
Konkurss 
jauniešiem

Olaines novada dome iz-
sludinājusi kārtējo projektu 
konkursu jauniešiem

3. lpp.

Reģistrācija
skolai

Olaines skolās uzsākta 
2006. gadā dzimušo bērnu re-
ģistrācija

4. lpp.

Novada 
budžets

Publicējam Olaines novada 
2013. gada budžetu un tā skaid-
rojumus

6.–9. lpp.

Jauni tarifi
Jaunolainē

SIA “Zeiferti” 2013.gada 
4.martā aicina uz jaunu siltum-
apgādes tarifu apspriešanu

10. lpp.

Policijas 
atskaite

Olaines novada pašvaldī-
bas policija atskaitās par 2012.
gadā paveikto

11. lpp.
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OLAINES PILSĒTAS 
46.GADADIENĀ!

Olaines pilsētas svētku laikā 23.februārī būs ierobežota autobusu kustība. 
Pasākumu laikā no plkst.20.30 līdz 21.30 noteikti transporta kustības 

ierobežojumi Zemgales ielas posmā no Skolas ielas līdz Dzērvenītes ielai.

Autobusu kustības 
ierobežojumi 23.februārī

Atkal pagājis gads un 
šodien varam atcerēties labo, 
ko esam visi kopā paveikuši vai 
arī katrs personīgi ir ieguldījis 
mūsu pilsētas attīstībā un 
apkārtējās vides sakārtošanā. 

Aicinu ikvienu padomāt, 
ko vēl varam izdarīt, lai 
dzīvotu labāk! Mēģināsim rast 
domubiedrus un pēc tam paveikt 
labos darbus kopā. Nesēsim 
naidu, bet būsim saprotoši un 
izpalīdzīgi, tā vairojot labestību 
un optimismu! 

Daudz prieka un gaišas 
domas ikvienam mūsu Olaines pilsētas dzimšanas dienā!

Inta Purviņa,
Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ОЛАЙНСКОГО 

КРАЯ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ГОРОДА – ГОРОДУ 46 ЛЕТ!

Прошёл год и сегодня 
мы вспоминаем хорошее, 
что сделали вместе: личный 
вклад каждого из нас в раз-
витие города и окружающей 
среды.

Я призываю всех поду-
мать о том, что ещё можно 
сделать, чтобы жить лучше!

Давайте попробуем найти 
единомышленников и делать 
добрые дела вместе.

Будем с пониманием, ув-
лечением и оптимизмом де-
лать доброе для  нашего го-
рода. 

Желаю всем много радо-
сти и светлых мыслей в день 
рождения Олайне!

 
От имени 

Олайнской краевой думы –
заместитель председателя 

Инта Пурвиня
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7.februārī Olaines nova-
da pašvaldības Dzimtsaraks-
tu nodaļas zālē tika godināti 
konkursa “Ziemassvētku un 
Jaunā gada noskaņas veido-
šanas noformējums 2012” 
uzvarētāji un dalībnieki.

PALDIES visiem, kas ie-
guldīja darbu un glīti nofor-
mēja savus īpašumus atbilstoši 
gadalaikam un piedalījās kon-
kursā!

Saskaņā ar konkursa noli-
kumu visu konkursa grupu da-
lībniekiem bija jāpiesaka sava 
dalība konkursā un jāpievieno 
noformēta objekta fotogrāfija. 

Uzvarētāji:
1.grupā kopā pieteikti sep-

tiņi objekti par daudzdzīvokļu 
ēkas logu, balkonu, lodžiju no-
formējumu.

1.grupā 1.vieta: 
Anna un Fjodors Kasatkini,
Anna un Mazens Zibaras.

1.grupā 2.vieta:
Jūlija un Sofija Babahinas,
Irina Kučeva,
Ludmila, Darja un Alek-

sandra Saveļjevas,
Mundu ģimene.
1.grupā 3.vieta:
Tamāra Šuļga.
2.grupā kopā pieteikti trīs 

objekti par daudzdzīvokļu ēku 
kāpņutelpu logu noformējumu. 
Visi dalībnieki pēc vērtēša-
nas kritērijiem ieguva vienādu 
punktu skaitu, tika izteikta Pa-
teicība un piešķirta naudas bal-
va Katrīnai un Aijai Petrovām, 
Annai Li un Olgai Malevai, 
kā arī Annai Vjaterei un Alek-
sandrai Saveljevai.

3.grupā kopā pieteikti pieci 
objekti par privāto dzīvojamo 
māju fasāžu un viensētu pa-
galmu noformējumu. Arī šajā 
grupā visi dalībnieki pēc vērtē-
šanas kritērijiem ieguva vienā-

Noteikti konkursa “Ziemassvētku un Jaunā gada 
noskaņas veidošanas noformējums 2012” uzvarētāji

du punktu skaitu, tika izteikta 
Pateicība un piešķirta naudas 

balva. Laureāti ir: Baiba Čuk-
ša; Liene Šmite un Arno Šmits; 

Ilze Feldberga; Jeļena Peretja-
gina; Mārtiņš Grundmanis.

Paziņojums par detālplānojuma 

nekustamā īpašuma “Melderi”, 
kadastra numurs 8080 009 0021, Jaunolainē, 

Olaines pagastā, Olaines novadā 

publisko apspriešanu
Detālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, 
pamatojoties uz Olaines novada domes 23.01.2013. 
lēmumu (sēdes protokols Nr. 1, 19.p.) “Par 
izstrādātā detālplānojuma nekustamajam īpašumam 
“Melderi”, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā nodošanu sabiedriskai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas (DzS) izveide atbilstoši spēkā 
esošajai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas 
plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) 
izmantošanai.
Detālplānojuma publiskais apspriešanas laiks noteikts 
trīs nedēļas no publikācijas dienas oficiālajā izdevumā 
,,Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv).
Publiskā apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 
5.martā plkst.18.00 Olaines novada pašvaldībā - 2.stāva 
sēžu zālē Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā,
Ar detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties un 
rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) 
Olaines novada pašvaldībai - Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā, LV-2114. Neskaidrību gadījumā 
iespējams griezties Olaines novada pašvaldībā (202.
kab., tālr.67146060). Apmeklētāju pieņemšana notiek 
pirmdienās plkst. 10.00-19.00, ceturtdienās plkst. 
8.00-18.00, pārtraukums no 12.00-13.00.

SIA „Ekofonds EF”
Jur. adrese: „Mežnoras”, Priedkalne, Garkalnes 
novads, LV-1024, Ofiss: Dzērbenes iela 27 -217, 
Rīga, LV1006.
 
SIA „Ekofonds EF” valdes priekšsēdētājs
Tālr./fakss 67555967, mob.29403731, 28664432
e-mail: eglitis@ekofonds.lv.

Olaines novada dome

Sveic Zelta kāzās!
Olaines novada dome

Ar vienu mīlestību mūžu nodzīvot -
To tikai retais prot.

Ne tas, kurš zems un sīks,
Ne tas, kurš pieticīgs.

Bet tas, kurš iemīlējies
Līdz mīlestībai.

/L. Vāczemnieks/

Mariju un 
Kirjanu 
Drugoveiko!
(Laulība noslēgta 
1963.gada 6.februārī 
Auces pilsētas 
Izpildu komitejā).

Rudīti un 
Vilhelmu 
Svarinskus!
(Laulība noslēgta 
1963. gada 15.janvārī 
Rīgas pilsētas 
Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas nodaļā).

Vēlam stipru veselību, soļu vieglumu 
un nest rītdienu dimantam pretī!
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2013.gada 1.februārī 
Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledžā tika 
izsniegti 32 augstākās iz-
glītības I pakāpes diplomi, 

tai skaitā: 12 vides speciā-
listiem, 11 biotehnoloģijas 
speciālistiem un 9 pārtikas 
kontroles speciālistiem.

Vēlam sekmes tālākizglī-

tībā un izvēlētajās profesijās!

Domes vārdā: 
domes priekšsēdētāja vietniece 

Inta Purviņa

Apsveicam Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledžas absolventus!

OLAINIEŠI RUNĀ

Jūsu novēlējums  
Olainei 46.gadadienā!  
Vai piedalīsieties svētkos?

Jānis: Novēlu, lai Olaine būtu vēl 
skaistāka un krāšņāka. Esam veci 
cilvēki un salūtu skatīties, droši 
vien, neiesim, lai priecājas jaunie. 

Olga: Olaine ir ļoti jauka pilsēta, 
novēlu tā turpināt. Ļoti jauks ir 

jaunais Mežaparks, pilsētā viss ir 
ļoti labi iekārtots bērniem. 

Vera: Visu to labāko novēlu, tāpēc, 
ka dome mums ir ļoti atzinīgus 
vārdus pelnījusi, atsaucīga un 
visu dara tieši iedzīvotāju labā. 
Un jā, mēs vienmēr ejam uz tiem 
svētkiem un piedalāmies.

Harijs: Ja būs laiks,  
pasākumos piedalīšos.  

Pilsētai varētu novēlēt, lai viss  
turpinās kā līdz šim, tiek  

sakopta pilsēta. 
Pats šeit dzīvoju kopš 1985.gada, 

bet, ja salīdzina kā bija 10-15 gadus 
atpakaļ, ir vērojami uzlabojumi.

Jānis: Estrāde ir skaista. Dzīvoju te 
pavisam nesen, bet jau ir skaidrs, 
ka šī ir tīra, patīkama pilsēta. 
Novēlu visu to labāko! 

Dzidra: Viss ir ļoti labi. Esam 
iebraucēji, pārvācamies uz šejieni. 

Esam visu apskatījuši, zinām, ka 
notiek daudzi pasākumi.  Un 

domes priekšsēdētāju vajag to pašu. 
Man bērni te dzīvo astoņus gadus.

Renāte: Es pat nezinu īsti, ko 
novēlēt. Lai soļo uz priekšu un 
neskatās uz aizmuguri! Pasākumos 
gan man nav laika piedalīties, 
tuvojas eksāmeni, turklāt savienoju 
mācības ar darbu – nekādi 
netieku. Uz salūtu gan noteikti 
atbraukšu.
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• Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr.1 “Par Olaines novada 
pašvaldības 2013.gada budžetu” 
un noteikt par Olaines novada 
pašvaldības 2013.gada budžeta 
prioritātēm - izglītību un novada 
attīstības un teritorijas labiekār-
tošanu.

• Apstiprināt nolikumu Nr.1 
“Olaines novada jauniešu pro-
jektu konkurss” un izsludināt 
Olaines novada jauniešu projek-
tu konkursu ar projektu iesnieg-
šanas termiņiem - 2013.gada 
20.marts un 2013.gada 18.sep-
tembris. 

• Neizmantot pirmpirkuma 
tiesības uz trīs nekustamajiem 
īpašumiem, kas atrodas  Olaines  
pagastā (“Vef-Baloži” Nr.679, 
“Bērziņi” Nr.53, “Celtnieks” 
Nr.109).

• Izbeigt zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības sešām per-
sonām uz trim zemes gabaliem 
Olaines pagastā, Olaines novadā 
(“Purņi, “Ziediņi, “Vizbuļi-2” 
Nr.3878), noslēdzot Lauku apvi-
dus zemes nomas līgumu uz 10 
gadiem.

• Piekrita atsavināt par brī-
vu cenu četrus zemes gabalus 
Olaines pagastā (d/s “Tiltiņi” 
Nr.108, Stīpniekos, d/s Ezītis” 
Nr.147, “Ezītis” Nr.272, “Ābele 
O” Nr.108, Dāvos).

• Izslēgt no Olaines nova-
da pašvaldības bilances zemes 
gabalu dārzkopības sabiedrībā 
“Zīles” Nr.107, Vaivados, Olai-
nes pag., Olaines nov., 0.0612 ha 
platībā.

• Izbeigt zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības uz zemi seš-
padsmit personām Olaines pa-
gastā, Olaines novadā un ieskai-
tīt zemi rezerves zemes fondā ar 
2013.gada 1.februāri.

• Atsavināt nekustamā īpa-
šuma Zemgales ielā 24, Olainē, 

Olaines novadā, zemes un ēkas 
domājamās daļas 17570/71690 
nekustamā īpašuma kopīpašnie-
kam SIA “Salta BM”. 

• Noslēgt Vienošanos pie 
2010.gada 2.februāra nedzīvo-
jamo telpu nomas līguma, no-
slēgta ar SIA “ARDI”, pagarinot 
līguma termiņu uz trīs gadiem.

• Lauzt 2006.gada 4.janvāra 
Zemes nomas līgumu daudzstā-
vu, daudzdzīvokļu māju būv-
niecībai, noslēgtu starp Olaines 
pilsētas domi un SIA “Lain Net 
&Co ar 2013.gada 23.janvāri.

• Atbalstīt Dārzkopības sa-
biedrības “Liepas” projektu 
“Dārzkopības sabiedrības “Lie-
pas” iekšējā koplietošanas ceļa 
izbūve” par kopējo summu Ls 
6 241,79 (dolomīta šķembu se-
guma atjaunošana) ar pašvaldī-
bas līdzfinansējumu 50 %.

• Veikt nepabeigtās Automa-
tizētas telefoncentrāles būves 
Meža ielā 2A, Jaunolainē, Olai-
nes pag., Olaines nov. demontā-
žu. 

• Piešķirt vienotu adresi čet-
riem nekustamajiem īpašumiem 
Olaines pagastā.

• Mainīt adresi zemei un uz 
tās esošām ēkām/būvēm - dārza 
mājai un nojumei no adreses – 
Rīts 206/207/208, Medemciems, 
Olaines pag., Olaines nov., uz 
adresi – Rīts 206, Medemciems, 
Olaines pag., Olaines novads.

• Atļaut apvienot divus ne-
kustamos īpašumus vienā un 
piešķirt tiem vienotu adresi 
(VEF- Baloži 609, Medem-
ciems, Olaines pag., Olaines 
nov., LV- 2127)

• Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašu-
mam “Pērles”, Blijās, Olaines 
pag., Olaines nov..

• Atļaut izstrādāt zemes ierī-
cības projektu nekustamajam īpa-

šumam DKS “Jāņupe-2”, Jāņupē, 
Olaines pag., Olaines nov..

• Izsludināt detālplānojuma 
projekta nekustamajam īpašu-
mam “Melderi”, Jaunolaine, 
Olaines pag., Olaines nov. pub-
lisko apspriešanu. 

• Izbeigt Dzīvojamo telpu 
īres līgumu par dzīvokļa Kūdras 
ielā, Olainē, Olaines nov., īri ar 
īrnieku O.N. un piešķirt viņam 
vietu sociālajā istabā Zemgales 
ielā 31, Olainē, Olaines nov. uz 
sešiem mēnešiem. 

• Apstiprināt īres tiesību iz-
soles noteikumus “Olaines no-
vada pašvaldības vienistabas 
dzīvokļa īpašuma Kūdras ielā, 
Olainē, Olaines nov., īres tiesību 
izsoli uz 12 gadiem”. 

• Pagarināt Olaines novada 
pašvaldības: trīsistabu dzīvok-
ļa īpašuma Zeiferta ielā 9-4, 
Olainē, Olaines nov., īres tiesī-
bu izsoles termiņu; vienistabas 
dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 
2-85, Olainē, Olaines nov., īres 
tiesību izsoles termiņu.

• Atzīt Olaines novada paš-
valdībai piederoša nekustamā 
īpašuma zemesgabala dārzkopī-
bas sabiedrībā “Bitīte 2” Nr.39, 
Galiņos, Olaines pag., Olaines 
nov. un nekustamā īpašuma 
Birznieki 3, Jaunolainē, Olaines 
pag., Olaines nov. nomas izsoli 
par nenotikušu.

• Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma dzīvokļa “Krūmiņi” 1, Pē-
terniekos, Olaines pag., Olaines 
nov., kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas, 
zemes un funkcionāli saistītām 
būvēm 2013.gada 22.janvāra iz-
soles protokolu.

• Noteikt nomas maksu un 
maksas pakalpojumus Olaines 
Kultūras namā, Jaunolaines 
Kultūras namā. Noteikt maksu 
par sniegtajiem pakalpojumiem 

Olaines Kultūras centra Olaines 
Bibliotēkā, Jaunolaines Bib-
liotēkā un Gaismu Bibliotēkā. 
Atzīt par spēku zaudējušu Olai-
nes novada domes 2012.gada 
24.februāra sēdes lēmumu “Par 
telpu nomas maksas un maksas 
pakalpojumu noteikšanu Olaines 
kultūras centrā”. Lēmums stājas 
spēkā 2013.gada 1.februārī.

• Noteikt ēdināšanas pakal-
pojumu maksu Olaines 1.vidus-
skolā un Olaines 2.vidusskolā. 
Atzīt par spēku zaudējušu Olai-
nes novada domes 2012.gada 
26.septembra sēdes lēmumu 
“Par ēdināšanas pakalpojumu 
maksu Olaines 1.vidusskolā un 
2.vidusskolā”.

• Apstiprināt viena skolēna 
un bērna uzturēšanas izmaksas 
2013.gadā Olaines novada paš-
valdības izglītības iestādēs: PII 
“Zīle” - Ls 154,53 mēnesī, PII 
“Dzērvenīte” - Ls 151,60 mēne-
sī, PII “Magonīte” – Ls 121,07 
mēnesī, SPII “Ābelīte” – Ls 
121,66 mēnesī, Olaines 1.vidus-
skolā – Ls 48,26 mēnesī, Olaines 
2.vidusskolā - Ls 42,53 mēnesī. 

• Apstiprināt amatu klasifi-
cēšanas rezultātu apkopojumu 
Olaines novada pašvaldībā. Ap-
stiprināt Olaines novada pašval-
dības darbinieku amatu sarakstu 
un darba samaksu. 

• Apstiprināt nolikumu Nr.2 
“Olaines novada pašvaldības 
atlīdzības nolikums”. Atzīt par 
spēku zaudējušu 2010.gada 
25.augusta nolikumu Nr.3 “Olai-
nes novada pašvaldības atlīdzī-
bas nolikums”. 

• Noteikt aizliegumu priekš-
vēlēšanu aģitācijas periodā no-
vietot galdus, uzsliet teltis un 
pārvietojamās nojumes: Olaines 
pilsētas Mežaparkā, Olaines 
1.vidusskolas stadionā,  Olaines 
2.vidusskolas stadionā un Jauno-

laines stadionā. Aizliegt priekš-
vēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanu un izplatīšanu Olai-
nes pašvaldības iestāžu un  uz-
ņēmumu organizētajos sporta un 
kultūras pasākumos. Lēmums ir 
spēkā līdz 2013.gada 2.jūnijam.

• Atcelt sociālā dzīvokļa sta-
tusu dzīvoklim Zemgales ielā, 
Olainē, Olaines nov., ar 2013.
gada 1.februāri. Noteikt dzīvok-
lim īres dzīvokļa statusu. 

• Uzņemt vienu personu 
ilgstošās sociālās aprūpes pakal-
pojuma saņemšanai p/a “Olaines 
sociālais dienests” Olaines soci-
ālās aprūpes centrā uz pastāvīgu 
laiku. 

• Iesniegt projektus “Olaines 
Sporta centra pakalpojumu kva-
litatīva nodrošināšana Olaines 
novadā” un “Drošu un kvalita-
tīvu pakalpojumu nodrošināša-
na Olaines slidotavā vietējiem 
iedzīvotājiem” biedrības “Pie-
rīgas partnerība” izsludinātajā 
6.kārtas atklātajā konkursā Lau-
ku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam pasākuma “Vietējās 
attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai, kur 90% 
no attiecināmajām izmaksām fi-
nansē Eiropas Lauksaimniecības 
fonds Lauku attīstībai.

• Grozīt 2012.gada 26.sep-
tembra domes lēmumu “Par ze-
mes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamajam īpašumam “Pu-
ravi”, Pārolainē, Olaines pag, 
Olaines nov.. Atļaut izstrādāt 
zemes ierīcības projektu nekus-
tamajiem īpašumiem “Puravi” 
un “Dālijas”, izveidojot starp 
tiem zemes vienību ceļam. Ap-
stiprināt zemes ierīcības projek-
ta izstrādes nosacījumus jaunā 
redakcijā.

Domes lēmumi pilnībā  
publicēti www.olaine.lv

•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

Sadzīves bīstamo atkritumu 
savākšanas punkts Olaines novadā

Bez maksas pieņem (maksimums 10 kg no iedzīvotāja):
• Eļļas

• Eļļas filtru atkritumus
• Laku un krāsu atkritumus
• Dzīvsudraba atkritumus
• Dienasgaismas lampas
• Organiskos šķīdinātājus

• Neizlietotos ārstnieciskos preparātus
• Ķimikālijas

• Izlietotās baterijas
• Piesārņoto taru

• Nolietoto elektrotehniku un tās sastāvdaļas (bez ierobežojuma)
 

A/s “BAO”, Celtnieku ielā 3a, Olainē, LV-2114
 Tālrunis +371 67 61 22 59

Darba laiks: katru dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00

No 2013.gada 4.februāra 
līdz 2.aprīlim 

notiek 2006.gadā dzimušo un Olaines 
novada administratīvajā teritorijā 

dzīvojošo bērnu reģistrācija Olaines 
1.vidusskolā un 

Olaines 2.vidusskolā 
pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

 Olaines 1.vidusskolā un Olaines 
2.vidusskolā notiek 

bērnu no piecu gadu vecuma reģistrācija 
pirmsskolas izglītības programmā 

sagatavošana pamatizglītības apguvei.
Bērni no citām administratīvajām 

teritorijām reģistrēti tiks tikai saskaņā 
ar brīvām vietām atbilstošā klasē vai 

pirmsskolas grupā.

Skolās 
uzsāk bērnu 
reģistrāciju
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1. Saistošie noteikumi (turp-
māk tekstā Noteikumi) nosaka 
kārtību, kādā pašvaldība 2013.
gadā piemēro nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojumu zemei, 
nosaka šī pieauguma ierobežo-
juma apmēru un piemērošanas 
nosacījumus, kā arī nosaka ar ne-
kustamā īpašuma nodokli aplie-
kamos objektus Olaines novadā. 

2. Nekustamā īpašuma no-
dokļa apmērs atsevišķi par katru 
zemes vienību taksācijas gadā 
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam 
taksācijas gadam aprēķināto 
nodokļa apmēru (neņemot vērā 
atvieglojumus) vairāk kā par 25 

procentiem.
3. Ja nekustamā īpašuma ob-

jekts kļūst par nekustamā īpašu-
ma nodokļa objektu taksācijas 
gadā (ja pirmstaksācijas gadā 
objekts bija ar nekustamā īpašu-
ma nodokli neapliekams objekts 
vai ja izveidots jauns nekustamā 
īpašuma objekts), tad nekustamā 
īpašuma nodoklis taksācijas gadā 
tiek aprēķināts, nepiemērojot no-
dokļa pieauguma ierobežojumu. 

4. Ar Nekustamā īpašuma 
nodokli 2013.gadā apliek:

4.1. inženierbūves - lauku-
mus, kas tiek izmantoti kā trans-
portlīdzekļu maksas stāvlaukumi, 

nosakot nodokļa likmi 1,5 pro-
centu apmērā no inženierbūves 
kadastrālās vērtības;

4.2. Ēkas (būves), kas kla-
sificētas, kā vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas ar nekustamā īpa-
šuma nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā:

4.2.1. Olaines pagasta terito-
rijā ēkai (būvei) piekritīgā zeme 
ir zeme, ko aizņem ēkas (būves) 
un pagalms, kā arī šo ēku (būv-
ju) uzturēšanai nepieciešamā 
zeme - 1500 kv.m platībā;

4.2.2. Olaines pilsētas terito-
rijā šādai ēkai (būvei) piekritīgā 

zeme ir zeme, ko aizņem ēka 
(būve), kā arī šo ēku (būvju) uz-
turēšanai nepieciešamā zeme – 
līdz 1200 kv.m platībā.

5. Pamats nekustamā īpašu-
ma nodokļa likmes piemēroša-
nai par 4.2.punktā norādītajām 
ēkām (būvēm) ir pašvaldības 
(policijas, būvvaldes vai citas 
amatpersonas) sastādīts apse-
košanas akts un Olaines novada 
domes pieņemts lēmums.

6. Ar nekustamā īpašuma no-
dokli 2013.gada netiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25 
kv.m (izņemot garāžas), ja tās 

netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai.

7. Noteikt, ka nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņš ir septiņi gadi 
no nodokļa samaksas termiņa ie-
stāšanās brīža.

8. Šie Noteikumi stājas spē-
kā likumā „Par pašvaldībām” 
46.pantā noteiktajā kārtībā – nā-
kamajā dienā pēc to parakstīšanas 
un tiek publicēti Olaines novada 
pašvaldības informatīvajā izde-
vumā „Olaines Domes Vēstis”, 
bezmaksas bukletā un ievietoti 
Olaines pašvaldības mājas lapā  
www.olaine.lv.

Saistošie noteikumi Nr. 3
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Olanes novada administratīvajā teritorijā 2013. gadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013. gada 23. janvāra sēdes lēmumu (1.prot ., 28.2.p.). Spēkā no 2013.gada 1. februāra

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turp-

māk tekstā Noteikumi) nosaka 
kārtību, kādā piešķirami nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumi un atvieglojuma apmēru 
atsevišķiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem, kas at-
bilstoši likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” apliekamas ar 
nekustamā īpašuma nodokli. 

2. Lēmumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu vai atteikumu, sa-
skaņā ar šiem noteikumiem, pie-
ņem Olaines novada pašvaldības 
izpilddirektors.

3. Lēmumu par piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu, 
var apstrīdēt, iesniedzot iesniegu-
mu Olaines novada domei.

II Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju 

kategorijas, kurām ir 
piešķirams atvieglojums un tā 

apmērs
4. Fiziskai personai atvieg-

lojums no nekustamā īpašuma 
nodokļa taksācijas gada aprēķina 
summas var tikt piešķirts par ne-
kustamo īpašumu, kurš netiek iz-
mantots saimnieciskajai darbībai 
un no kura netiek gūti cita veida 
ienākumi (iznomāts, izīrēts), ja šī 
fiziskā persona ir deklarējusi savu 

pamata dzīvesvietu Olaines no-
vada administratīvajā teritorijā uz 
pirms taksācijas gada 31.decem-
bri, šādām nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām:

4.1. politiski represētajām 
personām, par īpašumu, kas šo 
personu īpašumā vai valdījumā 
ir mazāk nekā piecus gadus - 50 
% apmērā no attiecīgajā periodā 
aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas; 

4.2. Černobiļas atomelek-
trostacijas avārijas seku lik-
vidētājiem – 50 % apmērā no 
attiecīgajā periodā aprēķinātās 
nekustamā īpašuma nodokļa 
summas;

4.3. nestrādājošiem, vientu-
ļiem pensionāriem - 50 % apmērā 
no attiecīgajā periodā aprēķinā-
tās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas. Vientuļi pensionāri šo 
saistošo noteikumu izpratnē ir 
personas, kurām nav laulātā, nav 
pilngadīgu bērnu, nav citu apgād-
nieku, nav noslēgts uztura līgums 
un nav citu personu, ar kurām ir 
kopīga deklarētā dzīvesvieta (jā-
apliecina iesniegumā);

4.4. nestrādājošiem 1. un 2. 
grupas invalīdiem - 90 % ap-
mērā no attiecīgajā periodā ap-
rēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas;

4.5. personai, kurai ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta ar bērnu 

invalīdu vai nestrādājošo 1. un 2. 
grupas invalīdu, kura ir šīs per-
sonas vai tās laulātā bērns, maz-
bērns, brālis, māsa, laulātais, 
kāds no vecākiem vai vecvecā-
kiem – 90% apmērā no attiecī-
gajā periodā aprēķinātās nekus-
tamā īpašuma nodokļa summas;

4.6. maznodrošinātām un trū-
cīgām personām – 90% apmērā 
no nekustamā īpašuma nodokļa 
summas par to periodu, kurā no-
dokļa maksātājs atbilst mazno-
drošinātās personas statusam, sa-
skaņā ar Olaines novada Sociālā 
dienesta izsniegtu izziņu;

4.7. Afganistānas kara dalīb-
niekiem – 50 % apmērā no attie-
cīgajā periodā aprēķinātās nekus-
tamā īpašuma nodokļa summas;

4.8. audžu ģimenēm – 50% 
apmērā no attiecīgajā periodā 
aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas;

4.9. ģimenēm, kurās ir 3 un 
vairāk nepilngadīgi bērni vai ne-
strādājošie pilngadīgie bērni līdz 
24 gadu vecumam, kuri apgūst 
augstāko izglītību pilna laika stu-
dijās Latvijas Republikā - 70% 
apmērā, bet ne vairāk par 300 
latiem, no attiecīgajā periodā ap-
rēķinātās nekustamā īpašuma no-
dokļa summas, ja šajā objektā ir 
deklarētā dzīvesvieta vismaz trim 
no minētajiem bērniem. 

III Nekustamā īpašuma 
nodokļu atvieglojuma 
piešķiršanas kārtība

5. Nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojuma piešķiršanai 
personai, līdz taksācijas gada 
1.oktobrim Olaines novada paš-
valdībā, jāiesniedz rakstveida 
iesniegums. Iesniegumam jāpie-
vieno dokumentu kopijas, kas 
apliecina atvieglojuma piešķir-
šanas pamatu. 

6. Nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piešķir tikai 
par vienu no minētajām atvieg-
lojuma kategorijām, pēc atvieg-
lojuma saņēmēja izvēles.

7. Nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājs ir atbildīgs par 
šajos Saistošajos noteikumos 
paredzētajā kārtībā un termiņos 
sniegto ziņu patiesumu. 

IV Atteikums piešķirt 
atvieglojumu

8. Olaines novada pašvaldī-
bas izpilddirektors atsaka pie-
šķirt nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu, ja: 

8.1. nodokļa maksātājs ir 
sniedzis nepatiesu informāciju; 

8.2. nodokļa maksātājs neat-
bilst nevienai 4.punktā norādīta-
jai kategorijai; 

8.3. tiek pieprasīts nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglo-
jums par nekustamo īpašumu, 

kurā nav nodokļa maksātāja dek-
larētā dzīvesvieta; 

8.4. nodokļa maksātāja īpašu-
mā tiek veikta saimnieciskā dar-
bība, no kuras tiek gūti ienākumi; 

8.5. tiek pieprasīts nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglo-
jums par nekustamo īpašumu, 
kurš Olaines novada domes no-
teiktajā kārtībā ir atzīts par vidi 
degradējošu;

8.6. nodokļa maksātājs pēc 
atkārtotā pašvaldības rakstiskā 
pieprasījuma nav iesniedzis do-
kumentu kopijas (uzrādot doku-
menta oriģinālu), kas apliecina 
atvieglojuma piešķiršanas pama-
tu, un pašvaldība tos nevar iegūt 
ar saviem spēkiem, vai tas prasa 
nesamērīgu pašvaldību resursu 
patēriņu. 

V Noslēguma jautājumi
9. Ar šo Noteikumu spēkā 

stāšanās brīdi zaudē spēku Olai-
nes novada 2012.gada 25.janvā-
ra saistošie noteikumi Nr.3 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanas kār-
tību Olaines novadā” (1.prot., 
21.2.p.).

10. Šie Noteikumi tiek publi-
cēti Olaines novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Olaines 
Domes Vēstis”, bezmaksas buk-
letā un ievietoti Olaines pašvaldī-
bas mājas lapā www.olaine.lv.

Saistošie noteikumi Nr. 2
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013. gada 23. janvāra sēdes lēmumu (1.prot ., 28.1.p.). Spēkā no 2013.gada 22. februāra

Izdarīt Olaines novada paš-
valdības 2012.gada 28.novem-
bra saistošajos noteikumos Nr.17 
“Par Olaines novada simbolikas 
lietošanu un izmantošanu” šādus 
grozījumus.

 Izteikt sadaļu “3.2. Karogu 
lietošana” šādā redakcijā”:

  3.2. Karogu lietošana
3.2.1. OLAINES NOVADA 

KAROGU – standartu lieto sa-
skaņā ar domes priekšsēdētāja 
lēmumu. Ikdienā tas atrodas do-
mes sēžu zālē.

3.2.2. Karogu – kopiju paceļ:
3.2.2.1. ar domes priekšsē-

dētāja rīkojumu mastā pie Olai-
nes novada pašvaldības ēkas 
– pastāvīgi; sēru dienās karogs 

lietojams kārtībā, kāda noteikta 
Latvijas valsts karogam;

3.2.2.2. pie ēkām, kur izvie-
toti balsošanas iecirkņi – Saei-
mas, novada domes vēlēšanas 
dienās, kā arī tautas nobalsoša-
nas dienās;

3.2.2.3. valsts svētkos un pil-
sētas gadadienā – 20.februārī kopā 
ar Latvijas valsts karogu, novieto-
jot to labajā pusē, skatoties vir-
zienā uz ēkas fasādi, bet Latvijas 
valsts karogu – kreisajā pusē;

3.2.2.4. novada sabiedriska-
jos pasākumos, novada svētkos, 
festivālos, spartakiādēs un citos 
masveida pasākumos.

3.2.3.OLAINES PILSĒTAS 
KAROGU – standartu lieto sa-

skaņā ar domes priekšsēdētāja 
rīkojumu. Ikdienā tas atrodas 
domes sēžu zālē.

3.2.3.1. Karogu – kopiju pa-
ceļ pie ēkām un izmanto pasāku-
mos saskaņā ar domes priekšsē-
dētāja rīkojumu.

3.2.4. Aizliegts:
3.2.4.1. pacelt Olaines nova-

da un pilsētas karogu virs un pie 
ēkām, kurās tiek veikts kapitā-
lais remonts vai kuras ir avārijas 
stāvoklī vai kurām tiek remon-
tēta fasāde (izņemot domes un 
pašvaldības iestāžu ēku); citās 
nepiemērotās vietās un apstākļos 
(piemēram, kokos, virs un pie 
saimniecības ēkām, nesakoptās 
vietās, ražošanas objektos un 

tamlīdzīgi);
3.2.4.2. lietot bojātus vai iz-

balējušus Olaines novada un pil-
sētas karogus; 

3.2.4.3. izgatavot un lietot 
Olaines novada un pilsētas karo-
gu, un karogu attēlu dekoratīvos 
nolūkos kā novada vai pilsētas 
simbolu bez Olaines novada do-
mes lēmuma.

3.2.5. galda karodziņus lieto 
oficiālās pieņemšanās, darījumu 
sarunās, amatpersonu darba tel-
pās.

3.2.6. Olaines novada un pil-
sētas karoga kopiju var izmantot 
arī citos gadījumos, kas nav pa-
redzēti šajos noteikumos, saska-
ņā ar Olaines novada domes lē-

mumu vai domes priekšsēdētāja 
rīkojumu;

3.2.6.1.galda karodziņu fizis-
kas, sabiedriskās un nevalstiskas 
organizācijas, uzņēmumi, uzņē-
mējsabiedrības un citas juridis-
kas personas oficiālās pieņemša-
nās, ģimenes svētkos, kā arī citos 
gadījumos, garantējot pienācīgu 
cieņu pret galda karodziņu;

3.2.6.2. Olaines novada un 
pilsētas karogu – kopiju var lie-
tot arī Olaines pašvaldības ies-
tādes un uzņēmumi saskaņā ar 
šiem noteikumiem.

3.2.7. Karogam un tā attēlam 
neatkarīgi no izmēriem precīzi 
proporcionāli jāatbilst apstipri-
nātajam paraugam.

Saistošie noteikumi Nr. 4
“Par grozījumiem 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par Olaines novada simbolikas lietošanu un izmantošanu””

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013. gada 23. janvāra sēdes lēmumu (1.prot ., 28.3.p.). Spēkā no 2013.gada 22. februāra
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Olaines novada pašvaldības pamatbudžets 2013. gadam

IZDEVUMI
Klasifik. 

kods
Rādītāju nosaukums 2013.gada 

plāns
KOPĀ IZDEVUMI 11143446

01.000 Vispārējie valdības dienesti 1578814
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 1012400
01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti 

(Vēlēšanu komisija)
13440

01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi (% 
maks. Valsts kasei)

236000

01.830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta paš-
valdību budžetam (Savstārpējie norēķini, PFIF)

316974

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 293441
03.110 Policijas dienesti (Pašvaldības policija) 293441
04.000 Ekonomiskā darbība 1448000
04.510 Autotransports 1448000
05.000 Vides aizsardzība 272000
05.100 Atkritumu apsaimniekošana 250000
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana 15000
05.300 Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana 7000
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 545500
06.100 Mājokļu attīstība 329500
06.200 Teritoriju attīstība 50000
06.400 Ielu apgaismošana 155000
06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas darbība
11000

07.000 Veselība 10000
07.620 Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi 10000
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1420277
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 969128

Olaines novada pašvaldība 609968
Olaines Sporta centrs 359160

08.210 Bibliotēkas 126345
Olaines bibliotēka 92795
Jaunolaines bibliotēka 15845
Gaismu bibliotēka 17705

08.220 Muzeji un izstādes 44400
Olaines vēstures un mākslas muzejs 44400

08.230 Kultūras centri, nami, klubi 280404
Olaines kultūras nams 183325
Pašvaldības līdzekļi 171750
Iestādes ieņēmumi 10256
Valsts mērķdotācija mākslas kolektīvu vadītāju darba sa-
maksai

1319

Jaunolaines kultūras nams 97079
Pašvaldības līdzekļi 96890
Valsts mērķdotācija mākslas kolektīvu vadītāju darba sa-
maksai

189

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 28600
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 40000
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 2000
21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 66000
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 600

21.3.9.4.2. Ieņēmumi par siltumapgādi 5800
21.3.9.4.3. Ieņēmumi par ūdeni un kanalizāciju 1685
21.3.9.4.4. Ieņēmumi par elektroenerģiju 7840
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 54030

21.4.9.9.2. Sakaru pakalpojumi 100
21.4.9.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 14520

Finansēšana 1921029
Sākuma atlikums bankas kontā 1921029
KOPĀ IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 11775614

IEŅĒMUMI
Klasifik. 

kods
Rādītāju nosaukums 2013.gada 

plāns
IEŅĒMUMI 9854585

1.1.1.1. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts 
kases sadales konta

76555

1.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada 
ieņēmumiem

7048825

4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimniecis-
kā gada ieņēmumi

483683

4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada mak-
sājumi

193574

4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saim-
nieciskā gada ieņēmumi

125567

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 30000
9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildī-

šanu bāriņtiesās un pagasttiesās
1500

9.4.3.0. Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta 
maiņu personu apliecinošos dokumentos

200

9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozī-
šanu un papildināšanu

400

9.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 1000
9.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto ofi-

ciālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemš
2000

9.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 1200
9.5.1.7. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu 

publiskās vietās
1000

9.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 1000
9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 6000
10.1.4.2. Naudas sodi, ko uzliek administratīvā komisija 3000
10.1.4.3. Naudas sodi, ko uzliek administratīvā komisija, saskaņā 

ar saistošiem noteikumiem
1000

10.1.4.4. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības policija, saskaņā ar 
CSDD sankcijām

2000

12.3.9.9.9. Dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti 
šajā klasifikācijā

4490

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 20000
18.6.2.1. No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija 

pašvaldības pamatbudžetam pamata un vispārējās vidē-
jās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAO 
iemaksām

733368

18.6.2.2. No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija 
pašvaldības pamatbudžetam interešu izglītības program-
mu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un 
VSAO iemaksām

33509

18.6.2.3. No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija 
pašvaldības pamatbudžetam pašvaldību izglītības iestā-
dēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto 
pedagogu darba samaksa un VSAO iemaksām

83752

18.6.2.4. No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotāci-
ja pašvaldības pamatbudžetam pašvaldību speciālajām 
pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa 
internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar 
fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

245616

18.6.2.7. No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā 
dotācija pašvaldības pamatbudžetam

103077

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas (t.sk no Labklājības Ministrijas) 60163
18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie trans-

ferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 
(pasākumiem)

42952

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu trans-
ferti

103279

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 57000
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 150800

21.3.5.9.1. Ieņēmumi no vecāku maksām par mūzikas skolu 7600
21.3.5.9.2. Ieņēmumi no vecāku maksām par mākslas klasi 4200
21.3.5.9.9. Citi ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 5000
21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 

kancelejas pakalpojumiem
100
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09.000 Izglītība 4258384
09.100 Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1.posms (IS-

CED-97 0. un 1.līmenis)
2199187

ĀBELĪTE speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 494857
Pašvaldības līdzekļi 233200
Valsts mērķdotācija (pamata , visp. vid. u.c.) 245616
Iestādes ieņēmumi 16041
DZĒRVENĪTE pirmsskolas izglītības iestāde 628560
Pašvaldības līdzekļi 553512
Iestādes ieņēmumi 51062
Valsts mērķdotācija bērnu no 5 gadu vecuma izglītībai 23986
MAGONĪTE Olaines pirmsskolas izglītības iestāde 512631
Pašvaldības līdzekļi 427980
Iestādes ieņēmumi 57930
Valsts mērķdotācija bērnu no 5 gadu vecuma izglītībai 26721
ZĪLE Olaines pirmsskolas izglītības iestāde 563139
Pašvaldības līdzekļi 475210
Iestādes ieņēmumi 61923
Valsts mērķdotācija bērnu no 5 gadu vecuma izglītībai 26006

09.110-1 Bērnu uzturēšana privātājos pirmsskolās izglītības ies-
tādēs

79200

09.219 Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi, kuras 
vienlaikus nodrošina vairāku ISCED-97 līmeņu izglī-
tību ISCED-97 1.–3.līmeņa ietvaros.

1703692

Olaines 1.vidusskola 957106
Pašvaldības līdzekļi 500480
Valsts mērķdotācija (pamata , visp. vid. u.c.) 418061
Iestādes ieņēmumi 13453
Valsts mērķdotācija interešu izglītībai 18727
Valsts mērķdotācija bērnu no 5 gadu vecuma izglītībai 4842
Projekts jauniešu NORDPLUS sistēmas programma 1166
Valsts mērķdotācija mākslas kolektīvu vadītāju darba sa-
maksai

377

Olaines 2.vidusskola 700086
Pašvaldības līdzekļi 331825
Valsts mērķdotācija (pamata , visp. vid. u.c.) 319135
Iestādes ieņēmumi 12721
Valsts mērķdotācija interešu izglītībai 19539
Valsts mērķdotācija bērnu no 5 gadu vecuma izglītībai 8227
COMENIUS - Projekts “COMENIUS” 8639
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. un 2. klasēm 46500

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība 203615
Olaines mūzikas un mākslas skola 203615
Pašvaldības līdzekļi 87570
Valsts mērķdotācija (pamata , visp. vid. u.c.) 101192
Iestādes ieņēmumi 14853

09.510-2 Jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta fonds 43150
09.510-3 Izglītības funkciju nodrošināšana 13300
09.530 Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem (Pieaugušo 

izglītības centrs)
16240

10.000 Sociālā aizsardzība 1317030
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem (Olaines bāriņtiesa) 58650
10.500 Atbalsts bezdarba gadījumā  (ESF projekts “Algotie pa-

gaidu sabiedriskie darbi )
40000

10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām 
personām

1093370

Olaines sociālais dienests 1093370
Pašvaldības līdzekļi 1022618
Iestādes ieņēmumi 70752

10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasā-
kumi

125010

Finansēšana 632168
Beigu atlikums bankas kontā 200000
Aizņēmumu atmaksa 432168
PAVISAM IZDEVUMI UN FINANSĒŠANA 11775614

Olaines novada pašvaldības speciālais budžets 2013. gadam

Klasifik. 
kods

Rādītāju nosaukums 2013.gada 
plāns

KOPĀ IZDEVUMI 169281
04.000 Ekonomiskā darbība 82948
04.510 Autotransports 82948
05.000 Vides aizsardzība 86333
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana 86333
KOPĀ IZDEVUMI UN FINANSĒŠANA 169281

Klasifik. 
kods

Rādītāju nosaukums 2013.gada 
plāns

IEŅĒMUMI 82660
18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas 82660

Finansēšana 86621
Sākuma atlikums bankas kontā 86621

KOPĀ IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 169281

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība izsola sev piederoša 
neizīrēta vienistabas dzīvokļa īpašumu Zemgales ielā 2-85, Olainē, Olaines 
novadā, īres tiesības uz 12 gadiem
Dzīvokļa kopējā platība 31.90 kv.m, dzīvojamā platība 21.20 kv.m (9.stāvs). Pie 
dzīvokļa īpašuma piederošā mājas kopīpašuma domājamā daļa 3190/30207 un zemes 
kopīpašuma domājamā daļa 3190/30207
DZĪVOKĻA īres tiesību izsole notiks 2013.gada 26.februārī  plkst.11.00, Olaines 
novada domes telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2013.gada 21.februārī, plkst.12.00.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu Olaines novada pašvaldība izsola sev piederoša 
neizīrēta trīsistabu dzīvokļa īpašuma Zeiferta ielā 9-4, Olainē, Olaines novadā, 
īres tiesības uz 12 gadiem
Dzīvokļa kopējā platība 54.38 kv.m., dzīvojamā platība 41.39.kv.m (1.stāvs). Pie 
dzīvokļa īpašuma piederošā mājas kopīpašuma domājamā daļa 5438/282767 un zemes 
kopīpašuma domājamā daļa 4764/438497.
DZĪVOKĻA īres tiesību izsole notiks 2013.gada 26.februārī plkst.10.00, Olaines 
novada domes telpās, 2.stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2013.gada 21.februārī, plkst.12.00.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība izsola tai piederošu 
neizīrētu vienistabas dzīvokļa īpašumu 
Kūdras ielā 13-29, Olainē, Olaines novadā, īres tiesības uz 12 gadiem
Dzīvokļa īpašuma kopējā platība 25.32 kv.m, dzīvojamā platība 13.91 (2.stāvs). Pie 
dzīvokļa īpašuma piederošā mājas kopīpašuma domājamā daļa 2532/154421 un zemes 
kopīpašuma domājamā daļa 2532/154421. 
DZĪVOKĻA īres tiesību izsole notiks 2013.gada 26.februārī plkst.9.00, Olaines novada 
domes telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2013.gada 21.februārī plkst.12.00.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 
1.stāvā (Apmeklētāju un informācijas centrā) un
Olaines novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā “Izsoles”. 
Ar nekustamajiem īpašumiem var iepazīties dabā.

1. Apstiprināt Olaines no-
vada pašvaldības pamatbudže-
tu 2013.gadam ieņēmumos Ls 
9 854 585 apmērā un finansēša-
nas līdzekļus Ls 1 921 029 ap-
mērā, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt Olaines no-
vada pašvaldības pamatbudže-
tu 2013.gadam izdevumos Ls 
11 143 446 un finansēšanas lī-
dzekļus Ls 632 168 apmērā sa-
skaņā ar pielikumu Nr.2.

3. Apstiprināt līdzekļus ne-

paredzētiem izdevumiem Ls 50 
000 apmērā, saskaņā ar pieliku-
mu Nr.2.

4. Apstiprināt kases ap-
grozāmo līdzekļu apjomu uz 
01.01.2014. Ls 200 000 apmērā, 
saskaņā ar pielikumu Nr.2.

5. Apstiprināt Olaines nova-
da pašvaldības speciālo budžetu 
2013.gadam ieņēmumos Ls 82 
660 apmērā, saskaņā ar pielikumu 
Nr.3 un izdevumos Ls 169 281 ap-
mērā, saskaņā ar pielikumu Nr.4.

Saistošie noteikumi Nr. 1
“Par Olaines novada pašvaldības 2013. gada budžetu”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013. gada 23. janvāra 

sēdes lēmumu (1.prot ., 2.p.)

IE
Ņ

ĒM
U

M
I

IZ
D

EV
U

M
I

Olaines novada pašvaldības pamatbudžets 2013. gadam
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Olaines novada pašvaldības 2013.gada budžeta skaidrojums
2013.gadā Olaines no-

vada dome nosaka priori-
tātes – izglītība un nova-
da attīstība un teritorijas 
labiekārtošana.

Olaines novada pašval-
dības 2013.gada budžetā ie-
dzīvotājiem paredzēti jauni 
atbalsta veidi trūcīgām ģime-
nēm un maznodrošinātajiem. 
Aptuveni par 10% paaugsti-
nātas algas zemāk atalgotiem 
darbiniekiem – sociālajā die-
nestā, pedagogiem un peda-
gogu palīgiem pirmsskolas 
izglītības iestādēs, bibliotē-
ku un muzeja darbiniekiem. 
Pašvaldība apmaksā pusdie-
nas trūcīgo un daudzbērnu 
ģimeņu bērniem. Daudzbēr-
nu ģimenēm tiks piešķirti Ls 
50 vienam bērnam sakarā ar 
mācību gada sākumu, kā arī 
noteikta garantētā minimālā 
ienākumu pabalsta summa 
Ls 40 mēnesī vienai personai. 
Paredzēti uzturēšanas izde-
vumi skolēnu autobusam ar 
mērķi pārvadāt skolēnus uz/
no ar mācību procesu saistī-
tiem pasākumiem.

Plānojot 2013. gada pašval-
dības budžetu, kā prioritārs ir 
izvirzīts uzdevums nodrošināt 
pašvaldības finanšu stabili-
tāti ilgtermiņā. 2013.gadā un 
turpmāk Olaines novada paš-
valdībai būtiski ir nodrošināt 
novada attīstības un investīciju 
projektu ieviešanu un realizā-
ciju, tādējādi uzlabojot dzīves 
vides kvalitāti novadā, ielu, 
ceļu u.c. iestāžu infrastruktūru. 
Ekonomiskās krīzes apstākļos 
iespējas novirzīt līdzekļus at-
tīstības projektu finansēšanai 
kļūst ierobežotas, bet, lai vei-
cinātu Olaines novada attīstī-
bu, investīcijām infrastruktūrā 
tiks piesaistīti arī Eiropas Sa-
vienības fondu un aizņēmumu 
līdzekļi. 

Olaines novada konsolidē-
tā budžeta ieņēmumu kopē-
jais apjoms 2013.gadā plānots 
9 937 245 Ls, ko veido pamat-
budžeta ieņēmumi Ls 9 854 
585 un speciālā budžeta ieņē-
mumi Ls 82 660. Konsolidētā 
budžeta izdevumu kopējais ap-
joms 2013. gadam plānots Ls 
11 312 727 apmērā, ko sastāda 
Ls 11 143 446 pamatbudžeta 
izdevumi.

IZGLĪTĪBA
Lielākie izdevumi plānoti 

izglītībai un izglītības iestā-
žu darbības nodrošināšanai 
(pirmsskolas izglītības iestā-
dēm, vidusskolām, sākumsko-
lai, Olaines Mūzikas un māks-
las skola, Olaines Pieaugušo 
izglītības centrs). Līdzekļi pie-
šķirti bērnu uzturēšanai pri-
vātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs, jauniešu aktivitāšu 
finansiālā atbalsta fondam, iz-

2013.gada Olaines novada pašvaldības budžeta ieņēmumi

glītības funkciju nodrošināša-
nai, brīvpusdienu nodrošināša-
nai Olaines 1. un 2.vidusskolā.

2013.gadā Olaines 1.vidus-
skola un Olaines 2.vidussko-
la turpinās darboties dažādos 
starptautiskajos projektos. 
Olaines 1.vidusskolā paredzēts 
iegādāties jaunu datortehniku. 
Abās skolās tiks veikti klašu 
kārtējie remontdarbi. Lai no-
drošināt skolēnu un bērnu dro-
šību, visās izglītības iestādēs 
izbūvēs jaunu ugunsdzēsības 
signalizāciju. PII “Dzērvenīte” 
veiks virtuves bloka rekons-
trukciju, SPII “Ābelīte” - ba-
seina rekonstrukciju, PII “Zīle” 
– veļas mazgātavas un kāpņu-
telpu remontu, PII “Magonīte” 
kāpņu telpu remontu.

Pirmsskolas izglītības ies-
tādēs un Olaines 1.vidusskolas 
un 2.vidusskolas sagatavoša-
nas grupā notiks 5 - 6 gadīgo 
bērnu sagatavošana skolai. 
Dome paredzēja izdevumus 
Olaines novada bērnu no 1,5 
gadu vecuma uzturēšanai pri-
vātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs. Pašvaldība apmaksā 
90% no faktiskiem vidējiem 
uzturēšanas izdevumiem paš-
valdības pirmsskolas izglītības 
iestādēs vienam bērnam mēne-
sī attiecīgajā budžeta gadā.

Lai veicinātu veselīga uz-
tura normām atbilstošas pus-
dienas pieejamību pēc iespējas 
lielākam izglītojamo skaitam 
skolās, veicot brīvprātīgo ini-
ciatīvu izpildi, pašvaldība ap-
maksās vairāk nekā pusi no 
ēdināšanas maksas skolēniem 
dienā, lai skolēnu vecāku mak-
sa dienā būtu tikai Ls 0,40.

Lai vecākiem būtu mazāk 
jāiegulda līdzekļu bērna saga-
tavošanā skolai, pašvaldība pa-
redz līdzekļus mācību grāmatu 
iegādei un mācību līdzekļu ie-
gādei pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs (“Dzērvenī-
te”, “Zīle”, “Magonīte” un di-
vām pašvaldības grupām SPII 
“Ābelīte”), kā arī pilnībā no-
drošina izglītības programmu.

Pašvaldība arī 2013.gadā 
turpinās kompensēt pilnībā vai 
daļēji (katru gadījumu izvēr-
tējot individuāli) braukšanas 
izdevumus Olaines novada 
skolēniem, kas ir saistīti ar iz-
glītības iestādes apmeklēšanu. 
Transporta izdevumu kompen-
sācijai skolēniem atvēlēti Ls 
90 320. Pašvaldība saglabāja 
visus 2012.gadā izveidotos un 
no pašvaldības puses apmaksā-
tos skolēnu autobusu reisus.

Paredzēts finansējums eko-
nometņu organizēšanai Olai-
nes 1.vidusskolas struktūrvie-
nībā “Olaines sākumskola” 
un Olaines 2.vidusskolā 2013.
gada vasarā.

Īpaša vērība tiks pievērsta 
jaunatnes politikai Olaines no-
vadā. Atbilstoši izstrādātajai 
Olaines novada jaunatnes po-
litikas stratēģijai 2012.–2018.
gadam un rīcības plānam, ir 
paredzēts finansējums aktivitā-
tēm un pasākumiem, t.sk. sko-
lēnu nodarbinātības pasākumu 
vasaras brīvlaikā organizēšanai 
2013.gadā un jauniešu projek-
tu konkursam “Olaines nova-
da jauniešu ideju – projektu 
konkurss”. Tiks nodrošināta 
jauniešu apmācība par karjeras 
iespējām, brīvprātīgā darba po-

pularizēšana.
Paredzēts finansējums, lai 

izmaksātu pašvaldības stipen-
dijas Olaines 1. un 2.vidus-
skolas 10.-12.klašu sekmīgā-
kajiem skolēniem. Izglītības 
funkciju nodrošināšanai Tāpat 
paredzēti līdzekļi pedagoģiski 
medicīniskās komisijas dar-
bības nodrošināšanai, mācību 
priekšmetu novada olimpiāžu 
organizēšanai, starpnovadu 
skolēnu sporta sacensībām, 
izglītības iestāžu pedagogu 
konferencei, skolēnu mācību 
priekšmetu olimpiāžu (konkur-
su, skašu, sacensību) laureātu 
un viņu skolotāju godināšanai, 
pedagogu tālākizglītības pasā-
kumu (pieredzes semināri) or-
ganizēšanai un citi.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Šinī izdevumu sadaļā ieplā-

noti Ls 1317030 vai 11,64% 
no kopējiem plānotiem izde-
vumiem, tai skaitā pašvaldības 
aģentūras “Olaines sociālais 
dienests” darbības nodrošinā-
šanai. Vairāk kā puse no šīs 
summas paredzēta dažāda vei-
da pabalstiem un pakalpoju-
miem. Daudzbērnu ģimenēm 
tiks piešķirti Ls 50 vienam bēr-
nam iegādei sakarā ar mācību 
gada sākumu, kā arī noteikta 
garantētā minimālā ienākumu 
pabalsta summa Ls 40 mēnesī 
vienai personai.

Pašvaldība turpinās SOS 
bērnu ciematu projektu Olai-
nes novadā, kas ir atbalsta 
punkts novada ģimenēm. 

Sadaļā “Sociālā aizsardzī-
ba” ir paredzēts finansējums 
gan Olaines bāriņtiesas, gan 

Olaines sociālā dienesta, gan 
klientu pieņemšanas punktu 
Jaunolainē un Gaismās, gan 
Olaines sociālās aprūpes cen-
tra, gan Olaines bērnu un jau-
niešu sociālā atbalsta centra 
“OLAKS”, gan Dienas centra 
cilvēkiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem darbības nodro-
šināšanai, gan atbalstam bez-
darba gadījumā, realizējot Ei-
ropas Sociālā fonda projektu. 
Arī tiks turpināta pārtikas paku 
izsniegšana un nodrošinātas 
telpas higiēnas normu ievēroša-
nai Olaines novada bezpajumt-
niekiem, nodrošinot iespēju 
nomazgāties dušā un izmazgāt 
veļu, kā arī tiks nodrošināta 
bezmaksas ēdināšana.

Piešķirti līdzekļi Olaines 
novada nevalstisko organizāci-
ju darbības atbalstam.

Lai saglabātu autobusa rei-
sus Olaine – Sila kapi, Olaine 
– Pēternieki un Olaine - Jāņu-
pe, paredzēts finansējums 
transporta izdevumu kompen-
sācijai, kuri rodas saistībā ar šo 
maršrutu nodrošinājumu.

VESELĪBA
Medicīnai plānoti Ls 10 

000 apmērā veselības aprūpes 
funkcijas pieejamības nodroši-
nāšanai.

ATPŪTA, KULTŪRA UN 
SPORTS

Ieplānoti Ls 1 420 277 jeb 
12,55 % apmērā no kopējiem 
budžeta izdevumiem. Pare-
dzēts finansējums stadiona 
rekonstrukcijai pie Olaines 
2.vidusskolas, skeitparka at-
jaunošanai Olainē, āra trena-
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žieru iegādei Jaunolainē un 
bērnu rotaļlaukuma ierīkošanai 
Grēnēs un Jāņupē. 

Lai veicinātu veselīgu dzī-
vesveidu un uzlabotu iedzīvo-
tājiem sportošanas iespēju no-
drošinājumu, Olaines novada 
pašvaldība nekustamajā īpašu-
mā Zemgales ielā 33A izvei-
dos sporta zāli, kuru izmantos 
treniņnodarbībām, dažādām 
novada sporta sekcijām, atse-
višķos gadījumos arī sacensību 
norisei. 

Tāpat šajā sadaļā tiek plā-
nots finansējums Olaines Sporta 
centra darbības nodrošināšanai, 
Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja darbībai, Olaines Kul-
tūras centra ar struktūrvienī-
bām (Olaines Kultūras nams, 
Jaunolaines Kultūras nams, 
Jaunolaines Bibliotēka, Gaismu 
Bibliotēka, Olaines Bibliotēka) 
darbības nodrošināšanai. Šajā 
sadaļā arī paredzēts finansē-
jums māksliniecisko pašdarbī-
bas kolektīvu darbības atbals-
tam, dziesmu un deju svētkiem.

Pašvaldība nodrošina ie-
dzīvotājiem bezmaksas brīvas 
pieejas internetu pašvaldības 
bibliotēkās (Olaines Bibliotēkā 
(15 datori), Jaunolaines Biblio-
tēkā (3 datori), Gaismu Biblio-
tēkā (3 datori)).

EKONOMIKA
Ekonomiskajai darbībai pa-

redzēti Ls 1 530 948 vai 13.53 
% no budžeta kopējiem izde-
vumiem.

Daudz uzmanības veltīts te-
ritorijas labiekārtošanai, infra-
struktūras attīstībai Olaines no-
vadā. Plānots turpināt Olaines 
novada ceļu seguma rekons-
trukcijas programmas 2013.-
2020.gadam īstenošanu, kam 
pamatbudžetā paredzēti Ls 900 
000, tai skaitā Ls 550 000 ceļa 
izbūvei Medemciemā.

Olaines novadā uzturamo 
ceļu kopgarums ir 150 km. 
Ceļu uzturēšanai no valsts tika 
ieskaitīts finansējums – Ls 82 
660 (finansējums speciālajā 
budžetā). Ar šo naudu nepie-
tiek, lai uzturētu ceļus, t.sk., lai 
nodrošinātu kvalitatīvo pašval-
dības ceļu ikdienas uzturēšanu 
un remontu. Tāpēc tāpat kā 
iepriekšējos gados, pašvaldība 
papildus no pamatbudžeta pie-
šķīra Ls 60 000 ceļu uzturēša-
nai, greiderēšanai, šķembu pie-
beršanai un bedrīšu remontam.

Paredzēts izbūvēt veloce-
liņu “Olaine – Līdumi (Klīves 
karjers)”, kas pilnībā tiks ap-
maksāti no pavadības budžeta. 
Veloceliņa izbūve uzlabos sa-
tiksmes dalībnieku drošību un 
ļaus komfortabli nokļūt ar ve-
losipēdiem, skrituļslidām vai 
kājām iepriekšminētajā vietā. 

Pašvaldība turpinās līdz 
50% apmērā līdzfinansēt nova-
da daudzdzīvokļu māju iekšpa-

Olaines novada pašvaldības 2013.gada budžeta skaidrojums
galmu rekonstrukcijas darbus 
un uzsāks dārzkopības sabied-
rību infrastruktūras uzlaboša-
nas projektu realizēšanas līdz-
finansēšanu. 

VIDES AIZSARDZĪBA
Tai izdalīti Ls 358 333 (Ls 

272 000 pamatbudžetā un Ls 
86 333 speciālajā budžetā), jeb 
3,17 % no kopējiem plānota-
jiem izdevumiem. 

NOVADA TERITORIJAS 
UZTURĒŠANA

Finansējums paredzēts pil-
sētas un novada ielu, laukumu, 
parku, kapsētu un citu pašval-
dības īpašumā esošo teritoriju 
uzturēšanai. Klaiņojošo dzīv-
nieku sterilizācija un ķeršana. 
Plānots sakārtot Olaines nova-
da meliorācijas sistēmu, pilsē-
tas kanāla krastus, pilsētas ka-
nalizācijas sistēmas un apkopt 
meliorācijas kanālu. 

PAŠVALDĪBAS 
TERITORIJU 

UN MĀJOKļU 
APSAIMNIEKOŠANA
Šajā sadaļā paredzēts finan-

sējums Sila kapu labiekārtoša-
nas projekta (jaunās kapličas) 
izstrādāšanai un tā realizācijai, 
ēkas Zemgales ielā 31 apsaim-
niekošanai, “Olaines novada 
ilgtspējīgas attīstības program-
mas nākošajam periodam” iz-
strādei, norāžu stabu uzstādīša-
nai Jaunolainē, Medemciemā, 
Gaismās, svētku noformēju-
mam novada teritorijā, apzaļu-
mošanas pasākumiem novadā 
u.c. pasākumiem. Apgaismoju-

ma uzturēšanai un rekonstruk-
cijai piešķirts Ls 155 000, t.sk., 
paredzēta apgaismojuma izbū-
ve Olaines pagasta teritorijā, 
lai apgaismotu ceļus un ielas 
(Drustu gatvē Olainē, Grāv-
ja ielā, Pārolainē, pašvaldības 
ceļa CA016 – A8 – Kūdras 
fabrika apgaismojuma izbūve 
(L-1 no bērnu spēļu laukuma 
līdz TP-0634 un no TP-0634 
līdz Medemciema robežas 
beigām – L-2), gājēju celiņa 
apgaismojuma atjaunošanas 
darbi Ziemeļaustrumu apved-
ceļš (no Rīgas ielas virzienā uz 
loģistikas centru), apgaismoju-
ma ierīkošanas darbi Bērzpils 
ciematā, no ceļa CA 024 Bērz-
pils-Brāļu kapi, apgaismojuma 
ierīkošanas darbi Akācijas ielā, 
Pārolainē, apgaismojuma ierī-
košanas darbi Smilšu ielā, Ošu 
ielā, Jaunolainē).

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
Plānoti izdevumi Pašvaldī-

bas policijas darbības nodro-
šināšanai. Novada teritorijā 
nodrošinātas divas pašvaldības 
policijas ekipāžas 24 stundas 
diennaktī. Plānots izveidot vi-
deonovērošanas sistēmu Olai-
nē un Jaunolainē.

VISPĀRĒJIE VADĪBAS 
DIENESTI

Šajos izdevumos ietilpst 
izdevumi novada pašvaldības 
administrācijai, aizdevumu 
procentu maksājumi Valsts ka-
sei, maksājumi citām pašval-
dībām par izglītības pakalpo-
jumiem, iemaksas pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā, 

izdevumi neparedzētiem gadī-
jumiem (rezerves fonds) un citi 
izdevumi.

Ieplānoti līdzekļi izglītības 
funkciju nodrošināšanai, t.i., 
norēķiniem ar citām pašvaldī-
bām par obligātās izglītības pa-
kalpojumiem, ja Olaines nova-
da skolēni apmeklē izglītības 
iestādi ārpus Olaines novada. 

IZPILDVARAS UN 
LIKUMDOŠANAS VARAS 

INSTITŪCIJAS
 Šeit paredzētais finansē-

jums ietver ne tikai atlīdzību, 
bet arī finansējumu adminis-
trācijas darba nodrošināšanai 
(t.sk., komunālie maksājumi, 
tehniskais nodrošinājums, pas-
ta izdevumi, kā arī izdevumi, 
kas saistīti ar svinīgā pasākuma 
“Olaines novada jaundzimušo 
reģistrācija” un Zelta kāzu no-
risi, iedzīvotāju informēšanu – 
pašvaldības izdevums “Olaines 
Domes Vēstis”, video sižeti, 
dāvana iedzīvotājiem gada no-
galē – pašvaldības informatīvs 
galda kalendārs, pašvaldības 
interneta mājas lapas uzturēša-
na u.tml. 

Aptuveni par 10% paaug-
stinātas algas zemāk atalgo-
tiem darbiniekiem – sociālajā 
dienestā, pedagogiem un pe-
dagogu palīgiem pirmsskolas 
izglītības iestādēs, bibliotēku 
un muzeja darbiniekiem. Šajā 
sadaļā ir paredzēti uzturēšanas 
izdevumi skolēnu autobusam 
ar mērķi pārvadāt skolēnus uz/
no ar mācību procesu saistī-
tiem pasākumiem. 

Plānots izremontēt un ap-

rīkot Apmeklētāju pieņemša-
nas un informācijas centra fo-
ajē 1.stāvā, Zemgales ielā 33, 
Olainē.

Turpmākajos divos saim-
nieciskajos gados plānots pie-
vērst tikpat lielu uzmanību so-
ciālajai politikai un izglītības 
jomai. Plānots turpināt novada 
infrastruktūras attīstību, tajā 
skaitā Olaines novada ceļu 
seguma rekonstrukcijas prog-
rammas 2013.–2020.gadam 
īstenošanu. Iesākt jaunus un 
turpināt realizēt ūdenssaimnie-
cības attīstības projektus, pie-
saistot Eiropas Savienības fon-
du līdzfinansējumu. Turpinām 
meklēt iespējas ES finansēju-
ma piesaistei sporta kompleksa 
Olainē attīstīšanai. Turpināsim 
veikt meliorācijas sistēmas 
sakārtošanas darbus novada 
teritorijā. Veiksim pasākumus 
pašvaldības sniegto pakalpo-
jumu uzlabošanā, kvalitātes 
celšanā, paaugstinot novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Plānots īstenot energoefektivi-
tātes uzlabošanas pasākumus 
pašvaldības iestādēs – pirms-
skolas izglītības iestādē “Ma-
gonīte” (vecais korpuss), Olai-
nes sociālās aprūpes centrā un 
daudzdzīvokļu mājās.

Inta Purviņa,
Domes priekšsēdētāja 

vietniece

* Izsmeļošāks skaidrojums 
2013.gada budžetam lasāms 
www.olaine.lv sadaļā Pašval-
dība->Dokumenti->Budžets

2013.gada Olaines novada pašvaldības budžeta izdevumi
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Draudzes “Svētā Trīsvienība” 
administrācijas PAZIŅOJUMS!

Draudze sniedz palīdzību pilsētas trūcīgajiem 
iedzīvotājiem! 

Katru trešdienu laikā no plkst.17:00-19.00 
(Olainē, Kūdras ielā 12a) 

var saņemt bezmaksas talonu un reizi mēnesī 
apmaiņā pret šo talonu – izņemt pārtikas paku.

Церковь «Святая Троица» каждую среду 
с 17.00-19.00 (Олайне, ул.Кудрас12а) 

выдает бесплатный талон, который можно 
раз в месяц обменять на продуктовый пакет.

DKS “KŪDRA PLAST” PAZIŅOJUMS

Maksājumus par mazdārziņiem var veikt mēneša 
pēdējā ceturtdienā no plkst. 18.00 līdz 19.00 
Olaines kultūras centra foajē Zeiferta ielā 11, 

vai pārskaitot bankas kontā. 

Платежи за огороды принимаются в последний 
четверг месяца с 18-00 до 19-00 часов в фойе 
Олайнского центра культуры ул. Зейферта, 11 

или перечислением.

DKS “Kūdra Plast”reģ.Nr.40003329496
AS “GE Money Bank”,BATRLV2X

Konts Nr. LV20BATR0051501854700, 
“SWEDBANK”, HABALV22

Konts Nr.LV69HABA0551035919330
Maksājuma mērķis: Biedru nauda un zemes 

noma. ZG Nr.XXX sektors (P,K,C,V)

DKS “Kūdra Plast” valde

SIA “ZEIFERTI” INFORMĒ

Sievietes aicinātas veikt 
krūšu izmeklējumus Veselī-
bas Centrs 4 mobilajā ma-
mogrāfā, kas ieradīsies Olai-
nē 1. un 28.martā,  30.aprīlī 
un 21. maijā. Minētajos da-
tumos mamogrāfs atradīsies 
pie Olaines veselības centra, 
Veselības ielā 5

Uz pārbaudi lūdz ierasties 
TIKAI pēc iepriekšēja pie-
raksta! Pieraksts pa tālruņiem 
67142840 un 27866655.

Sievietēm, kuras ir saņē-
mušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta 
Valsts skrīninga programmas 
ietvaros izmeklējums ir bez 
maksas (uzaicinājuma vēstule ir 
derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas 
datuma). Ar ģimenes vai ārstē-
joša ārsta norīkojumu izmeklē-
jums maksā Ls 2. Savukārt, ar 
ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta 
norīkojumu, kuram NAV līgu-
mattiecību ar Nacionālo veselī-
bas dienestu – par pilnu maksu.

Sīkāka informācija www.
mamografija.lv vai rakstot uz 
e-pastu info@mamografija.lv.

Mamogrāfs 
Olainē2013.gada 4.martā plkst.11.00

Jaunolaines Kultūras namā,  
Meža ielā 2, Jaunolainē

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko 
publisku sanāksmi 

SIA “Zeiferti” iesniegtā 
siltumenerģijas tarifu projekta 

apspriešanai
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo 
informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un 

ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa 
projektu var SIA “Zeiferti”, kantora telpās: 

m.“Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, 
LV- 2127, otrajā stāvā, darba dienās 

no plkst. 8.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00,  
iepriekš sazinoties ar SIA “Zeiferti” pārstāvi   
Viesturu Liepu pa tālr. 67965897, 26411988.

Plašākas filiāļu tīkla 
restrukturizācijas ietvaros, 
GE Money Bank slēgs filiāli 
Olainē, Zemgales ielā 37. Fi-
liāles pēdējā darba diena būs 
šā gada 7.marts. Lēmums 
pieņemts, lai pielāgotu ban-
kas izmaksas pašreizējai biz-
nesa aktivitātei un apjomam 
Latvijā. 

GE Money Bank turpinās 
nodrošināt klientus ar bankas 
pakalpojumiem 8 filiālēs, in-
ternetbankā un bankomātos.

Plānotajai filiāļu aizvēr-
šanai nebūs tiešas ietekmes 
uz GE  Money Bank Latvija 
klientu depozītiem un saistī-
bām. Klienti, kurus skars šī 
restrukturizācija tiks aicinā-
ti turpināt saņemt pakalpo-
jumus tuvākajā GE Money 
Bank filiālē, kā arī turpināt 
izmantot bankomātus un in-
ternetbanku, lai piekļūtu sa-
viem līdzekļiem. Klienti tiek 
aicināti turpināt kredītu at-
maksu atbilstoši līgumā no-
teiktajam grafikam.

Slēdz GE 
Money Bank 
Olaines filiāli
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1. Pasākumi sabiedriskās 
kārtības pārkāpumu novērša-
nā un noziedzības apkarošanā.

3 reidi ar Valsts policijas Kri-
minālpoliciju. Visu reidu laikā 
dažādās Olaines pagasta vietās 
izņemts ap 80400 cigarešu ar 
Krievijas akcīzes markām un ap 
13 litriem nezināmas izcelsmes 
šķidruma ar alkoholam raksturī-
gu smaku.

Pašu spēkiem atklāti 14 no-
ziedzīgie nodarījumi.

Pašu spēkiem aizturētas 5 
policijas meklēšanā esošas per-
sonas (aizdomās turamas par no-
ziedzīgo nodarījumu izdarīšanu 
(no tām 1 persona pat par smagu 
miesas bojājumu nodarīšanu). 

Aizturētas 64 personas par 
noziedzīgiem nodarījumiem, no 
tām:

1 persona nozieguma vietā 
par slepkavības izdarīšanu; 

2 personas nozieguma vietā 
par smagu miesas bojājumu no-
darīšanu;

2 personas par miesas bojā-
jumu nodarīšanu (viena no tām-
mazgadīgam bērnam);

9 personas uz karstām pēdām 
par metāla zādzību (4 no tām no-
zieguma vietā);

3 personas uz karstām pēdām 
par magoņu zādzību DKS “Vef 
–Baloži”;

3 personas par zādzības mē-
ģinājumu veikalā;

6 personas aizdomās par nar-
kotisko vielu lietošanu.

Aizturētas 5 personas par 
sveša īpašuma bojāšanu, no tām: 
4 personas par svešu automašīnu 
bojāšanu; 1 persona par dzīvoja-
mās mājas izdemolēšanu. 

Aizturēta 1 persona par neli-
kumīgu meža izzāģēšanu. 

Aizturētas 16 personas (no 
tām 4 nepilngadīgas) par pilsē-
tas īpašuma un arhitektonisko 
elementu bojāšanu (par apgais-
mes stabu demolēšanu, par āra 
trenažieru apzīmēšanu pilsētas 
Mežaparkā, par bērnu rotaļu 
laukuma demolēšanu, par ap-
zaļumošanas elementu, piestip-
rinātu pie apgaismes stabiem, 
demolēšanu, par Mežaparka 
estrādes apkārtnes demolēšanu 
(biotualešu apgāšanu), par be-
tona grodu apzīmēšanu ar krāsu 
baloniņiem, par sienu apzīmēša-
nu G/K “Žiguļi”un par atkritumu 
apgāšanu un demolēšanu.

Atrastas 3 meklēšanā esošas 
automašīnas, kā arī atrasta no-
zagta pasta soma.

Kopā ar Valsts policiju aiztu-
rētas personas, no kurām: 1 po-
licijas meklēšanā esoša persona; 
3 personas par noziedzīgu noda-
rījumu izdarīšanu; 1 persona par 
narkotisko vielu lietošanu.

Regulāra patrulēts Olaines 
novada teritorijā, vakara maiņās 
pastiprināti patrulēts pie pilsētas 
izklaides vietām utt. Regulāra 
sociālo istabu Zemgales ielā 31, 
Olainē apsekošana. Rūpnīcu un 
Celtnieku ielu apsekošana vaka-
ra un nakts stundās, lai novērstu 
zādzību gadījumus no rūpniecī-
bas objektiem;

Novada mežu un mazdār-
ziņu teritoriju pastāvīga ap-
sekošana, lai novērstu smilšu 
rakšanas un izvešanas, zādzību, 
nelikumīgu ugunskuru dedzinā-
šanas faktus un dārziņu uguns-
grēku gadījumus.

Bijuši 16 izbraukumi uz 
ugunsgrēkiem.

Patrulēšana pie dzelzceļa 
stacijas (pēdējo vilcienu sagaidī-
šana un pasažieru pavadīšana ar 
mērķi izslēgt laupīšanas gadīju-
mus).

Par skaņu aparatūras lietoša-
nu vai cita veida trokšņošanu un 
iedzīvotāju naktsmiera traucēša-
nu sodītas 10 personas.

2. Pasākumi, lai veicinātu 
autovadītāju un gājēju discip-
linētību un novērstu automašī-
nu vadīšanu reibuma stāvoklī.

Patrulēšanas laikā aizturētas 
personas, kas vadīja automašī-
nas alkohola reibuma stāvoklī, 
no kurām 1 persona, kas izrai-
sīja CSN, sabojājot pilsētas ap-
gaismes stabu. 2 personas, kas 
vadīja automašīnas bez vadītāja 
apliecības (viena pat bez a/m nu-
murzīmēm), no tām 1 nepilnga-
dīga persona.

Bijuši 14 izbraukumi uz 
CSN. Par apstāšanās un stāvēša-
nas noteikumu pārkāpšanu sodī-
tas 128 personas.

3. Pasākumi teritoriju un 
īpašumu sakopšanas veicinā-
šanā un uzraudzīšanā:

Veikta regulāra teritoriju un 
īpašumu apsekošana sakarā ar 
zemes gabalu sakopšanu, zā-
les nopļaušanu, sniega tīrīšanu, 
izvešanu utt. Par teritoriju ne-
kopšanu rakstiski brīdināti 365 
īpašnieki.

Par teritoriju nekopšanu (zā-
les nenopļaušanu) pie adminis-
tratīvās atbildības sauktas 222 
personas.

Par teritoriju nekopšanu–ielu 
un gājēju celiņu nenotīrīšanu no 
sniega un ledus pie administratī-
vās atbildības sauktas 3 personas.

Pie administratīvās atbildī-
bas sauktas personas par teritori-
ju piesārņošanu ar atkritumiem, 
par vides piesārņošanu, par at-
kritumu dedzināšanu, kā arī par 
apstādījumu bojāšanu.

Par nepiedalīšanos pašval-
dības organizētajā atkritumu 
apsaimniekošanā rakstiski brī-
dināti 309 īpašnieki, pie admi-
nistratīvās atbildības sauktas 78 
personas.

4. Veikti pasākumi pilsē-
tas teritorijas atbrīvošanai 
no acīmredzami neekspluatē-
jamiem transportlīdzekļiem. 
Rakstiski brīdināti auto īpaš-
nieki, izsūtot tiem brīdinājuma 
vēstules. Par auto “vraku” ne-
novākšanu no pilsētas teritorijas 
sastādīts administratīvā pārkā-
puma protokols. Kopā novākti 3 
automašīnu “vraki”.

5. Pasākumi dzīvnieku tu-
rēšanas noteikumu pārkāpša-
nas ierobežošanā.

Pie administratīvās atbildī-
bas saukti suņu īpašnieki par 
suņu vešanu pastaigā bez pava-

Pašvaldības policijas atskaite par darbu 2012.gadā
1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli/ pārkāpuma izdarīšanas vietā 
izrakstīti administratīvo pārkāpumu protokoli-paziņojumi 540

         1.1. par APK normu neievērošanu 261
         1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu 128
         1.3. par Saistošo noteikumu neievērošanu 151
2. Izteikti rakstiski brīdinājumi 89
3. Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu Ls 5695,-
4. Sastādīti akti 688
5. Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām 1746
6. Aizturētas personas un nogādātas Olaines PI 355
7. Nogādātas/nodotas personas uz NMP 90

8. Nogādātas mājās personas, kas nevar patstāvīgi pārvietoties 78

9. Nogādātas personas uz ANPREN narkoloģiskās ekspertīzes veikšanai 56
10. Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem 3
11. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 57
12. Sniegts atbalsts Valsts policijai 99
13. Pieņemti apmeklētāji 214
14. Izskatīti iesniegumi 338
15. Veiktas apsekošanas sakarā ar teritorijas nesakopšanu 988
16. Izteikti mutiski brīdinājumi 524
17. Pieņemti rakstiski paskaidrojumi 267
18. Sniegts atbalsts domei, struktūrvienībām, pašvaldības uzņēmumiem un 
iestādēm 57

19. Apsekoti dzīvokļi/sociālās istabas 32
20. Azartspēļu zāļu apsekošana (reizes) 2
21. Izbraukumi uz ugunsgrēkiem 16
22. Izbraukumi uz CSN 14

23.Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi nogādāti klaiņojošie 
dzīvnieki

47 suņi
1 kaķēns
1 sesks

24. Izķerti un īpašniekiem nodoti klaiņojoši suņi 0
25. Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes 13

das un suņu klaiņošanas pieļau-
šanu, kā arī par apkārtējo iedzī-
votāju miera traucēšanu. Olaines 
novada teritorijā kopā izķerti 47 
klaiņojošie suņi.

6. Pasākumi alkohola lieto-
šanas un tirdzniecības pārkā-
pumu novēršanā.

Par atrašanos sabiedriskā vai 
publiskā vietā ar atvērtu alkoho-
lu saturošu dzērienu iepakojumu 
sodīta 1 persona.

Par pārmērīgu/kaitīgu alko-
hola lietošanu, atrašanos sabied-
riskās vietās cilvēka cieņu ap-
kaunojošā stāvoklī vai alkohola 
lietošanu sabiedriskās vietās so-
dītas 59 personas.

Par nepilngadīgo personu at-
rašanos alkohola reibumā un/vai 
alkohola lietošanu publiskās un 
sabiedriskās vietās sodītas 5 per-
sonas un viņu vecāki.

Par alkoholisko dzērienu 
tirdzniecību nepilngadīgām per-
sonām sodīts 1 tirdzniecības dar-
binieks.

7. Pasākumi smēķēšanas 
ierobežošanas un tabakas iz-
strādājumu tirdzniecības pār-
kāpumu novēršanā. Veikta pa-
stāvīga kontrole par informējošo 
uzrakstu izvietošanu un esamību 
novada teritorijā saskaņā ar li-
kumu “Par tabakas izstrādājumu 
realizāciju, reklāmu un lietoša-
nas ierobežošanu”. 

8. Pasākumi tirdzniecības 
noteikumu pārkāpšanas no-
vēršanā.

Regulāra tirdzniecības vie-
tu un kafejnīcu pārbaude (t.sk. 
realizācijas termiņu ievērošana) 
ar nolūku kontrolēt alkoholis-
ko dzērienu un tabakas aprites 
likuma ievērošanu attiecībā uz 

nepilngadīgām personām un al-
kohola tirdzniecību veikalos pēc 
plkst.22.00, nepilngadīgo perso-
nu atrašanos spēļu zālēs un pēc 
plkst.23.00 pilsētas kafejnīcās, 
kā arī lai novērstu iedzīvotāju 
naktsmiera traucēšanu pilsētas 
izklaides vietu apkārtnē. Valsts 
ieņēmumu dienesta reģionālajai 
iestādei un Pārtikas un veterinā-
rajam dienestam ziņots par dažā-
diem pārkāpumiem.

9. Regulāra patrulēšana 
mācību stundu laikā pie Olai-
nes 1.vidusskolas un Olaines 
2.vidusskolas un OMTK ar 
nolūku novērst nepilngadīgo 
personu masveida smēķēšanas 
gadījumus. Nodrošināta sabied-
riskā kārtība minētās teritorijās 
un disciplinēti autovadītāji uz 
gājēju pārejām pie skolām.

10. Preventīvais darbs ar 
skolēniem un bērniem, kopā 
ar VP Olaines iecirkni. Organi-
zētas pārrunas un lekcijas par 
dažādām tēmām (par Olaines no-
vada saistošo noteikumu ievēro-
šanu; kriminālo un administratīvo 
atbildību; drošības noteikumiem 
lietojot internetu; velosipēdistu 
drošību; narkotisko vielu un al-
kohola lietošanas sekām; rīcību 
ekstremālās situācijās. 

11. Sniegts atbalsts P/A 
“Olaines sociālais dienests” 
un Olaines novada Bāriņtiesai, 
veicot apsekošanas, nodrošinot 
sabiedrisko kārtību sociālajās 
istabās, uzraugot bērnu au-
dzināšanu un skolas apmek-
lējumus sociāli nelabvēlīgajās 
ģimenēs un sniedzot nepiecie-
šamo informāciju.

Kopā 10 reidi.
12. Pastāvīgi sniegts at-

balsts pašvaldības mācību ies-
tādēm, nodrošinot sabiedrisko 
kārtību skolu diskotēkās, svēt-
ku pasākumos un operatīvi 
reaģējot uz dažādiem skolas 
iekšējās kārtības noteikumu 
pārkāpumiem.

13. Regulāri sniegts atbalsts 
pašvaldības uzņēmumiem un 
organizācijām - Olaines Kul-
tūras centram, Olaines sporta 
centram, A/S “OŪS” un SIA 
“Olaines veselības centrs”.

14. Sniegts atbalsts pašval-
dības Būvvaldei.

Kopā ar būvvaldes darbi-
niekiem apsekoti īpašumi ar 
mērķi konstatēt nelikumīgus 
būvniecības gadījumus un citus 
likumpārkāpumus. Par Olaines 
pagasta teritorijas plānojuma no-
teikumu pārkāpšanu sastādīti 2 
administratīvā pārkāpuma proto-
koli. Par patvaļīgu un nelikumī-
gu ceļa apzīmējuma izveidošanu 
sastādīts 1 administratīvā pārkā-
puma protokols. Par patvaļīgu 
un nesaskaņotu koku izciršanu 
pie administratīvās atbildības 
saukta 1 persona. Veikta regulā-
ra reklāmas izvietošanas atļauju 
pārbaude visos Olaines novada 
komercobjektos.

15. Veikti pasākumi pavasa-
ra plūdu skartajās teritorijās.

Regulāri apsekota Olaines 
novada teritorija, lai apzinātu 
situāciju un novērstu marodie-
risma gadījumus plūdu dēļ pa-
mestajās mājās.

Šo atskaiti, kā arī pašval-
dības policijas iknedēļas ak-
tualitātes var lasīt pašvaldības 
interneta mājas lapā www.
olaine.lv sadaļā SABIEDRĪBA-
>SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA.



12

Jāzeps Cimoška, 77 gadus vecs - 24.01.2013
Gaļina Dmitrijeva, 73 gadus veca - 15.01.2013
Dmitrijs Donskojs, 63 gadus vecs - 08.02.2013
Romāns Dzenis, 70 gadus vecs - 28.01.2013

Jevgenija Golubeva. 75 gadus veca - 24.01.2013
Biruta Kiršteine, 84 gadus veca - 25.01.2013
Agris Kupčus, 57 gadus vecs - 19.01.2013

Stepanida Kurdiševa, 80 gadus veca - 20.01.2013

Jurijs Kuzņecovs, 59 gadus vecs - 21.01.2013
Zinaida Oļhova, 80 gadus veca - 24.01.2013

Margarita Opincāne, 56 gadus veca - 01.02.2013
Jevstafijs Semjonovs, 75 gadus vecs - 21.01.2013

Natālija Smagare, 87 gadus veca - 06.02.2013
Feoktista Smirnova, 83 gadus veca - 09.02.2013
Vladimirs Šarakovs, 73 gadus vecs - 09.02.2013
Lidija Šteigmane, 83 gadus veca - 21.01.2013

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
februārī

70. gadskārtā
Antoņinu Bistrovu
Aivaru Brensonu
Ņinu Dreļevsku
Juriju Kalmikovu
Guntu Krastiņu
Ināru Legzdiņu
Viju Lezdiņu
Viktoru ļebedevu
ļubovu Ņilovu
Janīnu Polkovņiku
Lidiju Simsoni
Nikolaju Smirnovu
Jāni Strazdu
Lūciju Vanagu
Jāni Zālīti
Annu Zvaigznoni

75. gadskārtā
Sofiju Ančuku
Kazimiru Balinski  
Laimu Bokāni  
Andreju Brēdiķi  
Anatoliju Davidovu  
Jāni Gorenko  
Longinu Kovaļevski  
Pauli Lomašu 
Allu ļitvinko  
Zinaidu Osipovu  
Fjodoru Semjonovu  
Igoru Ušakovu  
Nadeždu Zeizu

80. gadskārtā
Annu Babahinu
Luciju Cunsku
Tamāru Gusevu
Teklu Jenkevicu
Rozu Krūzi
Valentinu Leonovu
Nataļju Markovu
Viktoru Mavrinu
Juri Stūrmani
Vilmu Veinbergu
Zinaidu Zaharenko

85. gadskārtā
Annu Mihaļčenko
Mariju Ratnieci

90. gadskārtā
Annu Grasmani
Melaniju Semaku
Igoru Viskovatovu

91. gadskārtā
Valiju Medni

95. gadskārtā
Antoninu Rudoviču

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums  
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus 
sūtiet uz e – pastu olainesdo-
me@olaine.lv vai zvaniet pa 
tālr. 67146026, 67146022.
Par rakstu saturu atbildīgi 
rakstu autori. Rakstos paustais 
viedoklis ne vienmēr atspogu-
ļo pašvaldības viedokli.

Pasākumi Olaines novadā

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā no 14. janvāra līdz 13. februārim reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

KAD KAS KUR

Marts 
(datums tiks precizēts) Olaines novada čempionāts Zemledus makšķerēšanā Vieta tiks precizēta

Marts Māra Apfelberga gleznu izstāde “Kāda jēga un ainava” Olaines Vēstures un mākslas muzejs, 
Zemgales iela 33, Olainē

02.03.2013. plkst.18.00 Olaines jauno mākslinieku izstāžu cikls “Šūpulis”. 
Regīnas Borovskas gleznas

Olaines Vēstures un mākslas muzejs, 
Zemgales iela 33, Olainē

03.03.2013. plkst.12.00 Pēcpusdiena vecākiem “Praktiskās dzīves vingrinājumi 
bērna attīstībai” (Sīkāka informācija pa tālr.29352622)

Biedrība Olaines ģimeņu atbalstam 
“Pumpurs”, Jelgavas ielā 15, Olainē

Atklāšana 05.03.2013., 
plkst.16.00
Izstāde līdz 30.03.

Kristīne Lasmane “Vecvakariņš”
Zīmējumi, grafika

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(mazajā zālē), Zemgales iela 33, Olainē

06.03.2013. plkst.13.40 Profesora R.Lācīša lekcija “Es esmu tas, ko es ēdu” Olaines 2.vidusskola,
Skolas ielā 1, Olainē

07.03.2013. Sieviete - pasaules krāšņums un zieds (ieskats 20 gs. pastkaršu 
vēsturē). Lekciju lasa mākslas zin.mag. Irēna Bužinska

Olaines kultūras nams,
Zeiferta ielā 11, Olainē 

07.03.2013., plkst.15.20 Olaines izglītības iestāžu sporta spēles
Badmintons meitenēm

Olaines 1.vidusskola,
Zeiferta ielā 4, Olainē

09.03.2013. plkst.16.00 Kalnciema amatierteātra izrāde “Zaudētās tiesības” Olaines kultūras nams,
Zeiferta ielā 11, Olainē

09.03.2013. plkst.16.00 Seminārs jaunajiem vecākiem “Bērna vadīta ēšana”
(Sīkāka informācija pa tālr.29352622)

Biedrība Olaines ģimeņu atbalstam 
“Pumpurs”, Jelgavas ielā 15, Olainē

09.03, plkst.21.00 Kultūras nama IK “Patvāris” pasākums “Ak, sievietes...” Jaunolaines Kultūras nams, Meža ielā 2, 
Jaunolainē

Atklāšana 12.03.2013., 
plkst.16.00
Izstāde līdz 13.04.

Francijas institūta Latvijā ceļojošā izstāde “Brasēns vai 
brīvība”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(lielajā zālē), Zemgales iela 33, Olainē

13.03.2013. plkst.16.00 Tikšanās ar gastroenterologu Edgaru Bodnieku “Veselīga 
uztura principi” (Sadarbībā ar biedrību “Pīlādzis”)

Jaunolaines kultūras nams.
Meža ielā 2, Jaunolainē

13.03.2013., plkst.16:00 Valmieras kinostudijas izrāde bērniem “ Supervaronis Au-
gustiņš” Biļešu cenas Ls 2,-. Iepriekšpārdošana no 4.marta

Olaines kultūras nams,
Zeiferta ielā 11, Olainē

16.03.2013., plkst.15.00 Etnogrāfisks uzvedums “Masļeņica” (Meteņi) Jaunolaines Kultūras nams,
Meža ielā 2, Jaunolainē

16.03.2013., plkst.11.00 Olaines novada mazo vokālistu konkurss “Cālis” Olaines kultūras nams,
Zeiferta ielā 11, Olainē

21.03.2013., plkst.15.20 Olaines izglītības iestāžu sporta spēles
Spēka Trīscīņa zēniem

Olaines 1.vidusskola,
Zeiferta ielā 4, Olainē

22.03.2013. plkst.13.00 Represēto biedrības pasākums Jaunolaines Kultūras nams,
Meža ielā 2, Jaunolainē

23.03.2013., plkst.10.00 Olaines novada ziemas futbola turnīrs Olaines stadions,
Zeiferta iela 4, Olaine

23.03.2013., plkst.13.30
Olaines pilsētas politiski represēto personu kluba “Atbalss” 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atcerei veltīts 
piemiņas mirklis

Pie piemiņas akmeņa Zeiferta ielā 
(iepretim pasta ēkai)

23.03.2013., plkst.14.00 Komunistiskā genocīda terora upuru piemiņas dienai veltīts 
koncerts (Olaines Mūzikas un mākslas skolas stīgu kamerorķestris)

Olaines kultūras nams,
Zeiferta ielā 11, Olainē

27.03.2013., plkst.13.00 Pensionāru biedrības “Pīlādzis”
Lieldienu pasākums

Jaunolaines Kultūras nams,
Meža ielā 2, Jaunolainē

28.03.2013., plkst.10.00 SOS Latvijas ciemati Lieldienu pasākums Jaunolaines Kultūras nams,
Meža ielā 2, Jaunolainē

30.03.2013., plkst.12.00 Krāsainās Lieldienas ar jautrajiem zaķēniem OME vai Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

30.03.2013., plkst.15.00 Lieldienu pasākums “Lieldienu gaismā” Jaunolaines Kultūras nams,
Meža ielā 2, Jaunolainē

Aicinām sekot līdzi pasākumiem www.olaine.lv sadaļā “Pasākumi” un informācijas stendos


