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

Nodarbinās 
vairāk

Olaines pašvaldība vasarā 
“simtlatnieku projekta” ietvaros 
nodarbinās 75 cilvēkus

2. lpp.

Vārds  
deputātam

Pie iedzīvotājiem vēršas 
Olaines novada domes priekšsē-
dētāja vietniece Inta Purviņa

3. lpp.

Muzeju 
nakts

Neliela fotoreportāža par 
ikgadējo pasākumu “Muzeju 
nakts – 2010” Olainē

5. lpp.

Скоро в 
школу

Советы родителям, дети 
которых пойдут в первый 
класс

6. lpp.

Alpīnisma 
svētki

Olaines 1. vidusskolas alpī-
nisma pulciņš 29. maijā aicina 
uz Alpīnisma svētkiem

8. lpp.

Olaines pi lsētas svētku moto “Sportosim kopā” 
Svētku programma

11:00 – gājiens pa Zemgales ielu uz jauno 
Olaines pilsētas stadionu

11:30 – jaunā pilsētas stadiona atklāšana

12:20 – jaunajā pilsētas stadionā
Bērnu futbola spēle starp 1997.g.dz. komandām 

FK Olaine – FK Jelgava  
(Zemgales jaunatnes futbola čempionāta spēle)

12:20 – Olaines slidotavas laukumā
               Strītbola turnīrs “Bombball 2010” 

(var piedalīties jebkura novada iedzīvotāju komanda (3+1),  
reģistrējoties līdz 1. jūnijam pa tālruni 26199971)

16:00 – jaunajā Olaines pilsētas stadionā 
Pilsētas svētkiem veltīta veterānu futbola spēle
Futbola kluba “Daugava” veterānu komanda –  

Futbola kluba “Olaine” veterānu komanda
                

12:00 – 17:00 parkā pie kultūras centra
“Sporta tirgus” (dažādas atvieglotas sporta disciplīnas un 

aktivitātes visu vecuma grupu novada iedzīvotājiem)

15:00 – 17:00 pie pilsētas kanāla
Olaines Mūzikas un mākslas skolas mākslas klases audzēkņu 
gleznojumu darbnīca “Kādu es redzu savu pilsētu svētkos?”

17:00 – 19:00 pie pilsētas kanāla
Olaines Mūzikas un mākslas skolas mākslas klases audzēkņu 

gleznojumu izstāde 
 

17:00 Kūdras ielā, Olainē
Triāla kluba “Karters” demonstrējumi

• velotriāla demonstrējumi uz velotriāla divriteņa un vienriteņa
• velosipēdu kolekcijas demonstrēšana

• pārvietojamie škēršļi
                     

19:00 – pie kultūras centra
Koncerts “Tu esi vasarā” – bezmaksas

piedalās  Ingus Ulmanis, Ginta Ēķe, Kārlis Būmeistars (Kaža), 
Ieva Sutugova, Dzintars Čīča, jauno izpildītāju konkursa 

“Nāc sadziedāt” laureāti un tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš”

22:00 pie kultūras centra
Disko nakts – bezmaksas

Pilsētas svētku laikā Olainē darbosies kartingu noma (pie  
slidotavas), bērnu piepūšamās atrakcijas (pie Olaines 1.  

vidusskolas), bufete.

Atvainojamies par svētku laikā sagādātajām neērtībām tiem 
iedzīvotājiem, kuri dzīvo tuvu pasākumu norišu vietām.

Olaines pilsētas svētku organizatori

5 июня – Праздник города Олайне!
Приходи и участвуй! Будем праздновать вместе!

Олайнская краевая дума

Программа Праздника города Олайне –
на 2-ой странице!

Olaines novada iedzīvo-
tāji Lielajā talkā piedalījās 
jau trešo reizi. Šogad, orga-
nizējot talku, pašvaldība lika 
uzsvaru uz publisko vietu  
sakārtošanu. 

Pavisam aptvertas vairāk kā 
astoņas apdzīvotas vietas Olai-
nes novadā – Olaine, Jauno-
laine, Gaismas, Medemciems, 
Pēternieki u.c. Katrā no tām 
bija vairākas talkošanas vietas 
– pilsētas nomales, pašvaldības 
meži, spēļu un atpūtas laukumi 
un citas vietas. Olaines novadā 
talkas laikā tika piedāvāti dažā-
da veida darbi – atkritumu sa-
vākšana, sauso zaru novākšana, 
rotaļu, sporta un atpūtas lauku-
mu sakārtošana, t.sk. arī krāso-
šana, un citi sakopšanas darbi.

Atsaucība no iedzīvotāju un 

Lielā talka Olaines novadā

dažādu organizāciju puses bija 
laba. Kopumā talkā, 24.aprīlī 
piedalījās aptuveni 800 cilvēki, 
bet 23.aprīlī talkoja 240 skolēni. 
Šogad Olaines cietums izrādīja 
iniciatīvu, un 24.aprīlī 35 ieslo-
dzītie arī piedalījās Lielajā talkā 
Olaines pilsētā. 

Pašvaldības atbalsts Lielās 
talkas organizēšanā neaprobe-
žojas tikai ar talkas vietu izvēli 
un norādīšanu, maisu dalīšanu. 
Lai talcinieki varētu strādāt, 
pašvaldība iegādājas arī citas 
talkošanai nepieciešamās lietas 
– cimdus, krāsas, otas un citu 
inventāru. Tad, kad talcinieki 
savu darbu bija pabeiguši un 
baudīja pateicībā par ieguldī-
tām pūlēm pašvaldības sarū-
pētu tēju, kafiju un pīrādziņus, 
pašvaldība organizēja savāktu 

atkritumu izvešanu un nogādā-
šanu uz atkritumu poligonu.  

Olaines novadā pavisam tika 
savākti aptuveni 30 t atkritumu, 
sakārtotas piecas atpūtas vie-
tas mežaparkā Olainē, sakārtoti 
rotaļu laukumi Medemciemā, 
Gaismās, Pēterniekos, nokrā-
sotas vingrošanas ierīces sporta 
laukumā un sakopta viena puķu 
dobe Olainē. Lai nosusinātu te-
ritorijas daļu mežaparkā pilsē-
tā, talkas ietvaros tika ierīkota 
viena caurteka. Šie rezultāti ir 
apliecinājums tam, ka Olaines 
novada iedzīvotāji un pilsētā 
strādājošie nav vienaldzīgi pret 
vidi, kur dzīvo, strādā un atpū-
šas! Ceram, ka līdzcilvēki no-
vērtēs viņu darbu.

Paldies visiem talciniekiem!

Lielās talkas fotoreportāža – 3. lapaspusēLielās talkas fotoreportāža – 3. lapaspusē
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11:00 – Шествие по ул. Земгалес, которое 
завершится на реконструированном  

стадионе (ул.Зейферта 4)

11:30 – Открытие реконструированного 
стадиона 

12:20 – На реконструированном стадионе
Детская игра по футболу 

между командами 1997 г. рождения - 
FK Olaine - FK Jelgava

12:20 – На площадке Олайнского катка
Турнир по стритболу «Bombball 2010» 
(принять участие, зарегистрировавшись 

до 01.06. (по тел. 26199971), может любая 
команда жителей (3+1))

16:00 –  На реконструированном стадионе
Игра ветеранов по футболу, посвященная 
празднику города – ветераны футбольного 

клуба „Daugava” против команды  
футбольного клуба ветеранов „Olaine” 

12:00 – 17:00 В парке 
у Олайнского центра культуры 

«Спортивный базар»  (различные облег-
ченные дисциплины спорта для жителей 

края – ограничений в возрасте нет; 
возможно заработать памятные призы)

15:00 – 17:00  У городского канала 
Творческие проявления воспитанников 

Олайнской художественной школы 
на тему: «Каким я вижу свой город 

во время праздника?»
17:00 – 19:00   У городского канала

Выставка работ воспитанников Олайнской 
художественной школы 

посвященная празднику города

17:00 – ул. Кудрас, Олайне
Показательные выступления 

клуба по триалу «Karters» 
• показательные выступления по велотриалу 
на двухколесном и одноколесном велосипеде

• демонстрация коллекции велосипедов
• преодоление передвижных  препятствий

19:00 – У Олайнского центра культуры
Бесплатный концерт «Tu esi vasarā»
Участвует Ingus Ulmanis, Ginta Ēķe, 

Kārlis Būmeistars (Kaža), Ieva Sutugova, 
Dzintars Čīča, 

лауреаты конкурса молодых исполнителей 
«Nāc sadziedāt» и 

ансамбль народного танца «Zelta sietiņš»
 

22:00 – У Олайнского центра культуры
Ночь диско – бесплатно

Во время праздника в Олайне будет работать 
прокат картингов (у катка), надувной аттрак-
цион для детей (у Олайнской средней школы 

№1) и буфет.

Приносим извинения за неудобства тем жи-
телям, дома которых расположены рядом с 

местами проведения мероприятий. 

5 июня – Праздник города Олайне!
Приходи и участвуй! Будем праздновать вместе!

Олайнская краевая дума

Программа Праздника города Олайне

Nodarbinātības valsts 
aģentūras projekta ietvaros 
nodarbināto bezdarbnieku 
skaitu Olaines novada dome 
vasaras mēnešos palielinās 
līdz 75 cilvēkiem. Patlaban 
projektā, kas bezdarbnie-
kiem uz pusgadu ļauj iesaistī-
ties pašvaldības organizētajā 
darba praktizēšanā, par to 
saņemot 100 latu stipendiju, 
strādā 51 cilvēks, informēja 
Olaines novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītājs 
Sergejs Kirilovs.

Projekts uzsākts 2009. gada 
15. septembrī. Pirmajā etapā 
pagājušajā gadā piedalījās 37 
cilvēki, patlaban, kā jau minēts, 
pašvaldībā nodarbināts 51 cil-
vēks. Vasaras laikā nodarbināto 
skaitu plānots palielināt līdz 75 
cilvēkiem. Kamēr valdība nav 
lēmusi par turpmāko projekta 
finansējumu, tas ir paredzēts 
līdz gada beigām.

Viens cilvēks projektā var 
darboties ne vairāk par pusga-
du. Gribētāji projektā tiek ie-

saistīti rindas kārtībā, pieteik-
ties var Nodarbinātības Valsts 
aģentūras Olaines filiālē. 

Gan pilsētā, gan pagastā lie-
lākā daļa stipendiātu nodarbo-
jas ar labiekārtošanas darbiem. 
Tīra ielas, sniegu, veic krūmu 
izciršanu. Kirilovs stāsta, ka 
vasarā stipendiāti tiks sūtīti arī 
uz mežu izciršanu, grāvju tīrī-
šanu. Daļa cilvēku ir sadalīta pa 
iestādēm, palīdzot sētniekiem, 
strādā iekšdarbos – piemēram, 
remontē telpas. Stipendiātus 
nodarbina četri bērnudārzi, 
abas vidusskolas un Mākslas 
un mūzikas skola.

Ir izveidotas arī divas spe-
ciālas grupas remontdarbiem. 
Viena pansionātā, kur pieci 
cilvēki remontē telpas un četri 
cilvēki novada pašvaldībā. 

Jāpiebilst, ka prasības pret 
disciplīnu ir diezgan stingras. 
Noteikumos ir paredzēts – ja 
cilvēks neattaisnoti kavē darbu 
trīs dienas, viņš tiek atlaists un 
viņa vietā programmā tiek ie-
saistīts cits.

Vasarā tiks nodarbināti 
75 bezdarbnieki

2010.gada 1.janvārī stājās 
spēkā grozījumi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli”, 
kas paredz inženierbūvju (visas 
būves, kas netiek klasificētas kā 
ēkas: sliežu ceļi, ceļi, šosejas, 
lidostu skrejceļi, dambji u.tml.) 
aplikšanu ar nekustamā īpašuma 
nodokli.

Atbilstoši Kadastra liku-
ma Pārejas noteikumu 20. un 
21.punktam Kadastra informā-
cijas sistēmā nereģistrētas, ar 
nekustamā īpašuma nodokli ap-
liekamas inženierbūves īpašnie-
kam vai, ja tāda nav, - tiesiskam 
valdītājam vai, ja tāda nav, -lie-
totājam ir pienākums šīs būves 
noteikšanu ierosināt līdz 2010.
gada 1.augustam, bet Valsts ze-
mes dienestam – līdz 2010.gada 
1.septembrim reģistrēt tās Ka-
dastra informācijas sistēmā.

Ministru kabineta 2007.gada 
20.marta noteikumi Nr.182 
„Noteikumi par nekustamā 
īpašuma objekta noteikšanu” 
paredz kārtību, kādā veicama 
Kadastra informācijas sistēmā 
nereģistrētas inženierbūves vai 
tādas Kadastra sistēmā reģistrē-

Par inženierbūvju reģistrāciju 
Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā uz in-
ženierbūvju datu deklarāciju pamata

tas inženierbūves, kurai sakarā 
ar nepilnīgiem Kadastra infor-
mācijas sistēmā reģistrētiem 
datiem nevar aprēķināt inže-
nierbūves kadastrālo vērtību, 
noteikšana nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanas vaja-
dzībām.

Šādos gadījumos (tikai ne-
kustamā īpašuma nodokļa ad-
ministrēšanas vajadzībām) 
piemērojama vienkāršota inže-
nierbūves noteikšanas kārtība, 
kuras ietvaros ierosinātājs ie-
sniedz pašrocīgi aizpildītu inže-
nierbūves datu deklarāciju pēc 
noteiktas formas.

Šobrīd informācija par ar 
nekustamā īpašuma nodokli 
apliekamo inženierbūvju vien-
kāršotās noteikšanas kārtību 
(inženierbūvju deklarēšana) 
pieejama Valsts zemes dienesta 
mājas lapā www.vzd.gov.lv. Tur-
pat ir iespējams iepazīties arī ar 
deklarācijas paraugu. (Informā-
cijai  pašvaldībā  tel. 67146058)

Lūdzam ņemt vērā šo infor-
māciju un iesniegt inženierbūv-
ju deklarācijas Valsts zemes die-
nestā Puškina ielā 14, Rīgā.

No 26.aprīļa darbojas  
bezmaksas sabiedriskā tualete  
parkā pie Olaines Kultūras centra  

(Zeiferta ielā 11, Olaine).  
Sabiedriskās tualetes darba laiks ir no plkst.8.00 līdz 22.00.

PROJEKTU 
LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS 
SAVIENĪBA

Biedrība “Pierīgas partnerī-
bai” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņem-
šanas 1.kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam 
pasākuma “Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros apstiprinā-
tās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai. Projektu iesniegu-
mu pieņemšana notiks no 2010.
gada 20.maija līdz 2010.gada 
21.jūnijam.

1. kārtā pieejamais pub-
liskais finansējums kopā ir 
158684,87 LVL. Projektu ie-
sniegumi jāiesniedz Mārupes 
novadā, Daugavas ielā 29, 
2.stāvā 2-12.kabinētā (tel.: 
26440279, 67149874).

Projektu iesniegumu pie-
ņemšana notiks Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam 
4. ass 413. pasākuma “Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzī-

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina 
projektu iesniegumu pieņemšanu

ves kvalitātes veicināšana vie-
tējo attīstību stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā” ietvaros šādām 
aktivitātēm un rīcībām:

1.aktivitātē: iekārtu, tehni-
kas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu no-
drošinājuma iegāde un uzstādī-
šana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tostarp 
apmācību un interešu klubu, kul-
tūras, vides aizsardzības, sporta, 
un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai”.

1.rīcība: Atbalsts sabied-
risko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem

Pieejamais finansējums- 
79342,44 LVL;

2.aktivitātē: iekārtu, tehni-
kas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu no-
drošinājuma iegāde un uzstādī-
šana un infrastruktūras izveide 

pakalpojumu pieejamībai, kva-
litātei un sasniedzamībai vietē-
jiem iedzīvotājiem.

2.rīcība: Atbalsts pakalpo-
jumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai vietējiem 
iedzīvotājiem

Pieejamais finansējums - 
79342,43 LVL.

Ar Vietējās attīstības stratē-
ģiju, rīcību mērķiem, plānota-
jām darbībām, projektu vērtē-
šanas kritērijiem un minimālo 
punktu skaitu pozitīva atzinu-
ma saņemšanai var iepazīties 
biedrības “Pierīgas partnerība” 
konsultantu atrašanās vietā Mā-
rupes novadā, Daugavas iela 29 
un Olaines novadā, Zemgales 
ielā 31, kā arī Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā www.lad.
gov.lv (http://www.lad.gov.lv/
lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-
programmas-pasakumi/1060/).
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Vārds deputātam

Inta Purviņa, LSDSP

PIRMAIS GADS NOVADĀ!

Aizrit pirmais darba gads 
jaunajā Olaines novadā pēc 
administratīvi teritoriālās 
reformas, kura tika īstenota 
pērnā gada 1. jūlijā. Izglī-
tības, kultūras un sociālajā 
jomā tas iesākās ar steidzīgu 
jaunu normatīvo aktu izs-
trādi, lai veiksmīgi uzsāktu 
2009./2010. mācību gadu, lai 
nodrošinātu skolēnu trans-
portu nokļūšanai skolās, sav-
starpējo norēķinu sistēmu 
un lai ekonomiskās krīzes un 
lielā bezdarba situācijā sa-
gatavotos “pārziemošanai” 
apkures sezonā. Nu gads būs 
pagājis spraigā darbā. 

Esam nodrošinājuši abu 

kultūras namu darbību, sagla-
bājot izveidotās tradīcijas, bet 
sporta darbību organizē Olai-
nes sporta centrs kā atsevišķa 
pašvaldības iestāde. 5.jūnijā 
oficiāli atklāsim pilsētas sta-
dionu pie Olaines 1. vidussko-
las.

Šī gada periodā ir notikusi 
rūpīga gatavošanās X Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem, kuros pie-
dalīsies A.Freimanes, S.Ļit-
vinovas un J.Precinieka vadī-
tie deju ansambļi. 

Veidojot 2010.gada bu-
džetu, prioritāte tika noteik-
ta izglītības jomai. Sakarā ar 
Rīgas rajona likvidāciju, t. sk. 
Izglītības un kultūras pārval-
di, mūsu novada pašvaldība 
pati veic izglītības un kultūras 
virsvadības funkcijas saskaņā 
ar likumdošanas aktiem, Izglī-
tības un kultūras ministriju un 
sadarbojoties ar Salaspils un 
Ķekavas pašvaldībām. Domes 
deputāti ar sapratni ieplānoja 
50% finanšu līdzekļu 2010.
gada budžetā izglītībai, jo tas 
ir ieguldījums mūsu valsts nā-
kotnei.

Izglītības iestādes ir sakār-
totas tā, lai audzēkņi ar prie-
ku un interesi ietu uz mācību 

iestādi, kā arī skolotājs būtu 
nodrošināts ar labiekārtotu 
darba vietu. Mūsu kopējais uz-
devums ir panākt, lai skolēns 
attīsta savas spējas, kļūst par 
atbildīgu un mērķtiecīgu darba 
darītāju. Mūsu bērni ir čakli 
un atsaucīgi. Par to pārliecinā-
jāmies Lielajā talkā, kad visi 
kopā sakopām apkārtējo vidi 
savā pagastā un pilsētā.

Lai atbalstītu savus sko-
lotājus, sekmētu viņu radošo 
aktivitāti un profesionālās kar-
jeras izaugsmi, dome pieņēma 
lēmumu piedalīties IZM iz-
sludinātajā projektā pedagogu 
profesionālās darbības kvalitā-
tes novērtēšanai, kas arī moti-
vē skolotājus pašvērtējumam 
un stipendijas ieguvei. Šajā 
projektā piedalās skolotāji ne 
tikai no mūsu vidusskolām, 
bet arī no visām pirmsskolas 
izglītības iestādēm.

Pateicoties mūsu skolotāju 
zināšanām, entuziasmam un 
atbildībai, varam priecāties par 
labajiem skolēnu rezultātiem 
olimpiādēs un konkursos. Īpa-
ši jāatzīmē labie rezultāti bio-
loģijā, ķīmijā un matemātikā.

Noslēdzot mācību gadu, ce-
ram uz sekmīgiem rezultātiem 
arī eksāmenos un ieskaitēs.

Zied ievas, ķirši un saule 
sola jauku vasaru! Ieklausīsi-
mies sevī, viens otrā, domāsim 
un darīsim!

Lai valda dzīvotprieks!

Latvijas reģionos strādā 21 sirds veselības kabinets, 
kur reizi gadā katrs iedzīvotājs var pilnīgi bez maksas 
un bez ārsta nosūtījuma izmeklēt sirds veselības 
riska faktorus – izmērīt asinsspiedienu, noteikt 
holesterīna un cukura līmeni asinīs, veikt auguma un 
svara mērījumus, noteikt ķermeņa masas indeksu, kā 
arī saņemt konsultācijas par sirds un asinsvadu slimību 
riskiem un uzzināt, kā rūpēties par savu veselību.

Olaines novada iedzīvotājiem tuvākie sirds veselības 
kabineti:
Jelgavā
“Zemgales 
veselības centrs”, 
Zemgales prospekts 15.
Tālr. iepriekšējam 
pie rak stam: 63084004.

Rīgā 
RPSIA “Veselības 
nams 5”, 
Grēcinieku iela 34.
Tālr. iepriekšējam 
pierakstam: 67224755.

Parūpējies par savu veselību!

Lielā talka Olaines novadā
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Pienācis pavasaris un Olai-
nes pirmsskolas izglītības ies-
tādē „Zīle” 30.aprīlī tradicio-
nāli noritēja kārtējie sporta 
svētki bērniem. 

Mācību gada laikā bērni 
aktīvi nodarbojas ar sportu, lai 
saglabātu veselību, un pavasa-
rī parāda savas aktivitātes un 
sporta garu. Visi bērni bija sada-
līti komandās, kas atšķīrās pēc 
noformējuma. Pēc īsas sporta 

Sveicināti sporta svētkos!

svētku atklāšanas uzrunas pie 
bērniem uz skrituļslidām iera-
dās Mikimauss, kas sagādāja 
bērniem pārsteiguma momen-
tu. Mikimausa lomā iejutās de-
putāts un mūsu deju skolotājs 
Jānis Precinieks. Pēc kopējās 
iesildīšanās visi dalībnieki kopā 
devās izmēģināt savus spēkus 
pārvarot šķēršļu joslas, ko bija 
sagatavojusi sporta skolotāja 
un izvietojusi apkārt galvenajai 

ēkai. Bija jāpārvietojas no sali-
ņas uz saliņu, jāpārvar ātruma 
posms ar skrejriteni, no nūjām 
vajadzēja izveidot figūras, kā 
arī citi uzdevumi veiklībai un 
ātrumam. Izpildot visus uzde-

vumus  sportā, bērni ar saviem 
skolotājiem tālāk devās uz pie-
pūšamo atrakciju, kur priecājās 
lēkājot, lienot cauri tunelim un 
šļūcot no slidkalniņa. Sporta 
diena bija izdevusies varena un 

rezultātā katra sporta komanda 
tika apbalvota ar diplomiem un 
rotaļlietām.

Larisa Korņejeva, 
PII “Zīle” vadītāja 

Projekts „Pedagogu kon-
kurētspējas veicināšana izglī-
tības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” sniedz finansiā-
lu atbalstu - stipendijas 100 
latu apmērā četrus mēnešus 

Izglītības 
iestādes

Pedagogu – stipen-
diātu skaits apak-

šaktivitātē 1.2.1.2.2. 
„Atbalsts vispārējās 
izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prio-
ritārajos mācību 

priekšmetos”

Pedagogu – stipendiātu skaits apakšak-
tivitātē 1.2.2.1.5. „Pedagogu konkurēt-
spējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”

Stipen-
diātu 
skaits

2009.IX-2010.VI 2009.XI-2010.II 2010.III-2010.VI
Olaines 1. vsk. 9 12   2 23
Olaines 2. vsk. 6 15   9 30
SPII „Ābelīte” -   2 19 21
PII „Dzērvenīte” -   3   4   7
PII „Magonīte” -   4   4   8
PII „Zīle” -   1   6   7
OMTK 3   -   -   3

18 pedagogi 37 pedagogi 44 pedagogi 99

Olaines novada pedagogu līdzdalība 
Eiropas Sociālā fonda finansētajos 
projektos 2009./2010.mācību gadā

- pedagoga darbam izglītības 
iestādē nepieciešamajai pār-
kvalifikācijai un pedagogu no-
vērtēšanas sistēmas ieviešanai 
un tālākai attīstībai. Projek-
ta gaitā, izvērtējot pedagoga 

darba rezultātus, tiek veici-
nāta pedagogu profesionālās 
karjeras attīstība un izglītības 
kvalitātes paaugstināšana, un 
pedagogam ir iespēja iegūt 
kvalifikācijas pakāpi.

 Projekta „Atbalsts vispārē-
jās izglītības pedagogu nodro-
šināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos” mērķis ir nodro-
šināt vispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestādēs 
nepieciešamo pedagogu skaitu 
prioritārajos mācību priekšme-
tos un veicināt pedagogu iesais-
tīšanos darbā izglītības iestā-
dēs, piešķirot pedagogiem, kuri 
māca no 7. līdz 12. klasei kādu 
no prioritārajiem mācību priekš-

metiem (fiziku, ķīmiju, bioloģi-
ju, matemātiku, informācijas 
tehnoloģijas un kādu no Eiropas 
Savienības valstu svešvalodām), 
mērķstipendijas no 65 līdz 150 
latu apmērā, kā arī studentiem, 
kuri strādā izglītības iestādēs 
un māca prioritāros mācību 
priekšmetus mērķstipendijas 
100 latu apmērā. Lai skolotāji 
saņemtu stipendijas, viņiem ir 
jāstrādā pie mācību priekšmeta 
metodikas pilnveides, jāveicina 

izglītojamo interese par attiecī-
go dabaszinību vai svešvalodu 
jomu, pašam jāveic zinātniski 
pētnieciskais darbs pedagoģijā 
vai izglītības zinātnē vai jāvada 
skolēnu zinātniski pētnieciskā 
darbība, kā arī jāveic konsulta-
tīvais darbs mācību motivācijas 
veicināšanai. 

Mārīte Zaube,
Speciālists izglītības,  

kultūras un jaunatnes lietās

1. Saistošie noteikumi no-
saka nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu piemērošanas 
kārtību Olaines novadā fiziskām 
personām, kuras deklarējušas 
dzīvesvietu Olaines novada paš-
valdības administratīvajā terito-
rijā. 

2. Atvieglojumi no nekus-
tamā īpašuma nodokļa taksācijas 
gada aprēķina summas var tikt 
piemēroti par nekustamo īpašu-
mu, kurš netiek izmantots uzņē-
mējdarbībai un no tā netiek gūti 
cita veida ienākumi (iznomāts), 
šādām nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātāju kategorijām:

2.1. politiski represētajām 
personām, kurām nevar 
piemērot atvieglojumus 
saskaņā ar likuma “Par 
nekustamā īpašuma no-
dokli” 5.panta otro daļu  
- 50 % apmērā;

2.2. Černobiļas atomelek-
trostacijas avārijas re-
zultātā cietušām perso-
nām – 50 % apmērā;

2.3. maznodrošinātām per-
sonām - 90% apmērā.  

3. Atvieglojumu piemēro-
šanai personai Olaines novada 
pašvaldībā jāiesniedz rakstveida 
iesniegums. Nodokļu atvieglo-
jums tiek piemērots ar nākošo 
kalendāro mēnesi, pēc iesniegu-

ma saņemšanas

4. Iesniegumam jāpievie-
no dokumentu kopijas (uzrādot 
dokumenta oriģinālu), kas ap-
liecina atvieglojuma piešķirša-
nas pamatu:

4.1. īpašuma apliecinošs do-
kuments; 

4.2. apliecība par politiski 
represētās personas sta-
tusu;

4.3. Černobiļas atomelek-
trostacijas avārijas 
rezultātā cietušās per-
sonas apliecinošs doku-
ments;

4.4. izziņa par maznodroši-
nātās personas statusu.

5. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemēro 
tikai par vienu no minētajām 
atvieglojuma kategorijām, pēc 
atvieglojuma saņēmēja izvēles.

6. Lēmumu par nekusta-
mā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu piemērošanu vai atteikumu, 
saskaņā ar šiem noteikumiem, 
pieņem Olaines novada pašval-
dības izpilddirektors.

7. Atteikumu piemērot ne-
kustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu var apstrīdēt, iesnie-
dzot iesniegumu Olaines novada  
domei. 

Saistošie noteikumi Nr.4 
Par nekustamā īpašuma nodokļa  

atvieglojumu piemērošanas kārtību 
2010.gadā Olaines novadā

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2010.gada 24.marta sēdes lēmumu
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• DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI •
• Piešķirti Ls 480 Olaines 

vēstures un mākslas muzejam 
projekta „Mākslas diena & Mu-
zeja nakts 2010” realizācijai.

• Nolemts piešķirt Olaines 
novada senioru biedrībai „Lie-
pas” lietošanā nedzīvojamās 
telpas Zemgales ielā 31, Olainē 
pagraba stāvā ar kopējo platību 
103.38 m² uz 10 gadiem.

• Nolemts piekrist pār-
ņemt Olaines novada pašvaldī-
bas īpašumā bez atlīdzības no  
SIA „Supernetto” izbūvēto Sta-
cijas ielas posmu ar trotuāru un 
āra apgaismojumu, pēc no SIA 
„Supernetto” konkretizētas in-
formācijas par nododamo būvju 
vērtību, ekspluatācijas laiku, no-
lietojumu, platību, skaitu utml.  
saņemšanas.

• 2010.gada 6.aprīlī Olai-
nes novada pašvaldībā saņemts 
Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta Rīgas reģiona 
pārvaldes Olaines nodaļas ko-

mandiera A.Jakimova iesnie-
gums ar lūgumu Olaines novada 
pašvaldībai palīdzēt iegādāties 
ūdenssūkni, lai operatīvi nodro-
šinātu ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta darbus plūdu vai 
ugunsgrēka gadījumā Olaines 
novada teritorijā. Līdz ar to no-
lemts nodot ūdenssūkni Honda 
WB 30XT Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta Rīgas re-
ģiona pārvaldei, Olaines nodaļai 
bez atlīdzības.

• Nolemts pieņemt dāvinā-
jumu no biedrības „Latvijas 
Pašvaldību savienība” (AS „Lat-
venergo” dāvanu kartes „Elektrī-
bas norēķinu kartes – 500 kWh” 
300 gab. ar mērķi – celt īpaši 
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 
personu grupu sociālo labklājī-
bu, veicot sociālā atbalsta kam-
paņu 2009. - 2010.gada apkures 
sezonas laikā, nododot Olaines 
novada pašvaldībai dāvanu kar-
tes „Elektrības norēķinu kartes 

- 500 kWh”), lai pašvaldība šīs 
dāvanu kartes nodotu trūcīgajām 
mājsaimniecībām, kas lieto AS 
„Latvenergo” piegādāto elektro-
enerģiju sekojošā secībā: - garan-
tētā minimālā ienākuma pabal-
sta saņēmēju mājsaimniecībām; 
- trūcīgo ģimeņu ar bērniem  
mājsaimniecībām. 

• Apstiprināti saistošie no-
teikumi Nr.7 „Par p/a „Olaines 
sociālais dienests” sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un izce-
nojumiem”. 

• Nolemts slēgt līgumu „Par 
medību tiesībām” ar Biedrību 
mednieku klubu „Mārupes beb-
rs”. Līguma darbības laiks -  līdz 
2011.gada 31.martam.

• Bārenim piešķirtas vienis-
tabas dzīvokļa Gaismas ielā 4, 
Stūnīšos, Olaines pagastā, īres 
lietošanas tiesības.

• Persona X uzņemta ilgsto-
šās sociālās aprūpes pakalpoju-
ma saņemšanai Olaines sociālās 

aprūpes centrā uz pastāvīgu 
laiku.

• Apstiprināti īres tiesību 
izsoles noteikumi „Olaines no-
vada pašvaldības vienistabas 
dzīvokļa īpašuma Stacijas ielā 
18-48, Olainē, Olaines novadā 
īres tiesību izsoli uz 12 gadiem”.

• Nolemts pagarināt dzīvok-
ļa īpašuma Kūdras ielā 6-55, 
Olainē, Olaines novadā īres 
tiesību izsoles termiņu, nosa-
kot pieteikšanās un dokumentu 
iesniegšanas termiņu līdz 2010.
gada 20.maijam plkst.15.00.

• Nolemts novirzīt, nekus-
tamā īpašuma (NĪ) „Stūrīši”, 
Stūnīšos, Olaines pagastā pār-
maksāto nekustamā īpašuma 
nodokļa summu Ls 1241.22 
kārtējo nodokļu maksājumu 
segšanai 2010.gadā. Pārējo 
pārmaksāto nodokļa summu  
Ls 9759.15 ieskaitīt nākošo (kār-
tējo) gadu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumos atbilstoši 

katra gada maksājuma nekusta-
mā īpašuma nodokļa apmēram.

• Atļauts uzsākt zemes ierī-
cības projekta izstrādi NĪ „Ma-
zālupi”, Jaunolainē pirmajam 
zemes gabalam, sadalot kopīpa-
šumā esošo zemesgabalu  divos 
vienādos zemes gabalos. Atļauts 
uzsākt zemes ierīcības projekta 
izstrādi NĪ „Grūbas”, Jaunolai-
nē, Olaines pagastā sadalīšanai 
atsevišķos īpašumos. Izstrādātie 
zemes ierīcības projekti jāie-
sniedz apstiprināšanai Olaines 
novada domē. 

• Apstiprināta zemes kadas-
trālās uzmērīšanas rezultātā pre-
cizētā kopplatība 0.3766 ha ze-
mes vienībai „Rūķi-2”, Olaines 
pagastā.

• Apstiprināta zemes ka-
dastrālās uzmērīšanas rezultātā 
precizētā kopplatība 0,0624 ha 
zemes vienībai d/s „Plakancie-
ma egles” Nr.136, Vaivados, 
Olaines pagastā.

Fotoreportāža: Muzeju nakts – 2010

vairāk foto www.olaine.lv
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Если Вы читаете эту 
заметку, это означает, что 
в семье растёт ребёнок, и 
близится то время, когда он 
пойдёт в школу. Это важное 
событие в жизни всей семьи, 
которое коснётся всех её 
членов: кто-то приобретает 
новые обязанности, кто-то, 
напротив, станет уделять 
домашним делам меньше 
времени, но самое главное 
– изменится ваш ребёнок. 
Постоянно развивающийся, 
радующий и огорчающий 
Вас, он перейдёт очередной 
рубеж – станет школьником.

Чем важен этот момент 
для ребёнка и его дальнейшей 
судьбы? Чем отличаются эта-
пы дошкольного и школьного 
детства? Как к этому нужно 
готовиться? Давайте на мину-

ту сосредоточимся и вспом-
ним тот день, когда мы пошли 
«первый раз в первый класс». 
А теперь, когда Вы вспомни-
ли, что не всегда были взрос-
лыми, постарайтесь ответить 
себе на вопрос: «Готовы ли 
мы отдать своего ребёнка в 
школу?». 

Советы родителям
1. Неплохо посоветоваться 

с детским психологом, если 
Вы ощущаете тревогу.

2. Необходимо больше за-
ниматься играми и задания-
ми, развивающими память, 
внимание, тонкую моторику.

3. Нужно обратить вни-
мание на то, умеет ли Ваш 
ребёнок общаться с другими 
детьми. Развитию этой спо-
собности служат игры.

4. Предвидятся сложнос-

Скоро в школу
ти, связанные со здоровьем 
ребёнка, но ещё есть время 
заняться закаливанием и об-
щеукрепляющими упражне-
ниями.

5. Если ребёнок слишком 
привязан к матери, может 
быть, стоит отложить школу 
на год.

Внимательные родители 
умеют предвидеть и избегать 
проблем школьной адаптации, 
но для этого необходимо быть 
уверенным, что Ваш ребёнок 
обладает достаточной пси-
хологической зрелостью для 
того, чтобы учиться в школе.

Итак, что же такое школь-
ная зрелость или, как ещё го-
ворят, психологическая готов-
ность к школе:

• умение играть в ролевые, 
сюжетные и, что самое важ-

ное для школы – в игры с 
правилами.

• постижение разнообраз-
ных социальных связей: ребё-
нок не устаёт от других детей, 
а общение с учительницей не 
является для него отдельной 
сложной задачей.

В противном случае на-
грузка начальной школы мо-
жет оказаться непомерной и 
привести к появлению невро-

тических симптомов у ребён-
ка (капризности, плаксивос-
ти, страха перед учениками и 
учительницей и даже отказу 
ходить в школу).

Желаем успехов в школь-
ной жизни!

Надежда Мурина и 
Надежда Мигуша, 
учителя Олайнской 
средней школы №2 

Продолжение. 
Начало в апрельском номере

Согласно обязательному 
положению №  134 «О по-
рядке присуждения и получе-
ния социальных услуг и соци-
альной помощи в Олайнском 
крае» социальные услуги и 
социальная помощь присуж-
дается только тем персонам, 
которые живут в Олайнском 
крае и у которых место жи-
тельства задекларировано в 
Олайнском крае. 

Согласно  обязательному 
положению №  134 установле-
ны следующие виды пособий:

Пособие по обеспечению 
уровня доходов гаранти-
рованного минимума при-
суждается, вычисляется и 
выплачивается согласно нор-
мативным актам Кабинета 
министров.

Пособие на квартиру вы-
плачивается:

- малоимущим семьям, 
пенсионерам и инвалидам, в 
семьях которых нет работос-
пособных членов семьи – 50% 
от условной платы за отопле-
ние на 40 м² на одного челове-
ка и на 18 м² на каждого сле-
дующего человека в семье в 
определенный отопительный 
сезон не больше чем на 6 ме-
сяцев и не более 150 латов;

- пенсионерам и инвали-
дам, в семье которых нет ра-
ботоспособных членов семьи 
и доходы которых в месяц на 
одного человека составля-
ют меньше чем 75% от уста-
новленной минимальной за-
рплаты в государстве. Размер 
пособия – 75% от условной 
платы за отопление на 40 м² 

Социальные вопросы
на одного человека и на 18 м² 
на каждого следующего чело-
века в семье в определенный 
отопительный сезон не боль-
ше чем на 6 месяцев и не бо-
лее 200 латов.

Чтобы получить пособие 
на квартиру в социальную 
службу необходимо подать 
следующие документы:

- заявление, в котором не-
обходимо указать все доходы 
семьи;

- документ, в котором ука-
зана площадь жилища.

Присужденное пособие на 
жилье:

- в случае централизо-
ванного отопления перечис-
ляется на счет организации, 
оказывающей услуги по обес-
печению теплом;

- в случае индивидуально-
го отопления перечисляется 
на банковский счет подавше-
му заявление или выплачива-
ется наличными.

Пособие на оплату меди-
цинских услуг:

Пособие на протезирова-
ние зубов присуждается:

- малоимущим лицам, пен-
сионерам и инвалидам; раз-
мер пособия составляет до 25 
латов в течение 12 месяцев;

- пенсионерам и инвали-
дам доходы которых в месяц 
составляют меньше чем 75% 
от установленной минималь-
ной зарплаты в государстве; 
размер пособия до 50 латов в 
течение 12 месяцев.

Для получения пособия 
необходимо подать:

- заявление, в котором ука-
заны доходы;

- кассовый чек или копию 
квитанции строгой отчетнос-

ти (с предоставлением ориги-
нала) с персональным кодом 
человека.

Пособие в связи с дли-
тельной болезнью присуж-
дается:

- малоимущим лицам, пен-
сионерам и инвалидам; раз-
мер пособия составляет до 40 
латов в течение 12 месяцев;

- пенсионерам и инвали-
дам доходы которых в месяц 
составляют меньше чем 75% 
от установленной минималь-
ной зарплаты в государстве; 
размер пособия до 60 латов в 
течение 12 месяцев;

- длительно лежачим (не-
передвигающимся) пенсионе-
рам и инвалидам, за которыми 
требуется уход, размер посо-
бия на приобретение предме-
тов гигиены составляет до 80 
латов в течение 12 месяцев;

- длительно лежачим (не-
передвигающимся) пенсионе-
рам и инвалидам, за которыми 
требуется уход, и доходы кото-
рых в месяц составляют мень-
ше чем 75% от установленной 
минимальной зарплаты в го-
сударстве, размер пособия на 
приобретение предметов ги-
гиены составляет 100 латов в 
течение 12 месяцев.

Пособие в размере 50% 
присуждается человеку в том 
случае, если:

- он проходил курс лечения 
в больнице или более 10 дней 
в дневном стационаре;

- он проходил курс лече-
ния в больнице или дневном 
стационаре 2 или большее 
количество раз в течение 12 
месяцев;

- он находился в реалиби-
тационном учреждении более 

10 дней;
- человеку в лечебном за-

ведении делали операцию;
- он проходил курс лечения 

в больнице или дневном ста-
ционаре один раз 10 и менее 
дней.

Для получения пособия 
необходимо подать:

- справку из медицинского 
учреждения о нахождении в 
больнице/ стационаре/реаби-
литационном учреждении;

- длительно лежачим (не-
передвигающимся) пенсионе-
рам и инвалидам, за которыми 
требуется уход, необходимо 
подать справку от лечащего 
врача о состоянии здоровья 
и необходимости регулярно 
использовать дополнительно 
предметы гигиены.

В случае, когда человек, 
которому присуждено посо-
бие, из-за состояния здоровья 
или других каких-либо при-
чин не может сам получить 
это пособие, оно может быть 
выплочено другому лицу, если 
то в свою очередь письменно 
подтвердит, что пособие будет 
потрачено на нужды челове-
ка, которому оно присуждено. 

Пособие ребенку инва-
лиду, нахождение которого в 
больнице или реабилитаци-
онном учреждении согласно 
заключению врача возможно 
только с сопровождающим, 
присуждается в размере 100 
латов в течение 12 месяцев.

Пособие на приобретение 
медикаментов, мед.товаров 
и медицинских услуг при-
суждается:

- малоимущим лицам, пен-
сионерам и инвалидам до 30 
латов в течение 12 месяцев;

- пенсионерам и инвали-
дам, доходы которых в месяц 
составляют меньше чем 75% 
от установленной минималь-
ной зарплаты в государстве; 
размер пособия до 40 латов в 
течение 12 месяцев.

Для получения пособия 
необходимо подать кассовый 
чек или копию квитанции 
строгой отчетности (с предо-
ставлением оригинала) с пер-
сональным кодом человека.

Малоимущим, больным ту-
беркулезом, которым каждый 
день необходимо посещать 
медицинское учреждение для 
получения медикаментов – 
при предоставлении справки 
лечащего врача о количестве 
посещений, полагается 1 лат  
за каждый день посещений 
мед.учреждения. 

В случае, когда человек, 
которому присуждено посо-
бие, из-за состояния здоро-
вья или других каких-либо 
причин не может сам полу-
чить это пособие, то оно мо-
жет быть выплочено другому 
лицу, если то в свою очередь 
письменно подтвердит, что 
пособие будет потрачено на 
нужды человека, которому 
оно присуждено. 

«Социальные кровати» 
оплачиваются малоимущим 
лицам, пенсионерам и инва-
лидам, у которых нет родс-
твенников, которые могли 
бы обеспечить необходимый 
уход. «Социальные кровати» 
оплачиваются не более чем 6 
месяцев.

Пособие на пропитание 
Пособие на пропитание 

продолжение на стр. 7 u 
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Uzsāk izstrādāt 
dabas aizsardzības plānu

Šī gada 3. jūnijā plkst. 10:00 
Olaines vēstures un mākslas muzejā 

(Zemgales ielā 33)  
notiks informatīvā sanāksme 

par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu  
dabas liegumam “Melnā ezera purvs”. 
Dabas liegums atrodas Olaines novadā.  

Plāna izstrādātājs EK projekta LIFE08NAT/LV000449  
“Augstā purva biotopu atjaunošana  

īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā”
ietvaros ir Latvijas Dabas fonds 

(Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV - 1011, tālr. 67830999, www.ldf.lv).
Aicināti visi interesenti!

ученикам:
- присуждается детям ма-

лоимущих семей, которые 
получают основное образова-
ние (учатся до 9 класса вклю-
чительно), и выплачивается в 
течение учебного года по 25 
латов в месяц;

- присуждается на 3 меся-
ца, начиная с того месяца, ког-
да семья признана малообес-
печенной;

- если школьник учится 
в школе за границами терри-
тории Олайнского края, не-
обходимо подать справку от 
соответствующего учебного 
заведения о том, что ребенок 
там учится, и после 1 декабря 
в справке необходимо указать, 
что ребенок регулярно посе-
щает школу и учится успеш-
но;

- пособие выплачивается 
наличными или перечисляет-
ся на банковский счет одного 
из родителей или предостави-
теля услуги питания в школе.

Пособие на пропитание 
воспитанникам дошкольных 
учреждений:

- в размере 20 латов в ме-
сяц присуждается детям ма-
лоимущих семей, которые 
посещают дошкольное уч-
реждение;

- если ребенок посеща-
ет  дошкольное учреждение 
за границами территории 
Олайнского края, необходимо 
подать справку от соответс-
твующего учебного заведения 
о том, что ребенок его посе-
щает;

- пособие выплачивается 
наличными или перечисляет-
ся на банковский счет одного 
из родителей или предоста-
вителя услуги питания в де-
тском саду.

Пособие на пропитание 
детям в летних лагерях при-
суждается детям малоимущих 
семей в размере до 30 латов в 
сезон.

Бесплатное питание при-
суждается следующим жите-
лям:

- лицам, уровень доходов 
которых составляет меньше 
чем установленный мини-
мальный гарантированный 
уровень доходов;

-  пенсионерам и инвали-
дам доходы которых в месяц 
составляют меньше чем 75% 
от установленной минималь-
ной зарплаты в государстве и 
у которых нет законных кор-
мильцев, которые могли бы 
помочь материально;

- бездомным, у которых 
нет доходов, и у которых пос-
леднее декларированное мес-
то жительства – Олайнский 
край или которые в данный 

Социальные вопросы
u продолжение со стр. 6 момент находятся на террито-

рии Олайнского края;
- пособие присуждают ра-

ботоспособным лицам на 3 
месяца, пенсионерам и инва-
лидам на 6 месяцев.

Бесплатно покушать пред-
лагается в Олайнском центре 
по социальному уходу.

Пособие на пропитание 
лицам в дневных центрах и 
других учреждениях по соци-
альному уходу присуждается 
малоимущим лицам, детям 
малоимущих семей, пенси-
онерам, инвалидам. Данное 
пособие выплачивается пре-
доставителю услуги питания 
согласно заключенному дого-
вору.

Пособие на образование 
и воспитание ребенка

В связи с началом учеб-
ного года на приобретение 
учебных материалов пособие 
в размере 50 латов присуж-
дают одному из родителей 
на каждого ребенка из мало-
обеспеченной семьи или опе-
куну, если ребенок не достиг 
возраста 18 лет и учится на 
дневном отделении в школе. 
Пособие выплачивается на 
основании заявления, подан-
ного в социальную службу 
до 1 октября текущего года. 
Если школьник учится в шко-
ле за границами территории 
Олайнского края, необходимо 
подать справку от соответс-
твующего учебного заведения 
о том, что ребенок там учится.

Пособие на уход
Присуждается пенсионе-

рам и инвалидам, у которых 
нет кормильцев, которые 
обеспечили бы уход за ними, 
которые не получают пособие 
по уходу от государства и за 
которыми на дому не ухажи-
вает представитель Олайн-
ской социальной службы. 

Пособие выплачивается 
- пенсионеру или инвали-

ду в размере 15 латов в месяц;
- пенсионеру или инвали-

ду, нуждающемуся в длитель-
ном уходе – 30 латов в месяц.

Для присуждения пособия 
необходимо подать в соци-
альную службу заявление и 
заключение врача о необходи-
мости этой услуги.

Пособие присуждается на 
6 месяцев.

Пособие в связи со смер-
тью

Пособие присуждается 
лицу, которое организует по-
хороны:

- на умершего, который 
являлся малоимущим лицом, 
пенсионером или инвалидом, 
присуждается пособие в раз-
мере 100 латов;

- на умершего, который 
являлся пенсионером или ин-
валидом и доходы которого в 

месяц составляли меньше чем 
75% от установленной мини-
мальной зарплаты в государс-
тве, присуждается пособие в 
размере 200 латов;

- на умершего, за которо-
го не выплачевается пособие 
на похороны от государства, 
присуждается пособие в раз-
мере 300 латов.

Пособие присуждается 
если последнее место житель-
ства умершего было задекла-
рировано в Олайнском крае.

Для присуждения пособия 
необходимо не позже чем 3 
месяца после регистрации 
смерти подать заявление и ко-
пию свидельства о смерти.

Пособие в критической 
ситуации

Пособие в размере до 50 
латов выплачивается, если че-
ловек в виду непредвиденных 
обстоятельств не может удов-
летворить основные потреб-
ности. Пособие выплачивает-
ся основываясь на заявление, 
приложенным документам и 
информацию, которой владе-
ет социальная служба. При 
необходимости проводятся 
дополнительные проверки.

Пособие сиротам и де-
тям, оставшимся без опеки 
родителей

Пособие присуждается 
в порядке установленном в 
12 пункте Закона о защите 
прав детей, а также в поло-
жении Кабинета министров 
от 15 ноября 2005 года №857 
«Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās». Если ребе-
нок продолжает учиться, не 
использованные гарантии со-
храняются все время учебы, 
но не дольше чем до достиже-
ния ребенком возраста 24 лет.

Размер пособия:
- для того, чтобы начать 

самостоятельную жизнь в 
размере двух пособий по со-
циальному обеспечению (вы-
плачивается один раз);

- на приобретение быто-
вых приборов и мягкого ин-
вентаря – 175 латов (выплачи-
вается один раз или выдаются 
бытовые приборы и мягкий 
инвентарь на эту сумму);

- пособие на погашение 
ежемесячных расходов в раз-
мере пособия по социальному 
обеспечению (выплачивает-
ся ежемесячно), если ребе-
нок непрерывно продолжает 
учиться в общеобразователь-
ном учебном заведении, полу-
чая среднее образование, или 
в профессиональном учебном 
заведении; в высшем учебном 
заведении или колледже и 
успешно осваивает образова-
тельную программу.

Пособие приемным семь-
ям

Пособие присуждается 
в порядке установленном в 
25 пункте Закона сиротского 
суда и положении Кабинета 
министров от 19 декабря 2006 
года №1036 «Audžuģimenes 
noteikumi». Размер пособия:

- на пропитание ребенка 
составляет размер минималь-
ной заработной платы (выпла-
чивается ежемесячно);

- на приобретение одежды 
и мягкого инвентаря – 100 ла-
тов (выплачивается один раз в 
год).

Пособие опекунам
Пособие опекуну на про-

питание ребенка присужда-
ется в размере пособия по 
социальному обеспечению на 
каждого ребенка, находящем-
ся в опекунстве. Пособие вы-
плачивается ежемесячно до 
момента достижения ребен-
ком совершеннолетия. 

Пособие присуждается 
тем приемным семьям и опе-
кунам, которые таковыми 
были назначены решением 
Сиротского суда Олайнского 
края. 

В социальном пособии 
могут отказать в следующих 
случаях:

- если человек отказался 
от предложенной работы или 
участия в общественных ра-
ботах;

- если человек отказался 
принять участие в мероприя-
тиях по повышению профес-
сиональных навыков или по 
способствованию работозаня-
тости;

- если человек отказался от 
медицинской или социальной 
реабилитации;

- если не выполняет на-
ложенные обязательства по 
улучшению своей социальной 
и экономической ситуации;

- если невозможно опреде-
лить реальные доходы персо-
ны или семьи;

- если человек или семья 
не использует все у них име-
ющиеся ресурсы и возмож-
ности по улучшению обстоя-
тельств их жизни;

- если в декларации по до-
ходам указаны неправдивые 
данные и не указаны все дохо-
ды семьи.

Пособие на жилище не 
присуждается в следующих 
случаях:

- если в течение текущих 
12 месяцев человеком было 
осознанно улучшено жилище 
или условия для проживания;

- если члены одной семьи 
проживают в нескольких жи-
лищах;

- если человек / семья жи-
вет и декларировал свое мес-
то жительства в Олайнском 
крае меньше чем 12 месяцев.
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Olaines nova-
da pašvaldība 
sirsnīgi sveic 
maijā
70. gadskārtā
Alīnu Bērziņu
Rūtu Bērziņu
Rasmu Brikmani 
Grigoriju Fedoruku
Skaidrīti Fjodorovu
Annu Geisteri
Nigmatullu Gimranovu
Ivaru Gothardu
Mainu Gubinu
Jekaterinu Jermolajevu
Vandu Kasperoviču
Valdu Kārkliņu
Zinaidu Kožičenkovu
Zinaidu Kulačoku
Zoju Lalo
Jāni Levīzeru
Albinu Madoņecku
Gaļinu Masļeņņikovu
Arkādiju Mežecki
Juri Ošiņu
Lidiju Pavlovu
Alinu Račiku
Elfrīdu Samitinu
Dmitriju Sozonovu
Pēteri Trubaču
Konstantīnu Zablocki

75. gadskārtā
Rimmu Agejevu 
Petru Drungelu
Ņinu Kaptjugu
Raisu Korozu
Ritmu Kosotinu
Gunu Rušmani
Antoņinu Sazonovu
Annu Sviku
Ņinu Šafro
Arvīdu Šulcu
Antoņinu Tihoņenko 
Marutu Zukuli

80. gadskārtā
Mariju Botjanu
Tobiju Ernestsonu
Valentīnu Gončari
Klavdiju Ivanovu
Jevgeņiju Kurmu
Ninu Osipovu

85. gadskārtā
Vitāliju Bobrovski
Lidiju Kapenieci
Feodosiju Seļavinu

90. gadskārtā
Liliju Jeļisejevu 
Mariju Petroviču

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums “Olai-
nes domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Atbildīgā par izdevumu 
sabiedrisko attiecību speciā-
liste Nataļja Tropkina.
Ieteikumus un komentārus 
sūtiet uz e – pastu  
natalja@olaine.lv vai zvaniet 
pa tālr. 67146026.

Olaines 1. vidusskolas alpīnisma pulciņš aicina 
visus Olaines novada jauniešus, viņu vecākus un 

jebkuru interesentu uz  
Pavasara alpīnisma svētkiem 2010, 

kas norisināsies 
29. maijā no plkst. 15:00 līdz 21:00 

Olaine 1. vidusskolas auto stāvlaukumā. 
Programmā paredzēti kāpšanas  

paraugdemonstrējumi, iespēja pašam  
izmēģināt savus spēkus kāpjot “mākslīgajās 

klintīs”, interesanti video un mūzika,  
dažādi atjautības, spēka konkursi un  

kāpšanas sacensības. 
Laipni gaidīti visi Olaines novada iedzīvotāji!

Olaines novada pavasara alpīnisma svētki 2010

Piešķirts finansējums šā-
diem bērnu un jauniešu pro-
jektiem:

• Gitas Auzānes, Unas Au-
zānes, Ivo Auzāna projektam 
„Olaines novada jauniešu 
pludmales volejbola sacen-
sības „Bumbas pavēlnieks”” 
(vadītājs Māris Auzāns) -  
Ls 286;

• Ievas Ozoliņas projektam 
„Jaunieši dažādās pilsētās – 
vienādi vai atšķirīgi?” (vadītā-
ja Aija Jankava) – Ls 170;

• Beatrises Konošonokas 
projektam „Darām kopā” (va-

Projektu konkursa “Olaines novada bērnu un 
jauniešu interešu izglītība” 1. posma rezultāti

dītāja Ilze Zemīte) – Ls 285;
• Brigitas Mednes pro-

jektam „Olaines danču klubs 
2010” (vadītāja Ina Velberga) –  
Ls 150;

• Emīlijas Bērziņas projek-
tam „4.maijs. Vakar un šodien” 
(vadītāja Ārija Spuņģe) –  
Ls 225;

• Mārtiņa Pauličenoka pro-
jektam „Olaines jauniešu inte-
rešu veicināšana florbolā” (va-
dītājs Aivis Ruļuks) – Ls 299;

• Olaines Jauniešu pado-
mes projektam „Olaines no-
vada Teātra sporta draudzības 

spēles 2010” (vadītāja Vita 
Jansone) – Ls 266;

• Olaines Jauniešu pado-
mes projektam „Mis un Mis-
ters un Mini Mis un Mini Mis-
ters Olaine 2010” (vadītāja 
Vita Jansone) – Ls 300;

• Elīnas Meļņikovas pro-
jektam „Mākslas dienas 2010” 
(vadītāja Ilze Orbidāne) –  
Ls 300;

• Jura Goguļa projektam 
„Olaines novada alpīnis-
ma svētki – Pavasaris 2010” 
(vadītājs Juris Zakrevskis) –  
Ls 300;

• Gunas Sakaines projek-
tam „Olaines novada aktīvo 
jauniešu un vidusskolu parla-
mentu sadarbības prasmju tre-
niņš - nometne” (vadītājs Juris 
Zakrevskis) – Ls 300;

• Suzannas Karīnas Žiras 
(Olaines Mūzikas un mākslas 
skola, vadītājs Edgars Kvjat-
kovskis) projektam „Skulptūru 
parks 2010” - Ls 300;

• Suzannas Karīnas Žiras 
(Olaines Mūzikas un mākslas 
skola, vadītājs Edgars Kvjat-
kovskis) projektam „Puķupodi 
pilsētvidē 2010” – Ls 300.

• ĪSUMĀ • ĪSUMĀ • ĪSUMĀ • ĪSUMĀ • ĪSUMĀ • ĪSUMĀ • ĪSUMĀ •

•
Iesniegts projekta pietei-

kums „Jauniešu aktīvās atpū-
tas vietas izveide Jaunolainē, 
Pionieru ielā” Izglītības un zi-
nātnes ministrijas izsludinātajā 
projektu konkursā.

•
Saņemts līdzfinansējums 

projekta „Olaines veselības 
centra energoefektivitātes uz-
labošana un pielāgošana per-
sonām ar funkcionāliem trau-
cējumiem” realizācijai, kuras 
ietvaros paredzēta objekta SIA 
„Olaines Veselības centrs” Ve-
selības ielā 5 siltināšana un lif-
ta izbūve. 

•
Izstrādāts skiču projekts 

un tiek gatavots pieteikums 
projektu iesniegumu atlasei 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda aktivitātē „Satiksmes 
drošības uzlabojumi apdzī-
votās vietās ārpus Rīgas” 
objektam „Gājēju drošības 
uzlabošana a/c V13 „Tīraine 
– Jaunolaine posmā no Gais-
mām līdz Baložu stacijai”.

•
Tiek gatavots projekta pie-

teikums „Ūdenssaimniecības 

attīstība Stūnīšos”. Iesnieg-
šanas termiņš pieteikuma iz-
skatīšanai – 6.jūlijs. Tehniski 
ekonomiskā pamatojuma un 
Tehniska projekta dokumen-
tācijas izskatīšana un pie-
ņemšana projektiem „Ūdens-
saimniecības attīstība Olaines 
novada Pārolainē, Pēternie-
kos un Jaunolaines Lielciemā  
2. kārta”.

•
Olaines pilsētas bērnu ro-

taļa laukumu tehniska stāvok-
ļa pārbaude un remonta orga-
nizēšana.  

•
Apgaismojuma sistēmas 

apsekošana. 
•

Pavisam šogad papildu 
plānots uzstādīt septiņus in-
formatīvus stendus Olaines 
pagasta teritorijā. Pašlaik 
notiek sagatavošanas darbi – 
tiek skatīti dažādu uzņēmumu 
piedāvājumi, no kuriem tiks 
izvēlēts ekonomiski izdevīgā-
kais, un līguma gatavošana.

•
Regulāra Olaines novada 

PII „Magonīte” piebūves būv-
darbu kontrole no pašvaldības 

puses. Kā arī notiek tehnisko 
specifikāciju izstrādes darbi 
iepirkumam par mīkstā in-
ventāra un trauku piegādi PII 
„Magonīte” vajadzībām.

•
Ceļa zīmju saskaņošana ar 

Latvijas Valsts ceļa direkciju. 
•

Iesniegts projekta pietei-
kums projektu iesniegumu 
atlasei Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda 3.4.4.2 aktivitātē 
“Sociālo dzīvojamo māju sil-
tumnoturības uzlabošanas pa-
sākumi”, lai nosiltinātu Olai-
nes sociālās aprūpes centra 
ēku un uzlabotu tā iemītnieku 
apstākļus.

•
Pašvaldībai piederošo ceļu 

apsekošana.
•

Tiek pārbaudīta Atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu esa-
mība dārzkopības sabiedrībām 
un privātmāju īpašniekiem.

•
Olaines novada domes 

priekšsēdētājs J.Pavlovičs in-
formēja deputātus par veik-
tajiem pasākumiem sakarā ar 
plūdiem Olaines novadā – par 

evakuētiem cilvēkiem un dzīv-
niekiem, par ēdināšanu, par 
citiem atbalsta pasākumiem 
plūdu laikā un par nepiecieša-
mību aprēķināt zaudējumus, 
kā arī par pasākumiem, kuri 
būtu jāveic turpmāk. 

Deputāti ierosināja: 
- Uzdot izpilddirektoram 

A.Bergam sagatavot un 
iesniegt Ministru kabinetā 
aprēķinātos zaudējumus 
Olaines novada pašvaldībai 
sakarā ar plūdiem. 

- Uzdot priekšsēdētāja viet-
niecei I.Purviņai, p/a „Olai-
nes sociālais dienests” 
direktorei A.Liepiņai un at-
tīstības nodaļas vadītājam 
S.Kirilovam sagatavot iz-
skatīšanai domē iesniegtos 
iesniegumus nepiecieša-
mās palīdzības piešķiršanai 
cietušajiem trūcīgajiem un 
d/s „Ezītis” iedzīvotājiem, 
sakarā ar plūdiem. 

- Uzdot attīstības nodaļas 
vadītājam S.Kirilovam 
saņemt nepieciešamo in-
formāciju par iespēju pie-
teikties Eiropas fondiem, 
lai iegūtu līdzfinansējumu 
Misas upes sakārtošanai.
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