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Olaines
Domes Vēstis

Sveicam Olaines
pilsētas 45.jubilejā!

informatīvs izdevums

1967. gada 20. februārī,
kad iedzīvotāju skaits sasniedza 7 000 cilvēku, Olaines
pilsētciematam ar Augstākās
padomes prezidija lēmumu
tika piešķirts Olaines pilsētas statuss. Gadu garumā iedzīvotāju skaits palielinājās
līdz 13 000, pilsēta attīstījās
un mainījās. Kopš 2009.gada
1.jūlija pilsēta ir Olaines novada administratīvais centrs.
Kaut arī pēc novada izveidošanās īpaša uzmanība pievērsta Olaines pagasta teritorijas attīstībai, pilsēta turpina
mainīties arī šodien.
Atcerēsimies, ka katrs no
mums – pilsētas (arī novada)
iedzīvotājs vai pilsētā strādājošs cilvēks ar savu rīcību un
attieksmi veido pilsētu tādu,
kāda tā ir šodien. Mēs visi kopā
to veidojam un mainām, gādājam par to, lai paši šeit justos
labi un lai vēl pēc gadiem arī
nākamās paaudzes te justos kā
mājās – vietā, kur arvien gribas
atgriezties un palikt.

Поздравляем с 45 – ти летием г.Олайне!

20 февраля 1967 года
поселку городского типа
Олайне был присвоен статус города. На тот момент
в городе было зарегистрировано 7 000 человек. В
течение многих лет город
менялся, рос, количество
жителей города увеличилось до 13 000 человек, а с 1
июля 2009 года – г.Олайне
стал административным
центром Олайнского края.

Vēsturiski ir izveidojies
tā, ka pilsētas dzimšana diena
ir februārī. Ņemot vērā laika
apstākļus ziemā, mēs jau ilgus
gadus pilsētas svētkus svinam
gan februārī ar atbilstošu pasākumu programmu, gan maijā
(atsaucot atmiņā kādreizējās
Ķīmiķu dienas svinības un piedāvājot plašāku programmu
svaigā gaisā).
Arī šogad aicinām iedzīvotājus apmeklēt piedāvātos pasākumus februārī un vēlāk maijā. Ceram, ka šie svētki sniegs
gandarījumu, dos enerģiju un
spēkus virzībai uz priekšu!
Olaines pilsētas 45.dzimšanas dienā katram novada iedzīvotājam vēlam savu pilsētu
vienmēr turēt godā un cieņā,
lepoties ar tās izaugsmi un pozitīvajām pārmaiņām!
Būsim vienoti svētkos un
ikdienā!
Jānis Pavlovičs,
Olaines novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

праздник города отмечается в мае, когда есть возможность провести мероприятияна свежем воздухе.
Приглашаем жителей края
посетить праздничные мероприятия в феврале (лазерное
шоу – салют, танцы, дискотеку на льду, показательные выступления фигурного катания
и др.) и в мае. Надеемся, что
они вам запомнятся и принесут позитивные эмоции.

В день рождения города каждому жителю края
желаем, чтобы он гордился городом Олайне и теми
переменами, которые в нем
происходят!
Желаем, чтобы мы все
были сплочены как в праздники, так и в будние дни!

Domes
Vizuālās
Jaunieši
pārmaiņas apbalvojumi par Olaini

Novada
budžets

181
bērns

Fotogrāfijās dokumentētas redzamākās pārmaiņas
Olainē pēdējos gados

Par ieguldījumu Olaines
attīstībā un sakarā ar pilsētas
45. jubileju apbalvoto saraksts

Olaines novada jauniešu domas par pilsētu, kurā dzīvojam
– Olaini

Skaidrojums par Olaines
novada 2012. gada budžetu un
budžeta skaitļi

Pagājušajā gadā Olaines
novadā uz svinīgo pasākumu
aicināts 181 jaundzimušais

2. – 5. lpp.

6. lpp.

7. lpp.

8. – 11. lpp.

14. lpp.

Несмотря на то, что после образования Олайнского
края, особое внимание уделяется развитию территории
Олайнской волости, в городе
и сегодня происходят значительные перемены.
Каждый из нас – житель
города, а также края, каждый
работающий в Олайне человек своими поступками и
отношением создал город таким, какой он есть на сегод-

няшний день. Мы все вместе
его меняем, заботимся о том,
чтобы нам всем здесь было
хорошо и уютно. И хочется,
чтобы будущие поколения
тоже чувствовали себя здесь
как дома, чтобы им хотелось
сюда возвращаться и оставаться.
Исторически сложилось
так, что день рождения города Олайне отмечается в
феврале. Но более широко

Янис Павлович,
председатель Олайнской
краевой думы
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Olainei – 45!

Vizuālās pārmaiņas Olainē pēdējos gados

Peldbaseins pie Olaines 2. vidusskolas

Olaines 1. vidusskola ar piebūvi

Dalbes iela

Stacijas iela
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Olaines Veselības centrs

SPII “Ābelīte”

PII “Dzērvenīte”

PII “Zīle”

Olaines 2. vidusskola
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Olainei – 45!
ūdensvads

siltumtīkli

Pateicoties
projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība
Olainē un Jaunolainē” Olaines komponente” realizācijai
Olaines pilsētas iedzīvotāji
un uzņēmēji saņem labas kvalitātes dzeramo ūdeni, kuru
var izmantot gan uzturā, gan
uzņēmumos ražošanas vajadzībām. Jaunās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas un jaunu
sadzīves un lietus kanalizācijas tīklu izbūve nodrošina
ne vien lietusūdeņu nodalīšanu no sadzīves kanalizācijas
ūdeņiem, samazinot attīrāmo
notekūdeņu daudzumu, bet arī
mazina apkārtējās vides piesārņojuma risku.
Papildus ieguvums pilsētai no projekta realizācijas ir
veiktie asfaltbetona seguma
atjaunošanas darbi pēc ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūves, kuru laikā gan par
Olaines pašvaldības, gan par
ES Kohēzijas fonda līdzekļiem ieklāts jauns asfaltbetona
segums 66 133 m2 brauktuvēm un 10 127 m2 ietvēm. Vēl
projekta ietvaros tika izbūvēti
kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli, lietus
kanalizācijas tīkli un rekonstruētas artēziskās akas, kā arī
ūdensapgādes tīkli un ar tiem
saistītās iekārtas.
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” ietvaros uzbūvētas
jaunas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas Olainē.
Projekta „Olaines pilsētas
centralizētās siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcija” ietvaros tika nomainīti pilsētas
maģistrālie siltumtīkli trīs
posmos – Kūdras ielā, Zeiferta
ielā un Jelgavas ielā.

Olaines slidotava ar mākslīgo ledu ziemā un
multifunkcionālo segumu vasarā

Pēdējo desmit gadu laikā
Olaines pilsētas infrastruktūrā ieguldīti 30 milj. latu, tajā
skaitā, ES līdzfinansējums –
17 milj. latu.
Pašlaik Olaines pilsētā tiek
īstenots Olaines mežaparka
labiekārtošanas projekts, kura
ietvaros tiks uzbūvēta brīvdabas estrāde un labiekārtota apkārtējā parka teritorija.

Olaines stadions pie Olaines 1. vidusskolas
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skeitparks

parks pie Olaines Kultūras centra

vairāk foto www.olaine.lv
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Olainei – 45!

Piešķirti domes atzinības raksti un balvas
Par ieguldījumu Olaines attīstībā un sakarā ar Olaines pilsētas 45.gadadienu
Olaines novada dome piešķir Atzinības rakstu un balvu:
Nominācijā PEDAGOGS
• JĀZEPAM VOLĀNAM,
Olaines 1.vidusskolas direktoram (skolu vada no 1989.
gada).
• BAIBAI MUIŽNIECEI,
Olaines 1.vidusskolas sākumskolas skolotājai.
• JEĻENAI ALUTEI,
Olaines 2.vidusskolas
mājturības un informātikas
skolotājai.
• LARISAI KOSJAŅENKO,
Olaines 2.vidusskolas direktores vietniecei informātikā,
informātikas skolotājai.
• ANDRAI ANDERSAI,
OPII “Zīle’’ pirmsskolas
skolotājai.
• JEVGENIJAI
ROŠČENKOVAI,
OPII “Dzērvenīte’’ mūzikas
skolotājai.
• ANITAI ROZEI,
Olaines Mūzikas un mākslas
skolas čella skolotājai.
• BAIBAI BUBIEREI,
Olaines Mūzikas un mākslas
skolas mūzikas teorētisko

priekšmetu skolotājai.
• ANNAI VALDNIECEI,
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas lektorei.
• TATJANAI
BERDŅIKOVAI,
OSPII “Ābelīte’’ speciālās
valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājai.
Nominācijā JAUNIETIS
• BRIGITAI MEDNEI,
Olaines 1.vidusskolas
12.klases skolniecei.
• ALEKSANDRAM
POZDŅAKOVAM,
Jauniešu padomes priekšsēdētājam.
Nominācijā AKTĪVĀKAIS
PENSIONĀRS
• MĀRAI AUZAI,
aktīva sabiedriskajā dzīvē.
• OSVALDAM
GROSKOPFAM,
aktīvi darbojas pilsētas labiekārtošanas darbos, mājas
vecākā pienākumus pildot.

Nominācijā PAŠVALDĪBAS
VAI VALSTS IESTĀŽU
DARBINIEKS
• INĀRAI BRENCEI,
Olaines novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai, deputātei.
• INESEI ČEPULEI,
Olaines novada pašvaldības
Īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājai.
• ILZEI STRAUSAI,
Olaines novada pašvaldības
Finanšu un grāmatvedības
nodaļas galvenā grāmatveža
vietniecei.
• JURIM GERASIMOVAM,
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktoram.
• MAIGAI GASPAROVIČAI,
Olaines Bibliotēkas bērnu
literatūras nodaļas vecākajai
bibliotekārei.
• RASMAI BRIKMANEI,
Olaines Kultūras centra lietvedei – telpu noformētājai.
• BAIBAI KAŅEPĪTEI,
Dienas centra personām ar

•

•
•
•
•
•

•
•

garīgās attīstības traucējumiem darbiniecei.
KILIKEJAI
MIKLAŠEVIČAI,
Olaines 2.vidusskolas garderobistei.
GAĻINAI RUDUSĀNEI,
Olaines 1.vidusskolas dežurantei un apkopējai.
INĀRAI PRIEDĪTEI,
OPII “Dzērvenīte’’ sētniecei
– dārzniecei.
DACEI BITĒNAI,
OPII “Zīle’’ skolotāja palīgam.
SILVIJAI KUZŅECOVAI,
OPII “Zīle’’ vadītāja vietniecei izglītības jomā.
JEĻENAI
HVOROSTJANSKAJAI,
OSPII “Ābelīte’’ pirmsskolas izglītības skolotājas
palīdzei.
SKAIDRĪTEI PLATAJAI,
ģimenes ārstei, strādā Olainē
40 gadus.
RITAI ZELČAI,
AS “Olaines ūdens un siltums’’ kontrolierei.

Nominācijā
SABIEDRISKAIS
DARBINIEKS
• ĀRIJAI SPUŅĢEI,
izveidojusi un vada Olaines
Vēstures un mākslas muzeju, vada skaitliski lielāko
Olaines novada senioru
biedrību “Liepas’’.
• VELTAI OZOLIŅAI,
aktīvi piedalās un atbalsta
nevalstisko organizāciju
darbību, aktīvi sadarbojas
ar citām NVO apvienības
organizācijām.
• AUSMAI CĪRULEI,
aktīvi piedalās un atbalsta
nevalstisko organizāciju
darbību pilsētas Olaines
novadā.
Nominācijā SPORTISTS
• JĀNIM KUZMINAM,
Latvijas un pasaules mēroga
sportistam skeitborda slalomā, divkārtējam Pasaules
čempionam, seškārtējam Eiropas čempionam, uzstādīti
divi Ginesa rekordi.
Nominācijā UZŅĒMĒJS

Olaines novada dome

Sveic Zelta kāzās!

Laimīga laulība ir kā ilga saruna,
kas allaž liekas pārāk īsa.
/Andrē Moruā/

Aleksandru un Georgiju Kņaževus!
(Laulība reģistrēta 1962.gada 20.janvārī
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu birojā)

Genovefu un Aleksandru Dabašinskus!
(Laulība reģistrēta 1962.gada 3.februārī
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu birojā)

• VALĒRIJAM MALIGINAM,
a/s “Olainfarm’’ valdes
priekšsēdētājam, prezidentam, veiksmīgi attīstījis
uzņēmumu.
• ILONAI SKRŪZMANEI,
nodibināja privātu pirmsskolas izglītības iestādi, veiksmīgi nodrošina ar aprūpi un
izglītošanu bērnus no 1 gada
vecuma.
• KONSTANTĪNAM VERSOCKIM,
I/U “KONVĒRS’’ direktoram, sporta kluba “OLIMP’’
valdes priekšsēdētājam,
atbalsta un organizē bērnu
un jauniešu sporta attīstību.
Nominācijā ĢIMENE
• AIVARA ROMANOVA
ģimenei.
• AIJAS UN IVARA
JANKAVU ģimenei.
• ŽANNAS UN ANDREJA
ŠLIKOVU ģimenei.

Vēlam stipru veselību, izturību un nest rītdienu dimantam pretī!
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Atzinības raksti un balvas
tiks pasniegti svinīgajā pasākumā 2012.gada 17.februārī.

Olaines Domes Vēstis

Olaine jauniešu acīm...
Es lepojos ar Olaini, jo šeit
ir lieliska skola ar lieliskiem
cilvēkiem. Olainē vispār ir labsirdīgi un izpalīdzīgi cilvēki.
Katram Olaine nozīmē ko citu,
man tā nozīmē pagātni, tagadni
un nākotni.
Artūrs Pumpurs, 6.klase

Man patīk dzīvot Olainē,
jo šīs ir manas mājas. Šeit
dzīvoju jau no pašas bērnības, apmeklēju Olaines
bērnudārzu un tagad mācos
Olaines skolā. Esmu piedalījusies ļoti daudzos Olaines
pasākumos, un esmu redzējusi, kā Olaine attīstās. Var
teikt, ka esmu kopā ar Olaini
augusi, attīstījusies un guvusi pieredzi.
Šeit visi ir draudzīgi, atbalsta un palīdz grūtos brīžos. Visi
visus pazīst un ir informēti par
notiekošo.
Olaine ir maza un nav tik populāra kā citas pilsētas, bet visi
olainieši spētu savākties un kopīgi pierādīt, kas mēs īsti esam.
Madara Geide, 11.klase
Man patīk dzīvot Olainē, jo
tā ar katru gadu attīstās un kļūst
modernāka. Šajā pilsētā tiek
domāts par visāda vecuma cilvēkiem. Maziem bērniem ceļ
jaunus rotaļu laukumus, pusaudžiem ir gan slidotava, gan baseins. Pieaugušie un pensionāri
var doties uz kultūras nama

organizētajiem
koncertiem.
Olainē ir arī pietiekami daudz
veikalu un aptieku, arī bibliotēku. Ārstēties var gan cilvēki,
gan dzīvnieki.
Annija Rieksta, 10.klase

Es lepojos ar Olaini, jo
Olaine ir mierīga pilsēta ar saviem panākumiem un savu kultūru. Olaine ir ļoti sakopta un
labiekārtota. Olaines jaunieši ir
ļoti jautri un dzīvespriecīgi, un
daudzi no šiem jauniešiem spēj
sevi apliecināt dažādos konkursos un valsts olimpiādēs.
Megija P., 10.klase
Man patīk uzturēties Olainē, jo šajā pilsētā jauniešiem
ir daudz iespēju augt un attīstīties. Olaines skola palīdz jauniešiem kļūt par personībām.
Jauniešiem tiek sniegta iespēja
izkopt savus talantus.
Silva Liepa, 12.klase
Man patīk dzīvot Olainē,
jo šeit es esmu piedzīvojis tik
daudz prieka, ka es pat negribu
braukt prom citur dzīvot.
Rolands Ondzulis, 5.klase
Man patīk dzīvot Olainē,
jo te ir viss vajadzīgais jauniešiem. Dome ir parūpējusies par
visu vajadzīgo un nepieciešamo. Olainē ir iespējams labi
atpūsties.
Karīna Segruma, 8.klase

P a š v a l d ī b a s

Es lepojos ar Olaini, jo tik
mazā pilsētā ir tik daudz iespēju attīstīties – gan baseins, gan
slidotava, gan jauns, skaists
stadions, kā arī bērnu atjaunotie rotaļlaukumi. Varbūt kādreiz arī kāds no Olaines tiks
līdz lielākam čempionātam, jo
šādā pilsētā tas ir iespējams.
X

Man patīk dzīvot Olainē,
jo te dzīvo lielākā daļa manu
draugu, maniem vecākiem šeit
ir darbs, un šeit bieži viss ir sakārtots un tīrs.
Vairis Stramkalis, 6.klase
Man patīk dzīvot Olainē,
jo tā ir sakopta, tīra, nav tik
piesārņots gaiss kā Rīgā, bet
ir salīdzinoši tuvu tai, kas
padara dzīvošanu vieglāku.
Šeit notiek dažādi koncerti,
zaļumballes un citi pasākumi, kuros ir patīkami piedalīties. Ļoti patika Jauniešu
diena, orientēšanās, domāju,
ko tādu vajadzētu biežāk.
Ļoti patīk meža tuvums un
zaļā zāle, kas aug daudzviet
arī pilsētas centrā.
Anna Romanova, 10.klase
Man patīk dzīvot Olainē, jo
šeit dzīvo mana ģimene, mani
draugi, šeit rit mana ikdiena.
Olainē viss ir tuvu viens
otram, tuvu manām mājām.
Bērnudārzs, skola, veikals,

Olaines novada vēlēšanu komisijas paziņojums
2012.gada 18.februārī tautas nobalsošanā par likumprojektu
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
Olaines novada vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti
no plkst. 7.00 līdz 22.00.
1. iecirknis Nr.763 - Olaines 1.vidusskola,
adrese - Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114,
tālrunis 67146057.
Iecirkņa atrašanās vieta apstiprināta Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK),
sakarā ar Olaines pilsētas 45.gadadienai veltītajiem pasākumiem
Olaines kultūras centrā.
2. iecirknis Nr.764 - Olaines Vēstures un mākslas muzejs,
adrese - Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114,
tālrunis 67146057.
3. iecirknis Nr.792 - Olaines novada pašvaldības
Olaines pagasta pārvalde,
adrese - Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts,
Olaines novads, LV-2127, tālrunis 67962442.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī,
būs iespēja pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Balsošanai
vēlētāju atrašanās vietā var pieteikties Olaines novada vēlēšanu iecirkņos
no 2012.gada 8.februāra līdz 18.februārim: darbadienās
no plkst. 15:00 līdz 19:00, sestdienās, svētdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00.
Sīkāka informācija atrodama CVK mājas lapā: www.cvk.lv
Olaines novada vēlēšanu komisija

i n f o r m a t ī v s

pat autobusa pietura pāri ielai.
Šeit ir manas mājas, ko cilvēki sauc par īstām mājām, kur
ir patīkami dzīvot.
Katrīna Barkovska, 11.klase
Man patīk dzīvot Olainē,
jo šī pilsēta nav pārāk liela.
Šeit nebraukā daudz mašīnu,
un ir mežs, labas un skaistas
skolas, bērnudārzi. Šeit ir
arī daudz spēļu laukumiņu.
Stadions pie mūsu skolas ir
liels un labs, tur var spēlēt
daudzas spēles. Stadionā ir
arī trenažieri, uz kuriem var
trenēties. Tur ir arī tenisa
laukums.
Vladislavs Jerins, 5.klase
Es lepojos ar Olaini, jo šeit
dzīvo daudz labu un draudzīgu
cilvēku. Šeit Olaines deputāti
rūpējas par tās iedzīvotājiem.
Olaine nepārtraukti attīstās.
Kārlis Rieksts, 11.klase
Es lepojos ar Olaini, jo šī ir
skaista pilsēta. Šī pilsēta man
ir kļuvusi mīļa, jo es te pavadu savas dienas lielāko daļu.
Šeit ir mana skola. Man patīk
Olaines pilsētas rīkotie svētki. Īpaši mīļš man ir Olaines
svētku gājiens. Es nedzīvoju
Olainē, bet šo pilsētu uzskatu
kā savas mājas. Olainieši ir
stipri. Tāpat kā Olaine.
Santa Gaļinska

i z d e v u m s

Biedrība “Olaines ģimeņu
atbalstam PUMPURS” aicina
vecākus kopā ar bērniem uz
savām iknedēļas radošajām
darbnīcām – vakarēšanām:
9. februārī no plkst. 18:00
– 21:00 - radošā darbnīca
„Noslēpums”;
13. februārī no plkst. 18:00
– 21:00 – radošā darbnīca
“Sirsnīgās trifeles” Ilzes vadībā.
Ar Jauno gadu gribam iedibināt
jaunu tradīciju - reizi mēnesī
organizēt Sievišķīgo vakaru,
kurā draudzīgā un sievišķīgā
gaisotnē varētu netraucēti
laiku veltīt tikai sev un saviem
sapņiem.
16. februārī plkst. 18:30 –
psiholoģiskās spēles
psiholoģes Daces vadībā.
Biedrības rīkotie pasākumi
notiek Olainē, Jelgavas ielā 15
(ieeja no Jelgavas ielas puses).
Visjaunākā informācija par
biedrības pasākumiem
www.draugiem.lv/pumpurs/
Uz visiem pasākumiem vēlams
iepriekš pieteikties, rakstot uz
e-pastu
biedribapumpurs@inbox.lv
vai zvanot pa tālr. 29352622
(Jolanta).
Uz visiem pasākumiem līdzi
jāņem maiņas apavi!

Aicinām Olaines novada iedzīvotājus
palīdzēt tiem mūsu novadniekiem,
kuri palikuši bez pajumtes šajā bargajā ziemā!
Saziedosim siltu apģērbu, apavus,
segas un visu, kas varētu
palīdzēt cilvēkiem izturēt lielo salu!
Saziedotās mantas variet nodot:
P/A „ Olaines sociālais dienests” telpās
Zemgales ielā 33, Olainē, 214. kab.,
P/A „ Olaines sociālais dienests”
klientu apkalpošanas punktos:
• “Jaunolaine”, Meža ielā 2, Jaunolainē,
Olaines pagastā;
• “Gaismas”, Gaismas ielā 6, Stūnīšos,
Olaines pagastā;
• Sociālās aprūpes centrā,
Zeiferta ielā 8, Olainē.
Saziedotās mantas tiks izsniegtas
Sarkanā Krusta Olaines nodaļā Zemgales ielā 33
(ieeja no sētas puses, pagrabstāvā)
otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 14.00 līdz 17.00.
Pateicamies par atsaucību!
P/A „ Olaines sociālais dienests”
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Olaines novada 2012. gada budžets

Jebkuras
pašvaldības
darbības finansiālo pamatu
veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības
autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai, ekonomisko
un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa
attīstībai. Tāpēc Olaines novada dome, sagatavojot 2012.
gada pašvaldības budžetu,
plāno nepieciešamos finanšu
resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības
ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai, projektu realizācijai.
Olaines novada pašvaldības
budžetā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas
daļa. Pašvaldības budžets izstrādāts atbilstoši klasifikācijai,
kuru nosaka Ministru kabinets,
un sastāv no pamatbudžeta un
speciālā budžeta.
Plānojot 2012. gada pašvaldības budžetu, kā prioritārs ir
izvirzīts uzdevums nodrošināt
pašvaldības finanšu stabilitāti
ilgtermiņā. Pašvaldība, kā katru gadu, ņem vērā visu nozaru
un jomu intereses un esošos
līdzekļus cenšas maksimāli
sabalansēt tā, lai pietiek gan
saimnieciskajiem darbiem, gan
infrastruktūras uzturēšanai un
attīstībai, gan sociālajiem jautājumiem, gan izglītībai, gan
kultūrai, gan sportam.
Ekonomiskās krīzes apstākļos iespējas novirzīt līdzekļus
attīstības projektu finansēšanai
kļūst ierobežotas, bet, lai veicinātu Olaines novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā
tiks piesaistīti arī Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu
līdzekļi.
Olaines novada konsolidētā budžeta (pamatbudžeta un
speciālā budžeta) ieņēmumu
kopējais apjoms 2012.gadā
plānots Ls 9 306 341, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi Ls
9 233 946 un speciālā budžeta
ieņēmumi Ls 72 395.
2012.gadā Olaines novada
dome nosaka šādas prioritātes:
• izglītība;
• ekonomiskā attīstība;
• atpūta, kultūra, sports;
• sociālā aizsardzība.
Ieņēmumi

Pamatbudžets ir Olaines
novada pašvaldības budžeta
galvenā daļa, kura ieņēmumus
veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
nekustamā īpašuma nodoklis,
azartspēļu nodoklis; nenodokļu
ieņēmumi, kuros ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma, valsts un pašvaldību
nodevām, sodiem un sankcijām;
pārējie nenodokļu ieņēmumi,
kurus veido pārējie nenodokļu
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ieņēmumi un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas; Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi un Transferti, kurus veido valsts budžeta
transferti un pašvaldību budžeta
transferti jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba
samaksai, kā arī dažādu Eiropas
Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību
maksājumi par izglītības pakalpojumiem.
Saskaņā ar likumu „Par
valsts budžetu 2012.gadam” ir
noteikts iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumu sadalījums
starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem: pašvaldību
budžetiem - 80 procentu apmērā un valsts budžetu - 20 procentu apmērā.
Olaines novada pašvaldības plānotie ieņēmumi 2012.
gadā sastāda Ls 9 233 946, kas
ir par 12 % mazāk par 2011.
gada faktiskiem ieņēmumiem.
Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa sastāda 72% no kopējiem Olaines novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem uz
budžeta apstiprināšanas brīdi).
No valsts puses tiek garantēti
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi ne mazāk kā 98%
apmērā no plānotā.
Saskaņā ar MK noteikumiem „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2012.gadā” Olaines novada pašvaldības vērtēto
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
prognoze – Ls 6 664 139 un
nekustamā īpašuma nodokļa
prognoze – Ls 791 523.
2012.gadā valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai
un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātām iemaksām ir piešķirti 8 mēnešiem. Šobrīd nav informācijas
par pašvaldības vispārējās izglītības pedagogu un speciālās
pirmsskolas izglītības pedagogu mērķdotāciju apjomu 2012.
gada septembrim – decembrim.
Budžeta iestāžu ieņēmumus Ls 334 379 jeb 3.6% veido
vecāku maksas par bērnu ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas izglītības iestādēs un
uzturēšanos Olaines Mūzikas
un mākslas skolā, ieņēmumi
par telpu, zemes nomu un citi
ieņēmumi.
Speciālā budžeta ieņēmumi
plānoti Ls 72 395 apmērā, ko
veido mērķdotācija no valsts
budžeta pašvaldības autoceļu
(ielu) finansēšanai.

Olaines novada pašvaldības
pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi tiek novirzīti
pašvaldību funkciju izpildes
nodrošināšanai – izdevumiem
no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo,
sabiedriskās kārtības iestāžu
un struktūrvienību, pašvaldības administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras
uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem,
kas paredzēti Olaines novada
domes saistošajos noteikumos
“Olaines novada pašvaldības
budžets 2012.gadam”.
Izdevumi

Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2012.
gadam plānots Ls 10 200 962
apmērā.
Olaines novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumi tiek
plānoti atbilstoši pašvaldības
valdības funkcijām un sastāda
Ls 10 121 271, kuri tiks segti
no pamatbudžeta ieņēmumiem
– Ls 9 233 946 un 2011.gada
atlikuma – Ls 1 724 667.
Izdevumu sadaļā „Vispārējie valdības dienesti” plānoti
Ls 1 530 825 jeb 15 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajos ietilpst izdevumi
novada pašvaldības administrācijai Ls 854 600 jeb 7.7%
no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem, aizdevumu procentu maksājumi Valsts kasei
Ls 235 000, maksājumi citām
pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem Ls 300 000, iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā Ls 89 225, kas
ir par Ls 204 434 mazāk nekā
2011.gadā, izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves
fonds) Ls 50 000 un citi izdevumi (t.sk., Olaines pilsētas 45.gadadienas pasākumu izdevumi).
Sadaļā „Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas”
paredzētais finansējums ietver
ne tikai atlīdzību, bet arī finansējumu administrācijas darba
nodrošināšanai (t.sk., komunālie maksājumi, tehniskais nodrošinājums, pasta izdevumi
ēkā Zemgales ielā 33, Olainē;
Meža ielā 2, Jaunolainē), kā arī
izdevumus, kas saistīti ar svinīgā pasākuma „Olaines novada
jaundzimušo reģistrācija” norisi
(t.sk., melhiora karotīšu iegāde
un bērniņa vārda un dzimšanas
datuma gravēšana, piemiņas
foto no pasākuma utt.), iedzīvotāju informēšanu – pašvaldības izdevums „Olaines Domes
Vēstis”, video sižeti, dāvana iedzīvotājiem gada nogalē – pašvaldības galda kalendārs, pašvaldības interneta mājas lapas

uzturēšana u.tml. Šajā sadaļā
ir paredzēti uzturēšanas izdevumi skolēnu autobusam, kuru
izmanto papildus RTP sniegtajiem pakalpojumiem ar mērķi
pārvadāt skolēnus uz/no ar mācību procesu saistītiem pasākumiem (mācību olimpiādes,
sporta sacensības, pašdarbības
kolektīvu koncerti, skates, mēģinājumi u.tml.). Plānots izremontēt un aprīkot Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas
centra foajē 1.stāvā, Zemgales
ielā 33, Olainē. Realizējot projektu “Olaines novada pašvaldības administratīvās kapacitātes
paaugstināšana, piesaistot atbilstošus speciālistus (Īpašuma
un juridiskās nodaļas referentu
un p/a „Olaines sociālais dienests” juriskonsultu)”, izdevumos ieplānots Eiropas Sociālā
fonda piešķirtais finansējums
šo speciālistu apmaksai. 2012.
gadā ir ieviestas trīs jaunas
amatu vienības – bezdarbnieku
koordinators (projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
bezdarbniekiem” ietvaros), jaunatnes lietu speciālists, un papildus vēl viens būvinspektors
(pavisam pašvaldībā tagad divi
būvinspektori).
Izdevumu sadaļā „Vispārēja rakstura transferti no
pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam” ir ieplānoti
Ls 300 000 izglītības funkciju
nodrošināšanai, t.i., norēķiniem
ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem, ja Olaines novada skolēni apmeklē
izglītības iestādi ārpus Olaines
novada teritorijas (piem., Ķekavā, Rīgā, Mārupē u.c. pašvaldībās mācās liels Olaines novadā
deklarēto skolēnu skaits). Saskaņā ar principu „nauda seko
skolēnam” pašvaldībai jāmaksā
par šo skolēnu mācīšanos citas
pašvaldības izglītības iestādē.
Izdevumu sadaļā „Sabiedriskā kārtība un drošība” plānoti izdevumi Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai
Ls 173 430. Novada teritorijā
dežurē divas pašvaldības policijas ekipāžas 24 stundas
diennaktī. Plānots izstrādāt videonovērošanas Olainē un Jaunolainē tehnisko projektu, kā
arī, ņemot vērā esošās automašīnas nolietojumu, iegādāties
operatīvajā līzingā automašīnu, lai pašvaldības policija
varētu apsekot novada teritoriju, braukt uz izsaukumiem un
veikt citus darba pienākumus.
Ekonomiskajai
darbībai
2012.gadā paredzēti 9.8% no
kopējiem izdevumiem. Daudz
uzmanības tiek veltīts teritorijas labiekārtošanai, infrastruktūras attīstībai Olaines novadā. 2012.gadā plānots turpināt
Olaines novada ceļu seguma
rekonstrukcijas programmas
2011. – 2020. gadam īsteno-

šanu. Līdz ar to pamatbudžetā
paredzēti Ls 450 000 asfalta
klājuma ieklāšanai novada teritorijā. Ieplānots finansējums
tehnisko projektu izstrādei ceļiem, kurus rekonstruēs Olaines novada ceļu rekonstrukcijas programmas ietvaros 2013.
gadā. Olaines novadā uzturamo ceļu kopgarums ir 150 km.
Ceļu uzturēšanai 2012.gadā no
valsts tika ieskaitīts finansējums – Ls 72 395 (finansējums
speciālajā budžetā). Ar šo naudu nepietiek, lai uzturētu ceļus,
t.sk., nodrošinātu sniega tīrīšanu, jo īpaši pastiprinātas snigšanas gadījumos. Tāpēc 2012.
gadā, tāpat kā arī iepriekšējos
gados, pašvaldība papildus
no pamatbudžeta piešķīra 30
000 latu ceļu uzturēšanai un
Ls 60 000 ceļu greiderēšanai,
šķembu piebēršanai un bedrīšu remontam. Paredzēts izbūvēt divus veloceliņus maršrutā
„Jaunolaine – Olaine – Klīves
karjers” (tam plānoti Ls 350
000; veloceliņa izbūvē „Jaunolaine - Olaine”” ir piesaistīts ES līdzfinansējums Ls 103
000, veloceliņa izbūvi „Olaine
- Klīves” pilnībā apmaksās no
pašvaldības budžeta). Veloceliņu izbūve uzlabos satiksmes
dalībnieku drošību un ļaus
komfortabli nokļūt ar velosipēdiem, skrituļslidām vai kājām
iepriekšminētajās vietās. Tādā
veidā arī atpūta uz un pie ūdens
tiek padarīta pieejamāka mūsu
novada iedzīvotājiem. Paredzēts izveidot publisko autostāvvietu pie mājas Zemgales
ielā 34, Olainē, lai nodrošinātu
ar autostāvvietām topošas brīvdabas estrādes apmeklētājus.
Arī 2012.gadā pašvaldība turpinās 50% apmērā līdzfinansēt
novada daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmu rekonstrukcijas
darbus un dārzkopības sabiedrību infrastruktūras uzlabošanas projektu realizēšanu.
Vides aizsardzībai izdalīti
Ls 322 000 jeb 3.18% no plānotajiem izdevumiem. Novada
teritorijas uzturēšanai ieplānoti
Ls 250 000. Klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai un ķeršanai
ieplānoti Ls 7 000. Tāpat šajā
sadaļā ir paredzēts finansējums
daļējai Olaines novada meliorācijas sistēmas sakārtošanai
pagastā, pilsētas kanāla krastu
atjaunošanai utt.
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai paredzēts Ls 621 000 jeb 6% no
plānotajiem izdevumiem. Šajā
sadaļā paredzēts finansējums
Sila kapu labiekārtošanas projekta izstrādāšanai; meliorācijas sistēmas sakārtošanai,
stāvlaukuma pie SPII “Ābelīte” izveidei, ēkas Zemgales ielā 31 apsaimniekošanai,
„Olaines novada ilgtspējīgas
attīstības programmas nākoša-
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jam periodam” izstrādei, vietu
norāžu stabu uzstādīšanai Jaunolainē, Medemciemā, Gaismās, svētku noformējumam
novada teritorijā, apzaļumošanas u.c. pasākumiem. 2012.
gadā apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai piešķirts
Ls 91 000, t.sk., paredzēta apgaismojuma izbūve Olaines
pagasta teritorijā, lai apgaismotu ceļus, pa kuriem pārvietojas
gājēji. 2012.gadā paredzēts
līdzfinansējums apstiprināto
un iesākto projektu – „Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu
ciema apdzīvotā vietā Gaismas” (pašvaldības finansējums
Ls 536 000) un „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines
lielciemā, 2.kārta” (pašvaldības finansējums Ls 135 000) īstenošanai.
Izdevumi sadaļā „Veselība” plānoti Ls 10 000 apmērā.
Veselība ir valsts nevis pašvaldības funkcija, bet pašvaldība
sekmē veselības aprūpes funkcijas nodrošināšanu Olaines novadā un uztur Olaines Veselības
centru, nodrošinot tā darbību.
Izdevumu sadaļā „Atpūta,
kultūra un reliģija” ieplānoti
Ls 1 724 830 jeb 17% apmērā no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Sadaļā „Atpūta,
kultūra un reliģija” ir paredzēts finansējums Mežaparka
labiekārtošanas
projektam
Ls 590 000, kura ietvaros paredzēts izbūvēt estrādi un labiekārtot mežaparka teritoriju
(iesākts 2011.gadā), un Sporta
laukuma Jaunolainē labiekārtošanas projektam, kura ietvaros ir
paredzēts ieklāt mākslīgo klājumu laukumam un skrejceliņiem,
Ls 65 000. Stadionā pie Olaines
2.vidusskolas plānots atjaunot
žogu minifutbola laukumam.
Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un uzlabotu iedzīvotājiem sportošanas iespēju
nodrošinājumu, Olaines novada dome 2011.gada nogalē, izmantojot pirmpirkuma tiesības,
iegādājās nekustamo īpašumu
Zemgales ielā 33A, Olainē (bijušais veikals „Lielveikals”,
kurš savulaik tika izveidots
sporta bāzes „Lāčplēsis” vietā), lai tajā izveidotu sporta
zāli, kuru varētu izmantot treniņnodarbībām dažādas novada sporta sekcijas, atsevišķos
gadījumos arī sacensību norisei. Protams, iegāde vien neļauj sasniegt izvirzīto mērķi, jo
šā īpašuma tehniskais stāvoklis
neļauj tur darboties, ja iepriekš
nav veikti kapitālie remontdarbi. Lai sakārtotu šo īpašumu,
pašvaldība plāno piesaistīt ES
struktūrfondu finansējumu, bet
gadījumā, ja tas tuvākajā laikā
neizdosies, 2012.gada pamatbudžetā paredzēts finansējums
Ls 400 000 apmērā īpašuma
sakārtošanai pašu spēkiem.
Tāpat šajā sadaļā tiek plānots
finansējums
Olaines
Sporta centra darbības nodro-

šināšanai Ls 294 600, Olaines
Vēstures un mākslas muzeja
darbībai Ls 33 971, Olaines
Kultūras centra ar struktūrvienībām (Olaines Kultūras nams,
Jaunolaines Kultūras nams,
Jaunolaines Bibliotēka, Gaismu Bibliotēka, Olaines Bibliotēka) darbības nodrošināšanai
Ls 224 364. Šajā sadaļā arī
paredzēts finansējums māksliniecisko pašdarbības kolektīvu
darbības atbalstam, kur bērnu
un jauniešu sociālās grupas tika
ņemtas vērā kā prioritāras.
2012.gadā plānots gan saglabāt tradicionālos pasākumus
Olaines novadā, gan piedāvāt
pasākumus ne tikai Olainē un
Jaunolainē, bet arī citās novada
apdzīvotās vietās.
Pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas brīvas
pieejas internetu pašvaldības
bibliotēkās (Olaines Bibliotēkā
10 datori, Jaunolaines Bibliotēkā četri datori, Gaismu Bibliotēkā trīs datori).
Faktiskie Olaines Sporta
centra būvju (peldbaseina, stadionu, slidotavas, skeitparku
utt.) uzturēšanas izdevumi ir
paredzēti sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija”. Jāatzīmē, ka
pašvaldības sporta būvju uzturēšanas izmaksas ir lielākas
nekā ieņēmumi no sniegtajiem
pakalpojumiem šajos objektos, bet pašvaldība turpinās tās
uzturēt, jo tās palīdz novada
iedzīvotājiem ievērot veselīgu
dzīvesveidu, pilnveido sporta
stundu piedāvājumu pašvaldības skolās, palīdz uzlabot veselību, dažādot brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas gan
bērniem, gan pieaugušajiem.
Tāpat sadaļā „Olaines Sporta
centrs” ir iekļauts finansējums
dažādu sporta pasākumu organizēšanai, sporta centra pulciņu/sekciju uzturēšanai (t.sk.,
motokluba telpu nomas maksas
apmaksai sadarbības līguma
ietvaros un šaha trenera finansēšanai) un finansiālais atbalsts
sportistiem (gan individuālajiem, gan komandā) saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem.
Lielākie izdevumi Olaines
novada pašvaldības 2012. gada
budžetā tāpat kā līdz šim plānoti izglītībai, kas uz budžeta
noteikumu apstiprināšanas brīdi sastāda Ls 3 503 709 jeb 34,6
% no kopējiem plānotajiem
pamatbudžeta
izdevumiem,
t.sk., izglītības iestāžu darbības
nodrošināšanai: PII “Dzērvenīte” Ls 417 864, PII “Zīle”
Ls 465 969, PII “Magonīte”
Ls 416 349, SPII “Ābelīte”
Ls 404 586, Olaines 1.vidusskola (t.sk., sākumskola Jaunolainē) Ls 823 827, Olaines
2.vidusskola Ls 619 681, Olaines Mūzikas un mākslas skola
Ls 167 117, Olaines Pieaugušo
izglītības centrs Ls 16 780.
2012.gadā Olaines 1.vidusskola darbosies „Comenius”
un „Nordplus” projektos, bet

Olaines 2.vidusskola iesaistīsies sadraudzības projektā ar
Polijas skolu un skolas ekopadomes locekļi apmeklēs vasaras ekonometni Austrijā. Abās
vidusskolās plānots realizēt
ERAF līdzfinansēto projektu
„Izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana, veicot
informatizāciju Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā”. Olaines 2.vidusskolā
paredzēts iegādāties skapīšus
garderobei skolēniem no 1.
līdz 4.klasei.
Pirmsskolas izglītības iestādēs un Olaines 1.vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas
sagatavošanas grupā notiks 5
- 6 gadīgo bērnu sagatavošana
skolai.
77 000 latu dome paredz
Olaines novada bērnu no 1,5
g.v. uzturēšanai privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pašvaldība apmaksā 90% no
faktiskiem vidējiem uzturēšanas izdevumiem pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē
vienam bērnam mēnesī attiecīgajā budžeta gadā, kas nozīmē
to, ka, piem., privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” vecākiem mēnesī par bērna
uzturēšanos tajā jāmaksā tikai
45 latus, t.sk., arī ēdināšana.
Pašvaldība apmaksā pusdienas trūcīgo un daudzbērnu
ģimeņu bērniem. Kā parasti, lai
vecākiem būtu mazāk līdzekļu
jāiegulda bērna izglītošanā,
pašvaldība paredz līdzekļus
mācību grāmatu iegādei. Olaines skolās, izņemot svešvalodu
grāmatas un darba burtnīcas,
skolēnus ar visām mācību grāmatām nodrošina pašvaldība.
2012.gadā pašvaldība turpinās
2011.gada jaunievedumu –
piešķir 700 Ls/gadā uz vienu
bērnu grupu katrā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē,
t.i., „Dzērvenīte”, „Zīle”, „Magonīte” un divām pašvaldības
grupām SPII „Ābelīte”, pilnībā
finansējot izglītības programmas nodrošinājumu ar mācību
līdzekļiem.
Paredzēts finansējums ekonometņu organizēšanai Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībā „Olaines sākumskola”
un Olaines 2.vidusskolā 2012.
gada vasarā.
Olaines pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle”
un „Dzērvenīte” 2012.gadā atzīmēs iestāžu jubilejas.
Pašvaldība arī 2012.gadā
turpinās kompensēt pilnībā vai
daļēji (katru gadījumu izvērtējot individuāli) braukšanas
izdevumus Olaines novada
skolēniem izglītības iestādes
apmeklēšanai Olainē vai citā
administratīvā teritorijā. Transporta izdevumu kompensācijai
skolēniem atvēlēti 80 000 latu.
Pašvaldība saglabāja arī 2010.
un 2011.gadā izveidotos un no
pašvaldības puses apmaksātos
skolēnu autobusu reisus.
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2012.gadā īpaša vērība
tiks pievērsta jaunatnes politikai Olaines novadā. 2011.
gadā ir izstrādāts Olaines novada jaunatnes politikas stratēģijas 2012. – 2018.gadam
projekts un rīcības plāns, kura
īstenošanai 2012.gadā papildus ir paredzēts finansējums
Ls 5 000 apmērā, un ieplānota
jauna amata vienība – jaunatnes
lietu speciālists. Budžetā paredzēti līdzekļi jauniešu iniciatīvas atbalstam, t.sk., jauniešu
projektu konkursam „Olaines
novada jauniešu ideju – projektu konkurss” – Ls 7 500.
Paredzēts finansējums, lai
2012.gadā izmaksātu pašvaldības 2011.gada nogalē nodibinātās stipendijas Olaines 1.
un 2.vidusskolas 10.- 12.klašu
sekmīgākajiem skolēniem.
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kas
ietekmē mūsu iedzīvotāju labklājību, dome izvirza sociālo
politiku par vienu no savas darbības prioritātēm. Izdevumu
sadaļā „Sociālā aizsardzība”
ieplānoti Ls 1 239 477 jeb 12%
no kopējiem plānotajiem izdevumiem, tai skaitā, Ls 1 036
407 307 PA „Olaines sociālais
dienests” darbības nodrošināšanai. Vairāk kā puse no šīs
summas paredzēta dažāda veida pabalstiem un pakalpojumiem. Sociālo pabalstu izmaksām paredzēti Ls 663 211 jeb
6.5% no kopējiem plānotajiem
izdevumiem.
Pašvaldība turpinās SOS
bērnu ciematu projektu Olaines
novadā, kas ir atbalsta punkts
novada ģimenēm. SOS bērnu
ciematu projekta realizācijai paredzēti Ls 19 440. Sadaļā „Sociālā aizsardzība” ir paredzēts
finansējums gan Olaines bāriņ-
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tiesas, gan Olaines sociālā dienesta, gan klientu pieņemšanas
punktu Jaunolainē un Gaismās,
gan Olaines sociālās aprūpes
centra, gan Olaines bērnu un
jauniešu sociālā atbalsta centra
„OLAKS”, gan Dienas centra
cilvēkiem ar garīgās attīstības
traucējumiem darbības nodrošināšanai, gan atbalstam bezdarba
gadījumā, realizējot ESF projektu. Nolemts piešķirt finansējumu – Ls 25 000, lai izveidotu
telpas Zemgales ielā 31, Olainē
(pagrābstāvā) ES pārtikas paku
izsniegšanai un higiēnas normu ievērošanai Olaines novada
bezpajumtniekiem, nodrošinot
iespēju nomazgāties dušā un
izmazgāt veļu, kā arī turpat tiks
nodrošināta bezmaksas ēdināšana bezpajumtniekiem.
Olaines novada nevalstisko
organizāciju darbības atbalstam piešķirti Ls 13 560.
Mēs lepojamies ar tādām
tradīcijām Olaines novadā kā
Jaundzimušo svinīgā reģistrācija un ģimeņu sveikšana Zelta
kāzās, turpināsim tās arī 2012.
gadā. Paredzēts finansējums –
100 lati jaundzimušā vecākiem
un 100 lati katram Zelta kāzu
pārim.
Lai saglabātu autobusa reisus Olaine – Sila kapi un Olaine
– Pēternieki, paredzēts finansējums RTP izdevumu kompensācijai, kuri rodas saistībā ar šo
maršrutu nodrošinājumu.
Speciālā budžeta izdevumi
plānoti Ls 79 691 apmērā, to
veido īpašiem mērķiem iezīmēto līdzekļu (autoceļu fonda
līdzekļi) izlietojums. Speciālā
budžeta līdzekļus plānots izlietot autoceļu un ielu uzturēšanai
un meliorācijas sistēmām.
Jānis Pavlovičs

Olaines novada pašvaldības
speciālais budžets 2012. gadam

ieņēmumi
Klasif.
kods

Rādītāju nosaukums

IEŅĒMUMI
18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
18.9.0.0. Transferti no valsts pamatbudžeta uz
pašvaldības speciālo budžetu
18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu)
fondiem
Finansēšana
Sākuma atlikums bankas kontā
KOPĀ IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA

Summa,
Ls
72 395
72 395
72 395
72 395
7 296
7 296
79 691

izdevumi
Klasifik.
kods

Rādītāju nosaukums

KOPĀ IZDEVUMI
04.000 Ekonomiskā darbība – Autoceļu un ielu
pārvaldīšana un uzturēšana
05.000 Vides aizsardzība – Notekūdeņu apsaimniekošana
PAVISAM IZDEVUMI UN FINANSĒŠANA

Summa,
Ls
79 691
72 738
6 953
79 691

9
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Olaines novada pašvaldības pamatbudžets 2012. gadam

IEŅĒMUMI
Klasifikācijas kods
01.0.0.0.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
04.0.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
4.1.3.0.
05.0.0.0.
5.4.1.0.
08.0.0.0.
8.6.0.0.
8.6.1.2.
09.0.0.0.
9.4.0.0.
9.4.2.0.
9.4.3.0.
9.4.5.0.
9.4.9.0.
9.5.0.0.
9.5.1.0.
9.5.1.4.
9.5.1.7.
9.5.2.0.
9.5.2.1.
9.5.2.9.
10.0.0.0.
10.1.4.2.
10.1.4.3.
10.1.4.4.
12.0.0.0.
12.3.9.3.
12.3.9.9.
13.0.0.0.

13.2.0.0.
18.0.0.0.
18.6.0.0.
18.6.2.0.
18.6.2.1.

18.6.2.2.

10

Rādītāju nosaukums

Summa, Ls

IEŅĒMUMI KOPĀ

9 233 946
6 664 139

IENĀKUMA NODOKĻI – Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts
kases sadales konta
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada
ieņēmumiem
ĪPAŠUMA NODOKĻI – Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM
Azartspēļu nodoklis
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN
ĪPAŠUMA
Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem
Pašvaldību vai pašvaldību iestāžu budžeta procentu
ieņēmumi par pašvaldību noguldījumiem depozītā
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN
KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta
maiņu personu apliecinošos dokumentos
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Pašvaldību nodevas
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi, ko uzliek administratīvā komisija
Naudas sodi, ko uzliek administratīvā komisija, saskaņā
ar saistošajiem noteikumiem
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības policija, saskaņā ar
CSDD sankcijām
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Piedzīti un labprātīgi atmaksātie līdzekļi
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS)
ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU
PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija pašvaldības pamatbudžetam pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
VSAO iemaksām
No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija
pašvaldības pamatbudžetam interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
VSAO iemaksām

80 094

18.6.2.3.

No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija
pašvaldības pamatbudžetam pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām

70 872

18.6.2.4.

No IM budžeta programmas pārskaitītā mērķdotācija
pašvaldības pamatbudžetam pašvaldību speciālajām
pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa
internātskolām, speciālajām internātskolām

237 448

18.6.2.9.

Pārējās mērķdotācijas (t.sk., no Labklājības Ministrijas)

140 303

18.6.3.0.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
(Comenius projektam)

2 952

18.6.9.0.

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (Veloceliņa „Jaunolaine – Olaine” izbūvei)

103 279

18.8.0.0.

Ieņēmumi pašvaldību budžetā Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai (projektam
„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi bezdarbniekiem”)

36 774

6 584 045

791 523
434 919
216 456
140 148

26 000
26 000
7 000
7 000
7 000

21 700
3 600
1 500
200
400
1 500
18 100
3 100
1 200
1 900
15 000
2 000
13 000

5 000
2 000
1 000

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
(par izglītības funkciju nodrošināšanu)
21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
21.3.5.9.1. Ieņēmumi no vecāku maksām Olaines Mūzikas un
mākslas skolā par programmas apguvi mūzikā
21.3.5.9.2. Ieņēmumi no vecāku maksām Olaines Mūzikas un
mākslas skolā par programmas apguvi mākslā
21.3.5.9.9. Citi ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu
21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas
pakalpojumiem
21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
21.4.0.0 Ieņēmumi no palīgražošanas un lauksaimniecības
produkcijas ražošanas
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
19.0.0.0.

2 000

Finansēšana
Sākuma atlikums bankas kontā
KOPĀ IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA

4 760
300
4 460
20 000

Klasifik.
kods

675 016

32 801

Rādītāju nosaukums

334 379
322 179
150 200
134 800
15 400
7 000
3 700
4 700
54 329
26 529
500
25 000
2 300
117 650
55 600
480
13 600
47 970
12 200
12 200

1 724 667
1 724 667
10 958 613

2012.gada
plāns, Ls

KOPĀ IZDEVUMI

10 121 271

01.000 Vispārējie valdības dienesti

1 530 825

20 000

1 299 445
1 262 671
1 156 440

izdevumi

60 000
60 000

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti – Vēlēšanu komisija

854 600
2 000

01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi (%
maksājumi Valsts kasei)

235 000

01.830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta
pašvaldību budžetam

389 225

7211

Izglītības funkciju nodrošināšanai (par izglītības funkciju
nodrošināšanu Olaines novada skolēniem citu pašvaldību
mācību iestādēs)

300 000

Olaines Domes Vēstis
P a š v a l d ī b a s
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Olaines novada pašvaldības pamatbudžets 2012. gadam
7260

Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā

01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti
starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem (Rezerves
fonds – Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem)

89 225
50 000

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – Pašvaldības policija

173 430

04.000 Ekonomiskā darbība

996 000

04.510 Autotransports

996 000

2244

Ēku, būvju un telpu uzturēšana (novada ceļu uzturēšanai
papildus)

30 000

2246

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana (t.sk., ceļu
uzturēšanai (greiderēšanai, šķembu piebēršanai, bedrīšu
remontam), automašīnu stāvlaukuma ierīkošana mežaparka
apmeklētājiem, Jelgavas ielas pagalma taciņu bruģēšana,
caurtekas Dalbes ielā remonts)

88 000

Citas ražošanas subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem (līdzfinansējums iekšpagalmu rekonstrukcijai un d/s
infrastruktūras uzlabošanas projektu īstenošanai)

50 000

3212

Transporta būves (t.sk. veloceliņu “Jaunolaine – Olaine” un
“Olaine – Klīves” izbūve)

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība (tehniskie projekti ceļu rekostrukcijas programmas realizācijai
2013.gadā)

5 000

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija (Olaines novada ceļu
rekonstrukcijas programmas īstenošana)

450 000

322 000

05.100 Atkritumu apsaimniekošana

250 000
65 000

05.300 Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana (klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un steralizācija)

7 000

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

621 000

06.100 Mājokļu attīstība – Pašvaldības īpašuma uzturēšana
un remonts (t.sk., Sila kapu labiekārtošanas
projekta izstrāde, ēkas Zemgales ielā 31
apsaimniekošana, u.c.)

222 200

06.200 Teritoriju attīstība (t.sk., Olaines novada ilgtspējīgas attīstības programmas nākošajam periodam izstrāde, norāžu stabi Jaunolainē, Medemciemā, Gaismās, svētku noformējums
novada teritorijā, apzaļumošanas pasākumi novadā u.c.)

55 000

06.300 Ūdensapgāde (t.sk., ERAF projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Stūnīšos, Gaismās” un KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā 2.kārta” īstenošanai)

243 500

06.400 Ielu apgaismošana (t.sk., ielu apgaismojuma uzturēšana
novadā un apgaismojuma izbūve Olaines pagasta teritorijā)

91 000

07.000 Veselība (Olaines Veselības centra uzturēšana)

9 300

10 000

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

1 724 830

08.100 Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi

1 359 600

5218

Celtnes un būves (Olaines mežaparka labiekārtošanas projekta realizācija)

600 000

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība (līdzfinansējums iespējamiem struktūrfondu projektiem)

400 000

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija (Sporta laukuma
rekonstrukcija Jaunolainē)

65 000

08.100 Olaines sporta centrs (t.sk., sporta būvju uzturēšana)

294 600

08.210 Bibliotēkas – Olaines Kultūras centra struktūrvienības

106 895

Olaines Bibliotēka (t.sk., Bērnu literatūras nodaļa)

Izdevumi periodikas iegādei

5233

Bibliotēku fondi

08.220 Muzeji un izstādes – Olaines Vēstures un mākslas muzejs

15 330
800
2 000
33 971

08.230 Kultūras centri, nami, klubi – Olaines Kultūras centrs

224 364

Olaines Kultūras nams (OKC struktūrvienība)

121 453

Jaunolaines Kultūras nams (OKC struktūrvienība)

88 740

09.000 Izglītība

3 503 709

09.100 Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1.posms

1 783 768

370 000

05.000 Vides aizsardzība

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība (Izdevumi par elektroenerģiju, Zemes noma)

2400

Ābelīte speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

404 586

Dzērvenīte pirmsskolas izglītības iestāde

ervenīte

Magonīte pirmsskolas izglītības iestāde

416 349

Zīle pirmsskolas izglītības iestāde

465 969

09.219 Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi

5213

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana (t.sk. daļēja Olaines novada
meliorācijas sistēmas sakārtošana, pilsētas kanāla krastu atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas tīklu apkalpošana utt.)

Gaismu Bibliotēka

1 486 370

Olaines 1.vidusskola

823 827

Olaines 2.vidusskola

619 681

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

169 291

Olaines Mūzikas un mākslas skola

167 117

09.510 Pieaugušo izglītības centrs

16 780

09.510 Jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta fonds

38 500

6291

t.sk., pašvaldības nodibinātās stipendijas sekmīgiem vidusskolēniem

09.510 Izglītības funkciju nodrošināšana

10.000 Sociālā aizsardzība

7 500
9 000

1 239 477

10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem (Olaines bāriņtiesa)

52 946

10.500 Atbalsts bezdarba gadījumā – ESF projekts “Algotie
pagaidu sabiedriskie darbi bezdarbniekiem”

36 774

10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām
personām – Olaines sociālais dienests PA

1 036 407

6252

t.sk., Pabalsti veselības aprūpei

6254

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā

6255

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā

43 000

6259

Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

65 000

6260

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā

46 000

6270

Dzīvokļa pabalsti naudā

50 000

6322

Pabalsti ēdināšanai natūrā

89 000

6324

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā

26 000

6329

Pārējā sociālā palīdzība natūrā

6330

Sociālās palīdzības pabalsti natūrā

6360

Dzīvokļa pabalsti natūrā

6400

Pārējie pabalsti

7210

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām
pašvaldībām

20 000

2363

Ēdināšanas izdevumi

21 000

10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi

105 000
1 000

211
13 000
185 000
4 000

113 350

3263

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem (līdzfinansējums SOS bērnu ciematu projekta
realizācijai, Sarkanā Krusta Olaines novadā darbībai)

33 350

6259

Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem (transporta izdevumu kompensācija skolēniem)

40 000

6329

Pārējā sociālā palīdzība natūrā (maksājumi uzņēmumam
par skolēnu pārvadāšanu, autobusa maršruta “Olaine – Sila
kapi”; “Olaine – Pēternieki” nodrošināšana)

40 000

77 365

2400

Izdevumi periodikas iegādei

2 500

Finansēšana

837 342

5233

Bibliotēku fondi

4 000

Beigu atlikums bankas kontā

447 880

Aizņēmumu atmaksa

389 462

Jaunolaines Bibliotēka
2400

Izdevumi periodikas iegādei

5233

Bibliotēku fondi

14 200
800

PAVISAM IZDEVUMI UN FINANSĒŠANA

10 958 613

1 800
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Olaines Domes Vēstis
P a š v a l d ī b a s

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Piešķirti Ls 800 četru
Olaines novada hokeja veterānu dalībai Pasaules kausa izcīņas spēlēs Ontario, Kanādā
4.–11.martā.
• Nolemts nodarbināt pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 30 Olaines novadā
dzīvojošus bezdarbniekus no
2012.gada 1.februāra un pieņemt darbā algoto pagaidu sabiedrisko darbu koordinētāju.
• Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzdots apmaksāt
autobusa pieturas nojumes (pie
Zemgales 41) un informatīvā
reklāmas stenda (pie Zemgales
29) remonta izdevumus (kuri
radušies vandālisma rezultātā),
sedzot remontdarbu izmaksas
50% apmērā saskaņā ar SIA
“Lain Net” iesniegto rēķinu

(Ls 202,20).
• Pašvaldība izmantoja
pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu (ēku) Zemgales ielā 33A,
Olainē, par pirkuma maksu Ls
107 000 un nolēma slēgt Pirkuma līgumu ar SIA „Boksa
klubs „Lāčplēsis””. Noteikts,
ka visas iepriekš noslēgtās vienošanās starp pašvaldību un
SIA „Boksa klubs „Lāčplēsis””
saistībā par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,
zaudē spēku ar Nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanu.
• Saskaņā ar trīspusīgo vienošanos par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas
nodrošināšanu Olaines novada
administratīvajā teritorijā maršruta Nr.5140 „Olaine – Sila

kapi” zaudējuma apmaksu, nolemts segt zaudējumu izdevumus maršrutā Nr.5140 „Olaine
– Sila kapi” – 2011.gada septembrī Ls 272,40 un oktobrī Ls
142,67. Attīstības nodaļas vadītājam uzdots organizēt sabiedriskā transporta kustības turpināšanu maršrutā „Olaine – Sila
kapi” 2012.gadā.
• Nolemts apstiprināt viena
skolēna un bērna uzturēšanas
izmaksas 2012.gadā Olaines
novada pašvaldības izglītības
iestādēs: PII “Zīle” – Ls 141,30
mēnesī, PII “Dzērvenīte” – Ls
135,21 mēnesī, PII „Magonīte” – Ls 122,56 mēnesī, SPII
„Ābelīte” pašvaldības grupās
– Ls 123,54 mēnesī, Olaines
1.vidusskolā – Ls 37,38 mēnesī, Olaines 2.vidusskolā – Ls

34,35 mēnesī. Izpilddirektora
vietniecei uzdots noslēgt līgumus par pašvaldību norēķinu
kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar
citām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie
skolēni un bērni apmeklē Olaines novada pašvaldības izglītības iestādes.
• Akceptēts SIA „ZEIFERTI” lūgums par kavējuma naudas par apsaimniekotāja SIA
„Zeiferti” sniegtajiem komunālajiem, īres un apsaimniekošanas maksājumiem trūcīgām
personām (ģimenēm) neaprēķināšanu, trūcīgas personas
statusa pastāvēšanas laikā,
noslēdzot attiecīga rakstura
vienošanos par uzkrātā parāda
apmaksu. Noteikts, ka augstāk

minētais akcepts neattiecas uz
dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem, par kuriem ir stājušies
spēkā tiesas spriedumi par parāda piedziņu un/vai izlikšanu
no dzīvojamām telpām.
• Nolemts pagarināt SIA
„GPI” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas maksāšanas termiņu
par zemi un ēkām Rīgas ielā
6, Olainē uz laiku no 2012.
gada 1.janvāra līdz 2012.gada
31.augustam.
• Olaines Pieaugušo izglītības centra telpām Zemgales
ielā 31, Olainē, noteikta nomas
maksa – Ls 3 un PVN par vienu stundu. Tā netiek piemērota
Olaines nevalstisko organizāciju apvienības nevalstiskām
organizācijām.

Noteikti konkursa “Ziemassvētku un Aicinām baudīt ziemas priekus!
Jaunā gada noskaņas veidošanas
noformējums 2011” uzvarētāji
2.vieta Olga Vasiļjeva,
Zemgales iela 45, Olaine
3.vieta Jūlija Babahina,
Zemgales iela 49, Olaine

Saskaņā ar konkursa nolikumu visu konkursa grupu
dalībniekiem bija jāpiesaka
sava dalība konkursā un jāpievieno noformēta objekta
fotogrāfija. Konkursā bija
divas dalībnieku grupas: 1.
grupā Olaines novada iedzīvotāji, kuri noformēja
daudzdzīvokļu ēkas logus,
balkonus, lodžijas, kāpņu
telpu logus, 2.grupā Olaines
novada iedzīvotāji, kuri noformēja privāto dzīvojamo
māju fasādes un viensētu
pagalmus. Dalībai konkursā
1.grupā bija pieteikti 10 noformēti objekti, 2.grupā – 2
noformēti objekti.
Izvērtējot konkursam pieteiktus objektus, bez konkursa
nolikumā definētiem vērtēšanas kritērijiem: • noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada specifikai
un noskaņai; • noformējuma
kompozīcija un idejas oriģinalitāte; • noformējuma idejas skaidrojums/pamatojums;
• mākslinieciskā kvalitāte; •
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noformējuma materiālu pielietojums, krāsu un formu risinājums kompozīcijā, stila
vienotība; • noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un
apkārtējo vidi; • ieguldīta darba un noformēta objekta apjoms, tika ņemta vērā iepriekšējo gadu dalībnieku pieredze
konkursā.
Pamatojoties uz novērošanas rezultātiem, kuri iegūti apsekojot Olaines novada pašvaldības teritoriju un saskaņā ar
konkursa nolikumā izvirzītiem
vērtēšanas kritērijiem, tika izvērtēti konkursa pretendenti un
noteikti uzvarētāji.
Konkursa uzvarētāji 1.grupā
„Labākais Ziemassvētku un
Jaunā gada noskaņas
veidošanas noformējums
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
iedzīvotājiem”
1.vieta Irina Kučeva,
Parka iela 13, Olaine
2.vieta Munda ģimene,
Parka iela 8, Olaine

Visiem 1.grupas godalgoto
vietu saņēmējiem piešķirts Atzinības raksts un balvas – dāvanu kartes. Pateicības raksts
par noformētiem objektiem
1.grupā ir piešķirts Jeļenai Romanovskai, Kirilam Lehickim
(Parka iela 16, Olaine) un Emīlijai Borovskai, Sandrai Gromovai (Parka iela 11, Olaine).
Konkursa
dalībniekiem
2.grupā „Labākais Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas
veidošanas noformējums privāto dzīvojamo māju iedzīvotājiem” – Baibai Čukšai, Naurim
Rozem (“Saulieši”, Pēternieki,
Olaines nov.) un Lienei Šmitei,
Arno Šmitam (“Efejas”, Pārolaine, Olaines nov.) ar vērtēšanas komisijas lēmumu piešķirts
Pateicības raksts un balvas - dāvanu kartes.
Konkursa vērtēšanas komisija īpaši atzīmēja un piešķīra
Pateicības rakstu SIA „Maģija”
(Sergejam Prohorovam) par
uzņēmuma ieguldījumu svētku
noskaņojuma radīšanā pilsētas
iedzīvotājiem 2011. un 2012.
gadu mijā, noformējot ēku Zeiferta ielā 22, Olainē.
Olaines novada pašvaldība
aicina meklēt jaunus noformējuma risinājumus un pateicas
arī visiem tiem, kuri konkursā
nepiedalījās, bet savas mājas,
dzīvokļus, uzņēmumus un iestādes bija izrotājuši un radījuši
svētku sajūtu līdzcilvēkiem.
Nataļja Tropkina,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

• Aicinām apmeklēt nesen uzlaboto Olaines pilsētas
ziemas kalnu, kurš atrodas
Dalbes ielas galā, virzienā no
pilsētas uz dārziem. Kalnu ir
iespējams izmantot slēpošanai,
nobraucieniem ar ragaviņām,
“āboliem”, snovbordiem ne
tikai dienas gaišajā laikā, bet
arī vakara stundās, jo tas tiek
apgaismots.
• 19.februārī Olaines pilsētas ziemas kalnā notiks
“Ziemas sporta diena”, kurā
piedalīties tiek aicināts ikviens
Olaines novada iedzīvotājs.
Pasākuma programmā: – nobraucienu sacensības ar ragaviņām, “kamerām” un visu,
kas slīd no kalna; – komandu
brauciens ar plēvēm (2 zēni +
2 meitenes); – „Borderkrosa”
sacensības; – virves vilkšana,
sniega skulptūru veidošana un
citas izdarības. Atrakcijas sā-

kot no plkst. 10:00, sacensību
starti sākot no 12:00. Varēs
sasildīties ar siltu tēju un uz
ugunskura vārītu zupu.
• Šajā sezonā distanču slēpotāju ērtībām Olaines Sporta
centrs ar tehnikas palīdzību
izveidoja slēpošanas trases
slēpotāju iemīļotajās vietās –
“Persiku” apkārtnē. Aicinām
tās izmēģināt!
• Sacensības “Olaines domes kausa izcīņa slēpošanā”
šogad pirmo reizi norisināsies
divās kārtās – Olainē un Jaunolainē. 1. kārta notiks 19. februārī
– Olainē, “Persikos”, sacensību
sākums 11:00. 2. kārta 25. februārī – Jaunolainē, pie Mežezera. Sacensību sākums 11:00.
Visi Olaines novada iedzīvotāji
un slēpošanas entuziasti tiek aicināti sākt gatavoties un rūdīties
sacensībām.

Olaines Pieaugušo izglītības centrs
meklē pensionētu angļu valodas pasniedzēju,
kas par simbolisku samaksu –
gūstot prieku no savstarpējas saskarsmes –
būtu ar mieru mācīt angļu valodu
senioriem Jaunolainē.
Pieteikties pa telefonu 67966741 vai 29192247.
Ar nepacietību gaidīsim zvanu.

Olaines Domes Vēstis
Saistošie noteikumi Nr.25
“Nodevas par domes un pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu
un būvatļaujas saņemšanu”

P a š v a l d ī b a s

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 21. decembra sēdes lēmumu (17.prot ., 22.p.).
Spēkā no 2011.gada 9. februāra.
Saistošie noteikumi (turpNodevas maksātāji ir atbrīvotas Olaines novada pašmāk – Noteikumi) nosaka fiziskās un juridiskās per- valdības iestādes un aģentūras,
pašvaldības nodevas likmes sonas, kuras saņem šajos valsts pārvaldes institūcijas,
par Olaines novada domes Noteikumos norādītos attie- personas, kuras normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ir atzīun Olaines novada pašvaldī- cīgos dokumentus.
bas izstrādāto oficiālo dokuNodeva apmaksājama pilnā tas par trūcīgām vai maznodromentu, apliecinātu to kopiju, apmērā pirms dokumentu sa- šinātām.
Fiziskās un juridiskās perizrakstu, norakstu, izziņu, ņemšanas bankā vai pašvaldīsonas, par kurām lēmums piebūvatļaujas saņemšanu, no- bas kasē.
devas maksāšanas kārtību,
Nodeva tiek ieskaitīta paš- ņemts, lēmumu saņem izraksta
vai noraksta veidā no domes
un atvieglojumus, kuri sais- valdības budžetā.
tīti ar nodevu maksāšanu.
No nodevas maksāšanas sēdes protokola bez maksas.
Nodevas objekts un likme:
Nr.
p.
k.
1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Ls
Nodevas objekts

Fiziskām
personām

Juridiskām
personām

Atkārtoti pieprasītie pieņemto domes sēžu protokolu izraksti,
protokolu pielikuma noraksti un kopijas

1.00 (par

1.00 (par

vienu lapu)

vienu lapu)

Trešajai personai izsniegtie pieņemto domes sēžu protokolu izraksti, protokolu pielikuma noraksti un kopijas

2.00 (par
vienu lapu)

2.00 (par
vienu lapu)

3.00
1.00
5.00
2.00

3.00
1.00
5.00
2.00
1.00

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

3.

Atkārtota izziņa gada laikā par personas deklarēto dzīvesvietu
(vienu reizi gadā bez maksas)

1.00

4.

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

2.00

5.

Izziņa par personas ģimenes sastāvu

2.00

6.

Izziņas par dzīvesvietu un ģimenes sastāvu

2.00

7.

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību

3.00

3.00

8.

Cita veida izziņa par nekustamo īpašumu

2.00

2.00

9.

Izziņa par plānoto/atļauto īpašuma izmantošanas veidu

5.00

5.00

10.

Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem

5.00

5.00

11.

Citu pašvaldības vai domes izstrādāto oficiālo dokumentu apliecinātas kopijas

2.00 (par
vienu lapu)

2.00 (par
vienu lapu)

12.
12.1.

Būvatļaujas saņemšana:
ģimenes māju, dārza māju jaunbūvēm (ar vai bez palīgēkām),
ģimenes māju rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai

15.00

20.00

12.2.

saimniecības ēku, garāžu u.c. palīgceltņu jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un dārza māju rekonstrukcijai,
renovācijai

10.00

20.00

12.3.

dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošas
konstrukcijas, t.sk., ar funkciju maiņu

10.00

15.00

12.4.

dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošas
konstrukcijas, t.sk., ar funkciju maiņu

15.00

20.00

12.5.

inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai
(izņemot MK 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 3.2.2 apakšnodaļā minētās)

5.00

10.00

12.6.

Stacionāru reklāmas stendu vai izkārtnes konstrukciju un būvju
uzstādīšanai

5.00

10.00

12.7.

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

10.00

15.00

12.8.

Cita veida būvniecībai vai būves nojaukšana

20.00

40.00

Par atkārtotu, nozaudētās vai nederīgi kļuvušās būvatļaujas atjaunošanu

20.00

40.00

13.

Uzmanību!
Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr.21 „Nodevas par domes un pašvaldības izstrādāto
oficiālo dokumentu un būvatļauju saņemšanu”, kuri tika publicēti izdevuma „Olaines Domes Vēstis” decembra numurā, atcelti un pieņemti jaunā redakcijā.
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Saistošie noteikumi Nr.2

“Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma
ierobežojumu zemei, pieauguma ierobežojuma
piemērošanas kārtību, ar nekustamā īpašuma nodokli
apliekamie un neapliekamie objekti un nekustamā
īpašuma nodokļa paziņojumu piespiedu izpildes
termiņš Olaines novadā, 2012.gadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2012.gada 25. janvāra
sēdes lēmumu (1.prot ., 21.1.p.). Spēkā no 2011.gada 9. februāra.
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) nosaka
kārtību, kādā pašvaldība 2012.
gadā piemēro nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojumu zemei,
nosaka šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas
nosacījumus, kā arī nosaka ar
nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus Olaines novadā.
2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 2012.gadā atsevišķi par katru zemes vienību,
saglabā 25 procentus nekustamā
īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu.
3. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2012.gadā
(ja 2011.gadā objekts bija ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai, ja izveidots jauns nekustamā īpašuma
objekts), tad nekustamā īpašuma
nodokli 2012.gadam aprēķina
nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.
4. Ar Nekustamā īpašuma
nodokli 2012.gadā apliek:
4.1. inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantotas kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi,
ar nodokļa likmi 1.5% no inženierbūves kadastrālās vērtības.
4.1.1. Šajos noteikumos norādīto inženierbūvju – laukumu
īpašniekiem, valdītājiem, nomniekiem ir pienākums ierosināt
šīs būves noteikšanu vai kadastra
datu aktualizāciju Ministru Kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.19 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” noteiktajā kārtībā trīs mēnešu laikā no šo
noteikumu spēkā stāšanās;
4.1.2. Nodokļa maksāšanas
pienākums attiecībā uz inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek
izmantoti kā transportlīdzekļu
maksas stāvlaukumi no 2012.
gada 1.janvāra, neatkarīgi no to
reģistrācijas laika kadastra informatīvajā sistēmā, rodas ar 2012.
gada 1.janvāri, citos gadījumos
ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves izmantošanas kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumu uzsākšanas;
4.1.3. Maksāšanas paziņojumi par šo Noteikumu 4.1.punktā
norādītajām inženierbūvēm tiek
izsūtīti ne vēlāk kā līdz 2012.
gada 1.augustam (Kadastra sistēmā reģistrētām un kadastra sistēmā nereģistrētām)
4.2. sagruvušas, vidi degradējošas un draudus cilvēku drošībai radošas ēkas (būves) ar nodokļa likmi par ēku 3% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības;
4.2.1. Pamats nekustamā
īpašuma nodokļa likmes piemērošanai par 4.2.punktā norādītajām ēkām (būvēm) ir pašvaldības (policijas, būvvaldes
vai citas amatpersonas) sastā-

dīts apsekošanas akts un Olaines novada domes pieņemts
lēmums;
4.2.2. Olaines pagasta teritorijā 4.2.punktā norādītajai ēkai
(būvei) piekritīgā zeme ir zeme,
ko aizņem ēkas (būves) un pagalms, kā arī šo ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamā zeme –
1500 m2 platībā, Olaines pilsētas
teritorijā šādai ēkai (būvei) piekritīgā zeme ir zeme, ko aizņem
ēka (būve), kā arī šo ēku (būvju)
uzturēšanai nepieciešamā zeme
– līdz 1200 m2 platībā;
4.2.3. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificējam
kā vidi degradējoša, sagruvusi
vai cilvēka drošību apdraudoša,
administrācija nosūta nodokļa
maksātājam viena mēneša laikā
no dienas, kad stājies spēkā administratīvai akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā
(neapstrīdams) vai ir beidzies
augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts
spēkā sākotnējais lēmums termiņš pārsūdzēšanai un tas nav
pārsūdzēts.
4.3. kredītiestāžu (banku) un
to meitasuzņēmumu īpašumus
bez šajos noteikumos 1.punktā
noteiktā ierobežojuma (maksā
pilnā apmērā).
5. Ar nekustamā īpašuma
nodokli 2012.gadā netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas,
ja palīgēkas platība pārsniedz
25 m2 un netiek izmantotas komercdarbībai, izņemot garāžas.
6. Nodokļa maksāšanas pienākums attiecībā uz tiem nodokļa objektiem, kas līdz 2010.
gada 1.janvārim uzbūvēti un nav
reģistrēti kadastra reģistra informācijas sistēmā, neatkarīgi no
reģistrācijas laika rodas likumā
„Par nekustamā īpašuma nodokli”, Pārejas noteikumi 31.punktā
noteikto laiku – ar 2010.gada
1.janvāri.
7. Šajos Noteikumos noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākums par zemi
un 4.punktā norādītajiem objektiem, piemērojams ar 2012.gada
1.janvāri.
8. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja parāda summa
ir mazāka par 300 latiem, maksāšanas paziņojuma piespiedu
izpilde uzsākama ne vēlāk kā
septiņu gadu laikā, citos gadījumos piespiedu izpilde uzsākama
ne vēlāk kā triju gadu laikā no
nodokļu samaksas termiņa iestāšanās brīža.
9. Šie Noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām”
46.pantā noteiktajā kārtībā – nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tiek publicēti Olaines
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines Domes
Vēstis”, bezmaksas bukletā un
ievietoti Olaines pašvaldības
mājas lapā www.olaine.lv.
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2011. gadā Olaines novadā sveikts 181 jaundzimušais

Brīnumu pasaulē neesot...
Bet kā gan citādi nosaukt tevi?
Brīnums uz mūžu man rokā dots–
Mirklis, kas pelēkos rudeņos
nevīst...
/Daina Avotiņa/

Olaines novada domē 2011.
gada 10. un 17. decembrī notika Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas pasākumi. Kopā abos
pasākumos bijām uzaicinājuši
72 Olaines novada jaundzimušos – 37 meitenītes un 35 puisīšus un viņu vecākus. Priecājamies, ka mūsu novada ģimenes
kļūst arvien bagātākas ar bērniņiem, jo no 72 mazuļiem 32
bija pirmdzimtie, 26 – otrās atvasītes, 12 – trešie, viens ceturtais un viens piektais bērniņš

ģimenē. Olaines novada domes
priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs apsveica bērniņu vecākus
ar īpašo notikumu viņu dzīvē – mazuļa piedzimšanu, pasniedza apsudrabotu melhiora
karotīti ar iegravētu bērna vārdiņu un dzimšanas datiem, kā
arī naudas balvu 100 latus. Pasākumos visus priecēja Olaines
1.vidusskolas meiteņu vokālais
ansamblis „Unda” (skolotāja
Sanita Šeflere).
Pēc pasākuma svinīgās daļas bija kopīgā fotografēšanās
un iespēja aplūkot Olaines
novada vēstures un mākslas
muzeju, kā arī iemalkot kafiju,
tēju un brīvā gaisotnē aprunāties ar domes priekšsēdētāju
par sev interesējošām tēmām.

Mīļi sveicam –
Artjomu Bogovu, Adrianu
Labecki, Krišjāni Zepu, Katrīnu
Rakišu, Markusu Jašēviču, Raivo Skuteli, Dinaru Sergejevu,
Saveliju Sergejevu, Veroniku
Dolgobrodu, Violetu Stepanovu, Aleksandru Gorsvāni, Terēzu Dukuri, Madaru Zazersku, Gustavu Bērziņu, Valeriju
Kropu, Jaroslavu Kokoreviču,
Līnu Vabali, Kristeru Caunīti,
Sofju Perevozčikovu, Anastasiju Vorobjovu, Deiliju Fedotovu,
Arinu Drozdovu, Daņilu Zagumenniju, Sindiju Dravnieci,
Ievu Vaičuli, Darju Slobodčikovu, Milanu Romanovu, Kseniju Podrezu, Ņikitu Frolovu,
Kristapu Šķērstenu, Tīnu Adeli
Adminu, Viktoriju Apmani,

Eniju Gravu, Magnu Miglinieku, Oskaru Ķēzi, Alisi Āri,
Mariju Gromovu, Stefanu Škerbergu, Daniilu Tamanu, Sofiju
Dmitrijevu, Kristinu Ivenkovu, Samantu Stelmahu, Pavelu
Gladkovu, Artu Lapiņu, Oskaru
Dīterli, Timuru Graudiņu, Gustavu Arti Salzemnieku, Varvaru
Lobanu, Milu Afanasjevu, Izabellu Lankeviču–Padervinsku,
Montu
Helmūti,Aleksandru
Aleksejevu, Maksimu Čirkovu,
Mihailu Pišinski, Māri Marku
Kiršteinu, Zaharu Šedogubu,
Rodrigo Repinu, Ingusu Daņiļeviču, Edvardu Vanagu, Kirillu Suvorovu, Diānu Karasjovu,
Dmitriju Pahomovu, Mariju
Šuļginu, Frici Cēberu, Markusu
Smiļģi, Janu Mekšu, Danielu

Davidovu, Madaru Keriju, Maratu Provotorovu, Nikolu Biti,
Diānu Martinsoni, Miku Kristoferu Juškenu un viņu vecākus.
Mīļie vecāki! Lai Jums nekad nepietrūktu labu, mīļu vārdu un laika savam bērniņam.
Bērns ir mazs tikai īsu brīdi,
tādēļ esiet kopā ar viņu.
P.S. Olaines novada dome
2011.gadā sveica 181 Olaines novada jaundzimušo – 88
puisīšus un 93 meitenītes. No
tiem 76 bija pirmdzimtie, 78
– otrās atvasītes, 23 – trešie,
3 – ceturtie bērniņi un viens
piektais bērniņš ģimenē.
Ināra Brence,
Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

No 01.02.2012. līdz 02.04.2012. notiek Olaines novada administratīvajā teritorijā
dzīvojošo un 2005.gadā dzimušo bērnu reģistrācija
Olaines 1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā
pamatizglītības ieguves uzsākšanai 2012./2013. mācību gadā.

2012.gadā Olaines novada
pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes plānotas:
21.februārī, 6.martā, 27.martā, 3.aprīlī,
17.aprīlī, 8.maijā, 15.maijā.
Pieteikšanās un konsultācija pirms komisijas sēdes pie
komisijas vadītājas Daces Lasmanes
pa tālr. 67512854.

Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā notiek bērnu no piecu gadu vecuma
reģistrācija pirmsskolas izglītības programmā sagatavošanai pamatizglītības apguvei.

Jaunu bērnu uzņemšana OSPII “Ābelīte”
paredzēta 5. jūnijā.

Par bērnu reģistrāciju 2012./2013. mācību gadam
Olaines novada izglītības iestādēs
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OLAINES ŪDENS UN SILTUMS INFORMĒ

Par apkures maksu 2012. gada janvārī

Daudzi Olaines novada iedzīvotāji ir vērsušies Olaines
novada pašvaldībā un tās uzņēmumos ar lūgumu sniegt
paskaidrojumus par salīdzinoši lielo apkures maksu
Olainē.
AS „Olaines ūdens un siltums” sniedz paskaidrojumus
par apkures maksas aprēķināšanas kārtību un to ietekmējošiem faktoriem.
Ierastākais salīdzinājuma
veids ir salīdzināt kārtējā mēneša apkures maksu ar iepriekšējo mēnesi vai arī ar attiecīgo
mēnesi iepriekšējā gadā.
Tabulā salīdzināti 2012.
gada janvāra dati ar 2011.gada
janvāra mēneša datiem.
Neskatoties uz to, ka, salīdzinot ar iepriekšējā gada
janvāri, ārgaisa temperatūra ir
pazeminājusies un siltumenerģijas tarifs palielinājies, maksa
par apkuri Olaines pilsētā lielākajā daļā māju (70%) ir samazinājusies, kas skaidrojams
ar to, ka, strauji pazeminoties
ārgaisa temperatūrai mēneša
beigās, tā būtiski ietekmēja
mēneša vidējo temperatūru,
bet dzīvojamās mājas vēl saglabāja siltumu un sāka patērēt
vairāk siltumenerģiju tikai mēneša beigās, līdz ar to mēnesī
patērētais siltumenerģijas patēriņš bija salīdzinoši neliels.
Ņemot vērā būtisku gaisa temperatūras pazemināšanos, februārī paredzams apkures maksas pieaugums.
Salīdzinot maksimālo un
minimālo apkures maksu attiecīgos periodos redzam, ka
galējie maksimālie rādītāji atšķiras par 18,1 %, bet minimālie ir saglabājušies iepriekšējā

Olaines novada
pašvaldība
aicina atsaukties
Olaines novada
puķu stādu audzētājus
turpmākai sadarbībai –
novada apzaļumošanā.
Interesentus lūdzam
zvanīt Inesei pa tālruni
67146060.
Olaines novada
pašvaldība
izsludina
neapbūvēta zemes
gabala Dalbes ielā 7,
Olainē, Olaines novadā
(1229 m² platībā)
izsoli.
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Olaines
novada pašvaldības
mājas lapā
www.olaine.lv
sadaļā „Izsoles”.

gada janvāra līmenī. Vidēji
apkures maksa samazinājusies
par 3,6%. Salīdzinot datus par
visām centralizētai apkurei
pieslēgtajām daudzdzīvokļu
mājām, redzam, ka, salīdzinot
ar 2011.gada janvāri apkures
maksa atševišķās dzīvojamās
mājās samazinājusies, bet citās palielinājusies. Atšķirības
skaidrojamas ar vairākiem apstākļiem, piemēram:
• būtiski apkures maksu
katrā konkrētā mēnesī ietekmē
periods, par kādu tiek nolasīti
siltumskaitītāja rādījumi. Perioda svārstība ir aptuveni trīs
dienu robežās, līdz ar to periods, par kuru tiek izstādīts rēķins par apkuri, var svārstīties
no 29 līdz 32 dienām. Lai arī
kopumā apkures sezonas laikā maksājums izlīdzinās, nav
iespējams veikt tiešu apkures
maksājuma salīdzināšanu ar
iepriekšējiem periodiem;
• mājas siltumenerģijas
patēriņu ietekmē ne vien ārgaisa temperatūra, bet arī
tādi ārēji apstākļi, kā gaisa
Salīdzināmās
vērtības
Vidējā ārgaisa
temperatūra
Siltumenerģijas
tarifs

mitrums un vējš;
• ne mazāk svarīgs faktors
ir pareiza mājas apkures režīma
izvēle (lai māja netiktu pārkurināta). Šajā gadījumā būtiski,
lai izveidotos veiksmīga sadarbība starp māju apkalpojošo
santehniķi un mājas iedzīvotāju pārstāvjiem, ar to saprotam,
lai iedzīvotāju pārstāvji sniegtu pēc iespējas objektīvāku informāciju par nepieciešamām
apkures režīma izmaiņām,
savukārt māju apkalpojošie
darbinieki atbilstoši reaģētu uz
iedzīvotāju ierosinājumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, AS „Olaines ūdens un
siltums” aicina dzīvokļu īpašniekus gadījumos, kad sniegto pakalpojumu kvalitāte šķiet
neatbilstoša, par to informēt
uzņēmuma tehniskos dienestus
vai uzņēmuma vadību, nepaļaujoties uz to, ka kāds cits to
izdarīs jūsu vietā, jo parasti tā
domā arī pārējie dzīvokļu īpašnieki.
AS „Olaines ūdens un siltums”

2011.gada 2012.gada
janvāris
janvāris
-2,3 Co

-3,4 Co

43,04
Ls /MWh

48,90
Ls /MWh

1,77 Ls/m2

1,45
Ls/m2

Zemākā apkures
0,67 Ls/m2
maksa

0,67
Ls/m2

Vidējā apkures
maksa

1,07
Ls/m2

Lielākā apkures
maksa

1,11 Ls/m2

Rezultāts
Temperatūra zemāka par 1,1 Co
Tarifs palielinājies par 13,6%
Apkures maksa
samazinājusies
par 18,1%
Apkures maksa
saglabājusies
iepriekšējā gada
līmenī
Apkures maksa
samazinājusies
par 3,6%

Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „OLAKS” aicina
vecākus ar bērniem vecumā līdz 1 gadam pievienoties
jauno vecāku atbalsta grupai „SAULES ZAĶIS”.
Plānotas 16 tikšanas vienreiz nedēļā, kuru laikā tiks runāts
• par bērna attīstības posmiem un īpatnībām,
• kā arī par piemērotām rotaļlietām un grāmatām,
• par pasaku terapijas elementiem,
• par art-terapiju bērna radošo spēju attīstībā.
Jūs gaida interesantas un vērtīgas tikšanas ar dažādiem
speciālistiem: psihologu, logopēdu, fizioterapeitu,
bāriņtiesas pārstāvjiem, astrologu, stilistu, Montesori pedagogu, fitnesa treneri...
Varēs arī iepazīties ar citu vecāku un speciālistu pieredzi
jautājumos par knupīša un podiņa lietošanu, kā arī
parunāsim par kreiļiem un citiem jautājumiem.
Visas nodarbības ir bezmaksas.
Nodarbību sākums - februāris.
Saņemt sīkāku informāciju, kā arī pieteikties dalībai grupā
ar latviešu vai krievu valodu var pa tālruni: 67965662,
29116760, e-pastu: olaks.centrs@inbox.lv, vai ierodoties
bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā
“OLAKS” Stacijas ielā 38a, Olainē.
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Aktualitātes par nekustamā
īpašuma nodokli 2012. gadam
Olaines novada dome 2012.
gada 25.janvāra sēdē pieņēma
saistošos noteikumus, 2012.
gadā saglabāt 25% nodokļa
pieauguma ierobežojumu zemei, izņemot gadījumus, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks
par pieciem latiem, kā arī par
neapstrādātu lauksaimniecības
zemi.
Ir pieņemts neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, kuru
platība lielāka par 25m2, izņemot jebkura veida garāžas.
Ar nekustamā īpašuma nodokli apliks laukumus, kas tiek
izmantoti kā transportlīdzekļu
maksas stāvvietas, piemērojot
tiem nodokļa likmi 1,5% no
kadastrālās vērtības.
Savukārt, lai veicinātu vidi
degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu,
tās tiks apliktas ar paaugstinātu
nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Valstī ir izstrādāta metodika
kadastrālās vērtības aprēķināšanai. Tas tiek darīts pamatojoties uz Ministru Kabineta
noteikumiem, kuri nosaka,
kā aprēķina kadastrālo vērtību. Kadastrālo vērtību nosaka
Valsts zemes dienests, nevis
pašvaldība. Par kadastrālās vērtības jautājumiem var griezties
Valsts zemes dienestā, 11.novembra krastmalā 31, Rīgā,
tālrunis 67038800. Atbilstoši
likumam nekustamā īpašuma
īpašniekam ir tiesības griezties
VZD ar informācijas pieprasījumu par sava īpašuma kadastrālās vērtības izmaiņām, saņemot izziņu vienu reizi gadā bez
maksas. Šobrīd, atbilstoši likumam jau ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir 1.5%
no kadastrālās vērtības zemei.

2013.gadā šī likme tiks piemērota pilnīgi visiem. Šogad vēl
darbojas pārejas periods. Iedzīvotājiem, kuru nekustamā
īpašuma nodokļu apmērs vēl
nav sasniedzi 1.5% no kadastrālās vērtības tiek nodrošināta
nodokļa apmēra pakāpenisks
pieaugums, jo jau no 2013.
gada visiem iedzīvotājiem nekustamā īpašuma nodoklis būs
visiem vienāds - 1.5% no kadastrālās vērtības
Tomēr īpašniekam pašam ir
pienākums precizēt visus datus
par savu īpašumu Valsts zemes
dienesta kadastra informācijas
sistēmā, gan dzēšot ierakstus
par palīgēkām, kuras dabā
vairs nepastāv, gan arī reģistrējot tās palīgēkas, kuras ir no
jauna uzbūvētas. To visu Valsts
Zemes Dienestā līdz 2012.
gada 1.oktobrim var veikt bez
maksas.
Lai dzēstu dabā neesošu palīgēku Kadastra reģistrā, īpašniekiem jāsaņem pašvaldības
atzinums, ka reģistrētā palīgēka dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts Zemes Dienestā.
Savukārt uz šīs atzinuma un
īpašnieka iesnieguma pamata,
Valsts Zemes Dienesta darbinieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas.
Nolūkā sakārtot būvju reģistru kadastra informācijas
sistēmā, pašvaldībai būs tiesības uz ĒKU DATU deklarācijas pamata ierosināt reģistrēt
kadastra informācijas sistēmā
neesošu būvi.
Līdz ar to šī gada laikā iedzīvotājiem nepieciešams izmantot Valsts Zemes Dienesta
piedāvāto iespēju sakārtot savu
būvju īpašumu ierakstus kadastra sistēmā, jo jāatceras, ja
pieaug kāda īpašuma kadastra
vērtība, tad, protams, pieaug arī
nekustamā īpašuma nodoklis.

Olaines novada
pašvaldība
izsludina
nekustamā īpašuma
“Skolas parks”,
Pēterniekos, Olaines
pagastā, Olaines
novadā
(zemes un ēku
(būvju))
nomas mutisku izsoli.
Sīkāku informāciju
par šo objektu un
izsoles noteikumus
aicinām meklēt
interneta mājas lapā
www.olaine.lv
sadaļā “Izsoles”.

Vecāku un
Centra Dardedze
speciālistu tikšanās, lai
runātu par tēmu
“Vienaudžu savstarpējā
vardarbība jeb mobings.
Ko vecāki var darīt,
lai pasargātu
savu bērnu no tā?”
29.februārī plkst. 18:00
Jaunolaines Kultūras nama
lielajā zālē
(Meža ielā 2, Jaunolainē).
Kā atpazīt
mobinga situācijas?
Ko darīt, ja bērns ir kļuvis
par mobinga upuri vai ko
darīt, ja bērns ir tas,
kurš dara pāri?
Projekta koordinatore
S.Degle (27842939)

15

Olaines Domes Vēstis
P a š v a l d ī b a s

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimeņu
stiprināšanas un atbalsta projekts Olaines novadā aicina
vecākus pieteikties dalībai apmācības programmas
„Bērnu emocionālā audzināšana” grupas nodarbībās
“KĀ VECĀKIEM KĻŪT PAR PRASMĪGIEM
BĒRNU AUDZINĀTĀJIEM”.
Programma „Bērna emocionālā audzināšana” sniedz
ieteikumus, kā pārvarēt dažādas grūtības bērna
audzināšanā un veicināt bērna emocionālo attīstību.
Jums ir iespēja iesaistīties vecāku apmācības grupā, lai
labāk izprastu sava bērna uzvedību un iemācītos to labot
reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs.
Programmas mērķi: veicināt bērna uzticēšanos,
mazināt trauksmi, nostiprināt pašcieņu, attīstīt
saskarsmes iemaņas, veicināt bērna iesaistīšanos
dažādās aktivitātēs, sekmēt attiecības ar vienaudžiem,
veicināt emociju pašregulāciju.
Kas var piedalīties vecāku grupā
Šīs grupas paredzētas Jums, māmiņas vai tēti, bet,
vislabāk, māmiņai un tētim kopā, ja Jūsu bērns ir
vecumā līdz 7 gadiem.
Grupas dalībnieki tiksies 12 nodarbībās.
Tās notiks 1 reizi nedēļā - pirmdienās.
Nodarbības ilgums 2 stundas
(no plkst.18:00 līdz 20:00).
Nodarbības ir bezmaksas.
Nodarbības notiks latviešu valodā.
Nodarbības vadīs – Zane Veitnere (praktizējošs atbalsta
un izglītības grupu vadītājs; projekta sociālais
darbinieks darbā ar ģimenēm ar bērniem).
Pirmā tikšanās paredzēta 5.martā, plkst. 18:00.
Nodarbības notiks – Jaunolaines kultūras nama pulciņu
telpā vai projekta realizācijas telpās.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālr.: 27842939.
Projekta koordinatore Solvita Degle

Olaines novada
pašvaldība izsludina
Olaines novada
jauniešu ideju –
projektu konkursu,
kura ietvaros ikviens
Olaines novada jaunietis
vecumā no 12 līdz 25
gadiem, kura dzīvesvieta
deklarēta Olaines novada administratīvajā
teritorijā, var iesniegt
ideju (noformējot to projekta veidā) un, konkursa vērtēšanas komisijas
atbalsta gadījumā,
saņemt finansējumu
idejas realizācijai.
Ideju - projektu
iesniegšanas termiņi 2012.gada 16.marts un
2012.gada 18.septembris.
Ar konkursa nolikumu
iespējams iepazīties
interneta mājas lapā
www.olaine.lv.
Informācija pa tālruni
67146026 vai 27838129
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Elektrības
kartes
Trūcīgajām
ģimenēm
ar bērniem, ģimenēm ar
bērniem invalīdiem, audžubērniem un daudzbērnu ģimenēm, kuras
nav saņēmušas tarifu kompensāciju 2400 kWh, ir
iespēja saņemt Elektrības
norēķinu kartes 53,70 LVL
vērtībā.
Elektrības norēķinu kartes
var saņemt Olaines sociālajā dienestā (Zemgales
ielā 33, Olainē, 211.a kabinetā) pirmdienās (no 9.00
līdz 19.00), trešdienās (no
8.00 līdz 17.00) un ceturtdienās (no 8.00 līdz 18.00);
pusdienas pārtraukums no
plkst.12.00 līdz 13.00.
Elektrības norēķinu kartes
var saņemt arī tie augstāk
minēto grupu pārstāvji, kuriem pašiem nav noslēgts
Elektroenerģijas piegādes
līgums ar AS „Latvenergo”, bet kuri par patērēto
elektroenerģiju norēķinās
caur namu apsaimniekotāju. Šādos gadījumos,
Elektrības norēķinu kartes
saņemšanas brīdī, iedzīvotājam jāzina namu apsaimniekotāja Elektroenerģijas
piegādes līguma numurs.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 13. decembra līdz 31. janvārim
reģistrētie mirušie
Ilgonis Šmits, 64 gadus vecs – 11.01.2012.
Vitālijs Jasinkevičs, 31 gadu vecs – 22.12.2011.
Jevgeņijs Borisovs, 79 gadus vecs – 11.01.2012.
Nadežda Bortjakova, 71 gadu veca – 25.01.2012.
Zinaida Brežņeva, 83 gadus veca – 18.01.2012.
Helēna Bule, 82 gadus veca – 06.01.2012.
Alla Dindune, 51 gadu veca – 11.01.2012.
Tekla Frēliha, 80 gadus veca – 18.01.2012.
Antoņina Gerodņika, 60 gadus veca – 15.12.2011.
Nikolajs Jefremenko, 73 gadus vecs – 12.12.2011.
Anna Jolkina, 22 gadus veca – 15.12.2011.
Viktors Krasnovs, 60 gadus vecs – 19.12.2011.
Janina Krutjko, 65 gadus veca – 14.12.2011.
Milda Krūmiņa, 70 gadus veca – 03.01.2012.
Emīlija Lūse, 101 gadu veca – 16.01.2012.
Biruta Meiere, 86 gadus veca – 21.01.2012.
Jurijs Mihailovs, 73 gadus vecs – 21.01.2012.
Rita Muižniece, 79 gadus veca – 28.12.2011.
Jevgeņijs Novikovs, 55 gadus vecs – 09.01.2012.
Aleksandrs Paradovskis, 79 gadus vecs – 15.12.2011.
Andris Smiltnieks, 52 gadus vecs – 13.12.2011.
Irīna Šimanoviča, 71 gadu veca – 05.01.2012.
Aivars Šteinbergs, 67 gadus vecs – 15.12.2011.
Antoņina Timofejeva, 87 gadus veca – 27.12.2011.
Jānis Vaitnieks, 66 gadus vecs – 22.12.2011.

Olaines novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Olaines novada pašvaldība
sirsnīgi sveic

janvārī

februārī

70. gadskārtā
Taigu Cildermani
Edvardu Gorbaču
Tatianu Ivoninu
Romualdu Jaškovu
Ņinu Kačanovu
Jaroslavu Konovalovu
Zinaidu Leščinsku
Viktoru Ļegčiļinu
Jeļenu Ļeškeviču
Vjačeslavu Maksinu
Viju Nesauli-Prūsi
Vasiliju Ņikitinu
Rūtu Ozoliņu
Allu Pudāni
Vitāliju Seļipanovu
Ivanu Stefanoviču
Vasiliju Stepanovu
Mariju Šumsku
Neļļu Vancāni
Jevgeņiju Zavjalovu
Vilhelmīni Žuku

70. gadskārtā
Jāni Albiņu-Albu
Lidiju Anču
Skaidrīti Bendzuli
Jolantu Birņiku
Lidiju Cvetkovu
Jevu Dubkovu
Raimundu Kairišu
Āriju Kalniņu
Ritu Kapitonovu
Ēriku Kelli
Leonidu Kirienko
Austru Kokoreviču
Jahu Našatiru
Annu Pomagaibisu
Jāni Puzanovu
Maiju Silāju
Rudīti Svarinsku
Juriju Tjapkinu
Vladimiru Vinogradovu
Varvaru Zavacku
Ingrīdu Zenkeviču

75. gadskārtā
Māru Auzu
Vasiliju Bolotvinu
Mirdzu Brūveri
Jekaterinu Čekeli
Tamaru Dobrotinu
Irisu Gādigu
Anatoliju Hvostovu
Aleksandru Karņušinu
Regīnu Kazaku
Ritu Švāģeri
Ņinu Varšu
Viktoru Virbali

75. gadskārtā
Borisu Borozdinu
Zaigu Briedi
Jaņinu Čekaļovu
Jevgeniju Golubevu
Vetu Hvostovu
Olgu Irodionovu
Jevgeņiju Jermolajevu
Valentinu Koroļu
Tamāru Krilovu
Anitu Kukuli
Nadeždu Lužbinu
Viktoru Ļutiju
Brigitu Priedoliņu
Juriju Romanovu
Raisu Romaņenkovu
Valentinu Tavgeņu
Miķeli Ūdri
Annu Virbali

80. gadskārtā
Tatianu Abrosinu
Anisiju Ostrovsku
Vaclavu Marukeviču
Mihailu Stadņiku
Ninu Tihomirovu
Jeļenu Tretjaku
85. gadskārtā
Janinu Kavecku
Valentinu Kuznetsovu
Antoņinu Manuilovu
Hildu Spruģevicu
Ilgu Zeļenkovu
90.gadskārtā
Onu Matieni
Ņinu Ozerovu
Mariju Paņkovu
91.gadskārtā
Tatjanu Červovu
Olgu Kozlovu
99.gadskārtā
Martu Kļavenieci

80. gadskārtā
Valentīnu Dibaņinu
Česlavu Jurani
Mariju Kirilovu
Alekseju Krupeņņikovu
Elvīru Mārtinsoni
Margaritu Popovu
Alvīni Selderiņu
Pavelu Vesņiču
Staņislavu Vingri
85. gadskārtā
Annu Beļikovu
Olgu Upenieci
90.gadskārtā
Lidiju Kosarevu
Valiju Medni
94.gadskārtā
Antoninu Rudoviču

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e – pastu
natalja@olaine.lv vai zvaniet pa tālr. 67146026.
Par rakstu saturu atbildīgi rakstu autori. Rakstos paustais
viedoklis ne vienmēr atspoguļo pašvaldības viedokli.

