rajona tiesas attiecīgajā 
tiesu namā likumā noteiktā kārtī-
bā.

52. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi zaudē spēku Olai-
nes novada domes 2009. gada 
30. septembra saistošie noteiku-
mi Nr.134 „Par sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības 
saņemšanas kārtību”. 

P/a „Olaines sociālā dienesta” 
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta 

centrs „OLAKS”
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra 
„OLAKS”mērķi:
     Sniegt sociālā atbalsta pakalpojumus bērniem un 
jauniešiem  vecumā no 1 līdz 18 gadiem, kuri savu 
dzīvesvietu deklarējuši Olaines novadā.
     Veicināt iekļaušanos sabiedrībā sociāli vismazāk 
aizsargātajām iedzīvotāju grupām.

Uzdevumi:
       Veicināt bērnu sociālo zināšanu, prasmju un iemaņu 
attīstību, organizējot dažādas nodarbības, seminārus, 
nometnes, pasākumus, izstādes...
        Veicināt sadarbību ar līdzīgām neformālās izglītības 
iestādēm/centriem citās Latvijas pilsētas un novados.
        Sadarboties ar izglītības, sporta un kultūras 
iestādēm, pašvaldību, jaunatnes nevalstiskajām un 
starptautiskajām organizācijām.

Centrs  piedāvā:

Bērniem (1-5 gadi) mazuļu istabiņa kopā ar vecākiem, 
vecvecākiem.

Bērniem un jauniešiem (6-18 gadi)
	aktīvās sporta un galda spēles;
	pieredzes apmaiņas braucieni;
	multfilmas, filmas, karaoke,
	radošās nodarbības;
	nometnes,
	pasākumi;
	sacensības;
	izstādes.

Vecākiem, vecvecākiem
	Māmiņu klubiņš (sadarbībā ar SOS projektu);
	lekcijas, nodarbības, konsultācijas.

Speciālistiem un pārējiem iedzīvotājiem - iznomāt 
telpas nodarbībām un pasākumiem.

Centrā var 
	lasīt;
	zīmēt;
	veidot; 
	dziedāt karaoke;
	izgatavot dāvanas;
	gatavot dažādus rotājumus;
	nodarboties ar rokdarbiem;
	skatīties video, DVD filmas un multfilmas;
	iepazīties ar jauniem draugiem;
	pieredzējušā trenera vadībā iemācīties spēlēt 

dažādas galda un sporta spēles.

Darba laiks
I           10.00-22.00
II          10.00-18.00
III        10.00-22.00
IV        10.00-22.00
V         10.00-22.00
VI         ---------------
VII       14.00-19.00

Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra „OLAKS” 
kontakti
Stacijas iela 38A, Olaine, Olaines novads, LV-2114
tālruņi: 67965662, 29116760
e-pasts: olaks.centrs@inbox.lv
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70. gadskārtā

Jāni Asari
Zinaīdu Bagajevu
Nadeždu Bortjakovu
Janīnu Iznovu
Mariju Klusu
Ivanu Kopaču
Janīnu Kurloviču
Petro Ļubiviju
Zigrīdu Sausmani
Kazimiru Šokelu
Dzidru Šprenku
Vasiļisu Tihomirovu
Robertu Vanagu
Laumu Visocku

75. gadskārtā

Irēnu Beitāni
Igoru Bogdanovu
Ivanu Bogdanovu
Annu Didkovsku
Mihailu Jevdokimovu
Mariju Panfilovu
Sergeju Petrovu

80. gadskārtā

Zinaidu Artemjevu
Zigrīdu Ilgaču
Arvīdu Kiršteinu
Valentīnu Sevastjanovu
Broņislavu Silovu
Mihailu Toršinu

85. gadskārtā

Veltu Saudorgu
Jūliju Skorinko
Zinaīdu Zeinalovu

91.gadskārtā

Jekaterinu Voronovu

94.gadskārtā

Olgu Stalšāni

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums  
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus 
sūtiet uz e – pastu  
natalja@olaine.lv vai zvaniet 
pa tālr. 67146026.

KĀ VECĀKIEM KĻŪT PAR PRASMĪGIEM 
BĒRNU AUDZINĀTĀJIEM

Jums ir iespēja iesaistīties vecāku apmācības grupā, lai labāk 
izprastu sava bērna uzvedību un iemācītos to labot reizēs, 

kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs.

Dzīvesprieks, spēja pielāgoties apstākļiem un citas spējas 
palīdz bērniem tikt galā ar stresu, atbilstoši rīkoties sarežģītās 
situācijās un justies droši. Šīs spējas ir atkarīgas ne tikai no 
paša bērna, bet arī no viņa emocionālās attīstības, kurā lielu 
ieguldījumu var dot vecāki un aprūpētāji.
Programma  „Bērna emocionālā audzināšana”  sniedz 
ieteikumus, kā pārvarēt dažādas grūtības bērna audzināšanā 
un veicināt bērna emocionālo attīstību.
Programmas mērķi:
	 veicināt bērna uzticēšanos,
	mazināt trauksmi,
	 nostiprināt pašcieņu,
	 attīstīt saskarsmes iemaņas,
	 veicināt bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs,
	 sekmēt attiecības ar vienaudžiem,
	 veicināt emociju pašregulāciju.

Kas var piedalīties vecāku grupā
Šīs grupas paredzētas Jums, māmiņas vai tēti, bet, vislabāk, 
māmiņai un tētim kopā, ja Jūsu bērns ir vecumā līdz 7 
gadiem. Grupa ļoti palīdzēs vecākiem, kuru bērns reizēm ir 
patvaļīgs vai agresīvi uzvedas.
Kā grupa darbosies
Grupas dalībnieki tiksies 12 nodarbībās. Tās notiks 1 
reizi nedēļā - trešdienās, nodarbības ilgums 2 stundas (no 
plkst.17:30 līdz 19:30). Nodarbības notiks latviešu valodā 
Stacijas ielā 38a, Olainē, Bērnu un jauniešu dienas centrā 
OLAKS. Nodarbības ir bezmaksas. 
Nodarbības vada – Juta Bumbiere (praktizējošs atbalsta 
un izglītības grupu vadītājs; sociālais darbinieks darbā ar 
ģimenēm ar bērniem)
Pieteikšanās un sīkāka informācija  pa tālr.:  27842939
Projekta koordinatore Solvita Degle

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas
Ģimeņu stiprināšanas programma

„Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Olaines novadā”

No 10. līdz 13. sep-
tembrim Latvijai cauri 
devās skrējiena “The 
World Harmony Run” 
daudznacionālā ko-
manda, kas kopš 25. 
februāra, kad skrējiens 
svinīgi startēja Dub-
linā, ar sadraudzības 
lāpu apceļo 49 Eiropas 
valstis. 7 mēnešu laikā, 
pārvarot vairāk kā 24 
000 kilometru, Eiropas 
komanda finišēs Mas-
kavā 27. septembrī. 

Šai pašā dienā Maska-
vā finišēs arī skrējiena 
Āzijas atzars, kas savu 
ceļojumu uzsāka Japānā. 
2010. gada skrējiena pa-
sākumi paralēli norit arī 
ASV (kopskaitā 10000 
jūdzes 50 štatos), Cen-
trālajā un Dienvidameri-
kā, Āfrikā, Austrālijā un 
Jaunzēlandē).

Pasaules sadraudzī-
bas skrējiena dalībnieki 
Olaines pilsētu apciemo-
ja 12. septembrī. Skrējē-
ju komandu veido ap 12 
dalībniekiem no dažā-
dām valstīm. 

Sportists un nespor-
tists, liels un mazs, jau-
ns un vecs – ikviens var 
kļūt par šī globālā pasā-
kuma dalībnieku. Olai-
nes novada iedzīvotā-
ji pievienojās Pasaules 
sadraudzības skrējiena 
dalībniekiem pie deg-
vielas uzpildes stacijas  

Olaines novads pievienojās
Pasaules sadraudzības skrējienam

„DINAZ” un sekoja vi-
ņiem līdz Olaines novada 
pašvaldības ēkai Zem-
gales ielā 33, Olainē, 
kur tika teiktas uzrunas, 
notika domu apmaiņa 
un nodziedāta skrējiena 
himna, kā arī padota pa 
apli sadraudzības lāpa. 

Turot rokās lāpu, 
mēs apliecinām cerību 
un ticību, ka reiz tā ap-
gaismos visu planētu un 
mūsu pasaule patiešām 
kļūs par vienotības un 
saskaņas mājvietu. 

Katrs Pasaules sa-
draudzības skrējiena 
dalībnieks – ciemiņš 
saņēma no pašvaldības 
piemiņas medaļu. 

Pirms atrgiešanās uz 
šosejas, lai turpinātu 
skrējiena maršrutu, skrē-
jēji noskrēja arī pa Vese-
lības, Kūdras un Zeiferta 
ielām.  

Skrējiena pamatideja 
ir stiprināt visas pasau-
les kopības apziņu prie-
kā, harmonijā un saskaņā 
pašiem ar sevi, saviem 
līdzcilvēkiem un visu 
mūsu zaļo planētu, kā 
arī aktīva dzīves veida 
popularizēšana visas sa-
biedrības mērogā. Skrē-
jiens aicina mūs pieņemt 
vienam otru tādus, kādi 
esam, apzināties savu 
atbildību pasaules vei-
došanā un vienoties šajā 
procesā. 

Olaines novada iedzīvotāji pievienojās Pasaules sadraudzības skrējiena dalībniekiem


