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SVEICIENS UN LABA 
VĒLĒJUMI VISIEM 

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
ABSOLVENTIEM!

Tev ir simtiem iespēju šodien 
nezināmās virsotnēs kāpt,
dzīves ziedošās galotnēs, 
kuras liek pēc zvaigžņotām 

debesīm slāpt. 
Tev ir simtiem iespēju šodien 
mainot pasauli, avotam būt, 

savu gaitu kurš neraksta smiltīs, 
bet prot gaismas dzintaru gūt. 
Tev ir simtiem iespēju šodien 
savas nākotnes durvis vērt, 
var aiz kurām lāsi pa lāsei 
savu laimi un likteni svērt.

Nekad nepalikt pieticīgiem, vienmēr izvirzīt
jaunus mērķus un tos sasniegt!

Olaines novada dome

Intai Purviņai
Inārai Brencei
Ģirtam Stepkam
Jānim Klievēnam
Jānim Preciniekam
Līgai Gulbei
Silvijai Tiščenko
Mārim Vanagam
Gintam Ritumam

Vladimiram Borovskim
Jānim Sarvam
Denisam Ļebedevam
Andrim Tolmačovam
Aijai Zanderei
Andrejam Artjomovam
Andrim Greidānam
Rasmai Upmalei
 

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
IZSAKA PATEICĪBU PAR NOZĪMĪGA DARBA 

IEGULDĪJUMU OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBĀ
UN OLAINES NOVADA IEDZĪVOTĀJU

DZĪVES KVALITĀTES CELŠANĀ
2009. - 2013. GADA SASAUKUMA DEPUTĀTIEM:



Šoruden svinēsim Latvijas ju-
bileju. Gatavojoties tai, mūsu 
novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogi ir ražīgi strā-
dājuši, lai ar pašu izstrādātiem 
metodiskajiem materiāliem 
pilsoniskās un patriotiskās au-
dzināšanas jomā piedalītos no-
vada metodisko izstrādņu ska-
tē “Es un mana Olaine, es un 
mana Latvija”. 
Mācību gada garumā pedagogi 
bērniem bija piedāvājuši iespē-
jas darboties ne tikai telpās, 
bet arī dabā – iepazīt tuvāko 
apkārtni, izzināt novada vēs-
turiskos objektus un iestādes, 
turklāt izziņas procesā iesais-
tot arī vecākus. Senlatviešu 
pils un Olaines pilsētas maketi, 
dažādas didaktiskās spēles, ro-
taļu apraksti, nodarbību plāni, 
scenāriji, bērnu un pedagogu 
kopīgi veidotas grāmatiņas, 
foto kolāžas, ekskursiju marš-
ruti, puzles – tā tikai daļa no 
skates galaproduktiem, ku-
rus pedagogi kopā ar bērniem 

bija izspēlējuši vai izveidojuši. 
Skates žūrijas komisijai noteikt 
uzvarētājus bija ļoti grūts uz-
devums, jo nācās izvērtēt arī 
pedagogu prasmes izvēlēties 
vecumposmam vispiemērotāko 
metodiku, darba oriģinalitāti, 
pedagogu radošumu, kā arī to, 
vai piedāvāto materiālu savā 
darbā varēs izmantot citi mūsu 
novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogi. 
Žūrijas komisijas locekļu neda-
lītu atzinību un 1.vietu ieguva 
pirmsskolas izglītības iestā-
des “Zīle” pedagoģes Olga 
Koltigina un Svetlana Putni-
ņa, 2.vietu pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Dzērvenīte” 
pedagoģes Gaļina Genriha 
un Jeļena Aksjonoka, 3.vietu 
Olaines speciālās pirmssko-
las izglītības iestādes “Ābe-
līte” pedagoģes Helēna Šohi-
na, Jeļena Aleksejeva un Tat-
jana Berdņikova. Ar atzinību 
tika novērtēts Olaines speciālās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Ābelīte” pedagoģes Jeļenas 
Pavlovas darbs. 

Maija nogalē notika pirmssko-
las pedagogu skates noslēgu-
ma pasākums, kurā 16 (4 no 
katras pirmsskolas iestādes) 
labāko darbu autori iepazīsti-
nāja savus kolēģus ar paveik-
to. Kā pašas pedagoģes atzina, 
daudz vieglāk ir strādāt ar bēr-
niem kā runāt par savu darbu. 
Uztraukums bija liels, bet arī 
gandarījums, dzirdot klausītāju 
- kolēģu atzinīgos vārdus. Sko-
lotāju radošais gars izpaudās 
arī prezentācijās: pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīle” au-
dzinātājas Andra Andersa un 
Lilita Indrišonoka, ģērbušās 
tautastērpos, izskandināja gal-
venās sava darba tēzes, savu-
kārt Natālija Sproģe aicināja 
visus klātesošos kopā izspēlēt 
to spēli, kura bērniem patikusi 
vislabāk. 
Lai popularizētu skolotāju vei-
kumu, izstādē ar skates dar-
biem trīs dienu garumā tika 
aicināti iepazīties visi Olaines 
novada pirmsskolas pedago-

gi. Viņi balsoja par to darbu, 
kurš šķita visinteresantākais. 
Paldies visiem 35 pedago-
giem, kuri bija dalījušies savā 
pieredzē un darbus izvietoju-
ši izstādē! Balsis tika atdotas 
gan par “Magonītes” skolotāju 
Maijas Skrindževskas, Daigas 
Brokas, Ievas Meļņikovas, Ok-
sanas Buķes, Pārslas Baško, 
Svetlanas Feoktistovas, Jeļenas 
Aleksejevas un Initas Krastiņas 
darbiem, gan par “Dzērvenī-
tes” skolotāju Marikas Kuzmi-
nas un Ainas Novikovas darbu, 
gan par “Ābelītes” Miroslavas 
Krevānes un Svetlanas Borov-
skas, gan par “Zīles” skolotā-
ju Daces Platkājas un Guntas 
Šternbergas veikumu. Daudzu 
kolēģu viedoklis sakrita ar žū-
rijas komisijas vērtējumu, un 
Simpātiju balvu ieguva meto-
diskais darbs “Olaines pilsētas 
vides objektu izzināšana kā 
patriotiskās audzināšanas lī-
dzeklis”, ko izstrādājušas sko-
lotājas Helēna Šohina, Jeļena 
Aleksejeva un Tatjana Berdņi-
kova.

Mācību gada laikā krietni ir 
papildināts un pilnveidots 
metodisko materiālu krājums 
pirmsskolas izglītībā. Bet gal-

venais – mūsu bērniem ir bijusi 
iespēja iepazīt un iemīlēt mūsu 
novadu un pilsētu, izdzīvojot 
ļoti interesantas nodarbības.

Mārīte Zaube, 
speciāliste izglītībā, kultūrā 
un jaunatnes lietās
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NEVAR MĪLĒT TO, KO NEPAZĪST

Foto no pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodisko darbu skates
laureātu prezentācijas

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīle” skolotāju
A. Andersas, L. Indrušonokas un viņu audzēkņu

kopdarbs – latviešu senpils makets

“Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”
Nr.	Vārds,	uzvārds	 Atzīmes	“+”	 Svītrojumi	 Nav	nekādu	 Punkti	 	
	 	 	 	 atzīmju	
1.	 Inta	Purviņa	 1070	 304	 752	 3588
2.	 Andris	Bergs	 805	 142	 1179	 3485
3.	 Ināra	Brence	 475	 110	 1541	 3187
4.	 Līga	Gulbe	 468	 160	 1498	 3130
5.	 Ģirts	Stepka	 375	 167	 1584	 3030
6.	 Jānis	Precinieks	 359	 179	 1588	 3002
7.	 Armands	Znotiņš	 287	 116	 1723	 2993
8.	 Jānis	Kuzmins	 298	 139	 1689	 2981
9.	 Jānis	Klievēns	 379	 278	 1469	 2923

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
1.	 Aleksandrs	Čmiļs	 569	 127	 288	 1820
2.	 Irina	Novohatjko	 277	 108	 599	 1547
3.	 Vladimirs	Borovskis	 211	 59	 714	 1530
4.	 Gints	Ritums	 215	 98	 671	 1495
5.	 Oļegs	Novodvorskis	 170	 76	 738	 1472

Politiskā partija “A8 partija”
1.	 Māris	Vanags	 295	 63	 297	 1011
2.	 Jānis	Sarva	 181	 69	 405	 891
3.	 Deniss	Ļebedevs	 149	 86	 420	 842
 
Atklāti	balsojot:	par	–	7	(septiņi);	pret	–	nav;	atturas	–	nav,	komisija	NOLEMJ:
Apstiprināt 2013.gada 1.jūnija Olaines novada domes vēlēšanu rezultātus.

Sēdes	vadītājs	
	 	 (personiskais	paraksts)		 S.Rituma	 	

IZRAKSTS	PAREIZS
Olaines	novada	vēlēšanu
komisijas	sekretāre	
	 	 (personiskais	paraksts)	 Sandra	Straume	
03.06.2013

(balsu	skaits)

OLAINES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA
Reģ.	Nr.	90009362347

Zemgales	iela	33,	Olaine,	Olaines	novads,	LV	2114,	Tālrunis	67146056,	Fakss	67963777

SĒDES PROTOKOLS 
Olaines	novadā	

				2013.gada	03.jūnijā	 	 																																																			Nr.	17
1.p.

Par novada domes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties	uz	likuma	“Republikas	pilsētas	domes	un	novada	domes	vēlēšanu	likums”	
2.,	44.pantiem	un	06.03.2013.	Centrālās	vēlēšanu	komisijas	lēmumu	Nr.	12	“Republikas	

pilsētas	domes	un	novada	domes	vēlēšanu	balsu	skaitīšanas	instrukcija”	
73.,	74.punktiem,	ievēlēti septiņpadsmit deputātu kandidāti:

Izraksts



OLAINES NOVADA SENIORU BIEDRĪBA 
“LIEPAS” AICINA  BIEDRĪBAS BIEDRUS 

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMIEM UN 
EKSKURSIJĀM:

17.jūlijā PA VECPIEBALGAS NOVADU  

24.jūlijā 8 BIEDRĪBU PASĀKUMS 
  PIE USMAS EZERA    

2.augustā PA ZIEMEĻKURZEMI

16.augustā KOPĀ AR MAZBĒRNIEM 
  UZ CINEVILLU

Pieteikšanās: Olaines muzejā pie Ārijas                                                         
trešdienās no plkst. 10.00 – 12.00
pirmdienās no plkst. 15.00 – 17.00.
Tālrunis informācijai: 26415535
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KF PROJEKTA 
“ŪDENSSAIMNIECĪBAS 

ATTĪSTĪBA JAUNOLAINES 
LIELCIEMĀ” ĪSTENOŠANA 
TUVOJAS  NOSLĒGUMAM

2013.gada jūnijā plānots pa-
beigt KF projekta “Ūdenssaim-
niecības attīstība Jaunolaines 
lielciemā” ietvaros veicamās 
aktivitātes, tai skaitā:
• esošo ūdensapgādes tīklu 

rekonstrukcija Meža ielas, 
Priežu ielas un Ošu ielas ra-
jonā  (L=1816 m); 

• ūdensapgādes tīklu izbūve 
Smilšu ielā un Lielķikuļu te-
ritorijā (L= 364 m); 

• esošo kanalizācijas tīklu re-
konstrukcija Meža ielas rajo-
nā (L=1125 m);

• pašteces kanalizācijas tīklu 
izbūve Priežu ielā, Pionieru 
ielā, Ošu ielā un Smilšu ielā 
(L= 2152 m).

Maija mēnesī  uzsākts darbu 
noslēdzošais etaps – ielu segu-
ma un zaļās zonas atjaunošanas 
darbi. 

SIA “Zeiferti” aicina nekusta-
mo īpašumu  īpašniekus, kuru 
īpašumi atrodas projekta reali-
zācijas teritorijā un kas pašlaik 
nav pieslēgti centralizētājiem 
ūdens apgādes un kanalizācijas 
tīkliem,  pieslēgties jaunizbū-
vētajam  ūdensvadam  un/vai 
kanalizācijas tīkliem. 

Lai ierosinātu pieslēguma ie-
rīkošanu, nekustamo īpašumu 
īpašnieki tiek aicināti iesniegt 
SIA “Zeiferti” (m.’’Zeiferti’’, 
p/n Jaunolaine, Olaines pa-
gasts, Olaines novads, LV-
2127) rakstisku iesniegumu 
ar lūgumu nekustamo īpašu-
mu pieslēgt ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas tīkliem. Pēc 

iesnieguma saņemšanas  SIA 
“Zeiferti” darbinieki apsekos 
nekustamo īpašumu, lai vieno-
tos ar īpašnieku par tam vēla-
mo pieslēguma vietu  un saga-
tavotu pieslēguma  ierīkošanas 
darbu izmaksu tāmi. Ja īpaš-
nieka pieprasītā pieslēguma 
ierīkošana ir iespējama, SIA 
“Zeifeti” veiks nepieciešamo 
pieslēguma ierīkošanu pēc tā-
mes saskaņošanas ar nekusta-
mā īpašuma īpašnieku. 
Gadījumā, ja nekustamā īpa-
šuma īpašnieks nevar veikt 
pieslēguma ierīkošanas darbu 
apmaksu uzreiz pēc darbu  iz-
pildes, SIA “Zeiferti” piedāvā 
īpašniekiem veikt pieslēguma 
ierīkošanas darbu apmaksu 
gadā laikā, apmaksas kārtību 
atrunājot līgumā par dzeramā 
ūdens piegādi un kanalizācijas 
pakalpojumiem. Telefons uzzi-
ņām 67965897.

2011. gada 22.jūlijā starp LR 
Vides un reģionālās attīstības 
ministriju un SIA “Zeiferti” 
tika  noslēgts līgums par pro-
jekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Jaunolaines lielcie-
mā” īstenošanu. ES Kohēzi-
jas fonda (KF) finansējums   
LVL 492 841,86.  ES KF finan-
sējums sastāda 94,99 % no pro-
jekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām LVL 518 780,91. 
Atlikušo projekta realizācijai 
nepieciešamo finansējumu no-
drošina Olaines novada pašval-
dība un SIA “Zeiferti”.

Viesturs Liepa
SIA “Zeiferti” Valdes loceklis

Sabiedriskā apspriešana par ietekmes uz vidi 
novērtējuma kūdras izstrādes uzņēmuma 

SIA “OLAINES KŪDRA” 
ieguves lauku paplašināšanai 

2013.gada 30.maijā ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma kūdras izstrādes uzņēmuma 
SIA “OLAINES KŪDRA” ieguves lauku paplašināšanai Olaines novadā, Mārupes novadā 
un Babītes novadā ziņojums. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “OLAINES KŪDRA”,  
reģ., nr. 40003006999, Rīgas iela 21, Olaine, LV-2114. Paredzētā darbība plānota Cenas 
tīreļa kūdras purvā (kūdras fonda Nr.1691) Olaines pag., Mārupes pag., Babītes pag.
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu 
kūdras ieguves lauku paplašināšanai Cenas tīreļa purvā pieņemts 2012.gada 25.maijā. 
Ietekmes uz vidi novērtējumu sagatavojis SIA “ĢEO Resursi”.

Š.g. 20.jūnijā Mārupē, Daugavas ielā 29, pašvaldības ēkā plkst. 11:00,
Š.g. 21.jūnijā Piņkos, Centra ielā 4, Babītes pašvaldības ēkā plkst. 11:00,

Š.g. 26.jūnijā, Olainē, Zemgales ielā 33, pašvaldības ēkā plkst. 11:00

NOTIKS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA
SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties, Mārupes 
(Mārupe, Daugavas 29) novada, Babītes (Piņķi, Centra 4) novada, un Olaines 
(Olaine, Zemgales 33) novada domēs, kā arī interneta mājas lapā www.georesursi.lv

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārrau-
dzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, 
un / vai SIA “ĢEO Resursi”, Kļavu iela 2, Limbaži, LV-4001, mob. 20016356, 
uldis.penka@georesursi.lv, www.georesursi.lv līdz šā gada 8. jūlijam.
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Sākot no 2013.gada 11.jūnija 
(otrdiena) personas varēs pie-
teikties Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Mūžizglītības pa-
sākumi nodarbinātām perso-
nām” pasākumiem elektroniski 
reģistrējoties Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) mājas 
lapā. 
Gadījumā, ja personai nav ie-
spēja reģistrēties mūžizglītī-
bas pasākumiem elektroniski, 
persona, sākot no 2013.gada 
18.jūnija, varēs pietiekties klā-
tienē jebkurā NVA fi liālē, ie-
sniedzot aizpildītu pieteikumu.
Pieejamo apmācību kuponu 
skaits, gan elektroniskai re-
ģistrēšanai gan pieteikšanai 
klātienē NVA fi liālē ir sadalīts 
atsevišķi.

Atbalstu Mūžizglītības pasāku-
miem varēs saņemt bezdarba 
riskam pakļautas nodarbinātās 
personas. Pieteikties dalībai 
varēs gan elektroniski, gan klā-
tienē NVA fi liālēs.
Jūnijā Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) izsludina pie-
teikšanos dalībai Eiropas Soci-
ālā fonda projektā “Mūžizglī-
tības pasākumi nodarbinātām 
personām”, piedāvājot nodar-
binātām un pašnodarbinātām 
personām papildināt un piln-

veidot darbam nepieciešamās 
prasmes un zināšanas. Valsts 
atbalstu projektā varēs saņemt 
tie strādājošie, kuri visvairāk 
ir pakļauti bezdarba riskam un 
kam ir grūtāk pielāgoties darba 
tirgus pārmaiņām. Kuponus 
varēs saņemt nodarbinātās vai 
pašnodarbinātās personas, kas 
vecākas par 45 gadiem, kā arī 
personas vecumā no 25 līdz 44 
gadiem (ieskaitot), kuras at-
bilst vismaz vienam no atbalsta 
mērķgrupas kritērijiem: per-
sonai ir noteikta invaliditāte, 
personai ir divi bērni vai vairāk 
vecumā līdz 18 gadiem vai per-
sona ir atzīta par trūcīgu. 

Maksimālā atbalsta summa 
vienai personai ir 250 Ls. Per-
sonas ar invaliditāti, divu vai 
vairāku bērnu vecāki līdz 18 
gadiem vai trūcīgā persona, kā 
arī personas, kam līdz valsts 
vecuma pensijas piešķiršanai ir 
atlikuši ne vairāk kā pieci gadi, 
saņems atbalstu ar apmācību 
kupona vērtību 100 % apmē-
rā, pārējiem atbalsta apmērs ir 
70% no maksimālās apmācību 
kupona vērtības. Apmācību 
kuponus var izmantot profesio-
nālās pilnveides un neformālās 
izglītības programmu apguvei.
Pieteikties dalībai ESF projek-

tā “Mūžizglītības pasākumi no-
darbinātām personām” šogad 
varēs ne tikai iesniedzot pietei-
kumu NVA fi liālē klātienē, bet 
arī reģistrējoties elektroniski 
NVA mājas lapā (norādes se-
kos).
Elektroniskā pieteikšanās 
NVA mājas lapā tiks uzsākta 
no 2013.gada 11.jūnija (otr-
diena), savukārt nedēļu vēlāk 
- no 2013.gada 18. jūnija (otr-
diena) tie pretendenti, kuriem 
nav iespējas pieteikties elek-
troniski, pieteikumus varēs 
iesniegt NVA fi liālēs klātienē.

Šogad atbalstu kopumā varēs 
saņemt 6000 personas, taču 
NVA reģistrēs vairāk intere-
sentu pieteikumus, veidojot 
rezervistu sarakstu. Rezervis-
tiem rindas secībā būs iespē-
ja piedalīties projektā tad, ja 
kādai no reģistrētajām 6000 
personām pēc pieteikuma 
iesniegšanas dalība projek-
tā tomēr nebūs iespējama.

Lai iesaistītos mūžizglītības 
pasākumā, dalībniekam jā-
atbilst vēl arī šādiem papildu 
nosacījumiem:
• Nav iepriekš ieguvis izglī-
tību NVA organizētajās profe-
sionālajās apmācībās, pārkva-

lifi kācijas, kvalifi kācijas pa-
augstināšanas vai neformālās 
izglītības programmās vai ir 
ieguvis šādu izglītību vismaz 
pirms 12 mēnešiem vai agrā.
• Pēdējo divu gadu laikā nav 
piedalījies izglītības program-
mās ESF projektā “Mūžizglī-
tības pasākumi nodarbinātām 
personām” vai ESF projektā 
“Profesionālā apmācība bez-
darba riskam pakļautām perso-
nām”.

• Nav valsts civildienesta ie-
rēdņa statusā.

ESF projekts “Mūžizglītī-
bas pasākumi nodarbinātām 
personām” tiek īstenots kopš 
2010. gada jūlija, lai mazi-

nātu bezdarba risku nodarbi-
nātām personām, nodrošinot 
viņiem iespēju papildināt un 
pilnveidot darbam nepiecie-
šamās zināšanas un prasmes, 
apgūstot ar darbu saistītas 
profesionālās pilnveides un 
neformālās izglītības program-
mas. Kopš projekta sākuma 
mūžizglītībā tika iesaistītas 
18 538 nodarbinātās personas.
Maksimālais apmācību laiks 
projekta ietvaros – 6 mēneši.

Detalizētāka informācija at-
rodama NVA mājaslapā: 
www.nva.gov.lv. NVA mājas-
lapā atrodams arī Apmācību 
monitorings, kurā var iepazī-
ties ar izglītības iestāžu apmā-
cību programmu novērtējumu. 

Nez no kurienes uzradies tas -
Klēpī ievēlies kamolīts mazs.
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties 
drīkst
               
Olaines novada domē 2013.
gada 18.maijā notika kārtējais 

Jaundzimušo svinīgās reģistrā-
cijas pasākums, uz kuru bijām 
uzaicinājuši 32 Olaines novada 
jaundzimušos bērniņus – 15 
meitenītes un 17 puisīšus, un 
viņu vecākus. No 32 mazu-
ļiem 13 ir pirmdzimtie bērniņi, 
13 – otrās atvasītes, 5 – trešie 

un 1 – ceturtais bērniņš ģime-
nē. Kopā ar māmiņām, tētiem, 
māsiņām un brālīšiem, radiem 
un draugiem bija ieradušies 26 
mazulīši – vecumā no 2 līdz 5 
mēnešiem. Olaines novada do-
mes priekšsēdētāja vietniece 
Inta Purviņa apsveica bērni-

ņu vecākus ar īpašo notikumu 
viņu dzīvē – mazuļa piedzim-
šanu, pasniedza apsudrabotu 
melhiora karotīti ar iegravētu 
bērna vārdiņu un dzimšanas 
datiem, naudas balvu – 100 
latus, grāmatu “Mūsu bērns”, 
kā arī atlaižu kuponus veikalā 
“Drogas”. 
Jaundzimušo svinīgās reģis-
trācijas pasākums pirmo rei-
zi notika 2003.gada 10.maijā 
Olaines pilsētas Vēstures un 
mākslas muzeja telpās. Sakarā 
ar 10 gadu jubilejai, pasākumā 
piedalījās un kopā ar Olaines 
cālīšiem (vadītāja Baiba Kaņ-
epīte) dziedāja Anete Golub-
cova, kura 2003.gada  10.maijā 
saņēma apsudrabotu melhiora 
karotīti, bet viņas vecāki nau-
das balvu – 25 latus.
Pēc pasākuma svinīgās daļas 
bija kopīgā fotogrāfēšanās un 
iespēja apmeklēt Olaines nova-
da vēstures un mākslas muze-
ju, kā arī iemalkot kafi ju, tēju 
un brīvā gaisotnē aprunāties ar 
domes priekšsēdētāja vietnieci 
Intu Purviņu par sev interesējo-
šām tēmām.

Mīļi sveicam  –  
Lindu Kliņģeri, Alisi Kono-
ņenko, Oditu Dubinsku, Neliu 
Kasperoviču, Artūru Šopovu, 
Mārtiņu Nemirski, Kasparu 
Nemirski, Navindu Nikolaju 
Balage De Silva, Juriju Ku-
rasinu, Dmitriju Kukuškinu, 
Anastasiju Trofi movu,  Renātu 
Zambžetski, Jeļenu Golubevu, 
Kristiānu Aleksejevu, Kamilu 
Turlajevu, Edmundu Mārtiņu 
Ozolu, Alekseju Karzubovu, 
Kiaru Vakanovu, Gabrielu Su-
seju, Dariju Pranču, Alekseju 
Demidovu, Jaromiru Inozem-
cevu, Annu Jermolajevu, Luku 
Leonu Hmeļauski, Ivo Šaduro-
vu, Lanu Nedeļsku, Sandi Sīli, 
Eleonoru Beļgesovu, Romanu 
Belovu, Bogdanu Baranovski, 
Lauru Leitāni, Reini Dimperā-
nu un viņu vecākus!

Lai bērniņi aug veseli un laimī-
gi! Mīlestību, saticību un iztu-
rību, mīļie vecāki.

I. Brence
Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

NOVADA DOME SVEIC 32 JAUNDZIMUŠOS

MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMI 
NODARBINĀTĀM PERSONĀM
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Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīs-
tības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 
12.jūlija līdz 2013.gada 12.augustam.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas 
ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinetā (tel.: 26440279, 67149874) 
vai Olaines novadā, Zemgales ielā 33 (tālr.67146030).

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas 
parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar 
laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteikta-
jā kārtībā, jāiesniedz nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta 
e-pastu: lad@lad.gov.lv. 

7.kārtā pieejamais publiskais finansējums 
kopā ir 239 765.75 LVL.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma “Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 411.pa-
sākuma “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivi-
tātēm un rīcībām:
413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kva-
litātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijās” 
1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstā-
dīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai , 
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem
1.1. rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums – 69 284.24 LVL

Mērķis – nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo 
sociālo pakalpojumu un publisko pakalpojumu pieejamību 
pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, uzlabot esošo pakal-
pojumu kvalitāti un pieejamību, tādējādi būtiski uzlabojot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mazinot sociālās atšķirības. 
Radīt pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai, lai nodrošinātu iedzī-
votāju labklājību. 

Iespējamie risinājumi:
• Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai, lai veicinātu pa-

kalpojumu sektora attīstību un uzlabotu pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti

• Atbalsts amatniecības un uzņēmējdarbības attīstībai
• Atbalsts sociālo/saimniecisko/sabiedrisko pakalpoju-

mu centru izveidei un to darbības paplašināšanai u.c.

Rīcības ietvaros ir attiecināms: iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas teholoģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpoju-
mu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem ie-
dzīvotājiem. 
2.aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstā-
dīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzī-
bas, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažā-
došanai vietējiem iedzīvotājiem.
1.3.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums - 133802.43 LVL;
Mērķis - Dažādot sabiedrisko aktivitāšu iespējas un kvalitāti 
vietējiem iedzīvotājiem
 
Iespējamie risinājumi:  
• Atbalsts dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtī-

bas saglabāšanai un popularizēšanai vietējo iedzīvotā-
ju vidū 

• Atbalsts kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai un teri-
torijas labiekārtošanai

• Atbalsts radošo darbnīcu attīstībai
• Bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu, atpūtas vietu, 

parku/dārzu izveide un labiekārtošana
• U.c. atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietē-

jiem iedzīvotājiem.

Rīcības ietvaros ir attiecināms: iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aiz-
sardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 

411.pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
1.aktivitāte: iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas teh-
noloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīša-
na, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražo-
šanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu sražotās produkcijas 
iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņe-
mot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, 
žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstā-
dīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu 
pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu 
saražotās produkcijas iepakošanai
1.2.rīcība Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrā-
dei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu 
saražotās produkcijas iepakošanai un atbalsts lauksaim-
niecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo 
augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, 
stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uz-
stādīšana un stādījumu ierīkošana.
Pieejamais finansējums – 36 679,08 LVL

Mērķis – nodrošināt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infor-
mācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādi 
un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, lai veicinātu lauk-
saimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas aps-
tākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanu, kā 
rezultātā palielināsies lauksaimniecības infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenis lauksaim-
niecības produktu pārstrādei mājas apstākļos, pievienojot 
lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību un nodroši-
nāt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegādi un uzstādīšanu, infra-
struktūras izveidi, lai veicinātu lauksaimniecības produktu 
ražošanas un pirmapstrādes attīstību, kā rezultātā partne-
rības teritorijā palielināsies  lauksaimniecības infrastruktū-
ras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenis, at-
tīstīsies lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskā darbība 
un konkurētspēja.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, 
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva 
atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” 
konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela 29, 
atbildīgā Nadīna Millere, tālr.67149872, 26440279, 
nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, 
tālr.67149874, galina.nicberga@pierigaspartneriba.lv un Olaines 
novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Mazure, tālr.67146030, 
ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 
www.lad.gov.lv un mājas lapā www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savie-
nība un www.olaine.lv; www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: 
www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv, 
www.pierigaspartneriba.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, 
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmo-
gu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesnie-
gums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Rīcības prog-
rammas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 
2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stra-
tēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 
12.jūlija līdz 2013.gada 12.augustam.

5. kārtā pieejamais publiskais finansējums 
ir 107 613,43 LVL.
  
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas 
ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinetā (tel.: 26440279, 67149874) 
vai Olaines novadā, Zemgales ielā 33 (tālr.67146030)

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības prog-
rammas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ievieša-
nai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” šādām aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza 
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros 
3.1.rīcība Atbalsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai, pie-
ejamais finansējums 107 613,43 LVL;

Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasā-
kumu un aktīvās atpūtas vietas, labiekārtot tās, un nodrošināt 
pieeju visām sociālajām iedzīvotāju grupām un vecumiem.
Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektu-
ālo vērtību sasniedzamību un pieejamību, to apkārtējas vi-
des labiekārtošana, saglabājot un sakopjot dabas un kultūras 
mantojumu.

Iespējamie risinājumi: 
• Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas pub-

liski pieejamas vietas pie ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu 
piekrastes pieejamību;

• Celt iedzīvotāju apziņu par dabas un kultūrvēsturisko 
vērtību saglabāšanas nepieciešamību

• Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana
• Veloceliņu, gājēju celiņus izbūve
• Tūrisma potenciāla popularizēšana un attīstības veici-

nāšana

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, 
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva 
atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” 
konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela 29, 
atbildīgā Nadīna Millere, tālr.67149872, 26440279, 
nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, 
tālr.67149874, galina.nicberga@pierigaspartneriba.lv un Olaines no-
vadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Mazure, tālr.67146030, 
ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 
www.lad.gov.lv un mājas lapā www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savie-
nība un www.olaine.lv; www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: 
www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv, 
www.pierigaspartneriba.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, 
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmo-
gu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesnie-
gums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

LABAS IDEJAS PIEPILDĀS VIENMĒR! 
ESI AKTĪVS, IZMANTO IESPĒJU PĒDĒJO REIZI ŠOGAD IZMANTOT

ES FONDU FINANSĒJUMU! MĒS PALĪDZĒSIM!

BIEDRĪBAS “PIERĪGAS PARTNERĪBA” PAZIŅOJUMS

Olaines
Domes Vēstis

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

Saņem

pa pastu!

Ja vēlaties saņemt “Olaines Domes Vēstis” 
savā pasta kastītē, tad piesakieties pakal-
pojuma saņemšanai.

Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv 
un klātienē uz vietas pašvaldībā (Zemgales 
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2, Jaunolainē) 
un Gaismu bibliotēkā (Gaismas ielā 1-1, 
Gaismās, Stūnīšos).

Atgādinām, ka visi izdevuma numuri elek-
troniskā formā (sākot no 2006.gada) ir at-
rodami www.olaine.lv

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA
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4.jūnijā jau trešo sezonu pēc 
kārtas aizsākās Latvijas hokeja 
federācijas (LHF) sadarbībā ar 
Latvijas inline hokeja centru 
(LIHC) organizētais LATVI-
JAS ČEMPIONĀTS INLINE 
HOKEJĀ. 
Čempionātā kopā piedalās as-
toņas komandas – IHK “Olai-
ne”, IHK “Stalkers”, IHK 
“SKM-SE”, IHK “Pirāti”, 
IHK “Jelgava”, IHK “Opu-
čki”, IHK “Hokejam.lv” un 
IHK “Predators”, kuras visas 
vasaras garumā aizvadīs divu 
apļu turnīru, lai augustā starp 
četrām spēcīgākajām koman-
dām izslēgšanas spēlēs no-
skaidrotu 2013.gada sezonas 
čempionāta uzvarētāju. 
Iepriekšējo divu sezonu čem-
pionātos vislabāk ir veicies 
Jelgavas komandai, kura nav 
piedzīvojusi nevienu zaudē-
jumu, tādējādi izcīnot divus 
čempionu titulus, taču, ņemot 
vērā, ka vairākas komandas ir 

pastiprinājušas savus sastāvus 
ar profesionāliem hokejistiem, 
atkārtot iepriekšējo gadu snie-
gumu jelgavniekiem būs daudz 
grūtāk.
Kopumā šīs sezonas čempio-
nāts solās būt gana interesants 
un aizraujošs, ņemot vērā ko-
mandu skaitu un profesionālā-
ku spēlētāju pieaugumu, tādēļ 
Olaines Sporta Centrs un Inline 
hokeja biedrība aicina visus at-
balstītājus un interesentus just 
līdzi spēlētājiem klātienē Olai-
nes slidotavā, Kūdras ielā 5.

Spēļu aprakstus, spēļu grafiku 
un rezultātus var uzzināt seko-
jot informācijai www.lihc.lv, 
Latvijas inline hokeja centrs 
www.facebook.com lapā vai 
www.olainessports.lv mājas 
lapā.

Marika Broka
Olaines novada
sporta organizatore

JA VĒLIES BŪT VĒL INFORMĒTĀKS 
PAR OLAINES SPORTA DZĪVI,

NOTIKUMIEM, AKTUALITĀTĒM UN 
SPORTA PASĀKUMIEM, TAD DODIES 

UZ JAUNO OLAINES SPORTA 
MĀJAS LAPU

STARTĒ JAUNĀ INLINE
HOKEJA SEZONA

Lai rūpētos par Olaines novada iedzīvotāju veselīgu dzīves-
veidu, Jaunolaines stadionā ir uzstādīti brīvdabas trena-
žieri. Laukumā ir pieejami pavisam deviņi dažādi trenažieri. 
Tie ir piemēroti fiziskām nodarbēm brīvā dabā, lai attīstītu 
vispārēju ķermeņa muskulatūru, tostarp vēdera, roku, krūšu, 
muguras un kāju muskulatūru. Īpaši svarīgi, ka brīvdabas tre-
nažierus var izmantot dažāda vecuma aktīva dzīvesveida cie-
nītāji un esot svaigā gaisā rūpēties par savu veselību!

Projektu vadītāja Ilze Mazure

 www.olainessports.lv

Brīvā laika pavadīšanas iespējām Olaines no-
vada bērniem un jauniešiem vasarā, aicinām 

sekot līdzi mājas lapā www.olaine.lv

ARĪ JAUNOLAINĒ!
TRENĒJIES

INFORMĀCIJA PAR OLAINES NOVADA ŪDENSKRĀTUVJU
ŪDENS KVALITĀTI 2013. GADĀ

Olaines novada pašvaldība informē, ka ir veiktas Olaines novada teritorijā esošo ūdenskrātuvju 
ūdens analīzes. Analīžu rezultāti norāda, ka ūdens kvalitāte atbilst normām un peldēties ir 
atļauts: ūdenskrātuvē pie autoceļa Tīraine – Olaine 16.km. (blakus “Lukoil” naftas bāzei, “vecā 
Jelgavas šoseja”), Jaunolaines ciema ūdenskrātuvē “Mežezers”, ūdenskrātuvē “Jāņupes karjers”, 
ūdenskrātuvē pie “Sila kapiem”, ūdenskrātuvē “Līduma karjers” (Uzaras līdumā).

Veiksmīgi noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais 
projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide Jāņupes ciemā, Olaines novadā” (Nr.12-04-LL37-
L413201-000003). Projekts tika realizēts, īstenojot LEADER pieeju un biedrības “Pierīgas 
partnerība” vietējo attīstības stratēģiju.
Projekta rezultātā ir izveidots jauns, moderns un vandālisma izturīgs bērnu rotaļu laukums un 
uzstādīti soliņi ar atkritumu urnu Jāņupes karjerā, kur veselīgi un lietderīgi savu brīvo laiku var 
pavadīt dažāda vecuma bērni.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 11 423,85LVL bez PVN, no kurām ELFLA līdzfinansē-
jums sastādīja 90% – 10 281,46LVL. Pašvaldības finansējums sastādīja 10% – 1 142,38LVL, 
kā arī PVN no kopējām attiecināmajām izmaksām – 2 513,25LVL.

JĀŅUPES KARJERS ĢIMENĒM
VĒL DRAUDZĪGĀKS!

ARĪ JAUNOLAINĒ!
TRENĒJIES
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•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
•	 Nolemts	 apstiprināt	 Olaines	
novada	 domes	 nolikumu	 Nr.	 4	
“Par	 naudas	 balvas	 piešķiršanas	
un	izmaksāšanas	kārtību’’.	

•	 Nolemts	apbalvot	bijušo	Olai-
nes	Kultūras	centra	direktori	Ani-
tu	Kirilovu	ar	Olaines	novada	do-
mes	Atzinības	rakstu.

•	 Pieņemta	 zināšanai	 Olaines	
novada	 pašvaldības	 2013.gada	
budžeta	izpilde.

•	 Iecelta	 Lelde	 Retca	 par	 Olai-
nes	 Kultūras	 centra	 direktori	 no	
2013.gada	27.maija.	

•	 Saskaņots	Olaines	1.vidussko-
las	 Attīstības	 plāns	 2013.-2016.
gadam.	

•	 Nolemts	 apbalvot	 Olaines	 1.	
un	2.	vidusskolas	12.klases,	Olai-
nes	 Mūzikas	 un	 mākslas	 skolas	
absolventus	 un	klases	 audzinātā-
jus.

•	 Nolemts	apbalvot	ar	Pateicības	
rakstu	 un	 piemiņas	 balvu	 Ls	 10	
vērtībā	 katra	 priekšzīmīgā	 Olai-
nes	1.	un	2.vidusskolas	12.klases	
absolventa	vecākus.	

•	 Nolemts	 piešķirt	 līdzekļus	 no	
Olaines	 novada	 pašvaldības	 pa-
matbudžeta	 izdevumu	 sadaļas	
“Jauniešu	aktivitāšu	finansiālā	at-
balsta	fonds”.

•	 Nolemts	 piedalīties	 Latvijas	
Nacionālā	 veselīgo	 pašvaldību	
tīklā,	lai	darbotos	veselības	veici-
nāšanas	jomā.

•	 Uzdots	AS	“Olaines	ūdens	un	
siltums”,	 pārskaitīt	 Olaines	 no-
vada	 pašvaldībai	 2011.	 un	 2012.
gada	ieņēmumus	no	mežu	cirsmu	
izsolēm	Ls	50	000.00.

•	 Nolemts	 piešķirt	 finanšu	 lī-
dzekļus	Ls	6	181	peldbaseina	re-
montdarbu	veikšanai.

•	 Nolemts	 piešķirt	 finanšu	 lī-
dzekļus	 pašvaldības	 ēkas	 jumta	
daļas	 virs	 Olaines	 1.vidusskolas	
sākumskolas	 korpusa	 Meža	 ielā	
2	 Jaunolainē,	 Olaines	 pagastā,	
Olaines	 novadā	 remontam	 Ls	
4914,92.

•	 Apstiprināts	 Olaines	 novada	
domes	nolikums	Nr.	3	“Par	nau-
das	balvas	piešķiršanas	un	izmak-
sāšanas	kārtību’’.

•	 Pieņemts	 iesniegto	 saistošo	
noteikumu	 Nr.13	 projekts	 “Par	
grozījumiem	Olaines	novada	do-
mes	 saistošajos	 noteikumos	Nr.1	
“Par	Olaines	novada	pašvaldības	
2013.gada	budžetu”.

•	 Piešķirts	 I.	 Ņ.	 vienreizēju	 pa-
balstu	Ls	500	komunālo	pakalpo-
jumu	parāda	apmaksai.

•	 Nolemts	 uzņemt	 Z.	 R.	 ilgsto-
šās	sociālās	aprūpes	pakalpojuma	
saņemšanai	p/a	“Olaines	sociālais	
dienests’’	 Olaines	 sociālās	 aprū-
pes	centrā	uz	1	(vienu)	gadu.

•	 Nolemts	 atbalstīt	 ar	 Klimata	
pārmaiņu	 finanšu	 instrumenta	 lī-
dzekļiem	 finansētā	 projekta	 pie-
teikumu	 “Olaines	 novada,	 Olai-
nes	 pilsētas	 Zemgales,	 Stacijas,	
Skolas	ielu	un	Jaunolaine,	Priežu	
ielas	 apgaismojuma	 infrastruk-
tūras	 modernizācija”	 īstenošanu	
ar	 pašvaldības	 līdzfinansējumu	
14	833	LVL	apmēra,	kas	sastāda	
30%	no	kopējām	projekta	izmak-
sām	49	444	LVL	ar	PVN.	

•	 Nolemts	 finansiāli	 atbalstīt	
Paulīnas	 Piteņko	 dalību	 Latvijas	
Jauniešu	 Pūtēju	 orķestra	 radoša-
jā	vasaras	nometnē	un	dalību	XV	
Pasaules	 mūzikas	 konkursā	 Nī-
derlandē.	

•	 Nolemts	 finansiāli	 atbalstīt	
Andriana	 Bendzuļa	 un	 Artū-
ra	 Liskova	 dalību	 starptautiskā	
skeitborda	 slaloma	 nometnē	 un	
sacensībās	Liberecē	(Čehijā).

•	 Atļaut	Olaines	Kultūras	 nama	
sieviešu	 vokālam	 ansamblim	
“Ivuški”	 piedalīties	Krievu	Han-
zas	dienu	svētku	pasākumos	Ple-
skavā	 (Krievijā).	 Olaines	 Kultū-
ras	 centra	 plānotos	 līdzekļus	 Ls	
1100,00	izlietot	transporta	un	ap-
drošināšanas	izdevumu	segšanai.		

•	 Atbalstīt	 Olaines	 Kultūras	
nama	jauktā	kora	“Dziesma”	kon-
certbraucienu	uz	Tallinu	(Igauni-
ja)	uz	sadraudzības	Tallinas	Kul-
tūras	 centra	 Nimme	 jauktā	 kora	
“RIOLA”	25	gadu	jubileju.

•	 Apmaksāt	 bērnu	 invalīdu	 ar	
garīgās	 attīstības	 traucējumiem	
ēdināšanu	 (vienu	 reizi	 dienā)	
vasaras	 radošajās	 darbnīcās	 no	
“Olaines	sociālā	dienesta’’	līdzek-
ļiem.

•	 Nolemts	 piešķirt	 finanšu	 lī-
dzekļus	LVL	11846,00	mācību	lī-
dzekļu	(grāmatu	un	darba	burtnī-
cu)	iegādei	Olaines	1.vidusskolas	
1.	–	12.klases	skolēniem.	

•	 Nolemts	 piešķirt	 finanšu	 lī-
dzekļus	 LVL	 8100,00	 mācību	
līdzekļu	 (darba	 burtnīcu)	 iegādei	
Olaines	2.vidusskolas	1.	–	10.kla-
ses	skolēniem.		

•	 Nolemt	piešķirt	finanšu	līdzek-
ļus	Ls	 1800	Olaines	Sporta	 cen-
tram	biedrības	 “FK	Olaine”	 bēr-
nu	 futbola	 treneru	 atalgojumam	
2013.gadam.

•	 Nolemts	 piešķirt	 finanšu	 lī-
dzekļus	Ls	4	200	PII	“ZĪLE”		ve-
ļas	 mazgātavas	 remonta	 veikša-
nai.

•	 Nolemts	atbalstīt	kooperatīvās	
dārzkopības	 sabiedrības	 “Ezītis”	
projektu	 “Atkritumu	 konteinera	
laukuma	 ierīkošana”	 par	 kopējo	
summu	 Ls	 1069.01	 ar	 līdzfinan-
sējumu	 50	 procentu	 apmērā	 (Ls	
534.50).

•	 Nolemts	atbalstīt	SIA	“D.L.D”	
“Ispaš-Kalēji	 2”,	 smilts	 karjeras	
teritorijas	sagatavošanas	(atvērša-
nas)	investīciju	projektu.

•	 Nolemts	 atbalstīt	 Olaines	 no-
vada	 biedrības	 “Pīlādzis”	 pro-
jekta	 realizāciju	 un	 līdzfinansēt	
10%	no	projekta	attiecināmajiem	
izdevumiem,	kas	sastāda	1077,51	
LVL.

•	 No	2013.gada	1.jūnija	nolemts	
piešķirt	sociālās	palīdzības	pabal-
stu	 aizbildņiem,	 kuru	 deklarētā	
dzīvesvieta	 pirms	 aizbildnības	
nodibināšanas	 bijusi	Olaines	 no-

vadā,	un	kuri	saskaņā	ar	normatī-
vajos	aktos	noteiktajām	prasībām	
pilda	 aizbildņa	 pienākumus,	 Ls	
45	par	katru	bērnu	mēnesī.

•	 Noteikts	īres	maksas	paaugstinājums	par	vienu	kvadrātmetru	dzīvojamā	mājā	Stacijas	ielā	32,
	 Olainē,	Olaines	novadā:

1.	 6	 35.00	 374.77	 37.44	 13.22	 50.66	 4.22	 0.121
2.	 11	 34.70	 434.17	 43.44		 15.87	 59.31	 4.94	 0.142
3.	 16	 35.00	 437.88	 43.80	 16.01	 59.81	 4.99	 0.143
4.	 24	 35.00	 437.88	 43.80	 16.01	 59.81	 4.99	 0.143
5.	 38	 35.00	 437.88	 43.80	 16.01	 59.81	 4.99	 0.143
6.	 39	 34.90	 396.41	 39.60	 14.49	 54.09	 4.51	 0.129
7.	 41	 35.20	 445.52	 44.52	 16.29	 60.81	 5.07	 0.144
8.	 65	 35.20	 440.35	 44.04	 16.10	 60.14	 5.01	 0.142

Nr.	Dzīvokļa	 Platība	 Remontdarbu	 Remontdarbu	 Atliktā	maksājuma	 Izmaksas	 Izmaksas	 Nepieciešamais
	 Nr.	 	 izmaksas	 izmaksas	gadā	 izmaksas	gadā	 kopā	gadā	 kopā	mēnesī	 īres	maksas
	 	 	 	 	 	 	 	 paaugstinājums	Ls/m2

•  OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •

I.	 Vispārīgie	jautājumi

1.	 Saistošie	noteikumi	(turpmāk	tekstā	Noteikumi)	
nosaka	kārtību,	kādā	Olaines	novada	pašvaldības	
(turpmāk	–	Pašvaldība)	administratīvajā	teritorijā	
tiek	klasificētas	vidi	degradējošas	būves,	sagru-
vušas	būves	un	cilvēku	drošību	apdraudošas	bū-
ves,	kuras	apliek	ar	nekustamā	īpašuma	nodokļa	
likmi	3	(trīs)	procentu	apmērā	no	būvei	piekritī-
gās	zemes	kadastrālās	vērtības.

2.		 Šo	saistošo	noteikumu	mērķis	ir	pašvaldības	ad-
ministratīvajā	teritorijā	uzturēt	un	veidot	vizuāli	
pievilcīgu	un	sakārtotu	vidi,	kas	neapdraud	un	
aizsargā	pilsētas	iedzīvotāju	drošību,	kā	arī	nosa-
ka	būvju	īpašnieka,	valdītāja	vai	lietotāja	pienā-
kumu	uzturēt	būves	atbilstoši	Latvijas	Republikā	
spēkā	esošajiem	normatīvajiem	aktiem.

3.		 Noteikumos	lietotie	termini:	
3.1.	sagruvusi	būve	–	ēka	(būve),	kas	cietusi	stihiskas	

nelaimes	vai	avārijas	rezultātā	(t.sk.,	ugunsgrēkā,	
plūdos	u.c.),	īpašnieka,	valdītāja	vai	lietotāja	
darbības	vai	bezdarbības	dēļ	tai	ir	daļēji	vai	pil-
nīgi	sagrautas	nesošās	konstrukcijas,	tā	nav	iz-
mantojama	un	atjaunojama	iepriekš	paredzētajai	
funkcijai;	

3.2.	vidi	degradējoša	būve	–	neapdzīvota	vai	saim-
nieciskajai	darbībai	neizmantota	ēka	(būve),	kas	
konstruktīvi	cieši	saistīta	ar	zemi,	tajā	skaitā	
nepabeigtās	būvniecības	objekti,	kuriem	būtiski	
bojātas	nesošās	vai	norobežojošās	konstrukcijas,	
tai	nav	veikta	konservācija	un	tā	ir	pieejama	
nepiederošām	personām,	īpašnieka,	valdītāja	vai	
lietotāja	darbības	vai	bezdarbības	dēļ	būve	vizuā-
li	zaudējusi	savu	sākotnējo	izskatu	un	negatīvi	
ietekmē	novada	ainavu;

	3.3.	cilvēku	drošību	apdraudoša	būve	–	būve,	ku-
rai	trūkst	nosedzošu	konstrukciju	vai	ir	atklātas	
ailas,	kas	ir	pamesta	būvniecības	stadijā	un	nav	
nodrošināta	pret	nepiederošu	personu	iekļūšanu	
tajā	vai	tajā	ir	nedrošas	konstrukcijas,	kas	var	
nokrist,	apgāzties	vai	iebrukt,	tādējādi	radot	ap-
draudējumu	cilvēku	dzīvībai	un/vai	veselībai;	

3.4.	būvei	piekritīga	zeme:
3.4.1.	Olaines	pagasta	teritorijā	ēkai	(būvei)	piekri-

tīgā	zeme	ir	zeme,	ko	aizņem	ēkas	(būves)	un	
pagalms,	kā	arī	šo	ēku	(būvju)	uzturēšanai	nepie-
ciešamā	zeme	–	1500	kv.m	platībā;

3.4.2.	Olaines	pilsētas	teritorijā	šādai	ēkai	(būvei)	
piekritīgā	zeme	ir	zeme,	ko	aizņem	ēka	(būve),	
kā	arī	šo	ēku	(būvju)	uzturēšanai	nepieciešamā	
zeme	–	līdz	1200	kv.m	platībā.

II.	 Būvju	klasificēšana

4.	Pašvaldības	būvvaldes	būvinspektors	apseko	vidi	
degradējošas,	sagruvušas	vai	cilvēku	apdraudošas	
būves	un	veic	šādas	darbības:

4.1.	sagatavo	aktu,	kurā	fiksē	vidi	degradējošās,	sa-
gruvušās	un	cilvēku	drošību	apdraudošās	būves;	

4.2.	veic	šo	būvju	fotofiksāciju;	
4.3.	sagatavo	atzinumu,	kurā	norāda	pārbaudāmās	

būves	vispārējo	vizuālo	stāvokli,	priekšlikumus	
īpašniekam	būves,	teritorijas	savešanai	pienācīgā	
kārtībā,	šo	darbu	izpildes	termiņu.

5.	 Pēc	Pašvaldības	būvvaldes	būvinspektora	atzinu-
ma	saņemšanas	būves	īpašniekam,	valdītājam	un/
vai	lietotājam	ir	pienākums	atzinumā	noteiktajā	
termiņā	sakārtot	būvi.

6.	 Pēc	atzinumā	noteiktā	termiņa	Pašvaldības	būv-
valdes	būvinspektors	veic	atkārtotu	būves	pār-
baudi	un,	pēc	atkārtotās	pārbaudes	rezultātu	iz-
vērtēšanas,	sagatavo	un	iesniedz	Olaines	novada	
domē	lēmuma	projektu	par	būves	klasificēšanu	
par	vidi	degradējošu,	sagruvušu	vai	cilvēku	dro-
šību	apdraudošu	būvi.

7.	 Lēmumu	par	būves	klasificēšanu	par	vidi	degra-
dējošu,	sagruvušu	vai	cilvēku	drošību	apdraudošu	
būvi	pieņem	Olaines	novada	dome.

III.	Nekustamā	īpašuma	nodokļa	likmes 
	piemērošana

8.	 Pēc	7.punktā	noteiktā	lēmuma	stāšanās	spēkā,	
Pašvaldības	īpašuma	un	juridiskā	nodaļa	piemēro	
konkrētajām	būvēm	nekustamā	īpašuma	nodokļa	
likmi	3	(trīs)	procentu	apmērā	no	būvei	piekritī-
gās	zemes	kadastrālās	vērtības,	sākot	ar	nākamo	
mēnesi	pēc	būves	klasificēšanas	attiecīgajā	būvju	
kategorijā.

9.	 Maksāšanas	paziņojumu	par	būvi,	kas	klasificēta	
kā	vidi	degradējoša,	sagruvusi	vai	cilvēku	drošī-
bu	apdraudoša,	pašvaldības	īpašuma	un	juridiskā	
nodaļa	nosūta	nodokļa	maksātājam	viena	mēneša	
laikā	no	dienas,	kad	lēmums	par	būves	klasificē-
šanu	attiecīgajā	kategorijā	ir	kļuvis	neapstrīdams	
vai	ir	beidzies	termiņš	augstākās	iestādes	izdotā	
administratīvā	akta,	ar	kuru	atstāts	spēkā	sākotnē-
jais	lēmums,	pārsūdzēšanai	un	tas	nav	pārsūdzēts.	

10.	Nekustamā	īpašuma	nodokļa	pārrēķinu	par	būvi	
likumā	“Par	nekustamā	īpašuma	nodokli”	no-
teiktajā	kārtībā	veic,	sākot	ar	nākamo	mēnesi	pēc	
lēmuma	par	šo	saistošo	noteikumu	minētā	būves	
statusa	atcelšanu	stāšanās	spēkā.

IV.	Lēmumu	apstrīdēšanas	un	pārsūdzēšanas 
kārtība

11.	Olaines	novada	domes	lēmumu	var	pārsūdzēt	li-
kuma	“Administratīvā	procesa	likums”	noteiktajā	
kārtībā	Administratīvajā	rajona	tiesā.

12.	Noslēguma	jautājums

13.	Šie	tiek	publicēti	Olaines	novada	pašvaldības	
informatīvajā	izdevumā	“Olaines	Domes	Vēstis”,	
bezmaksas	bukletā	un	ievietoti	Olaines	pašvaldī-
bas	mājas	lapā	www.olaine.lv.

14.	Noteikumi	stājas	spēkā	2014.gada	1.janvārī.

Saistošie	noteikumi	Nr.	10	
Kārtība,	kādā	ar	nekustamā	īpašuma	nodokli	apliek	vidi	degradējošas,	

sagruvušas	vai	cilvēku	apdraudošas	būves
Apstiprināti	ar	Olaines	novada	domes	2013.gada	3.aprīļa	sēdes	lēmumu	(3.prot.,	31.	p.)

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	“PAR	NEKUSTAMĀ	ĪPAŠUMA	NODOKLI”	
3.panta	1.4	daļu.	Stājās	spēkā	no	2014.gada	1.	janvāra
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Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
jūnijā

70. gadskārtā
Belovanovu Sabini
Cepurīti Jāni
Černavsku Rimu
Feoktistovu Lidiju
Gintēnu Tamāru
Kiršu Regīnu
Krutjakovu Vilmu
Teilāni Feodosiju
Triščenkovu Olgu
Vasiļjevu Antoņinu

75. gadskārtā
Baumani Matildi
Čemeļkovu Maiju
Elksnīti Ausmu
Gorenko Antoņinu
Gromovu Mariju
Jurasovu Alīdu
Kolosovu Veru
Mjodovu Svetlanu
Randari Moniku
Strazdu Jāni
Zotovu Ļoļu

80. gadskārtā
Bogdanovu Valentīnu
Borisēviču Birutu
Kalēju Pēteri
Nātiņu Andri
Perhuroviču Arkādiju
Polovinko Iju
Saveļjevu Skaidrīti

85. gadskārtā
Badunu Albertu
Pudniku Ludmilu
Reinu Liliju
Skadiņu Rasmu
Vidausku Margu

90. gadskārtā
Arnicāni Annu
Bocharovu Elenu

91. gadskārtā
Čuknu Voldemāru

92. gadskārtā
Bļinovu Annu

93. gadskārtā
Kalēju Mirdzu
Meļikovu Olgu

96. gadskārtā
Sukharevu Antoninu

97. gadskārtā
Iļjušenko Agripinu

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums  
“Olaines domes vēstis”

Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet 
uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv 
vai zvaniet pa tālr. 67146026, 
67146022.

Par rakstu saturu atbildīgi rakstu 
autori. Rakstos paustais viedoklis 
ne vienmēr atspoguļo pašvaldības 
viedokli.

Pasākumi Olaines novadā jūlijā

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā no 2013.gada
21.maija līdz 2013.gada 11.jūnijam reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Rokdarbnieces Tatjanas Kruglovas tamborēšanas pulciņa 
gada pārskata izstādes atklāšana

Olaines novada ielīgošanas pasākumi “Piedzīvosim Jāņus 
maliņu maliņās”

“Līgo nakti pavadām – Jāņu rītu sagaidām”

Vasaras minifutbola turnīrs

Olaines novada amatiermākslas kolektīvu piedalīšanās 
Dziesmu un deju svētkos

“Mulsums” Literatūras izstāde austriešu rakstniekam
Francam Kafkam (1883-1924) - 130

“Krustcelēs” Iespieddarbu izstāde kinorežisoram,
rakstniekam Ingmaram Bergmanam (1918) - 95

INLINE skrituļslidošanas sacensības

“Ar jaunības sparu mēs rādām ko varam”
sportiskas aktivitātes ar izklaidējošu daļu

“Lai būtu prieks!” - spēles, rotaļas un atrakcijas bērniem

Brīvadabas kino 

Olaines novada tenisa čempionāts

“Nepieradinātā Folk Orķestra” koncertprogramma
(K. Auzāna vadībā) 

Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā versijā 
“ČETRI PRET ČETRI”

Olaines sporta centra kausa izcīņa INLINE HOKEJĀ

Olaines novada atklātās Ūdens tūrisma tehnikas 
sacensības “KAĶU MAČI 2013”   

Olaines Vēstures un mākslas muzejs, 
Zemgales iela 33, Olainē

Olaines novads

Mežaparka estrāde, Olainē

Olaines stadions, Zeiferta ielā 4, Olainē

Daugavas stadions, Rīgā

Olaines Bibliotēka
Zemgales iela 24, Olainē

Olaines Bibliotēka
Zemgales iela 24, Olainē

Jaunolaines skeitparks

Jaunolaines stadions 

Mežaparka estrāde, Olainē

Mežaparka estrāde, Olainē

Olaines stadions, Zeiferta ielā 4, Olainē

Mežaparka estrāde, 
Olainē

Volejbola laukums, 
Kūdras ielā 5, Olainē

Olaines slidotava
Kūdras iela 5, Olainē

Dalbe, Misas upe

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

KAD  KAS  KUR

Miklaševičs Uldis, 56 gadus vecs – 21.05.2013
Sevastjanova Valentīna,82 gadus veca – 23.05.2013

Bogomols Jānis, 63 gadus vecs – 24.05.2013
Jegorovs Pjotrs, 75 gadus vecs – 27.05.2013
Ozerskis Jāzeps, 85 gadus vecs – 27.05.2013

Glūdiņš Edgars,  76 gadus vecs – 28.05.2013
Mežale Ņina,71 gadu veca – 04.06.2013

Sergejevs Aleksandrs, 53 gadus vecs – 10.06.2013
Gajevska Lidija, 93 gadus veca – 10.06.2013

18.06.2013. plkst. 16.00

22.06.2013.

23.06.2013. plkst. 20.00

29.06.2013.

30.06.-07.07.2013.

01.07.-2.08.2013.

01.07.-2.08.2013.

06.07.2013.

06.07.2013. plkst.17.00

13.07.2013. plkst.12.00

19.07.2013. plkst. 22.00

20.07-21.07.2013.

20. 07.2013. plkst.19.00

27.07.2013.

Turnīra datumi tiks precizēti

Datums tiks precizēts

OLAINES JAUKTĀ KORA “DZIESMA”
KONCERTUZVEDUMS “EI, JŪS TUR!”

DAŽI VĀRDI 
PAR ROKOPERU

Imanta Kalniņa (1941) ro-
kopera “Ei, jūs tur!” ir viena 
no pirmajām rokoperām Pa-
domju Savienībā. Tā sacerēta 
1971. gadā, taču tās pirmiz-
rāde notika tikai 1977. gadā, 
Liepājas teātrī. Laika gaitā 
rokopera iestudēta vairākkār-
tīgi, arī šogad, gan ar, gan bez 
panākumiem.
Rokoperas libretu sarakstīja 
komponista brālis Viks (Vik-

tors Kalniņš, 1939), ņemot par 
pamatu pasaulslavenā ASV 
armēņu rakstnieka Viljama 
Sarojana viencēlienu ar tādu 
pašu nosaukumu.
Darbība norisinās kādā ASV 
pilsētiņā 50.-60. gados. Pil-
sētā iebrāžas jauniešu bars uz 
motocikliem un to izdemolē. 
Kādu no viņiem noķer un ie-
met cietumā, kas gadiem ir 
stāvējis tukšs, jo nekas tāds 
te nekad nav noticis. Cietuma 
telpas tīra meitene, kura tāpat 
kā puisis alkst pēc citādākas 

dzīves – ārpus šīs necilās pil-
sēteles sienām. Viņi iemīlas 
viens otrā... Mīlestība un alkas 
pēc brīvības. Pasaulei pretī 
stāties var tikai, saliekot mu-
guras kopā un mūžīgi paliekot 
tā. Bet iedzīvotāji ir ļoti sanik-
noti un sarīko linča tiesu...
Stāstā un tā skaniskajā izklās-
tā ir daudz naivuma, taču šis 
naivums raisa spēcīgu līdzpār-
dzīvojumu, jo ir tik neaizsar-
gāts...
Koris “Dziesma” šo uzvedu-
mu veidoja kora 45 darbības 

jubilejas pasākumam 2011. 
gada oktobrī. Šogad šis uzve-
dums tika atjaunots, lai parā-
dītu plašākai publikai brīvda-
bā, kas norisinājās 7. jūnijā 
Olaines Mežaparka estrādē.

Diriģente: Sanita Šeflere
Mākslinieciskais vadītājs:
Uģis Reķis
Koncertmeistare: Arita Orrava
Sitamie instrumenti:
Aleksandrs Jalaņeckis
Lomās:
Meitene – Beatrise Konošonoka
Puisis – Māris Ribickis

VEIDOTS BALSTOTIES UZ IMANTA KALNIŅA ROKOPERAS FRAGMENTIEM AR VIKA VĀRDIEM


