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No 2014.gada 4.februāra līdz 1.aprīlim notiek 2007.gadā dzimušo un Olaines novada 
administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu reģistrācija Olaines 1.vidusskolā un 

Olaines 2.vidusskolā pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā notiek bērnu no piecu gadu vecuma reģistrācija 

pirmsskolas izglītības programmā sagatavošana pamatizglītības apguvei.
Bērni no citām administratīvajām teritorijām tiks reģistrēti saskaņā

ar brīvām vietām atbilstošā klasē vai pirmsskolas grupā.

SKOLĀS UZSĀK BĒRNU REĢISTRĀCIJU

Olaines novada jauniešiem ir 
iespēja realizēt savas idejas, 
piedaloties Olaines novada jau-
niešu projektu konkursā. 

Jaunieši apgūt jaunas prasmes: 
kā pareizi uzrakstīt projekta 
pieteikumu, kā rīkoties ar fi-
nanšu līdzekļiem, kā saplānot 
laiku un aktivitātes, attīsta 
komunikācijas un sadarbības 
spējas. Ideju īstenotāji sniedz 
iespēju jauniešiem un novad-
niekiem piedalīties dažādās 
interesantās aktivitātēs un ie-
tekmēt novada attīstību.

2013. gadā tika realizēti 27 jau-
niešu projekti par kopējo sum-
mu vairāk nekā 7 000 lati. Pozi-
tīvi vērtējams ir tas, ka projekti 
tika īstenoti dažādās jomās, un  
katrs ir īpašs ar savu unikālo 
devumu. 2013. gadā visaugs-
tāk novērtētais projekts bija 
Mazena Zibaras un Viktori-
jas Bogačovas (vadītāja Irina 
Siņicina) "OLAINE - TĪRĀ 
PILSĒTA", kurā jaunieši uz-
laboja Olaines vizuālo tēlu ar 
speciāla šķīduma un krāsas 
palīdzību, atbrīvojot Olaines 
ēkas no ķēpājumiem. 

Vērtēšanas komisija par nozī-
mīgiem atzina vairākus Brigi-
tas Mednes projektus. Viens 
no tiem bija "Radošā nomet-
ne – seminārs "Olaine uz rite-
ņiem"", kurā jaunieši, dodoties 
velobraucienā pa Olaines no-

vadu, tikās ar vietējiem jaunie-
šiem un izveidoja ieteikumus 
novada attīstībai, ko prezentēja 
domes un pašvaldības pārstāv-
jiem. Jaunieši kuplā skaitā ap-
meklēja un atzina par oriģinālu 
un interesantu Līvas Janauskas 
(vadītāja Līga Gulbe) īstenoto 
projektu "Brīvā mikrofona va-
kari "OC Open Mic’ Nights".

Lai izteiktu pateicību jaunie-
šiem un projektu vadītājiem 
par ieguldīto darbu projektu 
īstenošanā, 23. janvāra pēc-
pusdienā Olaines Vēstures un 
mākslas muzejā notika kon-
kursa noslēguma pasākums. 
Projektu īstenotāji cits citu ie-
pazīstināja ar saviem projek-
tiem, kopīgi izveidojot 2013. 
gada jauniešu projektu sienu. 
Olaines domes priekšsēdētājs 
Andris Bergs konkursa dalīb-
niekiem pasniedza apliecinā-
jumu un balvu par veiksmīgi 
īstenotiem projektiem.

Ar visu īstenoto projektu sa-
rakstu un jauno projektu kon-
kursa nolikumu 2014. 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 NOVADAM

Olaines rūpju bērna ģimeņu atbalsta biedrība "Ābolītis" 
aicina ģimenes ar bērniem, kuriem ir veselības problēmas 
uz tikšanos 1.martā plkst. 11.00, Zemgales ielā 31, III st. 

Olaines NVO apvienības telpās.

AB "Ābolītis" priekšsēdētāja Tamāra Krēsliņa, 
tālr. 26094971

RŪPĒS PAR BĒRNIEM
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Daugavpilī 24.-25. janvārī notika Daugavpils atklātais 
čempionāts boksā. Tajā piedalījās arī boksa kluba "OLIMP" 
sportisti trenera Konstantina Versocka vadībā. Mūsu bokseri 

kārtējo reizi pierādīja savu augsto meistarību – zelta 
medaļas ieguva: Maksims Volčenko, Ēriks Bronskovs, 

Vladislavs Molokostenko un Raivo Vilners. Bronzas 
godalgas šoreiz izcīnīja: Nikita Šmatčenko, Davids 

Vardiašvili un Igors Volčenko.
Apsveicam mūsu sportistus!

Uzsākot jaunu gadu ir jāatceras 
arī pagājušais, lai jauno gadu 
varētu pavadīt veiksmīgi un tik 
pat sportiski kā iepriekšējo. 
2013.gads Olaines novada 
sporta dzīvē ir bijis raibs un 
krāsains – uzvaru un jaunu 
talantu pilns. Olaines novada 
iedzīvotāji var būt lepni par 
sportiskajiem novada iedzīvo-
tājiem – par tiem, kas sporto 
profesionāli, un arī par tiem, 
kas no darba brīvajā laikā ar-
vien vairāk izmanto Olaines 
novada sporta infrastruktūru 
un piedalās sporta pasākumos.
Olaines Sporta centrs var būt 
lepns par to, ka iedzīvotājiem 
ir tik daudzpusīgas iespējas pa-
vadīt savu brīvo laiku sportojot 
kopā ar ģimeni. Ir prieks redzēt 
arvien vairāk tos, kas izmanto 
jauno veloceliņu, lai dotos velo 
un skrituļslidu pārbraucienos 
no Olaines uz Jaunolaini vai 
"Uzvaras līdumu". Tos, kas 
aktīvi izmanto āra trenažierus 
un Olaines Mežaparku ik rīta 
vai vakara skrējieniem. Aiz 
sajūsmas varam tikai nopūs-
ties par tiem "trakajiem", kas 
acis nepamirkšķinot veic galvu 
reibinošus trikus Olaines un 
Jaunolaines skeitparkos. Va-
ram tikai nobrīnīties par tiem 
entuziastiem, kas plkst.5:00 no 
rīta dodas uz atjaunoto Olaines 
2.vdusskolas stadionu un veic 
ik rīta vingrošanu pie stieņiem 
vai skrien neskaitāmus apļus. 
Bet vēl lepnāki varam būt par 
sportistiem, kas smagi trenējas 
ik dienas, lai gūtu atzinību un 
godalgotas vietas Latvijas un 
pasaules mēroga sacensībās. 
Nedrīkst nepieminēt notikumu 
nr.1. – skeitbordista Jāņa Kuz-
mina jauna Ginesa rekorda sa-
sniegšanu Ķīnā. Paldies Jānim 
par Olaines novada vārda ne-
šanu pasaulē. Jānis vasarā pa-
spēja iegūt arī Eiropas čempio-

na titulu un augsto otro vietu 
pasaules čempionātā. Arī Jāņa 
audzēkņi Artūrs Liskovs un 
Adrians Bendzulis ir startējuši 
dažāda mēroga sacensībās. Ar-
tūrs ir ieguvis 2.vietu un Adri-
ans 4.vietu pasaules kausa pos-
mā Čehijā junioru konkurencē. 
Puiši šobrīd aktīvi trenējas, lai 
startētu pasaules čempionātā 
Čehijā 2014.gadā.
Kā vienu no novada izcilnie-
kiem ir jāpiemin mākslas vin-
grotāja Marika Zavadska, kas 
vasarā Latvijas jaunatnes olim-
piādē izcīnīja 5 zelta medaļas 
un 1 sudraba medaļu. Marika 
veiksmīgi startējusi arī starp-
tautiskajā turnīrā Atēnās, kur 
izcīnījusi 2.vietu daudzcīņā un 
1.vietu vingrojumā ar apli un 
vālītēm. Šobrīd Marika ir veik-
smīgi uzsākusi startus senioru 
klasē.
Vēlamies pateikties trenerim 
Konstantīnam Versockim, kurš 
spējis izaudzināt talantīgus 
jauniešus boksā. Iepriekšējais 
gads boksa klubam "Olimp" ir 
aizvadīts ļoti veiksmīgs. Pasau-
les universiādē Kazaņā Latviju 
pārstāvēja Olaines novada spē-
cīgākais bokseris Ņikita Ver-
sockis, iegūstot augsto 5.vietu. 
Ņikita triumfēja arī prestižajā 
turnīrā "Rīga Open", izcīnot 
uzvarētāju kausu. Veiksmīgi 
tika noorganizēts un aizvadīts 
tradicionālais starptautiskais 
boksa turnīrs "Olaines kauss 
2013", kur olainieši izcīnīja 
dažāda kaluma medaļas. No 
Latvijas jaunatnes čempionā-
ta gandrīz katrs aizbraukušais 
bokseris mājās pārveda meda-
ļas. 
Nevar aizmirst arī novada jau-
nos galda tenisa spēlētājus, kuri 
ir guvuši panākumus Latvijas 
čempionātā jauniešiem. Vla-
dimirs Šlikovs un Iļja Belovs 
komandu konkurencē ieguva 

2.vietu. Olaines Sporta centrs 
izsaka lielu pateicību trene-
rim Vladimiram Šlikovam par 
kluba izveidi un dažādu galda 
tenisa sacensību rīkošanu Olai-
nes novadā. 
Paldies arī visiem novada fut-
bolistiem un futbola klubam 
"FK Olaine" Alekseja Gromo-
va vadībā, kas veicina jauno 
sportistu attīstību un iesaistīša-
nos novada sporta dzīvē. Prieks 
par motokluba "Olaine" orga-
nizētajām motokrosa sacensī-
bām Olaines moto trasē. Kā arī 
nevar aizmirst par Olainē eso-
šo Inline hokeja biedrību, kas 
Olaines slidotavā rīko Latvijas 
čempionātu un dažādus inline 
turnīrus. 2013.gadā Latvijas 
inline hokeja izlase, kuras sa-
stāvā bija arī spēlētāji no Olai-
nes novada, Čehijā piedalījās 
kvalifikācijas turnīrā un nodro-
šināja sev ceļazīmi uz Pasaules 
čempionāta 1.divīziju.
Olaines Sporta centrs vēlas iz-
teikt pateicību visiem novada 
iedzīvotājiem un novada ģime-
nēm, kas piedalās novada lielos 
un mazos sporta pasākumos, 
tādā veidā parādot, ka ejam pa-
reizā virzienā.
Olaines Sporta centrs novēl vi-
siem sportistiem arī 2014.gadā 
tik pat augstus un vēl augstā-
kus sasniegumus, panākumus 
un veiksmi, kā arī visiem nova-
da iedzīvotājiem vēl aktīvāku 
līdzdalību sporta pasākumos 
un sporta dzīves veidošanā 
Olaines novadā.
Vēlamies atgādināt par jauno 
Olaines Sporta centra mājas 
lapu, kurā ir visa informācija 
par novada sporta dzīvi, noti-
kumiem, sasniegumiem un gai-
dāmajiem sporta pasākumiem 
– www.olainessports.lv. 
Aicinām iedzīvotājus rakstīt at-
sauksmes un ierosinājumus uz 
sports@olaine.lv.

Olaines Sporta Centrs pirmo 
reizi organizēja pasākumu – 
"Ģimeņu sporta diena".
Šī pasākuma mērķis bija salie-
dēt Olaines novada ģimenes un 
dot iespēju tiem sportiskā garā 
atpūsties, gūt jaunas emocijas 
un kopā ar savu ģimeni labi un 
jautri pavadīt brīvo laiku.
Saulainajā sestdienas rītā, spī-
tējot bargajam janvāra auk-
stumam, 11 novada aktīvās 
ģimenes pulcējās Olaines 2.vi-
dusskolas sporta zālē, lai ļautos 
sporta priekiem un labi pavadī-
tu savu brīvo laiku ar tuvajiem 
cilvēkiem.
Olaines Sporta centrs bija sa-
gatavojis 15 dažādas atrakcijas 
un stafetes. Dalībniekiem va-
jadzēja būt ne tikai precīziem 
metot frīsbija šķīvīšus, raidot 
bumbu vārtos, izturīgiem lecot 
ar lecamauklu, bet arī atjautī-
giem liekot puzles un atbildot 
uz erudīcijas jautājumiem. 
Ģimenes, lai atgūtu enerģiju 
un otro elpu, pēc daļas no iz-
ietajām stafetēm varēja apēst 
enerģijas pilno, Olaines Sporta 
centra sarūpēto kliņģeri. 
Varēja novērot, ka bērni ne 
tikai priecājas par iespēju iz-
kustēties, bet arī padraiskoties 
un paspēlēties ar citiem sava 
vecuma vienaudžiem. Olaines 
Sporta centram ir liels prieks, 
ka visas ģimenes bija ļoti cen-
tīgas un varēja manīt šo kopī-
bas sajūtu, darot visiem kopā 
lietas, kas atšķiras no ikdienas 
rutīnas.

Pasākuma noslēgumā visas ģi-
menes sveica Olaines novada 
mākslas vingrotājas  – Anastas-
iju Kudravcevu un Mariku Za-
vadsku un Brake dance grupu 
ar deju priekšnesumiem.
Visas ģimenes, kas piedalījās 
pasākumā, ieguva sporta cen-
tra sarūpētus suvenīrus un pa-
teicības rakstu. Visa pasākuma 
laikā stafešu tiesneši vērtēja ģi-
menes trīs dažādās kategorijās 
– draudzīgākā, saliedētākā un 
vienojošākā. 

Pēc tiesnešu lēmuma pie bal-
vas un nominācijas tika: 
•  Draudzīgākā ģimene:
 Smirnovu ģimene
•  Saliedētākā ģimene:
 komanda "ČePē"
•  Vienojošākā (par tērpiem):  
 Broku ģimene
Bet lielākais notikums bērniem 
bija loterija, kurā piedalījās vi-
sas ģimenes, lai laimētu biļetes 
uz "Līvu Akvaparku". Un lai-
mīgie bija – Strahovu ģimene.

Olaines Sporta centrs izsaka 
"milzīgu" paldies visām ģime-
nēm, kas atbalstīja un pieda-
lījās pasākumā! Paldies gal-
venajam pasākuma tiesnesim 
Mārim Auzānam un tiesnešu 
komandai no Olaines 1.vi-
dusskolas, kā arī māksliniecei 
M.Gobai par palīdzību pasāku-
ma organizēšanā!

Uz tikšanos nākošajā ģimeņu 
sporta dienā!

JAUTRI AIZVADĪTA ĢIMEŅU 
SPORTA DIENA

FILMA JAUNIEŠIEM!
24. FEBRUĀRĪ OLAINES KULTŪRAS NAMĀ 16:00

IEEJA BEZ MAKSAS

OLAINES BOKSERI IZCĪNA
MEDAĻAS DAUGAVPILĪ

MEDAĻĀM UN GODALGĀM 
BAGĀTS AIZVADĪTS 2013.GADS
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CIENĪJAMAIS OLAINES NOVADA IEDZĪVOTĀJ, PAŠVALDĪBAI IR SVARĪGA JŪSU AKTĪVA 
LĪDZDALĪBA, LAI KOPĪGI PLĀNOTU NOVADA ATTĪSTĪBU. 





Aicinām piedalīties Olaines novada attīstības programmas izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem! 
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Olaines novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām 
un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Olaines novada attīstības programmas 
2014. – 2020.gadam izstrādei. Anketas elektroniskā forma atrodas saitē: 
http://ej.uz/OlainesNovads un pašvaldības mājas lapas www.olaine.lv sākumlapā.

1.  Jūsu dzimums: 
  sieviete
  vīrietis

2.  Norādiet savu vecumu:
  līdz 18
  18 – 25
  26 – 45
  46 – 60
  61 un vairāk

3.  Jūsu izglītība: 
  pamata
  vidējā
  profesionālā
  augstākā

4.  Jūsu dzīvesvieta atrodas: 
  Olainē
  Jaunolainē
  Jāņupē
  Medemciemā
  Pēterniekos
  Stūnīšos
  citur (norādiet kur): 

5.  Jūsu nodarbošanās:
(iespējamas vairākas atbildes)
  skolēns
  students
  uzņēmējs
  privāta uzņēmuma darbinieks
  valsts, pašvaldības iestādes
 darbinieks
  valsts, pašvaldības uzņēmuma
 darbinieks
  pašnodarbināta persona
  mājsaimniece

  bezdarbnieks
  pensionārs
  cita (miniet kāda)

6.  Jūsu darba/mācību
 vieta atrodas:
  Olainē
  Rīgā
  citur (norādiet kur):

7.  Kāda tipa mājoklī Jūs
 dzīvojat?
  dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā
 pilsētā/ciemā
  privātmāja pilsētā vai ciemā 
  māja lauku teritorijā

8.  Vai tuvāko piecu gadu laikā
 plānojat mainīt dzīvesvietu?  
  jā, Olaines novada robežās 
  jā, ārpus Olaines novada
 robežām Latvijā
  jā, ārpus Latvijas
  nē

9.  Miniet iemeslu, kādēļ 
 plānojat mainīt dzīvesvietu,
 ja atbildējāt apstiprinoši 
 8.jautājumā:

Aptauja ir anonīma, tās rezul-
tāti tiks publicēti tikai apkopotā 
veidā.

Viedtālruņu lietotāji anketu
var atrast un aizpildīt šeit:

OLAINES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014. –2020.GADAM IZSTRĀDEI

Apmierina    Drīzāk Drīzāk Neapmierina Nav viedokļa /
 apmierina neapmierina  neizmantoju    

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi     
Vispārējās izglītības pakalpojumi     
Profesionālās izglītības 
pakalpojumi     
Interešu izglītības pakalpojumi     
Pieaugušo izglītības iespējas     
Kultūras un izklaides pasākumi     
Sporta pasākumi     
Veselības aprūpes pakalpojumi     
Sociālā palīdzība un  
sociālie pakalpojumi     
Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana     
Sabiedriskā transporta pakalpojumi     
Ielu/ceļu stāvoklis     
Gājēju ietves, celiņi,  
gājēju pārejas u.tml.     
Ielu apgaismojums     
Vides sakoptība     
Ūdensapgāde un kanalizācija     
Centralizētā siltumapgāde     
Atkritumu apsaimniekošana     
Mazumtirdzniecības pakalpojumi     
Sabiedriskās ēdināšanas  
pakalpojumi     
Sadzīves pakalpojumi  
(frizētavas u.tml.)     
Pasta pakalpojumi     
Banku pakalpojumi     
Internets     
Aktīvās atpūtas un tūrisma  
pakalpojumi     
Nodarbinātība (darbavietas)     
Pašvaldības darbība     

10. Novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu kvalitāte un pieejamība Olaines novadā: 

PAKALPOJUMS/JOMA 

TURPINĀJUMS 4. LPP. 

Noskaidroti konkursa "JAUNIEŠU 
GADA BALVA" uzvarētāji

17. decembra vakarā pirmo reizi novadā tika pasniegtas balvas 
konkursa "JAUNIEŠU GADA BALVA" uzvarētājiem. Konkur-
sam varēja tikt pieteikts jebkurš jaunietis vecumā no 13 līdz 
25 gadiem, bet kategorijā "Gada jauniešu balsts" pretendentiem 
nebija vecuma ierobežojuma. 

Pasākumā tika izteikta pateicība visiem nominantiem par ie-
guldīto darbu un sveikti uzvarētāji 6 kategorijās:
Gada brīvprātīgais: Beatrise Konošonoka;
Gada jauniešu projekts: "Olaine- tīra pilsēta", 
projekta īstenotāji: Viktorija Bogačova, Mazens Zibara;
Gada jaunais sportists: Marika Zavadska;
Gada jaunais mākslinieks: Viktorija Jansone;
Gada jauniešu balsts: Nadežda Murina;
Gada jaunietis: Brigita Medne.
Veicināšanas balva tika piešķirta Artūram Liskovam, preten-
dentam uz nomināciju "Gada jaunais sportists".
Vakaru paspilgtināja pasākuma vadītājs GunchaBeatbox ar 
vokālajām perkusijām, Krists Indrišonoks ar savu dziedājumu 
un Jānis Lācis no Green extreme team un Eva Vancāne ar aiz-
raujošo velo deju "Sekot tev".
Olaines novada pašvaldība izsaka pateicību brīvprātīga-
jiem jauniešiem, kas palīdzēja īstenot konkursa noslēguma 
pasākumu.
Agnese Kalniņa, jaunatnes lietu speciāliste

VISI, KAS VĒLAS 
PAPILDINĀT, 

NOSTIPRINĀT 
SAVAS

KRIEVU VALODAS 
ZINĀŠANAS

Tiek aicināti pieteikties
Olaines Pieaugušo 
izglītības centrā – 

Zemgales ielā 31, III st. 
darba laikā. 

Tālrunis: 67966741, 
e-pasts: 

picunnvo@inbox.lv 

Nodarbības notiks vakaros
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11. Paskaidrojiet plašāk atbil-
di, ja 10.jautājumā atbildējāt 
ar "drīzāk neapmierina" vai 
"neapmierina" (ierakstiet):

12. Kādus pakalpojumus, Jū-
suprāt, nepieciešams ieviest 
papildus esošajiem? (ierakstiet)

19. Jūsu IETEIKUMI paš-
valdības darba uzlabošanai: 
(ierakstiet):

14. Vai uzskatāt, ka esat pietie-
kami informēts par pašvaldības 
darbu?
  Jā
  Daļēji
  Nē 

15. Kā Jūs visvairāk iegūstat 
informāciju par pašvaldības 
darbību? (iespējamas vairākas 
atbildes) 
  pašvaldības informatīvajā 
 izdevumā "Olaines Domes
 Vēstis"
  www.olaine.lv 
  preses izdevumos 
  novada pašvaldībā
  informācijas centros
  no citiem novada 
 iedzīvotājiem
	citur (miniet kur) 

16. Kādu informāciju par paš-
valdības darbību un sniegtajiem 
pakalpojumiem Jūs vēlētos 
uzzināt vairāk: (iespējamas vai-
rākas atbildes)
  Par pašvaldības darbību 
 kopumā
  Par Jūsu pilsētu/ciemu
  Par jautājumiem saistītiem ar
 nekustamiem īpašumiem
  Par izglītības jautājumiem
  Par sociāliem pakalpojumiem
  Par novadā notiekošajiem
 kultūras un sporta pasākumiem
  Par novadā pieejamajiem
 veselības aprūpes 
 pakalpojumiem
  Par ar uzņēmējdarbību
 saistītiem jautājumiem
 Par komunālajiem 
 pakalpojumiem 
  Par pašvaldības budžetu
  Par pašvaldības attīstības
 procesiem un plāniem
 Par brīvā laika pavadīšanas
 iespējām
  Par citām jomām
 (miniet kādām): 

17. Atzīmējiet savu saistību ar 
uzņēmējdarbību:
  esmu uzņēmējs
 (norādiet nozari) 

 plānoju kļūt par uzņēmēju 
  neesmu un neplānoju kļūt 
 par uzņēmēju
 

 18. Lūdzu, norādiet ar ko 
LEPOJATIES, dzīvojot Olaines 
novadā! (ierakstiet):

 

ANKETAS UN PASTKAS-
TĪTES AIZPILDĪTAJĀM 
ANKETĀM ATRODAS:

Olaines novada pašvaldības 
ēkā,  Apmeklētāju 
pieņemšanas un 
informācijas centrā 
(Olaine, Zemgales ielā 33, 
1.st.) 
Olaines kultūras centrā 
(Olaine, Zeiferta iela 11)
Bibliotēkā 
(Olaine, Zemgales iela 24)
Olaines pagasta pārvaldē 
(Jaunolaine, Meža ielā 2)
Jaunolaines Kultūras namā 
(Jaunolaine, Meža ielā 2)
Gaismu bibliotēkā 
(Gaismas, Gaismas ielā 1-1)

OLAINES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

PALDIES PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU
APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI! 

Olaines novada attīstības programmas 
izstrāde tiek veikta, Olaines novada
pašvaldībai sadarbojoties ar 
SIA "Reģionālie projekti".

TURPINĀJUMS NO 3. LPP.
13. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pilsētā / ciemā? Prioritātes 
(atzīmēt atbilžu variantus prioritārā secībā (1-ļoti svarīgi, 10-mazāk svarīgi)) 1-10 
 
Jārekonstruē (jāuzlabo) ielas un laukumi 
Jāuzlabo ielu apgaismojums 
Jāuzlabo sabiedriskais transports 
Jāuzlabo ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana, attīrīšana 
Jāuzlabo siltumapgāde 
Jāuzlabo satiksmes drošība ielās un uz ceļiem  
(aizsargbarjeras, "gulošie policisti", gājēju pārejas) 
Jāuzlabo atkritumu apsaimniekošana 
Jāveic labiekārtošanas darbi – parku, apstādījumu kopšana, gājēju celiņi,  
soliņi, atkritumu urnas, velo novietnes u.tml. 
Jāiekārto bērnu rotaļu laukumi 
Jāveicina izglītības un kultūras iestāžu attīstība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par paš-
valdībām" 15.panta pirmās daļas 
4.punktu un 43.panta trešo daļu 
un Vispārējās izglītības likuma 
26.panta pirmo daļu, Izglītības li-
kuma 17.panta pirmo un otro prim 
daļu. 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 
Olaines novada administratīvajā 
teritorijā deklarēto pirmsskolas 
vecuma bērnu (turpmāk – bērni) 
reģistrācijas un uzņemšanas kār-
tību Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
(turpmāk – iestāde) un gadījumus, 
kuros var reģistrēt un uzņemt citās 
administratīvajās teritorijās dekla-
rētos bērnus.
2. Iestādes reģistrē un uzņem 
bērnus, ja bērna un viena vecāka 
(aizbildņa) pamatdzīvesvieta ir 

deklarēta Olaines novada adminis-
tratīvajā teritorijā.
3. Pirmsskolas izglītības program-
mu (turpmāk – programma) bēr-
ni apgūst no pusotra līdz septiņu 
gadu vecumam. Atkarībā no vese-
lības stāvokļa un psiholoģiskās sa-
gatavotības programmas apguves 
laiku var pagarināt vai saīsināt par 
vienu gadu, pamatojoties uz vecā-
ku (aizbildņu) (turpmāk – vecāki) 
iesniegumu un ģimenes ārsta atzi-
numu vai pedagoģiski medicīnis-
kās komisijas atzinumu. 
4. Bērnu uzņem vai atsaka uzņemt 
iestādē ar Olaines novada domes 
priekšsēdētāja pirmā vietnieka 
norīkojumu saskaņā ar Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas atzinumu. Vecāki var 
apstrīdēt Olaines novada domes 
priekšsēdētāja pirmā vietnieka at-
teikumu par bērna uzņemšanu ies-

tādē Olaines novada domē. 
5. Bērnus ar speciālām vajadzībām 
uzņem speciālā iestādē, pamatojo-
ties uz pedagoģiski medicīniskās 
komisijas atzinumu un saskaņā ar 
iestādē īstenojamo speciālo prog-
rammu.
6. Programmas apguvi bērnam 
nodrošina tikai vienā izglītības 
iestādē.
7. Programmas apguve iestādē sā-
kas kārtējā gada 1.septembrī.
8. Ja bērnam no pusotra gada ve-
cuma, nav iespējams nodrošināt 
pirmsskolas izglītības iegūšanu 
brīvu vietu trūkuma dēļ nevienā 
no pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības iestādēm, Olaines novada 
dome lemj par pirmsskolas izglī-
tības programmas nepieciešamo 
izmaksu kompensēšanu bērna 
izglītošanai licencētajā privātajā 
pirmsskolas izglītības iestādē vai 

pie reģistrētā privātā bērnu uzrau-
dzības pakalpojuma sniedzēja.
  
II. Pieteikumu reģistrācija un 
bērnu uzņemšana iestādēs
9. Bērnu reģistrācija iestādēs no-
tiek visu gadu, vecākiem iesnie-
dzot ziņas pieteikuma aizpildī-
šanai, uzrādot bērna dzimšanas 
apliecību un vecāku (aizbildņa) 
personu apliecinošu dokumentu.
10. Pieteikumu (1.pielikums) ap-
stiprina iestādes vadītājs (turpmāk 
– vadītājs) vai ar vadītāja rīkoju-
mu noteikts iestādes darbinieks, 
pirms tam informējot vecākus par 
iestādē īstenojamajām program-
mām un atzīmējot, kādā program-
mā vecāki vēlas bērnu reģistrēt.  
10.1.  vispārējā tipa latviešu vai
 mazākumtautību grupā;

10.2.  speciālajā latviešu vai 
 mazākumtautību grupā:
10.2.1. ar fiziskās attīstības 
 traucējumiem;
10.2.2. ar valodas attīstības 
 traucējumiem;
10.2.3. ar jauktiem (psihiskās) 
 attīstības traucējumiem;
10.2.4. ar garīgās attīstības 
 traucējumiem.
11. Reģistrējot bērnu kādā no spe-
ciālajām grupām, vecāki informē 
par bērna veselības traucējumiem 
un iesniedz ārsta speciālista atzi-
numu un pedagoģiski medicīnis-
kās komisijas atzinumu par ne-
pieciešamību nodrošināt bērnam 
atbilstošās programmas apguvi.

• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Saistošie noteikumi Nr.5 

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2014.gada 29.janvāra sēdes lēmumu (1.prot., 31.4.p.)
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU REĢISTRĀCIJAS UN UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA OLAINES 

NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Turpinājums 5. lpp.  

SAKARĀ AR OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀŽU REMONTDARBIEM VASARAS PERIODĀ, 

TIKS SLĒGTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
BĒRNU APMEKLĒJUMIEM:

OSPII "Ābelīte" – no 25.06.2014 līdz 29.07.2014
OPII "Dzērvenīte" – no 02.06.2014 līdz 08.07.2014
OPII "Magonīte" – no 30.06.2014 līdz 03.08.2014

OPII "Zīle" – no 14.07.2014 līdz 17.08.2014
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12. Vadītājs reģistrē pieteikumu 
vecāku klātbūtnē un izdrukā to di-
vos eksemplāros. Vienu pieteiku-
ma eksemplāru saņem vecāki, otrs 
paliek iestādes lietvedībā.
13. Reģistrētos pieteikumus izvē-
lēto izglītības programmu grupās 
sistematizē pieteikumu iesniegša-
nas secībā, norādot laiku (gadu, 
mēnesi), kad nepieciešama vieta 
iestādē, un, atbilstoši bērnu vecu-
ma kategorijām veido pamatreģis-
tru.
14. Vecākiem, ja zūd nepiecie-
šamība pēc vietas vai bērns ir 
iestājies citā pirmsskolas izglītī-
bas iestādē, ir pienākums atsaukt 
pieteikumu iestādē, iesniedzot 
vai nosūtot iesniegumu vadītājam 
rakstiski, elektroniski vai ziņojot 
telefoniski. 
15. Ja vecāki nav veikuši pārre-
ģistrāciju un neatsauc pieteikumu 
atbilstoši 14.punktam, un pārbau-
dot Valsts Izglītības informācijas 
sistēmas datu bāzē tiek konstatēts, 
ka bērns apmeklē citu pirmsskolas 
izglītības iestādi, iestādes vadītājs 
atsevišķi pārreģistrē bērnu pamat-
reģistra beigās.
16. Vecāki, kuri reģistrējuši bērnu 
iestādē, līdz tam brīdim, kamēr 
bērnam tiek nodrošināta vieta, kat-
ru gadu aprīlī veic pārreģistrāciju, 
ierodoties iestādē. Atgādinājums 
par pārreģistrāciju tiek publicēts 
"Olaines domes vēstīs".
17. Veicot bērna pārreģistrāciju, 
vecāki uzrāda pieteikuma eksem-
plāru, kurā vadītājs vai iestādes 
pilnvarota persona izdara atzīmi 
par pārreģistrācijas faktu, norāda 
datumu un apliecina to ar savu pa-
rakstu. Vienlaikus vecāki paraksta 
apliecinājumu par to, ka uz pārre-
ģistrācijas brīdi bērna un viena ve-
cāka (aizbildņa) pamatdzīvesvieta 
ir deklarēta Olaines novada admi-
nistratīvajā teritorijā. 
18. Ja vecāki aprīlī neveic pārre-
ģistrāciju, bērns zaudē pieteiku-
ma reģistra kārtas numuru un tiek 
pārreģistrēts reģistra beigās uz 
01.septembri. 
19. Ja pēc pārreģistrācijas, veicot 
apliecinājumā sniegtās informā-
cijas atbilstības pārbaudi, Olaines 
novada pašvaldības dzimtsaraks-
tu nodaļa konstatē, ka bērns nav 
deklarēts Olaines novada admi-
nistratīvajā teritorijā, bērns zaudē 
pieteikuma reģistra kārtas numuru 
un tiek pārreģistrēts atsevišķajā 
reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 
27.punktu.
20. No 1.maija līdz 30.jūnijam 
vadītājs informē telefoniski vai at-
kārtoti ar ierakstītu pasta sūtījumu 
bērna vecākus par iespēju uzņemt 
bērnu iestādē, kā arī par nepie-
ciešamo dokumentu iesniegšanu 
saskaņā ar šo saistošo noteikumu 
23.punktu. Vadītājs grupas kom-
plektē no 1.jūlija līdz 25.augus-
tam.
21. Komplektējot grupas, ārpus 
kārtas uzņem:
21.1. Olaines novada pašvaldības 

izglītības iestādes darbinie-
ku bērnus uz darbinieka dar-
ba tiesisko attiecību laiku;

21.2. bērnus, kuriem ar pedago-
ģiski medicīniskās komisijas 
atzinumu speciālās prog-
rammas apguve nomainīta ar 
vispārējo, ja bērni līdz tam 

izglītojās speciālā izglītības 
iestādē.

21.3. bērnus, kuru vecāki ir 1. vai 
2.grupas invalīdi;

21.4. bērnu, kura māsa/brālis ap-
meklē iestādi un reģistrēts 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādes bērnu uz-
ņemšanas reģistrā ne vēlāk 
kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc 
dzimšanas;

21.5. daudzbērnu ģimeņu bērnus 
(ja ģimenē ir trīs un vairāk 
nepilngadīgie bērni).

22. Tos bērnus, kurus nebija iespē-
jams uzņemt iestādē pieteikumā 
norādītajā laikā vai kuru vecāki 
30 dienu laikā no ierakstītā pasta 
sūtījuma saņemšanas dienas nav 
atsaukušies uz vadītāja aicināju-
mu iesniegt šo saistošo noteikumu 
23.punktā minētos dokumentus, 
vadītājs pārreģistrē uz nākamo pe-
riodu pieteikumu reģistra beigās.
23. Lai bērnu uzņemtu iestādē, ve-
cākiem jāiesniedz šādi dokumenti:
23.1. iesniegums par bērna uzņem-

šanu iestādē (2.pielikums);
23.2. Izglītojamā medicīnas karti 

(veidlapa Nr.026/u);
23.3. pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinums, ja bērns 
apgūs speciālo programmu.

24. Vadītājs izskata 23.punktā mi-
nētus dokumentus un atbilstības 
gadījumā iesniedz Olaines novada 
domei. Olaines novada dome veic 
informācijas pārbaudi, reģistrē un 
Sociālo, izglītības, kultūras jautā-
jumu komiteja pieņem atzinumu 
kārtējā komitejas sēdē norīkojuma 
noformēšanai un izsniegšanai. 
25. Bērna uzņemšanu iestādē, 
pamatojoties uz šo saistošo no-
teikumu 23.punktā minētajiem 
dokumentiem un Olaines novada 
domes priekšsēdētāja pirmā viet-
nieka norīkojumu, noformē ar va-
dītāja rīkojumu, norādot program-
mu, kuru bērns apgūs.
25.1. Pirms iestājoties iestādē, ve-

cākiem jānoslēdz līgums ar 
Izglītības iestādi 

 (3.pielikums).
27. Iestādēs uzņem Olaines no-
vadā nedeklarētos bērnus tikai uz 
brīvām vietām, kurām ir izveidots 
atsevišķs reģistrs.
28. Iestādē bērna vieta tiek sa-
glabāta ne ilgāk par 3 mēnešiem, 
ja pirms tam vecāki uzrakstījuši 
iesniegumu par attaisnojošiem ie-
mesliem. Viena mācību gada laikā 
vieta var tikt saglabāta vienu reizi. 
Izņēmums ir ilgstoša slimošana, 
kuru apstiprina atbilstošā ģimenes 
ārsta izziņa (atzinums).
29. Ja bērns neattaisnoti neap-
meklē Izglītības iestādi vairāk kā 
1 mēnesi, iestādes vadītājs sagata-
vo vecākiem rakstisku informāci-
ju un nosūta to ierakstītā vēstulē. 
Vecākiem 10 darba dienu laikā no 
informācijas vēstules izsūtīšanas 
dienas rakstiski jāpaziņo neap-
meklēšanas iemesls. Ja iemesls 
nav pamatots vai arī vecāki 10 
darba dienu laikā no informācijas 
vēstules izsūtīšanas dienas nav 
paziņojuši iemeslu, vieta Izglītī-
bas iestādē tiek anulēta. Lēmumu 
iestādes vadītājs paziņo ierakstītā 
vēstulē.

III. Iestāžu noslogotības 
kontrole
30. Kontroli par iestāžu noslogo-
tību nodrošina Olaines novada 
dome. Iestādes vadītājs:

30.1. līdz katra kalendārā gada 
05.septembrim (dati uz 
1.septembri) iesniedz Olai-
nes novada domē attiecīgo 
iestādi apmeklējošo bērnu 
sarakstu;

30.2. līdz katra kalendārā gada 
05.oktobrim iesniedz ko-
pējo pieteikto uz vietu pie-
šķiršanu bērnu reģistru. 

30.3. katru ceturksni, līdz nā-
košā mēneša 5.datumam 
iesniedz pārskatus par iz-
maiņām, kādas notikušas 
iepriekšējā periodā:

30.3.1. bērni, kas pārtraukuši ies-
tādes apmeklēšanu;

30.3.2. grupās reģistrēto bērnu 
skaitu, norādot vecuma 
grupu, brīvās vietas tajās 
un reālo iestādes apmeklē-
tību.

      
IV. Bērnu atskaitīšana 
no iestādes
31. Bērnu atskaita no iestādes ar 
vadītāja rīkojumu šādos gadīju-
mos:
31.1. pēc vecāku rakstiska ie-

snieguma;
31.2. ja bērns ir saņēmis izziņu, 

ka apguvis obligāto pirms-
skolas izglītību;

31.3. ja vecāki neveic maksāju-
mus par bērna ēdināšanu 
un 10 darba dienu laikā 
pēc rakstiska atgādinājuma 
saņemšanas (izsūtīšanas) 
to nav nokārtojuši;

31.4. ja bērns ilgstoši bez pama-
tojuma neapmeklē iestādi 
(vairāk par 1 mēnesi);

31.5. ja bērna uzvedība ir varmā-
cīga attiecībās ar pārējiem 
bērniem vai apdraud paša 
un pārējo bērnu drošību 
– saskaņā ar medicīnisko 
slēdzienu;

32. Bērnu neatskaita, sasniedzot 
7 gadu vecumu atbilstošā mācību 
gadā, ja tiek iesniegts pamatojums 
saskaņā ar šo saistošo noteikumu 
3.punktu.
33. Bērns izstājoties no izglītības 
iestādes saņem personīgās mantas, 
bet vecāki noskaidro un nokārto 
pārrēķinu par ēdināšanas pakal-
pojumu maksu, vadoties no bērna 
faktiski apmeklēto dienu skaita un 
saņem medicīnas dokumentus pret 
parakstu. Ja finanšu norēķini ne-
tiek veikti, iestādes vadītājs ziņo 
pašvaldībai lēmumu pieņemšanai.
34. Vecāki var apstrīdēt iestādes 
vadītāja rīkojumu par bērna at-
skaitīšanu no iestādes Olaines no-
vada domē.

V. Noslēguma jautājumi
35. Saistošie noteikumi publicē-
jami Olaines novada domes laik-
rakstā "Olaines domes vēstis" un 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas.
36. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 
Olaines novada domes 2009.gada 
26.augusta saistošie noteikumi 
Nr.10 "Pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas un uzņemšanas kār-
tība Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs".

Ar saistošo noteikumu pieliku-
miem var iepazīties Olaines nova-
da māja lapā vai Apmeklētāju in-
formācijas un pieņemšanas centrā, 
Zemgales ielā 33, Olainē.

Nu jau otro gadu aizgājušā 
gada nogalē, rokdarbu pul-
ciņš "Piesaulīte" aicināja pie 
sevis ciemos Olaines bērnu 
un jauniešu sociālā atbalsta 
centra "OLAKS" vadītāju 
Jeļenu Semjonkinu- Get-
maņuku, lai nodotu viņas 
gādīgajās rokās rokdarbus- 
zeķītes, cimdiņus, šalles un 
cepures, lai tālāk tie atrastu 
savus saimniekus pie atbalsta 
grupas "SAULES ZAĶIS" 
bērniem un viņu vecākiem.  
Atbalsta grupa "SAULES 
ZAĶIS" darbojas Olaines 
bērnu un jauniešu sociālā at-
balsta centrā "OLAKS", ko 
apmeklē bērni līdz 1 gada 

vecumam kopā ar saviem 
vecākiem. Šeit jaunajiem 
vecākiem 2x gadā tiek orga-
nizētas nodarbības, ko vada 
speciālisti- psihologi, logo-
pēdi, ārsti, stilisti, masieri un 
fizioterapeiti.
Lielu paldies "Piesaulītes" 
rokdarbniecēm saka arī 2 ģi-
menes no sociālām istabām.
Radošajām un čaklajām kun-
dzēm ir liels prieks, ka viņu 
darinājumi ir ļoti noderīgi – 
tie silda ne tikai mazās kājas 
un rokas, bet ir arī liels at-
balsts viņu vecākiem. 
S. Biķerniece
Olaines NVO apvienības
koordinatore

2013. gada nogalē veiksmīgi tika īstenots projekts 
"Biedrības Olaines ģimeņu atbalstam "Pumpurs" mate-
riālās bāzes papildināšana", kura ietvaros tika iegā-
dāti galvenie Montesori ģeometrijas materiāli un citi 
pamatlīdzekļi kvalitatīvu Montesori nodarbību no-
risei Olaines novada pirmsskolas un sākumskolas ve-
cuma bērniem, t.sk. bērniem ar īpašām vajadzībām un 
mācīšanās grūtībām, tādējādi paplašinot un uzlabojot 
biedrības sniegtos pakalpojumus Olaines bērniem un 
viņu vecākiem.  
Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda 
Lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas ietvaros un tā 
kopējās izmaksas bija 2717,05Ls, kur ELFLA finansē-
jums – 90%, biedrības līdzfinansējums 10%.

Jolanta Briede
Biedrības Olaines ģimeņu atbalstam "Pumpurs" 
valdes priekšsēdētāja

BIEDRĪBAS
OLAINES ĢIMEŅU ATBALSTAM 

"PUMPURS" JAUNUMI

OSPII "ĀBELĪTE" PARKA IELĀ – 5, OLAINĒ
 

PIEDĀVĀ
logopēda, speciālā pedagoga, 

ārstnieciskās vingrošanas skolotāja - 
vienreizējo speciālo pedagogu konsultāciju.

Olaines novada vecākiem ar bērniem no 2 līdz 6 gadu 
vecumam 2014.mācību gada februāra, marta

otrdienās, trešdienās plkst. 17.30.
Noteikti iepriekš jāpierakstās pa telefonu: 67965768

JAUNUMI BĒRNIEM

Rokdarbu pulciņa "PIESAULĪTE" 
labdarības akcija gada nogalē

	Turpinājums no 4. lpp. 
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS 2014. GADAM

Klasifik. Rādītāju nosaukums 2014.gada
kods  plāns EUR
 IEŅĒMUMI 15312147
1.1.1.1. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no
 Valsts kases sadales konta 62043
1.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem 11121241
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā 
 gada ieņēmumi 682978
4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 42686
4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 314726
4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo 
 gadu parādi 28457
4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 
 saimnieciskā gada ieņēmumi 203983
4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par 
 iepriekšējiem gadiem 14229
5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 49801
9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 
 bāriņtiesās un pagasttiesās 2134
9.4.3.0. Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu 
 personu apliecinošos dokumentos 285
9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu 
 un papildināšanu 569
9.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 1423
9.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo 
 dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemša 1423
9.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 1707
9.5.1.7. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu 
 publiskās vietās 1423
9.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 1423
9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 17074
10.1.4.2. Naudas sodi, ko uzliek administratīvā komisija 5691
10.1.4.3. Naudas sodi, ko uzliek administratīvā komisija, saskaņā ar 
 saistošiem noteikumiem 711
10.1.4.4. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības policija, saskaņā ar 
 CSDD sankcijām 3557
10.3.0.0. Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem 28457
12.3.9.9.9. Dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti 
 šajā klasifikācijā 10814
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 14229
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 28457
18.6.2.1. No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija pašvaldības 
 pamatbudžetam pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
 pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām 1082480
18.6.2.2. No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija pašvaldības 
 pamatbudžetam interešu izglītības programmu un sporta skolu 
 pedagogu daļējai darba samaksai un VSAO iemaksām 50070
18.6.2.3. No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija pašvaldības 
 pamatbudžetam pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un 
 sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksa 
 un VSAO iemaksām 138016
18.6.2.4. No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija pašvaldības 
 pamatbudžetam pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, 
 internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām 
 internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības 
 traucējumiem 360592
18.6.2.7.  No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija 
 pašvaldības pamatbudžetam 145634
18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas (t.sk no Labklājības Ministrijas) 164992
18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 
 Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
 palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 56915
18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 4269
19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 120944
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 183408
21.3.5.9.1. Ieņēmumi no vecāku maksām par mūzikas skolu 10387
21.3.5.9.2.  Ieņēmumi no vecāku maksām par mākslas klasi 5549
21.3.5.9.9. Citi ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 7114
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 42402
21.3.8.4.  Ieņēmumi par zemes nomu 59761
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 3699
21.3.9.1.  Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 106715
21.3.9.3.  Ieņēmumi par biļešu realizāciju 854
21.3.9.4.2.  Ieņēmumi par siltumapgādi 8111
21.3.9.4.3.  Ieņēmumi par ūdeni un kanalizāciju 2303
21.3.9.4.4.  Ieņēmumi par elektroenerģiju 18526
21.3.9.9.  Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 79083
21.4.9.9.2.  Sakaru pakalpojumi 142
21.4.9.9.9.   Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 20660

 Finansēšana 2532514
 Sākuma atlikums kasē  502
 Sākuma atlikums bankas kontā 2532012
 KOPĀ IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 17844661

IEŅĒMUMI Pamatbudžets
Klasifik. Rādītāju nosaukums 2014.gada
kods  plāns EUR
KOPĀ IZDEVUMI 16921769
01.000 Vispārējie valdības dienesti 2394116 
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 1554777 
01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi 
 (% maksājumi Valsts kasei) 323418
01.830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību 
 budžetam (Savstārpējie norēķini, PFIF) 444777
01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp 
 dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem (Rezerves fonds) 71144
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 326703
03.110 Policijas dienesti (Pašvaldības policija) 326703
04.000 Ekonomiskā darbība 1213994 
04.360 Citi energonesēji, izņemot elektroenerģiju (Siltumapgāde) 84234
04.510 Autotransports (Ceļu būvniecība un uzturēšana) 1129760 
05.000 Vides aizsardzība 454866
05.100 Atkritumu apsaimniekošana 426862
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana 18044
05.300 Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana 9960
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 942782
06.100 Mājokļu attīstība 558424
06.200 Teritoriju attīstība 184260
06.400 Ielu apgaismošana 175198
06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
 apsaimniekošanas darbība 24900
07.000 Veselība 14229
07.620 Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi 14229
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 2491254 
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 1695016 
 Olaines novada pašvaldība 1077439 
 Olaines sporta centrs 617577
08.210 Bibliotēkas 194581
 Olaines bibliotēka 134733
 Jaunolaines bibliotēka 33769
 Gaismu bibliotēka 26079
08.220 Muzeji un izstādes 77765
 Olaines vēstures un mākslas muzejs 77765
08.230 Kultūras centri, nami, klubi 523892
 Olaines kultūras centrs 334465
 Pašvaldības līdzekļi 320667
 Iestādes ieņēmumi 11781
 VM mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai 2017
 Jaunolaines kultūras nams 189427
 Pašvaldības līdzekļi 189139
 VM mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai 288
09.000 Izglītība 6802085 
09.100 Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1.posms 
 (ISCED-97 0. un 1.līmenis) 3163060
 ĀBELĪTE speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 815289
 Pašvaldības līdzekļi 154874
 Valsts mērķdotācija (pamata, visp. vid. u.c.) 76645
 Iestādes ieņēmumi 14653
 Atlīdzība pedagogiem no valsts mērķdotācijas 150616
 Atlīdzība tehniskiem darbiniekiem no mērķdotācijas 140255
 Atlīdzība pedagogiem no pašvaldības līdzekļiem 198425
 Atlīdzība tehniskiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem 79821
 DZĒRVENĪTE pirmsskolas izglītības iestāde 747476
 Pašvaldības līdzekļi 175589
 Iestādes ieņēmumi 60354
 VM bērnu no 5 gadu vecuma izglītībai 42079
 Atlīdzība pedagogiem no pašvaldības līdzekļiem 250091
 Atlīdzība tehniskiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem 219363
 MAGONĪTE Olaines pirmsskolas izglītības iestāde 783753
 Pašvaldības līdzekļi 129588
 Iestādes ieņēmumi 81274
 VM bērnu no 5 gadu vecuma izglītībai 53087
 Atlīdzība pedagogiem no pašvaldības līdzekļiem 315957
 Atlīdzība tehniskiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem 203847
 ZĪLE Olaines pirmsskolas izglītības iestāde 816542
 Pašvaldības līdzekļi 151294
 Iestādes ieņēmumi 61644
 VM bērnu no 5 gadu vecuma izglītībai 38854
 Atlīdzība pedagogiem no pašvaldības līdzekļiem 325438
 Atlīdzība tehniskiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem 239312
09.110-1 Bērnu uzturēšana privātājās pirmsskolās izglītības iestādēs 136169
09.219 Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi, kuras vienlaikus 
 nodrošina vairāku ISCED-97 līmeņu izglītību ISCED-97 
 1.–3.līmeņa ietvaros. 3036540 
 Olaines 1.vidusskola 1527757
 Pašvaldības līdzekļi 392710
 Valsts mērķdotācija (pamata, visp. vid. u.c.) 617874
 Iestādes ieņēmumi 19102
 VM interešu izglītībai 28512

IZDEVUMIPamatbudžets

2014.GADĀ OLAINES NOVADA DOME IR NOTEIKUSI PAR PRIORITĀTĒM – SOCIĀLO AIZSARDZĪBU, IZGLĪTĪBU, NOVADA ATTĪSTĪBU UN 
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANU. TĀDEJĀDI BUDŽETA IZDEVUMI TIEK PAKĀRTOTI PRIORITĀTĒM.
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 VM bērnu no 5 gadu vecuma izglītībai 7516
 Māc. grāmatas - VM mācību grāmatām 14556
 Atlīdzība pedagogiem no pašvaldības līdzekļiem 127874
 Atlīdzība tehniskiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem 319613
 Olaines 2.vidusskola 1442620 
 Pašvaldības līdzekļi 610538
 Valsts mērķdotācija (pamata, visp. vid. u.c.) 471746
 Iestādes ieņēmumi 17100
 VM interešu izglītībai 25683
 VM bērnu no 5 gadu vecuma izglītībai 11972
 Māc. grāmatas - VM mācību grāmatām 12855
 Atlīdzība pedagogiem no pašvaldības līdzekļiem 59455
 Atlīdzība tehniskiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem 221461
 COMENIUS 2 - Projekts "COMENIUS" 11810
 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. un 2. kl. 66163
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība 321771
 Olaines mūzikas un mākslas skola 321771
 Pašvaldības līdzekļi 46935
 Valsts mērķdotācija (pamata, visp. vid. u.c.) 145934
 Iestādes ieņēmumi 18840
 Atlīdzība pedagogiem no pašvaldības līdzekļiem 77400
 Atlīdzība tehniskiem darbiniekiem no pašv.līdz. 32662
09.510-1 Dažādu izglītības pasākumu atbalsta fonds 14228
09.510-2 Jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta fonds 62849
09.510-3 Izglītības funkciju nodrošināšana 19863
09.530 Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem 
 (Pieaugušo izglītības centrs) 47605
10.000 Sociālā aizsardzība 2281740 
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem (Olaines bāriņtiesa) 84383
10.500 Atbalsts bezdarba gadījumā  
 (ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi") 56915
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām 1960804
 Olaines sociālais dienests PA 1960804
 PL - Pašvaldības līdzekļi 1759210
 IEI - Iestādes ieņēmumi 123010
 ASIST - LM finansējums asistenta pakalpojumiem 78584
10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi 179638
 
 Finansēšana 922892
 Beigu atlikums bankas kontā 383451
 Aizņēmumu atmaksa 539441
 PAVISAM IZDEVUMI UN FINANSĒŠANA 17844661

2014.gada 29.janvāra Saistošie noteikumi Nr. 1
PAR OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETU

1.  Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos 
EUR 15 312 147 apmērā un finansēšanas līdzekļus EUR 2 532 514 apmērā, saskaņā 
ar pielikumu Nr.1.

2.  Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam izdevumos 
EUR 16 921 769 un finansēšanas līdzekļus EUR 922 892 apmērā saskaņā ar 
pielikumu Nr.2.

3.  Apstiprināt līdzekļus neparedzētiem izdevumiem EUR 71 144 apmērā,
 saskaņā ar pielikumu Nr.2.
4.  Apstiprināt kases apgrozāmo līdzekļu apjomu uz 01.01.2015. EUR 383 451 

apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
5.  Apstiprināt Olaines novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam ieņēmumos 

EUR 264 721 apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.3 un izdevumos EUR 341 685 
saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

6.  Apstiprināt Olaines novada pašvaldības ziedojuma budžetu 2014.gadam 
finansēšanas līdzekļus EUR 1080 apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.5 un izdevumos 

 EUR 1080 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.6. 

IEŅĒMUMI Speciālais budžets
Klasifik. Rādītāju nosaukums 2014.gada
kods  plāns EUR
 IEŅĒMUMI 264721
5.0.0.0. NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 71144
5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un 
 vides piesārņošanu 71144
18.0.0.0.  VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 193577
18.6.2.9.  Pārējās mērķdotācijas (t.sk no Labklājības Ministrijas) 193577

 Finansēšana 158642
 Sākuma atlikums bankas kontā 158642
 KOPĀ IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 423363

IZDEVUMI Speciālais budžets
Klasifik. Rādītāju nosaukums 2014.gada
kods  plāns EUR
KOPĀ IZDEVUMI 341685
04.000 Ekonomiskā darbība 193706
04.510 Autotransports (Ceļu būvniecība un uzturēšana) 193706 
 Olaines novada pašvaldība 193706
 SB - Speciālais budžets 193706
2236 Bankas komisija, pakalpojumi 56
2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 193650
05.000 Vides aizsardzība 147979
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana 147979
 Olaines novada pašvaldība 147979
 SB - Speciālais budžets 147979
2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana 21343
3212 Citas ražošanas subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem 27035
3263 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 14229
5240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigta celtniecība 8537
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 76835

 Finansēšana 81678
 Beigu atlikums bankas kontā 81678
 PAVISAM IZDEVUMI UN FINANSĒŠANA 423363

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
IZSOLA SEV PIEDEROŠU divistabu dzīvokļa īpašuma

Jelgavas ielā 16 - 37, Olainē, Olaines novadā,
ĪRES TIESĪBAS UZ 12 GADIEM

 
Ar DZĪVOKĻA izsoles noteikumiem var iepazīties

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Zemgales ielā 33, 1.stāvā, Olainē, 
pirmdienās un ceturtdienās un mājaslapā ww.olaine.lv

Saistošie noteikumi Nr.6
GROZĪJUMI OLAINES NOVADA DOMES 2013.GADA 

21.JŪNIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.15 
"OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS""

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 1. punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Olaines novada domes 2013.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 
"Olaines novada pašvaldības nolikums" grozījumu, izsakot II. daļas "Domes 
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un pašvaldības izpilddirektora pilnva-
ras" 25.15.punktu šādā redakcijā: 

 "25.15.  pieņem lēmumus par īpašuma un juridiskās nodaļas sagatavotiem lēmumiem 
par:

25.15.1. nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā;
25.15.2. nekustamā īpašuma atvieglojuma piešķiršanu;
25.15.3. nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma nokavējuma naudas dzēšanu nekustamā 

īpašuma nodoklim;
25.15.4. nodokļu (nodevu) maksāšanas termiņu pagarināšanu; 
25.15.5. visa veida tirdzniecības atļauju izsniegšanu;
25.15.6. administratīvās lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu;
25.15.7. adrešu / nosaukumu piešķiršanu, precizēšanu, grozīšanu un dzēšanu;"
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas dienu.

• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •

NOTEIKTI KONKURSA "ZIEMASSVĒTKU  UN JAUNĀ GADA 
NOSKAŅAS VEIDOŠANAS NOFORMĒJUMS 2013" UZVARĒTĀJI

27. janvārī Olaines novada pašvaldības domes sēžu zālē tika godināti konkursa 
"Ziemassvētku  un Jaunā gada noskaņas veidošanas noformējums 2013" uzvarē-
tāji un dalībnieki. PALDIES visiem, kas ieguldīja darbu un glīti noformēja savu 
īpašumus atbilstoši gadalaikam un piedalījās konkursā!
UZVARĒTĀJI:
1.GRUPĀ "Labākais Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas veidošanas noformē-
jums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem" kopā pieteikti 11objekti:
1. vieta – Tatjana, Anastasija Veronika Inkinas, Anna un Mazens Zibaras
2.vieta – Tamāra Šuļga, Irina Kučeva
3. vieta – Katrīna un Aija Petrovas, Laila Morkāne
Pateicība – Aija Vjatere, Aleksandra Saveljeva, Anna Kasatkina, Irina Mišcenko-
va, Sofija Babahina

2.GRUPĀ "Labākais Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas veidošanas noformē-
jums daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpas logos" kopā pieteikti 4 objekti:
1. vieta – Katrīna un Aija Petrovas
2. vieta – Anna Li un Olga Maleva
3. vieta – Anastasija Pavlova
Pateicība – Aija Vjatere un Aleksandra Saveljeva

3.GRUPĀ "Labākais Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas veidošanas noformē-
jums privāto dzīvojamo māju iedzīvotājiem" kopā pieteikti 5 objekti:
1. vieta – Ivo Auzāns, Ketija Broka, Eva Auzāne, Raivis Liepiņš un 
Madara Liepiņa
2. vieta – Jeļena Peretjagina
3. vieta – Mārtiņš, Ieva un Kārlis Grundmaņi
Pateicība – Liene Šmite, Arno Šmits, Baiba Čukša
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IZDEVUMI
Konsolidētā budžeta izdevumu 
kopējais apjoms 2014. gadam 
plānots EUR 17 263 455 apmē-
rā, ko sastāda  EUR 16 921 769 
pamatbudžeta izdevumi un EUR 
341 685 speciālā budžeta izde-
vumi, kuri tiek segti no pamat-
budžeta ieņēmumiem – EUR  
15 312 147, speciālā budžeta ie-
ņēmumiem – EUR 264 721 un 
konsolidētā budžeta 2013.gada 
atlikuma – EUR 2 691 156.

VISPĀRĒJIE VADĪBAS
DIENESTI
Šajā izdevumu sadaļā plānoti 
13,87 % no kopējiem budžeta 
izdevumiem. Tajos ietilpst izde-
vumi novada pašvaldības admi-
nistrācijai, aizdevumu procentu 
maksājumi Valsts kasei, maksā-
jumi citām pašvaldībām par izglī-
tības pakalpojumiem, iemaksas 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā, izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem (rezerves fonds) un 
citi izdevumi.

IZPILDVARAS UN 
LIKUMDOŠANAS VARAS
INSTITŪCIJAS
Šeit paredzētais finansējums ie-
tver ne tikai atlīdzību, bet arī fi-
nansējumu administrācijas darba 
nodrošināšanai (t.sk., komunālie 
maksājumi, tehniskais nodroši-
nājums, pasta izdevumi, kā arī 
izdevumus, kas saistīti ar svinīgā 
pasākuma "Olaines novada jaun-
dzimušo reģistrācija", iedzīvotā-
ju informēšanu – pašvaldības iz-
devums "Olaines Domes Vēstis", 
video sižeti, pašvaldības interne-
ta mājas lapas uzturēšana, infor-
matīvā galda kalendāra izdošana 
gada nogalē u.tml.). 
Aptuveni līdz 10% paaugstinātas 
algas zemāk atalgotiem tehnis-
kiem darbiniekiem visās paš-
valdības iestādēs. Šajā sadaļā ir 
paredzēti uzturēšanas izdevumi 
skolēnu autobusam ar mērķi pār-
vadāt skolēnus uz/no ar mācību 
procesu saistītiem pasākumiem. 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA 
UN DROŠĪBA
Plānoti izdevumi Pašvaldības po-
licijas darbības nodrošināšanai. 
Novada teritorijā nodrošinātas 
divas pašvaldības policijas ekipā-
žas 24 stundas diennaktī. Ir izvei-
dota videonovērošanas sistēma 
Olainē un Jaunolainē.

EKONOMIKA
Ekonomiskajai darbībai 2014.
gadā paredzēti EUR 1 213 994 
vai 8,15% no budžeta kopējiem 
izdevumiem.
Daudz uzmanības tiek veltīts 
teritorijas labiekārtošanai, infra-
struktūras attīstībai Olaines no-
vadā. 2014.gadā plānots turpināt 
apstiprināto Olaines novada ceļu 
seguma rekonstrukcijas program-
mas līdz 2020.gadam īstenošanu, 
paredzot EUR 853 723. 
Olaines novadā uzturamo ceļu 

kopgarums ir 151,5 km. Ceļu 
uzturēšanai 2014.gadā no Valsts 
plānotais finansējums – EUR 193 
577 (finansējums speciālajā bu-
džetā). Ar šo naudu nepietiek, lai 
uzturētu ceļus, t.sk., lai nodroši-
nātu kvalitatīvu pašvaldības ceļu 
ikdienas uzturēšanu un remontu, 
tāpēc 2014.gadā, tāpat kā arī ie-
priekšējos gados, pašvaldība pa-
pildus no pamatbudžeta piešķir 
EUR 113 830 ceļu uzturēšanai, 
greiderēšanai, šķembu pieberša-
nai un bedrīšu remontam.  
Paredzēts izbūvēt veloceliņam 

"Jaunolaine – Olaine" apgais-
mojumu par summu EUR 42 
686. Veloceliņa apgaismojuma 
izbūves nepieciešamība radās tās 
ekspluatācijas laikā, lai uzlabotu 
drošību iedzīvotājiem. 
Arī 2014.gadā pašvaldība ieplā-
nojusi uzsākt daudzdzīvokļu ēku 
tehniskās ekspertīzes veikšanu un 
turpinās 50% apmērā līdzfinansēt 
novada daudzdzīvokļu māju iekš-
pagalmu rekonstrukcijas darbus 
un dārzkopības sabiedrību infra-
struktūras uzlabošanas projektu 
realizēšanu.

VIDES AIZSARDZĪBA
Izdalīti EUR 602 845 (EUR 
454 865 pamatbudžetā un EUR 
147 979 speciālajā budžetā), jeb 
3,49% no kopējiem plānotajiem 
izdevumiem. 

NOVADA TERITORIJAS
UZTURĒŠANA
Finansējums paredzēts pilsētas 
un pagasta ielu, laukumu, parku, 
kapsētu un citu pašvaldības īpa-
šumā esošo teritoriju uzturēšanai. 
Klaiņojošo dzīvnieku sterilizāci-

ja un ķeršana. Tāpat ir paredzēts 
finansējums Olaines novada me-
liorācijas sistēmas sakārtošanai, 
pilsētas kanāla apkopei un pilsē-
tas lietus kanalizācijas sistēmas 
izbūvei un apkopei.

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU 
UN MĀJOKĻU APSAIMNIE-
KOŠANA
Šajā sadaļā paredzēts finansējums 
tehnisko projektu izstrādāšanai 
bibliotēkas izveidei Veselības iela 
7 un Jaunolaines sporta zālei pie 
sākumskolas Meža ielā 2, "Sila 

kapu" jaunās kapličas būvniecī-
bai, ēkas Zemgales ielā 31 ap-
saimniekošanai, "Olaines novada 
ilgtspējīgas attīstības program-
mas 2014-2020." izstrādei, norā-
žu stabu uzstādīšanai Jaunolainē, 
Medemciemā, Gaismās, svētku 
noformējumam novada teritori-
jā, apzaļumošanas pasākumiem 
novadā u.c. pasākumiem. 2014.
gadā apgaismojuma uzturēšanai 
un rekonstrukcijai piešķirts EUR 
175 198, t.sk., paredzēta apgais-
mojuma izbūve Olaines pagasta 
teritorijā, lai apgaismotu ceļus un 
ielas (PII Dzērvenīte teritorijas 
apgaismojuma rekonstrukcija, 
Olaine Kultūras centra bojātā ka-
beļa un gaismekļu nomaiņa, ielu 
apgaismojuma ierīkošanas dar-
bi ciematā "Gaismas" un bojātā 
maģistrālā apgaismojuma kabeļa 
nomaiņa Gaismas ielā 3 un 4).

VESELĪBA
Šajā sadaļā izdevumi plānoti 
EUR 14 229 apmērā vai 0,08% 
no plānotajiem izdevumiem, lai 
sekmētu veselības aprūpes funk-
cijas pieejamību Olaines novadā.

ATPŪTA, KULTŪRA UN 
RELIĢIJA
Ieplānoti EUR 2 491 254 jeb 
14,43 % apmērā no kopējiem 
budžeta izdevumiem. Paredzēts 
līdzfinansējums karjera "Meže-
zers" labiekārtošanai Jaunolainē, 
kā arī rotaļu laukumu un atpūtas 
vietu izveidei un labiekārtošanai 
Olaines novadā.
Tiek turpināta sporta zāles re-
konstrukcija Zemgales ielā 33A, 
kuru varēs izmantot dažādu spor-
ta sekciju treniņu nodarbībām un 
sacensībām. 

Tāpat šajā sadaļā tiek plānots fi-
nansējums Olaines Sporta centra 
darbības nodrošināšanai, Olaines 
Vēstures un mākslas muzeja dar-
bībai, Olaines Kultūras centra ar 
struktūrvienībām (Olaines Kul-
tūras nams, Jaunolaines Kultūras 
nams, Jaunolaines Bibliotēka, 
Gaismu Bibliotēka, Olaines Bib-
liotēka) darbības nodrošināšanai.
 Šajā sadaļā finansējums pare-
dzēts arī māksliniecisko pašdar-
bības kolektīvu darbības atbals-
tam. 
2014.gadā plānots saglabāt tradi-
cionālos pasākumus Olaines no-
vadā, kā arī piedāvāt pasākumus 
ne tikai Olainē un Jaunolainē, bet 
arī citās novada apdzīvotās vie-
tās. 
Pašvaldība nodrošina iedzīvotā-
jiem bezmaksas brīvas pieejas 
internetu pašvaldības bibliotēkās 
(Olaines Bibliotēkā (15 datori), 
Jaunolaines Bibliotēkā (3 datori), 
Gaismu Bibliotēkā (3 datori)).

IZGLĪTĪBA
Lielākie izdevumi Olaines nova-
da pašvaldības 2014. gada bu-

džetā tāpat, kā līdz šim plānoti 
izglītībai un izglītības iestāžu 
darbības nodrošināšanai.
2014.gadā Olaines 1.vidusskola 
un Olaines 2.vidusskola turpinās 
darboties dažādos starptautiska-
jos projektos.  Olaines 1.vidus-
skolā iegādāsies jaunus datorus 
Olaines sākumskolai, Olaines 
2.vidusskolā – interaktīvās digi-
tālās tāfeles. Abās skolās veiks 
klašu kārtējos remontdarbus. Pa-
pildus tam, Olaines 1.viduskola 
veiks tehniskā projekta skolas 
bibliotēkas, lasītavas un aktu zā-
les ventilācijas rekonstrukcijas 
izstrādi, kā arī veiks deju zāles 
ventilācijas rekonstrukciju. Olai-
nes 2.vidusskolā veiks virtuves 
bloka rekonstrukciju – pārbūvi 
un jaunās iekārtas uzstādīšanu 
atbilstoši tehniskajām projektam. 
Lai vecākiem būtu mazāk jāie-
gulda līdzekļu bērna sagatavoša-
nā skolai un ievērojot Izglītības 
likuma prasības, pašvaldība no-
drošinās visu nepieciešamo valsts 
izglītības standartiem atbilstošu 
mācību līdzekļu iegādi visās iz-
glītības iestādēs – gan skolās, gan 
pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Pirmsskolas izglītības iestādes 
"Dzērvenīte", "Zīle" un "Mago-
nīte" iegādāsies interaktīvu digi-
tālo tāfeli, bet pirmsskolas izglī-
tības iestādes "Ābelīte" - jauno 
datortehniku.  Pirmsskolas izglī-
tības iestāde "Dzērvenīte" veiks 
nojumu nomaiņu un rotaļu lauku-
ma izbūvi, "Magonīte" - nojum-
ju nomaiņu. Tāpat pirmsskolas 
izglītības iestādēs veiks kārtējos 
telpu remontdarbus, bet speciā-
lā pirmsskolas izglītības iestādē 
"Ābelīte" – viena ēkas korpusa 
bloka remontu.  
Pirmsskolas izglītības iestādēs 
un Olaines 1.vidusskolas un 2.vi-
dusskolas sagatavošanas grupā 
notiks 5 - 6 gadīgo bērnu sagata-
vošana skolai.  
136 169 EUR dome paredzē-
ja Olaines novada bērnu no 1,5 
gada vecuma uzturēšanai privāta-
jās pirmsskolas izglītības iestādēs 
vai pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja.  
Pašvaldība apmaksā pusdienas 
trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu 
ģimeņu bērniem. Lai veicinātu 
veselīga uztura normām atbilsto-
šas pusdienas pieejamību pēc ie-
spējas lielākam izglītojamo skai-
tam skolās, veicot brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildi, pašvaldība ap-
maksās vairāk nekā pusi no ēdi-
nāšanas maksas skolēniem dienā, 
lai skolēnu vecāku maksa dienā 
būtu tikai EUR 0,55, paredzot 
attiecīgo finansējumu budžetā, 
kā arī kompensāciju ēdināšanai 
OPII.
Pašvaldība arī 2014.gadā turpi-
nās kompensēt pilnībā vai daļēji 
(katru gadījumu izvērtējot indi-
viduāli) braukšanas izdevumus 
Olaines novada skolēniem, kas 
ir saistīti ar izglītības iestādes ap-
meklēšanu. Pašvaldība saglabāja 
visus iepriekš izveidotos un no 

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2014. GADA BUDŽETA SKAIDROJUMS

IEŅĒMUMI %
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Ienākuma nodokļi 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma 
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda 
kapitalizācijas
Īpašuma nodokļi
Naudas sodi un sankcijas
Nodokļi par pakalpojumiem 
un precēm
Pārējie nodokļu ieņēmumi 
Pašvaldību budžetu transferti
Valsts (pašvaldību) nodevas 
un kancelejas nodevas
Valsts budžeta transferti

3.52%
71.79%
0.27%

8.26%
0.25%
0.78%

0.07%
0.78%
0.18%

14.1%

IZDEVUMI %
Atpūta, kultūra un reliģija
Ekonomiskā darbība
Izglītība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sociālā aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Vides aizsardzība
Vispārējie valdības dienesti

14.43%
8.15%
39.4%
1.89%

13.22%
5.46%
0.08%
3.40%

13.87%
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pašvaldības budžeta puses ap-
maksātos skolēnu autobusu rei-
sus.
Paredzēts finansējums ekono-
metņu organizēšanai Olaines 
1.vidusskolas struktūrvienībā 
"Olaines sākumskola" un Olaines 
2.vidusskolā 2014.gada vasarā.
Lai nodrošinātu plašākās iespējas 
bērniem vasarā lietderīgāk pava-
dīt laiku, plānots izsludināt kon-
kursu "Bērnu un jauniešu vasa-
ras nometņu organizēšana", kurā 
uz finansējumu varēs pretendēt 
NVO un iestādes, kuras organi-
zēs nometnes.
2014.gadā īpaša vērība tiks pie-
vērsta jaunatnes politikai Olaines 
novadā. Atbilstoši izstrādātajai 
Olaines novada jaunatnes poli-
tikas stratēģijai 2012. – 2018.
gadam un rīcības plānam, ir pa-
redzēts finansējums aktivitātēm 
un pasākumiem, tai skaitā sko-
lēnu nodarbinātības pasākumu 
vasaras brīvlaikā organizēšanai 
2014. gadā, jauniešu projektu 
konkursam "Olaines novada jau-

niešu ideju – projektu konkurss" 
jauniešu apmācībai par karjeras 
iespējām, brīvprātīgā darba po-
pularizēšanai, balvai "Gada jau-
nietis" organizēšanai, skolas jau-
niešu saliedēšanas ciklam.
Pašvaldība 2014.gadā turpinās 
izmaksāt pašvaldības stipendijas 
Olaines 1. un 2.vidusskolas 10. 
- 12.klašu sekmīgākajiem skolē-
niem – EUR 30 mēnesī katram 
sekmīgam skolēnam, kopā EUR 
19 920.  Izglītības funkciju nodro-
šināšanai pašvaldībā 2014.gadā 
paredzēti līdzekļi  EUR19863, tai 
skaitā pedagoģiski medicīniskās 
komisijas 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 olim-
piāžu (konkursu, skašu, sacen-
sību) laureātu un viņu skolotāju 

godināšanai, pedagogu tālākiz-
glītības pasākumu (pieredzes se-
mināri) organizēšanai un citi.
2014.gadā paredzēta Pieaugušo 
izglītības centra funkciju papla-
šināšana, organizējot pedagogu 
tālākizglītības kursus, pieaugušo 
mūžizglītības un citus pasākumus 
atbilstoši Nacionālajam attīstības 
plānam.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Ņemot vērā pašreizējo ekono-
misko situāciju valstī, kas ietek-
mē mūsu iedzīvotāju labklājību, 
dome izvirza sociālo politiku par 
vienu no savas darbības prioritā-
tēm, īpašu uzmanību veltot ģime-
nēm un bērniem. Šajā izdevumu 
sadaļā ieplānoti  EUR 2 281 740 
vai 13,22% no kopējiem plāno-
tiem izdevumiem, tai skaitā PA 
"Olaines sociālais dienests" dar-
bības nodrošināšanai. Vairāk kā 
puse no šīs summas paredzēta da-
žāda veida pabalstiem un pakalpo-
jumiem.  
Daudzbērnu ģimenēm tiks pie-

šķirti EUR 72 vienam bērnam 
mācību gada sākumā, kā arī 
noteikta GMI pabalsta summa 
EUR 60 mēnesī vienai perso-
nai. 
Pašvaldība turpinās SOS bērnu 
ciematu projektu Olaines nova-
dā, kas ir atbalsta punkts novada 
ģimenēm. Sadaļā "Sociālā aizsar-
dzība" ir paredzēts finansējums 
gan Olaines bāriņtiesas, gan Olai-
nes sociālā dienesta, gan klientu 
pieņemšanas punktu Jaunolainē 
un Gaismās, gan Olaines soci-
ālās aprūpes centra, gan Olaines 
bērnu un jauniešu sociālā atbal-
sta centra "OLAKS", gan Die-
nas centra cilvēkiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem darbības 
nodrošināšanai, gan atbalstam 
bezdarba gadījumā, realizējot 
ESF projektu. 2014.gadā tiks tur-
pināta pārtikas paku izsniegšana 
un nodrošinātas telpas higiēnas 
normu ievērošanai Olaines nova-
da bezpajumtniekiem, nodrošinot 
iespēju nomazgāties dušā un iz-
mazgāt veļu, kā arī tiks nodroši-

nāta bezmaksas ēdināšana bezpa-
jumtniekiem.
Piešķirti līdzekļi Olaines novada 
nevalstisko organizāciju un Olai-
nes Mehānikas un Tehnoloģijas 
koledžas darbības atbalstam.
2014.gadā invalīdiem un pen-
sionāriem, kuru ienākumi nepār-
sniedz valstī noteikto minimālās 
algas līmeni, izmaksās 80 euro 
zobu protezēšanai 12 mēnešu pe-
riodā.
Daudzbērnu ģimenēm, kuru ie-
nākumi nepārsniedz 170 euro 
uz ģimenes locekli, tiks sniegta 
palīdzība bērniem mācību gada 
sākumam 72 euro, ēdināšanai 
skolās un PII, kā arī tiks piešķirti 
dzīvokļa pabalsti 50% apmērā no 
apkures pabalsta summas.
Lai saglabātu autobusa reisus 
Olaine – Sila kapi, Olaine – Pē-
ternieki un Olaine – Jāņupe, pa-
redzēts finansējums transporta 
izdevumu kompensācijai, kuri 
rodas saistībā ar šo maršrutu no-
drošinājumu.

РАСХОДЫ
Объём расходов консолидиро-
ванного бюджета в 2014 году 
планируется 17 263 455 EUR, 
из которых расходы основно-
го бюджета – 6 921 769 EUR, 
расходы специального бюд-
жета – 341 685 EUR. Расходы 
будут покрываться из доходов 
основного бюджета – 15 312 
147 EUR, доходов специаль-
ного бюджета – 264 721 EUR 
и остатка  бюджета 2013 года –  
2 691 156 EUR .

УПРАВЛЕНИЕ
Расходы на управление пла-
нируются 13,87 % от общей 
суммы расходов бюджета и 
включают в себя: расходы ад-
министрации самоуправления, 
кредитные проценты государ-
ственной казне, выплаты дру-
гим самоуправлениям за услу-
ги общеобразовательных уче-
реждений, выплаты в  резерв-
ный фонд и другие расходы.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯ-
ДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
Запланированы средства по  
обеспеченнию работы муници-
пальной полиции. На терито-
рии Олайнского края  обеспе-
чено круглосуточное дежур-
ство двух экипажей полиции. 
Установлена система видеона-
блюдения в Олайне и в Яуно-
лайне.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
В этой сфере предусмотрены 
расходы по обеспечению рабо-
ты администрации  (в том чис-
ле комунальные, почтовые рас-
ходы, а также расходы на про-
ведение праздничных меро-
приятий для новорожденных, 

содержание интернетстрани-
цы, на издание информатив-
ного календаря и др.). Во всех 
учереждениях самоуправле-
ния до 10% повышена зарпла-
та техническим работникам с 
низкой зарплатой. Также пред-
усмотрена сумма на расходы 
и техническое обслуживание 
школьного автобуса.

ЭКОНОМИКА
В 2014 году на экономическую 
деятельность  предусмотрено  
1 213 994 EUR или 8,15% от об-
щего бюджета. Болъшое вни-
мание уделено благоустрой-
ству територии и развитию 
инфраструктуры Олайнского 
края. В 2014 году планируется 
продолжитъ реконструкцию 
дорог Олайнского края соглас-
но программе – 853 723 EUR. 
На содержание дорог предус-
мотрено государственное фи-
нансирование – 193 577 EUR, 
самоуправлением дополни-
телно финансируется 113 830 
EUR.
Планируется строительство ос-
вещения вдоль велосипедной  
дорожки "Олайне – Яунолай-
не"  на сумму  42 686 EUR.
Кроме того, в 2014 году, плани-
руется провести техническую 
экспертизу многоквартирних 
домов и продолжить софи-
нансирование реконструкции 
дворов домов и развитии ин-
фраструктуры садоводческих 
обществ в размере 50%. 

СОДЕРЖАНИЕ 
ТЕРРИТОРИ КРАЯ
Финансирование предусмотре-
но на содержание и обслужи-
вание територий (улиц, пло-
щадей, парков и др.) города и 
волости, на стерилизацию, по 
отлову бездомных животных. 

Также предусмотрено финан-
сирование на упорядочение 
мелиорационной системы 
Олайнского края, обслужи-
вание городского канала и на 
строительства и обслуживание 
городской ливневой системы 
канализации.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
Запланированы 602 845 EUR 
(454 865 EUR основном и 
147979 специальном бюджете), 
или 3,49 % от общей суммы 
расходов бюджета.

ЗДОРОВЬЕ
Запланированы 14 229 EUR 
или 0,08% от общей суммы рас-
ходов бюджета, для облегчения 
доступа к функциям здравоох-
ранения Олайнского края.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Учитывая сегодняшнюю эко-
номическую ситуацию в стра-
не, как одной из приоритетных 
задач выдвигается социальная 
защита, в том числе уделяя осо-
бое внимание семьям с детьми. 
На данные расходы планирует-
ся – 2 281 740 EUR или 13,22% 
от общей суммы планируемых 
расходов. В начале учебно-
го года многодетным семьям 
планируется пособие 72 EUR 
за каждого ребёнка – школь-
ника, а также выплата посо-
бия "GMI" в размере 60 EUR за 
человека в месяц. В этом году 
инвалидам и пенсионерам, чей 
доход не превышает уровень 
минимальной зарплаты, будут 
выплачивать 80 EUR за год на 
протезирование.
Выделяется финансирование 
на транспортные расходы в це-
лях поддержания автобусных 
маршрутов Olaine – Sila kapi, 

Olaine – Pēternieki и Olaine 
– Jāņupe. Большое внимание  
уделяется вопросам помощи  
семьям с детьми – выделяются 
средства  на питание в школах 
и в детских дошкольных уче-
реждениях, а также на  выплату 
коммунальных платежей. По-
собия выплачиваются семьям 
с детьми, доходы которых не 
превышают 170 EUR на одного 
члена семьи.

ОТДЫХ, КУЛЪТУРА И 
РЕЛИГИЯ
Запланировано   финансирова-
ние в размере 2 491 254 EUR 
или 14,43% от общей суммы 
бюджета. Предусмотрено со-
финансирование по благоу-
стройству карьера "Mežezers" в 
Яунолайне, а так же для разви-
тия детских площадок и мест 
отдыха  Олайнского края.
В 2014 году планируется сохра-
нитъ традиционные мероприя-
тия в Олайнском крае, а также 
предложить мероприятия не 
только в Олайне и Яунолайне, 
но и в других населенных ме-
стах края (Яунолайне, Гайсмас, 
и.т.д.). 
Самоуправление предоставля-
ет жителям бесплатный доступ 
к интернету в библиотеках са-
моуправления (15 компъюте-
ров в Олайнской библиотеке, 3 
компъютера в библиотеке  Яу-
нолайне и 3 компъютера в би-
блиотеке  Гайсмас).

ОБРАЗОВАНИЕ
Самая большая статья расходов 
в бюджете 2014 года  планиру-
ется на образование и содер-
жание учебных учереждений.  
В 2014 году школы будут про-
должать участвовать в разич-
ных международных проектах. 
Продолжат выплачивать сти-

пендии успешным ученикам 10 
– 12 классов в Олайнских сред-
них школах – 30 EUR в месяц 
(всего –19 920 EUR). Выделено 
19 863 EUR для выполнения 
образовательных функций, в 
том числе для обеспечения де-
ятелъности педагогическо-ме-
дицинской комиссии, органи-
зации олимпиад, спортивных и 
школъных соревнований и др.
В 2013/2014 учебном году из 
средств государственных  це-
левых дотаций все  учащиеся  
1-х  и 2-х классов будут обе-
спечены горячим питанием. В 
свою очередь, детям, которые 
обучаются в школах, независи-
мо от их декларированного ме-
ста жительства,  с 3-го по 12-й 
класс самоуправление допла-
чивает  за обеды в таком объ-
ёме, чтобы родителям остава-
лось заплатить за обед  только 
0,55 EUR в день.
Всем школьникам, которые 
проживают и обучаются в Ола-
инском крае – будь-то обще-
образовательная школа  или 
музыкально-художественная 
школа, обеспечен  бесплатный 
транспорт до школы и обратно. 
В отношении тех школьников, 
которые проживают в Яньупе  
и обучаются в школах Кекав-
ского края, самоуправление за-
ключило договор с транспорт-
ным предприятием  о доставке 
этих школьников  до школы 
и обратно. Самоуправление 
оплачивает дорожные расходы 
также тем школьникам, кото-
рые обучаются в рижских спе-
циальных школах и в школах-
интернатах.
Олайнское самоуправление 
уже в течение многих лет обе-
спечивает покупку учебных 
средств, рабочих тетрадей и 
книг.

ОЛАЙНСКАЯ КРАЕВАЯ ДУМА В 2014 ГОДУ ОПРЕДЕЛИЛА ПРИОРИТЕТЫ – СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ КРАЯ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРИТОРИИ. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАСПРЕДЕЛЕНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИОРИТЕТАМ.
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Tik daudz Tev visa vēl priekšā
Jo vēl tikai sācies Tavs rīts,
Ej, pasaulē mazulīti,
Tev vecāku mīla ies līdz!
           
Olaines novada domē adventes 
laikā 2013.gada 30.novembrī 
un 21.decembrī notika Jaun-
dzimušo svinīgās reģistrācijas 
pasākumi, uz kuriem kopā bi-
jām uzaicinājuši 74 Olaines 
novada jaundzimušos bēr-
niņus – 33 meitenītes un 41 
puisīti, un viņu vecākus. No 
74 mazuļiem 32 ir pirmdzimtie 
bērniņi, 25 – otrās atvasītes, 13 
– trešās atvasītes un 4 – cetur-
tie bērniņi ģimenē. Uzaicināto 
vidū bija arī dvīnīši Elīza Drin-
ka un Armands Drinka, Ar-
tūrs Eglītis un Daniela Eglīte, 
Roberts Muižnieks un Megija 
Muižniece, Edvards Samedovs 
un Emīlija  Samedova. Kopā ar 
māmiņām, tētiem, māsiņām un 
brālīšiem, radiem un draugiem 
bija ieradušies 62 mazulīši –
vecumā no 3 līdz 5 mēnešiem. 
Olaines novada domes priekš-
sēdētājs Andris Bergs apsvei-
ca bērniņu vecākus ar īpašo 
notikumu viņu dzīvē – ma-
zuļa piedzimšanu, pasniedza 
apsudrabotu melhiora karotīti 
ar iegravētu bērna vārdiņu un 
dzimšanas datiem, naudas bal-
vu – 100 latus, grāmatu "Mūsu 
bērns", kā arī atlaižu kuponus 
veikalā "Drogas". 
Jaundzimušos un viņu vecākus, 
radus un draugus pasākumos 
priecēja Olaines 1.vidusskolas 
meiteņu vokālais ansamblis 
"Unda" skolotājas Sanitas Šef-
leres vadībā.
Pēc pasākumu svinīgās daļas 
bija kopīgā fotogrāfēšanās un 
iespēja apmeklēt Olaines nova-
da vēstures un mākslas muze-
ju, kā arī iemalkot kafiju, tēju 
un brīvā gaisotnē aprunāties 
ar domes priekšsēdētāju Andri 
Bergu par sev interesējošām 
tēmām.

MĪĻI SVEICAM  -   
Nikolaju Sokolovu, Aleksu Su-
dzilovski, Maksimu Filatovu, 
Aleksandru Otisonu, Gabrielu 
Belinsku, Alenu Siliņu, Ņiki-
tu Saratovu, Robertu Dimovu, 
Anniju Paulu Žagari, Darju 
Saidovu, Mihailu Tapeškinu, 
Vadimu Bitiņu, Samantu Ci-
mošku, Valteru Žogotu, Kiril-
lu Semjonovu, Elzu Jansoni, 
Katrīnu Rosicku, Elīnu Vald-
bergu, Adrianu Čižiku, Nelliju 
Nikolajevu, Dominiku Novi-

ku, Beāti Bileju, Alisu Moniku 
Joksti, Anželiku Galeju, Ar-
seniju Piļščikovu, Vladislavu 
Ginosjanu, Katrīnu Kamaru, 
Annu Ivanovu, Elīzu Drinku, 
Armandu Drinku, Nadeždu 
Šuļgu, Ulriku Konradi, Arianu 
Karlijčuku, Aleksu Platkāju, 
Matīsu Rubinu, Dorianu Gran-
tu-Kato, Bogdanu Bogdanovu, 
Annu Romanovu, Ģirtu Rum-
bu, Kristeru Lipstoku, Lore-
tu Vanagu, Ņikitu Sergejevu, 
Šarlīnu Jurkevicu, Renatu 

Pakalnieti, Mironu Usoļcevu, 
Renāru Lazdu-Lazdiņu, Artūru 
Eglīti, Danielu Eglīti, Robertu 
Muižnieku, Megiju Muižnieci, 
Alisi Dardeci, Lorenu Artūru 
Arentu, Mariju Elzu Deklavu, 
Martinu Jašēviču, Anastasiju 
Feoktistovu, Everitu Spro-
ģi, Markusu Oliveru Zelderi, 
Marku Samu, Ņikitu Černišo-
vu, Annu Koževinu, Dāvidu 
Kokoreviču, Aleksu Kvasovu, 
Kristīni Aļļenu, Oļegu Gorša-
novu, Igoru Meļņičuku, Moni-

ku Kadzeju, Sandri Meistaru, 
Aleksu Dzērvi, Ivanu Agafo-
novu, Kristu Baško, Arseniju 
Seimanovu, Vanessu Guļpi, 
Edvardu Samedovu, Emīliju 
Samedovu un viņu vecākus!
Lai Laimes māte dod Jums 
laimes atslēdziņu, mīlestību, 
darba prieku, veselību, lai 
varētu bez bēdām dzīvot!

I. Brence
Olaines novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja  

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS OLAINES NOVADĀ

Dzīvot nozīmē mīlēt,
MĪLĒT ar sirdi atvērtu,
Dodot, dodot, dodot,
Atpakaļ neprasot neko.
Vai tas nav skaisti?
MĪLESTĪBĀ dotais
Nepadara nabagu.
Dzīvot nozīmē mīlēt.
/ M.Šnē /

Adamu un Reginu Tkačukus
(Laulība noslēgta 1963.gada 25.decembrī Rīgas pilsētas civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas nodaļā);

Anatoliju un Irēnu Davidovus!
(Laulība noslēgta 1964.gada 18.janvārī Rīgas pilsētas civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas nodaļā);

Mihailu un Ņinu Šafro
(Laulība noslēgta 1963.gada 8.jūnijā Smārdes ciema padomē);

sveic ZELTA kāzās

Olaines
novada dome
Olaines
novada dome

Olaines
Domes Vēstis

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

Saņem

pa pastu!
Ja vēlaties saņemt "Olaines 
Domes Vēstis" savā pasta kas-
tītē, tad piesakieties pakalpo-
juma saņemšanai.
Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz 
vietas pašvaldībā (Zemgales 
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2, 
Jaunolainē) un Gaismu biblio-
tēkā (Gaismas ielā 1-1, Gais-
mās, Stūnīšos).

Atgādinām, ka visi izdevuma 
numuri elektroniskā formā 
(sākot no 2006.gada) ir atroda-
mi www.olaine.lv 
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SABIEDRISKĀS 
KĀRTĪBAS

NOTEIKUMIEM
Cienījamie Olaines novada 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
iedzīvotāji!
Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
ēku koplietošanas telpās, gai-
teņos, kāpņu telpās aizlieg-
ta smēķēšana, pulcēšanās, 
trokšņošana, to piegružo-
šana, alkoholisko dzērienu 
lietošana, atrašanās tajās ar 
atvērtu alkoholiskā dzēriena 
saturošu iepakojumu, da-
bisko vajadzību kārtošana, 
u.tml.

Smēķēšanas ierobežošanu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
gaiteņos, kāpņu telpās nosaka 
likuma "Par tabakas izstrādā-
jumu realizācijas, reklāmas 
un lietošanas ierobežošanu" 
11.panta "Smēķēšanas iero-
bežojumi" 1.daļa:
Aizliegts smēķēt:
5) daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju kāpņu telpās, gaiteņos un 
citās koplietošanas telpās.
Likumpārkāpēja administra-
tīvo atbildību un sodu nosaka  
LAPK 42.1. pants "Smēķēša-
na neatļautās vietās" – naudas 
sods līdz 15 euro.
Alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanas 
aizliegumu sabiedriskās vie-
tās un ierobežojumu atrasties 
sabiedriskās vietās reibuma 
stāvoklī nosaka  LAPK 171.
pants.
Par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietoša-
nu sabiedriskās vietās, izņemot 
vietas, kur alkoholisko dzē-
rienu lietošanu atļāvusi paš-
valdība, vai par atrašanos sa-
biedriskās vietās tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka 
cieņu,  – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 
140 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja 
tās izdarītas atkārtoti gada lai-
kā pēc administratīvā soda uz-
likšanas, – uzliek naudas sodu 
no 140 līdz 350 euro.
Sabiedrisko kārtību un ad-
ministratīvo atbildību par 
tās neievērošanu nosaka 
Olaines novada Saistošie no-
teikumi Nr.26 "Grozījumi 
Olaines novada domes 2010.
gada 25.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.16 "Olaines 
novada sabiedriskās kār-
tības  un sanitārās tīrības 
noteikumi""no 23.10.2013.
8. Par valsts un pašvaldības 
uzstādīto informatīvo zīmju 
vai citu sabiedriskās lietošanas 

objektu bojāšanu vai pārvie-
tošanu – uzliek naudas sodu 
no no 40.00 euro līdz 350.00 
euro;
11. Par trokšņošanu vai trokšņa 
pieļaušanu, ko rada valdījumā 
esošs trokšņa avots neatkarīgi 
no tā atrašanās vietas, ja tas 
traucē apkārtējo iedzīvotāju 
naktsmieru,  bet nav saistīts ar 
satiksmi vai pasākumiem, kas 
saskaņoti ar Olaines novada 
pašvaldību no plkst. 22:00 līdz 
plkst. 7:00 izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 
70.00 euro;
12. Par atrašanos apdzīvotā, 
sabiedriskā vietā ar atvērtu 
alus (izņemot bezalkoholisko 
alu) vai citu alkoholiskā dzē-
riena saturošu iepakojumu (iz-
ņemot speciāli atļautās vietās, 
kurās alkoholiskie dzērieni tiek 
pārdoti patērēšanai uz vietas) -  
uzliek naudas sodu līdz 35.00 
euro;
17. Par pulcēšanos daudzdzī-
vokļu dzīvojamo ēku koplieto-
šanas telpās, to piegružošanu, 
dabisko vajadzību kārtošanu, 
sienu, griestu, durvju, logu, 
pastkastīšu un citu ēkas ele-
mentu bojāšanu – izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 350.00 euro;
24. Par sabiedrisko vietu pie-
gružošanu ar sadzīves atkri-
tumiem (izsmēķiem, sērkoci-
ņiem, saulespuķu sēklām, pa-
pīriem, pudelēm, stikliem, plē-
ves maisiņiem u.tml.) –  izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 70.00 euro;
25. Par spļaušanu vai dabisko 
vajadzību kārtošanu sabiedris-
kās vietās – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 
70.00 euro.

PĀRKĀPUMA BRĪDĪ
ZVANĪT UZ OLAINES 
NOVADA PAŠVALDĪBAS 
POLICIJAS DIENNAKTS 
MOB. TEL. 29198070.

Olaines novada pašvaldības 
policijā var vērsties ar iesnie-
gumu (vēlams savākt vairāku 
kaimiņu parakstus), lai vainī-
gās personas varētu saukt pie 
administratīvās atbildības.

Iekasēto soda naudu par admi-
nistratīvajiem pārkāpumiem 
ieskaita Olaines novada paš-
valdības budžetā.

ZINIET SAVAS TIESĪBAS 
UN PIENĀKUMUS!

APTAUJA PAR "SNIEGTO KULTŪRAS
PAKALPOJUMU UN PRODUKTU
KVALITĀTI OLAINES NOVADĀ"

Olaines Kultūras centrs ir izveidojis aptauju 
par "Sniegto kultūras pakalpojumu un 
produktu kvalitāti Olaines novadā", 

lai noskaidrotu Olaines novada iedzīvotāju 
viedokli par Olaines novadā notiekošajām 

kultūras aktualitātēm.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju 

viedokli, lai veiksmīgāk attīstītu, 
popularizētu un sekmētu kultūrvidi Olainē.

Aptauju ir iespējams aizpildīt saitē
https://aptauja.lv/lat/surveys/1792/2/,

kā arī iespējams aizpildīt aptauju ikvienā no 
Olaines Kultūras centra struktūrvienībām, 

kā arī Olaines novada domē.

Atgādinām, ka ar Olaines Kultūras centra 
aktualitātēm var iepazīties Olaines Kultūras 

centra mājaslapā – 
www.olaineskultura.lv.

Olaines speciālā pirmsskolas izglītības 
iestāde "Ābelīte" Parka 5, Olainē

Nodarbību laiki: pirmdienās – trešdienās 
un otrdienās – ceturtdienās

1.Ierašanās16:50, nodarbība17:10-17:30
2.Ierašanās17:20, nodarbība17:40-18:00
3.Ierašanās17:50, nodarbība18:10-18:30
Maksa par vienu nodarbību 1,40 EURO

Sīkāku informāciju var saņemt
zvanot pa tālr.: 67965768 
vai "ĀBELĪTĒ" Parka 5, 

peldbaseina uzgaidāmajā telpā,
no pirmdienas līdz ceturtdienai no 

plkst.16:30 līdz 18:30

PIEDĀVĀ APMEKLĒT PELDĒŠANAS
APMĀCĪBU NODARBĪBAS

NO 3 LĪDZ 7 GADU VECIEM BĒRNIEM

ATSKAITE par pašvaldības policijas
darbu 2013.gadā

1.  Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli / pārkāpuma izdarīšanas 421
 vietā izrakstīti administratīvo pārkāpumu protokoli-paziņojumi: 
         1.1. par APK normu neievērošanu 194
         1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu 124
         1.3. par Saistošo noteikumu neievērošanu 103
2.  Izteikti rakstiski brīdinājumi 55
3.  Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu Ls 4805,- 
     (pašvaldības policijas uzliktie sodi) (6836,90 euro)
4.  Sastādīti akti 299
5.  Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām 1772
6.  Aizturētas personas un nogādātas Olaines PI 332
7.  Nogādātas / nodotas personas uz NMP 132
8.  Nogādātas mājās personas, kas nevar patstāvīgi pārvietoties  74
9.  Nogādātas personas uz ANPREN narkoloģiskās ekspertīzes veikšanai 42
10.  Nogādātas personas uz tiesu 2
10.  Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem 5
11.  Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 61
12.  Sniegts atbalsts Valsts policijai 85
13.  Pieņemti apmeklētāji 208
14.  Izskatīti iesniegumi 335
15.  Veiktas apsekošanas sakarā ar teritorijas nesakopšanu 513
16.  Izteikti mutiski brīdinājumi 575
17.  Pieņemti rakstiski paskaidrojumi 242
18.  Sniegts atbalsts domei, struktūrvienībām, pašvaldības uzņēmumiem 78
 un iestādēm 
19 Apsekoti dzīvokļi / sociālās istabas 64
20.  Azartspēļu zāļu apsekošana (reizes) 3
21.  Izbraukumi uz ugunsgrēkiem 28
22.  Izbraukumi uz CSN 9
23. Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi nogādāti 48 suņi
 klaiņojošie dzīvnieki 9 kaķi, 1 lapsa
24.  Izķerti un īpašniekiem nodoti klaiņojoši suņi 0
25.  Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes 8

Olaines IT uzņēmums "Alistek" bija viens no trim nominantiem 23. janvārī Rīgā LATA (Lat-
vijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas) balvai kategorijā "Izcilākais atvērto tehnoloģiju risinā-
jums biznesā". "Alistek" saņēma atzinību par izstrādāto atskaišu sagatavošanas risinā-
jumu "Aeroo Reports", ko ikdienas darbā lieto uzņēmumi Latvijā un vairāk kā 100 val-
stīs visā pasaulē. Vēl viens no izvirzītajiem bija "OpenERP" Latvijas kopiena ar atvērtā koda 
uzņēmumu resursu vadības sistēmu "OpenERP". Galveno balvu saņēma SIA "Zabbix". IBM 
Latvija pārstāvis Edijs Tanons, pasniedzot balvu atzina, ka labāko izvēlēties nav bijis vienkārši 
un aicināja attīstīt atvērtās tehnoloģijas vēl vairāk.

OLAINES IT UZŅĒMUMS 
"ALISTEK" SAŅEM ATZINĪBU

PAR PRODUKTU, 
KO LIETO VISĀ PASAULĒ!

OLAINES NOVADĀ

ATGĀDINĀJUMS PAR 
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70. gadskārtā
Averinu Oļegu
Āmaru Viju
Bogdanovu Jevgeņiju
Čaču Brigitu
Dobeli Voldemāru
Dzieržecku Vilhelmīni
Ozoliņu Irinu
Pomagaibisu Vasiliju
Sokolovu Zitu
Stoli Martu
Streļču Vilhelmu
Tumaševsku Zinaidu

75. gadskārtā
Baumani Lidiju
Belkeviču Kazimiru
Dimitrukovich Antoninu
Kaļko Jevgeņiju
Koteļņikovu Liliju
Lapsu Ritu
Lediņu Ausmu
Materkovu Ņinu
Rodionovu Ninu
Rogu Baibu
Štrombergu Rufinu
Tjuškinu Antoņinu
Trošinu Albīnu
Viļumovu Annu
Zemīti Ināru
Žezlovu Ņinu

80. gadskārtā
Askerovu Ludmilu
Černovu Zoju
Grantu Aivaru
Guļbinsku Moniku
Kaļiņičevu Alekseju
Petrovu  Jevgeņiju

85.gadskārtā
Botjanu Arkādiju
Gubačovu Ritu
Mročko Jevgeņiju
Reņģīti Zinu
Verigo Emīliju

92. gadskārtā
Matieni Onu

93. gadskārtā
Červovu Tatjanu
Kozlovu Olgu

FEBRUĀRĪ

70. gadskārtā
Bogdanovu Vasiliju
Jarmuhamedovu Gaļinu
Joksti Viju
Kadakovsku Vilhelmīni

Pasākumi Olaines novadā februārī

Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta 11

Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta 11

Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta 11

Jaunolaines Kultūras nams

Slidotava, Olaines Kultūras nams,
Olaines kalns OME

Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta 11

Olaines bibliotēka, 
Kūdras 16

Olaines bibliotēka, 
Zemgales 24

Olaines bibliotēka, 
Kūdras 16
Olaines bibliotēka, 
Zemgales 24

Olaines bibliotēka, 
Zemgales 24

Gaismu
Bibliotēkā

Olaines bibliotēka, 
Kūdras 16

Jaunolaines 
bibliotēka

Gaismu
Bibliotēka

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

15.02.2014. plkst.16.00

15.02.2014. 
plkst. 19.00-24.00

19.02.2014. un 
21.02.2014.
plkst. 19.00

22.02.2014

21.02.2014. un 
22.02.2014.

24.02.2014. plkst.16:00

27.01.-21.02.2014.

1.02-28.02.2014.

3.02.-28.02.2014.

4.02.-1.03.2014.

4.02.-1.03.2014.

17.02-21.02.2014.

20.01.-21.02.2014.

21.02- 28.02.2014.

24.02-28.02.2014.

D. Balčus teātra izrāde  Dario Fo
"Padomi precētiem pāriem"
Biļetes: teātra izrāde vai dejas 5.00 EUR, 
teātra izrāde un dejas 7.00 EUR
Atpūtas vakars – balle 
Spēlē grupa " Mākoņstūmēji"
Iepriekšpārdošana no 3. februāra
Kultūras centrā no 10.00-17.00 
Deju kolektīva "Oļi" deju izrāde 
"Velniņi"
Vietu skaits ierobežots. Ieejas kartes var 
saņemt Olaines Kultūras centrā
TDA "Dzintariņš" koncerts
Ieeja bezmaksas
Olaines pilsētas dzimšanas dienas 
"Kad Leduszieds plaukst" pasākumi
Visas dienas pasākumi bezmaksas
Ghetto games filma 
"Tas ir tikai sākums" jauniešiem
Ieeja bez maksas

"Apciemosim pasaku māmuļu"
Grāmatu izstāde Margaritai Stārastei – 100 
(1914), 1.-4.kl.
"Liesmaini vārdi"
Iespieddarbu izstāde dzejniecei Austrai 
Skujiņai – 105 (1909–1932)
"22. Ziemas Olimpiskās spēles"
Izstādē grāmatas par sportu (5.-12.kl.)
"Olaine atdzimst"
Novadpētniecības materiālu izstāde veltīta 
pilsētas gadadienai, publikācijas par Olaini un 
olainiešiem
"Visapkārt mierīga tāle"
Literatūras izstāde rakstniekam Herbertam 
Dorbem – 120 (1894-1983)
"Vīrs, uz kuru var paļauties"
Aktieri Kārlim Sebrim – 100 (1914-2009)
Tematiska izstāde par jubilāru un viņa   
līdzgaitniekiem.
"Mūsdienu jaunieši – kādi viņi ir?"
Izstādē sērijas "Skolas romāns" grāmatas 
(7.-12.kl.)
Literatūras izstāde
,,Piedzīvojums ūdenī un uz zemes!"
Vācu rakstniekam Ērikam Kestneram – 115
"Divu Lotiņu "tētis". Vācu rakstniekam 
Ēriham Kestneram – 115 (1899-1974)
Bērnu literatūras izstāde.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
SIRSNĪGI SVEIC
JANVĀRĪ

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

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 10.12.2013. līdz 10.02.2014. reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Zavadskis Ivans, 72 gadus vecs, 15.12.2013
Mazumača Valentīna, 74 gadus veca, 16.12.2013

Rudene Aina, 72 gadus veca, 18.12.2013
Golovņina Olga, 63 gadus veca, 25.12.2013

Lūkins Jānis, 86 gadus vecs, 25.12.2013
Timofejeva Emīlija, 90 gadus veca, 26.12.2013

Cvetkova Jeļena, 91 gadu veca, 27.12.2013
Demčenko Maksims, 25 gadus vecs, 12.01.2014
Bernovska Dzidra, 73 gadus veca, 03.02.2014
Dementjevs Savins, 79 gadus vecs, 06.01.2014

Eihenberga Aina Jautrīte, 82 gadus veca, 31.01.2014
Garoza Oļģerts, 51 gadu vecs, 15.01.2014

Krausa Jadviga, 83 gadus veca, 21.01.2014
Krutjko Lilija, 40 gadus veca, 18.01.2014
Krūze Pēteris, 75 gadus vecs, 05.01.2014

Ksendzovs Terentijs, 83 gadus vecs, 19.01.2014
Pļavniece Erna Lilija, 80 gadus veca, 24.01.2014
Rostaļnaja Tamara, 82 gadus veca, 03.02.2014

Sokolovskis Anatolijs, 60 gadus vecs, 24.01.2014
Špiļova Anastasija, 75 gadus veca, 20.01.2014

Vaseris Vilnis, 67 gadus vecs, 21.01.2014
Vidzis Jānis, 86 gadus vecs, 10.02.2014

Sokolova Vera, 75 gadus veca, 17.01.2014
Millers Sandijs, 41 gadu vecs, 14.01.2014

 Pāri sirmām kapu priedēm 
 Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
 Pāri darbam, sāpēm, ilgām
 Baltu, vieglu smilšu klāsts. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī 
esam kopā ar Olaines novada pašvaldības 

būvvaldes speciālisti, bijušo Olaines pagasta 
padomes priekšsēdētāju un Olaines novada 

deputāti AIJU ZANDERI, tēvu mūžībā aizvadot.

 Olaines novada pašvaldības kolektīvs

OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
25.februārī, plkst.16.00 MĀRAS AUZAS ZĪMĒJUMU IZSTĀDES 

"FANTĀZIJAS PAR SIEVIETI" ATKLĀŠANA
Izstāde no 25.februāra līdz 05.aprīlim

PASĀKUMI

IZSTĀDES

Krūmiņu Zigrīdu
Kuzmenkovu Ņinu
Nosenko Vasiliju
Ņikituškinu Taisiju
Piekalni Ilgu
Sprudzani Valentinu
Strēli Zigrīdu
Štrāli Maritu
Tomasu Jāni
Trubaču Veru
Zaborovsku Veru
Zelču Ināru

75. gadskārtā
Babru Mirdzu
Čižikovu Raisu
Dabasinsku Aleksandru
Daņilovu Valentīnu
Dudko Linu
Gardu Veru
Gigeļu Leonīdu
Kadakovski Albertu
Korņejevu Veru
Matveiko Marjanu
Parfentjevu Viktoru
Prokofjevu Zentu
Pudži Guntu
Purēnu Egonu
Rīgertu Edgaru
Smerķi Leontiju
Smirnovu Ļubovu
Stepanovu Vladimiru
Zigangerovu Zitu
Zitāni Veroniku
Žukovu Valentinu

80. gadskārtā
Beimo Aleksandrīnu
Cīruli Viju
Friku Valēriju
Jaceviču Valentīnu
Romanovu Valentīnu
Stūri Annu

85.gadskārtā
Deičmani Olgu
Ivanovu Tatjanu
Kvitku Metu
Mušavecu Konstantīnu
Pļavnieku Daini

90.gadskārtā
Jevdokimovu Annu

91.gadskārtā
Grasmani Annu
Semaku Melaniju
Viskovatovu Igoru

92.gadskārtā
Medni Valiju

96.gadskārtā
Rudoviču Antoninu


