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Stipendijas 
skolēniem

Olaines novada dome pie-
šķir stipendijas labākajiem 
10. - 12. klašu audzēkņiem

3. lpp.

Labākā 
skola

Olaines 1. vidusskola ie-
ņēmusi 2. vietu skolu reitingā 
grupā “pilsētu vidusskolas”

3. lpp.

Deputāti 
apsveic

Olaines novada domes de-
putāti sveic iedzīvotājus Zie-
massvētkos un Jaunajā gadā

4. lpp.

Zelta 
kāzas!

Dome sveic zelta kāzās 
Pjotru un Janinu Hoļavskus un  
Raimondu un Zigrīdu Čudarus

5. lpp.

Laimē 
datoru

Pensionāre Elvīne Vēze 
projekta “Pieslēdzies, Latvi-
ja!” ietvaros laimējusi datoru

8. lpp.

Lai Ziemassvētkos Jūsu māju  
piepilda miers, 

un Jaunajā gadā  
lai piepildās  
visskaistākie  

Ziemassvētku sapņi!

Olaines novada pašvaldība

Поздравляем Вас  
со светлым праздником 

Рождества и  
желаем Вам только 

хорошего  
в наступающем Новом году! 

Олайнское краевое самоуправление

Šā gada decembrī Olaines 
Pieaugušo izglītības centrs 
(PIC) atskatās uz savas pa-
stāvēšanas 15 gadiem.

Šobrīd gribās vairāk atzī-
mēt un pārskatīt pēdējos 5 ga-
dos paveikto.

Dzīvojam ciešā sadarbībā 
ar Olaines Nevalstisko organi-
zāciju apvienībā sastāvošajiem 
pulciņiem, tāpēc arī mūsu pie-
nākumi savijušies cieši jo cieši. 

Pieaugušo izglītības 
centram – 15!

Svešvalodu apmācība, glezno-
šanas studija ir abu organizāci-
ju uzmanības lokā, un pēdējos 
5 gados PIC organizētos angļu 
valodas kursus apmeklējuši 
120 kursanti, bet franču valo-
das kursus - 20. Brīvprātīgi, 
bez atlīdzības jau otro gadu 
savus pakalpojumus piedāvā 
skolotājs Andris Nātiņš. Par 
spīti cienījamai gadu nastai, 
viņš meklē pielietojumu savām 
zināšanām un ar vēlmi darīt 
ko labu cilvēkiem ir apmācījis 
5 olainiešus esperanto valo-
das pamatos. Liels paldies arī 
skolotājai Jeļenai Semjonkinai 
- Getmaņukai, kas bez atlīdzī-
bas aizvadītajā vasarā mācīja 
cittautiešiem latviešu valodu.

Tiem, kam tuvas mākslas, 
iesakām aiziet uz pilsētas mu-
zeju, kur līdz 10. janvārim ap-
skatāma izstāde „ART- KON-
TRAST”. Gleznu autores ir 
mūsu gleznošanas studijas dā-
mas. Regulāri studiju apmek-

lē 10 kursantes un uzmanības 
vērts ir fakts, ka nevienai no 
viņām nav mākslinieciskās iz-
glītības. Tātad taisnība ir atzi-
ņai, ka gleznot var jebkurš. 

Esam pārvarējuši krīzi, uz-
klausot prasmīgus lektorus un 
padomdevējus par krīzes pār-
varēšanu domāšanā, attiecībās 
un mājsaimniecībā. Un, kā re-
dzat, tas darbojas. 

Par pēdējās piecgades lielā-
ko ieguvumu uzlūkojam pasā-
kumus, kuru centrā ir bijis kāds 
no mūsu pašu ļaudīm. Uzklau-
sot stāstījumu par darbu, veik-
smēm un nākotnes iecerēm, 
mums tiek dota iespēja labāk 
iepazīt citam citu un justies sa-
liedētākiem pilsētā un novadā. 

Savs pasākumu loks bijis 
veltīts pilsoniskas attieksmes 
veidošanai novada cilvēkos. 
Te palīdzējuši gan Afganistā-
nas misijas dalībnieki, daloties 
domām par savu dienestu, Kur-
zemes cietokšņa apmeklējums, 

lekcija par brīvības cīņu un 
Brāļu kapu vēsturi.

Pēc novada izveidošanās 
PIC darbības lauks ir paplaši-
nājies, te palīdz sadarbība ar 
pagastā jau esošajām organizā-
cijām.

Priecē idejas un ierosināju-
mi no pašu iedzīvotāju vidus. 
Ir nostabilizējies mūsu apmek-
lētāju kontingents, un pēdējos 
gados varam rēķināties ar 500 
PIC apmeklētāju.

Šīs iespējas novada ļaudīm 
nebūtu, ja nebūtu pastāvīga 
Olaines novada pašvaldības 
atbalsta. Pārplānojot Olaines 
mūzikas un mākslas skolas iz-

Olaines Pieaugušo  
izglītības centrs

Adrese:  
Zemgales iela 31, 3.stāvs

Tālrunis: 67966741
e-pasts: 

picunnvo@inbox.lv

vietojumu, arī PIC ir ieguvis 
ieeju no galvenās ieejas, tīras, 
koši izkrāsotas kāpnes uz trešo 
stāvu. Pakešu logi divās audi-
torijās ļauj apmeklētājiem jus-
ties silti un mājīgi, bet tā sauktā 
oranžā auditorija, izpelnījusies 
visu viesu un mājinieku atzinī-
bu. Paldies pašvaldībai par ma-
teriālu un morālu atbalstu! 

Novadnieki, novērtēsim 
un izmantosim tās iespējas, 
kas tiek atvēlētas mūžizglītī-
bai un saturīgai brīvā laika 
pavadīšanai!

Rudīte Babra,
PIC vadītāja

• Gleznošanas studijas darbu izstādes atklāšana, 2011. gads

• Rudīte Babra PIC pasākumā “Leģendas par Olaines 
vīriešu kaklasaitēm”, 2010. gads
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Большим событием 10 
декабря стал «Праздник на-
родного творчества Олайн-
ского края», организованый 
Русской общиной г. Олайне. 

Русская община собрала 
жителей Олайнского края на 
этом празднике, чтобы они 
лучше узнали друг друга и 
познакомились с творчески-
ми личностями, которые жи-
вут рядом с нами и активно 
занимаются любимым делом. 
В Доме культуры собрались 
мастера и мастера-любители 
декоративно-прикладных ис-
кусств, творческие личности 
и коллективы Олайнского 

Праздник народного творчества Олайнского края

края. Порадовать концерт-
ной программой приехали  
гости из Риги, Екабпилса и 
Саласпилса. 

Достойным украшением 
народного праздника ста-
ла выставка работ мастеров 
– любителей. 17 мастеров - 
Агита Лусе, Марина Шкир-
манте, Людмила Цимошка, 
Ольга Левинданто, Инга 
Бойцова, Бригита Вайтние-
це, Анна Зенька, Илзе Земи-
те, Клара Бутане, Ина Вегне-
ре, Яха Нашатыра, Евгения 
Курма, Мария Орлова, Ирина 
Китова, Сандра Степанова, 
Татьяна Михайлова, Надеж-

да Буле, представили работы 
из текстиля, кожи, дерева, 
бумаги;  были представлены 
картины и вышивки, боль-
шим разнообразием отлича-
лись тканые и вязаные вещи.  

Кульминацией праздника 
стал концерт, который от-
крыла юная певица Элиза-
бета Силиня из Медемциемс 
(Олайнский край). Порадо-
вали публику детский вок. 
ансамбль «Olaines cālīši» под 
руководством Байбы Кане-
пите, вок. ансамбль «Undīne» 
под рук. Саниты Шефлере, 
ансамбль «Ивушки» под рук. 
Ольги Зуевич. На профес-

сиональном уровне выступи-
ли гости праздника: детский 
танцевальный коллектив 
«Задоринка» из Риги, вок. 
ансамбль «Отрада» из Сала-

спилса, вокальный и танце-
вальный коллективы Русской 
общины «Родник» города 
Екабпилс. Все участники 
были награждены памятны-
ми Дипломами организато-
ра праздника. Грандиозной  
кульминацией мероприятия 
стала песня «Pie jūras dzīve 
mana», которую исполнили 
все участники и гости. 

Русская община г. Олай-
не выражает благодар-
ность Олайнской краевой 
думе, Центру культуры за 
финансовую и организа-
торскую помощь в прове-
дении праздника. Особую 
благодарность выражаем 
инициатору и руководите-
лю проекта Ольге Зуевич за 
организацию и проведение 
этого мероприятия. 

Русская община г. Олай-
не желает всем светлого 
Рождества и счастливого 
Нового года! Желаем  реа-
лизации всех творческих 
замыслов, интересных пло-
дотворных идей и возмож-
ностей для их воплощения, 
удачи и попутного ветра во 
всех начинаниях!

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Olaines novada do-
mes ATZINĪBAS RAKSTS 
(turpmāk tekstā – Atzinības 
raksts) ir apbalvojums, kas 
izveidots, lai izteiktu paš-
valdības pateicību fiziskām 
personām par sasniegumiem 
vai ieguldījumu pēdējo piecu 
gadu laikā Olaines attīstībā 
uzņēmējdarbības, kultūras, 
izglītības, veselības aprūpes, 
sociālajā vai sporta jomā, pil-
sētas tēla veidošanā novadā, 
valstī un pasaulē. 

1.2. Olaines 45.gadadienas 
nomināciju saraksts: 

1.2.1. Pedagogs – iniciatī-
vas bagāts, radošs un atbildīgs 
speciālists vai kura darba mūžs 
– nozīmīgs ieguldījums pilsē-
tas attīstībā.

1.2.2. Jaunietis – olimpiāžu 
un konkursu uzvarētājs, no-
vada skolas absolvents, kurš 
veiksmīgi turpina izglītību, 
varbūt ieguvis kādu speciālu 

Aicinām pieteikt kandidātus apbalvošanai sakarā ar Olaines pilsētas 45. gadadienu
Kārtība, kādā Olaines novada dome piešķir OLAINES NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTU Olaines pilsētas 45.gadadienā

Izdota saskaņā ar Olaines novada domes apbalvojumu nolikumu.

stipendiju. Skolēns, kurš ir ak-
tīvs skolas un, iespējams, pilsē-
tas dzīvē.

1.2.3. Aktīvākais pensio-
nārs – iedzīvotājs pensijas 
vecumā, aktīvs sabiedriskajā 
dzīvē vai sniedzis palīdzību ci-
tiem iedzīvotājiem, kura darba 
mūžs – nozīmīgs ieguldījums 
pilsētas attīstībā. 

1.2.4. Pašvaldības vai valsts 
iestāžu darbinieks – pašvaldī-
bas, pašvaldības uzņēmuma, 
valsts iestādes darbinieks, kurš 
ar lielu atbildību, mīlestību, 
atdevi un radoši veic darba 
pienākumus, kura atbalsts ie-
dzīvotājiem ir bijis un ir ļoti 
nozīmīgs.

1.2.5. Sabiedriskais dar-
binieks – sabiedrisko organi-
zāciju darbinieks, vēstures un 
kultūras tradīciju kopējs un 
popularizētājs, aktīvs cilvēks, 
kura darba mūžs – nozīmīgs ie-
guldījums pilsētas attīstībā.

1.2.6. Sportists – sportists, 
sporta komandas vai sporta 

kluba treneris, kuram ievēro-
jami sasniegumi sportā, kurš 
dod vai ir devis būtisku iegul-
dījumu Olaines pilsētas vārda 
popularizēšanā.  

1.2.7. Uzņēmējs – uzņē-
mējdarbības pārstāvis, kura 
darbība ir bijusi nozīmīga pil-
sētas mērogā; cilvēks, kurš 
veiksmīgi atradis risinājumus 
saimniecības vai uzņēmuma 
pastāvēšanai un attīstībai. 

1.2.8. Ģimene – stipra un 
uzņēmīga ģimene, ģimene, 
kura veiksmīgi pārvarējusi 
grūtības, daudzbērnu ģimene, 
audžuģimene.

1.3. Dome nosaka apbalvo-
juma kandidātu ierosinājuma 
iesniegšanas termiņu.

2. Atzinības raksta  
piešķiršanas ierošināšana, 
izskatīšana un piešķiršana

2.1. Rakstisku, motivētu 
ierosinājumu par Atzinības 
raksta piešķiršanu tiesī-

gi iesniegt Olaines novada 
deputāti, deputātu komite-
jas, domes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks, 
izpilddirektors, pārvaldes 
vadītājs, pašvaldības iestā-
žu un uzņēmumu vadītāji, 
darba kolektīvi, biedrības, 
pašdarbības kolektīvi, spor-
ta kolektīvi. 

2.2. Ierosinājumi par At-
zinības raksta piešķiršanu 
iesniedzami Olaines novada 
pašvaldības Apmeklētāju pie-
ņemšanas un informācijas cen-
trā (iesnieguma paraugs www.
olaine.lv, APIC) līdz 2012.
gada 6.janvārim.

2.3. Ierosinājumā iekļauj 
šādas ziņas:

2.3.1. Atzinības raksta kan-
didāta (turpmāk tekstā – Kan-
didāts) Vārds, Uzvārds;

2.3.2 Kandidāta darbavieta, 
ieņemamais amats vai nodar-
bošanās, pamatojums. 

2.4. Sociālo, izglītības, 
kultūras jautājumu komiteja 

slēgtā sēdē izskata motivētus 
iesniegumus par ATZINĪBAS 
RAKSTA piešķiršanu, sagata-
vo atzinumu par apbalvojuma 
piešķiršanu un lēmuma pro-
jekta veidā iesniedz tos nova-
da domei izskatīšanai domes 
sēdē. Komitejai ir tiesības uz 
sēdi uzaicināt ierosinājuma 
iesniedzēju un attiecīgās jo-
mas speciālistus.

2.5. Atzinības rakstu pie-
šķir ar Olaines novada domes 
lēmumu.

2.6. Atzinības rakstu pa-
sniedz Olaines pilsētas 45.ga-
dadienas svinīgajā pasākumā.

2.7. Par piešķirtajiem Atzi-
nības rakstiem iedzīvotāji tiek 
informēti Olaines novada do-
mes informatīvajā izdevumā 
“Olaines Domes Vēstis” un 
Olaines novada domes mājas 
lapā www.olaine.lv. 

Olaines novada domes 
priekšsēdētājs J.Pavlovičs

vairāk foto - www.olaine.lv
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OLAINES ŪDENS UN SILTUMS AICINA
Informācija iedzīvotājiem

AS „Olaines ūdens un siltums” un SIA „Zeiferti” valde, izska-
tot jautājumu par pasākumiem komunālo pakalpojumu apmaksas 
līmeņa uzlabošanai, ir pieņēmusi sekojošu lēmumu:

1. Izsludināt vienreizēju piedāvājumu Sabiedrības klientiem 
pilnībā apmaksāt parāda summas līdz 2011.gada 31.decembrim, 
pilnības parāda apmaksas gadījumā atbrīvojot klientu no  kavēju-
ma naudas apmaksas;

2. Ar 2012.gada janvāra mēnesi klientu parādu piedziņas proce-
sa uzlabošanai piesaistīt parādu piedziņas firmas;

3. Ar 2012.gada janvāri uzsākt komunālo pakalpojumu atslēg-
šanu klientu objektiem, par kuriem klienti nav norēķinājušies par 
komunālajiem pakalpojumiem.

Aicinām tos iedzīvotājus, kuriem ir parādi, izmantot piedāvāju-
mu un apmaksāt parādus līdz 31.12.2011.

 
AS „Olaines ūdens un siltums” un SIA „Zeiferti” izsaka patei-

cību tiem iedzīvotājiem, kuri par sniegtajiem pakalpojumiem no-
rēķinās savlaicīgi, un novēl visiem saviem klientiem veiksmīgu un 
panākumiem bagātu 2012.gadu.

AS „Olaines ūdens un siltums”, SIA „Zeiferti”

Информация жителям многоквартирных домов

АО „Olaines ūdens un siltums” и ООО „Zeiferti” приняли 
следующее решение:

1. Предложить клиентам АО „Olaines ūdens un siltums” и 
ООО „Zeiferti” в случае полной оплаты до 31 декабря 2011 
года имеющегося долга освободить этих жителей от оплаты 
пеней.

2. С января 2012 года для взысканий долгов с клиентов 
задействовать соответствующие фирмы по взысканию долгов.

3. С января 2012 года начать отключения по коммунальным 
услугам у тех клиентов, которые не расчитались за 
коммунальные услуги. 

Призываем жителей, у которых есть долги за квартиру, 
воспользоваться предложением и оплатить долги до 31 декабря. 

АО „Olaines ūdens un siltums” и ООО „Zeiferti” выражают 
благодарность тем жителям (клиентам), которые за 
предоставляемые услуги расчитываются вовремя, и желают 
всем своим клиентам, чтобы 2012 год был для вас удачный и 
успешный.

АО „Olaines ūdens un siltums” и ООО „Zeiferti”

Olaines 1.vidusskola Sko-
lu reitingā grupā „Pilsētu vi-
dusskolas” ir 2.vietā.

Jaunais Draudzīgā aicinā-
juma Skolu reitings ir šobrīd 
objektīvākais skolu izglītības 
līmeņa novērtēšanas instru-
ments. Draudzīgā aicinājuma 
fonda skolu reitinga 2011.
gada dati ir iegūti, aprēķinot 
skolēnu sekmju vērtējumu 
centralizētajos eksāmenos.

Nominācijā “Pilsētu vidus-
skolas” pilsētu grupā par 1.vie-
tas ieguvēju kļuvusi Bauskas 
1.vidusskola, 2.vietā ir Olai-
nes 1.vidusskola, bet 3.vietā - 
Ogres 1.vidusskola. 

Apsveicam un lepojamies 
ar mūsu pedagogiem un au-
dzēkņiem!

Olaines novada pašvaldība

Olaines 1. vidusskola 
otrā labākā Latvijā2011.gada 23.novembra 

Olaines novada domes sēdē 
apstiprināts nolikums „Par 
stipendiju piešķiršanas kārtī-
bu Olaines novada vispāriz-
glītojošo skolu 10.-12.klašu 
skolēniem” un pieņemts lē-
mums, gatavojot Olaines no-
vada pašvaldības 2012.gada 
budžetu, paredzēt līdzekļus Ls 
6000 Olaines novada vispār-
izglītojošo skolu 10.-12.klašu 
skolēnu stipendijām. Turpmāk 
stipendijas ik mācību gada mē-
nesi vienam skolēnam 20 latu 
apmērā izmaksās Olaines no-
vada pašvaldība.

Stipendijas nodibinātas ar 
mērķi:

• sekmēt Olaines novada 

Pašvaldības stipendijas skolēniem
vispārizglītojošo skolu 10.-12.
klašu skolēnu motivāciju sas-
niegt augstus mācību rezultā-
tus;

• novērtēt skolēnu pieda-
līšanos starpnovadu un valsts 
mēroga pasākumos (mācību 
priekšmetu olimpiādēs, kon-
kursos, skatēs, sacensībās);

• veicināt skolēnus aktīvi 
iesaistīties skolas, novada un 
valsts mēroga sabiedriskajās 
aktivitātēs.

Stipendija tiks piešķirta 
10.klases skolēniem mācību 
gada otrajā semestrī, balstoties 
uz pirmā semestra rezultātiem; 
bet 11. un 12. klases skolēniem 
2 reizes mācību gadā, balsto-
ties uz iepriekšējā semestra 

rezultātiem. Stipendija vienam 
skolēnam var tikt piešķirta at-
kārtoti. Stipendija tiks ieskaitī-
ta saņēmēja kontā līdz nākamā 
mēneša 5. datumam. 

Stipendiju var saņemt sko-
lēni, kuru mācību sasniegumu 
vērtējumi semestrī ir ne zemāki 
kā 7 balles. Stipendijas preten-
dentam nedrīkst būt neattaisno-
ti kavējumi un skolas Iekšējās 
kārtības noteikumu pārkāpumi 
vai citi administratīvi sodāmi 
pārkāpumi ārpus skolas. Pie-
šķirot stipendiju, tiek ņemta 
vērā arī pretendenta līdzdalība 
starpnovadu un valsts mēroga 
pasākumos un aktivitāte sko-
las, novada, valsts mēroga sa-
biedriskajā dzīvē.

Olaines Jauniešu pado-
me kopā ar Olaines nova-
da domi  pasludina 29.de-
cembri par “Ziemassvētku 
sporta dienu”. Šajā dienā 
baseina un slidotavas ap-
meklējums jebkuram iedzī-
votājam būs bez maksas.

Plānotais seansu grafiks:
Baseinā  

(Stadiona iela 2, Olaine):

1. 12.00 līdz 13.00
2. 13.15 līdz 14.15
3. 14.30 līdz 15.30 

4. 15.30 līdz 16.30 - pārtr.
5. 16.30 līdz 17.30
6. 17.45 līdz 19.00

Piezīmes:
1. Līdzi jāņem cepure, 

dvielis, čības un ziepes.
2. Bērni līdz 12 gadiem 

drīkst atrasties baseinā tikai 
ar pavadoni.

Slidotavā 
(Kūdras iela 5, Olaine):

1. 11.00 līdz 12.00
2. 12.30 līdz 13.30

3. 14.00 līdz 15.00
4. 15.00 līdz 16.00 – pārtr.
5. 16.00 līdz 17.00
6. 17.30 līdz 18.30
7. 19.00 līdz 21.00

Piezīme:
Ja vēlaties saņemt slidas, 

līdzi jāņem personas aplieci-
nošs dokuments.

• Seansu grafiks var 
mainīties. Aicinām sekot lī-
dzi precīziem seansu laikiem 
www.olaine.lv un konkrētos 
objektos.

29. decembris – Ziemassvētku sporta diena

Олайнский молодежный совет и Олайнская краевая дума 
объявляют 29 декабря Рождественским днем спорта. 

В этот день посещение бассейна и катка всем жителям края будет бесплатно.
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Laiks it kā nedaudz apstājies, lai 
dotu iespēju pārdomāt par padarīto 
un nospraust jaunus mērķus pirms 
gaišākajiem gada svētkiem – Zie-
massvētkiem. Paldies par vēl vienu 
kopīgajos darbos aizvadīto gadu, 
par priecīgiem notikumiem, par 
sekmīgiem projektiem, kas visiem 
tika kopīgi domāti un darīti ģime-
nēs, novadā un valstī. Paldies par 

sapratni neveiksmju dienās, par padomiem un veselīgu kritiku, 
par vietā pateiktu paldies un vietā izteiktiem skarbiem vārdiem. 

Kopīgi veidosim mūsu novada nākotni arī turpmāk, lai 
mums būtu patīkami Olaines novadā dzīvot, strādāt, mācīties 
un atpūsties.

Lai visiem gaiši un priecīgi Ziemassvētki un patiesi laimīgs 
Jaunais gads!

Lai Jaunā gadā visas dienas
Kā zelta vārpas pilnas līkst!

Lai netrūkst spēka darbus darīt 
Un domu briedums neapsīkst!

Rūpēsimies visi par mūsu lielā-
ko bagātību – novada cilvēkiem, - 
strādīgiem, uzņēmīgiem, stipriem!

Dalīsimies ikviens savā mīlestī-
bā ar tuvāko, draudzībā ar kaimiņu, 

priekā un labestībā ar līdzcilvēku!
Veidosim savu novadu ar labiem darbiem un mīlestību!
Gaišus un mīļus svētkus!

Sudrabiņa lietus lija
Ziemassvētku vakarā:

Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu risināja.

Ziemassvētki ir gaismas svēt-
ki, kad tumsa dod vietu gaismai. 
Ticēsim gaišajam sevī un citos, lai 
nākamais gads mums visiem nestu 
prieku, veselību un saticību!

No sirds vēlu visiem Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu 
Jauno Gadu!

Klāt Ziemassvētki - brīnuma 
gaidīšanas laiks. Vēlu, lai Ziemas-
svētku zvaigzne ikvienam novada 
iedzīvotājam palīdz piepildīt vis-
skaistākos sapņus. Lai ar gaismas 
atgriešanos atnāk ticība, cerība un 
mīlestība!

Klāt arī gadu mija un saskaņā 
ar ķīniešu kalendāru 2012.gads būs 
Melnā Pūķa (ūdens stihija) gads. 

Tas nebūs viegls, taču svarīgu notikumu un veiksmes pilns 
gads! Vēlu visiem būt radošākiem, izdomas bagātākiem un iz-
turīgākiem, kā arī ieklausīties savā sirdsbalsī un rīkoties saska-
ņā ar to, lai Melnā Pūķa gadā būtu pasargāti no nepatīkamiem 
pārsteigumiem.

„Ikkatru gadu eņģelis nones lejā 
baltu, pārslām apvītu grāmatiņu. 
Mēs taisām viņu vaļā, un visapkārt 
birst trauslas sniega zvaigznes.

Tur nav neviena vārda, tikai 
vieglo pārslu burvīgais raksts 
mums stāsta, ka Ziemassvētki pie 
durvīm.”

 /K.Skalbe/

Lai Ziemassvētki mūsu mājās atnāk ar saticību, veselību un 
jaunām iecerēm!

Mīlestība, labestība un skais-
tums ir trīs vaļi, uz kuriem turas 
cilvēka dzīve. Gudrība ir šo vaļu 
apvienība....

Vajadzība būt mīlētam un mīlēt 
pašam ir galvenā.

Vienmēr sakiet “Paldies” aps-
tākļiem, situācijām, sev un līdzcil-
vēkiem. Pateicība allaž aizvedīs pie 
laimes sajūtas.

Mēdz teikt – ko izvēlēsies, to saņemsi. Izvēlieties dvēseles 
prieku un pozitīvas emocijas –

Jo:
Jūs esat tik jauns, kā domājat un jūtaties. 
Jūs esat tik stiprs, par kādu sevi uzskatāt. 
Jūs esat tik derīgs, cik derīgs jūtaties.
Vērtējiet sevi augstu. 
Sapņojiet skaisti un izvirziet sev augstus mērķus.
Dzīvosim tā, lai vairotos prieks.
Un vēl – smaidiet! Pat ja nav iemesla, vienalga smaidiet!
Lai sveču liesmas, darbi un dziesmas svētī šo Zemi, šo 

tautu...
Lai Ziemassvētkos debesis vaļā – viss Labais, Gaišais ie-

snieg klēpī tavā!
Lai Jaunajā gadā  – Tik daudz gaismas, spēka un līksmes.. 

tik daudz un viss no mīlestības.

Priecīgus Ziemassvētkus un lai-
mīgu Jauno gadu!

Pirms iededz sveci egles zarā, 
Dedz svētku liesmu sirdī savā, 

Ar piedošanu, sapratni, 
Ar mīlestības dzirksteli 

Un tici - tas ir Tavā varā 
Nest gaismu, kā to sveces dara....

Tici sapnim - tas piepildīsies. Ceri uz brīnumu - un tas nāks. 
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretī daudz sirsnīgāk. 
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši. 
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši. 
Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši.
Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā aizvēruši.

Vakar iesāka snigt...
Šodien maigums, kā paslēpta 

laime
rokās un sirdīs dus.

Svētku laiks klāt –
modināsim vārdus vismīļākos!

                                                      
/R.Gāle/

Lai katrā mājā un katrā sirdī Zie-
massvētku laikā ienāk gaisma un siltums. Lai reizē ar svētku prie-
ku visur iemājo arī saticība un patiesa mīlestība  citam pret citu.

Vēlu visiem sniegotus, saulainus un jaukus svētkus!
Laimīgu Jauno 2012.gadu!

2012. gads un Ziemassvētki jau 
ir klāt. Tie atnāks, paies, un paliks 
pagātne.

Kā lielais iepirkšanās, komer-
cijas un apdāvināšanas drudzis. 
Vai tādu mēs patiesībā vēlamies 
šo laiku? 

Ziemassvētku īstā nozīme ir 
kristīgo vērtību atcere.

Mīlestība.
Pret tuvāko, pret nejauko kaimiņu, pret neizdarīgo valdību, 

pret visiem.
Kāds paliks mūsu un citu atmiņās 2011. gads? Rūgtuma 

pilns par zaudējumiem un neveiksmēm?
Vai gadu mijā nebūtu jāpriecājas par to, ka nav kara, nav 

bads, dabas katastrofas, mums ir sava valsts, esam dzīvi un va-
ram pieredzēt jauno 2012. gadu? Gribu visiem novēlēt atrast 
īstu paliekošu prieku par svētkiem! Un drūmajā ikdienā spēt 
ieraudzīt daudz labas lietas!

Gada pēdējās dienās katrs no 
mums pārdomā, kāds tad ir bijis aiz-
ejošais gads, kas no tā, ko pagājušajā 
gadā apņēmos, ir paveikts, kas nē, 
kurš sapnis piepildījies, un kurš nē, 
un katrs no mums izvērtē paveikto 
un pārdomā nākotnes ieceres.

Kavējoties šajās pārdomās, no-
vēlu novadniekiem izturību, nezau-
dējot savu vēsturisko identitāti, kat-

ram novada iedzīvotājam jājūtas piederīgam savai dzīves vietai, 
jāsaņem kvalitatīva izglītība, sociālā un veselības aprūpe, jānod-
rošina cilvēka cienīga dzīve kulturālā un veselīgā vidē.

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt jaunu tradīciju 
novadā, piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot ambiciozus 
mērķus un saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats par sevi 
un tad visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus, kas pārsteidz mūs 
pašus un citus.

Visiem novada iedzīvotājiem Ziemassvētkos un Jaunajā 
gadā novēlu, lai svētku prieks valda katrā no mums, lai sirds 
siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā, lai acis saskata 
gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu, lai Jaungada brīnums 
vispirms notiek mūsos, lai mums ir spēks, radošas idejas un ne-
atlaidība īstenojot vēlējumus, lai mums visiem kopā ir darbīgs 
un ražīgs 2012. gads!

Lai allaž kāds prieks
Kā eņģeļa mats

Sien dvēseli zvaigznes starā!
Lai Ziemassvētki

Un Jaunais gads dod sirdij
Mīlestības tik daudz,

Ka paši, gluži
Kā eņģeļi,

To citiem dāvināt varam. 
/K. Apškrūma/

Jānis Pavlovičs

Inta Purviņa

Andrejs Artjomovs

Ināra Brence

Jānis Precinieks

Jānis Sarva

Māris Vanags

Silvija Tiščenko

Līga Gulbe

Aija Zandere

Deputāti sveic Olaines novada iedzīvotājus Ziemassvētkos un Jaunajā Gadā
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„Ikkatru gadu eņģelis nones lejā 
baltu, pārslām apvītu grāmatiņu. 
Mēs taisām viņu vaļā, un visapkārt 
birst trauslas sniega zvaigznes.

Tur nav neviena vārda, tikai 
vieglo pārslu burvīgais raksts 
mums stāsta, ka Ziemassvētki pie 
durvīm.”

 /K.Skalbe/

Lai Ziemassvētki mūsu mājās atnāk ar saticību, veselību un 
jaunām iecerēm!

Vakar iesāka snigt...
Šodien maigums, kā paslēpta 

laime
rokās un sirdīs dus.

Svētku laiks klāt –
modināsim vārdus vismīļākos!

                                                      
/R.Gāle/

Lai katrā mājā un katrā sirdī Zie-
massvētku laikā ienāk gaisma un siltums. Lai reizē ar svētku prie-
ku visur iemājo arī saticība un patiesa mīlestība  citam pret citu.

Vēlu visiem sniegotus, saulainus un jaukus svētkus!
Laimīgu Jauno 2012.gadu!

Gada pēdējās dienās katrs no 
mums pārdomā, kāds tad ir bijis aiz-
ejošais gads, kas no tā, ko pagājušajā 
gadā apņēmos, ir paveikts, kas nē, 
kurš sapnis piepildījies, un kurš nē, 
un katrs no mums izvērtē paveikto 
un pārdomā nākotnes ieceres.

Kavējoties šajās pārdomās, no-
vēlu novadniekiem izturību, nezau-
dējot savu vēsturisko identitāti, kat-

ram novada iedzīvotājam jājūtas piederīgam savai dzīves vietai, 
jāsaņem kvalitatīva izglītība, sociālā un veselības aprūpe, jānod-
rošina cilvēka cienīga dzīve kulturālā un veselīgā vidē.

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt jaunu tradīciju 
novadā, piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot ambiciozus 
mērķus un saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats par sevi 
un tad visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus, kas pārsteidz mūs 
pašus un citus.

Visiem novada iedzīvotājiem Ziemassvētkos un Jaunajā 
gadā novēlu, lai svētku prieks valda katrā no mums, lai sirds 
siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā, lai acis saskata 
gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu, lai Jaungada brīnums 
vispirms notiek mūsos, lai mums ir spēks, radošas idejas un ne-
atlaidība īstenojot vēlējumus, lai mums visiem kopā ir darbīgs 
un ražīgs 2012. gads!

Lai allaž kāds prieks
Kā eņģeļa mats

Sien dvēseli zvaigznes starā!
Lai Ziemassvētki

Un Jaunais gads dod sirdij
Mīlestības tik daudz,

Ka paši, gluži
Kā eņģeļi,

To citiem dāvināt varam. 
/K. Apškrūma/

Silvija Tiščenko

Līga Gulbe

Aija Zandere

Sveic Zelta kāzās!
Olaines novada dome

Raimondu un Zigrīdu Čudarus!
(Laulība reģistrēta 1961.gada 9.decembrī 
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā)

Vēlam stipru veselību, izturību un nest rītdienu dimantam pretī!

Olaines novada dome

Pjotru un Janinu Hoļavskus!
(Laulība reģistrēta 1961. gada 17. novembrī 
Grodņas apgabala Radunas rajona Jakubovas ciema padomē)

Šeit mežmalā ar visu sen jau aprasts,
Bet pēkšņi skatiens paliek augšup vērsts.

Cik ilgus gadus – to pat grūti saprast –
Tie auga līdzās – eglīte un bērzs.

Visus šos 30 gadus kolektīvu vadīja un turpina vadīt Inga 
Cepīte, un finansiālo atbalstu kolektīvam sniedza un turpina 
sniegt pašvaldība. Liela nozīme kolektīva darbībā ir arī Olai-
nes Mehānikas un tehnoloģijas koledžai, jo jau 20 gadus ko-
lektīva mēģinājumi notiek koledžas mājīgajā zālē. 

Sveicam sporta deju kolektīvu „Olaine” jubilejā un novē-
lam panākumus šajā sporta veidā, kolektīva dalībniekiem un 
vadītājai gūt gandarījumu par veicamo un ar savām dejām 
priecēt skatītājus! 

Olaines Sporta centrs

Sporta deju kolektīvam 
“Olaine” 30 gadu jubileja!

Deputāti sveic Olaines novada iedzīvotājus Ziemassvētkos un Jaunajā Gadā

vairāk foto - www.olaine.lv
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1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie saistošie noteikumi 
(turpmāk - noteikumi) nosaka 
kārtību, kādā uzliek pašvaldī-
bas nodevu par reklāmas un 
afišu izvietošanu publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu (turpmāk - 
nodeva), Olaines novada admi-
nistratīvajā teritorijā.

1.2. Noteikumu mērķis ir 
regulēt un nodrošināt ieņēmu-
mus Olaines novada pašval-
dības (turpmāk - pašvaldība) 
budžetā no Olaines novada 
administratīvajā teritorijā pub-
liskās vietās vai vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu, iz-
vietotām reklāmām un afišām.  

1.3. Noteikumi neattiecas 
uz izkārtnēm, kā arī uz funk-
cionālo informāciju - valsts 
un pašvaldības institūciju no-
rādēm (ceļa zīmes, ielu no-
saukumu norādes u.tml.), kas 
tiek izgatavotas un izvietotas 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

1.4. Izvietojot un ekspluatē-
jot reklāmas un afišas jāievēro 
šie noteikumi, Latvijas Repub-
likas likumi un citi normatīvie 
akti.

1.5. Reklāmas un afišas 
publiskās vietas Olaines nova-
da teritorijā izvietojami tikai ar 
pašvaldības būvvaldes atļauju.

1.6. Noteikumi neattiecas 
uz Eiropas Parlamenta vēlē-
šanu, Saeimas vēlēšanu un 

Saistošie noteikumi Nr.22
“Nodeva par reklāmas un afišu izvietošanu publiskās vietās Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 23. novembra lēmumu (15.prot., 20.2.p.).  
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu.

Spēkā no 2011.gada 16. decembra.
pašvaldību vēlēšanu afišām un 
reklāmām.

2. Nodevas maksātāji un 
objekts

2.1. Nodevas maksātāji ir 
fiziskās un juridiskās personas, 
kas izvieto reklāmu un afišas 
publiskās vietās vai vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu, uz 
Olaines novada administratī-
vajā teritorijā esošām ēkām, 
zemes, kā arī citās tam pare-
dzētās vietās.

2.2. Nodevas objekts ir rek-
lāma un afiša, kas tiek izvietota 
Olaines novada administratī-
vajā teritorijā publiskās vietās 
vai vietās, kas vērstas pret pub-
lisku vietu, uz Olaines novada 
administratīvajā teritorijā eso-
šām ēkām, zemes, kā arī citās 
tam paredzētās vietās.

2.3. No nodevas tiek atbrī-
vota nekomerciāla vizuālā in-
formācija:

2.3.1. par labdarības pasā-
kumiem;

2.3.2. par Latvijas Republi-
kā reģistrēto reliģisko konfesi-
ju pasākumiem;

2.3.3. par valsts un pašval-
dības rīkotiem vai atbalstītiem 
mākslu, kultūru, zinātni, izglī-
tību un sportu veicinošiem pa-
sākumiem;

2.3.4. par dabas (vides) aiz-
sardzību un ar to saistītiem pa-
sākumiem (ja netiek reklamēts 
konkrētais ražotājs, ražotāja 

produkts vai pakalpojums);
2.3.5. par veselības aizsar-

dzību vai ar to saistītiem pasā-
kumiem (ja netiek reklamēts 
konkrētais ražotājs, ražotāja 
produkts vai pakalpojums);

2.3.6. par valsts un pašval-
dības rīkotiem starptautiskiem 
pasākumiem;

2.3.7. Latvijas Republikas 
likumos un normatīvajos aktos 
noteiktā obligāti izvietojamā 
informācija;

2.3.8. Olaines novada paš-
valdības rīkoto pasākumu rek-
lāma un informācija par tiem 
(arī svētku noformējums);

2.3.9. pilsētai nepieciešamā 
informācija - norādes, informa-
tīvās kartes, shēmas u.c.;

2.3.10. par tādu izkārtņu iz-
vietošanu un eksponēšanu, kas 
ir juridisko vai fizisko personu 
izvietotā vizuālā informācija, 
kas informē par šo personu 
veikto komercdarbību, par ies-
tādes vai uzņēmuma nosau-
kumu, darbības veidu, darba 
laiku, ja minētā informācija iz-
vietota tieši pie attiecīgās juri-
diskās vai fiziskās personas ko-
mercdarbības veikšanas vietas.

2.4. Izvietojot 2.3.punktā 
norādīto nekomerciālo vizuālo 
informāciju, kas atbrīvota no 
nodevas, informācija par pasā-
kumu sponsoriem un atbalstī-
tājiem (to logotipi, uzņēmumu 
nosaukumi, preču zīmes) ne-
drīkst aizņemt vairāk par 10% 
no kopējās vizuālās informā-

cijas platības, un tā jāizvieto 
norobežotā laukumā plakāta 
malā.

2.5. Reklāmas objekta mar-
ķējums jāizvieto ārpus reklā-
mas laukuma. Ja tas tiek papil-
dināts ar tekstuālu informāciju, 
piemēram, “Brīva vieta Jūsu 
reklāmai”, vai izvietots izno-
mājamajā reklāmas laukumā, 
tas uzskatāms par reklāmu un 
apliekams ar nodevu.

3. Nodevas likme, koeficienti 
un aprēķināšanas kārtība

3.1. Olaines novada paš-
valdības nodevas par reklāmas 
izvietošanu likmes aprēķināša-
nas kārtību nosaka Olaines no-
vada dome. 

3.2. Ziņas par reklāmas 
vai reklāmas nesēja izmēriem, 
daudzumu (skaitu), izvietoša-
nas adresi, kā arī par izvieto-
jamās reklāmas eksponēšanas 
ilgumu pašvaldības nodevas 
aprēķināšanai iesniedz reklā-
mas izvietotājs, kurš atbildīgs 
par sniegto ziņu pareizību.

3.3. Pašvaldības nodevu par 
reklāmas, afišu, sludinājumu 
un citas vizuālās informācijas 
izvietošanu Olaines novada ad-
ministratīvajā teritorijā nosaka:

3.3.1. Parastai, telpiskai 
reklāmai:

uz gadu uz dienu
līdz 1 m2 Ls 15 Ls 0.15
līdz 5 m2 Ls 25 Ls 0.20

līdz 10 m2 Ls 35 Ls 0.25
līdz 15 m2 Ls 45 Ls 0.30
virs 15 m2 Ls 90 Ls 0.60

3.3.2. Gaismas reklāma 
(gaismas kastes un telpiskie 
objekti ar iemontētu izgaismo-
jumu):

uz gadu uz dienu
līdz 1 m2 Ls 5 Ls 0.05
līdz 5 m2 Ls 10 Ls 0.10
līdz 10 m2 Ls 15 Ls 0.15
līdz 15 m2 Ls 20 Ls 0.20
virs 15 m2 Ls 25 Ls 0.25

4. Nodevas maksāšanas kār-
tība un kontrole

4.1. Pašvaldības nodeva jā-
maksā pirms reklāmas un afi-
šas izvietošanas.

4.2. Reklāmas  un afišas 
izvietotājs paziņojumā par paš-
valdības nodevu par reklāmu 
minēto summu pārskaita Olai-
nes novada pašvaldības pa-
matbudžeta kontā vai samaksā 
pašvaldības kasē. Nodeva jā-
samaksā pilnā apmērā par visu 
periodu.

4.3. Reklāmas objekta ar 
piesaisti zemei/konkrētai vie-
tai ekspluatācija ir atļauta tikai 
tad, kad ir saņemta rakšanas 
darbu atļauja, saņemta reklā-
mas izvietošanas atļauja un 
samaksāta pašvaldības nodeva.

4.4. Kontroli par noteikumu 
izpildi veic Olaines novada paš-
valdības būvvalde un Olaines 
novada pašvaldības policija.

Personām ar trūcīgā izziņu un maznodrošinātās personas 
izziņu (maznodrošinātās personas, personas ar medicīnas at-
vieglojumu izziņām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 150 
latu) ir iespējams SAŅEMT atbalstu no Eiropas Savienības 
pārtika komplektu veidā vienreiz mēnesī.

Pārtikas komplekta saturs: miežu putraimi – 1,0 kg, kvie-
šu milti - 1,0 kg, četrgraudu pārslas – 1,0 kg, auzu pārslas 
– 0,5 kg.

Aicinām visus, kam ir attiecīgs statuss ceturtdienās nākt 
uz izdales punktiem un saņemt pārtikas komplektus:

• Sociālajā dienestā, Jaunolainē, Meža ielā 2 no plkst.9.00 
- 13.00;

• Veselības istabā, Olainē, Zemgales ielā 31-22 no 
plkst.14.00 - 18.00.

Лица со справкой малообеспеченного или бедняка 
(малообеспеченные лица, лица со справкой на льготы 
по медицине, доход которых не превышает 150 латов 
в месяц) могут получить один раз в месяц комплект 
продуктов от Евросоюза.

Содержание комплекта продуктов: 1 кг ячменной 
крупы, 1 кг пшеничной муки, 1 кг зерновых хлопьев, пол 
килограмма овсяных хлопьев. 

Комплект продуктов можно получить по четвергам:
• В социальной службе в Яунолайне (ул.Межа 2) с 

9.00 до 13.00;
• В комнате здоровья в Олайне (ул.Земгалес 31 - 22) с 

14.00 до 18.00.

Pārtika maznodrošinātajiem
Saskaņā ar Olaines peldba-

seinu apmeklējošo pensionāru 
kolektīva 2011.gada 12.no-
vembra iesniegumu un Olaines 
peldbaseina lielo noslogojumu 
pirmdienās Olaines novada 
dome nolēma, ka peldbaseina 
viena apmeklējuma reize pen-
sionāriem, represētām perso-
nām, maznodrošinātām ģime-
nēm, pirmās un otrās grupas 
invalīdiem, bāreņiem (uzrādot 
attiecīgu dokumentu) pirmdie-
nās   no plkst. 15.00 - 18.00 
un otrdienās no plkst.16.00 – 
18.00 ir tikai Ls 1.00.

Baseins par latu 
arī otrdienās

Бассейн за лат 
и по вторникам

С 28 ноября пенсионеры, 
репрессированные лица, 
малообеспеченные семьи, 
инвалиды 1-ой и 2-ой 
группы, сироты (предоставив 
соответствующий документ) 
теперь могут посещать 
бассейн, заплатив 1 лат, не 
только по понедельникам 
с 15.00 до 18.00, но и по 
вторникам с 16.00 до 18.00.

No 2011.gada 27.ok-
tobra saskaņā ar sais-
tošajiem noteikumiem 
Olaines novada dome 
par Olaines novada 
bērnu no 1,5 g.v. uztu-
rēšanos privātajā pirms-
skolas izglītības iestādē 
apmaksā 90% no faktis-
kiem vidējiem uzturē-
šanas izdevumiem paš-
valdības pirmsskolas 
izglītības iestādēs vie-
nam bērnam mēnesī at-
tiecīgajā budžeta gadā. 
Tas nozīmē, ka Olaines 
privātajā pirmsskolas 
izglītības iestādē „Sau-
līte” vecākiem ievēro-
jami samazinās mēneša 
maksa. Pēc iestādes da-
tiem tagad mēneša mak-
sa sastāda tikai 45,00 
(ēdināšana iekļauta).

Pamatojoties uz Olaines 
novada domes 2011.gada 
23.novembra sēdes lēmu-
mu zemesgabala „Jaun-
peļņi“ detālplānojuma ga-
līgā redakcija nododama 
sabiedriskai apspriešanai. 

Izstrādes vadītājs - arhi-
tekts Ervīns Helfričs. 

Plānotā (atļautā) iz-
mantošana – lauku tūrisma 
naktsmītne.

Apskatīt detālplānoju-
ma materiālus un iesniegt 
rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus var Olai-
nes novada pašvaldības 
apmeklētāju pieņemšanas 
un informācijas centrā dar-
ba laikā no 19.12.2011 līdz 
08.01.2012 vai nosūtot pa 
pastu (Zemgales ielā 33, 
Olaine, Olaines novads, 
LV-2114). Sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme – 
05.01.2012. no 10:00 līdz 
11:00 Olaines novada paš-
valdības sēžu zālē.
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1. Izdarīt Olaines novada 
domes 2010.gada 29.septem-
bra saistošajos noteikumos 
Nr.17 „Olaines novada terito-
rijas un tajā esošo nekustamo 
īpašumu uzturēšanas noteiku-
mi” šādus grozījumus:

1.1 izteikt 6.5. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

„6.5. pie namīpašumiem 
ēkas numura vai plāksnītes ar 
nosaukumu piestiprināšanu;”;

1.2. papildināt noteikumus 
ar 6.11. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

„6.11. korespondences sa-

Saistošie noteikumi Nr.20
Grozījumi Olaines novada domes 2010. gada  

29. septembra saistošajos noteikumos  
Nr.17 „Olaines novada teritorijas un tajā esošo 
nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 26. oktobra lēmu-
mu (14.prot., 30.p.).  

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 16. punktu un 43. panta pirmās daļas 5. punktu.

Spēkā no 2011.gada 16. decembra.

ņemšanu (uzstādīt pastkastīti) 
nekustamajā īpašumā;

1.3.izteikt 10.punktu šādā 
redakcijā:

„10. Par izvairīšanos no 
pienākuma uzturēt un apsaim-
niekot nekustamo īpašumu ad-
ministratīvā atbildība saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksu. Par pārējo 
saistošo noteikumu prasību ne-
ievērošanu izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu: fizis-
kajām personām - līdz Ls 250, 
juridiskajām personām - līdz 
Ls 1000.”

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas likmes par Olaines nova-
da domes un Olaines novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu, apliecinātu to kopiju, izrakstu, 
norakstu, izziņu, būvatļaujas saņemšanu, nodevas maksāšanas kārtību, un atvieglojumus, kuri saistīti ar 
nodevu maksāšanu. 

2. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem šajos Noteikumos norādītos 
attiecīgos dokumentus.

3. Nodeva apmaksājama pilnā apmērā pirms dokumentu saņemšanas bankā vai pašvaldības kasē.
4. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.
5. No nodevas maksāšanas atbrīvotas Olaines novada pašvaldības iestādes un aģentūras, valsts pār-

valdes institūcijas, personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maz-
nodrošinātām.

6. Fiziskās un juridiskās personas, par kurām lēmums pieņemts, lēmumu saņem izraksta vai noraksta 
veidā no domes sēdes protokola bez maksas. 

7. Nodevas objekts un likme:
Nr. 
p. k. Nodevas objekts

Ls

Fiziskām 
personām

 Juridiskām 
personām

1. Atkārtoti pieprasītie pieņemto domes sēžu protokolu izraksti, pro-
tokolu pielikuma noraksti un kopijas (par vienu lapu)
Trešajai personai izsniegtie pieņemto domes sēžu protokolu izraks-
ti, protokolu pielikuma noraksti un kopijas (par vienu lapu)

 1.00
 

 2.00

 1.00
 

 2.00

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Dokumenti no Olaines novada pašvaldības arhīva:
par vienu A4 lapu
par katru nākamo A4 lapu tam pašam dokumentam
par vienu A3 lapu
par katru nākamo A3 lapu tam pašam dokumentam

3.00
1.00
5.00
2.00

 
3.00
1.00
5.00
2.00

3. Atkārtota izziņa gada laikā par personas deklarēto dzīvesvietu (vie-
nu reizi gadā bez maksas)

1.00  1.00

4. Izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva par laulības, dzimšanas vai 
miršanas fakta reģistrāciju (tajā skaitā izziņa par reģistra neesamību 
arhīvā)

2.00

5. Izziņa par personas ģimenes sastāvu 2.00
6. Izziņas par dzīvesvietu un ģimenes sastāvu  2.00
7. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību  3.00   3.00
8. Cita veida izziņa par nekustamo īpašumu  2.00   2.00
9. Izziņa par plānoto/atļauto īpašuma izmantošanas veidu  5.00  5.00
10. Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem  5.00  5.00
11. Citu pašvaldības vai domes izstrādāto oficiālo dokumentu aplieci-

nātas kopijas (par vienu lapu)
 2.00   2.00

12.
12.1.

Būvatļaujas saņemšana:
ģimenes māju, dārza māju jaunbūvēm (ar vai bez palīgēkām), ģi-
menes māju rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai 15.00 20.00

12.2. saimniecības ēku, garāžu u.c. palīgceltņu jaunbūvei, rekonstrukci-
jai, renovācijai, restaurācijai un dārza māju rekonstrukcijai, reno-
vācijai 10.00 20.00

12.3. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošas kons-
trukcijas, t.sk.ar funkciju maiņu 10.00 15.00

12.4. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošas kons-
trukcijas, t.sk., ar funkciju maiņu 15.00 20.00

12.5. inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai (iz-
ņemot MK 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteiku-
mi” 3.2.2 apakšnodaļā minētās)

5.00 10.00

12.6. Stacionāru reklāmas stendu vai izkārtnes konstrukciju un būvju uz-
stādīšanai 5.00 10.00

12.7. Ēku fasāžu renovācijai, t.sk., logu, durvju bloku nomaiņai, mainot 
to sākotnējo konstrukciju

10.00 15.00

12.8. Cita veida būvniecībai vai būves nojaukšana 20.00 40.00 
13. Par atkārtotu, nozaudētās vai nederīgi kļuvušās būvatļaujas atjau-

nošanu 
20.00  40.00

14.
14.1.

Par rakšanas darbu atļauju
Par rakšanas darbu atļaujas pagarināšanu

5.00 10.00
5.00

Saistošie noteikumi Nr.21
“Nodevas  par domes un pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un 

būvatļaujas saņemšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, 21.panta 

pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
12.panta pirmās daļas 1.un 10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu

 Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 6.un 15.punktu.
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 23.novembra sēdes lēmumu (15.prot ., 20.1.p.). 

Spēkā no 2011.gada 16. decembra.

•  OLAINES NOVADA  
DOMES LĒMUMI •

• Nolemts apsveikt skolē-
nus Olaines 1. un 2.vidussko-
las Ziemassvētku pasākumā ar 
saldumu paciņām. 

• Apstiprināts nolikums 
„Literārās jaunrades konkurss 
„Mana Olaine”, veltīts Olaines 
pilsētas 45.gadadienai”. Kon-
kursam paredzēti Ls 695.

• Apstiprināts nolikums 
„Vizuālās mākslas un telpis-
ko objektu konkurss – izstāde 
„Mana sapņu Olaine”, veltīts 
Olaines pilsētas 45.gadadie-
nai”. Konkursam paredzēti  
Ls 980.

• Izsludināts konkurss 
„Ziemassvētku un Jaunā gada 
noskaņas veidošanas noformē-
jums 2011” un apstiprināt kon-
kursa nolikums. 

• Finansiāli atbalstītas Lat-
vijas Sarkanā Krusta Rīgas 
apriņķa komitejas realizētās 
un plānotās aktivitātes Olaines 
novadā 2011.gadā, piešķirot Ls 
350.

• Noteikta nomas maksa 
Olaines PII „Zīle” mazās zāles 
iznomāšanai grupu nodarbī-
bām par vienu stundu Ls 3 (bez 
PVN).

• Nolemts organizēt nekus-
tamā īpašuma „33.kvartāls”, 
Olainē, Olaines novadā – no-
mas zemes 3000 kv.m platībā 
mutisku izsoli.

• Nolemts sadalīt zemes 
vienību „Birznieki” (kopplatī-
ba 1.487 ha), izveidojot 3 pa-
stāvīgus nekustamos īpašumus.

• Apstiprināti īres tiesību 
izsoles noteikumi „Olaines 
novada pašvaldības vienistabu 
dzīvokļa īpašuma Gaismas ielā 
4-62, Stūnīšos, Olaines pagas-
tā, Olaines novadā, īres tiesību 
izsoli uz 12 gadiem”.

• Pieņemti saistošie notei-
kumi Nr.23 „Par grozījumiem 
Olaines novada domes sais-
tošajos noteikumos Nr.1 „Par 
Olaines novada pašvaldības 
2011.gada budžetu”.

• Olaines sociālās aprūpes 
centrā uzņemtas divas perso-
nas.

• SIA „Piroteks Balt” saska-
ņota sezonas tirdzniecības vieta 
ar 1.un 2.klases pirotehniskiem 
izstrādājumiem no 2011.gada 
25.decembra līdz 31.decem-
brim (ieskaitot) veikalā ELVI, 
Zeiferta ielā 7, Olainē.

Tiek organizēta grupa VĀCU VALODAS apguvei 
iesācējiem, bez priekšzināšanām

Olaines Pieaugušo izglītības centrā,  Zemgales ielā 31, III st.
 Mācību sākums - 2012. gada janvāris.

Sīkāka informācija un pierakstīšanās pa t. 67966741, 
e-pasts picunnvo@inbox.lv, vai personīgi PIC. 

Olaines novada senioru biedrība “Liepas” informē:

1. Baltijas datoru akadēmija kopā ar Lattelecom un 
Latvijas Pensionāru Federāciju rīkos  

turpinājumu datorkursiem.
 

2. Biedrības biedri aicināti pieteikties uz:
a) veidošanas nodarbībām (darbs ar mālu),

b) lakatu aušanu uz koka rāmja,
c) tapošanu.

       
Interesentiem pieteikties  

Olaines Vēstures un mākslas muzejā Jaunajā 2012.gadā.
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Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 11. novembra līdz 12. decembrim  

reģistrētie mirušie

Skaidrīte Aparniece, 79 gadus veca – 01.12.2011.
Staņislavs Gavrilovs, 47 gadus vecs – 20.11.2011.

Vlads Jākobsons, 87 gadus vecs – 10.12.2011.
Gunārs Guntis Laganovskis, 42 gadus vecs – 

27.11.2011.
Veronika Lobača, 76 gadus veca – 01.12.2011.
Nikolajs Lobanovs, 81 gadu vecs – 01.12.2011.

Olga Losa, 83 gadus veca – 17.11.2011.
Boriss Luters, 65 gadus vecs – 11.2011.

Sergejs Magazinščikovs, 49 gadus vecs – 
27.11.2011.

Ņina Osipova, 81 gadu veca – 14.11.2011.
Askitrija Suļska, 84 gadus veca – 22.11.2011.

Ņina Šamo, 74 gadus veca – 18.11.2011.
Edgars Sutens, 28 gadus vecs – 22.11.2011.

Olaines novada pašvaldība 
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
decembrī
70. gadskārtā
Valentīnu Beļavsku
Vitāliju Daudišu
Ēriku Družiņinu
Borisu Filatovu
Nikolaju Isakovu
Mihailu Lapo
Lifantiju Lavrenovu
Jāzepu Melderi
Timofeju Melešu
Mihailu Mihailovu
Tatjanu Mingeleviču
Pēteri Nitišu
Veru Smoļinsku
Ivaru Štarku
Ilgu Zvanbergu

75. gadskārtā
Aleksandru Čabikinu
Ināru Grīnbergu
Nikolaju Jaskinu
Alinu Kuļiņiču
Albinu Ļitovu
Ņinu Makejevu
Gunāru Martini
Nadeždu Martinkeviču
Tamāru Medni
Veru Muravjovu
Stefāniju Ostrovsku
Vitāliju Timofejevu
Klavdiju Ždanovu

80. gadskārtā
Ainu Eihenbergu
Gaļinu Graudiņu
Annu Ivanovu
Jevgeņiju Jerjominu
Dzidru Kalniņu
Veru Kaļiņinu
Valdu Priedi
Jekaterinu Puškovu
Ausmu Salmiņu

85. gadskārtā
Nikolaju Iščenko
Modri Nagliņu
Klementinu Odumāni
Jevgeņiju Pomerancevu
Anastasiju Smertjevu
Regīnu Vaikinu

90.gadskārtā
Josifu Pupiņu

92.gadskārtā
Jekaterinu Bistrakovu

93.gadskārtā
Natāliju Biti

94.gadskārtā
Broņislavu Daudišu

96.gadskārtā
Nikolaju Koļesņikovu

Pasākumi un citas aktivitātes Olaines novadā
Kas Kad Kur
Olaines novada jauno talantu koncerts  ”Nāk Ziemassvētku vakars 
kluss”, oficiāla svētku egles iedegšana (plkst.13.00).
Adventes tirdziņš ar smaržīgām , garšīgām, mīļām un siltām Ziemassvētku 
dāvanām un rotaļām kopā ar folkloras kopu “Dreņģeri”. (no plkst. 11.00)

17.12. 
Laukumā pie svētku egles 
(Olainē, pretī Zemgales un Veselības 
ielu krustojumam)

Ziemassvētku pasākums senioru biedrībai “Liepas”  
“Kad Ziemassvētki nāk”

17.12. 
plkst.15.00

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

Olaines čempionāts zolītē 18.12. 
plkst. 10.00

Olaines bērnu un jauniešu sociālā 
atbalsta centrā „Olaks”, 
Stacijas ielā 38A, Olainē

Bērnu deju kolektīva „Pienenīte” Ziemassvētku pasākums 18.12. 
plkst.16.00

Jaunolaines Kultūras namā, 
Meža ielā 2, Jaunolainē

Olaines gleznošanas studijas darbu izstāde „ART - KONTRAST” līdz 10.01. Olaines Vēstures un mākslas muzejā, 
Zemgales ielā 33, Olainē 

Ziemassvētku pasākums Olaines pilsētas politiski represēto personu 
kluba „ATBALSS” un Olaines pagasta represēto biedrības biedriem
Savu dalību pasākumā lūgums pieteikt savlaicīgi,
 par to informējot Skaidrīti t. 27778806.

20.12. 
plkst.17.00

Olaines NVO apvienības telpās, 
Zemgales ielā 31, 3.st., Olainē

Ziemassvētku izrāde bērniem “Pirmā egle”. 
Ieejas maksa Ls 4 (cenā iekļauta dāvana).

21.12. 
plkst.17.00

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

Jaunolaines sporta-balles deju pulciņa uzstāšanās 21.12. 
plkst. 18.00

Jaunolaines Kultūras namā, 
Meža ielā 2, Jaunolainē

Ziemassvētku koncerts  “Apkārt tik balts...” (“Undīne”, “Piruete”) 22.12. 
plkst.19.00

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

Muzikāls uzvedums “Brīnums mazajam brālītim”. Ieeja brīva 23.12. 
plkst.17.00

Jaunolaines Kultūras namā, 
Meža ielā 2, Jaunolainē

Mākslas vingrošanas studijas “Piruete” Ziemassvētku koncerts 26.12. 
plkst.16.00

Jaunolaines Kultūras namā, 
Meža ielā 2, Jaunolainē

Pensionāru biedrības „Pīlādzis” Ziemassvētku pasākums 27.12. 
plkst.13.00

Jaunolaines Kultūras namā, 
Meža ielā 2, Jaunolainē

SOS Latvijas ciemati projekta Olaines novadā  
Ziemassvētku pasākums

28.12. 
plkst.17.00

Jaunolaines Kultūras namā, 
Meža ielā 2, Jaunolainē

Dziedošo ģimeņu Dūdumas – Ņikonovi koncerts 30.12. 
plkst.19.00

Jaunolaines Kultūras namā, 
Meža ielā 2, Jaunolainē

2012. gada sagaidīšanas masku balle – karnevāls
“Reiz ziemas naktī...”

31.12. 
plkst.22.00

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

Vecgada pasākums iedzīvotājiem Jaunolainē (ar ielūgumiem) 31.12. 
plkst.22.00 

Jaunolaines Kultūras namā, 
Meža ielā 2, Jaunolainē

Kad Lattelecom publis-
koja projektu “Pieslēdzies, 
Latvija”, pagasta pensionāru 
biedrība “Pīlādzis” dator-
zinību apguvei pieteica 10 
cilvēkus. 16. novembrī Lat-
viešu biedrības namā Rīgā 
notika projekta noslēguma 
pasākums ar iegūto zināšanu 
gala pārbaudījumu, ar jauku 
koncertu, ar 15 datoru izlozi 
dāvanā un noslēguma balli.

Bija atbraukuši pensionāri 
no visas Latvijas kopskaitā ap-
tuveni 400 cilvēku.

Kad izlozes gaitā Lattele-
com valdes priekšsēdētājs Ju-
ris Gulbis izvilka lozi ar mūsu 
biedrības pensionāres Elvīnes 
Vēzes vārdu un lūdza viņu kāpt 
uz skatuves, lai saņemtu datoru, 
prieks un lepnums sita augstu 

Pensionāre laimē 
datoru

vilni. Elvīnes kundze bezgala 
aizkustināta teica, ka savos 80 
gados vēl nekad nebija laimē-
jusi izlozēs un šī ir pirmā reize 
par ko ļoti, ļoti priecājas. Ta-
gad viņa varēšot tā pa īstam, 
no pašiem pamatiem, apgūt 
datorprasmi un savus rēķinus 
apmaksāt pati, neapgrūtinot 
kaimiņu, kurš līdz šim laikam 
vienmēr laipni izpalīdzējis.

Mēs, Biedrības “Pīlādzis” 
kolektīvs, sveicam Elvīnes 
kundzi ar iespēju izmantot jau-
nās tehnoloģijas, lai atvieglotu 
pensionāra ikdienu, priecāja-
mies un godinām par uzņēmī-
bu, kas pierāda, ka cilvēks var 
sasniegt ļoti daudz, ja vien ir 
liela un patiesa vēlēšanās.

                                                                                                            
Rasma Upmale

Latvijas Pasts informē, 
ka sakarā ar VAS Latvijas Pasts pāreju 

uz piecu dienu darba dienu nedēļu 
no 2012.gada 1.janvāra 

pasta sūtījumu piegāde klientiem 
tiks nodrošināta 

no pirmdienas līdz piektdienai.

novembrī
70. gadskārtā
Aleksandru Gontarenko
Kārli Kalniņu
Elenu Kuznetsovu
Daci Pujiņu

75. gadskārtā
Āriju Bērziņu
Helēnu Boldinu
Francišku Dorontjevu
Andreju Indzeru
Rutu Jansoni
Kārli Maculeviču
Jevgeniju Pavlovsku
Ņinu Rahmanovu
Annu Saveļjevu
Vjačeslavu Žeļezovu


