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Svētki
novadā

Maijs – svētku mēnesis

1. lpp.

Pašvaldības 
vēlēšanas

Olaines novada vēlēšanu
kandidātu saraksti un 
programmas

Sveicam!

Suminām mācību olimpiāžu 
uzvarētājus un viņu 
skolotājus

6. lpp.2. lpp.

Vecākiem

Par Olaines novada 
pašvaldības materiālajiem 
pabalstiem

7. lpp.

Apmeklē
arī turpmāk!

Pasākumu plāns Olaines 
novadā jūnijā

8. lpp.

Saule debesīs, mūzika un visap-
kārt pozitīvi un smaidīgi cilvēki. 
Tāda atmosfēra divu dienu ga-
rumā valdīja Olainē, kur ar da-
žādiem pasākumiem un sporta 
aktivitātēm tika svinēti Olaines 
novada svētki un Olaines pilsē-
tas dzimšanas diena.
Tā vien liekas, ka šajās dienās 
ikviens no mums bija centies, lai 
svētki izdotos. Kā lielāko dāva-
nu jubilejā pilsētas un novada ie-
dzīvotāji saņēma bērnu rotaļlau-
kumu Olaines Mežaparkā, kas 
izmēru un atrakciju ziņā šobrīd 
ir lielākais visā Pierīgā.
Atskatoties uz aizvadītajiem 
svētkiem, Olaines novada domes 
priekšsēdētājs Andris Bergs sa-
cīja: "Šis gads mums ir ļoti īpašs 
un nozīmīgs, jo paiet pilsētas  
50. jubilejas zīmē. Ar šiem vē-
rienīgajiem novada svētkiem 
apliecinājām savu varēšanu un 
mīlestību savai pilsētai. Paldies 
visiem, kas piedalījās krāšņo 
svētku radīšanā un organizēša-
nā! Olaines novads ir tik stiprs, 
cik stipri ir tā cilvēki."

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 
ATLAIDĒM RENOVĒTAJĀS MĀJĀS

Latvijas–Indijas biznesa foruma ietvaros 
Olainē viesojas Indijas delegācija

MAIJS – SVĒTKU MĒNESIS

Pamatojoties uz 2016. gada 28. septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. SN10/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli 

un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Olaines novadā", 

2017. gadā ir piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi 50% apmērā par daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām Olaines novadā: Stacijas ielā 2, Olainē, 
Drustu gatvē 10, Olainē, un Baznīcas ielā 6, Jaunolainē.
Šīm mājām ir veikta ēkas daļēja renovācija (atjaunošana) – 

ēkas fasādes siltināšana ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. 
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 2017. gadam, kā 
to paredz minēto saistošo noteikumu 15.1. un 15.2. punkti, 
ir piešķirti tikai par to nekustamo īpašumu, kurā nodokļu 

maksātājam ir deklarēta dzīvesvieta un par kuru taksācijas 
gada 1. janvārī nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
Olaines novada pašvaldības budžetā par iepriekšējiem 

taksācijas gadiem.

Ceturtdien, 25. maijā, Indijas delegācija 27 cilvēku sastāvā ar Indi-
jas Nacionālās investīciju aģentūras direktora vietnieci Madhumitu 
Ramanatanu (Madhumitha Ramanathan) priekšgalā viesojās Olai-
nē, kur, tiekoties ar Olaines novada domes priekšsēdētāju A. Bergu, 
priekšsēdētāja vietnieku A. Čmiļu, Attīstības daļas vadītāju K. Kau-
liņu un Olaines novada Uzņēmējdarbības un atbalsta centra direktori 
E. Alksni, tika pārrunātas Olaines industriālā parka iespējas, priekš-
rocības un piedāvājumi dažādu nozaru uzņēmējiem un investoriem. 
Pasākumā piedalījās arī Olaines novada uzņēmēji.
Indijas uzņēmēju vizītes mērķis Latvijā ir valstu savstarpējās sadar-
bības attīstīšana transporta nozarē. Sadarbību plānots īstenot, izvei-
dojot sauszemes kravu transportēšanas maršrutu, tādējādi Latvijai ra-
dot iespēju kļūt par loģistikas centru Indijas kravām, kas tiek vestas 
uz Eiropu.
Olaines novads ir viens no veiksmīgākajiem ārvalstu investīciju pie-
saistītājiem, ieņemot 6. vietu Latvijā – kopumā piesaistīti vairāk nekā 
140 000 000 EUR (ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu kopsumma 
no 2011. līdz 2015. gadam). Šobrīd dažādās stadijās savu biznesu/ra-
žotnes attīsta vairāk nekā 10 investori, kas nodrošinās stabilu novada 
izaugsmi, darbavietas un nodokļu ieņēmumus.

Vasaras kultūras sezonu Olai-
nes Mežaparka estrādē atklāja 
starptautiskā bērnu un jauniešu 
deju festivāla "Es nopīšu dejas 
pīni" dalībnieki. Festivāls šogad 
pulcēja 500 dejotājus no Uk-
rainas, Maķedonijas, Krievijas, 
Baltkrievijas, Slovākijas, Lietu-
vas un, protams, mūsu pilsētas 
tautas deju kolektīviem. Kā pa-
stāstīja ilggadējais šī festivāla 
organizators, tautas deju kolek-
tīvu "Dzērvene" un "Dzērvenīte" 
vadītājs Dzintars Zeibots: "Šis 
ir no sirds lolots deju projekts," 
kuru viņš kopā ar Lietuvas ko-
lēģi Ričardu Bakanausku (Ri-
čardas Bakanauskas) organizē, 
piesaistot augsta līmeņa deju 
kolektīvus. Festivāla ietvaros 
koncerti notiek gan Olainē, gan 
Lietuvas pilsētā Panevēžā. "Ar 
dažiem kolektīviem draudzība 
un sadarbība ir izveidojusies pa-
teicoties tam, ka Olaines tautas 
deju kolektīvi savulaik viesojās 
Slovākijā un Baltkrievijā." Šo-
gad uz "Es nopīšu dejas pīni" 
Panevēžā devās arī Jaunolaines 
jauniešu deju kolektīvs "Kalējs".

SVEICAM
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU

ABSOLVENTUS
UN PEDAGOGUS!

Olaines novada pašvaldība
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Kandidātu skaits: 100
Sarakstu skaits: 6

Dzimums
Vīrieši: 58 58,00 %
Sievietes: 42 42,00 %
Pilsonība
Latvijas: 100 100,00%

Vecums
20 gadi: 1 1,00%
21–30 gadi: 10 10,00%
31–40 gadi: 26 26,00%
41–50 gadi: 33 33,00%
51–60 gadi: 23 23,00%
61–70 gadi: 3 3,00%
71–80 gadi: 4 4,00%

Piezīme: kandidātu vecums tiek 
rēķināts uz vēlēšanu dienu – 
2017. gada 3. jūniju.

Vidējais vecums: 44,5 gadi.
Vecākais kandidāts: 78 gadi.
Jaunākais kandidāts: 20 gadi.

OLAINES NOVADĀ 2017. GADA 3. JŪNIJA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM 
REĢISTRĒTIE DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI UN PROGRAMMAS

STATISTIKA

Dzīvesvieta
Rīga: 6 6,00%
Jūrmala: 3 3,00%
Bauskas novads: 1 1,00%
Carnikavas novads: 1 1,00%
Olaines novads: 89 89,00%

Tautība
Latvietis/latviete: 53 53,00%
Ebrejs/ebrejiete: 1 1,00%
Krievs/krieviete: 6 6,00%
Ukrainis/ukrainiete: 1 1,00%
Nav norādīta: 39 39,00%

Avots: www.cvk.lv

POLITISKĀ PARTIJA – ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Izglītība Darba vieta Amats

1. Oskars Galanders 1974.

LU, 1998., jurista diploms "European-Asian Chamber of Commerce" valdes priekšsēdētājs

LU, 1999., tiesību zinātņu maģistrs

Tiesību efektivitātes un kvalitātes institūts priekšsēdētājs
Latvijas Cilvēktiesību institūts valdes loceklis

Bērna labāko interešu organizācija "Ģimene-dzimta-tauta" valdes loceklis

Dārzkopības sabiedrība "Par godīgām un taisnīgām 
ekonomiskajām attiecībām" valdes loceklis

2. Rudīte Bārda 1966. Poligrāfijas mākslas skola, 1983., vidējā speciālā SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" dežurants
3. Ainārs Brencis 1976. LU, 2015., doktora grāds vadībzinībās Biznesa augstskola "Turība" docents

4. Kristīne Korne 1976. Biznesa augstskola "Turība", 2014., juriskonsults 
(otrā līmeņa profesionālā) Rīgas bāriņtiesa bāriņtiesas locekļa 

palīgs

5. Sergejs Mališevs 1979. Rīgas 6. arodvidusskola, 1997., autoatslēdznieks
SIA "Sunningdale Tech (Riga)" projektu vadītājs

SIA"Global Plastics" konsultants
SIA "Baltic PlasService" konsultants

6. Rita Jansone 1972. LU SZF, 2010., bibliotēku zinātne un informācija 
(bakalaurs) Olaines Kultūras centrs, Jaunolaines Bibliotēka bibliotēkas vadītāja

7. Aleksandra Jurkonis 1939.
Kaļiņingradas Valsts universitāte, 1969., 

inženieris-tehnologs zivsaimniecības nozarē,
 inženieris-tehnologs linu pārstrādes nozarē

 - pensionārs

8. Svetlana Derkača 1961. Rīgas Medicīnas institūts, 1986., ārsts privātprakse ģimenes ārsts
9. Nataļja Matijevska 1984. Rīgas vakara ģimnāzija, 2003., vidējā izglītība SIA "International Beauty School" valdes locekle

10. Antoņina Osokina 1983.
RISEBA, 2006., biznesa vadība 

SIA "TriA SAD" uztura speciālistsRSU, 2015., uztura speciālists (bakalaurs) 
RSU, 2017., uzturzinātne (maģistratūra)

11. Vita Siliņa 1977. Rīgas 8. vakara (maiņu) vsk., 1997., vidējā izglītība SIA "RI-PO" autoskolas pasniedzējs

12. Valentīna Markēviča 1962.
Rīgas 35. vsk., 1980., vidējā izglītība 

SIA "Senson Auto" kasiere
Latvijas Banka, 1993., kasieru kursi

13. Aivars Korns 1982. Rīgas 13. arodvidusskola., 2000., 
vidējā profesionālā izglītība AS "Citadele banka" drošības dienesta 

inspektors

14. Vilnis Siliņš 1946. Rīgas 55. vidusskola, 1964., autoremonta atslēdznieks pašnodarbinātais autovadīšanas 
instruktors

Piezīme: priekšvēlēšanu programmas publicētas pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA, POLITISKĀ PARTIJA – ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA

KĀRTĪBA IR VĒRTĪBA!
Būsim atklāti. Novadā ir daudz ne-
skaidrību un nekārtību, un tās pastāv 
gadiem. Mērķi neskaidri. Prioritātes 
īpatnējas. Iedzīvotāju skaits rūk. Ie-
rēdņu algas aug (virs 10% budžeta 
jeb 2 milj. EUR). Inovāciju un sadar-
bības nav. Stagnācija. Attīstība vidu-
vēja/fragmentāra. Virknē rādītājos 
pēdējā vietā Pierīgā. Eiropas fondu 
piesaiste – vāja. Budžeta izlietojums 
neefektīvs, asimetrisks (tik pilsētai). 
Taču Olaine kā Venēcija!
Nenoliedzot šo to labi paveikto 
Olainē, tāda nu faktos ir sociālde-
mokrātu iluzorā novada izaugsme, 
kuru tie gatavi turpināt. 

BET – VAI VAJAG?
Novads nav sociāldemokrātu rezer-
vāts. Tas ir dinamisks organisms, 
kura attīstībai atavismi traucē. Tā-
dēļ politkorektuma un "kailā kara-
ļa" neredzēšanas vietā izvēlamies 
izaugsmi un patiesu attieksmi pret 
vēlētāju.

Un tagad – PIE DARBA!
Mērķis:
NOVADA IZAUGSME UN 
NOVADNIEKU PRIEKS

Pamatvērtības:
SKAIDRĪBA | KĀRTĪBA 
| PROFESIONALITĀTE | 
IZAUGSME

Mēs darīsim, LAI Olainē BŪTU:

NOVADA SABALANSĒTA 
ATTĪSTĪBA
• Stipra novada identitāte un 

konkurētspēja.
• Vienmērīgi attīstīts, plaukstošs, 

decentralizēts novads.
• Novērstas administratīvās 

reformas radītās novada 
sašķeltības sekas.

• Pakalpojumu centrs (t. sk. 
medicīnas, policijas, sadzīves 
u. c. pakalpojumi) katrā apdzīvotā 
vietā (arī Jāņupes anklāvā), 
nedalot novadniekus divās šķirās.

• Mežinieku pasta nodaļas 
atjaunošana.

• Ciemu izveides pabeigšana:
- Mūsdienīga mājokļa vide, t. sk. 

mazdārziņu/DKS teritorijās. 
Mārupes/Ķekavas infrastruktūras 
līmenis. Centralizēta kanalizācija.

- Civilizēta adresācija novadā 
(lai pastnieki, dakteri u. c. 
dienesti nemaldās). Haotiskās 
"kooperatīvās numerācijas" gals.

• Ceļu infrastruktūras revīzija 
 (t. sk. īpašumtiesību, statusa):
- Netraucēta pieeja ikvienam 

mājoklim. Autoceļu fiziska un 
juridiska izbraucamība.

- Uzlabota satiksmes organizācija.
- Ceļa posma "vecā Jelgavas 
 šoseja – Grēnes" izveide.
- Ceļazīmju pietiekamība.

• Meliorācijas sistēmu audits.
• Videi:
- atkritumu šķirošana visā novadā;
- piesārņoto teritoriju rekultivācija;
- kaitīgi objekti – tik ar iedzīvotāju 

informētu piekrišanu.
• Drošība visā novadā.
• Renovētas Jaunolaines 

sabiedriskās būves.
• Pārvalde ar minimālām izmaksām 

un sabiedrībai pieņemamu 
pakalpojumu kvalitāti. Tās 
darba rezultāti mērāmi un viegli 
salīdzināmi. Amatpersonu 
finansiāla atbildība. Korupcijai – 
nē, t. sk. būvvaldē.

• Skaidrība un kārtība vienmēr 
un visur – mērķos, normatīvo 
aktu, ceļu, adresācijas, komunālo 
rēķinu u. c. jomās.

SKAIDRĪBA FINANSĒS
• Kredītņēmēju interešu 

aizsardzība. Finanšu pieejamība 
iedzīvotājiem. Pašvaldības 
galvojumi studējošajiem.

• Nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) pazeminātas likmes, tā ma-
zinot kadastra vērtības pieauguma 
reformas negatīvās sekas.

• Paplašināts NĪN atlaižu saņēmēju 
loks.

• Intensīva Eiropas fondu apgūšana. 
Citu investīciju piesaiste.

• Nekavējoties atgriezti 90 000 
EUR, ko sociāldemokrātu vadītā 

AS "Olaines ūdens un siltums" 
(OŪS) izkrāpusi iedzīvotājiem 
2013.–2014. gadā.

• OŪS un SIA "Zeiferti" darbības 
audits, to komunālo rēķinu 
ekonomiskās pamatotības 
pārbaude, panākot izmaksu 
samazinājumu. Revidēts apkures 
tarifs 60,30 EUR/MWh, kurš ir 
viens no augstākajiem valstī.

LABKLĀJĪBA
• Olaine kā jauniešu un studentu 

novads!
• Atbalsts uzņēmējiem. Labvēlības 

režīms darbībai ar augstu 
pievienoto vērtību, sociālajai 
uzņēmējdarbībai. Jauniešu 
bezdarba mazināšana.

• Iedzīvotāju skaita pieaugums.
• Pašvaldības mājokļi jaunajām 

ģimenēm.
• Ikvienam vieta novada 

bērnudārzos/skolās. Sadarbība ar 
augstskolām. Jauniešu lietderīga 
jaunrade.

• Katram bērnam apmaksātas:
- mācību grāmatas un darba 

burtnīcas;
- transports un ēdināšana;
- mācību ekskursija.
• Atbalsts sportam, kultūrai, 

senioriem.
• Senioru mobilitāte (transporta 

atlaides), iesaistīšana novada 
stiprināšanā, pieredzes nodošanā 

jaunatnei.
• Jauni sab. transporta maršruti 

(t. sk. Jāņupe, Medemciems, 
Gaismas, Lubauši).

EFEKTIVITĀTE UN 
IZAUGSME
• Inovācija, kvalitātes vadība, 

profesionalitāte, laba pārvaldība 
un sadarbība kā pārvaldes 
ikdiena.

• Iedzīvotāju (no 15 g. v.) iesaiste 
pārvaldes lēmumu pieņemšanā, 
mūsdienīga informācijas apmaiņa. 
Nodokļu maksātāju teikšana par 
nodokļu izlietojumu.

• Sadarbība ar blakus novadiem 
infrastruktūras u. c. jautājumos.

• Starptautiska sadarbība aktuālās 
jomās.

• ZZS ir premjera un Valsts 
prezidenta partiju apvienība ar 
ministriem Satiksmes, Veselības, 
Finanšu, Zemkopības u. c. 
ministrijās. Tā ir iespēja nomainīt 
līdzšinējo sociāldemokrātisko 
"strausa pozu" pret novada 
problēmu pacelšanu un 
atrisināšanu valsts augstākajā 
līmenī, tostarp ceļu un pasta 
nozarēs.

Apjoma ierobežojuma dēļ šeit paus-
ta tikai daļa mūsu centienu.
Plašāk: WWW.OLAI.LV
O`lai mums kopā izdodas O`laines 
novada uzplaukumam!

Kandidēšanās pazīme
Dzīvo: 89 89,00%
Strādā: 5 5,00%
Ir tikai īpašums: 6 6,00%
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Mirdzi, Olaine, Latvijas vainagā!

Olaines novads ir veiksmīgo Lat-
vijas novadu vidū. Pie mums ir 
apmierinoša demogrāfiskā dinami-
ka, dzimst bērni, grupas un klases 
pirmsskolas iestādēs un skolās ir 
pilnas.  Novada iedzīvotājiem ir la-
bas iespējas atrast darbu, nodrošināt 
sevi un ģimeni. Olaines iedzīvotā-
jiem komunālās izmaksas nebūt nav 
augstākās valstī, attīstās infrastruk-
tūra. Tiek domāts arī par iedzīvotāju 

kultūras dzīvi, atpūtas iespējām un 
atbalstu dažādām interešu kopām. 

Tomēr ir virzieni, kuros jāpieliek 
pūles, lai mūsu puse kļūtu 
iedzīvotājiem vēl labvēlīgāka un 
draudzīgāka.
 
1) Drošība, kārtība un novada 

reputācija. Šobrīd novadā notiek 
salīdzinoši daudz pārkāpumu, 
tajā skaitā tādu, kas saistīti ar 
alkohola un narkotiku lietošanu. 

Šajā ziņā mēs panāksim, lai dažu 
gadu laikā pieaugtu drošība un 
kārtība, un novads iegūtu daudz 
labāku slavu.

2) Ekoloģija. Olaines novads ir 
bagāts ar mežiem, pastaigu, 
sēņošanas un ogošanas vietām. 
Bet ir palikušas arī degradētas 
un piesārņotas teritorijas, kas 
nodara kaitējumu videi un 
cilvēkiem. Tādēļ, kamēr vēl ir 
pieejami Eiropas līdzekļi, bez 

kavēšanās jāveic piesārņoto 
teritoriju attīrīšana un degradēto 
teritoriju rekultivācija.

3) Novada vienmērīga attīstība. 
Olaines novads nav tikai Olaine. 
Tālāk no centra dzīvojošie 
jūtas atstumti un aizmirsti, par 
viņu ērtībām un labklājību tiek 
nepelnīti aizmirsts. Pirmais, ko 
mēs varam darīt šo iedzīvotāju 
labā, ir sakārtot vietējās nozīmes 
ceļus.

4) Atbalsts mazāk aizsargātajiem 
iedzīvotājiem. Bezmaksas 
transports pensionāriem novada 
robežās. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaides tiem, kam tas 
visvairāk nepieciešams.

Šie ir pavisam vienkārši un reāli 
darbi. Tos paveicot, mēs Olaines 
novadu padarīsim par vienu no 
dzīvei pievilcīgākajām Latvijas 
vietām!

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA, POLITISKĀ PARTIJA – NACIONĀLĀ APVIENĪBA "VISU LATVIJAI!" – "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK"

POLITISKĀ PARTIJA – "SASKAŅA" SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Izglītība Darba vieta Amats
1. Aleksandrs Čmiļs 1969. Rīgas Aviācijas universitāte, 1993., ekonomists Olaines novada pašvaldība priekšsēdētāja 2. vietnieks
2. Gints Ritums 1961. LSPA, 2003., sporta darba speciālists Olaines novada pašvaldība deputāts

3. Irina Novohatjko 1960. Rīgas Politehniskais institūts, 1982., bioloģiski aktīvo savienojumu 
ķīmiskās tehnoloģijas

Olaines novada pašvaldība deputāts
AS "Olainfarm" vadošā ķīmiķe

4. Vladimirs Borovskis 1960.
Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts, 1987., gaisa kuģu tehniskās 

ekspluatācijas inženieris-mehāniķis 
Olaines novada pašvaldība deputāts

SIA "SaltaBM" valdes loceklisRISEBA, 2007., maģistrs uzņēmējdarbības vadībā

5. Oļegs Novodvorskis 1971. RTU, 1995., siltumapgāde, gāzes apgāde un ventilācija
Olaines novada pašvaldība deputāts

AS "Olaines ūdens un siltums" siltuma un dzeramā ūdens 
ražotņu vadītājs

6. Tatjana Rezņika 1969. RTU, 2002., inženierzinātņu maģistrs ķīmijā OMTK lektore
7. Tatjana Zaharenko 1980. Laidzes koledža, 2000., bilances spējīgs grāmatvedis-finansists AS "Olaines ūdens un siltums" grāmatvede

8. Jekaterina Budo 1976. LU, 2000., angļu valodas filologs Informācijas sistēmu menedžmenta 
augstskola vidusskola "Premjers" pedagogs

9. Olga Zujeviča 1969.

RPIVA, 2000., izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

Olaines Mūzikas un mākslas skola pedagogsJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 1993., mūzikas bakalaura 
grāds klavieru specialitātē, solists, pedagogs, koncertmeistars

10. Zinaida Germane 1985. RTU, 2008., nodokļu eksperts Valsts ieņēmumu dienests galvenais nodokļu 
inspektors

11. Irina Čepule 1979. RTU, 2004., inženieris-tehnologs AS "Olaines ūdens un siltums" iecirkņa vadītāja palīdze

12. Ilona Drozdova 1979.
LU, 2006., izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā Privātā pašvaldības izglītības iestāde 

"Saulīte" vadītāja
RPIVA, 2002., sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā

13. Nataļja Sudzilovska 1978. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 2000., bioloģijas skolotājs SIA "Lyngson" pārdošanas vadītājs
14. Genādijs Filatovs 1985. Eiropas Tālmācības vidusskola, 2016., komercdarbība, uzņēmējdarbība SIA "Lyngson" ražošanas plānotājs
15. Kristīna Vakanova 1977. LU, 1999., sociālo zinātņu bakalaurs politikas zinātnē SIA "Furors" mārketinga speciāliste
16. Darja Ivanova 1995. OMTK, 2015., biotehnologs  - studente
17. Vitālijs Vasjanovs 1970. LSPA, 2009., sporta darba speciālists Bērnu jaunatnes centrs "Kurzeme" pedagogs

18. Igors Jablonskis 1979. RTU, 2004., inženierzinātņu maģistra grāds ķīmijā SIA "Pharmidea" ražošanas vadītāja 
vietnieks

19. Larisa Skorinko 1971. Rīgas Pārtikas rūpniecības, mehānikas un tehnoloģijas tehnikums, 
1990., tehniķis-tehnologs AS "Olaines ūdens un siltums" laborante

20. Natālija Rituma 1962. LU, 1992., ekonomists AS "Olaines ūdens un siltums" kontroles nodaļas vadītāja

POLITISKĀ PARTIJA – NACIONĀLĀ APVIENĪBA "VISU LATVIJAI!" – "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK"

Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Izglītība Darba vieta Amats

1. Māris Vanags 1970. Rīgas 10. vakara (maiņu) vidusskola, 1988., vidējā Olaines novada dome deputāts

2. Sandris Kalniņš 1972. LU Juridiskā fakultāte, 2007., jurists SIA "Baltijas investori" jurists

3. Valdis Jurgelāns 1965. Nacionālā Aizsardzības akadēmija, 1994., vada komandieris "Minerva Lur" valdes loceklis

4. Kristīne Freimane 1989. Rīgas komercģimnāzija, 2008., vidējā AS "Air Baltic Corporation" stjuarte

5. Agris Baumanis 1973. Rīgas Valsts tehnikums, 1991., ķīmiķis-tehnologs VAS "Latvijas Pasts" muitas noliktavas vadītājs

6. Gintis Zelčs 1971. Ogres Meža tehnikums, 1989., meža izstrādes tehnologs IK "Tituls" valdes priekšsēdētājs

7. Ilze Blēķe 1964. Apes 11. LPTV, 1981., vidējā AS "Rīgas piena kombināts " iesaiņotāja

8. Jānis Mūrnieks 1976. Rīgas 3. arodskola, 1994., metālapstrādātājs-metinātājs RPA "Rīgas Gaisma" elektrometinātājs

9. Linda Bondare 1995. Rīgas vakara ģimnāzija, 2014., vidējā SIA "Dinair Filton" komplektētāja

10. Ivo Damroze 1994. Rīgas Tehniskā koledža, 2012., elektriķis SIA "Livonia Print" lokāmo iekārtu brigadieris

11. Modris Jurševics 1965. Engures vidusskola, 1983., vidējā izglītība SIA "Ekoēra" direktors

12. Baiba Lazda 1993. Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola, 2011., vidējā  - pašnodarbinātā

13. Mārīte Jurčenko 1979. Olaines 1. vidusskola, 1994., pamatizglītība AS "Latvijas Finieris" operatore

14. Jānis Lazdāns 1958. Cēsu 4. arodvidusskola, 1974., vidējā SIA "EuroCash 1" apsardzes darbinieks

15. Dace Šmande 1982. Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2000., medicīnas māsu palīdze  - pašnodarbinātā

16. Andrejs Greidāns 1958. Rīgas Industriālais politehnikums, 1985., autoremontatslēdznieks SIA "Pirmas" autovadītājs

17. Aigars Eglītis 1982. Olaines 1. vidusskola, 1998., vidējā AS "Olainfarm" atslēdznieks

18. Ēriks Zīlītis 1966. Rīgas 15. profesionāli tehniskā vidusskola, 1985., 
galdnieks-namdaris SIA "ZN metāls" apstrādes darbinieks

19. Uldis Murāns 1975. 19. arodvidusskola, 1996., apdares darbu speciālists Zemessardzes štābs maiņas vecākais
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Olaines novada deputātu kandidātu 
galvenais uzdevums ir turpināt attīs-
tīt Olaines novadu. 
Mēs nemainām savu galveno mērķi, 
kas ir novada iedzīvotāju labklājība, 
dzīves un darba apstākļu uzlaboša-
na, katrs novada iedzīvotājs ir pel-
nījis uzmanību un godīgu attieksmi.
Mūsu mērķis – rīkoties apzinīgi un 
godīgi, nodrošinot novada vispusīgu 
attīstību, saglabājot sasniegto.
Mēs ticam, ka, liekot kopā savus 
spēkus, zināšanas un pieredzi, spē-
sim panākt novada attīstību.

Labklājība, drošība un sociālā 
aizsardzība:
• Sastādot pašvaldības budžetu un 

izvēloties stratēģiskos attīstības 
virzienus, izvirzīsim augstāko 
prioritāti sociālajiem jautāju-
miem. Strādāsim pie sociālo 
pakalpojumu attīstības un esošo 
pakalpojumu pilnveidošanas.

• Atbalstīsim cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām, tādējādi veicinot 
viņu integrāciju sabiedrībā.

• Atbalstīsim novada jaunās 
ģimenes un ģimenes ar bērniem, 
paaugstinot bērna piedzimšanas 
vienreizējo pabalstu no 
pašvaldības budžeta.

• Papildināsim atvieglojumu klāstu 

braukšanai sabiedriskajā trans-
portā pensionāriem, izstrādāsim 
un ieviesīsim atlaižu sistēmu 
braucieniem maršruta autobusos 
Olaines novadā.

• Sociālo dienestu (telpas) padarī-
sim modernākas un pieejamākas, 
atbilstošas mūsdienu prasībām.

• Turpināsim pilnveidot video-
novērošanas sistēmu, palielinot 
novērojamo teritoriju skaitu. Pa-
augstināsim pašvaldības policijas 
darba efektivitāti.

Attīstība un uzņēmējdarbība:
• Mūsu mērķis – novada ekono-

miskā potenciāla saglabāšana un 
attīstība. 

• Mēs darīsim visu, lai atbalstītu 
vietējo uzņēmēju intereses. 

• Atbalstīsim uzņēmēju projektus, 
kas ir tendēti uz jaunu darbavietu 
radīšanu.

• Atbalstīsim komunikāciju izbūvi 
un infrastruktūras uzlabošanu 
novadā un industriālajās 
teritorijās. Mēs nodrošināsim 
adekvātu kompromisu starp 
uzņēmumu attīstību un ekoloģijas 
saglabāšanu.

Labiekārtošana, ekoloģija un 
vide:

• Mūsu galvenie uzdevumi 
novada pārvaldē – strādāt tā, lai 
novads attīstītos visā teritorijā 
vienmērīgi. 

• Ar pašvaldības līdzfinansējumu 
turpināsim atbalstīt 
daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes uzlabošanu, 
piesaistot Eiropas struktūrfondus.

• Turpināsim iesākto siltumtīklu 
rekonstrukciju, piesaistot Eiropas 
struktūrfondus.

• Turpināsim gāzes saimniecības 
infrastruktūras paplašināšanu 
novada teritorijā.

• Nodrošināsim un saglabāsim 
esošos tarifus ūdens un siltuma 
apmaksai.

• Turpināsim līdzfinansēt 
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 
remontu un labiekārtošanas 
projektus.

• Atbalstīsim uzņēmēju projektus, 
kas ir orientēti uz jaunu daudz-
dzīvokļu māju izbūvi.

• Turpināsim sakārtot ceļu asfalta 
segumu, piesaistot Eiropas struk-
tūrfondu finansējumu un īstenojot 
jau sagatavotos projektus.

• Turpināsim uzlabot ielu 
apgaismojumu novada ciemos. 

• Izveidosim jaunas atkritumu 
šķirošanas vietas un nodrošināsim 

atkritumu šķirošanas iespējas visā 
novadā.

• Stimulēsim pilsētas iedzīvotājus 
aktīvi piedalīties sakoptas pilsētas 
tēla veidošanā.

• Turpināsim labiekārtot novada 
parkus, zaļās teritorijas, radot 
ekoloģiski veselīgu vidi un 
iespēju drošai atpūtai dabā. 

• Panāksim parka teritorijas 
labiekārtošanu Zeiferta ielā 10A, 
Olainē. 

• Turpināsim pielāgot Mežezera un 
Līduma karjera teritoriju atpūtas 
mērķiem.

• Turpināsim darbu pie bērnu 
rotaļlaukumu un atpūtas zonu 
sakārtošanas visā novadā.

• Turpināsim attīstīt regulāros 
sabiedriskā transporta maršrutus 
starp novada apdzīvotajām 
vietām.

• Turpināsim līdzfinansēt 
dārzkopības sabiedrību 
koplietošanas teritoriju 
labiekārtošanas projektus.

• Realizēsim bīstamo atkritumu 
izgāztuves 2. kārtas sanācijas 
projektu, piesaistot Eiropas 
struktūrfondus.

• Atbalstīsim iedzīvotāju vietējās 
iniciatīvas. Pašvaldībai jābūt 
ieinteresētai, lai katra ideja, 

kas nāk par labu novadam un 
iedzīvotājiem, tiktu realizēta.

Veselības aprūpe, kultūra, 
izglītība un sports:
• Atbalstīsim primārās veselības 

aprūpes sistēmas pilnveidošanu 
un augsti kvalificētu speciālistu 
piesaisti pilsētas medicīnas 
iestādē.

• Veicināsim veselīga dzīvesveida 
un sporta popularizēšanu novadā.

• Aktīvi iesaistīsim novada 
jauniešus kultūras, sporta un 
citās sabiedriskās aktivitātes, 
uzlabosim un paplašināsim 
jauniešu brīva laika pavadīšanas 
iespējas.  

• Izveidosim Olaines Mežaparkā 
apgaismotu distanču slēpošanas 
trasi.

• Uzlabosim vai modernizēsim 
materiāli-tehnisko bāzi novada 
skolās, izstrādāsim un ieviesīsim 
pilotprojektu, kas ir saistīts ar 
mācību procesa datorizāciju. 

• Paaugstināsim pašvaldības 
līdzfinansējumu skolēnu 
ēdināšanai.

• Veicināsim novadā dzīvojošo 
mazākumtautību nacionālo 
tradīciju, kultūras daudzveidības 
atzīšanu un ieviešanu.

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA, POLITISKĀ PARTIJA – "SASKAŅA" SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA

POLITISKĀ PARTIJA – LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Izglītība Darba vieta Amats

1. Andris Bergs 1976.

Biznesa augstskola "Turība", 2003., pirmā līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība studiju programmā "Tiesību zinātnes" 

Olaines novada pašvaldība domes priekšsēdētājs
LU, 2000., ekonomikas un vadības fakultātes sociālo zinātņu maģistra 

grāds ekonomikā

2. Inta Purviņa 1940. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1964., inženieris-tehnologs, 
pārtikas produktu tehnoloģijas speciālists Olaines novada pašvaldība domes priekšsēdētāja 

vietniece
3. Līga Gulbe 1974. LU, 2001., vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Olaines 1. vidusskola direktora vietniece

4. Kristaps Kauliņš 1986. RTU, 2012., transportbūves inženieris

Olaines novada pašvaldība attīstības nodaļas vadītājs
Biedrība "Pierīgas partnerība" padomes loceklis

SIA "Kart group" valdes loceklis

AS "Ceļuprojekts" akcionāru padomes 
priekšsēdētājs

DKS "Druva" valdes priekšsēdētājs

5. Deniss Ļebedevs 1981.
RISEBA, 2010., uzņēmējdarbības vadība SIA "Astrapharma" pārdošanas daļas vadītājs

SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" atbildīgā persona

RSU, 2005., farmācijas fakultāte SIA "Lind" konsultants
SIA "ExpPharmGroup" valdes loceklis

6. Silvija Tiščenko 1955. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 2001., skolotāja

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde 
"Dzērvenīte" vadītāja

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku 
partija valdes locekle

7. Jānis Kuzmins 1977.

LSPA, 2017., sporta un kultūras speciālists SIA "Pakmarkas" projektu vadītājs

LU, 2002., vadībzinības
Latvijas Skeitborda federācija ģenerālsekretārs

Olaines Skeitborda klubs valdes loceklis 
Biedrība "Pierīgas partnerība" padomes loceklis

8. Ināra Brence 1957.
Juridiskā koledža, 2011., jurista palīgs 

Olaines novada pašvaldība Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājaP. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1980., ķīmiķe-pasniedzēja

9. Mārīte Rūja 1981. Ekonomikas un kultūras augstskola, 2016., 
mārketinga un tirdzniecības speciālists Olaines novada pašvaldība sabiedrisko attiecību 

speciāliste
10. Jānis Klievēns 1968. Latvijas Medicīnas akadēmija, 1995., ārsts-ķirurgs SIA "Olaines veselības centrs" valdes priekšsēdētājs

11. Normunds Čižiks 1980. LU, 2007., jurists AS "Conexus Baltic Grid" juriskonsultsLU, 2003., ekonomists
12. Armands Znotiņš 1963. RTU, 1986., inženieris-mehāniķis SIA "Līdums mežs" valdes priekšsēdētājs

13. Jeļena Kalviša 1970.

Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts, 2002., 
praktiskā psihologa kvalifikācija Olaines pirmskolas izglītības iestāde 

"Magonīte" vadītāja
Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 1994., pirmsskolas pedagoģija

14. Jānis Precinieks 1971.

LU, 1994., pedagogs Olaines pirmsskolas izglītības iestāde 
"Zīle" interešu izglītības skolotājs

Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums, 1990., modelētājs
Olaines Kultūras centrs deju skolotājs

15. Ģirts Stepka 1967. LLU, 1995., veterinārārsts AS "Rīgas taksometru parks" autovadītājs

16. Ausma Konošonoka 1957. RTU, 2009., inženierekonomika un vadība
VAS "Latvijas Pasts" speciāliste
biedrība "Pīlādzis" valdes priekšsēdētāja

17. Andris Greidāns 1967. LLU, 1993., mežsaimniecības inženieris SIA "Rīgas meži" mežzinis
18. Mazens Zibara 1996. Olaines 2. vidusskola, 2015., vidējā izglītība SIA "MAK IT" jaunākais programmētājs

19. Inga Pavloviča 1976. LU, 1998., latviešu valodas un literatūras skolotāja AS "Lauku Avīze" portāla redaktore

20. Aleksejs Gromovs 1972. LSPA, 2004., treneris
Olaines Sporta centrs sporta nama vadītājs

biedrība "Futbola klubs "Olaine"" direktors
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POLITISKĀ PARTIJA – "NO SIRDS LATVIJAI"
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Izglītība Darba vieta Amats

1. Andis Vaičulis 1980.
LU, 2006., dabaszinātnes – ķīmija

 - eksperts vides aizsardzības 
jautājumosOMTK, 2001., vides tehniķis

2. Inese Vilciņa 1968. LLU, 2009., darba aizsardzības vecākais speciālists SIA "SKAI BALTIJA" darba aizsardzības vecākā 
speciāliste

3. Kārlis Veidemanis 1982. Olaines 1. vidusskola, 2001., vidējā izglītība Rīgas pašvaldības policija vecākais inspektors
4. Valentina Matjušenoka 1963. Ļvovas politehniskais institūts, 1985., inženiere-ķīmiķe-tehnoloģe AS "Olainfarm" ražošanas maiņas vadītāja

5. Ainars Krauze 1966. Smiltenes 29. pilsētas profesionāli tehniskā vidusskola, 1985., ceļu 
būves mašīnu mašīnists AS "AV autocentrs" direktors

6. Vineta Kalve 1972. Rīgas Pedagoģiskā skola, 1993., bērnudārza audzinātāja

SIA "Kalve VJ" valdes locekle

Laikraksts "Meža avīze" redaktore, žurnāliste

Meža nozares uzņēmēju biedrība valdes locekle

7. Andris Kastanausks 1976.
LU, 2003., tiesību zinātnes (maģistrs)

 - finanšu konsultācijas
Starptautiskā Baltijas akadēmija, 1999., jurists (bakalaurs)

8. Dmitrijs Antropovs 1980. LU, 2002., tautsaimniecības analīze un prognozēšana SIA "Anytec Productions" vecākais loģistikas speciālists

Esam pārliecināti, ka ģimene ir stip-
ras sabiedrības pamats, tāpēc mūsu 
komandas mērķis ir sekmēt ilgtspē-
jīgu novada attīstību, kas nodroši-
nātu cilvēkiem kvalitatīvu dzīves 
telpu – ģimenisku un sakoptu vidi, 
kvalitatīvu izglītību un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, drošību un sa-
biedriskā transporta pieejamību.
Mūsu uzdevums ir aktīvi veicināt 
ekonomikas attīstību Olaines nova-
dā, nodrošinot atklātu pašvaldības 
darbu un ievērojot godīgu un taisnī-
gu attieksmi pret novada iedzīvotā-
jiem un uzņēmējiem.

Sociālā sfēra, sabiedriskā kārtība 
un drošība
• Turpināsim paplašināt sociālās 

aprūpes pakalpojumus.
• Saglabāsim nekustamā īpašuma 

nodokļa atlaides ģimenēm 
ar bērniem, vientuļajiem 
pensionāriem u. c. iedzīvotāju 
grupām.

• Ieviesīsim papildu nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaides 
dzīvokļu īpašniekiem, kuru mājas 
atrodas uz privātas zemes, tādā 
veidā kompensējot palielinātos 
maksājumus par zemes nomu.

• Nodrošināsim atlaides 
sabiedriskajā transportā 
pensionāriem (trūcīgajiem, 

maznodrošinātajiem un vecākiem 
par 75 gadiem).

• Palielināsim dzīvokļu un 
medicīnas pabalstus.

• Veiksim pansionāta ēkas Zeiferta 
ielā 8 renovāciju.

• Lai uzlabotu sabiedrisko kārtību 
un drošību, pastiprināsim 
pašvaldības policijas patruļu 
skaitu naktīs, izvietosim papildu 
videonovērošanas kameras.

Izglītība, kultūra, sports
• Pabeigsim Jaunolaines Sporta 

zāles būvniecību.
• Renovēsim Jaunolaines pagasta 

pārvaldes un Jaunolaines 
Kultūras nama ēku.

• Uzsāksim daudzfunkcionāla 
centra projektēšanu un 
būvniecību Olainē, lai 
nodrošinātu bibliotēkas un 
Olaines Mūzikas un mākslas 
skolu ar mūsdienu prasībām 
atbilstošām telpām un izveidotu 
tehniskās jaunrades namu.

• Veiksim ēkas Veselības ielā 7 
renovāciju un izveidosim jaunas 
pirmsskolas izglītības grupas, 
lai visiem bērniem no 1,5 gadu 
vecuma nodrošinātu vietu 
bērnudārzā. 

• Lai nodrošinātu mūsdienīgu, 
kvalitatīvu izglītību, turpināsim:

 - atbalstīt izglītības iestāžu 
sakārtošanas un attīstības 
projektus;

 - nodrošināt bezmaksas transportu 
skolēnu nokļūšanai uz izglītības 
iestādēm;

 - piešķirt pašvaldības stipendijas 
sekmīgākajiem vidusskolēniem;

 - līdzfinansēt bērnu ēdināšanu 
izglītības iestādēs;

 - katram skolēnam vienu reizi 
mācību gada laikā apmaksāt 
mācību ekskursijas transporta 
izdevumus;

 - bez maksas nodrošināt visu 
mācību darbam nepieciešamo 
grāmatu un darba burtnīcu iegādi.

• Lai veicinātu labāko pedagogu 
piesaisti novada izglītības 
iestādēm, līdzfinansēsim 
pedagogu veselības 
apdrošināšanas izmaksas.

• Lai veicinātu lietderīgu, attīstošu 
un sociāli aktīvu brīvā laika 
pavadīšanu, turpināsim:

 - attīstīt jauniešu centra "Popkorns" 
infrastruktūru un pakalpojumus; 

 - uzturēt un attīstīt bērnu 
rotaļlaukumus un āra trenažieru 
laukumus;

 - labiekārtot novada aktīvās atpūtas 
vietas pie ūdens; 

 - attīstīt gājēju un velosipēdistu 
celiņu tīklu (Jaunolaine–Lubauši, 

Olaine–Ezītis–Pēternieki);
 - veicināt jauniešu nodarbinātību 

vasaras brīvlaikā;
 - finansiāli atbalstīt kvalitatīvu 

bērnu un jauniešu vasaras 
nometņu organizēšanu;

 - finansiāli atbalstīt bērnu un 
amatieru mākslas un sporta 
kolektīvus;

• kā arī uzcelsim Jāņupes Saieta 
namu.

• Veicināsim Olaines Mehānikas 
un tehnoloģijas koledžas 
infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstību.

• Turpināsim attīstīt sporta 
infrastruktūru.

Dzīvokļu un komunālā 
saimniecība, vide, transports
• Turpināsim atbalstīt dzīvojamā 

fonda saglabāšanu un attīstību:
- finansējums ēku energoaudita 

un būvprojekta izstrādei 100% 
apmērā, kredīta procentu 
kompensācija;

- nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojums 90% apmērā 
renovētām mājām;

- iekšpagalmu rekonstrukcija;
- jauno daudzdzīvokļu māju 

būvniecības veicināšana.
• Lai nepalielinātu iedzīvotāju 

izdevumus par komunālajiem 

pakalpojumiem un apkuri, 
turpināsim uzlabot pārvaldību 
un, piesaistot ES finansējumu, 
veiksim veco siltumtrašu 
nomaiņu, tādā veidā samazinot 
siltuma zudumus.

• Līdzfinansēsim dārzkopības 
sabiedrību un jauno ciematu 
infrastruktūras sakārtošanu.

• Piesaistot ES finansējumu, 
turpināsim ūdenssaimniecības 
attīstību novada ciemos 
(Pārolainē, Stūnīšos, Lubaušos, 
Medemciemā).

• Turpināsim pašvaldības ceļu 
rekonstrukcijas programmu.

• Lai radītu jaunas darbavietas, 
rūpēsimies par infrastruktūru 
esošajās un jaunajās 
rūpnieciskajās teritorijās un 
turpināsim darbu pie investīciju 
piesaistes novadam.

• Veicināsim papildu sabiedriskā 
transporta kursēšanas maršrutu 
ieviešanu (t. sk. uz Medemciemu, 
Gaismām, Lubaušiem, Jāņupi).

• Panāksim valsts finansējuma 
piešķiršanu bīstamo šķidro 
atkritumu izgāztuves attīrīšanas 
projekta 2. kārtas realizācijai.

Jūsu uzticība LSDSP darbam ļaus 
mums arī turpmāk strādāt novada 
labā! 

 PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA, POLITISKĀ PARTIJA – LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA, POLITISKĀ PARTIJA – "NO SIRDS LATVIJAI"

Mūsu novada turpmākas attīstības 
galvenais mērķis ir izveidot kvali-
tatīvu dzīves vidi, kur pilnvērtīgi 
dzīvot, iegūt labu izglītību un strā-
dāt. Vidi, kas sniedz stabilitātes un 
drošības sajūtu par savu šodienu un 
rītdienu. Vidi, kurā iedzīvotāji veido 
savu dzīvi paši un kur katrs iedzīvo-
tājs ir ievērots un uzklausīts. 

Mūsu darbības uzdevumi 
turpmākajiem četriem gadiem, 
kuri tiks īstenoti tikai ar jūsu 
atbalstu:
• Novērst netaisnību, kas 

saistīta ar apkures maksu par 
pārmērīgiem siltuma zudumiem, 
piespiedu zemes nomu zem 
daudzdzīvokļu mājām un visiem 
bērniem nepieejamu pašvaldības 
bērnudārzu.

• Ieviest brīvpusdienas novada 
skolās un bērnudārzos, tādējādi 
palīdzot vecākiem izaudzināt 
veselus jaunos novada 
iedzīvotājus.

• Būtiski uzlabot izglītības kvalitāti 
skolās, jo kvalitatīva izglītība ir 
pārtikušas nākotnes pamats.

• Uzbūvēt tehniskās jaunrades 
centru bērniem, dažādot un 
uzlabot ārpusskolas izglītības 
kvalitāti, lai katrs bērns atrastu 

nodarbošanos atbilstoši savām 
interesēm.

• Uzbūvēt īres namu Olaines 
novada jaunajām ģimenēm, lai 
tām nebūtu jāpamet dzimtais 
novads.

• Izveidot modernu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu.

• Ieviest programmu novada 
adaptācijai resursu izsīkumam, 
klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgai attīstībai.

• Realizēt projektu karstā ūdens 
ražošanai no saules enerģijas.

• Ieviest saprotamu un taisnīgu 
namu apsaimniekošanas un 
renovācijas sistēmu, izveidojot 
pašvaldības fondu namu 
renovācijas finansēšanai, lai 
novērstu banku iedzīvošanos uz 
iedzīvotāju mājokļu uzlabošanas 
rēķina.

• Nodrošināt sociālā dienesta darbu 
iedzīvotāju interesēs un pārskatīt 
pabalstu piešķiršanas kārtību, lai 
pabalstus (par apkuri, veselības 
aprūpi u. c.) saņemtu tie, kam tas 
ir nepieciešams. 

• Ierīkot pilsētas pludmali blakus 
parkam, tādā veidā izveidojot 
pilnvērtīgu atpūtas kompleksu 
novada iedzīvotājiem.

• Izveidot uzņēmējdarbības 

inkubatoru un uzņēmējdarbības 
attīstības centru, tā radot jaunus 
uzņēmumus un darbavietas.

• Ieviest sistēmu, kurā katram 
novada iedzīvotājam tiek 
piešķirta iespēja lemt, kādam 
viņam svarīgam mērķim tiks 
izmantoti 100 EUR no jūsu 
samaksāto nodokļu naudas. 
Iedzīvotāji lemj, kur ieguldīt 
naudu, ierēdņi izpilda. 

Uzskatām, ka novada 
iedzīvotājiem ir ļoti svarīgas un 
vēl neatrisinātas problēmas:
• Dzīvojamās mājas noveco, 

bet vēl nav izveidota sistēma 
to kapitālam remontam un 
energoefektivitātes uzlabošanai. 
Ir sperti tikai pirmie soļi.

• Daļa Olaines jaunā rajona māju 
atrodas uz privātīpašniekam 
piederošas zemes, kā rezultātā 
iedzīvotāji spiesti maksāt 
nomas maksu līdz 6% no zemes 
kadastrālās vērtības. Pārējiem 
iedzīvotājiem nekustamā īpašuma 
nodoklis ir 1,5% no zemes 
kadastrālās vērtības.

• Vecu siltumtrašu dēļ Olainē līdz 
20% no apkures rēķina veido 
maksa par siltumu, kas izkūp 
gaisā no siltumtrasēm.

• Ne visi vecāki var būt droši, 
ka viņu bērniem būs vieta 
pašvaldības bērnudārzos. Nav 
taisnīgi, ka tie nav pieejami 
visiem bērniem.

• Olainieši, kas vēlas īrēt dzīvokli 
novadā, nespēj to izdarīt, jo 
Olaines novadā vai nu vispār 
nav brīvu dzīvokļu vai arī to īres 
maksa ir augsta.

• Bērniem nav pieejama moderna 
un mūsdienu pasaulei atbilstoša 
ārpusskolas izglītība.

• Novadā netiek veidotas augsti 
apmaksātas darbavietas.

Mūsu darbs ikdienā:
• Labiekārtot novada teritoriju 

(būvēsim, rekonstruēsim, 
uzturēsim un kopsim ielas, ceļus, 
parkus, skvērus, bērnudārzus, 
skolas, kapsētas un teritoriju 
apgaismojumu).

• Kvalitatīvi un visiem pieejami 
komunālie pakalpojumi.

• Visiem bērniem pieejama 
augstas kvalitātes izglītība, kā 
arī daudzveidīgas ārpusskolas 
nodarbības.

• Attīstīts sabiedriskais transports 
novadā, lai visiem novada 
iedzīvotājiem būtu pieejami 
novadā sniegtie pakalpojumi.

• Daudzveidīga kultūras dzīve 
novadā.

• Veselīga un kvalitatīva 
dzīves vide un plašas iespējas 
nodarboties ar sportu un citām 
veselību veicinošām aktivitātēm.

• Sociālā palīdzība un pabalsti 
maznodrošinātām ģimenēm un 
sociāli neaizsargātām personām.

• Nodrošināta sabiedriskā kārtība.
• Sniegt palīdzību iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājumu risināšanā. 
• Stimulēt jaunu darbavietu 
radīšanu.

Ieviešot taisnīgu pašvaldības 
pārvaldi, mēs sasniegsim izvirzītos 
mērķus. Taisnīga pārvalde 
nozīmē, ka jūs ne tikai maksājat 
nodokļus, bet arī lemjat, kā jūsu 
samaksātā nauda tiks ieguldīta. 
Tikai tādā veidā iespējams 
izveidot pašvaldību, kas rūpējas 
par visu iedzīvotāju interesēm un 
vajadzībām: stabilitāti, drošību, 
labklājību, attīstību, izaugsmi un 
sadarbību. 
Tas nozīmē pašvaldību, kurā 
bērni aug veseli un labi izglītoti; 
pieaugušajiem ir labs darbs 
un kvalitatīvs mājoklis; grūtā 
dzīves brīdi iespējams saņemt 
nepieciešamo atbalstu un pabalstus. 
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SUMINĀTI MĀCĪBU OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJI UN VIŅU SKOLOTĀJI
Olaines novada pašvaldība 9. mai-
ja pēcpusdienā svinīgā pasākumā 
"Olimpiešu pēcpusdiena" sumināja 
novada izglītības iestāžu skolēnus, 
kuri ieguvuši godalgotas vietas mā-
cību priekšmetu olimpiādēs un da-
žādos valsts un starpnovadu konkur-
sos, kā arī skolotājus, kuri ieguldīju-
ši lielu darbu, sagatavojot skolēnus.
Salīdzinot ar iepriekšējo mācību 
gadu, 2016./2017. mācību gadā ir 
audzis godalgoto skolēnu skaits: 
Olaines 1. vidusskolā – 47 skolēni, 
Olaines 2. vidusskolā – 32 skolēni, 
Olaines Mūzikas un mākslas skolā 
– 11, bet Olaines Mehānikas un teh-
noloģijas koledžā – 6 audzēkņi. Arī 
sumināmo pedagogu, kuru skolēni 

ieguvuši godalgotas vietas dažādās 
olimpiādēs un konkursos, ir vairāk 
– 74.
Ar īpaši augstiem sasniegumiem 
var lepoties Olaines 1. vidusskolas 
11. klases skolēns Vairis Stramkalis, 
kurš ieguvis 2. vietu valsts ekono-
mikas olimpiādē, 3. vietu valsts ģeo-
grāfijas olimpiādē un 6 godalgotas 
vietas starpnovadu olimpiādēs.
Šajā mācību gadā Olaines novada 
pašvaldības naudas balvas tika pie-
šķirtas 9 pedagogiem, kuru izglītoja-
mie ieguvuši godalgotu vietu valsts 
mācību priekšmetu olimpiādēs vai 
laureāta titulu valsts un starptautis-
ka mēroga profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības konkursos 

un skatēs vai starptautiskajos kon-
kursos. Apbalvojumi tika piešķirti 
Olaines 1. vidusskolas skolotājiem 
Leldai Balodei, Brigitai Eltermanei, 
Ingai Laipniecei, Silvijai Silvārei un 
Jānim Tkačukam, Olaines 2. vidus-
skolas skolotājām Irinai Siņicinai un 
Nadeždai Migušai un Olaines Mū-
zikas un mākslas skolas skolotājām 
Aijai Strodei-Ērglei un Viktorijai 
Kirilovai. 

Pasākumu papildināja Olaines 1. 
vidusskolas skolnieces Margaritas 
Konošonokas dziesma un īpašais 
pārsteigums skolēniem – dziedātā-
ja Justa ciemošanās un muzikālais 
priekšnesums.

POLITISKĀ PARTIJA – "GODS KALPOT MŪSU LATVIJAI"
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Izglītība Darba vieta Amats

1. Andrejs Artjomovs 1960.

OMTK, 1987., ķīmiķis-tehnologs SIA "Olaines novada attīstības fonds" valdes loceklis 

SPPA, 2009., sabiedriskās attiecības un reklāma
Olaines uzņēmēju biedrība valdes loceklis 

Partija "Gods kalpot mūsu Latvijai" valdes loceklis

2. Normunds Ozoliņš 1968. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1994., inženieris SIA "Stimulācijas sistēma" izpilddirektors

3. Reinholds Pelše 1959. RISEBA, 2017., uzņēmējdarbības vadība

Nodibinājums "Olaines novada 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs" direktors, valdes loceklis 

Olaines uzņēmēju biedrība valdes priekšsēdētājs

Partija "Gods kalpot mūsu Latvijai" valdes loceklis

4. Nikolajs Miļkevičs 1987.

Olaines 2. vidusskola, 2003., vidējā izglītība SIA "GoldCar" valdes priekšsēdētājs
PROFSISTEMS, 2003., datorgrafikas mākslinieks-dizaineris 

SIA "Pay&Drive" valdes priekšsēdētājs
Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskā skola, 2007., automehāniķis

5. Jēkabs Leiškalns 1988.
York University, 2015., tiesību zinātne 

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" jurists
Humanitārā privātģimnāzija, 2008., vidējā izglītība

6. Uldis Sokolovskis 1973. LU, 2005., sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē SIA "ADV" valdes loceklis

7. Edvīns Ausējs 1970. RTU, 1996., ķīmiķis-tehnologs SIA "Zeiferti" ražošanas vadītāja 
pienākumu izpildītājs

8. Anita Kirilova 1951. Latvijas Kultūras koledža, 2005., kultūras menedžeris Olaines Kultūras centrs, Olaines Bibliotēka bērnu literatūras nodaļas 
bibliotekāre

9. Valerjans Ivanovs 1960. LVU Filoloģijas fakultāte, 1983., žurnālistika OMTK skolotājs
10. Silva Lapsa 1979. RTU SESMI, 2000., ekonomists  - mājsaimniece

11. Arje Ferbers 1972. Latvijas Medicīniskā akadēmija, 1997., medicīnas fakultāte Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienests ārsts

12. Andris Gailis 1965. RTU, 2007., uzņēmējdarbība un vadība AS "Olaines ūdens un siltums" darbu rīkotājs

13. Viktors Melbārdis 1946. Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikums, 1964., kluba 
vadītājs-režisors  - pensionārs

14. Dmitrijs Osmolovskis 1952. Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2010., tiesību zinātnes Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Ezītis" valdes priekšsēdētājs
15. Emīlija Borovska 1995. Olaines 2. vidusskola, 2014., vidējā izglītība TC "Prasme" pārdevēja
16. Staņislavs Meļehins 1986. OMTK, 2006., mehāniķis AS "Olainfarm" virpotājs
17. Ainārs Macanovs 1965. Vladimiras IEM universitāte, 1987., jurists  - pašnodarbināts
18. Aleksandrs Macanovs 1994. Olaines 2. vidusskola, 2013., vidējā izglītība Olaines Sporta centra peldbaseins glābējs

19. Jegors Georgs 
Artjomovs 1997. Rīgas 40. vidusskola, 2015., vidējā izglītība  - students

"Gods kalpot mūsu Latvijai" iestā-
jas par labklājību un drošību mūsu 
valstī, aizstāvot ģimeni un kristīgās 
vērtības.
Mūsu mērķis veidot Olaines novadu 
par nodarbinātu un dzīvespriecīgu, 
nodrošinot draudzīgu vidi dzīvoša-
nai ģimenēm ar bērniem. Mēs strā-
dāsim ciešā mijiedarbībā ar novada 
iedzīvotājiem, iesaistot viņus un no-
vada sabiedriskās organizācijas paš-
valdības lēmumu pieņemšanā. 

Kā mums pietrūkst?
Tikai pašapziņas un jaunu ideju, 
tāpēc darīsim visu, lai novads ne-
pārvērstos par Rīgas guļamrajonu, 
bet piedāvātu saviem iedzīvotājiem 
darbavietas un iespējas pilnvērtīgai 
brīvā laika pavadīšanai.

Ko vēlamies paveikt?
• Sociālā atbalsta sistēmas uzla-

bošanu jaunajām ģimenēm un 
senioriem, brīvpusdienas skolē-
niem līdz 6. klasei, palielināsim 
atbalstu daudzbērnu ģimenēm un 

kompensācijas par komunālajiem 
maksājumiem.

• Jāuzsāk pašvaldības dzīvojamā 
fonda izveidošana, kas ļaus pie-
saistīt pilsētai jaunos pedagogus 
skolās un bērnudārzos. Ticam, ka 
apturēsim savu iedzīvotāju aiz-
braukšanu, investējot izglītībā un 
ģimeņu atbalstā.

• Panāksim komunālo maksājumu 
sloga samazināšanu un pakalpoju-
mu kvalitātes uzlabošanu, kļūsim 
zaļāki un domāsim par nākama-
jām paaudzēm, ieviešot atkritumu 
šķirošanu visā novadā. Turpinā-
sim daudzīvokļu ēku siltināšanas 
un renovācijas projektus.

• Uzskatām, ka vienādām iespējām 
saņemt pašvaldības pakalpojumus 
neatkarīgi no dzīves vietas jā-
būt visiem novada iedzīvotājiem 
– Jāņupē, Stūnīšos, Birzniekos, 
Gaismās, Medemciemā, Ezītī, 
Kalmēs, Lubaušos, Pēterniekos. 
Uzlabosim sabiedrisko transportu 
novadā, nodrošinot iedzīvotājiem 
nokļūšanu līdz pašvaldības ie-

stādēm un dzelzceļa pieturām no-
vadā. Sadarbībā ar VAS "Latvijas 
dzelzceļš" panāksim labiekārtotu 
un ar videonovērošanu aprīko-
tu autostāvvietu ierīkošanu pie 
dzelzceļa stacijām novadā. 

• Nepieciešams uzlabot satiksmes 
organizāciju un drošību uz novada 
galvenās maģistrāles, ir jāizveido 
asfaltēts ceļa savienojums posmā 
Grēnes – vecā Jelgavas šoseja. 
Sadarbībā ar uzņēmējiem vasaras 
sezonā nodrošināsim tiešo auto-
busa brīvdienu maršrutu Olaines 
iedzīvotāju nokļūšanai Jūrmalā. 

• Būsim aktīvi sava novada iedzī-
votāju interešu aizstāvībai – pa-
nāksim ciešāku sadarbību ar 
Rīgas pilsētu, valsts institūcijām 
un blakus esošajām pašvaldībām 
infrastruktūras uzlabošanā un sa-
biedriskā transporta organizēšanā, 
jo partijai "Gods kalpot mūsu Lat-
vijai" ir domu biedri Rīgā, Ķeka-
vā, Mārupē, Jelgavā, Jūrmalā. 

• Saglabāsim paaudžu saikni un 
savas tradīcijas, dodot iespēju 

ikdienā līdzdarboties senioriem 
un pirmsskolniekiem. Pašvaldību 
iestādes, bibliotēkas un citas sa-
biedriskās ēkas ir jāpadara pieeja-
mas cilvēkiem ratiņkrēslos. Pie-
dāvājot kvalitatīvu atpūtu Olaines 
novada iedzīvotājiem, izveidosim 
publisku rekreācijas un pirts kom-
pleksu vecās pilsētas pirts vietā.

• Azartspēles degradē cilvēka per-
sonību un sagrauj ģimenes, tāpēc 
ierobežosim azartspēļu izplatību 
novadā, nepieļausim jaunu spēļu 
ellīšu izveidošanu. 

• Nekustamā īpašuma nodokļa at-
laižu piemērošana plašākam ie-
dzīvotāju lokam, dārzkopības sa-
biedrību ciematu infrastruktūras 
uzlabošana, tostarp ūdensapgādes 
un meliorācijas projekta realizāci-
ja Medemciemā, palielinās nova-
dā deklarēto iedzīvotāju skaitu un 
pašvaldības ienākumu bāzi. 

• Veicināsim kultūras tradīciju sa-
glabāšanu un starpkultūru dialo-
gu, atbalstīsim personību iespējas 
izpaust savu radošumu. Nodroši-

nāsim mūsdienīgas telpas biblio-
tēkai, mūzikas un mākslas nodar-
bībām, pašdarbības kolektīviem 
– kultūrai vajag telpu!

• Turpināsim aktīvi iesaistīt jaunie-
šus sporta un kultūras aktivitātēs, 
sadarbībā ar uzņēmējiem nodroši-
nāsim iespējas jauniešu nodarbi-
nātībai vasaras brīvlaikā. 

• Tūrisma veicināšanai un nova-
da popularizēšanai ir jāatjauno 
šaursliežu bānīša tūrisma marš-
ruts Cenas tīrelī un jāveido gada-
tirgu tradīcijas pilsētā. 

• Mēs atbalstīsim uzņēmējus, kas 
rada jaunas darbavietas novadā un 
realizēsim pasākumus rūpniecis-
kās zonas attīstībai un investoru 
piesaistei. Mazajiem biznesiem 
un mājražotājiem ir jānodrošina 
telpas ražošanas uzsākšanai. Uz-
ņēmējdarbības attīstībai izmanto-
sim visas priekšrocības, kuras var 
sniegt "Rail Baltica" šķērsojums 
novada teritorijā. 

"Gods kalpot mūsu Latvijai"!

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA, POLITISKĀ PARTIJA – "GODS KALPOT MŪSU LATVIJAI"
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• Pieņemt zināšanai SIA "Olaines 
veselības centrs" 2016. gada pārska-
tu par periodu no 2016. gada 1. jan-
vāra līdz 2016. gada 31. decembrim.

• Pieņemt zināšanai SIA "Zemga-
les 29" 2016. gada pārskatu par pe-
riodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2016. gada 31. decembrim.

• Pieņemt zināšanai AS "Olaines 
ūdens un siltums" 2016. gada pār-
skatu par periodu no 2016. gada 1. 
janvāra līdz 2016. gada 31. decem-
brim. Ieguldīt 2016. gada pārskata 
gada peļņu pēc nodokļu nomaksas 
471 804,00 EUR un iepriekšējo 
gadu nesadalīto peļņu 684 099,00 
EUR apmērā, kas kopā veido 1 155 
903,00 EUR, atkritumu apsaim-
niekošanā (18 972,00 EUR), lab-
iekārtošanas nozares attīstībā (146 
436,00 EUR), namu apsaimnieko-
šanas nozarē (140 657,00 EUR) un 
ūdenssaimniecības attīstības projek-
tu realizācijā (849 838,00 EUR).

• Pieņemt zināšanai SIA "Zeifer-
ti" 2016. gada pārskatu par periodu 
no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. 
gada 31. decembrim. Novirzīt 2016. 
gada peļņu 12 614,00 EUR apmērā 
iepriekšējo periodu zaudējumu seg-
šanai.

• Apstiprināt Olaines novada paš-
valdības 2016. gada pārskatu ar 
pielikumiem. Iekļaut Olaines nova-
da pašvaldības 2016. gada pārskatu 
Olaines novada pašvaldības 2016. 
gada konsolidētajā finanšu pārskatā.

• Finansiāli atbalstīt Olaines Kul-
tūras centra Jaunolaines Kultūras 
nama senioru deju grupas "Veldze" 
dalību 4. starptautiskajā mūzikas 
un deju festivālā "Prague Summer 
Fest" Čehijā no 2017. gada 12. jūlija 
līdz 17. jūlijam, daļēji sedzot trans-
porta izdevumus (950,00 EUR).

• Neizmantot pirmpirkuma tie-
sības uz Olaines novada teritorijā 
atsavināmajiem nekustamajiem īpa-
šumiem Upenieku ielā 5A, Grēnēs, 
"Komutators" Nr. 98, Medemciemā, 
"Stūnīši" Nr. 247, Stūnīšos, "Bērzi-
ņi" Nr. 170, Rājumos, "Stūnīši 220", 
Stūnīšos, "Lībieši" Nr. 1097, Jāņupē, 
"VEF-Baloži 738", Medemciemā, 
"VEF-Baloži 422", Medemciemā, 
"VEF-Baloži 432", Medemciemā.

• Piekrist, ka persona iegūst īpa-
šumā ½ domājamo daļu no zemes 
"Rīts" Nr. 81, Medemciemā.

• Piekrist, ka SIA iegūst īpašumā 
zemi Granīta ielā 12, Granīta ielā 
16, Granīta ielā 18 un Granīta ielā 
20, Ielejā.

• Piekrist, ka persona iegūst īpašu-
mā 50/20000 domājamās daļas no 
zemes "Bērzpils 18", Stūnīšos.

• Piekrist atsavināt Olaines nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu 
dārzkopības sabiedrībā "Bitīte 2" 
Nr. 83, Galiņos, mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli. Apstiprināt nekus-
tamā īpašuma atsavināšanas izsoles 
noteikumus.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
"VEF-Baloži" Nr. 253, Medemcie-
mā. Apstiprināt zemesgabala pārdo-
šanas cenu. 

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances nekustamos 
īpašumus "Bērziņi" Nr. 50, Rāju-
mos, "Vizbuļi 2" Nr. 3804, Jāņupē, 
"Vizbuļi 2" Nr. 3805, Jāņupē, dzī-
vokli Kūdras ielā 25-3, Olainē.

• Izbeigt 2016. gada 10. jūnija ne-
kustamā īpašuma "Administratīvais-
kultūras centrs", Jaunolainē, nomas 

līgumu, noslēgtu ar VAS "Ceļu 
satiksmes drošības direkcija". Pie-
šķirt VAS "Ceļu satiksmes drošības 
direkcija" apbūves tiesības nekusta-
majā īpašumā un noteikt maksu par 
apbūves tiesībām gadā 112,00 EUR 
ar normatīvajā aktā noteikto pie-
vienotās vērtības nodokli. Noteikt 
apbūves tiesību termiņu līdz 2027. 
gada 31. decembrim.

• Slēgt zemes nomas līgumu uz lai-
ku līdz 5 gadiem ar garāžu īpašnieci 
to garāžu novietošanai, kuras atro-
das uz Olaines novada pašvaldībai 
piederoša zemes gabala "Birznieki 
3", Birzniekos.

• Izbeigt 2014. gada 11. augustā 
noslēgto Lauku apvidus zemes no-
mas līgumu Nr. 700 par zemes ga-
bala dārzkopības sabiedrībā "Ezītis" 
Nr. 277, Ezītī, iznomāšanu.

• Apstiprināt 2017. gada 18. aprīļa 
izsoles protokolus četriem nekusta-
majiem īpašumiem.

• Apstiprināt noteikumus Nr. 
NOT3/2017 "Rezerves zemes fondā 
ieskaitīto zemes gabalu nomas izso-
les noteikumi" un izveidot komisiju 
nomas izsoles procedūras organizē-
šanai un nodrošināšanai.

• Precizējot noteikt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķus septiņām 
zemes vienībām.

• Iznomāt biedrībai "Dārzkopības 
sabiedrība "Rīga"" zemes vienību 
3,4000 ha platībā uz 5 gadiem bez 
apbūves tiesībām. Noteikt zemes 
vienības nomas maksu gadā 1,5% 
no zemes kadastrālās vērtības, bet 
ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, ar 
normatīvajos aktos noteikto pievie-
notās vērtības nodokli.

• Noteikt Rezerves zemes fondā 

ieskaitītajām zemes vienībām un 
nekustamā īpašuma "Administra-
tīvais-kultūras centrs", Jaunolainē, 
plānotajai zemes vienības daļai ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķus.

• Mainīt nekustamajam īpašumam 
"Rasas", Medemciemā, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi, kura pla-
tības var tikt precizētas, veicot ka-
dastrālo uzmērīšanu.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašu-
mu "Blijas", Blijās, un "Liepziedi", 
Jaunolainē, zemes gabalus, izveido-
jot divus atsevišķus nekustamos īpa-
šumus un nodrošinot tiem piekļūša-
nu no valsts vai pašvaldības ceļa. 

• Akceptēt SIA "Olaines kūdra" 
paredzēto darbību "Kūdras ieguves 
lauku paplašināšanu atradnē "Cenas 
tīrelis" Mārupes novada Mārupes 
pagastā, Babītes novada Babītes 
pagastā, Olaines novada Olaines 
pagastā" saskaņā ar ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu un Vides pār-
raudzības valsts biroja atzinumu.

• Akceptēt AS "Latvijas valsts 
meži" paredzēto darbību – smilts 
ieguvi atradnē "Klīve DA iecirknis" 
Olaines novadā, Olaines pagastā, sa-
skaņā ar ietekmes uz vidi novērtēju-
ma ziņojumu.

• Izsniegt bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju Nr. 1/2017 
atradnei "Klīve DA iecirknis", kas 
atrodas nekustamā īpašuma "Spul-
les masīvs" zemes vienībā. Noteikt, 
ka valsts nodeva par bieži sastopa-
mo derīgo izrakteņu ieguves atļau-
ju 142,29 EUR apmērā ieskaitāma 
Olaines novada pašvaldības budžeta 
kontā.

• Nodot lokālplānojumu Eiropas 
standarta platuma publiskās lietoša-
nas dzelzceļa infrastruktūras līnijas 

"Rail Baltica" būvniecībai Olaines 
novada Olaines pagasta teritorijas 
daļā, grozot Olaines novada Olaines 
pagasta teritorijas plānojumu, un 
SIVN Vides pārskata projektu pub-
liskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai.

• Apstiprināt Olaines novada paš-
valdībai piekrītoša dzīvokļa īpašu-
ma Zemgales ielā 23-14, Olainē, 
2017. gada 12. aprīļa īres tiesību 
izsoles protokolu.

• Uzdot AS "Olaines ūdens un sil-
tums" un personai noslēgt dzīvokļa 
Jelgavas ielā 12, Olainē, dzīvojamo 
telpu īres līgumu.

• Noteikt sociālā dzīvokļa statusu 
pašvaldībai piederošam vienistabas 
dzīvoklim Stacijas ielā 34, Olainē.

• Atbalstīt AS "Olaines ūdens un 
siltums" ieceri dalībai programmā 
ar 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu 
dalītas savākšanas sistēmas attīstī-
ba" projektu "Atkritumu dalītās sa-
vākšanas punktu un šķiroto atkritu-
mu savākšanas laukuma izveide un 
pilnveidošana Olaines novadā", kas 
paredz atkritumu dalītās savākša-
nas punktu izveidi un pilnveidošanu 
Jaunolaines un Gaismas ciemā un 
šķiroto atkritumu savākšanas lauku-
ma izveidi Olaines pilsētā, Celtnie-
ku ielā 3. 

• Apstiprināt saistošo noteikumu 
Nr. SN5/2017 "Par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Olaines nova-
dā" projektu.

• Atcelt Olaines novada domes 
2016. gada 27. jūlija sēdes lēmumu 
"Par L. K. 2016. gada 18. jūlija un 
SIA "Eco stock" 2016. gada 20. jūli-
ja iesniegumu izskatīšanu".

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (APRĪLIS)

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

PAR OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS MATERIĀLO ATBALSTU DAUDZBĒRNU 
ĢIMENĒM UN ĢIMENĒM, KURĀS IR BĒRNI AR INVALIDITĀTI

ATBALSTS DAUDZBĒRNU 
ĢIMENĒM
Saskaņā ar Olaines novada domes 
2016. gada 7. novembra saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 14/2016 
"Par materiālās palīdzības pabal-
stiem Olaines novadā".

Olaines novada saistošo noteikumu 
izpratnē daudzbērnu ģimene ir ģi-
mene, kur personai (pašai vai kopā 
ar laulāto) vai tās laulātajam ap-
rūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā 
audžuģimenē ievietoti un aizbild-
nībā esoši bērni. Par daudzbērnu 
ģimenes bērnu uzskatāma arī piln-
gadīga persona, kas nav sasniegusi 
24 gadu vecumu, ja tā iegūst vis-
pārējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību.
Persona (bērna likumiskais pārstā-
vis), kurai deklarēta dzīvesvieta 
Olaines novadā kopā ar bērnu (bēr-
niem), iesniedz Dienestā iesniegu-
mu par daudzbērnu ģimenes statu-
sa piešķiršanu.
Daudzbērnu ģimenes statusa pe-
riods tiek noteikts no lēmuma pie-
ņemšanas dienas: 1) līdz vecākā 
bērna pilngadībai vai līdz bāriņ-
tiesas lēmumā par ārpusģimenes 

aprūpi noteiktajam termiņam, ja 
ģimenē ir tikai nepilngadīgi bērni; 
2) uz 12 mēnešiem, ja ģimenē ir 
bērns, kurš sasniedzis pilngadību.
Daudzbērnu ģimenei, jā tā nesa-
ņem sociālās palīdzības pabalstus 
kā trūcīga, maznodrošināta vai aiz-
bildņu ģimene, ir tiesības par katru 
bērnu saņemt ēdināšanas pabalstu 
un pabalstu bērna izglītībai un au-
dzināšanai. Pabalsts tiek piešķirts, 
pamatojoties uz personas (bērna li-
kumiskā pārstāvja), kurai deklarēta 
dzīvesvieta Olaines novadā kopā 
ar bērnu (bērniem), vai bērna, kas 
sasniedzis pilngadību, iesniegumu.

PABALSTS ĒDINĀŠANAI
Pabalsts skolās un pirmsskolas 
izglītības iestādēs 100% apmērā. 
Ikmēneša ēdināšanas pabalsts tiek 
piešķirts Olaines novada domes 
noteiktajā apmērā par faktiski ap-
meklēto dienu skaitu par katru bēr-
nu, kurš apmeklē Olaines novada 
vai ārpus Olaines novada teritorijas 
tuvāk pamata dzīvesvietai esošo 
pirmsskolas izglītības iestādi vai 
apgūst izglītību Olaines novada 
vai ārpus Olaines novada teritorijas 
tuvāk pamata dzīvesvietai esošajā 
citas pašvaldības izglītības iestādē. 

Pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts 
daudzbērnu ģimenes statusa perio-
dā, bet, ja mainās izglītības iestāde 
– pēc atkārtota iesnieguma saņem-
šanas. 

PABALSTS BĒRNA 
IZGLĪTĪBAI UN 
AUDZINĀŠANAI
72 EUR katram bērnam, sākot no 
1. klases, vienu reizi kalendārā 
gada laikā, ja bērns mācās dienas 
apmācības izglītības iestādē.

ATBALSTS ĢIMENĒM, 
KURĀS IR BĒRNI AR 
INVALIDITĀTI
Saskaņā ar Olaines novada domes 
2016. gada 7. novembra saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 14/2016 
"Par materiālās palīdzības pabal-
stiem Olaines novadā".

PABALSTS BĒRNA 
(AR INVALIDITĀTI) APRŪPEI
360 EUR mēnesī vasaras periodā 
(jūnijs, jūlijs, augusts), ja:
• bērnam ar invaliditāti ir noteik-

tas medicīniskas indikācijas īpa-
šas kopšanas nepieciešamībai 
sakarā ar smagiem funkcionā-
liem traucējumiem; 

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

• bērna ar invaliditāti vecāki veic 
algotu darbu, izņemot, ja kāds 
no bērna vecākiem sniedz tikai 
asistenta pakalpojumu pašvaldī-
bā, bet neveic cita veida algotu 
darbu. 

Pabalstu piešķir par diviem mēne-
šiem ģimenēm, kur viens no vecā-
kiem aprūpē bērnu ar invaliditāti, 
un par vienu mēnesi ģimenēm, kur 
abi vecāki aprūpē bērnu ar invali-
ditāti.

PABALSTS ĀRSTNIECĪBAS, 
REHABILITĀCIJAS, RECEP-
ŠU MEDICĪNAS PREČU UN 
RECEPŠU MEDIKAMENTU 
IZDEVUMIEM
Līdz 250 EUR kalendārajā gadā, 
pamatojoties uz minētos izdevu-
mus apliecinošiem dokumentiem.

Papildu informācija un 
iesniegumu pieņemšana:
1. P/a "Olaines sociālais dienests" 

Olaines pilsētas klientu 
apkalpošanas centrā, Zemgales 
ielā 33, Olainē, 214. kabinetā, 
tālr. 67146046;

  pieņemšanas laiki: 

pirmdienās 9.00–12.00,
 13.00–19.00,
 trešdienās 8.00–12.00,  

13.00–17.00,
 ceturtdienās 8.00–12.00, 
 13.00–18.00.
 Klientu pieņemšana Olaines 

pilsētas klientu apkalpošanas 
centrā notiek ar iepriekšēju 
pierakstu, tālr. 67146041.

2. P/a "Olaines sociālais dienests" 
klientu apkalpošanas centrā 
Jaunolainē, Meža ielā 2,  
tālr. 67811295;

 pieņemšanas laiki: 
pirmdienās 10.00–12.00, 

 13.00–19.00,
 ceturtdienās 8.00–12.00, 
 13.00–18.00.

3. P/a "Olaines sociālais dienests" 
klientu apkalpošanas centrā 
Stūnīšos, Gaismas ielā 6, 

 tālr. 67931164;
 pieņemšanas laiki: 

pirmdienās 9.00–12.00, 
 13.00–19.00,
 ceturtdienās 9.00–12.00, 
 13.00–18.00.

Ineta Buiķe
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Olaines novada 
pašvaldība sirsnīgi 
sveic maijā

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Olga Bogdanova, 58 gadus veca, 21.04.2017.
Nataļja Dagajeva, 53 gadus veca, 26.04.2017.

Ēriks Elksnis, 29 gadus vecs, 25.04.2017.
Jānis Karulis, 63 gadus vecs, 23.05.2017.

Zoja Koroļkova, 68 gadus veca, 17.05.2017.
Aleksandrs Kovaļskis, 52 gadus vecs, 08.05.2017.
Vaclavs Marukevičs, 85 gadus vecs, 20.04.2017.
Viktors Maržeckis, 75 gadus vecs, 20.05.2017.
Alberts Maslovskis, 78 gadus vecs, 06.05.2017.
Rita Novorževska, 72 gadus veca, 25.04.2017.

Andrejs Radionovs, 61 gadu vecs, 27.04.2017.
Marija Siliņa, 77 gadus veca, 30.04.2017.
Zenta Siliņa, 89 gadus veca, 30.04.2017.

Dmitrijs Sozonovs, 76 gadus vecs, 21.04.2017.
Benedikts Spridzāns, 61 gadu vecs, 23.05.2017.

Arturs Spunnīts, 82 gadus vecs, 28.05.2017.
Viktors Surovcevs, 58 gadus vecs, 29.04.2017.

Milda Ševcova, 90 gadus veca, 25.04.2017.
Boļeslava Zepa, 90 gadus veca, 22.04.2017.
Gaļina Zvjagina, 70 gadus veca, 20.04.2017.

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

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2017. gada 20. aprīļa līdz 29. maijam reģistrētie mirušie

Ziņas par jubilāriem 29.05.2017.

70. gadskārtā
Aleksandru Apurinu 
Jegoru Artjomovu 
Dzintru Beļavsku 
Nikolaju Ignatjevu 
Vladimiru Izmailovu 
Imantu Jansonu 
Jeļenu Kitovu 
Viktoriju Konošonoku 
Ēriku Krūzi 
Andri Meļķi 
Aleksandru Murašovu 
Muzu Pāvilu
Irinu Poļikarpovu
Gunāru Sevčūnu
Gaļinu Tarasovu
Ivaru Zaharovu

75. gadskārtā
Aleksandru Jermolajevu
Aiju Langi
Galinu Novašu
Ņinu Ņikuļicu
Vladislavu Pavlovu
Antoņinu Rudakovu
Albīnu Sevčūnu
Staņislavu Smoļinski
Larisu Tjapkinu
Lūciju Vasiļjevu
Skaidrīti Zandbergu
Nadeždu Žestokovu

80. gadskārtā
Zinaidu Ahramejevu
Algerdu Budreiku
Aleksandru Cīruli
Janīnu Čigāni
Jeļenu Fjodorovu
Rasmu Freibergu
Olgu Jakušenko
Veltu Kārkliņu
Valentinu Kosjaku
Nikolaju Kuharjonoku
Zoju Kumakovu
Oļegu Medvetskiju
Maiju Minčenoku
Juzefu Papinu
Ņinu Parņeviču
Annu Romanovu
Zinaidu Romanovu
Inesu Sarkanābolu
Margaritu Semeņenko
Oktaviju Strumpi
Ivanu Škoļņikovu
Vili Valentu
Dzintru Vorošilovu

85. gadskārtā
Tamaru Churilovu
Feodosiju Milohinu

90. gadskārtā
Viktoriju Kozlovsku
Eduardu Krivašonoku
Olgu Trupovnieci

92. gadskārtā
Vitāliju Bobrovski
Lidiju Kapenieci
Feodosiju Seļavinu

93. gadskārtā
Vladimiru Paremski

Pasākumi Olaines novadā jūnijā
KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija –  www.olaineskultura.lv, www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas, www.olainesjauniesiem.lv)
02.06. plkst. 23.00 Brīvdabas kino sezonas atklāšana ar filmu "Ātrie igauņu puiši" Olaines Mežaparka estrādē
04.06. plkst. 12.00 Olaines novada Ģimeņu svētki Jaunolaines stadionā
23.06. plkst. 12.00 "Līgo auto tūre" Pie Olaines Mežaparka 
23.06. plkst. 16.00 Teatrāls uzvedums "Īsa pamācība mīlēšanā" Olaines Mežaparka estrādē
23.06. plkst. 19.00 Līgo vakara balle Olaines Mežaparka estrādē
30.06. plkst. 13.00 Izklaides pasākums bērniem "Burbuļu disko ballīte" Olaines Mežaparka estrādē

IZSTĀDES

12.06. plkst. 16.00 Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu mācību gada 
noslēguma izstādes atklāšana Olaines Vēstures un mākslas muzejā

19.06. plkst. 15.00 Alevtinas Mošenkovas ikonu izstādes atklāšana Olaines Vēstures un mākslas muzejā
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

03.06. plkst. 18.00 Latvijas Virslīgas dublieru čempionāts 2017 
(FK "Jelgava-2" – FK "Spartaks-2") Olaines stadionā

23.06. plkst. 13.00 Latvijas Virslīgas dublieru čempionāts 2017 
(FK "Jelgava-2" – FK "Rīga FC-2") Olaines stadionā

Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā "Divi pret divi" Olaines 2. vidusskolas stadionā

Spēļu grafiks pieejams 
www.lihc.lv Latvijas inline hokeja čempionāts Olaines slidotavā

Spēļu grafiks pieejams 
www.afaolaine.lv Minifutbola turnīrs "Olaines kauss 2017" Olaines stadionā

Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv Olaines novada tenisa čempionāts Olaines stadionā

IZGLĪTĪBA

13.06. plkst. 18.00 Apmācības suņu īpašniekiem Suņu pastaigu laukumā 
pie Olaines 2. vidusskolas

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

Mihailu un Emmu Mihailovus! 

Ādolfu un Irēnu Lapšānus! 

Leonidu un Tamaru Meļņikovus! 

Laulība noslēgta 1967. gada 29. aprīlī 
Ventspils pilsētas dzimtsarakstu birojā.

Laulība noslēgta 1967. gada 29. aprīlī 
Olaines pilsētas izpildkomitejā.

Laulība noslēgta 1967. gada 14. maijā Grodņas apgabala  
Ošmjanas rajona dzimtsarakstu birojā.

sveic ZELTA kāzās

Un tas vislielākais guvums 
Kopīgā mūžā tavā un manā 
Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās.

Olaines novada dome
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