
Pamatbudžeta ieņēmumus vei-
do: nodokļu ieņēmumi – ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis, 
nekustamā īpašuma nodoklis, 
azartspēļu nodoklis; nenodokļu 
ieņēmumi, kuros ietilpst ieņē-
mumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma, valsts/pašvaldību un 
kancelejas nodevām, naudas so-
diem; ieņēmumi no pašvaldības 

īpašuma iznomāšanas, pārdoša-
nas un no nodokļu pamatparāda 
kapitalizācijas; ieņēmumi no 
pašvaldības iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem, citi 
pašu ieņēmumi un transferti, 
kurus veido pašvaldību budžeta 
transferti un valsts mērķdotāci-
jas, kas tiek saņemtas no atse-
višķām ministrijām un paredzē-
tas galvenokārt pedagogu darba 
samaksai un pašvaldību autoceļu 
(ielu) uzturēšanai, kā arī dažādu 
Eiropas Savienības fondu finan-
sēto projektu īstenošanai, citu 

pašvaldību maksājumi par izglī-
tības pakalpojumiem.
Lielākais īpatsvars budžeta ieņē-
mumos ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklim (ieņēmumi no iedzī-
votāju ienākuma nodokļa veido 
71,96% no kopējiem Olaines 
novada pašvaldības budžeta ie-
ņēmumiem budžeta apstiprinā-
šanas brīdī). 

Olaines novada pašvaldības ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa 
prognoze ir 12 587 918 EUR. 
Nekustamā īpašuma nodokļa 
prognoze ir 1 538 520 EUR. 
2016. gadā valsts mērķdotāci-
jas pedagogu darba samaksai 
un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām pagaidām ir piešķirtas 
pirmajiem astoņiem mēnešiem. 
Šobrīd nav informācijas par paš-
valdības vispārējās izglītības pe-
dagogu un speciālās pirmsskolas 
izglītības pedagogu mērķdotāci-

ju apjomu 2016. gada septem-
brim – 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 dzīves vietas deklarēšanu.
Saskaņā ar likumu "Par pašval-
dībām" ir noteiktas un pašvaldī-
bas budžetā tiek iemaksātas šā-
das pašvaldības nodevas:
• par reklāmu;
• par tirdzniecību publiskā vie-

tā;
• par būvatļauju saņemšanu u. c.
Pašvaldības iestāžu ieņēmumus 
– 600 325 EUR jeb 3,43% no 
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PILSĒTAS 49. GADADIENĀ!

IEŅĒMUMI
Olaines novada pašvaldības budžeta plānotie kopējie ieņēmumi 2016. gadā ir 17 493 711 EUR, 

ko veido pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi. 
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 3 930 160 EUR. 

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2016. GADA BUDŽETS

2016. gadā Olaines novada dome nosaka šādas prioritātes – izglītība, sociālā aizsardzība, novada 
attīstība un teritorijas labiekārtošana. Jebkuras pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, 
kas ir svarīgākais instruments pašvaldības ekonomisko un sociālo vajadzību balansēšanai, kā arī paš-
valdības teritorijas ilgtermiņa attīstībai un autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Olaines novada 
pašvaldības 2016. gada budžets apstiprināts 2016. gada 27. janvāra Olaines novada domes sēdē. 

Pateicamies tiem iedzīvotājiem, kuri 20. gs. otrajā pusē piedalījās 
Olaines pilsētas veidošanā un kurus droši var saukt par tās 

pamatlicējiem, kā arī katram cilvēkam, kas dzīvo vai strādā mūsu 
pilsētā, par ieguldījumu Olaines attīstībā un apkārtējās vides 

sakārtošanā gadu gaitā līdz pat šai dienai!
Sākam gatavoties Olaines pilsētas 50. dzimšanas dienai 

2017. gada februārī. Aicinām jūs iesaistīties! (Sīkāk 5. lpp.)

Olaines novada pašvaldība

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IEŅĒMUMU SADALĪJUMS

Pašvaldības iestāžu ieņēmumi (600 325 EUR)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (12 587 918 EUR)
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma 
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda 
kapitalizācijas (15 000 EUR)
Nekustamā īpašuma nodoklis (1 538 520 EUR)
Naudas sodi un sankcijas (12 800 EUR)
Nodokļi par pakalpojumiem 
un precēm (117 621 EUR)
Pārējie nenodokļu ieņēmumi (3260 EUR) 
Pašvaldību budžetu transferti (85 000 EUR)
Valsts (pašvaldību) nodevas 
un kancelejas nodevas (29 200 EUR)
Valsts budžeta transferti (2 504 067 EUR)

3,43%
71,96%
0,09%

8,79%
0,07%
0,67%

0,02%
0,49%
0,17%

14,31%

Turpinājums 2. lpp.  
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kopējiem budžeta ieņēmumiem 
– veido vecāku maksas par bērnu 
ēdināšanu pirmsskolas izglītības 
iestādēs, ieņēmumi par telpu, 

zemes un mūzikas instrumentu 
nomu un citi ieņēmumi.
Speciālā budžeta ieņēmumi plā-
noti 284 335 EUR apmērā, ko 
veido mērķdotācija no valsts bu-
džeta pašvaldības autoceļu (ielu) 

finansēšanai (219 335 EUR) un 
dabas resursu nodoklis (65 000 
EUR). Olaines novada pašval-
dības pamatbudžeta un speciālā 
budžeta ieņēmumi tiek novirzīti 
pašvaldības funkciju izpildes 

nodrošināšanai – izdevumiem 
no budžeta finansētajām insti-
tūcijām, tajā skaitā pašvaldības 
izglītības, kultūras, sporta, soci-
ālo, sabiedriskās kārtības iestāžu 
un struktūrvienību, pašvaldības 

administrācijas finansēšanai, no-
vada infrastruktūras uzturēšanai, 
novada pasākumu finansēšanai, 
pabalstiem trūcīgiem un maz-
nodrošinātiem iedzīvotājiem un 
citiem izdevumiem.

Izdevumu sadaļā "Sabiedriskā 
kārtība un drošība" plānoti 
izdevumi pašvaldības polici-
jas darbības nodrošināšanai –  
394 591 EUR. Novada teritorijā 
24 stundas diennaktī ir nodroši-
nātas divas pašvaldības policijas 
ekipāžas, un tiek veikta nepār-
traukta videonovērošana. 

Izdevumu sadaļā "Ekonomiskā 
darbība" 2016. gadā paredzēti  
1 851 104 EUR jeb 9,33% no ko-
pējiem budžeta izdevumiem.
Ceļu uzturēšanai no valsts plā-
notais finansējums ir 219 341 
EUR. Tā kā ar šo finansējumu 
nepietiek, lai pilnīgi veiktu ik-
dienas uzturēšanas darbus un 
periodiskos remontdarbus, paš-
valdība papildus ir paredzējusi 
110 000 EUR ceļu ikdienas un 
periodiskajai uzturēšanai.
2016. gadā 1 386 771 EUR pare-
dzēti Olaines novada ielu un ceļu 
rekonstrukcijai, t. sk.:
• Satiksmes organizācijas uzla-

bošanai paredzēts veikt Zem-
gales un Rīgas ielu krustoju-
ma rekonstrukciju, izbūvējot 
rotācijas apli. 

• Turpināsim avārijas stāvok-
lī esošo daudzdzīvokļu māju 
iekšpagalmu rekonstrukci-
ju Olaines pilsētā. Pavisam 
2016. gadā ieplānoti līdzekļi 
piecu pagalmu rekonstrukcijai 
šādās adresēs: Parka iela 4 un 
6, Parka iela 8 un 10, Parka 
iela 38, Parka iela 42, Parka 
iela 13. 

• Jaunolainē tiks asfaltēts gājēju  
ceļš (aptuveni 1 km garumā) 
no Meža ielas līdz Mežeze-
ram. 

• Paredzēts izstrādāt projektu 
"Veloceliņa "Jaunolaine – Lu-
bauši – Bērzpils – Stūnīši" 
izbūve" un realizēt to pa kār-
tām. Pirmo posmu "Jaunolai-
ne – Lubauši" plānots izbūvēt 
jau 2016. gadā. 

• Plānots izveidot automašīnu 
stāvvietu Drustu gatvē, Olai-
nē. Šo stāvvietu varēs izman-
tot arī SPII "Ābelīte" audzēk-
ņu vecāki. 

2016. gadā pašvaldība turpina 
uzsākto atbalsta programmu 
daudzdzīvokļu māju energoefek-
tivitātes uzlabošanas (renovāci-
jas) projektu realizēšanai, pare-
dzot 140 000 EUR energoauditu 
veikšanai un tehnisko projektu 
un būvprojektu izstrādei un  
67 331 EUR ar māju renovāci-
jas īstenošanu saistīto procentu 
maksājumu segšanai. 
Pašvaldība turpinās atbalstīt 
dārzkopības sabiedrības, kuras 
labiekārto koplietošanas zemi, 
līdz ar to budžetā paredzēts fi-
nansējums 166 447 EUR apmērā 
dārzkopības sabiedrību infra-

struktūras uzlabošanas projektu 
līdzfinansēšanai.
Ieplānots izstrādāt tehniski eko-
nomisko pamatojumu Olaines 
pilsētas siltumtrašu rekonstruk-
cijai un tehniski ekonomisko 
pamatojumu Olaines pilsētas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
būvniecībai (2. kārtai).
Vides aizsardzībai paredzēti 
680 045 EUR jeb 3,43% no ko-
pējiem plānotajiem izdevumiem. 
Novada teritorijas uzturēšanai 

ieplānoti 512 600 EUR, kas 
paredzēti pilsētas un pagasta 
ielu, laukumu, parku, kapsē-
tu un citu pašvaldības īpašumā 
esošo teritoriju uzturēšanai. 
Klaiņojošo dzīvnieku sterili-
zācijai un ķeršanai ieplānoti 
11 000 EUR. Tāpat ir pare-
dzēts finansējums 77 485 EUR  
apmērā Olaines novada melio-
rācijas sistēmas uzturēšanai un 
sakārtošanai, kā arī 37 195 EUR 
lietusūdens kanalizācijas tīklu 
apkalpošanai un pilsētas kanāla 
apkopei. 
Plānots turpināt uzstādīt atkritu-
mu urnas dzīvnieku ekskremen-
tiem.

Pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošanai pare-
dzēti 1 531 428 EUR jeb 7,71% 
no plānotajiem izdevumiem. 
Šajā sadaļā paredzēts finansē-
jums:
• ēku Zemgales ielā 29, 31, 33 

energoauditam un renovācijas 
projektam;

• ēkas Veselības ielā 1B 
 renovācijai;
• ēkas Veselības ielā 7 karstā, 

aukstā ūdens cirkulācijas un 
ugunsdzēsības cauruļu 

 nomaiņai;
• energoauditam un renovācijas 

projekta izstrādei vairākiem 
objektiem – Kūdras ielā 5, 
Zeiferta ielā 8 u. c.;

• būvprojekta izstrādei saieta 
namam Jāņupē;

• ēkas Zemgales ielā 31 
 apsaimniekošanai;
• svētku noformējumam novada 

teritorijā;
• apzaļumošanas pasākumiem 

novadā;
• suņu pastaigu laukuma izvei-

dei u. c. pasākumiem.
Tāpat šajā sadaļā apgaismojuma 
uzturēšanas un rekonstrukci-
jas darbiem ir piešķirti 276 723 
EUR. To skaitā ir paredzēti ap-
gaismojuma ierīkošanas darbi 
Olaines Mežaparka virvju trasē 
"Meža kaķis" un vairākos bēr-
nu rotaļlaukumos Olaines pilsē-

tā un Jaunolainē, kā arī plānots 
turpināt aprīkot gājēju pārejas 
ar paaugstināta kontrasta gais-
mekļiem (Parka ielā, Jelgavas 
ielā, Veselības ielā, Rīgas un 
Zemgales ielu krustojumā). Lī-
dumu karjerā paredzēts izvei-
dot elektrības pieslēgumu, šādi 
nodrošinot iespēju tur organizēt 
pasākumus un veicinot pakalpo-
jumu klāsta paplašināšanu, t. sk. 
tirdzniecību.

Izdevumu sadaļā "Veselība" 
plānoti 15 000 EUR jeb 0,08% 
no kopējiem izdevumiem, lai 
sekmētu veselības aprūpes funk-
cijas pieejamību Olaines novadā.

Izdevumu sadaļā "Atpūta, 
kultūra un reliģija" ieplānoti  
3 008 400 EUR jeb 15,16% no 
kopējiem budžeta izdevumiem.
Lai paplašinātu Olaines novada, 
jo īpaši Jaunolaines, iedzīvotā-
ju sportošanas iespējas, kā arī 
kvalitatīvi nodrošinātu Olaines 
sākumskolas skolēnu sporta no-
darbības (jo šobrīd skolēniem 
sporta stundas notiek Jaunolai-
nes Kultūras nama zālē), pare-
dzēts finansējums 978 080 EUR 
apmērā Jaunolaines sporta kom-
pleksa (Meža ielā 2, Jaunolainē) 
būvprojekta izstrādei, ekspertī-
zei, būvniecībai, autoruzraudzī-
bai un būvuzraudzībai. 
Tāpat šajā sadaļā tiek plānots 
finansējums Olaines Spor-
ta centra (935 258 EUR), 
Olaines Vēstures un māks-
las muzeja (77 659 EUR),  
Olaines Kultūras centra un tā 

struktūrvienību (Olaines Kultū-
ras nams, Jaunolaines Kultūras 
nams, Jaunolaines Bibliotēka, 
Gaismu Bibliotēka, Olaines Bi
bliotēka) (798 483 EUR) darbī-
bas nodrošināšanai. 
Paredzēts finansējums arī Kul-
tūras centra māksliniecisko 
pašdarbības kolektīvu darbības 
atbalstam, kā arī Sporta centra 
pulciņu/sekciju uzturēšanai, un 
finansiālais atbalsts sportistiem 
(gan individuālajiem, gan ko-

mandā) saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem. 
2016. gadā plānots gan saglabāt 
tradicionālos pasākumus, gan 
piedāvāt iedzīvotājiem jaunus 
pasākumus Olaines novadā. 
Pašvaldība nodrošina iedzī-
votājiem bezmaksas brīvas 
pieejas internetu bibliotēkās 
(Olaines Bibliotēkā (15 da-
tori), Jaunolaines Bibliotēkā 
(3 datori), Gaismu Bibliotēkā  
(3 datori)), kā arī Olaines no-
vada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas un informācijas 
centrā, Olaines pagasta pārvaldē 
un citos WiFi punktos.
Neskatoties uz to, ka sporta būv-
ju (peldbaseina, stadionu, slido-
tavas u. c.) uzturēšanas izmaksas 
ir lielākas nekā ieņēmumi no 
sniegtajiem pakalpojumiem ša-
jos objektos, pašvaldība neplāno 
paaugstināt sniegto pakalpoju-
mu maksas un turpinās tās dotēt, 
jo tās palīdz novada iedzīvotā-
jiem ievērot veselīgu dzīvesvei-
du, pilnveido sporta stundu pie-
dāvājumu novada skolās, palīdz 
uzlabot veselību un dažādot liet-
derīgas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas gan bērniem, gan pieau-
gušajiem. 
Paredzēts finansējums Olaines 
peldbaseina telpu remontam, 
slidotavas telpu (ģērb tuvju) re-
montam un slidotavas laukuma 
(asfalta seguma) un bortu atjau-
nošanai, Jaunolaines skeitparka 
remontam, Jaun olaines Kultūras 
nama skatuves kāpņu un dežu-
ranta telpas remontam, kā arī 
Olaines Kultūras nama vizuali-

zācijas projekta  izstrādei.
Tāpat šajā sadaļā ir paredzēts 
finansējums rotaļlaukumu un 
atpūtas vietu izveidei un lab-
iekārtošanai Olaines novadā  
(t. sk. liela rotaļlaukuma – bērnu 
pilsētiņas izveidošanai Olaines 
Mežaparkā), kā arī Līdumu kar-
jera ("Klīves") un Baskāju takas 
labiekārtošanai, Mežaparka es-
trādes rekonstrukcijai (akustikas 
uzlabošana u.c.) un papildu ve-
losipēdu novietņu uzstādīšanai.

Lielākie izdevumi Olaines no-
vada pašvaldības 2016. gada 
budžetā, tāpat kā līdz šim, 
plānoti izglītībai, kas bu-
džeta apstiprināšanas brīdī ir  
7 440 938 EUR jeb 37,49% no 
kopējiem plānotajiem izdevu-
miem, t. sk. šādu izglītības iestā-
žu darbības nodrošināšanai:
• PII "Dzērvenīte" – 
 847 635 EUR;
• PII "Zīle" – 950 165 EUR;
• PII "Magonīte" – 
 846 831 EUR;
• SPII "Ābelīte" – 
 910 338 EUR;
• Olaines 1. vidusskola 
 (t. sk. sākumskola Jaunolainē) 

– 1 855 903 EUR;
• Olaines 2. vidusskola – 
 1 218 850 EUR;
• Olaines Mūzikas un mākslas 

skola – 376 834 EUR;
• Olaines Pieaugušo izglītības 

centrs – 40 474 EUR;
un šādiem mērķiem:
• bērnu uzturēšanai privātajās 

pirmsskolas izglītības iestādēs 
– 172 200 EUR;

• jauniešu aktivitāšu finansiālā 
atbalsta fondam – 

 86 690 EUR;
• izglītības funkciju nodrošinā-

šanai – 39 578 EUR.
2016. gadā Olaines 1. vidus-
skolā tiks pabeigta bibliotēkas 
rekonstrukcija un uzstādītas 
papildu interaktīvās digitālās 
tāfeles. Skolās veiks klašu un 
gaiteņu kārtējos remontdarbus, 
tajā skaitā Olaines 1. vidusskolā 
ieplānots centrālās kāpņu telpas 
remonts. Olaines 1. vidusskola 
un Olaines 2. vidusskola turpi-
nās darboties dažādos starptau-
tiskajos projektos. Skolu tautas 
deju kolektīviem, kas veiksmīgi 
piedalījās XI Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkos, 
piešķirts finansējums dalībai fes-
tivālos ārzemēs. 
Olaines 1. vidusskolas un Olai-
nes 2. vidusskolas sagatavošanas 
grupās notiks 5 un 6 gadus veco 
bērnu sagatavošana skolai.
Turpināsim izmaksāt pašval-
dības stipendijas Olaines 1. un 
2. vidusskolas 10.–12. klašu 

 Turpinājums no 1. lpp. 

IZDEVUMI
Izdevumu kopējais apjoms 2016. gadam plānots 19 850 112 EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi. 

Aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 735 907 EUR. Ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrībās – 257 340 EUR. 

Atpūta, kultūra un reliģija (3 008 400 EUR)
Ekonomiskā darbība (1 851 104 EUR)
Izglītība (7 440 938 EUR) 
Sabiedriskā kārtība un drošība (394 591 EUR)
Sociālā aizsardzība (2 345 150 EUR)
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
(1 531 428 EUR)
Veselība (15 000 EUR)
Vides aizsardzība (680 045 EUR)
Vispārējie valdības dienesti (2 583 456 EUR)

15,16%
9,33%

37,49%
1,99%

11,81%
7,71%

0,08%
3,43%

13,01%

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 
IZDEVUMU SADALĪJUMS

Turpinājums 3. lpp.  
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sekmīgākajiem skolēniem –  
30 EUR mēnesī katram, kopā  
21 000 EUR. 
Lai vecākiem būtu mazāk jāie-
gulda līdzekļi bērna sagatavoša-
nā skolai, pašvaldība nodrošinās 
visu nepieciešamo valsts izglītī-
bas standartiem atbilstošo mā-
cību līdzekļu iegādi visās izglī-
tības iestādēs – gan skolās, gan 
pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Pirmsskolas izglītības iestādē 
"Zīle" plānots veikt kārtējos 
remontdarbus telpās, plānota 
arī jumta seguma nomaiņa ēkai 
Kūdras ielā 5. Pirmsskolas iz-
glītības iestādē "Dzērvenīte" 
plānots veikt kārtējos remontus 
grupu un citās telpās, izbūvēt 
interaktīvās nojumes, projektēt 
veļas māju un jumta rekons-
trukciju. Pirmsskolas izglītības 
iestāde "Magonīte" veiks kārtē-
jos remontdarbus. Pirmsskolas 
izglītības iestāde "Ābelīte" veiks 
viena ēkas korpusa remontdar-
bus. Visas pirmsskolas izglītības 
iestādes iegādāsies mēbeles un 
mīksto inventāru grupām. 
172 200 EUR dome ir paredzē-
jusi Olaines novada bērnu (no 
1,5 gada vecuma) uzturēšanai 
privātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs vai pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma snie-
dzēja, ja tiem nevar nodrošināt 
vietu pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs.
Lai veicinātu bērniem un jaunie-
šiem veselīga uztura paradumu 
izveidi un veselīga uztura nor-
mām atbilstošu pusdienu pie-
ejamību pēc iespējas lielākam 
izglītojamo skaitam skolās, iz-
rādot brīvprātīgu iniciatīvu, paš-
valdība turpinās apmaksāt vairāk 
nekā pusi no ēdināšanas maksas 
skolēniem, kuri ēd skolas kop-
galdā, līdz ar to skolēnu vecāku 
maksa par ēdināšanas pakalpoju-
mu būs tikai 0,55 EUR dienā. 
Trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu 
ģimeņu bērniem pašvaldība pus-
dienas apmaksā pilnībā.
Pašvaldība šogad, tāpat kā jau 
vairāku gadu garumā, paredz fi-
nansējumu katras novada skolu 
klases mācību ekskursiju izde-
vumu segšanai un Ziemassvētku 
dāvanām skolēniem un pirms-
skolas izglītības iestāžu audzēk-
ņiem, kā arī izlaidumu dāvanām 
absolventiem.
Pašvaldība arī 2016. gadā tur-
pinās pilnībā vai daļēji (katru 
gadījumu izvērtējot individuāli) 
kompensēt Olaines novada sko-
lēnu braukšanas izdevumus, kas 
ir saistīti ar izglītības iestādes 
apmeklēšanu. Transporta izde-
vumu kompensācijai skolēniem 
un skolēnu autobusu nodroši-
nāšanai konkrētajos maršrutos 
atvēlēti 116 977 EUR. Pašvaldī-
ba saglabās visus iepriekš izvei-
dotos un no pašvaldības puses 
apmaksātos skolēnu autobusu 
reisus.
Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas budžetā paredzēts finan-
sējums jaunu instrumentu iegā-
dei un četru mācību un darba 
telpu remontam. 

Paredzēts finansējums 15 686 
EUR apmērā ekonometņu or-
ganizēšanai 110 bērniem 2016. 
gada vasarā Olaines 1. vidus-
skolas struktūrvienībā "Olaines 
sākumskola" un Olaines 2. vi-
dusskolā. Papildus 2016. gadā 
plānots līdzfinansēt (5128 EUR) 
10 dienu izbraukuma diennakts 
nometni "Pēddzinis" 50 bērniem 
no 5. līdz 8. klasei, ko organizēs 
Olaines 2. vidusskolas nometņu 
vadītāji. 
Lai nodrošinātu plašākas iespē-
jas bērniem vasarā lietderīgi 
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.
Īpaša vērība tiek pievērsta jau-
natnes politikai Olaines nova-
dā. Paredzēti līdzekļi Olaines 
Jauniešu centra Veselības ielā 7,  
Olainē, aprīkošanai, atklāšanai 
un darbības nodrošināšanai. Vei-
cinot Olaines novada jauniešu 
iniciatīvu un līdzdalību sabied-
riskajos procesos Olaines no-
vadā, 8500 EUR tiks novirzīti 
"Olaines novada jauniešu pro-
jektu konkursa" projektu atbal-
stīšanai. Projektu iesniedzēji var 
būt jebkuri Olaines novada ad-
ministratīvajā teritorijā deklarēti 
jaunieši vai Olaines novadā eso-
šas izglītības iestādes audzēkņi 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 
kuri realizēs projektu Olaines 
novadā. 
Atbilstoši izstrādātajai Olaines 
novada jaunatnes politikas stra-
tēģijai 2012.–2018. gadam un 
Olaines novada jaunatnes politi-
kas rīcības plānam 2015.–2018. 
gadam ir paredzēts finansējums 
aktivitātēm un pasākumiem par 
kopējo summu 44 681 EUR 
apmērā. Šis finansējums sevī 
ietver dažādus neformālās izglī-
tības veicināšanas pasākumus 
jauniešiem, piemēram, jauniešu 
apmācības pavasara brīvlaikā, 
Jauniešu dienas aktivitāšu orga-
nizēšanu, Olaines novada kon-
kursa "Jauniešu gada balva" or-
ganizēšanu, sarunu vakaru orga-
nizēšanu, patriotisko pasākumu 
organizēšanu skolu vidusskolē-
niem, brīvprātīgā darba popula-
rizēšanas pasākumu organizēša-
nu, skolu jauniešu saliedēšanās 
ciklu, reģionālo un starptautisko 
pieredzes apmaiņas braucienu 
atbalstu. 
8585 EUR novirzīti Olaines 
novada skolēnu vasaras brīv-
laika nodarbinātības pasā-
kumu organizēšanai pašval-
dības iestādēs, radot iespēju  
15–17 gadu vecumu sasniegu-
šiem skolēniem apgūt darba 
prasmes un iemaņas. 
Izglītības funkciju nodrošināša-
nai pašvaldībā paredzēti līdzekļi 
23 733 EUR apmērā, tajā skaitā 
pedagoģiski medicīniskās ko-
misijas darbības nodrošināša-
nai, mācību priekšmetu novada 

olimpiāžu organizēšanai, skašu 
un valsts nozīmes pasākumu or-
ganizēšanai, skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu skates orga-
nizēšanai, starpnovadu skolēnu 
sporta sacensībām, izglītības 
iestāžu pedagogu konferencei, 
skolēnu mācību priekšmetu 
olimpiāžu (konkursu, skašu, sa-
censību) laureātu un viņu sko-
lotāju godināšanai, pedagogu 
tālākizglītības pasākumu (piere-
dzes semināru) organizēšanai un 
citām aktivitātēm.
2016. gadā paredzēta Olaines 
Pieaugušo izglītības centra funk-
ciju paplašināšana, organizējot 
pedagogu tālākizglītības kursus, 
pieaugušo mūžizglītības un citus 
pasākumus atbilstoši Nacionāla-
jam attīstības plānam.

Izdevumu sadaļā "Sociālā aiz-
sardzība" piešķirts finansējums 
2 345 150 EUR apmērā jeb 
11,81% no kopējiem plānota-
jiem budžeta izdevumiem. 
Šajā sadaļā paredzēts finansē-
jums atbalstam un darbam ar 
ģimenēm ar bērniem, kuru veic 
Olaines novada bāriņtiesa, un 
pašvaldības līdzfinansējums 
ESF projektam "Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi", kas nodro-
šina atbalstu novada iedzīvotā-
jiem, kuriem šobrīd nav darba, 
un sniedz iespēju apgūt darba 
iemaņas pašvaldības iestādēs un 
organizācijās. Protams, lielāko 
izdevumu daļu šajā sadaļā veido 
finansējums pašvaldības aģentū-
ras "Olaines sociālais dienests" 
darbības nodrošināšanai, t.i.,  
2 057 864 EUR.
Sociālā palīdzība tiek piešķirta 
pēc ģimenes (personas) izvērtē-
šanas un trūcīgā vai maznodroši-
nātā statusa piešķiršanas.
Pašvaldībā šādu statusu ieguvu-
šām personām ir noteikti šādi 
pabalstu veidi: pabalsts garan-
tētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai; dzīvokļa pa-
balsts; pabalsti medikamentu un 
medicīnas preču iegādei, ārst-
niecības izdevumiem, higiēnas 
precēm, zobu protēzista pakal-
pojumiem; pabalsti ēdināšanai 
skolās un pirmsskolas izglītības 
iestādēs; pabalsts bērnam no-
metnē; pabalsts bērna izglītībai 
un audzināšanai; pabalsts aprū-
pei; apbedīšanas pabalsts; trans-
porta pabalsts; pabalsts doku-
mentu noformēšanai. Piemēram,  
2016. gadā invalīdiem un pen-
sionāriem, kuru ienākumi ne-
pārsniedz 320 EUR, izmaksās  
80 EUR zobu protezēšanai kār-
tējā gada periodā. Daudzbērnu 
ģimenēm, kuru ienākumi ne-
pārsniedz 200 EUR uz ģimenes 
locekli, tiks sniegta palīdzība 
bērniem mācību gada sākumam 
72 EUR apmērā, kā arī piešķir-
ti pabalsti ēdināšanai skolās un 
pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Liels uzsvars 2016. gadā tiks 
likts uz preventīvo darbu, orga-
nizējot atbalsta grupas sociālā 
dienesta klientiem un attīstot 
jaunus pakalpojumus. Paredzēts 
vairāk līdzekļu izlietot dažādu 
speciālistu pakalpojumu apmak-
sai, kas palīdzēs cilvēkiem pēc 

iespējas īsāku laiku atrasties krī-
zes situācijā un būt sociālā die-
nesta klientiem.
Olaines sociālais dienests aktīvi 
piedalās projektā "Eiropas atbal-
sta fonds vistrūcīgākajām perso-
nām", kura ietvaros izsniedz pār-
tikas pakas, saimniecības preces 
un skolas piederumu komplektus 
trūcīgām un ārkārtas situācijās 
nonākušām personām vai ģime-
nēm.
Saskaņā ar Olaines novada do-
mes saistošajiem noteikumiem 
sociālais dienests sniedz šādus 
sociālos pakalpojumus: aprūpe 
mājās (personas dzīvesvietā); 
dienas centra pakalpojumi per-
sonām ar garīgās attīstības trau-
cējumiem; pagaidu vai  ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas pakalpojumi; trans-
porta un ratiņkrēsla pacēlāja 
pakalpojumi; psihologa pakal-
pojumi; bērnu un jauniešu so-
ciālā  atbalsta centra "OLAKS" 
pakalpojumi.
Mēs lepojamies ar tādām Olaines 
novada tradīcijām kā jaundzimu-
šo svinīgā reģistrācija un Zelta 
kāzu jubilāru sveikšana, tāpēc 
turpināsim tās arī 2016. gadā. Ir 
paredzēts finansējums 150 EUR 
apmērā katra jaundzimušā vecā-
kiem un 150 EUR – katram Zelta 
kāzu jubilāru pārim, kā arī nova-
da iedzīvotāji tiks sveikti 80 un 
85 gadu jubilejās ar 50 EUR lie-
lu pabalstu. Personām no 90 līdz 
99 gadiem jubilejās pasniegs  
75 EUR, un 100 un vairāk gadu 
jubilejās – 150 EUR.
Olaines novada nevalstisko or-
ganizāciju darbības atbalstam 
piešķirti 18 376 EUR. Olaines 
novadā darbojas 21 nevalstiskā 
organizācija, kas pārstāv dažā-
das interešu jomas. 
Lai saglabātu autobusu reisus 
"Olaine – Sila kapi", "Olaine 
– Pēternieki" un "Olaine – Jāņ

upe", paredzēts finansējums to 
transporta izdevumu kompen-
sācijai, kuri rodas saistībā ar šo 
maršrutu nodrošinājumu.

Izdevumu sadaļā "Vispārē-
jie valdības dienesti" plānoti 
2 583 456 EUR. Tajos ietilpst 
aizdevumu procentu maksāju-
mi Valsts kasei (26 000 EUR), 
maksājumi citām pašvaldībām 
par izglītības pakalpojumiem, ja 
Olaines novada skolēni apmeklē 
izglītības iestādi ārpus Olaines 
novada teritorijas (piem., Ķeka-
vā, Rīgā, Jelgavā u. c. pašvaldī-
bās), saskaņā ar principu "nauda 
seko skolēnam" (420 000 EUR), 
iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā (201 859 
EUR), kas ir par 165 594 EUR 
vairāk, nekā faktiski ieskaitīts 
pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas fondā 2015. gadā, izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem (re-
zerves fonds) (70 000 EUR) un 
novada pašvaldības administrā-
cijas izdevumi (1 865 597 EUR), 
kuri ietver ne tikai atlīdzību, bet 
arī finansējumu administrācijas 
darba nodrošināšanai (t. sk. ko-
munālie maksājumi, tehniskais 
nodrošinājums, pasta un kance-
lejas izdevumi, kā arī izdevumi, 
kas saistīti ar svinīgā pasākuma 
"Olaines novada jaundzimušo 
reģistrācija" norisi, iedzīvotāju 
informēšana – pašvaldības in-
formatīvais izdevums "Olaines 
Domes Vēstis", video sižeti, 
pašvaldības interneta tīmekļa 
vietnes www.olaine.lv uzturēša-
na, informatīvā galda kalendāra 
izdošana gada nogalē u. tml.), un 
citi izdevumi.

Saskaņā ar noslēgtajiem aizņē-
mumu līgumiem ar Valsts kasi 
2016. gadā paredzēts atmak-
sāt aizņēmumu pamatsummas  
735 907 EUR apmērā. 

 Turpinājums no 2. lpp. 

AICINĀM VECĀKUS PIETEIKT BĒRNUS 
2016./2017. MĀCĪBU GADAM OLAINES 

NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS!
No 02.02.2016. līdz 01.04.2016. notiek Olaines novada 

administratīvajā teritorijā dzīvojošo 
2009. gadā dzimušo bērnu reģistrācija Olaines 1. vidusskolā 

un Olaines 2. vidusskolā pamatizglītības ieguves 
uzsākšanai 2016./2017. mācību gadā.

Šajā laika posmā Olaines 1. vidusskolā un 
Olaines 2. vidusskolā notiek arī bērnu 

(sākot no piecu gadu vecuma) reģistrācija pirmsskolas 
izglītības programmā sagatavošanai 

pamatizglītības apguvei. 

Citās administratīvajās teritorijās dzīvojošo bērnu reģistrācija 
skolās notiek atbilstoši brīvajām vietām attiecīgajā 

klasē vai pirmsskolas grupā.

MAINĪTS OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBAS KASES DARBA LAIKS

Olaines novada pašvaldībā, Olainē, Zemgales ielā 33, 
kase ir atvērta apmeklētājiem trešdienās 

no plkst. 13.00 līdz 16.30, un
Olaines pagasta pārvaldē, Jaunolainē, Meža ielā 2 –  
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 19.00 un ceturtdienās 

no plkst. 8.00 līdz 18.00 (gan pirmdienās, gan ceturtdienās 
ir pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00). 
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Piedaloties Olaines novada jau-
niešu projektu konkursā, Olaines 
novada jauniešiem ir iespēja rea-
lizēt savas idejas un apgūt jaunas 
prasmes: kā pareizi uzrakstīt pro-
jekta pieteikumu, kā rīkoties ar 
finanšu līdzekļiem, kā saplānot 
laiku un aktivitātes, kā arī attīs-
tīt komunikācijas un sadarbības 
spējas. Projektu īstenotāji sniedz 
iespēju citiem jauniešiem un pā-
rējiem novadniekiem piedalīties 
dažādās interesantās aktivitātēs 
un ietekmēt novada attīstību.
2015. gadā tika realizēti 17 jau-
niešu projekti, kuru finansējumu 
vairāk nekā 6500 EUR apmē-
rā nodrošināja Olaines novada 
dome. Pozitīvi vērtējams tas, ka 
konkursā piedalījās ne tikai pie-
redzējuši projektu rakstītāji, bet 
arī jaunieši bez iepriekšējas pie-
redzes. Šogad 1. pakāpi ieguva 
četri projekti:
1. Nadīnas Podinskas (Olaines 

1. vidusskola, vadītājs Juris 
Zakrevskis) projekts "Dalība 
starptautiskajā pieredzes ap-
maiņas nometnē Somijā "The 
International Falcon Move-
ment – Baltic Youth Initiati-
ve 2015"". Šis projekts deva 
iespēju astoņiem jauniešiem 
apmeklēt vienu no labākajām 
klinšu kāpšanas vietām Somi-

jā, kur tie devās pārgājienos 
un klinšu kāpšanas izbraucie-
nos. 

2. Annas Osko un Valērijas 
Spriņģes (Olaines 2. vidus-
skola, vadītāja Jeļena Bučins-
ka) projekts "Improvizācijas 
teātris". Tā laikā jauniešiem 
bija iespēja apmeklēt impro-
vizācijas teātra nodarbības un 
noslēgumā piedalīties impro-
vizācijas teātra turnīrā.

3. Viktorijas Holodas (Olaines 
2. vidusskola, vadītāja Jeļena 
Alute) projekts "Ziemassvēt-
ku dāvanas – plecu lakati un 
šalles". Labdarības projekta 
laikā puiši izgatavoja koka 
rāmjus aušanai, savukārt 
meitenes, izmantojot rām-
jus, noauda 15 plecu lakatus 
un uzadīja un uztamborēja 8 
vīriešu šalles. Pašdarinātie la-
kati un šalles tika uzdāvināti 
Olaines sociālās aprūpes cen-
tra iemītniekiem.

4. Initas Veļikodnajas (Olaines 
1. vidusskola, vadītāja Brigi-
ta Eltermane) projekts "Mār-
tiņdienas SMU reģionālais 
tirdziņš". Projekta sākum-
posmā tika strādāts pie jaunu 
skolēnu mācību uzņēmumu 
veidošanas, un Olaines 1. vi-
dusskolā reģistrēja 16 šādus 

uzņēmumus. Tika organizēts 
augsta līmeņa reģionālais 
tirdziņš, kurā piedalījās 29 
skolēnu mācību uzņēmumi ne 
tikai no mūsu novada skolām, 
bet arī no trīs citu novadu iz-
glītības iestādēm.

Lai izteiktu pateicību jauniešiem 
un projektu vadītājiem par iegul-
dīto darbu projektu īstenošanā, 
21. janvāra pēcpusdienā Olai-
nes Vēstures un mākslas muze-
jā notika konkursa noslēguma 
pasākums. Olaines novada do-
mes priekšsēdētājs Andris Bergs 
pasniedza projektu īstenotājiem 
apliecinājumus un balvas, kuru 
lielumu noteica projekta gala 
atskaites novērtējums. Izsakām 
pateicību projekta "Improvizā-
cijas teātris" pārstāvjiem, kas 
izspēlēja vairākus skečus, sagā-
dājot jautrus brīžus ikvienam pa-
sākuma dalībniekam.
Ar visu īstenoto projektu saraks-
tu un jauno konkursa noliku-
mu 2016. gadam var iepazīties 
Olaines novada jauniešu portālā 
www.olainesjauniesiem.lv.
Aicinām jauniešus izmantot 
iespēju un īstenot savas idejas!

Agnese Kalniņa,
Olaines novada jaunatnes 
lietu speciāliste

JAUNIEŠI ĪSTENO IDEJAS NOVADĀ

Kaut arī siltumenerģijas tarifs 
Olainē visās mājās ir vienāds, 
tomēr maksa par siltumenerģi-
ju dažādās mājās krasi atšķiras. 
Šajā apkures sezonā vislielākā 
ieguvēja ir māja Stacijas ielā 2. 
Apkures izmaksas janvārī uz vie-
nu kvadrātmetru Stacijas ielas 2  
daudzdzīvokļu mājā apliecina, 
ka renovācija bijusi lietderīga 
un jau pirmajā apkures sezonā 
sniedz ievērojamu ietaupījumu 
iedzīvotāju maciņā, ko parāda 
vairāki skaitļi.
Janvārī Stacijas ielā 2 apkures 
maksa par vienu kvadrātmetru 
bija 0,84 eiro. Tas ir zemākais 
viena kvadrātmetra maksas 
rādītājs Olainē un Jaunolainē, 
un šī arī ir vienīgā māja, kurā 
kvadrātmetra apkures cena ir 
zemāka par vienu eiro. 
Olaines pilsētā vairumā daudz-
dzīvokļu māju janvārī apkures 
maksa par vienu kvadrātmetru 
svārstījās aptuveni no 1,70 līdz 
2,10 eiro, taču vidējais rādītājs 
pilsētā bija 1,56 eiro. 
Jāatgādina, ka janvāris iesākās 
ar stabilu salu un ziemai rak-
sturīgiem apstākļiem. "Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteorolo-
ģijas centra" dati liecina, ka jan-
vāris ar vidējo gaisa temperatūru 
(Latvijā) 7,1 °C bijis par 3,9 °C 
aukstāks par ilggadīgo normu. 
Kopumā bija 25 dienas ar vidē-
jo gaisa temperatūru zemāku par  
0 °C, un no tām 11 dienas – ar 

vidējo temperatūru zemāku par  
10 °C. Tas izskaidro rēķinu 
summu pieaugumu, salīdzinot 
ar decembri, kad vidējā gaisa 
temperatūra bija augstāka par 
normu.
Māja Stacijas ielā 2 šajā apkures 
sezonā ir pierādījusi ne tikai to, 
ka pēc renovācijas ievērojami 
sarūk apkures izmaksas par vie-
nu kvadrātmetru, bet arī to, ka 
sarūk apkurei patērētais mega-
vatstundu apjoms. 
2014. gada janvārī Olaines vi-
dējā gaisa temperatūra bija  
6,2 °C, un apkurei tika patērētas  
35,5 Mwh, bet 2016. gada jan-
vārī vidējā gaisa temperatūra 
(Olainē) bija 6,8 °C, un mājas 
apkurei tika patērētas 23,3 Mwh. 
Šie skaitļi apliecina to, ka likvi-
dēti siltuma zudumi, un mājas 
sasildīšanai vienādā gaisa tem-
peratūrā jāpatērē mazāk Mwh.
Salīdzinot 2014. gada janvāri 
un 2016. gada janvāri, nevar ne-
minēt, ka ievērojami sarucis arī 
siltumenerģijas tarifs (2014. g. 
– 64,90 eiro par megavatstundu 
(bez PVN); 2016. g. – 49,40 eiro 
par megavatstundu (bez PVN)). 
Tomēr, pat ņemot vērā šos skait-
ļus, energoefektivitātes rādītāji ir 
uzlabojušies, un galvenais iegu-
vējs ir iedzīvotājs ar savu maci-
ņu – 2014. gada janvārī šīs mājas 
iedzīvotāji par apkuri maksā-
ja tieši divas reizes vairāk –  
1,68 eiro par kvadrātmetru. 

Ir piepildījies sen lolots sapnis 
– 20. februārī, Olaines pilsētas 
dzimšanas dienā, tika atklāts 
Olaines Jauniešu centrs Veselī-
bas ielā 7, Olainē. 

Olaines Jauniešu centram piešķī-
ra pašu jauniešu izvēlētu nosau-
kumu "Popkorns". Kāpēc tieši 
tāds? Jaunieši saka, ka tas sim-
boliski apliecina jauniešu centra 

ideju – vieta, kur idejas sprēgā! 
Te varēs radoši attīstīt savas ide-
jas līdz reālam projektam.
20. februārī jaunieši un pilsētas 
svētku viesi tika aicināti iepa-
zīties ar jauniešu centru un iz-
baudīt svētku programmu. Par 
jautrību parūpējās improvizāci-
jas teātris "KIKIT", turpinājumā 
tika skatītas īsfilmas, un vakara 
noslēgumā muzicējām kopā ar 
Jāni Strapcānu.
Centra mērķis ir atbalstīt Olai-
nes novada jauniešu iniciatīvas, 
iesaistīt viņus savas dzīves kva-
litātes veidošanā, veicināt līdz-
dalību lēmumu pieņemšanā un 
sabiedriskajā dzīvē.
Centrs ir vieta, kur jaunieši varēs 
izteikt un realizēt savas idejas, 

iesaistīties brīvprātīgajā darbā, 
gūt pieredzi pasākumu vadīšanā, 
iedzert tēju un satikties ar domu-
biedriem, uzspēlēt galda spēles, 
piedalīties radošajās darbnīcās 
un tikties ar interesantiem cilvē-
kiem.
Izsaki savus ierosinājumus! 
Piedalies! Īsteno savas idejas!

Nāc ciemos! 
No 23. februāra Olaines 
Jauniešu centrs būs atvērts:
O. 15.0020.00
T. 15.0020.00
C. 15.0020.00
Pk. 15.0020.00
S. 14.0018.00 

APKURES IZMAKSAS 
APLIECINA RENOVĀCIJAS 

LIETDERĪGUMU

ATKLĀTS OLAINES JAUNIEŠU CENTRS

Stacijas iela 2 2014. gada janvāris 2016. gada janvāris
Gaisa temperatūra 6,2 °C 6,8 °C
Patērētās Mwh 35,5 23,3
Maksa par m2 1,68 € 0,84 €

AS "Olaines ūdens un siltums"

Tuvākie pasākumi Olaines Jauniešu centrā:
24.02. 18.00 Galda spēles "Alias" čempionāts.
26.02. 15.00 Apmācības Olaines novada jauniešu projektu 
 konkursa pieteikumu iesniedzējiem.
01.03. 17.00 Olaines novada jauniešu organizāciju tikšanās.
03.03. 17.00 Radošā darbnīca "Pagatavo pats"  
 (tautiskās rokassprādzes).
04.03. 18.30 Kino vakars. Filma "Mammu, es tevi mīlu".

2016. gadā Olaines novada pedagoģiski 
medicīniskā komisija turpina savu darbu, 

un tuvākās sēdes plānotas:
15.03., 22.03., 05.04., 19.04., 10.05., 07.06., 14.06.

Ja jūsu bērnam ir nepieciešama pedagoģiski medicīniskās 
komisijas palīdzība, lūgums sazināties ar komisijas 
vadītāju Daci Lasmani, tālruņa numurs – 67512854.
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Konkursa "Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas 
veidošana 2015 Olaines novadā" rezultāti:
1. grupa – noformēti daudzstāvu dzīvojamo māju dzīvokļu 
logi, balkoni, lodžijas:
1. vietā – Laila Morkāne (Jelgavas iela 26, Olaine);
2. vietā – Tatiana Barkova (Jelgavas iela 16, Olaine);
3. vietā – Agnese un Elīna Vilkenas (Jelgavas iela 7, Olaine).

Atzinības par piedalīšanos saņēma:
• Anna Li (Jelgavas iela 28, Olaine);
• Nikita Kitovs (Jelgavas iela 30, Olaine);
• Katrīna un Aija Petrovas (Zeiferta iela 20, Olaine);
• Anna Zibara un Mazens Zibara (Parka iela 13, Olaine);
• Irina Kučeva (Parka iela 13, Olaine);
• Anna Stafanoviča (Stacijas iela 10, Olaine).

2. grupa – noformētas daudzstāvu dzīvojamo māju 
koplietošanas telpas (kāpņu telpu logi, ieejas kāpņutelpās):
1. vietā – Katrīna un Aija Petrovas (Zeiferta iela 20, Olaine);
2. vietā – Anna Li (Jelgavas iela 28, Olaine);
3. vietā – Anastasija Pavlova (Jelgavas iela 30, Olaine).

Atzinības par piedalīšanos saņēma:
• Olga Maļeva (Kūdras iela 13, Olaine);
• Anna Stafanoviča (Stacijas iela 10, Olaine).

3. grupa – noformētas privāto īpašumu (savrupmāju, 
viensētu un citu ēku/būvju) fasādes, pagalmi, nožogojumi 
un mazās arhitektūras formas:
1. vietā – Mārtiņš, Ieva un Kārlis Grundmaņi 
(Zemgales iela 50, Olaine);
2./3. vietā – Eva Auzāne un "Sudrabiņu" rūķi 
("Sudrabiņi", Pēternieki, Olaines novads);
2./3. vietā – Baiba Roze 
("Saulieši", Pēternieki, Olaines novads).

Atzinības par piedalīšanos saņēma:
• Natālija Semjonova (Stacijas iela 60, Olaine);
• Koroļs Stvols (Mēness iela 10, Jaunolaine);
• Liene un Arno Šmiti ("Efejas", Olaines novads).

Oficiāli apstiprināts, ka Baltijas 
populārākā motokrosa seriāla 
"Superkauss" fināla posms, kas 
plānots 2016. gada 16. oktob-
rī, norisināsies Olaines pilsētas 
mototrasē. Pateicoties motoklu-
ba "Olaine" un Nacionālās Mo-
tosporta asociācijas sadarbībai, 
kā arī Olaines novada domes 
atbalstam, ir panākta vienošanās 
par "Superkausa" fināla posma 
rīkošanu Olaines novadā. 
Motokrosa seriāls "Superkauss" 
aizvadītajās septiņās sezonās 
kļuvis par populārākajām moto-
krosa sacensībām Baltijas mē-
rogā, kurās katru gadu piedalās 
reģiona spēcīgākie sportisti. 
Čempioni tiek noskaidroti piecās 
motociklu klasēs, kā arī koman-
du vērtējumā. Seriālu klātienē 
apmeklē vairāki tūkstoši fanu, 
kuriem organizatori nodrošina 
ne tikai aizraujošas motokrosa 
sacensības, bet arī plašu izklai-
des programmu. 
Motoklubs "Olaine" piecu gadu 
garumā ir veiksmīgi attīstījis 
Olaines pilsētas mototrasi, ar 
katru gadu uzņemoties arvien 
augstāka līmeņa motokrosa sa-
censību rīkošanu. Taču tik aug-
sta līmeņa sacensību kā "Super-
kauss" rīkošana ir pilnīgi jauns 
izaicinājums, kas varētu dot spē-
cīgu grūdienu motosporta popu-
laritātes izaugsmei un šī sporta 
veida attīstībai novadā. "Super-
kausa" organizācija prasīs lielu 
darbu un papildu investīcijas tra-
ses infrastruktūras attīstībā, taču 
organizatori un novada motokro-
sa entuziasti ir pārliecināti, ka 
sacensības noritēs visaugstākajā 
līmenī, aizsākot jaunu tradīciju 
Olaines novada sporta dzīvē. 

Kopprojekta ietvaros paredzēts 
ne tikai organizēt seriāla "Super-
kauss" fināla posmu, bet arī veikt 
dažādas aktivitātes, kurās iesais-
tīs Olaines novada skolēnus un 
jauniešus, tādējādi viņu vidū 
popularizējot tehniskos sporta 
veidus un veselīgu dzīvesveidu.
Trases un infrastruktūras piln-
veidošanā savu palīdzību un 
padomu apsolījis sniegt leģen-
dārais Latvijas motokrosists un 
trīskārtējais sacensību "Super-
kauss" uzvarētājs Lauris Frei-
bergs. Paredzēts, ka Freiberga 
vadībā trasē notiks arī divu die-
nu ilga treniņnometne, kurā jau-
najiem sportistiem būs iespēja 
iepazīties ar trasi, apgūt ar tās 
specifiku saistītās nianses un 
pilnveidot savu meistarību. 

Kaspars Cveiģelis (Nacionālās 
Motosporta asociācijas vadītājs): 
"Prieks, ka Latvijā netrūkst mo-
tokrosa entuziastu, kuri uzņemas 
šo visai sarežģīto darbu – attīstīt 
motokrosa infrastruktūru savā 
novadā un domāt par to, lai jau-
natni pievērstu sportam. Priecē 

entuziasms, ar kādu motokluba 
"Olaine" vadība ir iesaistījusies 
mūsu kopprojektā. Savu iespēju 
robežās centīsimies sniegt at-
balstu trases pilnveidošanā un 
ceram, ka šis notikums kļūs par 
labu sākumu sporta aktivitāšu 
attīstībai Olaines novadā, kā arī 
dos savu artavu motokrosa attīs-
tībai visā Latvijā."
Ervīns Lūriņš (motokluba 
"Olai  ne" vadītājs): "Ar to, ka 
esam iegu vuši iespēju rīkot "Su-
perkausa" fināla posmu Olaines 
pilsētas mototrasē, esam spēruši 
lielu soli pretī attīstībai. Ceram, 
ka šī sadarbība būs ilgstoša un 
ļaus dažādot izklaides iespējas 
Olaines novadā, kā arī vairos 
jauniešu interesi par sportu. Vi-
sas sezonas garumā trasē tiks 

organizētas dažādas aktivitātes, 
paralēli tam tiks veikti nepiecie-
šamie infrastruktūras uzlaboša-
nas darbi. Darāmā ir daudz, bet 
šī ir tā reize, kad skaidri redzam 
mērķi, kas jāsasniedz. Paldies 
novada vadībai par uzticēšanos 
un atbalstu!"

KONKURSA "ZIEMASSVĒTKU UN 
JAUNĀ GADA NOSKAŅAS VEIDOŠANA 2015 

OLAINES NOVADĀ" LAUREĀTI

VEIDOSIM KOPĪGU STĀSTU PAR OLAINES TAPŠANU!

MOTOKROSA SERIĀLA "SUPERKAUSS" 
LIELAIS FINĀLS OLAINĒ!

Šī gada 28. janvārī Olaines 
Kultūras namā notika konkursa 
"Ziemassvētku un Jaunā gada 
noskaņas veidošana 2015 Olai-
nes novadā" noslēguma pasā-
kums. Konkurss Olaines novadā 
notiek jau vairākus gadus, tādē-
jādi kļūstot par tradīciju. Prieks, 
ka šajā konkursā piedalās ikga-
dēji dalībnieki, kam pievienojas 
arī jauni noformējumu veidotāji 
un pieteicēji, tā radot krāšņu zie-
mas un svētku sajūtu Olaines pil-
sētā un pagasta teritorijā.
Konkursa ietvaros tika pasniegta 
viena specbalva, kuru saņēma 
Evelīna Baško par noformēto 
pirmsskolas izglītības iestādes 

"Zīle" "Rūķu māju", Kūdras 
ielā 9, Olainē. Komisija, veicot 
vērtēšanu, pamanīja arī daudzus 
gaumīgi izrotātus, bet konkur-
sam nepieteiktus objektus, un 
dažus no tiem vēlējās īpaši iz-
celt, tāpēc ārpus konkursam ie-
sniegtajiem pieteikumiem tika 
piešķirti arī Atzinības raksti:
• Aleksandram Kapustinam 

("VEFBaloži 144");
• Sergejam Prohorovam 
 (Zeiferta iela 22, Olaine);
• Oskaram un Agitai Lūšiem 

(Pļavu iela 9, Olaine).

Paldies dalībniekiem un 
uz tikšanos nākamgad!

Šogad sākam gatavoties nozīmī-
giem svētkiem – piecdesmitajam 
Olaines dibināšanas gadam, ko 
kopīgi sagaidīsim 2017. gada 
februārī. Domājot par jubilejas 
svinībām, svētku koncepcijas 
veidotāji aicina mūsu pilsētas 
iedzīvotājus iesaistīties svinību 
tapšanā. 
Viena no iecerēm ir uzrunāt 
tos cilvēkus, kuri ir piedalīju-
šies Olaines pilsētas tapšanā tās 
pirmsākumos. Katrā "Olaines 
Domes Vēstis" numurā – no šī 
gada marta līdz nākamā gada 
janvārim – publicēsim sarunu ar 
vienu cilvēku, kurš varētu mums 
izstāstīt savu stāstu par Olaines 
dibināšanu un pirmajiem pilsētas 
dzīves gadiem. Kāda bija mūsu 
pilsētas ikdiena sešdesmitajos 
gados? Kā Olaine tika iecerēta 
un būvēta? Kur un kā ļaudis at-
pūtās? Šie un citi līdzīgi jautāju-
mi – un olainiešu atmiņās ietver-
tās atbildes uz tiem – veidos ko-
pīgu stāstu par to, kādas ir mūsu 
pilsētas saknes. 
Aicinām ikvienu no jums, kurš 
var dalīties savā stāstā par 
Olaines pirmsākumiem vai arī 
var ieteikt kādu cilvēku, kura 
stāsts par to varētu būt inte-

resants, iesūtīt mums pietei-
kumu! Tajā jānorāda cilvēka 
vārds, uzvārds un kontaktin-
formācija, kā arī īsa informā-
cija par atmiņu vai notikumu, 
par kuru šis cilvēks varētu 
mums pastāstīt. 

Sarunas ar interesantāko stāstu 
autoriem interviju formātā tiks 
publicētas izdevumā "Olaines 
Domes Vēstīs" – katrā numurā 
viena intervija. Iesūtītos stāstus 
vērtēs pilsētas 50. gadadienas 
svētku koncepcijas izstrādes dar-
ba grupa.
Aicinām iesūtīt arī vēsturiskas 
fotogrāfijas (tās tiks ieskenētas, 
oriģinālus atdosim īpašniekiem), 
dokumentu kopijas, interesantus 
faktus vai notikumus un citus 
materiālus, kas, jūsuprāt, būtu 

vērtīgs papildinājums pilsētas 
50. jubilejā.
Ieteikumus par intervējama-
jiem cilvēkiem gaidīsim līdz 
šī gada 31. martam uz epastu 
olainesdome@olaine.lv vai pa 
pastu – Olaines novada pašval-

dība, Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines novads, LV2114, ar no-
rādi "Olaine atceras". Klātienē 
vēstules un fotogrāfijas var atstāt 
Apmeklētāju pieņemšanas un in-
formācijas centrā, Zemgales ielā 
33 (1. stāvā), Olainē. 
Neviens no vērtīgajiem stāstiem 
neies zudumā, jo esam iecerējuši 
izveidot īpašu sadaļu pašvaldī-
bas portālā, kā arī svētku pro
grammas ietvaros taps cita veida 
izdevumi, kur mums lieti node-
rēs jūsu līdzdalība.

Olaines pilsētas politiski represēto personu klubs "Atbalss" 
aicina 24. martā plkst. 14.00 pulcēties pie Komunistiskā 

terora upuriem veltītā piemiņas akmens Zeiferta ielā, Olainē, 
lai kopīgi noliktu ziedus Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai veltītajā atceres brīdī, un plkst. 15.00 

Olaines Kultūras namā tiek piedāvāts kopā noskatīties filmu 
par Sibīriju pasākuma "Būsim kopā atmiņās" ietvaros.
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Informācija par atbalsta piešķiršanas 
nosacījumu izmaiņām Eiropas Atbalsta fonda 

vistrūcīgākajām personām ietvaros 

Trūcīgu ģimeņu un krīzes 
situācijā nonākušu ģimeņu 
bērniem dalīs skolas preces

Uzrādot trūcīgas ģimenes izzi-
ņu vai krīzes, ārkārtas situāci-
jā nonākušas ģimenes izziņu 
par 2015. gadu, skolas piederu-
mu komplektu vai skolas somu 
no 2016. gada 4. februāra līdz 
10. jūnijam varēs saņemt trūcī-
gu un krīzes, ārkārtas situācijā 
nonākušu ģimeņu bērni vecumā 
no 5 līdz 16 gadiem. Ja trūcīgas 
ģimenes izziņa par 2015. gadu 
nav saglabājusies, ir jāizņem 
dublikāts.

Uzrādot trūcīgas ģimenes iz-
ziņu vai krīzes, ārkārtas si-
tuācijā nonākušas ģimenes 
izziņu par 2016. gadu, skolas 
piederumu komplektu vai skolas 
somu no 2016. gada 4. februāra 
līdz 2016. gada beigām varēs sa-
ņemt trūcīgu un krīzes, ārkārtas 
situācijā nonākušu ģimeņu bērni 
vecumā no 5 līdz 16 gadiem.

Atgādinām, ka katram trūcīgas 
vai krīzes, ārkārtas situācijā no-
nākušas ģimenes bērnam vecu-
mā no 5 līdz 16 gadiem kalen-
dārajā gadā pienākas tikai viens 
komplekts vai viena skolas 
soma (pēc izvēles).

2014. gada 12. martā stājās 
spēkā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2014. gada 11. marta 
regula Nr. 223/2014 par Eiropas 
Atbalsta fondu vistrūcīgākajām 
personām, ar kuru izveidoja 
Eiropas Atbalsta fondu vistrū-
cīgākajām personām. Latvijas 
Darbības programmu pārtikas 
un pamata materiālās palīdzības 
sniegšanai vistrūcīgākajām per-
sonām 2014.–2020. gada plāno-
šanas periodā EK apstiprinājusi 
2014. gada 30. oktobrī. Kārtī-
bu, kādā Latvijā īsteno Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām darbības programmu 
"Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgā-
kajām personām 2014.–2020. 
gada plānošanas periodā", no-
saka 25.11.2014. MK noteikumi 
Nr. 727 "Darbības programmas 
"Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgā-
kajām personām 2014.–2020. 
gada plānošanas periodā" īsteno-
šanas noteikumi".

25.11.2014. MK noteikumos 
Nr. 727 "Darbības programmas 
"Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgā-
kajām personām 2014.–2020. 
gada plānošanas periodā" īs-
tenošanas noteikumi" ir veik-
ti grozījumi (08.12.2015. MK 
noteikumi Nr. 703, kas stājās 
spēkā 16.12.2015.). Ar grozīju-
miem 4.2. punkta un 4.1 punkta 
redakcijā ir mainīti nosacījumi 
atbalsta piešķiršanai personām, 
kas nonākušas krīzes vai ārkār-
tas situācijā. Krīzes vai ārkārtas 
situācijas izziņas izsniegšana 
nav saistīta ar ārkārtas situācijas 
vienreizējā pabalsta piešķiršanu. 

Izmaiņas paredz citus nosacī-
jumus krīzes un ārkārtas si-
tuācijas izziņu izsniegšanai, lai 
saņemtu atbalstu no Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgāka-
jām personām:
"Pašvaldības sociālais dienests 
izsniedz rakstisku izziņu, kas 
apliecina, ka ģimene (persona) ir 
nonākusi ārkārtas vai krīzes situ-
ācijā, izziņā norādot katra ģime-
nes locekļa (personas) vārdu, uz-
vārdu, dzimšanas datumu, kā arī 
izziņas izsniegšanas datumu un 

numuru. Minēto izziņu pašval-
dības sociālais dienests izsniedz, 
pamatojoties uz pašvaldības so-
ciālā dienesta sniegto atzinumu, 
kurā novērtēta ģimenes (perso-
nas) sociālā situācija (izņemot 
ienākumus), ja:
1. ģimene (persona) nonākusi 

ārkārtas situācijā normatīva-
jos aktos par sociālajiem pa-
kalpojumiem un sociālo palī-
dzību noteiktajos gadījumos 
un tai nepieciešams tūlītējs 
atbalsts;

2. ģimene (persona) nonākusi 
krīzes situācijā tādu apstākļu 
dēļ, kurus tā nespēja paredzēt 
vai novērst un kuri izraisa 
pilnīgu vai daļēju materiālo 
vai citu resursu zudumu un 
padziļina tās nenodrošinātību 
ar pārtiku, higiēnas un saim-
niecības precēm vai individu-
āliem mācību piederumiem, 
un tai nepieciešams tūlītējs 
atbalsts."

Ar izsniegto krīzes vai ārkārtas 
situācijas izziņu ģimene (per-
sona) var saņemt pārtikas preču 
komplektus un, ja ģimenē ir bēr-
ni, pamata materiālās palīdzības 
komplektus 3 mēnešu laikā no 
izziņas izsniegšanas dienas:

Pārtikas preču komplekts Kopā 2 pakas* katrai personai 
Higiēnas un saimniecības preču komplekts 1 paka katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus
Individuālo mācību piederumu komplekts  Viens komplekts vai skolas soma kalendārā gada 
vai skolas soma ietvaros katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem
* kalendārajā mēnesī katrai izziņā norādītajai personai var izdot tikai 1 (vienu) paku

Lai ģimene (persona) saņemtu izziņu, kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi krīzes vai ārkārtas 
situācijā, ģimenei (personai) sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums. Pēc ģimenes (personas) sociālās 
situācijas izvērtējuma 3 darba dienu laikā tiks pieņemts lēmums par ģimenes (personas) situācijas atbil-
stību vai neatbilstību krīzes vai ārkārtas situācijai. Apstiprinoša lēmuma gadījumā tiks izsniegta izziņa.
Iesniegumus pieņem:
Klientu apkalpošanas centrā,  
Gaismas ielā 6, Stūnīšos Ieviņa Simsone Tālr. 67931164, 25780263
Klientu apkalpošanas centrā,  
Meža ielā 2, Jaunolainē Urzula Tīberga Tālr. 67811295, 25708213
Sociālajā dienestā, Zemgales ielā 33, Olainē Diana Kuruško Tālr. 67146043, 27848516
Sociālajā dienestā, Zemgales ielā 33, Olainē Signe Sirsniņa Tālr. 67146043, 29321861
Sociālajā dienestā, Zemgales ielā 33, Olainē Laila Antonoviča Tālr. 67146047, 25708254
Sociālajā dienestā, Zemgales ielā 33, Olainē Kristiāna Grīnpauka
 (ģimenēm ar bērniem) Tālr. 67146042, 26637213

• Līniju klade, 48 lp. – 1 gab.
• Rūtiņu klade, 48 lp. – 5 gab.
• Rūtiņu klade, 96 lp. – 4 gab.
• Līniju burtnīca, 18 lp. – 4 gab.
• Rūtiņu burtnīca, 18 lp. – 5 gab.
• Trīslīniju burtnīca sākumskolai,
 12 lp. – 5 gab.
• Līniju burtnīca ar punktējumu
 sākumskolai, 12 lp. – 6 gab.
• Līniju burtnīca bez punktējuma
 sākumskolai, 18 lp. – 7 gab.
• Rūtiņu burtnīca sākumskolai, 
 18 lp. – 6 gab.
• Nošu burtnīca, 10 lp. – 1 gab.
• Zīmēšanas papīrs A4, 
 vismaz 20 lp. – 2 gab.
• Akvareļu papīrs A3, 
 vismaz 10 lp. – 1 gab.
• Aplikāciju papīrs A4, 
 vismaz 8 lp. – 2 kompl.
• Kartons A4, 1 loksne – 1 gab.
• Zila pildspalva – 6 gab.
• Parastais zīmulis – 6 gab.
• Krāsainie zīmuļi, 
 vismaz 12 krāsas – 1 kompl.
• Flomāsteri, vismaz 6 krāsas – 2 kompl.
• Zīmuļu asināmais – 1 gab.
• Dzēšgumija – 3 gab.
• Otas, vismaz 4 dažādu izmēru – 1 kompl.
• Akvareļu krāsas, vismaz 6 krāsas – 
 1 kompl.
• Guašas krāsas, vismaz 6 krāsas – 
 1 kompl.
• Šķēres – 1 gab.
• Trīsstūra lineāls, garums 22 cm – 1 gab.
• Taisnstūra lineāls, garums 30 cm – 1 gab.
• Transportieris, garums 10 cm – 1 gab.
• Līmes zīmulis, 2025 g – 2 gab.
• PVA līme, vismaz 40 ml – 1 gab.
• Vāciņi kladei, 17x 20 cm – 10 gab.
• Vāciņi burtnīcai, 17x20 cm – 12 gab.
• Vāciņi nošu burtnīcai, A4 – 1 gab.
• Mape – aploksne ar spiedpogu, 
 A4 – 2 gab.

Mugursoma – 
1 gab.

Papildu 
informācija: 
vertikāla 
mugursoma 
ar vairākiem 
nodalījumiem 
un stingru 
pamatni un 
muguras daļu. 
Izmērs ne 
mazāks kā 
40x25x20 cm. 
Noformējums 
– bērniem 
piemērots, 
bez agresiju 
veicinošiem 
elementiem, 
ar rūpnieciski 
iestrādātiem 
gaismu 
atstarojošiem 
apdares 
elementiem 
somas 
priekšpusē un 
uz siksnām 
(lentām). 
Piegādātājam 
visā Latvijas 
teritorijā 
jānodrošina 
somu ārējā 
izskata 
dažādība, lai 
lietotāji nebūtu 
identificējami 
ar Fonda 
atbalstu.

Skolas piederumu komplektu vai somu varēs saņemt ceturtdienās 
no 14.00 līdz 17.00 Higiēnas centrā, Zemgales ielā 31, Olainē.

Informāciju sagatavoja L. Antonoviča

Mugursomas cena

13,49 EUR
Komplekta cena

13,49 EUR

VAI

Pašvaldība saviem nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) mak-
sātājiem ir izsūtījusi maksāša-
nas paziņojumus 2016. gadam. 
Nodokli par zemi un mājokli 
aprēķina uz visu gadu, un tas 
tiek sadalīts četros maksājumos. 
Šogad NĪN maksāšanas termiņi 
ir noteikti 31. martā, 16. maijā, 
15. augustā un 15. novembrī. 
Maksājumu var veikt gan pa da-
ļām norādītajos termiņos, gan arī 
avansa veidā, samaksājot visu 
summu līdz pirmajam maksāju-
ma termiņam – 31. martam. 
Savukārt, ja samaksas termiņi ir 
nokavēti, tad atbilstoši likumam 
par termiņa kavējumu maksātā-
jam tiek aprēķināta nokavējuma 
nauda – 0,05 procenti no laikā 
nenomaksātā pamatparāda par 
katru nokavēto dienu.

Nomaksāt NĪN iespējams paš-
valdības kasē Olainē un Jaun
olainē, bankā, internetbankā, 
kā arī portālos 
www.epakalpojumi.lv un 
www.latvija.lv.
Jāuzsver, ka, veicot maksājumu 
caur internetbanku, būtiski ir 
pārliecināties, vai pārskaitījums 
tiek adresēts pašvaldībai, kas 
izsūtījusi paziņojumu par NĪN 
nomaksu, un veikt pārskaitīju-
mu uz kādu no tiem pašvaldības 
kontiem, kas norādīti sagatavo-
tajā maksāšanas paziņojumā. Tā-
pat arī maksājuma mērķī precīzi 
jānorāda nodokļa maksātāja per-
sonīgā konta numurs zemei un 
ēkām, kā arī īpašuma adrese vai 
kadastra numurs, par kuru veikts 
maksājums.
Taču drošākais un ērtākais 

veids, kā nomaksāt NĪN, ir por-
tālos www.epakalpojumi.lv un  
www.latvija.lv, jo tur ir pieeja-
mi pašvaldību banku konti NĪN 
samaksai, kā arī nodokļa maksā-
tājam automātiski uzrādās visa 
nepieciešamā informācija.  
Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk 
izmantot arī citus ar NĪN nomak-
su saistītos portālā 
www.epakalpojumi.lv pieeja-
mos pakalpojumus. Piemēram, 
lietotāji, kuri autorizējušies pa-
kalpojumam, portālā var iegūt 
informāciju par maksājamo no-
dokli un to apmaksāt, pieteikties 
maksāšanas paziņojuma saņem-
šanai epastā, kas ir daudz ērtāk 
un būtiski taupa resursus, kā arī 
pieteikties saņemt atgādinājumu 
epastā vai SMS veidā par tuvo-
jošos NĪN samaksas termiņu.

IZSŪTĪTI NĪN MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMI 2016. GADAM

Ja vēlaties saņemt "Olaines Domes Vēstis" savā pastkastītē, tad 
piesakieties pakalpojuma saņemšanai! Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz vietas pašvaldībā (Zemgales ielā 33, 

Olainē, un Meža ielā 2, Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā 
(Gaismas ielā 11, Gaismās, Stūnīšos).
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• Noteikt 2016. gada prioritātes – 
sociālā aizsardzība, izglītība, nova-
da attīstība un teritorijas labiekārto-
šana. Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr. SN1/2016 "Par Olaines novada 
pašvaldības 2016. gada budžetu".

• Apbalvot Olaines 2. vidusskolas 
skolotāju Irinu Macanovu ar Olaines 
novada domes Pateicības rakstu par 
ilggadēju un godprātīgu darbu Olai-
nes 2. vidusskolā sakarā ar 25 darba 
gadu jubileju.

• Apbalvot SIA "Zemgales 29" val-
des priekšsēdētāju Ritmu Andersoni 
ar Olaines novada domes Atzinības 
rakstu par ilggadēju, godprātīgu un 
apzinīgu darbu pašvaldības īpašu-
mu Zemgales ielā 29 un 31, Olainē, 
apsaimniekošanā un sociālo klientu 
audzināšanā.

• Apstiprināt amatu klasificēšanas 
rezultātu apkopojumu Olaines nova-
da pašvaldībā. Apstiprināt Olaines 
novada pašvaldības administrācijas 
– iestādes "Olaines novada pašval-
dība" darbinieku un tās struktūrvie-
nību darbinieku amatu sarakstu un 
darba samaksu.

• Apstiprināt amatu klasificēšanas 
rezultātu apkopojumu Olaines nova-
da pašvaldības iestāžu vadītājiem.

• Apstiprināt viena skolēna un bēr
na uzturēšanas izmaksas 2016. gadā 
Olaines novada pašvaldības izglī-
tības iestādēs: pirmsskolas izglītī-
bas iestādē (turpmāk – PII) "Zīle" 
– 229,44 EUR mēnesī; PII "Dzēr-
venīte" – 231,46 EUR mēnesī; PII 
"Magonīte" – 193,12 EUR mēnesī; 
speciālajā pirmsskolas izglītības 
iestādē "Ābelīte" – 164,93 EUR mē-
nesī; Olaines 1. vidusskolā – 67,13 
EUR mēnesī, Olaines 2. vidusskolā 
– 53,63 EUR mēnesī. Uzdot izpild-
direktora vietniecei K. Matuzonei 
no  slēgt līgumus par pašvaldību sav
starpējo norēķinu kārtību par izglī-
tības iestāžu sniegtajiem pakalpo-
jumiem ar citām pašvaldībām, kuru 
administratīvajā teritorijā deklarētie 
skolēni un bērni apmeklē Olaines 
novada pašvaldības izglītības iestā-
des.

• Apstiprināt viena izglītojamā 
vidējās izmaksas pirmsskolas izglī-
tības programmas apguvei un norē-
ķiniem ar privātajām pirmsskolas 
izglītības iestādēm vai bērnu uz-
raudzības pakalpojumu sniedzējiem 
2016. gadā – 212,95 EUR.

• 2015. gada 28. janvāra noliku-
mā Nr. 1 "Olaines novada jaunie-

šu projektu konkursa nolikums" 
izteikt 7.3. punktu šādā redakcijā:  
"7.3. Projektu iesniegšanai ir 2 ter-
miņi: marta mēneša 2. piektdiena un 
septembra mēneša 3. piektdiena." 
Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai organizēt konkursa ietvaros 
atbalstīto projektu pieteicējiem un 
vadītājiem informatīvo sanāksmi un 
informēt tos par prasībām atskaišu 
un grāmatvedības dokumentu nofor-
mēšanā projekta ietvaros.

• Izdarīt 2015. gada 22. jūlija no-
likumā Nr. 8 "Par finanšu līdzekļu 
vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu" šādus 
grozījumus: izteikt 6. punktu šādā re-
dakcijā: "6. Pašvaldības iestādes va-
dītāji un Pašvaldības izpilddirektors 
ir tiesīgi lemt par dāvinājuma (zie-
dojuma) pieņemšanu, ja dāvinājuma 
summa nepārsniedz 3000 EUR";  
izteikt 7. punktu šādā redakcijā:  
"7. Gadījumos, kad dāvinājuma 
(ziedojuma) summa pārsniedz 3000 
EUR, nepieciešams Domes lēmums 
dāvinājuma (ziedojuma) pieņemša-
nai."; izteikt 9. punktu šādā redakcijā:  
"9. Dāvinātājs (ziedotājs), kurš iz-
teicis vēlmi dāvināt (ziedot) naudu 
un/vai mantu Pašvaldības iestādei 
ar noteiktu mērķi, noslēdz dāvinā-
juma (ziedojuma) līgumu. Līgumu 
neslēdz, ziedojot grāmatas, un, ja 
ziedotā summa nepārsniedz 1500 
EUR. Līguma tekstā ir pieļaujamas 
izmaiņas, atrunājot īpašas pašvaldī-
bas un ziedotāja saistības."

• Izdarīt Olaines novada domes 
2015. gada 25. februāra sēdes lē-
mumā "Par telpu nomas maksas un 
maksas pakalpojumu noteikšanu 
Olaines Sporta centrā"   grozījumu, 
papildinot to ar 1.12. punktu šādā re-
dakcijā: "1.12. Saunas apmeklējums 
– 1,50 EUR (pakalpojums pieejams 
Olaines peldbaseina vingrošanas 
zāles apmeklētājiem, apmeklējuma 
ilgums līdz 45 min.)."

• Piekrist atsavināt pašvaldībai 
piederošo zemes gabalu "Jēkabi 2", 
Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā (0,5059 ha platībā). Uzdot 
Īpašuma un juridiskajai nodaļai pa-
sūtīt sertificēta, licenzēta vērtētāja 
pārdošanas cenas novērtējumu par 
zemes gabalu "Jēkabi 2", Pārolainē; 
iesniegt lēmuma projektu par paš-
valdības atsavināmā zemes gabala 
"Jēkabi 2" pirkuma maksas apstipri-
nāšanu un pirkuma līguma noslēgša-
nu ar zemes nomnieku.

• Slēgt Vienošanos par 2010. gada  
2. februāra nedzīvojamo telpu nomas 
līguma, noslēgta ar SIA "ARDI",  

grozīšanu, pagarinot līguma termi-
ņu par pieciem gadiem līdz 2021. 
gada 31. janvārim. Papildināt ne-
dzīvojamo telpu nomas līgumu ar  
4.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 
"IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izbeigt 
Nomas līgumu, par to sešus mē-
nešus iepriekš rakstiski informējot 
NOMNIEKU, ja nomas telpas ir 
nepieciešamas IZNOMĀTĀJAM 
likumā "Par pašvaldībām" noteikto 
pašvaldības autonomo funkciju no-
drošināšanai."

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jekta grafisko daļu nekustamajam 
īpašumam "Lintes". Veikt  grozīju-
mus Olaines novada domes 2015. 
ga da 17. jūnija sēdē apstiprinātā 
zemes ierīcības projekta grafiskajā 
daļā nekustamajam īpašumam "Lin-
tes". 

• Atļaut apvienot nekustamā īpašu-
ma "VEF Baloži 444" zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8080 002 
0234 un nekustamā īpašuma "VEF 
Baloži 451" zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 8080 002 0235 vie-
nā nekustamajā īpašumā ar zemes 
vienības kopējo platību 0,0970 ha. 
Piešķirt vienotu adresi apvienotajai 
zemes vienībai un ar to funkcionāli 
saistītām ēkām/būvēm – "VEF Ba-
loži 451", Medemciems, Olaines 
pagasts, Olaines novads, LV2127. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi apvienotajai zemes vienī-
bai – "Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve" (kods 0601).

• Apstiprināt nolikumu "Olaines 
novada pašvaldības nekustamo īpa-
šumu atsavināšanas, nomas un dzī-
vokļu īres tiesību izsoles komisiju 
nolikums". Noteikt, ka dome, pieņe-
mot lēmumu par pašvaldības nekus-
tamā īpašuma atsavināšanu, nomu 
un dzīvokļu īres tiesību izsoles or-
ganizēšanu, ar lēmumu apstiprina 
konkrētās izsoles komisijas sastāvu.

• Reģistrēt A. B. un D. B. Olaines 
novada dzīvokļu jautājumu risinā-
šanā sniedzamās palīdzības pirmās 
kārtas reģistrā.

• Uzņemt B. B. Olaines sociālās 
aprūpes centrā ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai uz laiku, 
līdz tiks nodrošināta vieta redzes 
invalīdu sociālās aprūpes un rehabi-
litācijas centrā "Jugla".

• Uzņemt J. K. ilgstošas aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpo-
juma saņemšanai Olaines sociālās 
aprūpes centrā uz pastāvīgu laiku.

• PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (JANVĀRIS) •

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti" – 

"Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.

Vladislavu un Pelageju Pentjušus!
Laulība noslēgta 1966. gada 11. februārī 

Kamčatkas apgabala Osoras ciema padomē.

Nikolaju un Ludmilu Piteņko!
Laulība noslēgta 1966. gada 11. februārī 

Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu birojā.

sveic ZELTA kāzās

Varavīksnei ir septiņas krāsas,
Bet mīlestībai – septiņreiz septiņas.
/Z. Mauriņa/

Staņislavu un Svetlanu Migunovus!
Laulība noslēgta 1965. gada 28. decembrī 

Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu birojā.

Pašvaldība atvainojas janvāra numurā minētajiem 
Zelta kāzu jubilāriem par tipogrāfijas brāķi – nekvalitatīvu 

fotogrāfiju druku atsevišķos tirāžas eksemplāros. 
Lai atlīdzinātu par tipogrāfijas pieļauto kļūdu, šajā izdevumā 

atkārtoti publicējam apsveikumu ar fotogrāfijām.

Nikolaju un Janinu Kuzņecovus!
Laulība noslēgta 1965. gada 31. decembrī 
Rīgas rajona Dalbes ciema izpildkomitejā.

Olaines
novada dome
Olaines
novada dome

2016. gada 13. februārī Jaunolaines Kultūras namā 
notika Olaines novada sporta deju studijas "Dance Art" 
rīkotās sacensības "Dance Art Cup". 

Jau trešo gadu pēc kārtas šis pasākums mūs iepriecināja ar 
savu krāšņumu un kuplu dalībnieku skaitu – 205 pāriem. 
Tie ir mazi svētki visiem dejotājiem un viņu tuviniekiem, 
un varam lepoties ar Latvijas Sporta deju federācijas 
atzinību par sacensību norises organizāciju.
Paldies par atbalstu galvenajiem sponsoriem AS "Olainfarm" 
un Olaines novada pašvaldībai, kā arī atbalstītājiem 
SIA "Premier Parquet", Olaines ķīmiskajai rūpnīcai 
"Biolar", grāmatnīcai "Jānis Roze", AS "Tukuma Piens", 
Olaines novada pašvaldības policijai, SIA "Fortuna Travel", 
kartinga hallei "Preses Nams", ziedu salonam "Elizeja", 
SIA "Maestro" un SIA "Alviri".
Uz tikšanos nākamajās sacensībās 2016. gada 30. aprīlī 
Jaunolaines Kultūras namā!

Sporta deju studija "Dance Art"
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Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Biļetes iepriekšpārdošanā no 24.02.

Olaines Kultūras namā
Biļetes iepriekšpārdošanā no 25.02.

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Jaunolaines Kultūras namā
Ieejas maksa – 1 EUR
Olaines Kultūras namā
Ieejas maksa – 2 EUR
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines peldbaseinā

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
februārī

Pasākumi Olaines novadā februārī un martā

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Bendzule Skaidrīte, 73 gadus veca, 18.01.2016.
Čerņavska Vita, 59 gadus veca, 02.02.2016.

Homiča Viktorija, 27 gadus veca, 23.01.2016.
Hvorostjanskis Mihails, 88 gadus vecs, 30.01.2016.

Kačanovs Vladimirs, 73 gadus vecs, 19.01.2016.
Kalēja Valija, 62 gadus veca, 15.01.2016.
Kosītis Juris, 90 gadus vecs, 07.02.2016.
Kraukle Inta, 86 gadus veca, 19.01.2016.

Langins Guntis, 81 gadu vecs, 25.01.2016.

Lapiņš Imants, 67 gadus vecs, 30.01.2016.
Lukaševičs Leons, 69 gadus vecs, 03.02.2016.
Lukjančika Marija, 85 gadus veca, 17.01.2016.

Matjušenoka Ļubova, 81 gadu veca, 21.01.2016.
Mavrins Viktors, 82 gadus vecs, 01.02.2016.
Romanovs Jurijs, 78 gadus vecs, 30.01.2016.

Savčenko Feodosija, 83 gadus veca, 10.02.2016.
Strigune Velta, 72 gadus veca, 20.01.2016.

Ževlakova Valentīna, 86 gadus veca, 22.01.2016.

KAD  KAS  KUR

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums 
"Olaines Domes Vēstis". 
Tirāža 5000 eks. 
Ieteikumus un komentārus 
sūtiet uz e-pastu: 
natalja.tropkina@olaine.lv 
vai zvaniet uz tālr. 67146026, 
67146022.

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā 
no 2016. gada 16. janvāra līdz 12. februārim reģistrētie mirušie

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv) 
25.02. plkst. 18.00

27.02. plkst. 18.00
04.03. plkst. 19.00

08.03. plkst. 19.00

10.03. plkst. 18.00

11.03. plkst. 18.00

12.03. plkst. 11.00

19.03. plkst. 20.30

Izstāde apskatāma līdz 17.03.

08.03. – 31.03. 
Atklāšana 08.03. plkst. 17.00

Katru svētdienu plkst. 17.00
28.02., 20.03.
05.03. plkst. 10.00
19.03.
26.03. plkst. 10.00
Laiks tiks precizēts

Ziņas par jubilāriem 
15.02.2016.

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

70. gadskārtā
Aluti Birutu
Auniņu Edīti
Behmani Līviju
Cīruli Ausmu
Jevdokimovu Ņinu
Krilovu Viktoru
Perepečinu Tamāru
Podpružņikovu Tamāru
Priedi Guntu
Ričiku Nelliju
Skobļonoku Zentu
Strodi Lidiju
Suško Nikolaju
Valdmani Elgu
Važeņinu Tamāru

75. gadskārtā
Bednarčiku Andreju
Beitānu Viktoru
Dzieržecki Juri
Gubinu Viktoriju
Ivaņkovu Vladimiru
Kalpiņu Skaidrīti
Kiriloviču Rimmu
Konošonoku Viktoriju
Kuzņecovu Ainu
Kuzņecovu Valentīnu
Mami Rasmu
Nikolajevu Gaļinu
Novikovu Ņinu
Sloku Mirdzu
Ševčišinu Serafimu
Voitešonoku Aleksandru
Zavacku Gaļinu
Zudovu Romualdu

80. gadskārtā
Dambergu Valentīnu
Fišeri Maiju
Getmani Mariju
Grigoruku Finiju
Hainovsku Mariju
Kuzminu Viktoru
Lavrinoviču Janinu
Lizunkovu Vladimiru
Lūkinu Leonīdu
Sajankovu Sabinu
Šturmu Mariju
Vrubļevsku Līviju

85. gadskārtā
Gorbačovu Tamāru
Lovjaņņiku Viktoru

90. gadskārtā
Jurgensonu Voldemāru

91. gadskārtā
Fedosejevu Mariju

92. gadskārtā
Jevdokimovu Annu

93. gadskārtā
Semaku Melaniju
Viskovatovu Igoru

Olaines novada dzimtsarakstu 
nodaļā 2015. gadā reģistrēti 127 
jaundzimušie (71 puisītis un 56 
meitenītes), izveidoti 182 mirša-
nas reģistri. Noslēgtas 109 laulī-
bas, t. sk. viena baznīcas laulība, 
septiņas laulības Olaines cietu-
mā un viena laulība ārpus dzimt-
sarakstu nodaļas telpām.
No 127 reģistrētajiem jaundzi-
mušajiem 55 bērni ir pirmdzim-
tie, 45 – otrās atvasītes, 19 – tre-
šie bērni, 7 – ceturtie, un viens 
– piektais bērniņš ģimenē.
Populārākais meitenītes vārds 
aizvadītajā gadā ir Sofija – tā ir 
nosauktas četras meitenes, bet 
populārākais zēna vārds – Mak-
sims, kas arī ir piešķirts četriem 
bērniem. Pa divām reizēm re-
ģistrēti šādi zēnu vārdi – Arse-
nijs, Adrians, Aleksejs, Artūrs, 
Dmitrijs, Viktors, Marks, Reinis, 
Markuss, Krišjānis un Miķelis. 

No meiteņu vārdiem divas reizes 
reģistrēti – Emīlija, Kira, Eliza-
bete, Darja, Nikola un Nellija.
Interesantākie vārdi, kurus ve-
cāki izvēlējušies savām meite-
nītēm, ir Darija, Grēta, Amina, 
Ulla, Olīvija, Elisa, Lindija, 
Lorēna un Lilianna. Nav aiz-
mirsti arī tādi vārdi kā Elza, 
Laura, Linda, Madara, Amālija, 
Kristīne, Ieva, Maija, Marija un 
Miroslava. Dubultie vārdi doti 
četrām meitenītēm – Marija Va-
siļisa, Vanesa Jasmīne, Helēna 
Marta un Jasmine Klaudija.
Interesantākie zēnu vārdi ir Ra-
mins, Elans, Deni, Renards, 
Damirs un Ratmirs. Taču vēl 
aizvien tiek doti arī tādi vārdi 
kā Jēkabs, Vladimirs, Bogdans, 
Matīss, Kārlis, Ivans un Ernests. 
Dubultie vārdi tikuši diviem pui-
sīšiem – Rodrigo Emīls un Al-
berts Adrians.

No 109 noslēgtajām laulībām 
pirmajā laulībā stājušies 74 vī-
rieši un 63 sievietes, otrajā lau-
lībā – 28 vīrieši un 40 sievietes, 
trešajā laulībā – 6 vīrieši un  
6 sievietes, bet viens vīrietis jā-
vārdu devis ceturto reizi.
Vecākais līgavainis dzimis  
1951. gadā, un vecākā līgava – 
1944. gadā, savukārt jaunākais 
līgavainis dzimis 1996. gadā, bet 
jaunākā līgava – 1999. gadā.
Reģistrētas 13 ārzemnieku laulī-
bas, t. sk. četras līgavas bijušas 
Krievijas Federācijas pilsones, 
divas – Ukrainas, viena – Igau-
nijas un viena – Baltkrievijas 
pilsone. Savukārt divi līgavaiņi 
bijuši no Krievijas Federācijas, 
kā arī pa vienam no Lietuvas, 
Ukrainas un Brazīlijas.
Savu 60 gadu kopdzīvi (Diman-
ta kāzas) atzīmējušas trīs Olai-
nes novada administratīvajā te-

ritorijā dzīvojošas ģimenes, bet  
50 gadu kopdzīvi (Zelta kāzas) – 
17 ģimenes.
Aizvadītajā gadā 10 personas 
veikušas uzvārda maiņu.

Olaines novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja I. Brence

OLAINES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

Ja cilvēkam ir problēmas 
ar alkohola lietošanu, 

un viņš vēlas atmest dzeršanu, 
iespējams,

AA (Anonīmo alkoholiķu) 
grupa "Dzīve" var palīdzēt! 
Sapulces notiek ceturtdienās 

plkst. 18.30, Olainē, 
Zemgales ielā 31, 

trešajā stāvā (ieeja pa 
centrālajām durvīm).
Precīzāka informācija 

pieejama www.aa.org.lv 
sadaļā "Sapulces" vai zvanot 

uz tālr. 27575866.

Tikšanās ar žurnālistu, publicistu, TV raidījumu 
"Aizliegtais paņēmiens" un "Tieša runa" vadītāju
olainieti Gunti Bojāru
Olaines jauktā kora "Dziesma" koncerts
Muzikālais uzvedums "Viņš un viņa"
Piedalās: Ilze Lejiņa (balss un saksofons) – Latvija, 
Freds Ormēns (balss un saksofons) – Francija.
Ata Auzāna koncertprogramma "Sirds dziesmas"
Pazīstamas pasaules klasiķu dziesmas, latviešu komponistu 
garadarbi, kā arī jaunas Ata Auzāna oriģināldziesmas.
Piedalās: Atis Auzāns (balss un akordeons), Jānis Lemežis 
(klavieres), Nelli Bubujanca (perkusijas).
Psiholoģe, psihoinformacioloģe Iveta Kassaliete sarunā 
par tēmu "Ja vēlos ko mainīt savā dzīvē"
Mūsdienu deju studijas "Vitamīni" sadraudzības koncerts 
"Iedejosim pavasarī"
Mazo vokālistu konkurss "Olaines Cālis". Atlase 
reģionālajam konkursam "Skanīgais Cālis 2016" Salaspilī.
Vides aizsardzībai veltīts pasākums "Zemes stunda 2016"
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv) 
Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde 
"Dabas dziednīca – purvs"
Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantes 
Jeļenas Kažokas personālizstāde
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada minifutbola čempionāts telpās 2016
Zemgales jaunatnes telpu futbola čempionāts 2015/2016
Olaines novada čempionāts galda tenisā (5. kārta)
Olaines novada čempionāts badmintonā
Olaines novada čempionāts galda tenisā (6. kārta)
Olaines novada peldēšanas sacensības


