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NOSLĒGUSIES LABDARĪBAS
AKCIJA "NO SIRDS SIRDIJ"

Vēlamies pateikties visiem Olaines novada iedzīvotājiem, kuri 
atsaucās aicinājumam, piedalījās akcijā "No Sirds Sirdij" un 
palīdzēja savākt līdzekļus onkoloģiski slimu bērnu ārstēšanai! 
Atgādinām, ka akcijas ietvaros aicinājām iedzīvotājus izgatavot 
Valentīndienas apsveikuma kartiņas vai pašdarinātus suvenīrus, 
kuri no 12. līdz 14. februārim akcijas laikā par ziedojumiem 
tika pārdoti t/c "Rīga Plaza". 
Paldies akcijas organizatoriem un atbalstītājiem, kā arī visiem 
citiem, kas jebkādā veidā sniedza savu atbalstu!

PATEICOTIES AKCIJAI UN JŪSU LĪDZDALĪBAI, 
TIKA SAVĀKTI FINANŠU LĪDZEKĻI:
1. dienā – 1997,37 EUR; 2. dienā – 1934,07 EUR; 
izsolē – 1290,00 EUR; 3. dienā – 2247,59 EUR.
Kopā: 7469,53 EUR

Paldies par jūsu labajām sirdīm!
Visi līdzekļi tika pārskaitīti Bērnu slimnīcas fondam! 
SIA "Sapņu birojs"

• Olaines Kultūras namā darbību atsāk dramatiskā teātra pulciņš. 
Aicinām jauniešus (vecumā līdz 25 gadiem), kam ir tuva teātra māks-
la vai kuri grib sevi pilnveidot, pievienoties pulciņa dalībniekiem. 
Nodarbības notiek Olaines Kultūras namā pirmdienās un ceturtdie-
nās plkst. 17.00. Papildus informācija, zvanot uz tālr. 67966148.
 
• Valgas kultūras centrā 7. februārī un Valkas pilsētas kultūras namā 
8. februārī norisinājās 4. Starptautiskais konkurss jaunajiem estrādes 
solistiem un deju grupām "Bordertown Beat" ("Robežpilsētas rit-
mi"). Pirmajā dienā Valgā uzstājās visi kolektīvi un solisti, bet otrajā 
dienā Valkas kultūras namā – tikai labākie, starp kuriem bija arī olai-
niete, Olaines 1. vidusskolas audzēkne Viktorija Jansone. Saskaņā ar 
konkursa nolikumu  no visiem dalībniekiem finālā piedalījās vairs 
tikai  7 deju grupas un 7 solisti. Rezultātā Viktorija vokālistu kate-
gorijā starp Igaunijas, Krievijas, Lietuvas un Latvijas dalībniekiem 
ieguva 1. vietu un ielūgumu martā piedalīties vokālistu konkur-
sā Igaunijā, Tartu. Taču lielākais ieguvums konkursa uzvarētājai ir 
iespēja izmantot  15 stundas ierakstu studijā, lai veiktu profesionālus 
ierakstus izpildītajām dziesmām.

•  7. februārī sporta centra "Kleisti" slēgtajā manēžā notika Latvijas 
ziemas čempionāta pirmā posma sacensības jāšanas sportā šķēršļu 
pārvarēšanā. Piedalījās liels dalībnieku skaits, tajā skaitā sportisti no 
Lietuvas un Igaunijas, un kopā tika reģistrēti 192 starti. Maršrutā Nr. 
2 (šķēršļu augstums 115/120 cm, sacensības ar handikapu) otro vie-
tu ir izcīnījusi Olaines novada iedzīvotāja, Olaines 1. vidusskolas 
audzēkne Emīlija Elizabete Zandere ar zirgu Lādoga.

• 30. janvārī Ārlietu ministrijā parlamentārā sekretāre Zanda Kalni-
ņa–Lukaševica kopā ar motociklistiem Mārtiņu Silu un Andžu Ūbeli 
no biedrības "apPasaule''  apbalvoja konkursa "Atklāj man Āfri-
ku" uzvarētājus. 

ESAM VIENOTI SVĒTKOS UN IKDIENĀ!

FOTOREPORTĀŽA
NO OLAINES PILSĒTAS

ZIŅAS ĪSUMĀ

Turpinājums 3. lpp.  

48. 
DZIMŠANAS DIENAS 

SVINĪBĀM

    Vairāk foto un video: www.olaine.lv

Pašvaldība izsaka pateicību AS "Olainfarm", SIA "Olaines kūdra" un SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca 
"Biolars"" par finansiālu atbalstu, kuram pateicoties Olaines pilsētas 48. dzimšanas dienas svētku pro
grammu kuplināja salūts.



2

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1665893
06.100 Mājokļu attīstība 557018
06.200 Teritoriju attīstība 815929
06.400 Ielu apgaismošana 269420
06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu  
 apsaimniekošanas darbība 23526
07.000 Veselība 15000
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1841280
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 1003118
08.100 Olaines Sporta centrs  720984
08.210 Bibliotēkas: 184323
  t.sk. Olaines Bibliotēka (t.sk. Bērnu literatūras nodaļa) 131168
  t.sk. Jaunolaines Bibliotēka 28810
  t.sk. Gaismu Bibliotēka 24345
08.220 Olaines Vēstures un mākslas muzejs 76457
08.230 Olaines novada pašvaldības iestāde "Olaines Kultūras centrs": 572685
  t.sk. Olaines Kultūras nams 305057
  t.sk. Jaunolaines Kultūras nams 267628
08.620 Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi 4697
09.000 Izglītība 7214907
09.100 Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms  
 (ISCED97 0. un 1. līmenis) 3460131
  Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "ĀBELĪTE" 763011
  Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "DZĒRVENĪTE" 813949
  Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "MAGONĪTE" 846013
  Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "ZĪLE" 1037158
09.1101 Bērnu uzturēšana privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs 147600
09.219 Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi, kuras vienlaikus  
 nodrošina vairāku ISCED97 līmeņu izglītību ISCED97  
 1.–3. līmeņa ietvaros 3117351
  Olaines 1. vidusskola 1855030
  Olaines 2. vidusskola 1172321
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība –  
 Olaines Mūzikas un mākslas skola 345345
09.5101 Dažādu izglītības pasākumu atbalsta fonds 15000
09.5102 Jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta fonds: 64293
  t.sk. projekti  27171
  t.sk. pasākumi jauniešu politikas realizācijai  
 (t.sk. stipendijas vidusskolēniem) 29022
  t.sk. skolēnu nodarbinātība vasarā 8100
09.5103 Izglītības funkciju nodrošināšana 25185
09.530 Pieaugušo izglītības centrs 40002
10.000 Sociālā aizsardzība 2429566
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem (Olaines bāriņtiesa) 106333
10.500 Atbalsts bezdarba gadījumā  
 (ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi") 35000
10.700 Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām –  
 PA "Olaines sociālais dienests": 2144537
2363 t.sk. ēdināšanas izdevumi 111900
6252 t.sk. pabalsti veselības aprūpei 190000
6254 t.sk. pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 3500
6255 t.sk. sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 45000
6259 t.sk. pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem 100000
6260 t.sk. garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 3000
6270 t.sk. dzīvokļa pabalsti naudā 50000
6299 t.sk. pārējie maksājumi iedzīvotājiem naudā 10000
6322 t.sk. pabalsti ēdināšanai natūrā 130000
6330 t.sk. sociālās palīdzības pabalsti natūrā 17180
6360 t.sk. dzīvokļa pabalsti natūrā 250000
6411 t.sk. samaksa par aprūpi mājās 13000
6412 t.sk. samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās  
 rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 80000
6423 t.sk. izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 39000
7210 t.sk. pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 40515
  t.sk. ASIST – LM finansējums asistenta pakalpojumiem 109610
10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi 143696
     
  Finansēšana 1041789
  Beigu atlikums bankas kontā 453826
  Aizņēmumu atmaksa 587963
  IZDEVUMI UN FINANSĒŠANA KOPĀ  19029841

Klasifik. Rādītāju nosaukums 2015. gada 
kods  plāns, EUR
  IEŅĒMUMI KOPĀ 16030917
1.0.0.0. Ienākuma nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis 11662824
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi – nekustamā īpašuma nodoklis 1322812
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 746242
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 352884
4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 223686
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm – azartspēļu nodoklis 52621
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 27188
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas  11627
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi  3411
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma pārdošanas un  
 no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas  85000
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti – pašvaldību saņemtie transferti  
 no valsts budžeta 2172116
18.6.2.1. No IZM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija pašvaldības  
 pamatbudžetam pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu  
 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas  
 obligātajām iemaksām (VSAOI) 1181944
18.6.2.2. No IZM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija pašvaldības  
 pamatbudžetam interešu izglītības programmu un sporta skolu  
 pedagogu daļējai darba samaksai un VSAOI 51882
18.6.2.3. No IZM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija pašvaldības  
 pamatbudžetam pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un  
 sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai  
 un VSAOI 145192
18.6.2.4. No IZM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija pašvaldības  
 pamatbudžetam pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm,  
 internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām  
 internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 351792
18.6.2.7. No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija  
 pašvaldības pamatbudžetam 152885
18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas (t.sk. no Labklājības ministrijas) 234241
18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti  
 Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu  
 finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 49910
18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 4270
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti – pašvaldību saņemtie transferti  
 no citām pašvaldībām 110000
21.0.0.0. Budžeta iestāžu ieņēmumi  583318
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas  
 pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 557480
21.3.5.2. t.sk. ieņēmumi no vecāku maksām par pusdienām 193600
21.3.5.9.1. t.sk. ieņēmumi no vecāku maksām par mūzikas skolu 10500
21.3.5.9.2. t.sk. ieņēmumi no vecāku maksām par mākslas klasi 5635
21.3.5.9.9. t.sk. citi ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 6300
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 81166
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem: 260269
21.3.9.1. t.sk. maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 141000
21.3.9.3. t.sk. ieņēmumi par biļešu realizāciju 500
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 26357
21.4.0.0 Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi  
 par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un  
 citi pašu ieņēmumi 25838
     
  Finansēšana 2998924
  Sākuma atlikums bankas kontā 2956782
  Aizņēmumi 42142
  IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA KOPĀ 19029841

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS 2015. GADAM

IEŅĒMUMI Pamatbudžets

Klasifik. Rādītāju nosaukums 2015. gada 
kods  plāns, EUR
  IZDEVUMI KOPĀ 17988052
01.000 Vispārējie valdības dienesti 2446714
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 1645889
01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi  
 (% maksājumi Valsts kasei) 275300
01.830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta  
 pašvaldību budžetam (savstarpējie norēķini, PFIF) 455525
01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp  
 dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem (Rezerves fonds) 70000
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – pašvaldības policija 415796
04.000 Ekonomiskā darbība 1441180
04.360 Citi energonesēji, izņemot elektroenerģiju (siltumapgāde) 70000
04.510 Autotransports (ceļu būvniecība un uzturēšana) 1371180
05.000 Vides aizsardzība 517716
05.100 Atkritumu apsaimniekošana 467976
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana 38740
05.300 Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana 11000

IZDEVUMI Pamatbudžets

Olaines novada pašvaldība izsludina atsavināšanas izsoli nekustamajam īpašumam 
Zemgales ielā 45A, Olainē, Olaines novadā. 

DALĪBAI IZSOLĒ VAR PIETEIKTIES LĪDZ 2015. GADA 19. MARTA PLKST. 12.00. 

Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 50200 EUR.
Maksāšanas līdzekļi – 100% EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles solis – 
200 EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – 
5020 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa – 30 EUR (ieskaitot PVN). Samaksas kārtība – 
trīs mēnešu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapas www.olaine.lv 
sadaļā "Izsoles".

IZDEVUMI turpinājums
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IEŅĒMUMI Speciālais budžets
Klasifik. Rādītāju nosaukums 2015. gada 
kods  plāns, EUR 
 IEŅĒMUMI KOPĀ 243134
5.0.0.0.        NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM  
 Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un  
 vides piesārņošanu 39823
18.0.0.0.      VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI – autoceļu fonds 203311
  
 Finansēšana 115645
  Sākuma atlikums bankas kontā 115645
  IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA KOPĀ 358779

IZDEVUMI Speciālais budžets
Klasifik. Rādītāju nosaukums 2015.gada
kods  plāns, EUR
  IZDEVUMI KOPĀ 358779
04.000 Ekonomiskā darbība –  
 autotransports (ceļu būvniecība un uzturēšana) 203311
05.000 Vides aizsardzība – notekūdeņu apsaimniekošana 155468
  
 IZDEVUMI UN FINANSĒŠANA KOPĀ 358779

IR IZVEIDOTA "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" 
MĀJAS LAPA – WWW.OUS.LV

Lai klienti varētu operatīvāk sazināties ar pašvaldības uzņēmuma "Olaines ūdens 
un siltums" darbiniekiem, kā arī sameklēt noderīgu informāciju par uzņēmuma 
sniegtajiem pakalpojumiem, ir izveidota uzņēmuma mājas lapa – www.ous.lv. 
Mājas lapa jau ir pieejama interesentiem, taču šobrīd vēl līdz galam neaizpildītās 
sadaļas tiks papildinātas ar informāciju. Turpmāk ar "Olaines ūdens un siltums" 
darbiniekiem varēs sazināties ne tikai telefoniski, bet arī ar epasta palīdzību. Uz-
ņēmuma galvenā epasta adrese, uz kuru iedzīvotāji var rakstīt, kā arī sūtīt savus 
ierosinājumus par mājas lapu: info@ous.lv. 
Savukārt, lai mazinātu pārpratumus un uzlabotu savstarpējo komunikāciju, sazino-
ties ar uzņēmuma tehnisko dienestu, telefona sarunas tiks ierakstītas.
AS "Olaines ūdens un siltums"

Pamatojoties uz AS "Latvijas Gāze" prognozēm un balstoties uz plānotajām siltuma ražošanas izmaksām, AS "Olaines ūdens un siltums" 
februārī prognozēja siltumenerģijas tarifa samazinājumu. AS "Olaines ūdens un siltums" prognozes piepildījās – siltumenerģijas tarifs janvārī 
bija 59,25 EUR/MWh, februārī – 58,26 EUR/MWh. 

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" PROGNOZĒ, KA CENA PAR PIEGĀDĀTO SILTUMENERĢIJU MARTĀ 
SALĪDZINĀJUMĀ AR JANVĀRI VARĒTU SAMAZINĀTIES PAR 5%.

2015. gada februāris, EUR/MWh

PLĀNOTAIS FINANSĒJUMS 
SOCIĀLAJAI PALĪDZĪBAI,
EUR

111900
130000

190000

3500 3000 13000

120515

39000

317180

45000

100000

111900 EUR. Ēdināšanas izdevumi – 
pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas pak-
alpojumam skolā bērniem, kuri ēd kopgaldā 
130000 EUR. Pabalsti ēdināšanai pirms-
skolas izglītības iestādēs un skolās – 
brīvpusdienas trūcīgo, maznodrošināto un 
daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā arī bērniem, 
kuri atrodas aizbildnībā
100000 EUR. Pabalsts zelta kāzu jubilejā,  
pabalsts ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu, pabalsts mācību līdzekļu 
iegādei, svētku pabalsts cilvēkiem ar 
invaliditāti, pabalsts cienījama vecuma 
personām, apbedīšanas pabalsts
190000 EUR. Pabalsti veselības aprūpei
3500 EUR. Pašvaldību vienreizējie pabalsti 
naudā ārkārtas situācijā

45000 EUR. Sociālās garantijas bāreņiem un 
audžuģimenēm naudā
3000 EUR. Garantētā minimālā ienākuma 
pabalsti naudā 
317180 EUR. Dzīvokļa pabalsti 
(t.sk. malkas iegādei)
13000 EUR. Samaksa par aprūpes 
mājās sniegšanu
120515 EUR. Izdevumi par novada 
iedzīvotāju uzturēšanos ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās 
(t.sk. bērnu namos, pansionātos u.c. ārpus 
Olaines novada) 
39000 EUR. Pabalsts aizbildņiem par 
aizbildnībā esošu bērnu un pabalsts poli-
tiski represētām personām mājokļa apkures 
segšanai

34 skolēni tika apbalvoti par oriģinālākajiem uzdevumiem, kas motociklistiem būs jā-
paveic savā ekspedīcijā Āfrikas kontinentā. Piedāvāti tika tādi uzdevumi kā nogaršot 
vietējos ēdienus, apmeklēt Maasai cilts kāzas Kenijā, spēlēt vietējos mūzikas instru-
mentus, noskaidrot Viktorijas ūdenskrituma skaļumu, izpētīt, kuras valstis palīdz ri-
sināt Lesoto ūdens deficīta problēmas, apmeklēt ziedu audzētavu Kenijā un iepazīties 
ar turienes darba apstākļiem u.c. Oriģinālo ideju autoru un konkursa uzvarētāju vidū 
ir arī Olaines 2.vidusskolas septīto klašu audzēkņi – Anča Alīna, Girucka Emīlija, Ka-
šina Aleksandra, Aleksejeva Darja, Noriņa Linda, Larionova Jekaterina, Afanasjevs 
Aleksandrs, Juliana Ivaņicka, Kolodina Anastasija. Skolotāja Tatjana Zarecka apkopo-
ja interesantos skolēnu darbus. Ekspedīcijas dalībnieki solījās pēc brauciena viesoties 
Olaines 2. vidusskolā un tikties ar uzdevumu autoriem. 

• 11. februārī Ēnu dienas ietvaros Olaines novada pašvaldībā un tās iestādēs piedalī-
jās 6 ēnotāji (Olaines izglītības iestāžu audzēkņi). Tika ēnots Olaines domes priekšsē-
dētājs Andris Bergs, pašvaldības grāmatvede Vita Ozola, Olaines Sporta centra direk-
tors Juris Kalniņš un Olaines Kultūras centra direktore Linda Vagale. Visiem iesaistī-
tajiem jauniešiem esot bijušas nelielas zināšanas par pašvaldības un tās iestāžu darbu. 
Jāsecina, ka lielākā daļa jauniešu, kas ēnoja pašvaldības darbiniekus, vēlētos arī paši 
strādāt šādās profesijās nākotnē.

 Turpinājums no 1. lpp. 

CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES TARIFI RĪGAS REĢIONĀ 
UN LATVIJAS LIELĀKAJĀS PILSĒTĀS
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Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs 
un viņa ēnas – M. Zibara un E. Siliņš
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Pašvaldības budžetā ir ieņē-
mumu daļa, izdevumu daļa un 
finansēšanas daļa. Pašvaldības 
budžets ir izstrādāts atbilstoši 
klasifikācijai, kuru nosaka Mi-
nistru kabinets, un sastāv no pa-
matbudžeta un speciālā budžeta. 
2015. gadā Olaines novada 
dome nosaka šādas prioritātes: 
izglītība, sociālā aizsardzība, no-
vada attīstība un teritorijas labie-
kārtošana.

IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta ieņēmumus veido 
nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis, azartspēļu 
nodoklis; nenodokļu ieņēmumi 
– ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma, valsts un pašvaldību 
nodevām, sodiem un sankcijām; 
pārējie nenodokļu ieņēmumi – 
pārējie nenodokļu ieņēmumi un 
ieņēmumi no pašvaldības īpašu-
ma iznomāšanas un pārdošanas, 
kā arī no nodokļu pamatparāda 
kapitalizācijas; ieņēmumi no bu-
džeta iestāžu sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi, un transferti, kurus 
veido pašvaldību budžeta trans-
ferti, valsts budžeta transferti jeb 
valsts mērķdotācijas, kas tiek 
saņemtas no atsevišķām minis-
trijām un paredzētas galvenokārt 
pedagogu darba samaksai, kā 
arī dažādu Eiropas Savienības 
fondu finansēto projektu īsteno-
šanai, un pašvaldību maksājumi 
par izglītības pakalpojumiem.
Saskaņā ar likumu "Par valsts 
budžetu 2015. gadam" ir noteikts 
iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa ieņēmumu sadalījums starp 
valsts budžetu un pašvaldību bu-
džetiem – pašvaldību budžetiem 
80% apmērā un valsts budžetam 
20% apmērā.
Olaines novada konsolidētā 
budžeta (pamatbudžeta un spe-
ciālā budžeta) ieņēmumu kopē-
jais apjoms 2015. gadā plānots 
16274051 EUR, ko veido pa-
matbudžeta ieņēmumi 16030917 
EUR un speciālā budžeta ieņē-
mumi 243134 EUR apmērā.

Lielāko pamatbudžeta ieņēmu-
mu daļu veido iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis. Ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
budžeta apstiprināšanas brīdī 
veido 71,67% no kopējiem Olai-
nes novada pašvaldības budžeta 
ieņēmumiem. 
Prognozētais iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa apjoms ir 11662824 
EUR. Paredzētais nekustamā 
īpašuma nodokļa apjoms ir 
1322812 EUR. 
2015. gadā valsts mērķdotācijas 
pedagogu darba samaksai un 
darba devēja valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātām iemak-
sām ir piešķirtas uz astoņiem 
mēnešiem. Šobrīd nav informā-
cijas par pašvaldības vispārējās 

izglītības pedagogu un speciālās 
pirmsskolas izglītības pedagogu 
mērķdotāciju apjomu no 2015. 
gada septembra līdz decembrim.
Pašvaldības budžetā tiek iemak-
sātas šādas valsts nodevas:
• par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās,
• par civilstāvokļa aktu reģistrā-

ciju, grozīšanu un papildināša-
nu,

• par uzvārda, vārda un tautības 
ierakstu maiņu personu aplie-
cinošos dokumentos,

• par dzīvesvietas deklarēšanu.
Saskaņā ar likumu "Par pašval-
dībām" ir noteiktas un pašvaldī-
bas budžetā tiek iemaksātas šā-
das pašvaldību nodevas:
• par reklāmu,
• par tirdzniecību publiskā vie-

tā,
• par būvatļauju saņemšanu u.c.

Budžeta iestāžu ieņēmumus 
583318 EUR apmērā jeb 3,58% 
no kopējiem budžeta ieņēmu-
miem veido vecāku maksas par 
bērnu ēdināšanu pirmsskolas 
izglītības iestādēs, līdzfinansē-
jums Olaines Mūzikas un māks-
las skolā, ieņēmumi par telpu un 
zemes nomu un citi ieņēmumi.
Speciālā budžeta ieņēmumi plā-
noti 243134 EUR apmērā, ko 
veido mērķdotācija no valsts bu-
džeta pašvaldības autoceļu (ielu) 
finansēšanai 203311 EUR un da-
bas resursu nodoklis 39823 EUR 
apmērā.
Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta un speciālā bu-
džeta ieņēmumi tiek novirzīti 
pašvaldību funkciju izpildes 

nodrošināšanai – izdevumiem 
no budžeta finansētu institūciju, 
tajā skaitā pašvaldības izglītības, 
kultūras, sporta, sociālo, sabied-
riskās kārtības iestāžu un struk-
tūrvienību, kā arī pašvaldības 
administrācijas finansēšanai, no-
vada infrastruktūras uzturēšanai, 
novada pasākumu finansēšanai, 
pabalstiem trūcīgiem un maz-
nodrošinātiem iedzīvotājiem un 
citiem izdevumiem.

IZDEVUMI
Konsolidētā budžeta izdevumu 
kopējais apjoms 2015. gadam 
plānots 18346831 EUR apmērā, 
ko veido pamatbudžeta izdevu-
mi 17988052 EUR un speciālā 
budžeta izdevumi 358779 EUR 
apmērā. Budžeta izdevumi tiek 
segti no pamatbudžeta ieņēmu-
miem – 16030917 EUR, speciālā 

budžeta ieņēmumiem – 243134 
EUR un konsolidētā budžeta 
2014. gada atlikuma – 3072427 
EUR.
 
Izdevumu sadaļā "Vispārē-
jie valdības dienesti" plānoti 
2446714 EUR jeb 13,34% no 
kopējiem budžeta izdevumiem. 
Tajos ietilpst izdevumi nova-
da pašvaldības administrācijai, 
aizdevumu procentu maksājumi 
Valsts kasei, maksājumi citām 
pašvaldībām par izglītības pakal-
pojumiem jeb norēķini ar citām 
pašvaldībām par izglītības pa-
kalpojumiem, ja Olaines novada 
skolēni apmeklē izglītības iestā-
di ārpus Olaines novada teritori-
jas (piem., Ķekavā, Rīgā, Māru-

pē u.c. pašvaldībās), saskaņā ar 
principu "nauda seko skolēnam" 
– 420000 EUR, iemaksas paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas 
fondā, izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem (rezerves fonds), 
kā arī citi izdevumi. Šajā sada-
ļā ir paredzēti arī uzturēšanas 
izdevumi skolēnu autobusam ar 
mērķi pārvadāt skolēnus uz ar 
mācību procesu saistītiem pasā-
kumiem un no tiem (dziesmu un 
deju svētki, mācību olimpiādes, 
sporta sacensības, pašdarbības 
kolektīvu koncerti, skates, mēģi-
nājumi u.tml.). 
Izdevumu sadaļā "Sabiedriskā 
kārtība un drošība" plānoti 
izdevumi pašvaldības policijas 
darbības nodrošināšanai 415796 
EUR apmērā. Lai novada teri-
torijā visu diennakti nodrošinā-
tu divas pašvaldības policijas 

ekipāžas un veiktu nepārtrauktu 
videonovērošanu, papildus ir 
ieviestas četras amata vienības 
– "Pašvaldības policijas inspek-
tors".
Sadaļā "Ekonomiskā darbī-
ba" paredzēti 1644491 EUR 
jeb 8,96% no budžeta kopējiem 
izdevumiem. 2015. gadā plā-
nots turpināt īstenot apstiprinā-
to Olaines novada ceļu seguma 
rekonstrukcijas programmu 
līdz 2020. gadam, paredzot tai 
1371180 EUR. Olaines novadā 
uzturamo ceļu kopējais garums 
ir 151,5 km. Ceļu uzturēšanai 
2015. gadā no valsts plānotais 
finansējums – 203311 EUR (fi-
nansējums speciālajā budžetā). 
Ar šo naudu nepietiek, lai uztu-

rētu ceļus, t.sk., lai nodrošinā-
tu kvalitatīvu pašvaldības ceļu 
ikdienas uzturēšanu un remon-
tu, tādēļ pašvaldība papildus 
pamatbudžetā piešķir 122821 
EUR ceļu uzturēšanai, greide-
rēšanai, šķembu pieberšanai un 
bedrīšu remontam. Tāpat šajā 
sadaļā ir paredzēts finansējums 
2014. gadā Sila kapu labiekār-
tošanas ietvaros uzsākto darbu 
pabeigšanai. Pašvaldība turpinās 
50% apmērā līdzfinansēt novada 
daudzdzīvokļu māju iekšpagal-
mu rekonstrukcijas darbus.
Vides aizsardzībai paredzē-
ti 673184 EUR (517716 EUR 
pamatbudžetā un 155468 EUR 
speciālajā budžetā) jeb 3,67% 
no kopējiem plānotajiem izde-
vumiem. Novada teritorijas uz-
turēšanai ieplānoti 450000 EUR, 
kas paredzēti pilsētas un pagasta 
ielu, laukumu, parku, kapsētu un 
citu pašvaldības īpašumā esošo 
teritoriju uzturēšanai. Klaiņo-
jošo dzīvnieku sterilizācijai un 
ķeršanai ieplānoti 11000 EUR. 
Tāpat ir paredzēts finansējums 
89405 EUR apmērā Olaines 
novada meliorācijas sistēmas 
sakārtošanai, 21373 EUR – pil-
sētas kanāla apkopei un 44680 
EUR – ūdens un lietus kanalizā-
cijas tīklu izbūvei un apkopei. 
Pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošanai pare-
dzēti 1665893 EUR jeb 9,08% 
no plānotajiem izdevumiem. 
Šajā sadaļā paredzēts finansē-
jums tehnisko projektu izstrā-
dāšanai bibliotēkas izveidei 
Veselības ielā 7, Olainē, un Jau-
nolaines sporta zālei pie Meža 
ielas 2, ēkas Zemgales ielā 31 
apsaimniekošanai, Olaines no-
vada teritorijas plānojuma 2015. 
– 2027. gadam izstrādei, autobu-
su pieturvietu remontam, svētku 
noformējumam novada teritori-
jā, apzaļumošanas pasākumiem 
novadā u.c. Apgaismojuma uz-
turēšanai un rekonstrukcijai pie-
šķirts finansējums 169420 EUR 
apmērā, tai skaitā satiksmes da-
lībnieku (gan gājēju, gan auto-
vadītāju) drošības palielināšanai 
paredzēta gājēju pāreju aprīko-
šana ar paaugstināta kontrasta 
gaismekļiem pie Olaines 1. vi-
dusskolas, Olaines 2. vidussko-
las, PII "Magonīte" un citur. Šajā 
sadaļā ir paredzēts finansējums 
arī dažādu projektu, t.sk. Eiropas 
Savienības līdzfinansētu projek-
tu realizēšanai.
Ar 2015. gadu pašvaldība uzsāks 
atbalsta programmu daudzdzī-
vokļu māju energoefektivitātes 
projektu realizēšanai, un ir pa-
redzējusi šim mērķim 100000 
EUR.
Apzinoties, ka dzīvojamā fonda 
tehniskais stāvoklis Olainē, Jau-
nolainē un Gaismās ir slikts, lai 
veicinātu iedzīvotāju aktivitāti 
viņu īpašuma (daudzdzīvokļu 
māju) sakārtošanā ar energo-

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2015. GADA BUDŽETA SKAIDROJUMS

IEŅĒMUMI %
Budžeta iestāžu ieņēmumi (583318 EUR)
Ienākuma nodokļi (11662824 EUR)
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma 
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda 
kapitalizācijas (85000 EUR)
Īpašuma nodokļi (1322812 EUR)
Naudas sodi un sankcijas (11627 EUR)
Nodokļi par pakalpojumiem 
un precēm (92444 EUR)
Pārējie nenodokļu ieņēmumi (3411 EUR) 
Pašvaldību budžetu transferti (110000 EUR)
Valsts (pašvaldību) nodevas 
un kancelejas nodevas (27188 EUR)
Valsts budžeta transferti (2375427 EUR)

3,58%
71,67%
0,52%

8,13%
0,07%
0,57%

0,02%
0,68%
0,17%

14,6%

IZDEVUMI %
Atpūta, kultūra un reliģija (1841280 EUR)
Ekonomiskā darbība (1644491 EUR)
Izglītība (7214907 EUR) 
Sabiedriskā kārtība un drošība (415796 EUR)
Sociālā aizsardzība (2429566 EUR)
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
(1665893 EUR)
Veselība (15000 EUR)
Vides aizsardzība (673184 EUR)
Vispārējie valdības dienesti (2446714 EUR)

10,04%
8,96%

39,33%
2,27%

13,24%
9,08%

0,08%
3,67%

13,34%
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efektivitātes projektu īstenoša-
nas palīdzību, 2015. gadā paš-
valdība turpina atbalstīt iedzīvo-
tājus, paredzot finanšu līdzekļus 
daudzdzīvokļu ēku tehniskās ek-
spertīzes veikšanai, kā arī 58095 
EUR ar daudzdzīvokļu māju re-
novāciju saistīto procentu mak-
sājumu segšanai.
Tāpat kā iepriekšējos gadus, 
pašvaldība atbalstīs arī dārzko-
pības sabiedrības, līdzfinansējot 
to koplietošanas zemes labie-
kārtošanas projektus. 2015. gadā 
ir palielināts līdzfinansējuma 
apmērs. Ja projekta summa ne-
pārsniedz kopējo iekasēto ne-
kustamā īpašuma nodokļa sum-
mu, tad 50% vietā pašvaldība 
var piešķirt līdzfinansējumu līdz 
pat 80% no iesniegtā projekta 
realizēšanai nepieciešamā finan-
sējuma. Dārzkopības sabiedrību 
infrastruktūras uzlabošanas pro-
jektu realizēšanai paredzēts fi-
nansējums 200000 EUR apmērā.
Izdevumi sadaļā "Veselība" 
plānoti 15000 EUR apmērā jeb 
0,08% no izdevumiem, lai sek-
mētu veselības aprūpes pieeja-
mību Olaines novadā.
Izdevumi sadaļā "Atpūta, 
kultūra un reliģija" ieplāno-
ti 1841280 EUR apmērā jeb 
10,04% no kopējiem budžeta iz-
devumiem. Šajā sadaļā tiek plā-
nots finansējums Olaines Sporta 
centra darbības nodrošināšanai 
(t.sk. sporta objektu un būvju 
uzturēšanai) – 720984 EUR, 
Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja darbībai – 76457 EUR, 
Olaines Kultūras centra un tā 
struktūrvienību (Olaines Kultū-
ras nams, Jaunolaines Kultūras 
nams, Jaunolaines Bibliotēka, 
Gaismu Bibliotēka, Olaines Bib-
liotēka) darbības nodrošināšanai 
– 757008 EUR. 
Šajā sadaļā arī paredzēts finansē-
jums māksliniecisko pašdarbības 
kolektīvu darbības atbalstam. 
Jaunolaines Kultūras namā plā-
nots veikt zāles remontu, kā arī 
iegādāties jaunus krēslus skatī-
tājiem, apskaņošanas aparatūru, 
papildus gaismu prožektorus u.c. 
Plānots saglabāt tradicionālos 
pasākumus Olaines novadā, kā 
arī piedāvāt pasākumus ne tikai 
Olainē un Jaunolainē, bet arī ci-
tās novada apdzīvotās vietās. 
Pašvaldība nodrošina iedzīvotā-
jiem brīvi pieejamu bezmaksas 
internetu pašvaldības bibliotēkās 
(Olaines Bibliotēkā (15 datori), 
Jaunolaines Bibliotēkā (3 dato-
ri), Gaismu Bibliotēkā (3 dato-
ri)).
Apakšsadaļā "Atpūtas un sporta 
pasākumi" ir paredzēts līdzfi-
nansējums papildu publisko in-
terneta pieejas punktu izveidei 
Olaines novadā, kā arī finansē-
jums rotaļu laukumu uzstādīša-
nai dārzkopības sabiedrību teri-
torijās un atpūtas vietu (t.sk. pie 
ūdens tilpnēm) labiekārtošanai.
Olaines Sporta centra būvju 
(Sporta nama, peldbaseina, sta-
dionu, slidotavas, skeitparku 
utt.) uzturēšanas izdevumi ir pa-
redzēti sadaļas "Atpūta, kultūra 
un reliģija" apakšsadaļā "Olai-
nes Sporta centrs". Jāņem vērā, 

ka pašvaldības sporta būvju uz-
turēšanas izmaksas ir lielākas 
nekā ieņēmumi no šajos objek-
tos sniegtajiem pakalpojumiem, 
taču pašvaldība turpina tās uztu-
rēt un neparedz palielināt maksu 
par šajos objektos sniegtajiem 
pakalpojumiem, tieši otrādi – tā 
piemēro dažādas atlaides no-
teiktām iedzīvotāju grupām, jo 
tas palīdz novada iedzīvotājiem 
ievērot veselīgu dzīvesveidu, pa-
līdz uzlabot veselību un dažādot 
iespējas lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku gan bērniem, gan pieaugu-
šajiem, pilnveido sporta stundu 
piedāvājumu pašvaldības skolās 
utt. Tāpat sadaļā "Olaines Spor-
ta centrs" ir iekļauts finansējums 
dažādu sporta pasākumu organi-
zēšanai, sporta centra pulciņu un 
sekciju uzturēšanai, kā arī finan-
siālais atbalsts sportistiem (gan 
individuālajiem, gan koman-
dām) saskaņā ar saistošajiem no-
teikumiem.
Lielākie izdevumi Olaines no-
vada pašvaldības 2015. gada bu-
džetā, tāpat kā līdz šim, plānoti 
izglītībai, kas budžeta noteiku-
mu apstiprināšanas brīdī veido 
7214907 EUR jeb 39,33% no 
kopējiem plānotajiem pamat-
budžeta izdevumiem, t.sk. šādu 
izglītības iestāžu darbības no-
drošināšanai:
• PII "Dzērvenīte" – 
 813949 EUR,
• PII "Zīle" – 1037158 EUR,
• PII "Magonīte" – 
 846013 EUR,
• SPII "Ābelīte" – 763011 EUR,
• Olaines 1. vidusskolai (tai 

skaitā Olaines sākumskolai 
Jaunolainē) – 1855030 EUR,

• Olaines 2. vidusskolai – 
1172321 EUR,

• Olaines Mūzikas un mākslas 
skolai – 345345 EUR,

• Olaines Pieaugušo izglītības 
centram – 40002 EUR.

Olaines 1. vidusskolā tiks veikta 
bibliotēkas rekonstrukcija. Olai-
nes 2. vidusskolā tiks uzstādīta 
videonovērošanas sistēma. Olai-
nes 1. vidusskola un Olaines 2. 
vidusskola turpinās iesaistīties 
dažādos starptautiskajos projek-
tos. Olaines 2. vidusskolā papil-
dus uzstādīs interaktīvās digi-
tālās tāfeles. Abās skolās veiks 
klašu kārtējos remontdarbus, kā 
arī skolām piešķirts finansējums 
tautas tērpu iegādei. 
2015. gadā turpinās izmaksāt 
pašvaldības stipendijas Olaines 
1. un 2. vidusskolas 10.–12. kla-
šu sekmīgākajiem skolēniem: 
30 EUR mēnesī katram, kopā – 
20924 EUR.
Lai vecākiem būtu jāiegulda ma-
zāk līdzekļu bērna sagatavošanā 
skolai, ievērojot Izglītības liku-
ma prasības, pašvaldība nodro-
šinās visu nepieciešamo valsts 
izglītības standartiem atbilstošo 
mācību līdzekļu iegādi visās iz-
glītības iestādēs – gan skolās, 
gan pirmsskolas izglītības iestā-
dēs. 
Pirmsskolas izglītības iestā-
dē "Zīle" plānots veikt apdares 
darbus un remontdarbus telpās, 
kurās 2014. gadā tika reali-
zēts KPFI projekts, kā arī veikt 

elektrības jaudas palielinājumu, 
elektrotīkla izbūves darbus un 
drēbju žāvējamo skapju nomai-
ņu. Pirmsskolas izglītības ies-
tādē "Dzērvenīte" plānots veikt 
kārtējos remontdarbus grupās 
un citās telpās, veikt nojumju 
remontu, iegādāties interaktīvo 
tāfeli un datorus. Pirmsskolas iz-
glītības iestādē "Magonīte" veiks 
griestu un apgaismojuma izbū-
ves darbus, kā arī citus nelielus 
remontdarbus. Pirmsskolas iz-
glītības iestādē "Ābelīte" veiks 
nojumju jumta seguma nomaiņu, 
iegādāsies mēbeles un mīksto 
inventāru grupām. Speciālajai 
pirmsskolas izglītības iestādei 
"Ābelīte" uz astoņiem mēnešiem 
piešķirtā valsts mērķdotācija ir 
par 2,44% mazāka nekā 2014. 
gadā, līdz ar to pašvaldības fi-
nansējums ir lielāks. 
Visu pirmsskolas izglītības ies-
tāžu bērnu kolektīvi plāno pie-
dalīties Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos, līdz ar 
to piešķirts finansējums tautas 
tērpu iegādei un transporta pa-
kalpojumu nodrošināšanai.
Pirmsskolas izglītības iestādēs, 
Olaines 1. vidusskolas un 2. vi-
dusskolas sagatavošanas grupā 

notiks 5 un 6 gadus vecu bērnu 
sagatavošana skolai. 
147600 EUR dome paredz Olai-
nes novada bērnu (no 1,5 gada 
vecuma) uzturēšanai privātajās 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
vai pie privātā bērnu uzraudzī-
bas pakalpojuma sniedzēja, ja 
tiem nevar nodrošināt vietu paš-
valdības izglītības iestādēs.
Pašvaldība turpinās kompensēt 
pilnībā vai daļēji (katru gadīju-
mu izvērtējot individuāli) Olai-
nes novada skolēnu braukšanas 
izdevumus, kas ir saistīti ar iz-
glītības iestādes apmeklēšanu. 
Transporta izdevumu kompen-
sācijai skolēniem un skolēnu au-
tobusu nodrošināšanai konkrēta-
jos maršrutos ieplānoti 127990 
EUR. Pašvaldība saglabā visus 
iepriekš izveidotos un no pašval-
dības puses apmaksātos skolēnu 
autobusu reisus.
Paredzēts finansējums ekono-
metņu organizēšanai vasarā 

Olaines 1. vidusskolas struktūr-
vienībā "Olaines sākumskola" 
un Olaines 2. vidusskolā 110 
bērniem 15171 EUR apmērā.
Lai nodrošinātu dažādas iespē-
jas bērniem vasarā lietderīgāk 
pavadīt laiku, plānots izsludināt 
"Olaines novada pašvaldības 
bērnu un jauniešu vasaras no-
metņu projektu konkursu", kurā 
uz finansējumu varēs pretendēt 
NVO apvienībā reģistrētās ne-
valstiskās organizācijas, paš-
valdības iestādes un juridiskas 
personas, kas apņemas organizēt 
nometnes. Plānotais finansēju-
mus šai aktivitātei ir 4000 EUR.
Veicinot Olaines novada jau-
niešu līdzdalību sabiedriskajos 
procesos, Olaines novadā 8000 
EUR tiek veltīti "Olaines novada 
jauniešu projektu konkursa" pro-
jektu atbalstīšanai. Projektu ie-
sniedzēji var būt jebkuri Olaines 
novada administratīvajā teritori-
jā deklarēti jaunieši vai Olaines 
novadā esošas izglītības iestādes 
audzēkņi vecumā no 13 līdz 25 
gadiem, kuri realizēs projektu 
Olaines novadā. 
Īpaša vērība tiek pievērsta arī 
jaunatnes politikai Olaines nova-
dā. Atbilstoši izstrādātajai Olai-

nes novada jaunatnes politikas 
stratēģijai 2012. – 2018. gadam 
un Olaines novada jaunatnes 
politikas rīcības plānam 2015. – 
2018. gadam, ir paredzēts finan-
sējums aktivitātēm un pasāku-
miem par kopējo summu 29022 
EUR. Šis finansējums ietver da-
žādus neformālās izglītības vei-
cināšanas pasākumus jauniešiem 
– jauniešu apmācības pavasara 
brīvlaikā 900 EUR apmērā, Jau-
niešu dienas aktivitāšu organizē-
šanu 3000 EUR apmērā, Olaines 
novada konkursa "Jauniešu gada 
balva" organizēšanu 1000 EUR 
apmērā, sarunu vakaru organi-
zēšanu, patriotisko pasākumu 
organizēšanu skolu vidusskolē-
niem, brīvprātīgā darba popula-
rizēšanas pasākumu organizēša-
nu, skolu jauniešu saliedēšanās 
ciklu, reģionālo un starptautisko 
pieredzes apmaiņas braucienu 
atbalstu. 
8100 EUR piešķirti Olaines no-

vada skolēnu nodarbinātības 
pasākumu organizēšanai pašval-
dības iestādēs vasaras brīvlaikā, 
radot 15 līdz 17 gadu vecumu 
sasniegušiem skolēniem iespēju 
apgūt darba prasmes un iemaņas. 
25185 EUR paredzēti izglītības 
funkciju nodrošināšanai paš-
valdībā, tai skaitā pedagoģiski 
medicīniskās komisijas darbības 
nodrošināšanai, mācību priekš-
metu novada olimpiāžu organi-
zēšanai, skašu un valsts nozīmes 
pasākumu organizēšanai, skolē-
nu zinātniski pētniecisko darbu 
skates organizēšanai, starpnova-
du skolēnu sporta sacensībām, 
izglītības iestāžu pedagogu kon-
ferencei, skolēnu mācību priekš-
metu olimpiāžu (konkursu, ska-
šu, sacensību) laureātu un viņu 
skolotāju godināšanai, pedagogu 
tālākizglītības pasākumu (piere-
dzes semināru) organizēšanai un 
citām aktivitātēm.
2015. gadā paredzēta Pieaugušo 
izglītības centra funkciju papla-
šināšana, organizējot pedagogu 
tālākizglītības kursus, pieaugušo 
mūžizglītības un citus pasāku-
mus atbilstoši Nacionālajam at-
tīstības plānam.
Ņemot vērā pašreizējo ekono-

misko situāciju valstī, kas ietek-
mē mūsu iedzīvotāju labklājību, 
dome izvirza sociālo politiku par 
vienu no savas darbības prio-
ritātēm, īpašu uzmanību veltot 
ģimenēm, bērniem un daudzbēr-
nu ģimenēm. Izdevumu sadaļā 
"Sociālā aizsardzība" ieplā-
noti 2429566 EUR jeb 13,24% 
no kopējiem plānotiem izdevu-
miem, tai skaitā 2144537 EUR 
p/a "Olaines sociālais dienests" 
darbības nodrošināšanai. Vairāk 
nekā puse no šīs summas pare-
dzēta dažāda veida pabalstiem 
un pakalpojumiem. Sociālo 
pabalstu izmaksām paredzēti 
1021195 EUR.
Pašvaldībā ir noteikts "mazno-
drošinātā" statuss, kas atšķiras 
no "trūcīgā" statusa, rezultātā 
lielāks klientu skaits varēs sa-
ņemt atlaidi par elektroenerģijas 
patēriņu.

Turpinājums 6. lpp.  
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Trūcīgajām un daudzbērnu ģi-
menēm tiks piešķirti 72 EUR 
katram bērnam mācību gada 
sākumā, kā arī noteikta GMI pa-
balsta summa 60 EUR mēnesī 
katrai personai.
Pašvaldībā ir noslēdzies SOS 
bērnu ciematu projekts Olaines 
novadā, kas bija atbalsta punkts 
novada ģimenēm. SOS bērnu 
ciematu projekta realizācijai 
paredzētos 14311 EUR p/a " 
Olaines sociālais dienests" no-
virzīs speciālistu algošanai, kas 
palīdzēs ģimenēm ar bērniem un 
citiem klientiem, kas nonākuši 
sarežģītās dzīves situācijās. Sa-
daļā "Sociālā aizsardzība" ir pa-
redzēts finansējums gan Olaines 
bāriņtiesas, gan Olaines sociālā 
dienesta, gan tā klientu pieņem-

šanas punktiem Jaunolainē un 
Gaismās, gan Olaines sociālās 
aprūpes centra, gan Olaines bēr-
nu un jauniešu sociālā atbalsta 
centra "OLAKS", gan dienas 
centra cilvēkiem ar garīgās at-
tīstības traucējumiem darbības 
nodrošināšanai. 2015. gadā p/a 
"Olaines sociālais dienests" ie-
saistīsies projektā "Eiropas at-
balsta fonds vistrūcīgākajām 
personām", lai nodrošinātu pār-
tikas paku izsniegšanu Olaines 
novada trūcīgajām personām. 
Dienests plāno attīstīt pakalpoju-
mus Olaines novada bezpajumt-
niekiem, nodrošinot telpas higi-
ēnas normu ievērošanai un veļas 
mazgāšanu, turpinot bezmaksas 
ēdināšanu bezpajumtniekiem, 
kā arī nodrošinot dienas centra 
pakalpojumus ziemas aukstajās 
dienās.

Pašvaldība apmaksā pusdienas 
trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu 
ģimeņu bērniem. Lai veicinātu 
veselīga uztura paradumu attīs-
tību un veselīga uztura normām 
atbilstošu pusdienu pieejamību 
pēc iespējas lielākam izglītoja-
mo bērnu un jauniešu skaitam 
skolās, pašvaldība izrāda inicia-
tīvu un apmaksās vairāk nekā 
pusi no ēdināšanas maksas sko-
lēniem, kuri ēd skolā kopgaldā, 
līdz ar to skolēnu vecāku mak-
sa par ēdināšanas pakalpojumu 
būs tikai 0,55 EUR dienā. Gan 
līdzfinansējums ēdināšanas pa-
kalpojumam, gan kompensācija 
ēdināšanai Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādēs ir paredzēti 
2015. gada budžetā.
Novada NVO apvienības nevals-
tisko organizāciju darbības at-
balstam ir piešķirti 15706 EUR.

Mēs lepojamies ar tādām Olai-
nes novada tradīcijām kā Jaun-
dzimušo svinīga reģistrācija un 
Zelta kāzu jubilāru sveikšana, 
un turpināsim tās arī 2015. gadā. 
Paredzētais finansējums – 150 
EUR katra jaundzimušā vecā-
kiem un 150 EUR katram Zelta 
kāzu jubilāru pārim, kā arī 50 
EUR liels pabalsts novada iedzī-
votāju sveikšanai 80 un 85 gadu 
jubilejās. Personām no 90 līdz 
99 gadiem jubilejās izmaksā 75 
EUR lielu pabalstu, un 100 un 
vairāk gadu jubilejās – 150 EUR.
Invalīdiem un pensionāriem, 
kuru ienākumi nepārsniedz 320 
EUR, izmaksās 80 EUR lielu pa-
balstu zobu protezēšanai budžeta 
gada periodā.
Daudzbērnu ģimenēm, kuru ie-
nākumi nepārsniedz 200 EUR 
uz ģimenes locekli, tiks sniegta 

palīdzība bērniem mācību gada 
sākumam 72 EUR apmērā un 
palīdzība ēdināšanai skolās un 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 
kā arī tiks piešķirti dzīvokļa pa-
balsti 50% apmērā no apkures 
pabalsta summas. 
Lai saglabātu autobusa reisus 
Olaine – Sila kapi, Olaine – Pē-
ternieki un Vaivadi – Jaunolaine 
– Olaine, paredzēts finansējums 
to transporta izdevumu kompen-
sācijai, kuri rodas saistībā ar šo 
maršrutu nodrošinājumu.

Ņemot vērā minimālās algas 
palielinājumu, budžetā ir pare-
dzēti finanšu līdzekļi 2015. gadā 
noteikto minimālo algu izmak-
sām, kā arī zemāk atalgotajiem 
tehniskajiem darbiniekiem visās 
pašvaldības iestādēs paaugstinā-
tas algas par aptuveni 12%.

Олайнская краевая дума в 2015 
году определила следующие 
приоритеты – образование, 
социальная защита, развитие 
края и благоустройство терри-
тории. Бюджет самоуправле-
ния состоит из основного бюд-
жета и специального бюджета, 
в свою очередь каждый из них 
состоит из доходов, расхо-
дов и части финансирования. 
Бюджет составляется согласно 
классификации, утвержден-
ной кабинетом министров. 
Общая сумма доходов кон-
солидированного бюджета в 
2015 году планируется в раз-
мере 16274051 EUR, из кото-
рых доходы основного бюдже-
та составляют 16030917 EUR, 
доходы специального бюдже-
та – 243134 EUR. Большую 
часть доходов составляет по-
доходный налог с населения, 
который составляет 71,67% от 
общих доходов бюджета са-
моуправления (т.е. 11662824 
EUR). Раздел доходов попол-
няет также налог на недви-
жимое имущество, государ-
ственные дотации – зарплаты 
педагогам в школе и специ-
ализированном детском саду 
на данный момент выделены 
только на 8 месяцев, госпош-
лина, плата за аренду помеще-
ний и земли, плата за обеды в 
детских садах, налог на при-
родный ресурс, государствен-
ное финансирование на содер-
жание дорог и др.
Расходы бюджета направлены 
на выполнение функций само-
управления и распределены 
согласно приоритетам. 

РАСХОДЫ 
Общая сумма расходов кон-
солидированного бюджета в 
2015 году планируется в раз-
мере 18346831 EUR, из кото-
рых расходы основного бюд-
жета составляют 17988052 
EUR, расходы специального 
бюджета – 358779  EUR. Рас-
ходы будут покрываться из 
доходов основного бюджета 
– 16030917  EUR, доходов спе-

циального бюджета – 243134  
EUR и остатка консолидиро-
ванного бюджета 2014 года – 
3072427 EUR. 

УПРАВЛЕНИЕ 
Расходы на управление пла-
нируются в размере 13,34 % 
от общей суммы расходов 
бюджета и включают в себя: 
оплату кредитных процентов 
государственной казне, выпла-
ты другим самоуправлениям 
за оказываемые услуги обще-
образовательных учреждений 
нашим жителям в школах 
вне Олайнского края (напри-
мер, в Риге, Кекава, Марупе 
и др.), выплаты в резервный 
фонд, расходы по содержанию 
школьного автобуса, который 
возит учеников  на меропри-
ятия, связанные с учебным 
процессом, и соревнования, 
расходы администрации само-
управления и другие расходы. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯ-
ДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ 
В размере 414796 EUR запла-
нированы средства на обеспе-
чение работы муниципальной 
полиции. Для того чтобы на 
территории Олайнского края 
круглосуточно обеспечить 
дежурство двух экипажей по-
лиции и вести непрерывное 
видеонаблюдение в Олайне и 
в Яунолайне дополнительно 
введены 4 штатные единицы 
«инспектор полиции само-
управления». 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2015 году в разделе эконо-
мическая деятельность пред-
усмотрено 1644491 EUR или 
8,96% от общего бюджета. 
Планируется продолжить ре-
конструкцию дорог Олайнско-
го края согласно утвержден-
ной программе – 1371180 EUR. 
Общая длина дорог в Олайн-
ском крае, которые содержит 
самоуправление, составляет 
151,5 км. На содержание дорог 
предусмотрено государствен-

ное финансирование – 203311 
EUR (в разделе специального 
бюджета), но его не достаточ-
но, поэтому самоуправление 
дополнительно из основного 
бюджета выделяет на содер-
жание дорог – 122821 EUR. 
Также в этом разделе предус-
мотрено финансирование на 
завершение проекта по благо-
устройству территории клад-
бища Сила капи, который был 
начат в 2014 году. В 2015 году 
самоуправление продолжит в 
размере 50% софинансировать 
работы по реконструкции дво-
ров многоквартирных домов 
нашего края.
 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
Запланированы 673184 EUR 
(517716 EUR в основном и 
155468 EUR в специальном 
бюджете) или 3,67 % от общей 
суммы расходов бюджета.  На 
содержание территории края 
(в т.ч. улиц, площадок, парков, 
кладбищ и др. территорий го-
рода и волости) предусмотре-
но 450000 EUR. На стерили-
зацию и отлов бездомных жи-
вотных запланированы 11000 
EUR. Также предусмотрено 
финансирование на приведе-
ние в порядок мелиорацион-
ной системы Олайнского края 
– 89405 EUR, обслуживание 
городского канала – 21373 
EUR и на строительство и об-
служивание городской ливне-
вой системы канализации.
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИЙ И ДОМОВ 
В разделе обслуживание тер-
риторий и домов самоуправ-
ления предусмотрено финан-
сирование в размере 1665893 
EUR или 9,08% от общей сум-
мы расходов. На содержание 
и реконструкцию освещения 
выделено 169420 EUR, в т.ч. 
для повышения безопасности 
участников движения (как 
пешеходов, так и водителей) 
предусмотрено финансирова-
ние на обустройство пешеход-

ных переходов светильниками 
повышенной контрастности. 
Осознавая, что техническое 
состояние жилого фонда в 
Олайне, Яунолайне и Гайсмас 
плохое, самоуправление жела-
ет повысить активность жите-
лей в приведении в порядок 
принадлежащего им имуще-
ства (многоквартирные дома) 
при помощи реализации про-
ектов по повышению энерго-
эффективности зданий. В 2015 
году самоуправление открыва-
ет новую программу и будет 
оказывать поддержку жителям 
в реализации проектов по по-
вышению энергоэффективно-
сти многоквартирных домов, 
и для этого предусмотрело 
100000 EUR, а также для под-
держки жителей продолжит 
практику предыдущего года 
– будет финансировать расхо-
ды по технической эксперти-
зе домов, а также оплачивать 
кредитные проценты, свя-
занные с реновацией много-
квартирных домов. В этом 
разделе также предусмотрено 
финансирование на разработ-
ку технических проектов для 
создания библиотеки по адре-
су ул. Веселибас 7, Олайне и 
строительства спортивного 
зала в Яунолайне по ул. Межа 
2, на обслуживание здания по 
ул. Земгалес 31, на разработку 
Территориальной планиров-
ки Олайнского края на 2015 – 
2027 годы, на ремонт остано-
вок общественного транспор-
та, на различные проекты, в 
т.ч. и софинансируемые Евро-
пейскими фондами, на празд-
ничное украшение территории 
края и др. Как и в предыдущие 
годы самоуправление будет 
поддерживать садоводческие 
общества, софинансируя реа-
лизуемые ими проекты по бла-
гоустройству территорий об-
щего пользования. В 2015 году 
увеличен размер софинанси-
рования. Если сумма проекта 
не превышает общую сумму 
налога на недвижимое иму-
щество у конкретного обще-

ства, то вместо предыдущих 
50% самоуправление может 
присудить софинансирование 
в размере до 80% от суммы 
обществом реализуемого про-
екта. На реализацию проектов 
по развитию инфраструктуры 
садоводческих обществ выде-
лено 200000 EUR.
 
ЗДОРОВЬЕ 
Запланированы 15000 EUR 
или 0,08% от общей суммы 
расходов бюджета, для того, 
чтобы обеспечить жителям 
возможность следить за своим 
здоровьем в Олайнском крае. 

ОТДЫХ, КУЛЬТУРА 
И РЕЛИГИЯ 
Запланировано финансирова-
ние в размере 1841280 EUR 
или 10,04% от общей сум-
мы расходов. В этом разделе 
предусмотрено финансиро-
вание таких учреждений как 
Олайнский музей истории и 
искусств, Олайнский центр 
спорта (в т.ч. вся спортивная 
инфраструктура края), Олайн-
ский центр культуры и его 
структурные единицы – дом 
культуры в Олайне, дом куль-
туры в Яунолайне, библиотеки 
в Олайне, Яунолайне, Гайсмас. 
Надо отметить, что расходы 
по содержанию спортивных 
объектов превышают доходы, 
получаемые в качестве платы 
за предоставляемые услуги 
на этих объектах (катке, бас-
сейне и др.), но самоуправле-
ние продолжает их содержать 
и не планирует увеличивать 
плату за услуги, а наоборот, 
понимая значимость спорта в 
жизни людей и необходимости 
обеспечения возможности по-
лезно проводить время, при-
суждает скидки различным 
категориям жителей. В этом 
разделе также предусмотрено 
финансирование спортивных 
и культурных мероприятий, 
коллективов домов культуры 
и спортивных секций, а также 
финансовая поддержка спорт
сменам края, выступающим 
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индивидуально, и спортивным  
командам. В 2015 году в доме 
культуры в Яунолайне запла-
нирован ремонт зала, приобре-
тение новых стульев для зри-
телей, дополнительных про-
жекторов, аппаратуры по озву-
чиванию мероприятий. В этом 
разделе также предусмотрено 
финансирование на установку 
детских площадок на террито-
рии садоводческих обществ и 
благоустройство мест отдыха 
(в т.ч. у воды) и софинансиро-
вание для создания в крае до-
полнительных мест с публич-
ным интернетом. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Самая большая статья рас-
ходов в бюджете отводится 
образованию, в т.ч. содержа-
нию учебных учреждений 
самоуправления (4 детских 
садов, двух средних школ (в 
т.ч. филиал начальной шко-
лы  в Яунолайне), Олайнской 
школы художеств и искусств, 
Олайнского центрa образо-
вания для взрослых). Общая 
сумма этого раздела составля-
ет 7214907  EUR или 39,33% 
от общей суммы расходов 
бюджета. В 2015 году школы 
будут продолжать участвовать 
в различных международных 
проектах. Для того, чтобы 
снизить затраты родителей, 
самоуправление каждый год 
выделяет финансирование 
школам и детским садам на 
приобретение необходимых 
учебных средств (в т.ч. учеб-
ных книг). В Олайнской сред-
ней школе №1 запланирована 
реконструкция библиотеки. 
В Олайнской средней школе 
№2 будет установлена систе-
ма видеонаблюдения.  Само-
управление продолжит выпла-
чивать стипендии успешным 
ученикам 10 – 12 классов в 
Олайнских средних школах – 
30 EUR в месяц (всего 20924 
EUR). Всем школьникам, 
которые задекларированы и 
обу чаются в Олайнском крае, 
обеспечен бесплатный транс-
порт до школы и обратно. В 
отношении тех школьников, 
которые проживают в Яньупе 
и обучаются в школах Кекав-
ского края, самоуправление 
заключило договор с транс-
портным предприятием о до-
ставке этих школьников до 
школы и обратно. Самоуправ-
ление оплачивает дорожные 
расходы также тем школьни-
кам, которые учатся в рижских 
специализированных шко-
лах и в школахинтернатах. 

Школьникам, которые учатся 
в общеобразовательных шко-
лах, которые находятся за гра-
ницами Олайнского края, са-
моуправление частично ком-
пенсирует транспортные рас-
ходы. На компенсацию транс-
портных расходов и перевозку 
школьников по определенным 
маршрутам  выделено 127990  
EUR. Самоуправление софи-
нансирует эколагерь, который 
проходит летом в Олайнской 
средней школе №1 и Олайн-
ской средней школе №2, с этой 
целью выделено 15171 EUR. 
Также для расширения воз-
можностей для проведения 
свободного времени летом с 
пользой, выделено 4000 EUR 
на организацию летних лаге-
рей в рамках «Конкурса про-
ектов по летним лагерям для 
детей и молодежи Олайнского 
самоуправления». Согласно 
конкурсу лагеря могут орга-
низовать негосударственные 
организации (находящиеся в 
составе объединения NVO), 
учреждения самоуправления 
и юридические лица. В 2015 
году ученикам от 15 до 17 лет 
будет предоставлена возмож-
ность приобрести умения и на-
выки во время летних работ в 
учреждениях самоуправления, 
с этой целью выделено 8100 
EUR. Также самоуправление 
предлагает молодежи реализо-
вать свои идеи в рамках «Кон-
курса проектов для молодежи 
Олайнского края». Принять 
участие в конкурсе может лю-
бой молодой человек в возрас-
те от 13 до 25 лет, место жи-
тельство которого задеклари-
ровано в Олайнском крае или 
который учится в какомлибо 
образовательном учреждении 
края.  Самоуправление выде-
ляет финансирование на реа-
лизацию идеи – проекта, об-
щий фонд этого конкурса 8000 
EUR. Выделено 25185 EUR 
для выполнения образователь-
ных функций, в том числе для 
обеспечения деятельности пе-
дагогическомедицинской ко-
миссии, организации олимпи-
ад, спортивных межкраевых 
соревнований и др. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
Учитывая экономическую си-
туацию в стране, как одна из 
приоритетных задач выдви-
гается социальная защита, в 
том числе уделяется особое 
внимание семьям с детьми. На 
данные расходы планирует-
ся – 2429566 EUR или 13,24% 
от общей суммы расходов. В 

этом разделе предусмотрено 
финансирование Олайнского 
сиротского суда, Олайнской 
социальной службы с пункта-
ми обслуживания клиентов в 
Олайне, Яунолайне и Гайс-
мас, Олайнского центра по 
социальному уходу, Олайн-
ского центра по социальной 
поддержке детей и молодежи 
«OLAKS», дневного центра 
для людей с нарушениями 
умственного развития. Для 
работы Олайнской социаль-
ной службы предусмотрено 
2144537 EUR, больше чем 
половина от этой суммы вы-
делена на различные пособия 
и социальные услуги. Само-
управление в крае ввело ста-
тус «малообеспеченного», ко-
торый отличается от статуса 
«нуждающегося», в резуль-
тате этого увеличилось коли-
чество людей, которые могут 
получить скидку на оплату 
за электроэнергию согласно 
требованиям на государствен-
ном уровне. Самоуправление 
оплачивает обеды в школах и 
детских садах детям из много-
детных, малообеспеченных и 
нуждающихся семей, а также 
детям, живущим с опекуном 
(на это предусмотрено 130000 
EUR). Также детям, которые 
обучаются в Олайнских шко-
лах с 3го по 12й класс, са-
моуправление доплачивает за 
обеды за общим столом в та-
ком объёме, чтобы родителям 
оставалось заплатить за обед 
только 0,55 EUR в день (на это 
предусмотрено 111900 EUR). 
И в 2015 году продолжим че-
ствовать пары с юбилеем зо-
лотой свадьбы (каждой паре 
пособие – 150 EUR), ново-
рожденных и их родителей (на 
каждого новорожденного  150 
EUR), жителей края с юбилея-
ми жизни 80 и 85 лет (50 EUR), 
с 90 до 99 лет (75 EUR), 100 и 
больше (150 EUR). На пособия 
по уходу за здоровьем выделе-
но 190000 EUR, на пособие на 
жилье – 317180 EUR. На под-
держку негосударственных 
организаций Олайнского края 
выделено 15706 EUR. В целях 
сохранения автобусных марш-
рутов Olaine – Sila kapi, Olaine 
– Pēternieki и Olaine – Vaivadi 
выделяется финансирование 
на транспортные расходы в 
рамках этих маршрутов. 
Учитывая увеличение мини-
мальной заработной платы, 
были увеличены зарплаты  
низкооплачиваемым техниче-
ским работникам во всех уч-
реждениях самоуправления. 

AIZSĀCIES TELPU FUTBOLA 
ČEMPIONĀTS

13. februārī ar pirmo spēli tika aizsākts Olaines novada "Telpu 
futbola čempionāts 2015". Turnīru organizē Olaines Sporta centrs 
sadarbībā ar biedrību AFA "Olaine". 
Olaines novada iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi savām 
iecienītākajām komandām Olaines 2. vidusskolas sporta zālē.
Turnīram ir pieteikušās šādas komandas – "FK Olaine", 
"FK Baltika", "Eurosport", "FK Jaunolaine", "Dvor", "OFVK". 
Pirmajā atklāšanas spēlē tikās komandas "FK Jaunolaine" 
un komanda "Dvor". 
Visiem turnīra spēļu datumiem, laikiem un rezultātiem 
var sekot līdzi šeit: www.afaolaine.lv

OLAINES VIEGLATLĒTI VEIKSMĪGI 
STARTĒ DIVĀS SACENSĪBĀS RĪGĀ

Olaines vieglatlēti februāra mēnesī startēja divās sacensībās – 
Rīgas čempionātā telpās un sporta skolas "Arkādija" atklātajās 
sacensībās trīscīņā. Labus sasniegumus guva arī mūsu novadu 
pārstāvošie sportisti. 
Rīgas čempionātā telpās, kas norisinājās 6. februārī, Olaini 
pārstāvēja Aldis Graudiņš, Matīss Kozlovskis un Inita Veļikodnaja. 
Īpaši jāatzīmē Aldis Graudiņš, kas savā vecuma grupā (U20) īsajā 
sprinta distancē (60 m) spēcīgā konkurencē izcīnīja 2. vietu, un 
Matīss Kozlovskis, kas laboja savu personīgo rezultātu tāllēkšanā, 
un savā vecuma grupā izcīnīja 4. vietu.
Rezultāti:
Aldis Graudiņš – 60 m sprintā 7,31 s 
Matīss Kozlovskis – tāllēkšanā 6,28 m 
Inita Veļikodnaja – 60 m sprintā 8,66 s

Informējam, ka vieglatlētikā tiek uzņemti audzēkņi 
no 6 gadu vecuma. Olainē darbojas 2 treneri – Andis Zeile 
(tālr. 26073264) un Māris Auzāns (tālr. 29131442). 

OLAINES NOVADA
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS

Olaines Sporta centrs aicina visus interesentus, sākot no 14 gadu vecuma, 

uz Olaines novada peldēšanas sacensībām 20. martā plkst. 20.00. 
Sacensības norisināsies Olaines peldbaseinā, Stadiona ielā 2.
Pieteikties sacensībām iespējams, sūtot pieteikumu ar vārdu, 

uzvārdu un vecumu uz sports@olaine.lv.
Sīkāka informācija un nolikums: www.olainessports.lv/26658689/sports@olaine.lv.
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Izdoti saskaņā ar likuma "Par 
pašvaldībām" 77. panta pirmo 
daļu un likuma "Administratīvā 
procesa likums" 1. panta trešās 
daļas 2. punktu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Olaines novada dome pie-
šķir finansējumu (turpmāk tekstā 
– Pašvaldības finansējums) dārz-
kopības sabiedrībām to koplieto-
šanas zemes labiekārtošanai, lai 
veicinātu aktivitāti sabiedriskas 
koplietošanas zemes (infrastruk-
tūras) labiekārtošanas pasākumu 
īstenošanai un realizēšanai Olai-
nes novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā.
2. Noteikumi nosaka Pašvaldī-
bas finansējuma apmēru, dārz-
kopības kooperatīvajām sabied-
rībām (vai biedrībām) (turpmāk 
tekstā – Pretendenti) izvirzītās 
prasības un finansējuma sniegša-
nas kārtību. 
3. Par Pretendenta iesniegto 
koplietošanas zemes labiekārto-
šanas pasākumu projektu (turp-
māk tekstā – Projekts) Pašvaldī-
bas finansējums tiek sniegts pēc 
katra iepriekšējā gada uz kārtējā 
gada 1. janvāri saņemtā nekus-
tamā īpašuma nodokļa (turpmāk 
tekstā – NIN) apmēra no kon-
krētās dārzkopības sabiedrības 
nekustamo īpašumu visiem īpaš-
niekiem šādā kārtībā un šādā ap-
mērā:
3.1. ja projekta summa ne-

pārsniedz kopējo NIN, 
projekta finansējums tiek 
piešķirts līdz 80% apmē-
rā no iesniegtā projekta 
realizēšanai nepieciešamā 
finansējuma;

3.2. ja projekta summa pār-
sniedz kopējo NIN, pro-
jekta finansējums tiek pie-
šķirts:

3.2.1. līdz 80% apmērā no ie-
sniegtā projekta realizēša-
nai nepieciešamā finansē-
juma (no saņemtā NIN);

3.2.2. un līdz 50 % apmērā no 
iesniegtā projekta realizē-
šanai nepieciešamā finan-
sējuma no summas, kura 
pārsniedz NIN.

4. Pretendents kārtējā gadā var 
iesniegt vienu pieteikumu uz 
vienu šo noteikumu 8. punktā 
minēto aktivitāti. Ja Pretendents 
kārtējā gadā iesniedz otru pietei-
kumu uz šo noteikumu 8. punktā 
minēto aktivitāti, Pašvaldības 
finansējums var tikt sniegts at-
bilstoši 3.2. punktā noteiktajam, 
ņemot vērā arī abu kārtējā gada 
projektu kopsummas, ja kārtējā 
gada noteiktie Pašvaldības bu-
džeta līdzekļi to atļauj. 
5. Olaines novada dome pie-
ņem lēmumu par Pašvaldības 
finansējuma sniegšanu, atbilsto-
ši apstiprinātā kārtējā (ikgadējā) 
Olaines novada pašvaldības bu-
džetā šim mērķim noteiktajam 
finanšu līdzekļu apmēram. 

6. Olaines novada pašvaldība 
nodrošina lēmuma par finansē-
juma sniegšanu pieņemšanas 
atklātumu, kā arī vienlīdzīgu un 
taisnīgu attieksmi iesniegumu 
izskatīšanas procesā.

2. PRETENDENTIEM
IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS
7. Pretendents finansējuma sa-
ņemšanai ir reģistrā reģistrēta 
dārzkopības kooperatīvā sabied-
rība vai biedrība, ja:
7.1. dārzkopības kooperatīvā sa-

biedrība vai biedrība pieņē-
musi lēmumu ar ne mazāk 
kā 50% biedru balsu "par" 
par koplietošanas zemes 
labiekārtošanu;

7.2. attiecībā uz koplietošanas 
zemi nepastāv nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds;

7.3. nav nodokļu vai valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu;

7.4. Pretendents nav atzīts par 
maksātnespējīgu, vai tā 
saimnieciskā darbība nav 
apturēta vai pārtraukta;

7.5. nav uzsākta tiesvedība par tā 
bankrotu.

3. FINANSĒJUMA 
ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
8. Pašvaldības finansējumu 
piešķir šādām aktivitātēm (dar-
biem):
8.1. iekšējo pievadceļu pie ne-

kustamajiem īpašumiem iz-
būvei;

8.2. iekšējā apgaismojuma izbū-
vei;

8.3. iekšējās melioratīvās sistē-
mas sakārtošanai un/vai iz-
būvei;

8.4. citam zemes gabala labie-
kārtojumam (bērnu rotaļu 
laukums, atkritumu kontei-
neru laukums, gājēju ietves 
izbūve, u.tml.).

9. Projekta realizēšanai jāatbilst 
visiem šādiem norādītajiem kri-
tērijiem:
9.1. projekta darbi notiek uz 

dārzkopības koplietošanas 
zemes;

9.2. projekts atbilst pašvaldības 
teritorijas plānojumam;

9.3. projekts atbilst pašvaldības 
attīstības programmai;

9.4. projekts attīsta, sakārto, lab-
iekārto un uzlabo Preten-
dentam piederošu publiski 
izmantojamu koplietošanas 
zemi.

4. PIETEIKUMU 
IESNIEGŠANAS UN 
IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
10. Pretendents iesniedz pietei-
kumu ar lūgumu sniegt Pašval-
dības finansējumu koplietošanas 
zemes (infrastruktūras) labie-
kārtošanas pasākumu realizēša-
nai Olaines novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas un 
informācijas centrā – Zemgales 
ielā 33, Olainē, Olaines nova-
dā, 1. stāvā, ar klāt pievienotiem 

šādiem dokumentiem (1. pieli-
kums):
10.1. projektu vai projekta ap-

rakstu, kas ietver šādu 
informāciju:

10.1.1. projekta nosaukums;
10.1.2. projekta mērķis;
10.1.3. projekta īstenošanas 

vieta (detalizēti norādot 
konkrētu vietu, zemes 
platību, paredzēto lieto-
šanas mērķi); 

10.1.4. projekta nepieciešamības 
pamatojums;

10.1.5. Pretendenta atbalsta pa-
sākumi;

10.1.6. personas, kuras izmantos 
projekta realizācijas re-
zultātu;

10.1.7. projekta tāme (ar izceno-
jumiem), kura iepriekš 
rakstiski saskaņota ar 
Pašvaldības attīstības no-
daļas speciālistu; 

10.1.8. iecerētais projekta reali-
zācijas laika grafiks;

10.1.9. bankas norēķinu konta 
rekvizīti; 

10.2. zemes robežu plānu vai 
kadastra kartes grafisko 
pielikumu. 

11. Pieteikumu ar klāt pievie-
notiem dokumentiem noformē 
atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem par doku-
mentu noformēšanu.
12. Pieteikumam Pretendents 
pievieno šādus dokumentus:
12.1. noslēgtā Lauku apvidus ze-

mes nomas līguma kopiju;
12.2. statūtu kopiju;
12.3. izziņu, ko ne agrāk kā trīs 

mēnešus pirms Pieteikuma 
iesniegšanas izdevis Uzņē-
mumu reģistrs, kas aplie-
cina, ka attiecīgā persona 
nav pasludināta par mak-
sātnespējīgu un neatrodas 
likvidācijas stadijā vai tās 
saimnieciskā darbība nav 
apturēta vai pārtraukta, kā 
arī par tās amatpersonu 
pārstāvības apjomu;

12.4. izziņu, ko ne agrāk kā trīs 

mēnešus pirms Pieteikuma 
iesniegšanas izdevis Valsts 
ieņēmumu dienests, un kas 
apliecina, ka attiecīgajai 
personai nav nodokļu vai 
valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligāto iemaksu 
parādu;

12.5. kopsapulces protokolu par 
lēmumu veikt koplietoša-
nas zemes labiekārtošanu 
ar ne mazāk kā 50% bied-
ru balsu "par", uzņemoties 
daļēju apmaksu.

13. Nepieciešamības gadījumā 
pievieno Pretendenta pārstāvja 
pilnvaras kopiju.

5. FINANSĒJUMA 
SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
14. Pretendentu iesniegumus iz-
skata to iesniegšanas secībā.
15. Pieteikumus izvērtē Olaines 
novada domes Attīstības un ko-
munālo jautājumu komiteja un 
Finanšu komiteja.
16. Lēmumu par tiesībām sa-
ņemt Pašvaldības finansējumu 
vai tā noraidīšanu pieņem Olai-
nes novada dome kārtējā sēdē. 
Olaines novada domes lēmums 
par sev piederošu finanšu līdzek-
ļu finansējuma piešķiršanu nav 
apstrīdams. 
17. Pēc Olaines novada domes 
lēmuma pieņemšanas par Paš-
valdības finansējuma piešķirša-
nu pašvaldība slēdz līgumu ar 
Pretendentu par Projekta finan-
sēšanu. Līgumā tiek noteikta 
finansējuma kārtība, atskaišu 
sniegšanas kārtība, atbildība, kā 
arī citi noteikumi. 
18. Ja Olaines novada pašvaldī-
ba konstatē, ka Projekta līgum-
cena pārsniedz likumā "Publis-
ko iepirkumu likums" noteikto 
līgumcenu (kopējā samaksa par 
līguma izpildi, neņemot vērā 
pievienotās vērtības nodokli), 
pašvaldība rīko iepirkumu, slēdz 
trīspusēju līgumu (pašvaldība, 
Pretendents un darbu izpildītājs) 
par darbu veikšanu. 

19. Pretendents maksā avansa un 
citus starpmaksājumus, tai skai-
tā arī apmaksā tehniskā projekta 
izmaksas.
20. Olaines novada dome ne-
piešķir Pašvaldības finansējumu 
nākamo projektu realizēšanai, 
ja iepriekš realizētajos projek-
tos nav ievēroti kādi spēkā eso-
ši normatīvie akti vai Olaines 
novada domes vai pašvaldības 
lēmumi.

6. FINANSĒJUMA PĀR-
SKAITĪŠANAS KĀRTĪBA
21. Projekta ietvaros izpildītie 
darbi tiek pieņemti ar nodoša-
naspieņemšanas aktu. 
22. Izpildītos darbus pieņem 
Olaines novada amatpersonas un 
Pretendents. 
23. Darbi tiek pamatoti ar juri-
diski saistošiem līgumiem un 
grāmatvedības dokumentiem.
24. Finansējumu Olaines novada 
pašvaldība izmaksā desmit dar-
ba dienu laikā pēc izpildīto dar-
bu nodošanaspieņemšanas akta 
parakstīšanas, pārskaitot Preten-
denta bankas norēķinu kontā.
25. Olaines novada pašvaldībai 
ir tiesības pārbaudīt maksājumu 
dokumentu atbilstību faktiski 
veiktajam darbu apjomam, attie-
cīgajam līgumam un normatīva-
jiem aktiem. 
26. Ja starp norādītajām un ie-
sniegtajos dokumentos uzrādī-
tajām attiecināmajām izmaksām 
tiek konstatētas atšķirības, Olai-
nes novada pašvaldība attiecīgi 
samazina piešķirto Pašvaldības 
finansējumu.

7. NOBEIGUMA 
JAUTĀJUMI
27. Šo noteikumu 3. punktā no-
teiktā kārtība ir spēkā līdz 2016. 
gada 31. decembrim.
28. Ar 2017. gada 1. janvāri paš-
valdības līdzfinansējums tiek 
sniegts līdz 50% no iesniegtā 
projekta realizēšanai nepiecieša-
mā finansējuma.

NOTEIKUMI PAR OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA 
PIEŠĶIRŠANU DĀRZKOPĪBAS SABIEDRĪBĀM KOPLIETOŠANAS 

ZEMES LABIEKĀRTOŠANAI 
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KONKURSA "ZIEMASSVĒTKU UN JAUNĀ 
GADA NOSKAŅAS VEIDOŠANA 2014 
OLAINES NOVADĀ" UZVARĒTĀJI

KONKURSA UZVARĒTĀJI 1. GRUPĀ 
"Labākais Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas veidošanas 
noformējums daudzstāvu dzīvojamo māju iedzīvotājiem"
1. vieta – Tatiana Barkova
2. vieta – Laila Morkāne
3. vieta – Anna Zibara un Mazens Zibara, Irina Kučeva

KONKURSA UZVARĒTĀJI 2. GRUPĀ 
"Labākais Ziemassvētku un Jaunā gada 
noskaņas veidošanas noformējums 
daudzstāvu dzīvojamo māju 
koplietošanas telpās"
1. vieta – Anastasija Pavlova
2. vieta – Olga Maļeva un Anna Li
3. vieta – Aija un Katrīna Petrovas

KONKURSA UZVARĒTĀJI 3. GRUPĀ 
"Labākais Ziemassvētku un Jaunā gada 
noskaņas veidošanas 
noformējums privāto dzīvojamo māju iedzīvotājiem"
1. vieta – Eva Auzāne, Madara Liepiņa, Raivis Liepiņš, 
Ketija Broka, Ivo Auzāns
2. vieta – Arno Šmits
3. vieta – Jeļena Peretjagina
Visiem godalgoto vietu saņēmējiem piešķirts Atzinības raksts un naudas 
balvas – dāvanu kartes. Pateicības raksts un suvenīrs – Olaines novadā 
ražota svece – par noformētiem objektiem un dalību konkursā piešķirti:
Olgai Klismetei, Aijai un Katrīnai Petrovām, Tamārai Šuļgai, 
Aleksandrai Saveļjevai, Aijai Vjaterei, Annai Li, Venerandai Jansonei, 
Aijai Vjaterei, Aleksandrai Saveljevai, Zommeru ģimenei (Ērikam, 
Kristiānam, Jānim, Patrīcijai, Evai) un Grundmaņu ģimenei (Mārtiņam, 
Ievai, Kārlim).
Ņemot vērā Olaines novada iedzīvotāju pozitīvās atsauksmes 
par Ziemassvētku un Jaunā gada noformējumu DKS "Ostinieks" 
koplietošanas teritorijā un Olaines 2. vidusskolas fasāžu oriģinālo 
izgaismošanu, konkursa vērtēšanas komisija piešķīra Pateicības rakstus:
• Olaines 2. vidusskolai par inovatīvu pieeju 
 iestādes svētku noformējumā,
• DKS "Ostinieks" par izrādīto iniciatīvu svētku noskaņas 
 radīšanā dārzkopības koplietošanas teritorijā.
Paldies visiem, kas ieguldīja darbu, noformēja savus īpašumus un 
piedalījās konkursā! Olaines novada pašvaldība pateicas arī tiem, 
kuri konkursā nepiedalījās, bet savas mājas, dzīvokļus, uzņēmumus un 
iestādes bija izrotājuši un radījuši svētku sajūtu līdzcilvēkiem. 

Nataļja Tropkina, sabiedrisko attiecību speciāliste

• Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr. 1 "Par Olaines novada pašvaldī-
bas 2015. gada budžetu".

• Apstiprināt Olaines novada jau-
natnes politikas rīcības plāna 2012. 
– 2014. gadam izpildi. Apstiprināt 
Olaines novada jaunatnes politikas 
rīcības plānu 2015. – 2018. gadam.

• Apstiprināt nolikumu Nr. 1 
"Olaines novada jauniešu projek-
tu konkursa nolikums". Izsludināt 
Olaines novada jauniešu projektu 
konkursu ar projektu iesniegšanas 
termiņiem – 2015. gada 13. marts un 
2015. gada 11. septembris. 

• Apbalvot SIA "Olaines veselības 
centrs" zobārsti Marutu Kubuliņu 
ar Olaines novada domes Atzinības 
rakstu un naudas balvu par ilggadē-
ju, atbildīgu, godprātīgu un profe-
sionālu darbu Olaines novada iedzī-
votāju medicīniskajā aprūpē sakarā 
ar 50 darba gadu jubileju.

• Izdarīt grozījumus 2012. gada 
24. oktobra noteikumos Nr. 1 "Kār-
tība, kādā Olaines novada pašvaldī-
ba piešķir finansējumu dārzkopības 
sabiedrībām koplietošanas zemes 
labiekārtošanai".

• Noteikt noslēgtajiem lauku ap-
vidus zemes nomas līgumiem šādus 
divus nomas maksas maksājumu 
termiņus: gada pirmajā pusgadā līdz 
30. aprīlim, gada otrajā pusgadā līdz 
31. oktobrim.

• Konceptuāli piekrist pārņemt 
SIA "Olaines Logistics Parks" pie-
derošo mantu (inženierbūves) – ceļu 
(kompleksu), ūdensapgādes tīklu un 
apgaismojuma tīklu infrastruktūru 
pašvaldības bilancē par 1 EUR. No-
lemt piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu SIA "Olaines 
Logistics Parks" par nekustamo īpa-
šumu "Šarlotes" (zemei un ēkām) 
70% apmērā 2015. un 2016. gadā. 
Rosināt SIA "Olaines Logistics 
Parks" paplašināt savu saimniecisko 
darbību uz sev piederošā nekustamā 
īpašuma "Šarlotes", Grēnēs.

• Uzņemt trīs personas ilgstošās 
sociālās aprūpes pakalpojuma sa-
ņemšanai Olaines sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku.

• Apstiprināt viena skolēna un bēr-
na uzturēšanas izmaksas 2015. gadā 

pašvaldības izglītības iestādēs: PII 
"Zīle" – 192,78 EUR mēnesī, PII 
"Dzērvenīte" – 201,00 EUR mēne-
sī, PII "Magonīte" – 169,58 EUR 
mēnesī, SPII "Ābelīte" – 132,28 
EUR mēnesī, Olaines 1. vidussko-
lā – 68,82 EUR mēnesī, Olaines 2. 
vidusskolā – 54,76 EUR mēnesī. 
Apstiprināt vidējos uzturēšanas iz-
devumus vienam bērnam pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādēs 
izglītības programmas īstenošanai 
2015. gadā norēķiniem ar privātām 
pirmsskolas izglītības iestādēm vai 
bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzējiem – 174,50 EUR. Uzdot 
izpilddirektora vietniecei noslēgt 
līgumus par pašvaldību savstarpējo 
norēķinu kārtību par izglītības ies-
tāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 
citām pašvaldībām, kuru adminis-
tratīvajā teritorijā deklarētie skolēni 
un bērni apmeklē Olaines novada 
pašvaldības izglītības iestādēs.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz Mārupes novada pašvaldībai 
piederošajām SIA "Rīgas apriņķa 
avīze" 1230 kapitāla daļām par atsa-
vināšanas cenu 1,42 EUR par vienu 
kapitāla daļu.

• Iznomāt SIA "INVITO" zemes 
gabalu 25 m² platībā (laukumā pie 
autobusa pieturas, pie ēkas Zemga-
les ielā 31, Olainē) ar mērķi – uztu-
rēt un apsaimniekot tirdzniecības ki-
osku no 2015. gada 1. februāra līdz 
2020. gada 31. janvārim. Noteikt 
nomas maksu par 1 m² mēnesī 2,00 
EUR apmērā (ar PVN). Uzlikt par 
pienākumu SIA "Invito" veikt izno-
mātā zemesgabala kopšanu un uztu-
rēšanu atbilstoši domes saistošajiem 
noteikumiem, kas nosaka teritorijas 
uzturēšanu kārtībā.

• Saskaņot biedrībai "Klubs Gam-
ma" pašvaldības nekustamā īpašuma 
"Mežezers", Olaines pagastā sastāvā 
ietilpstošās zemes vienību 1,2400 ha 
platībā un 0,7900 ha platībā, teritori-
jas labiekārtošanu uz 8 gadiem. 

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu četriem nekustamajiem īpašu-
miem: 1) nekustamajam īpašumam 
"X", Olaines pagastā, 2) Ozollejas 
X, Jāņupē, 3) Stūnīši X, Stūnīšos, 4) 
"X", Blijās, Olaines pagastā.

• Saglabāt pašvaldības īpašumā 
dzīvokļa īpašumus Jelgavas ielā 22
34, Zemgales ielā 284 un Zemgales 

ielā 1816, Olainē, lai sniegtu palī-
dzību novada iedzīvotājiem dzīvok-
ļa jautājuma risināšanā. 

• Pagarināt 2007. gada 31. janvāra 
nomas līgumu ar SIA "TELE 2" līdz 
2020. gada 31. janvārim.

• Izveidot pašvaldības darījumu 
ar lauksaimniecības zemi tiesisku-
ma uzraudzības komisiju 5 cilvēku 
sastāvā. Apstiprināt nolikumu Nr. 
2 "Olaines novada pašvaldības da-
rījumu ar lauksaimniecības zemi 
tiesiskuma uzraudzības komisijas 
nolikums".
   
• Apstiprināt nolikumu Nr. 3 "Olai-
nes novada pašvaldības iepirkumu 
komisijas nolikums". Apstiprināt 
Olaines novada pašvaldības pastā-
vīgo iepirkumu komisiju 7 cilvēku 
sastāvā. 

• Atļaut Mārim Grasim savienot 
Olaines novada pašvaldības attīstī-
bas nodaļas vadītāja amatu ar SIA 
"Stratēģiju eksports" valdes priekš-
sēdētāja amatu un pašvaldības iepir-
kumu komisijas locekļa amatu.

• Atļaut Anitai Ritumai savienot 
pašvaldības iepirkumu vadītājas 
amatu ar pašvaldības iepirkumu ko-
misijas locekļa amatu.

• Noteikt dienesta dzīvokļa sta-
tusu pašvaldības dzīvokļa īpašu-
mam Zemgales ielā 28X, Olainē. 
Uzdot izpilddirektoram nodrošināt 
dienesta dzīvokļa nepieciešamo re-
montdarbu izpildi saskaņā ar klāt 
pievienoto tāmi par kopējo summu 
5213,96 EUR. Dienesta dzīvokļa 
īres līgums tiek noslēgts uz darba 
attiecību laiku, bez tiesībām iegūt 
īpašumā.

• Ierādīt J. K. vietu sociālajā ista-
bā Zemgales ielā 31–X, Olainē, uz 
6 mēnešiem. Uzdot p/a "Olaines so-
ciālais dienests" apmaksāt 6 mēnešu 
īres maksu un 100% apkures maksu 
par sociālās istabas lietošanu.

• Paplašināt Olaines novada, Olai-
nes pilsētas ūdenssaimniecības ag-
lomerācijas teritoriju, tajā iekļaujot 
Olaines novada, Olaines pagasta, 
Pārolaines ciema teritorijas, kurās 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšana tiek nodrošināta no Olai-
nes pilsētas ūdenssaimniecības sis-
tēmām. 

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

Ar domes lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti". AUTOBUSA "RĪGA - OLAINE" MARŠRUTS 
ATSEVIŠĶOS LAIKOS PAPILDINĀTS AR 

JAUNU PIETURVIETU "NIP"
VSIA "Autotransporta direkcija" informē, ka, atsaucoties uz Olaines 
novada pašvaldības lūgumu AS "Rīgas Taksometru parka" maršruta  
Nr. 5034 "Rīga – Olaine" reisus no rīta un vakarā novirzīt Olainē līdz pie-
turvietai "NIP", lai būtu iespējams no rīta aizbraukt uz darbu un vakarā no 
darba, jautājums tika skatīts Sabiedriskā transporta padomes 2015. gada 
9. janvāra sēdē, un tika pieņemts lēmums veikt šādus grozījumus:

• slēgts reiss Nr. 05 plkst. 6.00 no Rīgas (Satekles ielas) 
 (izpilde darbadienās);
• atklāts jauns reiss Nr. 143 plkst. 6.00 no Rīgas (Satekles ielas) 
 līdz pieturvietai "NIP" (izpilde darbadienās);
• reisam Nr. 58 plkst. 16.00 no Olaines slēgta izpilde no 
 pirmdienas līdz piektdienai (šobrīd izpilde katru dienu), 
 turpinot reisu veikt sestdienās un svētdienās;
• no pirmdienas līdz piektdienai atklāts jauns reiss Nr. 132 
 plkst. 16.00 no Olaines caur pieturvietu "NIP";
• reisam Nr. 66 plkst. 17.20 no Olaines slēgt izpildi no 
 pirmdienas līdz piektdienai (šobrīd izpilde katru dienu), 
 turpinot reisu veikt sestdienās un svētdienās;
• no pirmdienas līdz piektdienai atklāt jaunu reisu Nr. 134 
 plkst. 17.20 no Olaines caur pieturvietu "NIP". 
Izmaiņas stājas spēkā ar 2015. gada 1. februāri.

INFORMĀCIJA POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM
Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 872 "Noteikumi par 
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" 
no 2015. gada 1. februāra politiski represētām personām, uzrādot politiski represētās personas apliecību, ir 
tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes 
maršrutā, tai skaitā autobusu Nr. 5034 "Rīga – Olaine". 

SWEDBANK AICINA 
OLAINES IEDZĪVOTĀJUS UZ "E-PRASMJU SKOLU" 
APGŪT ĒRTĀKU NAUDAS DARĪJUMU KĀRTOŠANU

Mācībās ikviens varēs uzzināt, kā izmantot erisinājumus, kas ir ātrāki, 
ērtāki un finansiāli izdevīgāki, savu ikdienas finanšu darījumu kārtošanai.
Nodarbības notiks Olaines Pieaugušo izglītības centrā:
•    latviešu valodā – 09.03. plkst. 18.00
•    krievu valodā – 10.03. plkst. 18.00

Lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot uz tālr. 67966741 
(Olaines Pieaugušo izglītības centrs); 67444444 (Swedbank).
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KĀ VIEGLI UN ĒRTI APMAKSĀT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI
Tuvojas kārtējā taksācijas gada 
31. marts – nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņš par 
1. ceturksni. Tādēļ ikvienam, 
kuram pieder nekustamais īpa-
šums, ir vērts atcerēties, ka ne-
pieciešamo maksājumu var veikt 
internetbankā, un "Swedbank" 
klienti to var viegli un ērti izda-
rīt, izmantojot internetbankas sa-
daļu "Mans nekustamā īpašuma 
nodoklis". 
"Esam novērojuši, ka pēdējos 
gados iedzīvotāji arvien aktī-
vāk izmanto iespēju ar savām 
internetbankas parolēm piekļūt 
valsts iestāžu un citu uzņēmumu 
portālu pakalpojumiem. Pērn 
viens no visvairāk izmantotajiem 
pakalpojumiem bija nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksa, kuru 
var veikt portālā www.epakalpo-
jumi.lv. Tajā var autorizēties gan 
ar internetbankas parolēm vai 
kodiem, gan arī ar eID kartes 
paroli", atklāj Arnita Kampāne, 
AS "Swedbank" Biznesa klientu 
apkalpošanas menedžere.
Viņa norāda, ka, maksājot no-
dokli portālā www.epakalpoju-
mi.lv, labumu gūst gan nodokļa 
maksātājs, gan pašvaldība. Pie-
mēram, nodokļa maksātājam, 
kas veic maksājumu portālā 
www.epakalpojumi.lv, ir pieeja-
mi visi aktuālie dati par saviem 
nekustamajiem īpašumiem un 
maksājamiem nodokļiem visā 

Latvijā. Tādejādi šī informācija 
nav jāmeklē dokumentu kau-
dzēs. Turklāt maksātājs var iz-
vēlēties summu, ko šobrīd var 
atļauties samaksāt. Maksājuma 
uzdevums izveidojas automātis-
ki ar precīziem nekustamā īpašu-
ma datiem un īpašnieka norādīto 
summas apmēru. Nepārkāpjot 
likumdošanu par fizisko perso-
nu datu aizsardzību, maksātājs 
var veikt maksājumu arī par tre-
šo personu, piemēram, palīdzēt 
veikt maksājumu kādam gados 
vecākam radiniekam – vecā-
kiem, vecvecākiem, cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām – tikai nepie-
ciešams zināt attiecīgās personas 
nodokļa maksātāja konta numu-
ru pašvaldībā.
Olaines novada domes Īpašumu 
un juridiskās nodaļas ekonomis-
tes un nodokļu inspektores saka, 
ka portālā www.epakalpojumi.lv 
noformēts maksājums automā-
tiski nonāk pašvaldības nekus-
tamā īpašuma nodokļu program-
mā, līdz ar to nerodas domstar-
pības par maksājuma kavējumu, 
kā arī ir saprotams, par kuru 
īpašumu attiecīgais maksājums 
ir veikts. 
Arnita Kampāne arī iedrošina 
maksātājus, atgādinot, ka veikt 
maksājumu ar internetbankas pa-
līdzību nav sarežģīti – tas ir pa-
veicams vien ar pāris darbībām. 
"Piemēram, ja esat "Swedbank" 

klients, tad vispirms jāieiet savā 
"Swedbank" internetbankā un 
lapas kreisajā pusē zem sadaļas 
"Maksājumi" jāatrod un jāno-
spiež "Mans nekustamā īpašuma 
nodoklis". Tālāk jānospiež poga 
"Pievienoties" un jāizvēlas, par 
kuru īpašumu un kādā apmērā 
tiks veikts maksājums. Ja kāds 
no mūsu klientiem to dara pirmo 
reizi un nejūtas drošs, tad aici-
nām zvanīt "Swedbank" Konsul-
tāciju centram (tālr. 67444444) 
un kopā ar bankas darbinieku 
soli pa solim veikt savu maksā-
jumu."

ATGĀDINĀM!
Olaines novada pašvaldības 
27.11.2013. saistošajos notei-
kumos Nr. 35 "Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Olaines no-
vadā" noteiktajām iedzīvotāju 
kategorijām ir iespēja saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumus. Visu šo kategoriju 
pārstāvjiem ir jāatbilst šādiem 
nosacījumiem:
1) nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam 2015. gada 1. janvā-
rī deklarētā dzīvesvieta ir Olai-
nes novadā;
2) nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam nav nekustamā īpa-
šuma nodokļa parāda.
Nekustamā īpašuma nodokļu 
maksātāju kategorijas, ku-

rām ir tiesības saņemt nodok-
ļa atvieglojumus, ja tās atbilst 
iepriekš minētajiem nosacīju-
miem:
• nestrādājošs 1. vai 2. grupas 

invalīds;
• persona, kurai ir kopīga dekla-

rētā dzīvesvieta ar bērnu inva-
līdu vai nestrādājošo 1. vai 2. 
grupas invalīdu;

• maznodrošināta persona; 
• audžuģimene;
• nestrādājošs, vientuļš pensio-

nārs, kuram nav laulātā, nav 
pilngadīgu bērnu, nav citu ap-
gādnieku, nav noslēgts uztura 
līgums un nav citu personu, ar 
kurām ir kopīga deklarēta dzī-
vesvieta;

• politiski represēta persona, 
kurai nekustamais īpašums ir 
šīs personas īpašumā vai tie-
siskā valdījumā mazāk nekā 5 
gadus;  

• Černobiļas atomelektrostaci-
jas avārijas rezultātā cietusi 
persona; 

• Afganistānas kara dalībnieks;
• persona, kurai ir 2 nepilngadī-

gi bērni, un šo bērnu deklarētā 
dzīvesvieta š.g. 1. janvārī ir 
minētajā īpašumā; 

• daudzbērnu ģimene, kurā ir 3 
un vairāk nepilngadīgi bērni 
vai nestrādājoši, pilngadīgi 
bērni līdz 24 gadu vecumam, 
kuri apgūst augstāko izglītību 
pilna laika studijās Latvijas 

Republikā, un vismaz 3 bēr-
niem deklarētā dzīvesvieta š.g. 
1. janvārī ir minētajā īpašumā.

Iesnieguma veidlapa nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
pieprasīšanai pieejama pašvaldī-
bas interneta mājas lapā 
www.olaine.lv. Iesniegums jāie-
sniedz līdz 2015. gada 1. okto
brim. 

Papildus informējam, ka ir 
iespēja:
1) saņemt maksāšanas paziņoju-
mus par nekustamā īpašuma no-
dokli uz epastu; 
2) pieteikt atgādinājuma par 
nekustamā īpašuma nodokļa sa-
maksas termiņa tuvošanos nosū-
tīšanu uz epastu vai uz mobilo 
tālruni SMS veidā.

Ja vēlaties izmantot piedāvātās 
iespējas, lūdzam zvanīt uz 
tālr. 67146058 vai 67146051, 
vai arī rakstīt uz epastu 
olainesdome@olaine.lv. Pieteik-
ties atgādinājumu saņemšanai 
maksātājiem ir iespējams arī 
portālā www.epakalpojumi.lv.
Veicot maksājumus par nekus-
tamā īpašuma nodokli, lūdzam 
pievērst uzmanību:
1) sadaļai "KOPĀ JĀMAKSĀ";
2) ja vēlaties samaksāt avan-
sā par visu taksācijas gadu, tad 
maksājums jāveic līdz 1. maksā-
šanas termiņam – 31.03.2015.

Par sētnieku mēs visbiežāk atce-
ramies vai iedomājamies brīžos, 
kad kaut kas nav izdarīts, vai 
noticis kas tāds, par ko gribas 
pateikt kādu "smagāku" vārdu. 
Pašsaprotami, ka, paslīdot uz 
ielas, mēs iedomājamies – kāds 
nav savlaicīgi un kvalitatīvi iz-
darījis savu darbu. Savukārt, ja 
diena sākas, izejot no mājas pa 
sakoptu kāpņu telpu un no la-
pām vai sniega attīrītu ietvi, mēs 
to pat nepamanām, jo kārtība arī 
ir tik pašsaprotama, vēl jo vairāk 
– ja to nodrošina kāds cits. Sēt-
nieka darbs noteikti nav tas, par 
ko mēs sapņojam bērnībā. Drī-
zāk tas ir darbs, ar ko pieaugušie 
bērnus mēdz pabiedēt – nemā-
cīsies, varēsi iet slaucīt ielu! Un 
sava taisnība tajā ir, jo kādam ir 
jāslauka arī iela. Šī darba veik-
šanai nav nepieciešama augstākā 
izglītība, nav jāiet cauri vairākās 
atlases kārtās darba pārrunās 
u.tml., drīzāk var apgalvot, ka 
šim darbam ir salīdzinoši zems 
prestižs sabiedrības acīs. Sabied-
rības, kas dažkārt ar savu attiek-
smi pret tiem, kas nodrošina tik 
"jauko ikdienas komforta zonu", 
pati neaizdomājas – bet kāds Tu 
izskaties sētnieka acīs? 
Tev pārāk grūti savu veco dīvānu 
nogādāt līdz atkritumu tvertnei. 
Sīkums? Protams! Tu esi arī tik 
nevarīgs, lai savu iztukšoto pu-
deli vai papīru iemestu atkritu-
mu tvertnē. Un galu galā – kāpēc 
savas dabiskās vajadzības būtu 

jākārto tualetē, ja ir tik forši liftu 
piečurāt ar apziņu, ka rīt jau atkal 
tu varēsi vizināties svaigi sakop-
tā liftā un atkal tajā pačurāt!? Ir 
tik patīkami dzīvot ar apziņu, ka 
ir kāds cits, kas aiz tevis savāks, 
sakops… Un galu galā – viņam 
taču par to maksā algu! 
Olainē sētnieka pienākumus par 
atalgojumu, kas ir visai tuvs 
minimālajam, pilda aptuveni 
50 sētnieki. Sētniekus var ieda-
līt divās grupās – ir tādi, kuru 
pienākumos ir sakopt tikai kon-
krētas teritorijas, un ir tādi, kuru 
pienākums ir sakopt gan terito-
rijas, gan mājas. Jāpiebilst, ka 
"Olaines ūdens un siltums" šo 
pienākumu izpildei pieņēmis 
darbā arī trīs personas ar īpa-
šām vajadzībām, kas ir lielisks 
piemērs šo cilvēku integrācijai 
darba vidē. Tāpat kā ikvienās 
darba attiecībās, arī sētniekiem 
ir darba līgums, pienākumu ap-
raksts un atbildība par padarīto 
vai nepadarīto.
Lai arī sētnieka darba diena sā-
kas ļoti agri, viena no biežāka-
jām sūdzībām, kas tiek izteikta: 
es to sētnieku neesmu redzējis 
trīs mēnešus! Un te nākas pie-
bilst, ka varbūt tikpat ilgi arī 
neredzēsi! Jo sētnieka sastapša-
na vai redzēšana neliecina par 
viņa padarīto darbu. Jāsaprot, 
ka ikvienam sētniekam ir dažā-
das apkopjamās teritorijas un 
atkarībā no dažādiem faktoriem 
(laika apstākļi, kāda ārkārtas si-

tuācija) viņš arī izvērtē, kuru no 
mājām vai teritorijām prioritārā 
secībā viņš attiecīgajā rītā vai 
pēcpusdienā sakops. Turklāt sēt-
niekiem ir tikai viena brīvdiena 
nedēļā (jā, arī sētniekiem tāda 
pienākas!) – svētdiena, tāpēc, jo 
sevišķi ziemā, nebūtu jādusmo-
jas, ka atkal jau neviens netīra 
sniegu no paša rīta. Ja svētdienā 
sētnieks to dara, tad jāsaprot, ka 
viņš strādā savā vienīgajā brīv-
dienā.
Tāpat ziemā viena no "top" sū-
dzībām ir par to, ka cilvēks, 
piemēram, steidzoties uz pirmo 
vilcienu, nav apmierināts, ka 
sešos sniegs pie viņa mājas vēl 
nav notīrīts! Taču vai šis cilvēks 
ir aizdomājies, ka pulksten sešos 
sākas arī sētnieka darba diena!? 
Un viņš šo sniegu tad arī sāk tī-
rīt, tiesa, varbūt pie kaimiņmā-
jas, kas arī ir viņa pienākumu 
sarakstā. Darba dienas sākums 
sešos diemžēl nenozīmē to, ka 
sešos jau visi darbi būs pabeig-
ti. Noteikti atradīsies kāds, kurš 
ieteiks darba dienu sākt vēl ag-
rāk, piemēram, pulksten piecos, 
taču jāatzīst, ka tas būtu Darba 
likuma pārkāpums attiecībā pret 
sētnieku.
Lai arī cik nepatīkami to ir atzīt, 
par minimālo atalgojumu, kas 
prasa no darītāja zināmu fizisko 
sagatavotību, sētniekiem nākas 
darīt arī daudzas lietas, kas ne-
būt neietilpst viņu pienākumu 
aprakstā. Patiesībā ikdienā to lai-

ku, ko varētu veltīt daudz lietde-
rīgākiem darbiem, sētnieki velta 
cīņai ar iedzīvotāju rīcības un 
attieksmes sekām. Daži piemēri 
– pastāvīgi ir cilvēki, kuriem pa-
šiem ir par grūtu savu atkritumu 
maisu aiznest līdz kopējai atkri-
tumu kastei. Tā vietā miskastes 
maiss tiek iebāzts autobusu pie-
turas atkritumu urnā. Un tas tiek 
darīts ar nepārtrauktu regularitā-
ti, jo ir taču daudz ērtāk miskasti 
izmest, ejot uz rīta autobusu. 
Atsevišķs un nebeidzams stāsts 
ir par dzīvnieku īpašniekiem. 
Viņi noteikti ir ļoti labi cilvēki, 
mīl dzīvniekus un zina savas 
tiesības, taču absolūti nihilis-
tiski izturas pret savu pienāku-
mu – savākt aiz sava dzīvnieka 
ekskrementus. Olainē joprojām 
ir uzskats, ka suņi ir īpašnieku 
prieks, kurš ārpus dzīvokļa drīkst 
aiz sevis atstāt čupiņas jebkur un 
nereti turpat mājas durvju priek-
šā, un noteikti savākt šo visu ir 
nevis īpašnieka, bet gan sētnieka 
pienākums. 
Protams, pagale nekad nedeg 
viena, tāpat kā mēs ikviens kād-
reiz pieļaujam kļūdas vai nepre-
cizitātes savā darbā, arī sētnieki 
ir tikai cilvēki, kam gadās visā-
di, tomēr viņi dara un cenšas, bet 

nereti viņu darbs ir cīņa ar vēj-
dzirnavām, kurās zināmu vēja 
brāzmu ar savu attieksmi "iepūš" 
iedzīvotāji. 
Ja ikviens iedzīvotājs pārstātu 
mest zemē/koplietošanas telpās 
jebkādus atkritumus, spētu par 
to skaļi aizrādīt savam kaimiņam 
vai draugam, nav grūti iedomā-
ties, ka vide apkārt būtu daudz 
patīkamāka. 
Kaut ko mainīt spēj arī sadarbība 
un iecietība, tiesa, ar to gan nav 
domāta iecietība pret piemēslo-
šanu un necieņu pret citu cilvēku 
darbu, bet sadarbība līmenī, kas 
ietver sevī spēju aicināt uz labā-
ku, ieteikt otram un jā, arī ziņot/
ieteikt "Olaines ūdens un sil-
tums" pārstāvjiem, kā arī atcerē-
ties, ka par dažādām nejēdzībām 
iedzīvotāji var ziņot Pašvaldības 
policijai, kurai būtu jāpiemēro 
administratīvie sodi. 
Ko Tu, Olaines novada iedzī-
votāj, domā par cilvēkiem, kas 
sakopj Tavu māju vai teritoriju? 
Pastāsti, kuram sētniekam Tu 
vēlētos pateikt paldies! 
Savus ierosinājumus sūti uz AS 
"Olaines ūdens un siltums" in-
formatīvo epastu info@ous.lv.

AS "Olaines ūdens un siltums" 

IESPĒJA PATEIKT "PALDIES"

No 30.01.2015. ir atvērta logopēdes Ināras Putkas privātprakse 
Olaines Veselības centrā, Veselības ielā 7. Piektdienu pēcpusdienās 
un sestdienās ir plānotas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, 
kuru dzimtā valoda ir latviešu.

Interesentus lūdzam pieteikties pirmajai konsultācijai,
zvanot uz tālruni 26575400!
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VSAA INFORMĒ PAR IZMAIŅĀM, KAS STĀJAS SPĒKĀ 
NO 2015. GADA 1. JANVĀRA

Pabalsta apmērs noteikts atka-
rībā no bērnu skaita ģimenē
No 2015. gada 1. janvāra ģime-
nes valsts pabalsta apmērs tiek 
palielināts atkarībā no bērnu 
skaita ģimenē.
Par pirmo bērnu – 11,38 eiro 
mēnesī (pabalsta apmērs ne-
mainās), par otro bērnu ģimenē 
pabalsts būs 22,76 eiro (2 reizes 
lielāks), par trešo bērnu un nāka-
majiem bērniem – 34,14 eiro jeb 
3 reizes lielāks nekā par pirmo 
bērnu ģimenē.
Piešķirtos pabalstus jaunajā ap-
mērā VSAA pārrēķinās un iz-
maksās bez pabalsta saņēmēja 
iesnieguma.

Atcelti pabalstu apmēra 
ierobežojumi
No 2015. gada 1. janvāra vairs 
netiks noteikti ierobežojumi sli-
mības, maternitātes, paternitātes, 
vecāku un bezdarbnieka pabal-
stu apmēram.
Pabalsta saņēmējiem, kuriem 
līdz 2014. gada 31. decembrim 
piešķirtais pabalsts tika izmak-
sāts ierobežotā apmērā, par pa-
balsta izmaksas periodu, kas 
turpināsies no 2015. gada 1. jan-
vāra, pabalsts tiks izmaksāts bez 
ierobežojuma, tas ir, piešķirtajā 
apmērā.

Bezdarbnieku un vecāku pabal-
sti no februāra tiks izmaksāti bez 
ierobežojuma.

Pabalsts par asistenta izman-
tošanu personām ar I grupas 
redzes invaliditāti
No 2015. gada 1. janvāra Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūra 
(VSAA) uzsāk pabalsta piešķir-
šanu un izmaksu par asistenta iz-
mantošanu personām ar I grupas 
redzes invaliditāti.
Līdz šim pabalsta piešķiršanu un 
izmaksu nodrošināja Nodarbinā-
tības valsts aģentūra (NVA).
VSAA turpinās pabalstu izmak-
su jau esošajiem pabalstu saņē-
mējiem, pamatojoties uz NVA 
informāciju, tādēļ jauns iesnie-
gums nav nepieciešams.
Pabalstu par 2015. gada janvāri 
VSAA līdz 22. februārim ieskai-
tīs tajā pašā kontā, uz kuru pa-
balstu pārskaitīja NVA. Arī turp-
māk pabalsts tiks izmaksāts līdz 
kārtējā mēneša 22. datumam.

Paplašināsies valsts atbalsta 
saņēmēju loks ar celiakiju sli-
miem bērniem
No 2015. gada 1. janvāra valsts 
atbalstu ar celiakiju slimiem bēr-
niem piešķirs un izmaksās neat-
karīgi no tā, vai ir noteikta inva-

liditāte (līdz šim atbalstu piešķī-
ra bērniem, kuriem nav noteikta 
invaliditāte).
Atbalsta izmaksu turpinās arī 
pēc pilngadības sasniegšanas, ja 
bērns mācās vispārējās izglītības 
vai profesionālās izglītības iestā-
dē un nav vecāks par 20 gadiem, 
vai studē augstskolā dienas no-
daļā (pilna laika klātienē) un nav 
vecāks par 24 gadiem (līdz šim 
atbalstu maksāja bērnam līdz 18 
gadu vecumam).

Paaugstināts apdrošināšanas 
atlīdzības par apgādnieka zau-
dējumu minimālais apmērs 
katram mirušā apgādnieka 
bērnam
Ja sakarā ar nelaimes gadījumu 
darbā vai arodslimības dēļ ir ie-
stājusies apdrošinātās personas 
nāve, tad atlīdzības apmērs kat-
ram mirušā apgādnieka bērnam 
nedrīkst būt mazāks par 65 pro-
centiem no valsts sociālā nodro-
šinājuma pabalsta, tas ir, 41,62 
eiro (iepriekš noteiktais apmērs 
bija ne mazāks kā 50% no valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmēra, tas ir, 32,02 eiro).
Ja atlīdzība minimālajā apmērā 
piešķirta līdz 2014. gada 31. de-
cembrim un tās izmaksa turpinās 
pēc 2015. gada 1. janvāra, tad tā 

tiks pārrēķināta un jaunajā mini-
mālajā apmērā izmaksāta janvā-
rī. Iesniegums pārrēķinam nav 
nepieciešams.

Noteikts valsts sociālās apdro-
šināšanas obligāto un brīvprā-
tīgo iemaksu objekta minimā-
lais un maksimālais apmērs 
2015. gadam 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu objekta mak-
simālais apmērs 2015. gadā būs 
48600 eiro.
Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu objekta maksi-
mālais apmērs ir gada ienākumu 
summa, no kuras ir jāveic valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tās iemaksas. No ienākumiem, 
kas pārsniedz kalendārajam ga-
dam noteikto obligāto iemaksu 
objekta maksimālo apmēru, ob-
ligātās iemaksas nav jāveic.
Iemaksu objekta minimālais 
apmērs pašnodarbinātajam un 
brīvprātīgi apdrošinātai perso-
nai (izņemot mikrouzņēmumu 
darbiniekus) 2015. gadā tiek 
noteikts 4320 eiro gadā jeb 360 
eiro mēnesī.

Paaugstināts valsts sociālais 
pabalsts Černobiļas atomelek-
trostacijas avārijas seku likvi-

dēšanas dalībniekiem un miru-
šo dalībnieku ģimenēm
Valsts sociālais pabalsts Čer-
nobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas da-
lībniekiem un mirušo Černobi-
ļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieku 
ģimenēm pieaugs no 85,37 līdz 
100 eiro.
Līdz 2015. gada 31. martam pie-
šķirtos valsts sociālos pabalstus 
ČAES dalībniekiem un mirušo 
ČAES dalībnieku ģimeņu lo-
cekļiem VSAA pārrēķinās un 
izmaksās līdz 2015. gada 30. ap-
rīlim kopā ar aprīļa pabalstu.

Pensionēšanās 2015. gadā
• Pensionēšanās vecums 
 2015. gadā ir 62 gadi un 
 6 mēneši.
• Priekšlaicīgās pensionēšanās
 vecums 2015. gadā ir 60 gadi
 un 6 mēneši.
Nepieciešamais apdrošināšanas 
stāžs 2015. gadā vecuma pen-
sijas saņemšanai ir 15 gadi, bet 
priekšlaicīgās vecuma pensijas 
saņemšanai – 30 gadi.
Pensiju piešķir ar dienu, kad ra-
dušās tiesības uz to, taču ne ag-
rāk kā 6 mēnešus pirms pensijas 
pieprasījuma iesniegšanas.
Informācijas avots: www.vsaa.lv 

13. janvārī ar Latvijas Valsts 
prezidenta Andra Bērziņa dalību 
tika svinīgi atklāta AS "Olain-
farm" jaunā gatavo zāļu ražotne. 
Tā sastāv no nitrofurānu zāļu 
ražošanas iecirkņa, gatavo zāļu 
mazo sēriju ražošanas iecirkņa 
un gatavo zāļu formu izstrādes 
laboratorijas. Projekts ir īstenots 
ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstu.
Jaunā gatavo zāļu ražotne ir iz-
veidota, pārbūvējot iepriekš ne-
izmantotu ēku, un tās kopējā pla-
tība ir 2112 m2. Ēkai ir divi stāvi, 
un tā ir savienota ar AS "Olain-
farm" gatavo zāļu ražotni. Pir-
majā stāvā atrodas gatavo zāļu 
mazo sēriju ražošanas iecirknis 
un gatavo zāļu formu izstrādes 
laboratorija, otrajā – nitrofurānu 
zāļu ražošanas iecirknis un ar to 
saistītā analītiskā laboratorija, 
kurā tiks nodrošināta kvalitātes 
kontrole ražošanas procesā.
"AS "Olainfarm" jaunās gatavo 
zāļu ražotnes izveide ir augstas 
pievienotās vērtības investīciju 
projekts, kas palīdzēs uzņēmu-
mam stiprināt konkurētspēju 
augošajā pasaules nitrofurānu 
produktu tirgū, kā arī būtiski 
palielinās iespējas izstrādāt jau-
nas gatavo zāļu formas. Mums 
ir ilggadēja pieredze nitrofu-
rānu produktu ražošanā, esam 
vienīgais šo produktu ražotājs 
Latvijā un Baltijā, vienīgie, kas 
bijušās Padomju Savienības te-

ritorijā ražo nitrofurānu aktīvās 
farmaceitiskās vielas. Nitrofu-
rānu produkti veido vairāk nekā 
20% no "Olainfarm" kopējā rea-
lizācijas apjoma, turklāt pēdējo 
piecu gadu laikā to pārdošana ir 
trīskāršojusies," saka AS "Olain-
farm" valdes priekšsēdētājs Va-
lērijs Maligins.
Modernizētajā nitrofurānu zāļu 
ražošanas iecirknī tiks ražoti 
esošie AS "Olainfarm" nitrofu-
rānu rindas produkti ar antibak-
teriālu iedarbību ("Furamags", 
"Furagīns", "Furadonīns", "Fu-
rasols"), kā arī pēc izstrādes pa-
beigšanas tajā sāks ražot jaunu 
preparātu. Ar jaunajām iekārtām 
ir būtiski palielināta ražošanas 
procesu efektivitāte, padarot to 
īpaši tehnoloģisku un vienlaikus 
samazinot elektroenerģijas patē-
riņu.
Gatavo zāļu mazo sēriju ražoša-
nas iecirknī AS "Olainfarm" ra-
žos zāles nelieliem pasūtījumiem 
un tehnoloģiju mērogošanai. Tā 
iekārtas nodrošina iespēju opti-
mizēt tehnoloģiju izmantošanu. 
Uz jauno ražotni ir pārvietota 
uzņēmuma gatavo zāļu formu 
izstrādes laboratorija, kurā tiks 
izstrādātas jaunas esošo produk-
tu formas, kā arī notiks darbs pie 
jaunu produktu izstrādes.

AS "Olainfarm" jaunās gatavo 
zāļu formu ražotnes izveide ir 
lielākais finansiālais ieguldī-

jums farmācijas ražošanas attīs-
tībā Baltijas valstīs 2014. gadā. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
9,6 miljoni eiro, no kuriem 2,5 
miljoni eiro veido pieprasītais 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums. No kopējām 
projekta investīcijām 4,1 mil-
jons tika ieguldīts būvniecībā, 
4,8 miljoni – ražošanas iekārtās 
un 0,6 miljoni – analītiskajās ie-
kārtās.

Informācijas avots: 
www.olainfarm.lv 

AS "OLAINFARM" INVESTĒ 9,6 MILJONUS EIRO 
JAUNAS GATAVO ZĀĻU RAŽOTNES IZVEIDĒ

NOTĀRI BEZ MAKSAS SKAIDROS
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU DARĪJUMU RISKUS
Pavirša attieksme pret juridiskiem darījumiem, zināšanu trūkums, 
vēlme ietaupīt vai apiet nodokļu maksājumus – tie ir tikai daži 
no iemesliem, kuru dēļ daudzi Latvijas iedzīvotāji sevi pakļauj 
drošības riskiem, veicot darījumus ar nekustamo īpašumu. 
Lai izglītotu iedzīvotājus un sniegtu palīdzību visdažādākajos 
juridiskajos jautājumos, 4. un 5. martā notiks gadskārtējās 
Notāru dienas.
KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAS IESPĒJAS: 
• Notāru birojos visā Latvijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 
 (adreses pieejamas: ej.uz/notaruadreses)
• Latvijas Zvērinātu notāru padomes birojā, 
 K. Valdemāra ielā 208, Rīgā
• Uzdodot jautājumus Skype (lietotājvārds: Notaru_dienas) 
• Sūtot jautājumus Twitter (lietotājvārds: @NotaruDienas)
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KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem 
"Dusmīgie putni"
Deju koncerts "Pavasara cīruļputenis"
Piedalās Jaunolaines Kultūras nama deju ansambļi.
Pasākums "Sievietes, sievietes"
Tautasdziesmu dzīvesziņas gudrībās dalīsies folkloras kopas 
"Dvīga", "Pūrs", "Milzkalnieki", "Dreņģeri", "Svitene". 
Ar sievu gudrībām folklorā un dzīvē dalīsies Inese Kārkliņa.
Teātra izrāde "Salidojums" un ballīte ar 
"Nakts ekspresis". Izrāde notiek pie galdiņiem.
Koru sadziedāšanās. Piedalās Jelgavas apriņķa kori.
Leļļu izrāde bērniem "Upe"

Pavasara sadejošanās – "Iedejojam pavasari!"
Piedalās deju kolektīvi no Saulkrastiem, Katlakalna, 
Carnikavas un Olaines.
Jauno dziedātāju konkurss "Pepijas dziesmu koferis"

Koncerts "Austrumdeju ritmos"
J. Vītola Mūzikas akadēmijas studentu Edgara Siliņa un 
Māra Konstanta diplomeksāmens – koncerts
Piedalās TAD "Pērle", "Teiksma", TDK "Imanta".
Ansambļu sadziedāšanās koncerts
"Pavasara strauta dziesma"
IZSTĀDES
Olainietes Svetlanas Širokajas gleznas

Latvijas Mākslas akadēmijas 2. kursa maģistrantes 
Jeļenas Kažokas darbu izstāde "AKTI"
Izstāde "Latviešu medicīnas darbinieki 1. pasaules karā"
Sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju.
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada čempionāts zemledus makšķerēšanā 
Olaines novada čempionāts galda tenisā 2014  (4. kārta)
Olaines novada peldēšanas sacensības
Olaines novada florbola turnīrs "3 PRET 3"
IZGLĪTĪBA
Lekcija "Ko nezinām par savu mājdzīvnieku"
Lektore – veterinārārste Santa Zirnīte
Saruna par rožu audzēšanu
Lektore – rožu audzētāja Daila Trubiņa

Olaines Kultūras namā (biļešu cena 
iepriekšpārdošanā – 3 EUR)
Jaunolaines Kultūras namā 
(ieeja bez maksas)
Olaines Kultūras namā

Jaunolaines Kultūras namā 
(ieejas maksa – 7 EUR)
Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
(Ieejas maksa – 1 EUR)
Olaines Kultūras namā

Jaunolaines Kultūras namā 
(ieeja bez maksas)
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā 
(ieeja bez maksas)

Olaines Kultūras namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Uz Alūksnes ezera
Olaines Sporta namā, Zemgales ielā 33A
Olaines peldbaseinā
Olaines Sporta namā, Zemgales ielā 33A

Olaines Pieaugušo izglītības centrā 
(ieeja bez maksas)
Olaines Pieaugušo izglītības centrā 
(ieeja bez maksas)

04.03. plkst. 18.00

06.03. plkst. 19.00

07.03. plkst. 15.00

07.03. plkst. 19.00

14.03. plkst. 15.00
19.03. plkst. 17.00

20.03. plkst. 15.00

21.03. plkst. 12.00

22.03. plkst. 16.00
28.03. plkst. 15.00

28.03. plkst. 15.00

Atklāšana 17.03. plkst. 16.00, 
izstāde no 17.03. līdz 11.04.
10.02. – 14.03.

Izstāde apskatāma 
līdz 31.03.

07.03.
08.03.
20.03. plkst. 20.00
Datums tiks precizēts

03.03. plkst. 18.00

30.03. plkst. 17.00

Olaines novada 
pašvaldība sirsnīgi 
sveic februārī

Pasākumi Olaines novadā martā

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā 
no 2015. gada 17. janvāra līdz 19. februārim reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Kurtišs Antons, 66 gadus vecs, 14.01.2015.
Krēsliņš Ēriks, 42 gadus vecs, 11.02.2015.

Aleksandrova Vizma, 53 gadus veca, 26.01.2015.
Bērziņš Valerijs, 55 gadus vecs, 03.02.2015.

Bogačova Valentīna, 78 gadus veca, 16.01.2015.
Drinovs Viktors, 78 gadus vecs, 06.02.2015.

Jejsa Ļubova, 60 gadus veca, 12.02.2015.

Kirilovs Jevgeņijs, 66 gadus vecs, 05.02.2015.
Klaučs Alberts, 50 gadus vecs, 18.02.2015.

Kupcovs Dmitrijs, 06.02.2015.
Moskaļenko Jevgeņija, 85 gadus veca, 09.02.2015.

Rusmanis Dainis, 56 gadus vecs, 18.02.2015.
Taukuls Kārlis, 89 gadus vecs, 26.01.2015.

Vojevoda Marija, 64 gadus veca, 14.02.2015.

KAD  KAS  KUR

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines domes vēstis". 
Iznāk kopš 2004. gada. Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: natalja.tropkina@olaine.lv vai zvaniet pa tālr. 67146026, 67146022. Ziņas par jubilāriem uz 19.02.2015.

70. gadskārtā
Būku Līviju
Černovsku Viju
Jakaiti Irēnu
Kaņivecu Zelitu
Kļaviņu Igoru
Kuļikovu Ļubovu
Maļiņņiku Aldonu
Metumu Valentīnu
Mizuku Ritu
Nikolajevu Guriju
Novorževsku Ritu
Ozolu Pēteri
Pauliņu Antoņinu
Slabkovski Viktoru
Staņukeviču Jūliju
Tropkinu Viktoru
Vaišļu Daci
Žukovu Jeļenu

75. gadskārtā
Abrosimovu Gaļinu
Adamovu Pēteri
Alijevu Sudžadinu
Brodņikovu Annu
Gordijenko Dinu
Grigorjevu Jekaterinu
Karavajevu Valentinu
Kiršu Osvaldu
Korņejevu Gaļinu
Krivjonoku Genovefu
Krūzi Valdu
Kučinski Alekseju
Lazdu Valdu
Lejas-Krūmiņu Knutu
Ļiskinu Aleksandru
Mūrnieci Jautru
Rubeni Māru
Sergunu Vandu
Slavski Ilmāru
Sokovu Alevtinu
Starikovu Valeriju
Tabačkovu Mariju
Timšu Pēteri
Tokarski Vasiliju
Virvinsku Ernu
Znotiņu Zigrīdu

80. gadskārtā
Ivanovu Tamāru
Jegermani Kārli
Krūmiņu Birutu
Kudrjavcevu Jevgeņiju
Priedoliņu Emīliju
Tenbergu Valentīnu

85. gadskārtā
Frīdmanu Urielu
Maslennikov Yury
Robežnieci Īru
Šumsku Anastasiju
Zaubi Ruti

90. gadskārtā
Fedosejevu Mariju
Kosīti Juri

91. gadskārtā
Jevdokimovu Annu

92. gadskārtā
Grasmani Annu
Semaku Melaniju
Viskovatovu Igoru

93. gadskārtā
Medni Valiju

Pēteri un Aleksandru Nitišus! 
(Laulība reģistrēta 1965. gada 6. februārī Mineraļnije Vodi 
pilsētas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas birojā.)

sveic ZELTA kāzās

Mīlestība izpaužas tā, 
ka divas vientulības saskaras, 
pasargā un ciena viena otru!
/Rainers Marija Rilke/


