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Labie darbi
2014. gada nogalē
Labdarības nedēļa
Olaines 1. vidusskolā
Olaines 1. vidusskola decembrī rīkoja labdarības
nedēļu. Šīs labdarības nedēļas ietvaros skolas mērķis
bija palīdzēt Olaines novada,
Medemciema iedzīvotājām –
māsiņām Vanesai (8 mēneši)
un Nikolai (6 gadi), savācot
līdzekļus meiteņu rehabilitācijai.
Meitenēm ir aukslēju
šķeltne un uztveres un kustību traucējumi. Lai māsiņas
izveseļotos, nepieciešams nopietns darbs un tikpat nopietni
finansiālie līdzekļi (aptuveni
pieci tūkstoši eiro gadā). Speciālisti iesaka abām meitenēm
regulāri apmeklēt fizioterapiju, osteopātu, mikrologopēda
nodarbības, kā arī sanatorijas
un stacionārās rehabilitācijas
procedūras. Nikolai nepieciešama arī ergoterapija un reitterapija. Vecāki ļoti cenšas
nodrošināt māsiņām svarīgākās terapijas, tomēr tik lieli
ieguldījumi ģimenei nav pa
spēkam.
Lai palīdzētu meiteņu vecākiem savākt nepieciešamos līdzekļus, skola organizēja dažādas aktivitātes, kurās aicināja

iesaistīties skolēnus un pārējos
novada iedzīvotājus.
Aktivitātes un saziedotā
naudas summa:
• 09.12. Skolēnu kārumu tirdziņš – 182,78 EUR,
• 10.12. Skolēnu dāvaniņu
tirdziņš – 326,15 EUR,
• 09.12. līdz 13.12. Ziedojumu kaste: Olaines 1. vidusskolas (Zeiferta ielā
4) ziedojums – 250,00
EUR, Olaines sākumskolas
(Jaunolainē) ziedojums –
201,73 EUR,
• 13.12. Labdarības tirdziņš –
316,50 EUR,
• 13.12. Ziemassvētku labdarības koncerts: ieeja koncertā – 641,84 EUR, labdarības izsole pēc koncerta
– 672,90 EUR.
Labdarības nedēļā “Atver
sirdi” saziedotā naudas summa
kopā ir 2591,90 EUR. Visi labdarības nedēļā iegūtie līdzekļi
tika ziedoti Vanesas un Nikolas
rehabilitācijai, tos ieskaitot abu
māsiņu ziedot.lv kontā.
Olaines 1. vidusskola
pateicas visiem labo darbu
eņģeļiem!

Olaines 2.
vidusskolas
skolēnu labie darbi
aizvadītajos svētkos

Jau par tradīciju ir kļuvuši Olaines 2. vidusskolas skolēnu labdarības pasākumi
Ziemassvētku un Jaunā gada
brīvdienu laikā.
Šogad 4. klases skolēni
paši savām rokām sagatavoja
un nosūtīja dāvanas bērnudārza bērniem un ar pašu iz-

gatavotiem eglīšu rotājumiem
izrotāja pašu vecāko eglīti
Rīgā, Rātslaukumā. Īpašu
prieku skolēniem sagādāja arī
tikšanās ar Olaines sociālās
aprūpes centra iemītniekiem.
Skolēni priecēja aprūpes
centra iemītniekus ar saviem
krāsainajiem
zīmējumiem,

skanīgajām dziesmām, jautrajām rotaļām un jaukajiem
dzejoļiem.
Noslēdzoties novada jauniešu projektiem „Seko savai
zvaigznei” un „Rīga – Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2014”,
arī projektu dalībnieki iesaistījās ikgadējās labdarības akti-

vitātēs un ar lielu prieku devās
ciemos pie Olaines sociālās
aprūpes centra iemītniekiem.
Senioru sirdis sildīja jaukās
dāvanas un jauniešu sagatavotie muzikālie priekšnesumi.
Liels paldies bērniem un
jauniešiem par izrādīto labsirdību un iejūtību!

Aicinājums Jauniešu Lepojamies!
Iespēja
jauniešiem vecākiem gada balva

Nadežda Murina,
Olaines 2. vidusskolas
4.b klases audzinātāja;
Tatjana Fastoviča,
Olaines 2. vidusskolas
direktores vietniece
audzināšanas darbā

Ziņas
īsumā

Iespēja apgūt spāņu valodu un kultūru

Piesakiet bērnus 2015./2016.
mācību gadam Olaines novada
izglītības iestādēs

Noskaidroti un apbalvoti
konkursa uzvarētāji

Mūsu novada iedzīvotāju
panākumi un entuziasms

Aktuālie jaunumi Olaines
novadā

2. lpp.

5. lpp.

6. lpp.

7. lpp.

8. lpp.

Iespēja Olaines jauniešiem
apgūt spāņu valodu un kultūru!

Aptaujājot skolēnus Olaines 1. vidusskolā, tika noskaidrots, ka vidusskolēni ir
ieinteresēti mācību programmas ietvaros apgūt ne tikai
angļu, krievu un vācu valodas, bet arī spāņu, franču
un japāņu valodas. No 2013.
gada septembra Olaines 1. vidusskolā vidusskolēniem tika
dota iespēja papildus obligātajai mācību programmai fakultatīvi apgūt spāņu valodu,
ko pasniedza mūsu absolvente – franču un spāņu valodu
speciāliste L. Glazkina. 2014.
gada pavasarī valodas apguves procesu papildinājām
ar vairākiem interesantiem
pasākumiem, jo 11.b klases
skolnieces V. Konošonoka un
V. Šteņa direktora vietnieces
E. Kalnbērzas vadībā izstrādāja projektu „Spāņu valodas apguves popularizēšana

Olaines novada jauniešiem”,
kas guva finansiālu atbalstu
Olaines novada domes jauniešu projektu konkursā.
Tas pavēra iespēju apmeklēt
interesantus pasākumus „Spānijas kultūras dienu” ietvaros
Rīgā, kā arī tepat Olainē. Spāņu kultūras centrā „Séneca” 4.
aprīlī skolēni piedalījās atklātajā spāņu valodas nodarbībā,
bet uzņēmīgākie 12. aprīlī apmeklēja arī nodarbību „Spāņu
neparastā gastronomija”. 16.
aprīļa vakarā Eiropas mājā visi
kopā skatījāmies spāņu filmu
„Es, arī” (2009), bet 24. aprīlī
devāmies uz Latvijas Kultūras
akadēmiju izbaudīt spāņu teātra un mūzikas vakaru, kurā uzstājās studenti, kuri apgūst spāņu valodu. 9. maijā uz Olaines
1. vidusskolu aicinājām ciemos
spāņu kultūras centra „Séneca”
direktoru Havjeru Fernandesu

Krusu (Javier Fernández Cruz)
un pasniedzēju Elīnu ViļumuKuzminu, kuri 9.-11. klašu jauniešiem vadīja spāņu valodas
meistarklasi – ar spēles palīdzību nācās pārbaudīt zināšanas par Spāniju. Pēc pasākuma
degustējot spāņu gastronomiju
un pārrunājot pasākuma norisi,
skolēni atzina, ka šāda veida
nodarbības ir ļoti interesantas,
un ir dota iespēja ne tikai iepazīt spāņu valodu un kultūru un
dzirdēt spāņu valodu profesionālā līmenī, bet arī domāt par
nopietnu pievēršanos šīs valodas apguvei nākamajā mācību
gadā.
Jāpiebilst, ka šī projekta
ietvaros katrā no pasākumiem
tika iesaistīti arī 9. klašu skolēni, kuri mācības turpinās Olaines 1. vidusskolas 10. klasē, un
ir izteikuši vēlmi apgūt spāņu
valodu. Meistarklasi apmeklē-

ja un informāciju par iespēju
apgūt spāņu valodu savai skolai nodeva arī divi Olaines 2.
vidusskolas 9. klases skolēni
– O.Skrindevska un D.Inkins.
Šī iespēja arī tika popularizēta Olaines 2. vidusskolā ZPD
konferencē un, 2014./2015.
mācību gadu uzsākot, priecājāmies, ka ir izveidojusies interesentu grupa no abām vidusskolām 23 skolēnu sastāvā (6.-12.
kl.), kas uzsāk vai turpina spāņu valodas apguvi un iesaistās
projekta pasākumos.
Šī mācību gada četros mēnešos tika noorganizēti četri
interesanti pasākumi. 3. oktobrī notika spāņu kultūras centra
„Séneca” vadītā meistarklase,
kurā tika turpināta spēle par
Spāniju, un Havjers Fernandess Kruss skolēnus iepazīstināja ar paša izstrādāto mājas
lapu – www.bridge2.eu – kas
jebkuram interesentam piedāvā iespēju interaktīvi apgūt
spāņu valodas pamatus. 17.
oktobrī aktu zālē notika flamenko deju kluba „Duende”
atklātā spāņu deju nodarbība,
kurā kopā apguvām deju soļus un priecājāmies par skaisto
paraugdemonstrējumu, kā arī
sarunājāmies ar spāņu jaunieti, kura iedrošināja jauniešus
brīvi izteikties spāņu valodā.
Novembrī notika konkurss „Ja
es nokļūtu Spānijā..”, un 28.
novembrī norisinājās projekta
noslēguma pasākums, kurā aicinājām piedalīties arī domes
pārstāvjus un skolu direktoru vietnieces. Konkursam par
Spāniju tika iesniegti seši darbi,

un to autori savus sacerējumus
nolasīja noslēguma pasākumā.
Darbus vērtēja gan skolotāji,
gan skolēni, un galveno balvu
– apmaksātu divu gastronomijas meistarklašu apmeklējumu centrā „Séneca” – saņēma
Ņikita Strogovs (Olaines 2.
vsk. 11.a kl.). Divas otrās vietas – katrs vienu gastronomijas meistarklasi – ieguva Olga
Skrindevska un Daniels Inkins
(Olaines 2. vsk. 10. kl.), bet atzinības ieguva Veronika Šteņa,
Vita Konošonoka (12. kl.) un
Dajana Nazarova (11. kl.) no
Olaines 1. vidusskolas.
Prieks, ka par projektam
piešķirto finansējumu spējām
ne tikai apmaksāt atklātās nodarbības, deju meistarklasi,
vairākas spāņu produktu degustācijas un apbalvojumus
konkursa uzvarētājiem, bet arī
iegādāties mācību līdzekļus un
vārdnīcas, ar ko strādāt ikdienas spāņu valodas nodarbībās.
Projekta noslēgumā skolēni
izteica vēlmi atkal piedalīties
līdzīgos pasākumos, priecājās,
ka piektdienu vakari ir aizpildīti ar personību pilnveidojošām
nodarbībām, un ļoti novērtēja
iespēju apgūt spāņu kultūru
interesantā, daudzveidīgā un
draudzīgā gaisotnē.
Pateicamies Olaines novada domei par atbalstu projekta
realizēšanā un transporta nodrošināšanu!
Elita Kalnbērza,
projekta vadītāja,
Olaines 1. vidusskolas
skolotāja

Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par materiālās palīdzības
pabalstiem Olaines novadā”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2015. gada 28. janvāra sēdes lēmumu. Stājas spēkā no 2015. gada 1. februāra.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036
“Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu.
Izdarīt Olaines novada
domes 2011. gada 25. maija
saistošajos noteikumos Nr.
10 “Par materiālās palīdzības
pabalstiem Olaines novadā”
(Olaines novada domes 2011.
gada 25. maija sēdes lēmums
(7. prot., 41.3. p.)) šādus grozījumus:
1. papildināt 5. punktu ar
5.13. un 5.14. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“5.13. Pabalsts tuberkulozes
slimniekiem;
5.14. Pabalsts bērnam ar invaliditāti.”;
2. aizstāt 6. punktā 5.12.
apakšpunktu ar 5.14. apakšpunktu;

2

3. papildināt 10. punkta
otro teikumu aiz vārdiem “tiek
izmaksāts” ar vārdiem “vai
pēc vecāka pieprasījuma pārskaitīts uz norādīto bankas
kontu”;
4. papildināt 14. punktu aiz
vārdiem “personas dzīvesvietā”
ar vārdiem “viena mēneša laikā
no personas dzimšanas dienas
datuma vai pēc personas pieprasījuma pārskaita pabalstu uz norādīto bankas kontu”;
5. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Pabalstu 150 euro piešķir par laulībā nodzīvotiem
50 gadiem un izmaksā skaidrā
naudā vai pārskaita uz norādīto bankas kontu vienam no

laulātajiem, ja abi laulātie ir
deklarēti Olaines novadā vismaz 12 mēnešus.”;
6. papildināt 18. punkta otrā
teikuma otro daļu aiz vārdiem
“skaidrā naudā” ar vārdiem “vai
pārskaitīts uz personas norādīto
bankas kontu.”;
7. papildināt 19. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem “zobu
protezēšanai” ar vārdiem “vienu
reizi kalendārajā gadā” un otro
teikumu izteikt šādā redakcijā:
“Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā
naudā vai pārskaitīts uz personas
norādīto bankas kontu.”
8. papildināt 20. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem “kā trūcīgas ģimenes” ar vārdiem “vai

maznodrošinātas ģimenes”;
9. aizstāt 23. punktā un 29.3.
apakšpunktā vārdu “mācību” ar
vārdu “kalendārā”;
10. aizstāt 25. punkta otrā
teikuma vārdus “12 mēnešu periodā” ar vārdiem “kalendārajā
gadā”;
11. aizstāt 29. punkta ievada
daļā vārdus “ģimene ar bērniem,
kur ģimenes ienākumi uz vienu
cilvēku mēnesī nepārsniedz 170
euro” ar vārdu “maznodrošināta”;
12. papildināt ar XV1 nodaļu
šādā redakcijā:
“XV1 Pabalsts tuberkulozes slimniekiem
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35 . Pabalstu 3 euro par katru
apmeklējuma dienu piešķir tuberkulozes slimniekiem, kuriem
katru dienu jāierodas medicīnas
iestādē medikamentu saņemšanai. Pabalstu piešķir vienu reizi
mēnesī, pamatojoties uz ārstējošā ārsta izziņu par veikto apmeklējumu skaitu.”;
13. papildināt ar XV2 nodaļu
šādā redakcijā:
“XV2 Pabalsts bērnam ar
invaliditāti
35 2 . Pabalstu ārstniecības,
rehabilitācijas,
medicīnas
preču un medikamentu izdevumiem līdz 250 euro kalendārajā gadā piešķir bērnam ar
invaliditāti, pamatojoties uz
minēto izdevumu apliecinošiem dokumentiem.”.

Atgādinājums suņu un kaķu īpašniekiem!
Atgādinām
dzīvnieku
īpašniekiem par MK noteikumu Nr. 266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 9. nodaļas 52.3 punktu,
kurā teikts, ka apdzīvotu vietu teritorijā mājas (istabas)
dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums savākt
sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus.

Brīdinām, ka Olaines novada pašvaldības policija īpaši
pievērsīs uzmanību šim jautājumam. Atgādinām, ka par šo
noteikumu neievērošanu draud
arī naudas sods, taču tāds nav
mūsu mērķis. Mūsu kopīgais
mērķis ir veicināt to, lai cilvēki
apzinātos, ka viņu dzīvnieku
ekskrementu savākšana ir ētiska rīcība pret līdzcilvēkiem,
kuriem ikdienā jādodas pa tām
pašām gājēju ietvēm, taciņām
utt.

Vēršam uzmanību, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam, izvedot
mājas (istabas) dzīvnieku ārā,
līdzi ir jābūt maisiņam, kurā
tiks savākti dzīvnieka ekskrementi. Pašvaldības policija
ir tiesīga pārbaudīt maisiņa
esamību, palūdzot to uzrādīt.
Dzīvnieku ekskrementus maisiņā var izmest sadzīves atkritumos – gan lielajos, gan mazajos konteineros, kas izvietoti
Olaines novada teritorijā.

Напоминаем владельцам собак и котов!

Напоминаем владельцам животных о том, что
52.3 пункт 9 раздела положения кабинета министров №266 гласит: «на
территории жилых районов владелец домашнего
/ комнатного животного
сам должен убирать экскременты своего животного». За невыполнение
этого правила предусмотрен денежный штраф.
Предупреждаем, что по-

лиция самоуправления будет уделять внимание этому
вопросу. Но мы не хотим,
чтобы были горы административных протоколов и
штрафов, или запугивать вас
полицией. Мы хотим, чтобы вы осознали, что уборка
вами фекалий вашего животного – это проявление уважения к тем людям, с которыми
вы рядом живете, которые
ходят по тем же дорожкам,
по которым гуляете вы со

своим любимцем.
Обращаем внимание, что
для соблюдения вышеупомянутого требования у вас
с собой должен быть мешочек, в который будут собраны экскременты. Полиция
самоуправления имеет право
проверить наличие такого мешочка, попросив его
предъявить. Собраные в мешочек экскременты можно
выбрасывать в контейнеры
для мусора.

rūpEs par bērniem ar mācīšanās grūtībām

Vai zinājāt, ka vienam no
pasaules bagātākajiem cilvēkiem – Ričardam Brensonam,
britu uzņēmējam un slavenā
zīmola “Virgin” radītājam –
bērnībā mācības skolā sagādāja nopietnas grūtības, ko
mūsdienās saucam par mācīšanās traucējumiem? Taču
tas viņam nav liedzis sasniegt
paša uzstādītos mērķus.
Arī mūsu novadā ir bērni,
kuriem nesokas mācībās, un
bieži tas ir tāpēc, ka šie bērni
citādāk uztver un apstrādā informāciju. Ja vecākiem rodas
bažas, jo bērns ilgi nerunā,
nesaklausa skaņas, nespēj iegaumēt skaitļus vai krāsas, ja
kopā ar skolotājiem nonāk pie
secinājuma, ka bērns nevar iemācīties lasīt, nespēj saprast
un atcerēties izlasīto, neizprot
uzdevuma nosacījumus tad,
kad citiem tas nav sagādājis
problēmas, vai pats nespēj organizēt savu mācību darbu, tas
ir signāls, ka ir nepieciešama
speciālistu palīdzība. Tikai tad,

kad kompetenti speciālisti būs
noskaidrojuši, kas īsti sagādā
problēmas un kas bērnam padodas vislabāk, var atrast piemērotāko mācīšanās veidu, kas
skolas gaitas padarīs vieglākas.
Ja pedagoģiski medicīniskā
komisija ir sniegusi atzinumu,
ka bērnam ir vēlams iegūt izglītību, mācoties programmā,
kas paredzēta bērniem ar mācīšanās traucējumiem, tad šie
bērni izglītību var iegūt arī
mūsu novada vidusskolās gan
latviešu, gan krievu mācību
valodās. Šobrīd mūsu novada skolās mācās 45 bērni, kas
apgūst izglītības programmu
bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Šie bērni mācās kopā
ar pārējiem, taču viņiem tiek
sniegts dažāda veida atbalsts,
piemēram, ir izstrādāts individuālais izglītības programmas
apguves plāns, mācību vielas
apguvē tiek sniegta individuāla
speciālā pedagoga palīdzība,
nepieciešamības gadījumā tiek
pagarināts pārbaudes darbu no-

rises laiks. Pagarinātās grupas
laikā bērnu attīstība tiek veicināta, izmantojot Montesori
metodes un dažādus mācību līdzekļus, kā arī tiek sniegts cita
veida atbalsts, kas piemērots
katra konkrētā bērna attīstībai.
2014. gadā Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā
komisijā pēc palīdzības un padoma ir vērsušās vairāk nekā
200 ģimenes. Arī 2015. gadā
komisija turpinās savu darbu,
un pirmajā pusgadā ir plānotas 12 komisijas sēdes: 03.01.,
13.02., 27.02., 13.03., 27.03.,
31.03., 17.04., 28.04., 15.05.,
02.06., 12.06.un 16.06. Ja
Jūsu bērnam ir nepieciešama
pedagoģiski medicīniskās komisijas palīdzība, lūgums sazināties ar komisijas vadītāju
Daci Lasmani, tālruņa numurs
– 67512854.
Mārīte Zaube,
Olaines novada speciāliste
izglītības, kultūras un
jaunatnes lietās

OLAINIEŠI RUNĀ

Kā Jūs vērtējat Olaines novada
pašvaldības policijas darbu, un
kādi būtu priekšlikumi darbības
uzlabošanai?
Inta un Jānis: “Mūsuprāt, viņi
strādā diezgan labi, mēs viņus
redzam bieži. Lai kas arī būtu
dzirdēts par Olaini, mēs šeit
jūtamies droši. Katrā ziņā daudz
drošāk nekā, piemēram, kādā Rīgas
mikrorajonā. Vienīgais, ko varētu
ieteikt – pievērst lielāku uzmanību
suņu saimniekiem, kuri ved savus
suņus pastaigāties gan Olaines Mežaparkā, gan citās vietās, un aiz tiem
nesavāc. Šobrīd ir tā, ka reizēm zālē nav, kur kāju spert.”

Irina un Olga: “Neesam
viņus īpaši bieži redzējušas darbībā – nav nācies
ar viņiem saskarties, tāpēc
grūti spriest par viņu tagadējo darbību. Bet pilsētā
mēs jūtamies droši, tāpēc,
skatoties no šī viedokļa,
laikam jāsaka, ka savu darbu viņi veic labi. Īpašu priekšlikumu
mums nav. Novēlam viņiem turpināt strādāt tā, kā līdz šim,
lai arī turpmāk mēs justos droši.”
Ina: “Man gan nav nācies saskarties ar
pašvaldības policistiem, taču, spriežot
pēc pilsētā novērotā, šķiet, ka viņi
strādā labi. Olainē, salīdzinot ar citām
vietām, ir diezgan mierīgi, kas varētu
būt pašvaldības policijas nopelns.”

Gaļina: “Redzu viņus patrulējam
gan ielās, gan daudzdzīvokļu māju
pagalmos, tāpēc jāsaka, ka par mūsu
un novada drošību viņi rūpējas. Līdz
ar to vismaz šobrīd man nav ieteikumu pašvaldības policijas darba
uzlabošanai.”
Anita: „Manuprāt, viņi savu darbu veic labi.
Regulāri pamanu viņus patrulējam gan uz ielām, gan
pasākumos, un pati jūtos droši. Lai turpina strādāt
tā, kā līdz šim.”
Valentīna un Jānis: “Ikdienā īpaši bieži viņus nemanām – reizēm
redzam viņus patrulējam Olaines Mežaparkā un citos publiskos
objektos, bet ne tādos objektos, kuros patrulēšana būtu daudz
vairāk nepieciešama. Par piemēru varam minēt veikalu „Alise” –
pie šī veikala, īpaši nakts stundās, nereti apgrozās iereibuši cilvēki,
kuri izceļas ar neadekvātu un skaļu uzvedību. Mūsu ieteikums
būtu veikt biežākas patruļas šajā un līdzīgos objektos.”

PII apmeklējums vasarā
Sakarā ar remontdarbiem Olaines pirmsskolas izglītības iestādes vasaras periodā
būs slēgtas bērnu apmeklējumiem šādos datumos:
OSPII “Ābelīte”
no 08.07.2015.
līdz 11.08.2015.

OPII “Dzērvenīte”
no 13.07.2015.
līdz 16.08.2015.

OPII “Magonīte”
no 01.07.2015.
līdz 04.08.2015.

OPII “Zīle”
no 01.06.2015.
līdz 07.07.2015.

Strādājošo iestāžu administrācijām ir tiesības uz laiku pieņemt uz brīvām vietām vasaras
periodā nestrādājošo iestāžu bērnus. Tai skaitā, saskaņā ar vienošanos ar privāto PII “Saulīte”,
privātā iestāde ar pašvaldības līdzfinansējumu var uz laiku uzņemt bērnus sākot no pusotra
gada vecuma, paredzot vecāku apmaksātu bērnu ēdināšanu trīs reizes dienā.

3

Labie darbi
2014. gada nogalē
Rokdarbu pulciņš “Piesaulīte”
sarūpējis dāvanas trūcīgām un
daudzbērnu ģimenēm
u turpinājums no 3. lpp.

Katru nedēļu sirmās kundzes pulcējas Olaines Nevalstisko organizāciju apvienības
telpās, lai kopīgi darinātu
zeķes, cimdus, šalles un cepures, kā arī pie tējas tases
dalītos priekos un bēdās.

Pašlaik pulciņu apmeklē astoņas kundzes, un pulciņu nu
jau 18 gadus vada Velta Ozoliņa. Šī gada oktobra nogalē
Olaines Vēstures un mākslas
muzejā bija apskatāma kārtējā
izstāde, kur acis priecēja gan iz-

doma, gan krāsas, gan rozes un
latvju raksti dūraiņos un zeķēs.
Katru gadu ap Ziemassvētku laiku čaklo rokdarbnieču
darinājumi ceļo uz Olaines bērnu un jauniešu sociālā atbalsta
centru “OLAKS”, kur sociālās
darbinieces Jeļenas Semjonkinas-Getmaņukas gādīgās rokas
tos nodod trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu rīcībā.
Pulciņš darbojas otrdienās
un ceturtdienās plkst. 11.00
Zemgales ielā 31, trešajā stāvā,
un vienmēr labprāt gaida jaunas dalībnieces.
Santa Biķerniece,
Olaines NVO apvienības
koordinatore

Svētku pasākums
aizbildņiem un audžuģimenēm
2014. gada 13. decembrī, Trešās adventes priekšvakarā, bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā
“OLAKS” notika aizbildņu un audžuģimeņu tikšanās pirmssvētku noskaņās,
ko organizēja pašvaldības
aģentūra “Olaines sociālais
dienests” un Olaines novada bāriņtiesa.
Uz pasākumu kopumā
tika aicinātas 47 ģimenes
ar bērniem, no tām 43 bija
aizbildņu ģimenes un 4 – audžuģimenes. Olaines novada
pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” vadītāja Anda Liepiņa un Olaines
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Irēna Vilnere apsveica

ģimenes Ziemassvētkos, kā
arī pasniedza katram bērnam
Ziemassvētku dāvanu – AS
“Laima” saldumus.
Pasākuma dalībniekus priecēja Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu pūtēju orķestris. Pēc koncerta pasākuma
dalībnieki tika aicināti kopā
pavadīt laiku, brīvā gaisotnē
aprunāties par sev interesējošām tēmām pie tējas vai kafijas
tases un nogaršot sponsora –
SIA “Maestro” – nodrošinātās
svētku kūkas. Bērniem bija iespēja jautri pavadīt laiku radošajā darbnīcā.
Aizbildņi un audžuģimenes nav tikai alternatīva ārpusģimenes aprūpes forma,
tā ir arī misija – uzņemt savā

ģimenē un rūpēties par tiem
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.
Sociālais dienests un bāriņtiesa izsaka pateicību visām Olaines novada ģimenēm,
kuras veic šo atbildīgo darbu
– palīdz izaugt bērnam. Lai ikvienam mūsu novada mazajam
ir mīļa māmiņa un tētis!
Sveicam visas Olaines novada ģimenes ar Jauno 2015.
gadu, novēlam gaišas domas,
radošus darbus, mīlestību Jūsu
sirdīm, mājas siltumu un mieru
dvēselē!
Paldies sponsoram SIA
“Maestro”!
Irēna Vilnere,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Gājēj, RĪKOJIES DROŠI!
Aicinām iedzīvotājus –
gājējus – rūpēties par savu
drošību, šķērsojot ceļus un
ielas tikai tam paredzētās
vietās. Brauktuves šķērsošanai izmantojiet gājēju
pārejas vai speciāli ierīkotus
virszemes vai pazemes gājēju tuneļus.
Domājot par to, ka varat
nokavēt piecas minūtes, Jūs
neņemat vērā to, ka, šķērsojot
brauktuvi neatļautā vietā, iespējams gūt smagas traumas
vai pat zaudēt dzīvību!
Pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem gājējiem
aizliegts:
• šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir sadalošā josla, vai vietās, kur
uzstādīti nožogojumi gājē-

•

•
•

jiem vai ceļu nožogojumi;
šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam, kur
ceļu satiksme notiek divos
virzienos, ir četras vai vairākas braukšanas joslas;
pārvietoties pa ceļu, kas apzīmēts ar 548. ceļa zīmi;
iziet uz brauktuves, nepārliecinoties par to, vai netuvojas transportlīdzekļi, aiz
stāvoša transportlīdzekļa
vai cita šķēršļa, kas ierobežo redzamību.

Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu izsaka
brīdinājumu vai gājējam uzliek
naudas sodu no septiņiem līdz
trīsdesmit euro.
Olaines novada
pašvaldības policija

Уважаемые пешеходы!
Призываем жителей –
пешеходов – заботиться о
своей безопасности, пересекая дороги и улицы только в предусмотренных для
этого местах. Для пересечения проезжей части призываем пользоваться пешеходными переходами или
подземными/надземными
туннелями для пешеходов.
Думая о том, что можете
опоздать на несколько минут, вы не учитываете тот
факт, что пересекая проезжую часть в неразрешенном
месте, можете получить тяжелую травму или даже потерять жизнь!
Полиция самоуправления
напоминает, что согласно
правилам дорожного движения пешеходам запрещается:
• пересекать проезжую часть
вне пешеходного перехода при наличии на дороге
разделительной полосы, а
также в местах, где установлены пешеходные или
дорожные ограждения;

•

•
•

пересекать
проезжую
часть вне пешеходного
перехода на дорогах, где
движение осуществляется в обоих направлениях
и имеющих четыре или
более полос движения;
движение по дороге, обозначенной дорожным знаком 548;
выходить на проезжую
часть из-за стоящего
транспортного средства
или другого препятствия,
ограничивающего видимость, не убедившись в
наличии приближающихся транспортных средств.

За несоблюдение этого
пункта правил дорожного
движения нарушителю предусмотрено предупреждение
или денежный штраф от
семи до тридцати евро.
Полиция самоуправления
Олайнского края

Informācija Olaines novada iedzīvotājiem!
No 2015. gada 1. februāra stājas spēkā Olaines novada domes saistošie noteikumi
Nr. 2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem
pabalstiem”.
1. Jaunie noteikumi nosaka
vairākas iedzīvotāju kategorijas, kuras var pretendēt uz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu (skat. saistošo
noteikumu 11. punktu). Maznodrošinātā statusa iegūšana ļaus
personai vai ģimenei periodā,

kurā nodokļa maksātājs atbilst
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, saņemt:
• sociālās palīdzības pabalstus,
• 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodokļa samaksai,
• tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību,
• atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas (šo lēmumu pieņem tiesa),
• elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu,
ja līgums noslēgts ar AS
„Latvenergo”.

2. Par jauno sociālo pabalstu saņemšanas kārtību:
• Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu dzīvokļa ar centralizētu apkuri izdevumiem,
klientam sociālajā dienestā
jāiesniedz ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu
aprēķinus par pēdējiem
trim mēnešiem (piemēram, AS “Olaines ūdens un
siltums’’ maksājumu kvītis);
• Lai saņemtu pabalstu ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem, klientam

jāiesniedz izdevumus apliecinošs dokuments (piemēram, kases čeks, kurā norādīts klienta vārds, uzvārds,
personas kods, maksājuma
mērķis, samaksas summa un
samaksas datums).
3. Jaunie noteikumi paredz
jaunu sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību, kas
būtiski pagarinās katra klienta
apkalpošanas laiku, tāpēc no
2015. gada 2. februāra tiks
ieviests pieraksts personām,
kuras vēlēsies iegūt trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes

(personas) statusu.
Pieteikšanās pa tālruņiem
p/a “Olaines sociālais dienests”:
• Olaines pilsētas klientu apkalpošanas
centrs – 67146043;
• klientu apkalpošanas centrs
“Jaunolaine”
– 67811295;
• klientu apkalpošanas
centrs “Gaismas”
– 67931164.
p/a “Olaines
sociālais dienests”

Pilnais saistošo noteikumu “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem” teksts 10. – 11. lpp. u
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Sveicam jaundzimušos un viņu vecākus!

Divas gaismas manā sirdī,
Kas nemūžam nenodziest.
Viena- saule augstu, augstu,
Otra, kad ar plaukstu
Liecos bērnu noglāstīt…
/A.Priedītis/
Olaines novada domē Trešās adventes priekšvakarā,
2014. gada 13. decembrī, norisinājās pasākums „Jaundzimušo svinīga reģistrācija”,
uz kuru bijām uzaicinājuši
33 Olaines novada jaundzimušos bērniņus – 21 meitenīti un 12 puisīšus, kā arī viņu
vecākus. No 33 mazulīšiem
18 ir pirmdzimtie bērniņi,
14 – otrās atvasītes un 1 –
trešais bērniņš ģimenē. Kopā
ar māmiņām, tētiem, radiem
un draugiem bija ieradušies
27 mazulīši. Olaines novada
domes priekšsēdētājs Andris

Bergs apsveica bērniņu vecākus ar šo īpašo notikumu viņu
dzīvē – mazulīša piedzimšanu, pasniedzot apsudrabotu
melhiora karotīti ar iegravētu
bērna vārdiņu un dzimšanas
datiem, naudas balvu 150
eiro apmērā, grāmatu „Mūsu
bērns” un atlaižu kuponus
veikalā „Drogas”.
Jaundzimušos un viņu vecākus, radus un draugus pasākumā priecēja Olaines 1.vidusskolas vokālais ansamblis
“Unda” skolotājas Sanitas Šefleres vadībā.
Pēc pasākuma svinīgās daļas notika kopīga fotografēšanās un bija iespēja apmeklēt
Olaines Vēstures un mākslas
muzeju, iemalkot kafiju vai
tēju un brīvā gaisotnē aprunāties ar domes priekšsēdētāju
Andri Bergu par sev interesē-

jošām tēmām. 6 līdz 7 mēnešus
vecie mazuļi ar interesi vēroja
notiekošo.
Mīļi sveicam
Aleksandru Bogdanu, Artjomu Rudusānu, Uļjanu Aladjevu, Saniju Skalbi, Paulu Esfīru Vaičuli, Nikolu Anželiku
Muižnieci, Polīnu Marčenko,
Dmitriju Čiževski, Rūtu Adminu, Artemiju Gerasimovu,
Katrīnu Paško, Sofiju Šaškovu, Artu Ozolu, Andreju
Beināri, Timuru Afanasjevu, Demidu Lazovski, Vladu
Smuļko, Miķeli Bebri, Edvardu Brambatu, Niku Borisovsku, Miķeli Bernānu, Darinu
Osipovu, Varvaru Mitravsku,
Danielu Žeimotu, Eduardu
Spoli, Veroniku Loču, Noru
Dargeviču, Juliu Kotļarovu, Luīzi Balceraiti, Dženiju

Lēperi, Kristīnu Ģerģi, Greisu
Vaganovu, Katrinu IlgaudiKoroļenko un viņu vecākus!
Laimi, veselību un saticību
ģimenē!
Lai Jaunā gada katrai die-

nai ziemas baltuma miers,
pavasara ūdeņu skanīgums,
vasaras saules siltums, un rudens ziedu krāsainība!
Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Prognozē siltumenerģijas tarifu samazinājumu
Jaunais gads iesācies ar
visai nejauku ziemu, kas
biežāk pārsteidz ar lietu,
nevis ar sniegu, kā arī ar
ziņām, ka dažādu globālu
notikumu ietekmē Latvijā
gaidāms apkures cenu samazinājums, ko apliecina
arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

(SPRK) publiskais paziņojums.
Janvārī samazināsies siltuma tarifi tiem uzņēmumiem,
kuriem tarifi ir noteikti atkarībā no dabasgāzes cenas, un,
ja piepildīsies akciju sabiedrības “Latvijas Gāzes” izteiktās prognozes par dabasgāzes
cenas samazināšanos pirmajā

ceturksnī, tad siltumenerģijas
tarifu samazinājums gaidāms
februārī un martā.
Akciju sabiedrība “Olaines
ūdens un siltums” (OUS) janvārī par piegādāto siltumenerģiju piemēros cenu 59,25 EUR
par megavatstundu (EUR/
MWh), kas ir par 8,7% mazāk
nekā 2013. gada janvārī.

Aicinām vecākus pieteikt bērnus
2015./2016. mācību gadam Olaines
novada izglītības iestādēs
No 02.02.2015. līdz 01.04.2015. notiks Olaines novada administratīvajā
teritorijā dzīvojošo 2008. gadā dzimušo bērnu reģistrācija Olaines
1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2015./2016. mācību gadā.
Šajā laika posmā Olaines 1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā notiek arī
bērnu (sākot no piecu gadu vecuma) reģistrācija pirmsskolas izglītības
programmā sagatavošanai pamatizglītības apguvei.

Citās administratīvajās teritorijās dzīvojošo bērnu reģistrācija
skolās notiek atbilstoši brīvajām vietām attiecīgajā klasē
vai pirmsskolas grupā.

Pamatojoties uz jau minētajām AS “Latvijas Gāze”
prognozēm attiecībā uz dabasgāzes tirdzniecības cenu samazinājumu februārī un martā,
kā arī balstoties uz plānotajām
siltuma ražošanas izmaksām,
AS “OUS” prognozē, ka cena
par piegādāto siltumenerģiju
februārī salīdzinājumā ar janvāri samazināsies par 1,7%,
bet martā samazinājums prognozējams par 5%, salīdzinot ar
janvāri.
Dzirdot šādas ziņas, iedzīvotāji, protams, vēlas arī redzēt
solīto samazinājumu naudas
izteiksmē ailītē “Apkure”, saņemot ikmēneša apkures rēķinu.
AS “OUS” vēlas atgādināt
iedzīvotājiem, ka ne tikai tarifi,
bet arī siltumenerģijas patēriņš
ietekmē ciparu, ko redzam rēķinos, proti, siltumenerģijas
patēriņu vistiešāk ietekmē arī
gaisa temperatūra. Apkures
izmaksas nosaka vidējā gaisa
temperatūra konkrētajā mēnesī, no kuras proporcionāli
ir atkarīgs kopējais patērētais
siltuma apjoms. Piemēram, šobrīd iedzīvotāji ir saņēmuši rēķinus par 2014. gada decembri,
un iebilst, ka neredz samazinā-

jumu, tāpēc ir būtiski piebilst,
ka 2013. gada decembrī gaisa
vidējā temperatūra bija +2,2
grādi, bet 2014. gada decembrī
– 1 grāds.
Atšķiras arī apkures izmaksas mājām, kurās veikta pilnīga vai daļēja renovācija, no
mājām, kur nekādi uzlabojumi
nav veikti, jo renovēto māju
iedzīvotāji par vienu kvadrātmetru maksā mazāku summu.
SPRK informē, ka siltumenerģijas tarifs janvārī un prognozes februārim un martam noteiktas, pamatojoties uz akciju
sabiedrības “Latvijas Gāze”
šī gada 10. janvārī publicēto
paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” – dabasgāzes
tirdzniecības cena janvārī būs
277,46 EUR/tūkst.nm3, un tiek
prognozēts, ka februārī cena
būs 270,35 EUR/tūkst.nm3,
bet martā – 256,12 EUR/tūkst.
nm3. Lasīt vairāk ir iespējams
šeit: http://www.sprk.gov.lv/
jaunums/regulators-janvari-samazinas-siltuma-tarifi-turpmaks-samazinajumsgaidams-februari-un-marta.
AS “Olaines ūdens
un siltums”
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Olaines novada konkursa
“Jauniešu gada balva” uzvarētāji
2014. gada izskaņā Olaines Kultūras namā norisinājās konkursa “Jauniešu
gada balva” noslēguma
pasākums, kurā tika noskaidroti uzvarētāji visās
konkursa
nominācijās.
Konkurss “Jauniešu gada
balva” Olaines novadā norisinājās jau otro gadu. Tas
tiek rīkots ar mērķi apzināt
aktīvākos un talantīgākos
Olaines novada jauniešus
un novērtēt viņu sniegumu
novada attīstībā.
Kopumā tika saņemti 22
pieteikumi par 19 kandidātiem.
Katras nominācijas uzvarētājs tika apbalvots ar atzinības
rakstu, dāvanu karti 50 EUR
vērtībā no Galactico veikalu
tīkla, skaistu stikla kausu un
jauno Olaines novada informatīvo bukletu.
Svinīgajā pasākumā tika
pasniegti arī apliecinājumi
tiem jauniešiem, kas brīvprātīgajā darbā Olaines novadā nostrādājuši vismaz 60
stundas, un šogad brīvprātīgo jauniešu skaits, salīdzinot
ar pagājušo gadu, ir gandrīz
trīskāršojies. Apliecinājumus
saņēma 8 jaunieši: Andris
Krūmiņš (73 h), Edgars Juļmans (88 h), Maksims Baņko
(114 h), Aleksandrs Hrisanfovs (60 h), Mazens Zibara (69 h), Viktorija Jansone
(62 h), Ilze Vējkrīgere (72 h)
un Tomass Deglis (60 h).
Var secināt, ka Olaines
novada jaunieši paralēli sa-

Gada brīvprātīgais

Andris Krūmiņš

Gada jaunais sportists

Emīlija Elizabete Zandere

Gada jauniešu balsts

Līga Gulbe
vām ikdienas gaitām skolās,
universitātēs vai darbavietās
labprāt iesaistās arī sava nova-

Gada jauniešu projekts

Dagnija Tīsiņa “Es dabai – daba man”

Gada jaunais mākslinieks

Paulīna Piteņko

Gada jaunietis

Mazens Zibara
da dzīvē, lai uzlabotu ne tikai
savu, bet arī līdzcilvēku dzīves kvalitāti, kas ļoti ieprieci-

na un liek neizsakāmi lepoties
par mūsu jauniešiem.

Ieva Rokule,
Olaines novada pašvaldības
jaunatnes lietu speciāliste

2014. gadā īstenoti 23 jauniešu projekti
Jauniešu projektu konkursa dalībnieki

Jau desmito gadu pēc
kārtas Olaines novada
pašvaldība organizēja jauniešu vidū lielu atsaucību
ieguvušo “Olaines novada
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jauniešu projektu konkursu”, un 2014. gadā jaunieši
apņēmīgi realizēja 23 savas idejas, kuru finansējumu vairāk kā 8000 EUR

apmērā nodrošināja Olaines novada dome.
Ļoti iepriecina tas, ka konkursā ne tikai piedalījās pie-

redzējuši projektu rakstītāji,
bet arī varēja redzēt jaunas
sejas, kas šāda veida projektus rakstīja pirmo reizi. Īpaši
aktīvi darbojās Dagnija Tīsiņa, kas bija gan divu dažādu
projektu autore (“Dzintara
atspīdums” un “Es dabai –
daba man”), gan divu dažādu projektu vadītāja (“Dzintars laika griežos” un “Tavs
gājiens”). Mazens Zibara ar
projektu
“Kurzemes-Zemgales reģionālā sesija 2014”
pārliecināja ikvienu, ka ar novada jauniešu projekta konkursa palīdzību ir iespējams
noorganizēt starptautisku pasākumu, jo Mazena projekta
ietvaros Olainē četras dienas
pavadīja 110 jaunieši no 13
dažādām valstīm.
Lai izteiktu jauniešiem un
viņu projektu vadītājiem lielu pateicību par īstenotajiem
projektiem 2014. gadā, šī gada
15. janvārī visi projektu pie-

teicēji un vadītāji pulcējās
Olaines Vēstures un mākslas
muzejā, kur Olaines domes
priekšsēdētājs Andris Bergs
pasniedza ikvienam projektu
īstenotājam apliecinājumus un
balvas, kuru apmēru noteica
projekta gala atskaites novērtējums. Īpaši jauka bija PII
“Zīle” bērnu ansambļa uzstāšanās, kas tika veltīta visiem projektu īstenotājiem, kā arī bērnu
apņēmīgais paziņojums, ka arī
viņi piedalīšoties projektu konkursā, kad izaugs lieli.
Ar visu gada laikā īstenoto
projektu sarakstu var iepazīties
Olaines novada jauniešu portālā www.olainesjauniesiem.lv.
Aicinām jauniešus izmantot
iespēju īstenot savas idejas
arī 2015. gadā!
Ieva Rokule,
Olaines novada pašvaldības
jaunatnes lietu speciāliste

Lepojamies ar saviem iedzīvotājiem!
Sveicam Elizabeti
Siliņu ar
panākumiem mūzikā
Decembrī mūsu novada
iedzīvotāja Elizabete Siliņa
(9 gadi) piedalījās starptautiskajā vokālās mūzikas
festivālā “Riga Symphony
2014”, kurā 29 valstu vokālistu vidū ieguva 2. vietu
un sudraba medaļu latviešu
komponistu oriģināldziesmu
kategorijā.
Elizabetes mamma izsaka

pateicību pedagoģei Olgai Zujevičai par ieguldīto darbu.
Sveicam Emīliju
Elizabeti Zanderi
ar vairākiem
panākumiem jāšanas
sportā
Ar labiem panākumiem
Rīgas jaunatnes meistarsacīkstēs (kuras norisinājās
sporta centrā “Kleisti” 13.
un 14. decembrī) piedalījās
mūsu iedzīvotāja, Olaines

novada pašvaldības konkursa “Jauniešu gada balva”
nominācijas “Gada jaunais
sportists” ieguvēja Emīlija
Elizabete Zandere.
Maršrutā Nr. 3 – ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums ir 110
cm (piedalās bērni līdz 16 gadu
vecumam) – Emīlija Elizabete
ieguva godalgoto 2. vietu.
Savukārt 17. janvārī sporta centra “Kleisti” manēžā
notika Latvijas Jātnieku federācijas ziemas sacensības

jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā. Pirmajā maršrutā ar
100 cm augstiem šķēršļiem 63
dalībnieku konkurencē četrpadsmitgadīgā Emīlija Elizabete Zandere ieguva 1. vietu.
“Trenējos ceturto gadu, un šis
ir pacietīga darba rezultāts.
Lādoga ir pašu zirgs, ko iegādājāmies Tērvetē. Katru dienu
braucu uz stalli, piecas dienas
jāju ar Lādogu, divas dienas
dodu zirgam atpūtu, bet divas
reizes nedēļā notiek arī treniņi

pie Laimas Lāces. Varbūt izcīnīt uzvaru palīdzēja arī tas,
ka startēju pēdējā iesildes grupā, biju vērojusi, kā startē citi
sportisti, un veiksmīgi izvēlējos vietas maršrutā, kur var
„nogriezt” īsākas distances
starp šķēršļiem.” – teica Emīlija Elizabete.
Emīlija Elizabete Zandere
2014.gada nogalē saņēmusi Latvijas Jātnieku federācijas balvu
– Labākā konkūra jaunzirga jātniece 2014.

No dīķa līdz savam laukumam un komandai

Braucot pa veco Jelgavas šoseju, jāizbrauc cauri
Gaismām, kas ir viena no
attālākajām apdzīvotajām
vietām Olaines novadā. Kā
izrādās, šajā vietā dzīvo
sportiski un aktīvi iedzīvotāji, kas jau vairākus gadus
ziemas periodā daudzdzīvokļu māju pagalmā regulāri kopā tīra sniegu, lej ledu
un spēlē hokeju.
Viss aizsākās pirms vairākiem gadiem, kad Gaismu
iedzīvotāji hokeju vēl spēlēja
uz vietējā dīķa. Tolaik lielas
problēmas sagādāja dīķa ledus
segums, kas ļoti ātri bojājās,
un tādēļ no spēlēt prieka nekas
daudz pāri nepalika. Lai risinātu problēmu, vietējie iedzīvotāji nāca klajā ar ideju izveidot
hokeja laukumu daudzdzīvokļu
māju pagalmā. Pašvaldība atbalstīja šo ideju, atjaunoja laukuma asfalta segumu, un katru
gadu apmaksā ledus seguma
veidošanai nepieciešamo ūdens
daudzumu, kas tiek mērīts ar
atsevišķa skaitītāja palīdzību.
Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai un čaklumam, jau vairākus
gadus asfaltētā laukuma vietā
ziemā ir slidotava – hokeja laukums, bet vasarā – basketbola
laukums (iedzīvotāji pašu spēkiem uzstādīja pašvaldības sagādāto basketbola grozu).
Ar katru gadu sportisko
entuziastu skaits Gaismās pieaug. Lai būtu iespēja uzspēlēt
hokeju, laukuma tīrīšanā un
veidošanā iesaistās kaimiņi,

draugi, un pat veselas ģimenes.
Pagājušajā gadā Gaismu aktīvisti pat izveidoja savu hokeja
komandu ar nosaukumu “Gaismas Stars”, kuras sastāvu pārsvarā veido pagalma puiši un
pieaugušie.
Vairāk par hokeja laukuma
izveidi un tā veidotājiem stāsta
Reinis Roga, kurš kopā ar brāli un tēvu arī spēlē izveidotajā
hokeja komandā:
“Pirms vairākiem gadiem,
kad hokeju vēl spēlējām uz
vietējā dīķa, kopā ar vairākiem
Gaismu iedzīvotājiem iedomājāmies, kāpēc gan mums neizmantot pagalmā esošo basketbola laukumu arī ziemā. Galu
galā nolēmām, ka jālej ledus
uz laukuma. Tā nu pavisam
vienkārši, lejot ūdeni vairākās
kārtās, arī izveidojām hokeja
laukumu.
Par Gaismu sportiskajiem
aktīvistiem varu teikt tikai to
labāko, jo bez viņiem šis viss
nepastāvētu. Pie lielākajiem
aktīvistiem var pieskaitīt manus draugus, brāli un, protams,
arī mūsu kaimiņu Andri. Ir arī
jaunāki puiši, kuri palīdz tīrīt
sniegu un dažreiz arī uzspēlē
hokeju. Runājot par to, kāda
ir viņu motivācija – manuprāt,
tā vienkārši ir vēlme spēlēt
hokeju un aizpildīt savu brīvo
laiku, it īpaši ziemas brīvlaikā,
jo ko tad tu citu darīsi – nesēdēsi jau mājās!
Es esmu piedalījies arī
Olaines novada sporta pasākumos. Ar brāli un draugiem

pirms trim gadiem piedalījāmies galda tenisa sacensībās,
kurās ieguvu 2. vietu, un nesen
ar tēti piedalījos novusa sacensībās, kur ieguvu 5. vietu. Ar
sportu esmu uz “tu” jau no pašas bērnības, tāpēc labprāt piedalos sporta pasākumos.”
Par savu un citu Gaismu
iedzīvotāju sportisko entuziasmu stāsta Reiņa brālis, Raimonds Roga:
“Ar slidām braucu jau no
6 gadu vecuma. Ar biedriem
sākām spēlēt un attīstīt slidošanas prasmi uz vietējā dīķa,
kad vēl nebija iespējas liet ledu
pagalmā.
Šobrīd ir tā, ka es ziemu
gaidu viena iemesla dēļ – tas
ir hokejs Gaismās. Man hokejs
saistās ar pozitīvām emocijām,
kuras varu izbaudīt, esot kopā
ar draugiem un aktīvi pavadot
brīvo laiku tepat, savās mājās.
Esmu lepns par draugiem,
kaimiņiem un komandas biedriem, kas katru gadu ar lielu
entuziasmu ķeras pie laukuma
tīrīšanas. Manuprāt, arī viņus
visvairāk motivē iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku pašiem
savā ciematā. Ziemā Gaismās
šī ir viena no nedaudzajām
aktīvajām laika pavadīšanas
iespējām, tāpēc gan man, gan
citiem par to ir patiess prieks.
Entuziastu pulks katru gadu
aug arvien lielāks, iesaistās arī
jaunāki bērni, kuri labprāt nāk
palīdzēt sniega tīrīšanā un ledus liešanā, un pēc tam ir arī
gatavi uzspēlēt hokeju. Paldies,

protams, jāsaka arī mūsu hokeja komandas trenerim Sandrim,
kurš vienmēr mūs ir motivējis
un aicinājis kopt laukumu.
Par komandas izveidošanu
ar draugiem runājām jau vairākus gadus. Prātojām, kādi
varētu būt sastāvi, kā izskatītos
mūsu formas tērpi utt. Tas bija
sava veida sapnis un tai pašā
laikā arī motivācija attīstīt savas prasmes un aicināt aizvien
vairāk draugus nesēdēt malā
un piedalīties. Šeit man vēlreiz
jāpiemin Sandris, kurš arī mani
ir ļoti motivējis, kā rezultātā šobrīd esmu komandas sastāvā.”
Par savu „sportisko dzinuli”
un izveidotā hokeja laukuma nozīmi stāsta arī Elvis Lismanis:
“Hokeju spēlēju jau kopš
sevi atceros. Man hokejs ir
azarts, komandas spēle, iespēja
uzturēt sevi labā fiziskajā kondīcijā un, protams, labi pavadīts
laiks ar draugiem, tāpēc hokeja
laukums Gaismās, uz kura ir iespējams regulāri uzspēlēt hokeju, man nozīmē ļoti daudz.
Hokeja laukums Gaismās
dažiem jauniešiem ir arī lieliska
iespēja atmest mazāk veselīgus
ieradumus un pievērsties sportam. Tāpat tas ir devis lielisku
iespēju iesaistīt sportiskajās
aktivitātēs pašus mazākos, palīdzot viņiem apgūt slidošanu un
dodot iespēju uzspēlēt hokeju.”
Pagājušajā gadā Gaismu
hokejisti izveidoja savu komandu un nolēma pārbaudīt
spēkus Olaines Sporta centra
organizētajā Olaines novada
atklātajā amatieru hokeja turnīrā “Olaines Sporta centra
kauss 2015”.
Vairāk par izveidoto hokeja komandu, tās dalību hokeja
turnīrā un nākotnes plāniem
stāsta komandas menedžeris
Mārtiņš Platkājs:
“Ideja izveidot hokeja amatieru komandu no esošajiem un
bijušajiem Gaismu iedzīvotājiem radās pagājušā gada sākumā, tādēļ nodibinājām sporta
klubu “Gaismas Stars”. Šādā
veidā gribējām parādīt, ka arī
novada attālākās vietās, kur, iespējams, nav tik labas iespējas

izmantot visu moderno Olaines
novada iedzīvotājiem paredzēto sporta infrastruktūru, dzīvo
sportiski un aktīvi cilvēki.
Komandas pamatsastāvu
veido vienā pagalmā dzīvojoši puikas un pieaugušie – dvīņu brāļi Reinis un Raimonds
kopā ar tēvu Juri, brāļi Elvijs
un Sandris, kā arī Kristaps, Ričards un citi.
Komandai esam piesaistījuši arī pāris bijušos Gaismu
iedzīvotājus, Stūnīšu iedzīvotājus, kā arī pāris olainiešus, tā kā
varam teikt – esam īsta Olaines
novada iedzīvotāju komanda.
Hokeja turnīrā “Olaines
Sporta centra kauss 2015” no
visām komandām esam visizteiktākā amatieru komanda, tāpēc ļoti priecājamies par katriem
gūtajiem vārtiem, labi nospēlētu
epizodi un it sevišķi par puišu
neatlaidību, nākot uz katru nākamo spēli, neskatoties uz izteikto meistarības līmeņa atšķirību
un aizvadīto spēļu rezultātiem.
Liels paldies viņiem par to!
Mums ir arī savi nākotnes
plāni. Šogad noteikti centīsimies
apzināt Olaines pagasta – Gaismu, Stūnīšu un Medemciema
– visa vecuma iedzīvotāju sportiskās intereses un vēlmes startēt
Olaines Sporta centra organizētajos sporta pasākumos un piedāvāsim to darīt, startējot zem
sporta kluba “Gaismas Stars”
karoga un ar kluba atbalstu. Tāpēc aicinām jau tagad visus interesentus, sevišķi tos, kuriem ir
ierobežotas iespējas nodarboties
ar iemīļoto sporta veidu, sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu
gaismasstars2014@gmail.com,
zvanot uz tālr. 29181966 vai apmeklējot mūsu Facebook mājas
lapu “Sporta klubs “Gaismas
Stars””.
Tāpat kā 2014. gadā, arī
šogad un turpmāk ceram uz
veiksmīgu sadarbību ar Olaines Sporta centru, bez kura
atbalsta dalība šajā turnīrā nebūtu iespējama, kā arī ceram
uz vietējo uzņēmēju aktīvāku
atbalstu.”
Arturs Lagzdiņš
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Ziņas īsumā

• Aicinām apmeklēt Olaines
slidotavu, un atgādinām, ka
daudzbērnu ģimenēm slidošana ir bez maksas!
• Esam jau informējuši, ka
Olaines novada Sila kapos
ir pabeigti kapličas celtniecības darbi. Kapličas
izmantošanas nepieciešamības gadījumā lūdzam
savlaicīgi sazināties ar
kapu apsaimniekotāju, tālr.
nr. 29354538 vai 67962095.
Kapu apsaimniekotāja darba laiks pirmdienās ir no
plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz
17.00, piektdienās no plkst.
8.00 līdz 16.00, bet sestdienās un svētdienās apsaimniekotājs nestrādā.
• Olaines novada pašvaldība
saņēmusi augstu novērtējumu no Izglītības un zinātnes
ministrijas par 2014. gadā
paveikto darbu vietējo jauniešu labā.
• Lai pasargātu izvietojamos
materiālus no laika apstākļu
ietekmes, desmit atvērtiem
pašvaldības informatīvajiem
stendiem Olaines pagasta
teritorijā uzliktas durtiņas ar
stiklojumu.
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Olaines klientu apkalpošanas punktam
pirmdienās ir izmainīts darba
laiks. Tagad klientu apkalpošanas punkts pirmdienās
strādā līdz plkst. 18.00.

Pašvaldības stipendijas
Olaines skolēniem

Lai mudinātu mūsu novada
vispārizglītojošo
vidusskolu
10.-12. klašu skolēnus sasniegt
augstus mācību rezultātus, kopš
2012. gada janvāra Olaines novada pašvaldība izmaksā stipendijas tiem vidusskolēniem,
kuru novērtējums visos mācību
priekšmetos ir 7 vai vairāk balles. Stipendijas pretendentam
nedrīkst būt neattaisnoti kavējumi un skolas iekšējās kārtības
noteikumu pārkāpumi vai citi
administratīvi sodāmi pārkāpumi ārpus skolas. Piešķirot stipendiju, tiek ņemta vērā arī pretendenta līdzdalība starpnovadu
un valsts mēroga pasākumos un
aktivitāte skolas, novada, valsts
mēroga sabiedriskajā dzīvē.
Katru mācību gada mēnesi skolēniem tiek izmaksātas
stipendijas 30 EUR apmērā.
Pašvaldība ne tikai izmaksā
stipendiju, bet arī par katru
skolēnu katru mēnesi maksā
nodokļus. Šogad (ņemot vērā
2014./2015. mācību gada pirmā pusgada rezultātus) stipendijas ir saņēmis 61 jaunietis: 26
Olaines 1. vidusskolas un 35
Olaines 2. vidusskolas skolēni.
Kā atzīst paši skolēni un
viņu vecāki, ir vērts censties,
jo stipendija ir nozīmīgs ieguvums ģimenes budžetā. Tā ir
laba motivācija stabilai izaugsmei, jo uz to var pretendēt atkārtoti katru mācību semestri.

Pārmaiņas Olaines muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā ir modernizētas
divas ekspozīcijas, kā arī ar

vizuāliem materiāliem papildinātas divas izstādes.
Ekspozīcijā “Olaine 1. pasaules kara laikā” uzstādīts
audiogids, ar kuru muzeja apmeklētājiem radīta iespēja izzināt Olaines novada vēsturi 1.
pasaules kara laikā trīs valodās
– latviešu, krievu un angļu.
Ekspozīcijā par Olaines novadu uzstādītas septiņas jaunas
informatīvās planšetes.
Monētu izstāde papildināta
ar visiem labi zināmajiem latiem un santīmiem.
Olaines plastmasas pārstrādes rūpnīcas ekspozīcija papildināta ar divām jaunām foto
planšetēm par rūpnīcas kultūras dzīvi un bagātīgo produkcijas piedāvājumu.
Muzeja mazajā zālē aplūkojama izstāde „Latviešu medicīnas darbinieki 1. pasaules
karā”, kura veidota sadarbībā

ar Paula Stradiņa Medicīnas
vēstures muzeju. Izstādē aplūkojamās fotogrāfijas un medicīnā lietotie instrumenti vēsta par kvalitatīvās medicīnas

pirmsākumiem, kas aizsākās
tieši 1. pasaules kara laikā.
Ziņo Olaines Bibliotēka
Ikvienam Olaines novada
iedzīvotājam un interesentam
ir iespēja internetā sekot līdzi
Olaines Bibliotēkas jaunumiem, iepazīties ar grāmatu
jaunieguvumiem, kā arī aplūkot pilnīgu bibliotēkas pasākumu kalendāru. Šī informācija
ir pieejama bibliotēkas mājas
lapā, kurā var nokļūt, izmantojot saiti www.ieej.lv/ob.
Tāpat Olaines Bibliotēkas apmeklētājiem internetā
ir pieejams bibliotēkas elektroniskais katalogs (www.ieej.
lv/obkat). Tajā var aplūkot
bibliotēkas grāmatu krājumu,
kā arī noskaidrot informāciju
par kādu konkrētu grāmatu –
vai šī grāmata atrodas plauktā

bibliotēkā, vai arī ir izsniegta
lasītājam uz mājām. Grāmatu
meklēšanai var izmantot visdažādākos filtrus, kas nepieciešamo informāciju ļauj atrast ātri
un precīzi. Olaines Bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļas (Kūdras ielā 16) grāmatu krājums
elektroniskajā katalogā pilnībā
būs pieejams 2016. gadā.
2015. gada pirmajā pusē
Olaines Bibliotēkā tiek plānota autorizācijas datu piešķiršana apmeklētājiem, lai grāmatas elektroniski varētu ne tikai
meklēt, bet arī rezervēt un
pagarināt lasīšanas termiņu,
kā arī izmantot visas pārējās
funkcijas, kuras tiek piedāvātas elektroniskajā katalogā.
Gada pirmajā pusē tiek arī
plānots bibliotēkā novietot apmeklētājiem pieejamu datoru,
kurš būtu paredzēts tikai un
vienīgi elektroniskā kataloga
izmantošanai.
Šobrīd Olaines Bibliotēkā
un bibliotēkas bērnu literatūras
nodaļā pieejami vairāk nekā
80 dažādi periodiskie izdevumi – laikraksti un žurnāli. Ir
pieejams arī bezvadu lokālais
tīkls jeb WiFi interneta savienojums, desmit datori un dažādas datorprogrammas. Olaines
Bibliotēkā uz vietas ir izmantojamas vairāk nekā 30 novadpētniecības un 250 tematiskās
preses klipu mapes, kas veltītas rakstniekiem, kultūras darbiniekiem un kultūras dzīves
aktualitātēm.

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Atbalstīt kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projektu “Par Sabiedrības
meliorācijas grāvju atjaunošanu” par kopējo summu
13 460,77 EUR ar līdzfinansējumu 50 procentu apmērā
(6 730,38 EUR).
• Atbalstīt kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Ezītis”
projektu “Atkritumu konteineru laukuma Nr. 2 ierīkošana Ezīša ciematā” par kopējo
summu 929,09 EUR ar līdzfinansējumu 50 procentu apmērā
(464,54 EUR).
• Apliecināt, ka Olaines novada lauku teritorijā ir izpildīti lauku zemes reformas
uzdevumi un pabeigts lauku
zemes reformas process. Apstiprināt pārskatu par lauku
zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos
noteikto darbu izpildi Olaines
novada lauku teritorijā. Lūgt
Valsts zemes dienestu sagatavot rīkojuma projektu par
Olaines novada lauku zemes

reformas pabeigšanu Olaines
novadā iesniegšanai Ministru
kabinetā.
• Piešķirt ģimenei vienreizēju
materiālo palīdzību 500 EUR
apmērā sakarā ar Dimanta kāzu
jubileju. Uzdot Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājai I. Brencei organizēt ģimenes sveikšanu.
• Uz pastāvīgu laiku uzņemt
Olaines sociālās aprūpes centrā četras personas ilgstošās
sociālās aprūpes pakalpojuma
saņemšanai.
• Piešķirt 15 296,67 EUR Olaines 1. vidusskolai KPFI projekta īstenošanai.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 “Par grozījumiem
Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par
Olaines novada pašvaldības
2014. gada budžetu””.
• Pieņemt no I. Z. dāvinājumu
– dzīvokli ar kopējo platību
30,33 m², un mājas un zemes

kopīpašuma 3033/303993 domājamo daļu Zeiferta ielā,
Olainē, ar visām tiesībām un
pienākumiem, kas saistīti ar
šo dzīvokļa īpašumu un attiecas uz to. Nodot dzīvokli apsaimniekošanā un pārvaldīšanā
AS “Olaines ūdens un siltums”.
• Atļaut uzsākt detālplānojuma
izstrādi nekustamā īpašuma
“Rīgas pilsētas meža fonds”
zemes vienības daļai un apstiprināt darba uzdevumu.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “DKS Plakanciema
Egles”, Vaivados, Olaines pagastā, Olaines novadā.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektus nekustamajiem
īpašumiem: 1) “Lielšļūkas”,
Ielejās, Olaines pagastā,
2) “Bārtavas”, Jaunolainē,
Olaines pagastā, 3) “Ziemeļi”
un “Nomaļi”, Grēnēs, Olaines
pagastā. Uzdot šo nekustamo
īpašumu īpašniekiem un/vai
viņu pilnvarotajai personai

iesniegt Latvijas 1992. gada
ģeodēzisko koordinātu sistēmā uzmērītās zemes vienības
robežas, situācijas elementu, aprēķināto zemes vienību
raksturojošos datus, sagatavotos kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un zemes
vienības apgrūtinājumu plānus apstiprināšanai pašvaldībā. Uzlikt par pienākumu
nekustamo īpašumu īpašniekiem un/vai viņu pilnvarotajai personai veikt izmaiņas
nekustama īpašuma sastāvā
zemesgrāmatā.

nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā – 2,6142 ha
platībā; 2. zemes vienībai
0,240 ha platībā: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība –
0,0048 ha platībā; fizisko un
juridisko personu īpašumā vai
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas – 0,0192 ha platībā.

• Precizējot noteikt nekustamajam īpašumam “Virši - D/S
kopl. zeme”, Viršos, Olaines
pag., Olaines nov., šādus nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus: 1. zemes vienībai
5,3543 ha platībā: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība –
1,5514 ha platībā; fizisko un
juridisko personu īpašumā vai
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas – 1,1887 ha platībā; zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes

• Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī
ar tiem saistītās nokavējuma
naudas par kopējo summu
179,85 EUR apmērā sešdesmit
piecām personām.

• Dzēst SIA “X” nekustamā īpašuma nodokļa parādu
1835,09 EUR apmērā par nekustamo īpašumu “X”, Olaines
pag., Olaines novadā.

• Palielināt SIA “Olaines veselības centrs” (Veselības
ielā 5, Olainē) pamatkapitālu
par 4648 EUR ar mērķi attīstīt uzņēmuma pamatdarbību
(uzlabot ārstniecības pakalpojumus).

Ar domes lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti”
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• Решения думы •
• Решено софинансировать
в размере 50% (6730,38
евро) проект кооперативного садоводческого общества
„Komutators” по восстановлению мелиоративных
канав на территории общества. Общая сумма проекта
- 13 460,77 евро.
• Решено софинансировать
в размере 50% (464,54 евро)
проект кооперативного садоводческого общества „Ezītis”
по созданию площадки для
мусорных контейнеров №2 в
поселке Эзитис. Общая сумма проекта - 929,09 евро.
• Утвердить завершение реформы по сельской земле на
территории Олайнского края.
• В связи с бриллиантовой
свадьбой супружеской паре
присуждено одноразовое денежное пособие в размере
500 евро. Руководителю отдела бракосочетания поручено организовать поздравление юбиляров.
• В Олайнский центр по социальному уходу на постоянное проживание приняты

четыре человека.
• Олайнской средней школе
№1 дополнительно выделено 15296,67 евро на реализацию проекта по повышению энергоэффективности
школы.
• Утверждено обязательное положение №15 „О поправках в обязательном
положении Олайнской краевой думы №1 „О бюджете
Олайнского самоуправления
на 2014 год””.
• С целью развивать основную деятельность предприятия (улучшить услуги медицины) решено увеличить
основной капитал ООО
„Olaines veselības centrs”
(ул. Веселибас, 5, Олайне)
на 4648 евро.
• Шестидесяти пяти лицам
решено погасить долги по
налогу на недвижимое имущество, а также связанные с
ними пени в размере общей
суммы 179,85 евро.
• Погасить долг по налогу
на недвижимое имущество

Piedalies
labdarības akcijā
“No sirds sirdij”,

kura ir organizēta
onkoloģiski slimu bērnu
atbalstam! Izveido
savu Valentīndienas
apsveikuma kartiņu vai
citu pašdarinātu suvenīru un
no 26.01. līdz 11.02. atnes
to uz Sapņu biroju – Zeiferta
ielā 12, Olainē (katru
pirmdienu un trešdienu
no 16.00 līdz 19.00).
Visi darbi tiks nodoti
interesentiem par
ziedojumiem 12., 13. un
14. februārī T/C Rīga Plaza
(Mūkusalas ielā 71, Rīgā).
Info: 26387241 vai
29444130

ООО „X” (находится на территории Олайнской волости)
в размере 1835,09 евро.
• Разрешено разработать
проект по разработке земли недвижимого имущества
„DKS Plakanciema Egles”
(Вайвады, Олайнская волость, Олайнский край).
• Утвердить проекты по
разработке земли следующих недвижимых имуществ
- „Lielšļūkas”, „Bārtavas”,
„Ziemeļi” и „Nomaļi”.

Со всеми решениями думы можно ознакомиться на домашней страничке
www.olaine.lv в разделе “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes lēmumi”

Налог на
недвижимость
в 2015 году
Благодарим всех, кто
своевременно заплатил налог на недвижимость в 2014
году! Извещение с рассчитанным налогом на недвижимость в 2015 году будет
выслано до 15 февраля.
Обращаем внимание на
то, что в отличие от предыдущих лет в 2015 году не
установлено
ограничение
увеличения налога на недвижимость (25%). Налог
рассчитывают от полной кадастровой стоимости недвижимого имущества.
Напоминаем, что согласно Обязательному положению
самоуправления
Олайнского края № 35 „Порядок присуждения скидки
на налог на недвижимость
в Олайнском крае” определенные категории жителей
могут получить скидку на
налог на недвижимость и в
2015 году (в т.ч. неработающий одинокий пенсионер,

Par nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinu 2015. gadam
Pateicamies visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri savlaicīgi samaksājuši nodokli par 2014.
gadu! Nekustamā īpašuma
nodoklis 2015. gadam tiks
aprēķināts, un maksāšanas
paziņojumi tiks izsūtīti līdz
15. februārim.
Iesakām pievērst uzmanību, ka 2015. gadā nav noteikts
nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojums
(25%), kā tas ir bijis iepriekšējos gados. Nodoklis tiks aprēķināts no pilnas nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības.
Olaines novada pašvaldības 27.11.2013. saistošajos noteikumos Nr. 35 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu
piešķiršanas
kārtību Olaines novadā” noteiktajām iedzīvotāju kategorijām ir iespēja saņemt
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus arī 2015. gadā.
Iedzīvotājiem jāpievērš uzmanība diviem galvenajiem
nosacījumiem:
1) nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam 2015. gada
1. janvārī deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novadā;

2) nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Papildus informējam, ka ir
iespēja:
1) saņemt maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli uz e-pastu;
2) pieteikt atgādinājuma par
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa tuvošanos nosūtīšanu uz e-pastu
vai uz mobilo tālruni SMS
veidā.
		
Ja vēlaties izmantot piedāvātās
iespējas,
lūdzam
zvanīt uz tālr. 67146058 vai
67146051, vai arī rakstīt uz
e-pastu olainesdome@olaine.
lv. Pieteikties atgādinājumu
saņemšanai maksātājiem ir iespējams arī portālā www.epakalpojumi.lv.
Veicot maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli, lūdzam pievērst uzmanību:
1) sadaļai „KOPĀ JĀMAKSĀ”;
2) ja vēlaties samaksāt avansā par visu taksācijas gadu,
tad maksājums jāveic līdz

1. maksāšanas termiņam –
31.03.2015.
Saņemot
brīdinājumu
par administratīvā akta piespiedu izpildi, lūdzam brīdinājumā norādīto summu
apmaksāt līdz brīdinājumā
noteiktajam termiņam, vai
arī vienoties ar Olaines novada pašvaldību par parāda
sadalīšanu termiņos, zvanot
uz tālr. 67146051.
Informācijai!
Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijas,
kurām ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus:
• persona, kurai ir 2 nepilngadīgi bērni, un kuru deklarētā dzīvesvieta š.g. 1. janvārī ir minētajā īpašumā;
• daudzbērnu ģimene, kurā
ir 3 un vairāk nepilngadīgi
bērni vai nestrādājoši, pilngadīgi bērni līdz 24 gadu
vecumam, kuri apgūst augstāko izglītību pilna laika
studijās Latvijas Republikā,
un vismaz 3 bērniem deklarētā dzīvesvieta š.g. 1.janvārī ir minētajā īpašumā;

• nestrādājošs 1. vai 2. grupas
invalīds;
• persona, kurai ir kopīga
deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu vai nestrādājošo
1. vai 2. grupas invalīdu;
• maznodrošināta persona;
• audžuģimene;
• nestrādājošs, vientuļš pensionārs, kuram nav laulātā, nav pilngadīgu bērnu,
nav citu apgādnieku, nav
noslēgts uztura līgums un
nav citu personu, ar kurām
ir kopīga deklarēta dzīvesvieta;
• politiski represēta persona,
kurai nekustamais īpašums
ir šīs personas īpašumā vai
tiesiskā valdījumā mazāk
nekā 5 gadus;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusi persona;
• Afganistānas kara dalībnieks.
Iesnieguma veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieprasīšanai pieejama
pašvaldības interneta mājas
lapā www.olaine.lv.
Iesniegums jāiesniedz līdz
2015. gada 1. oktobrim.

многодетные семьи, неработающие инвалиды 1-ой
или 2–ой группы, лицо, у
которого есть двое несовершеннолетних детей, и др.).
Обязательное положение и
бланк заявления доступны
на интернет-страничке самоуправления www.olaine.lv.
Представителям этих категорий надо иметь в виду два
главных требования:
1) у налогоплательщика на
1 января 2015 года должно быть задекларировано место жительство в
Олайнском крае;
2) у налогоплательщика не
должно быть долга по
оплате налога на недвижимость.
Также информируем о
возможности:
1) получать квитанцию на
оплату налога на недвижимость по электронной
почте;
2) записаться на получение напоминания о приближении
окончания
срока оплаты налога на
недвижимость по электронной почте или на
мобильный телефон в
виде сообщения.
Если желаете воспользоваться предлагаемыми возможностями, просим звонить
по тел. 67146058, 67146051
или писать на электронную
почту olainesdome@olaine.
lv. Записаться на получение
напоминания возможно также на интернет-страничке
www.epakalpojumi.lv.
Оплачивая налог на недвижимость, просим обратить внимание:
1) на строчку „KOPĀ JĀMAKSĀ”;
2) если желаете заплатить
авансом рассчитанный налог за весь 2015 год, оплату необходимо произвести
до 31 марта 2015 года.
Получив
предупреждение о принудительном
выполнении административного акта, просим в
предупреждении указанную сумму оплатить в
указанный в нем срок или
заключить с самоуправлением соглашение об оплате
долга по частям (звонить
по тел. 67146051), составив
график оплаты.
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• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Saistošie noteikumi Nr. 2
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2015. gada 28. janvāra sēdes lēmumu. Stājas spēkā no 2015. gada 1. februāra.
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu un piekto daļu, likuma ‘’Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā’’ 14. panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ģimenes, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām
ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk –
ģimene (persona)) īpašumā
esošās mantas veidus, kas
netiek uzskatīti par īpašumu
ģimenes (personas) atzīšanai
par trūcīgu Olaines novadā;
1.2. maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanas kārtību;
1.3. Olaines novadā esošo sociālo pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus un apmēru;
1.4. pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību;
1.5. lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Olaines novada
pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu un/vai materiālu atbalstu
ģimenēm (personām), kurām tas
nepieciešams, lai apmierinātu to
pamatvajadzības un veicinātu
viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.
3. Ar sociālo palīdzību saistīto jautājumu risināšanu un
lēmumu pieņemšanu Olaines
novada dome deleģē pašvaldības aģentūrai „Olaines sociālais
dienests’’ (turpmāk - Sociālais
dienests).
4. Pabalstus var saņemt ģimene (persona), kuras deklarētā
pamata dzīvesvieta ir Olaines
novada pašvaldības administratīvā teritorija.
5. Saistošajos noteikumos
lietotie termini:
5.1. ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti
– dokumenti, kas apliecina
personas ienākumus, īpašumus, vērtspapīru esamību,
uzkrājumus un noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus,
kredīta piešķiršanas līgumi,
pilngadīgo ģimenes locekļu
visu banku kontu izraksti;
5.2. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, stingrās
uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts
klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis,
samaksas summa un samaksas datums;
5.3. klients – šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona un
viņa ģimenes locekļi, kuri
tieši vai ar pārstāvja palīdzību vēršas Sociālajā dienestā
un lūdz izvērtēt atbilstību
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam
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un/vai lūdz piešķirt pabalstus;
5.4. dzīvoklis - šo saistošo noteikumu izpratnē ir dzīvoklis vai māja, vai atsevišķa
dzīvojamā telpa dzīvoklī vai
mājā, kurš atrodas Olaines
novada administratīvajā teritorijā un kurā klients faktiski
dzīvo;
5.5. darbspējīga persona – šo
saistošo noteikumu izpratnē ir persona no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma līdz
valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam
vecumam, izņemot personas,
kurām noteikta invaliditāte,
un personas līdz 20 (divdesmit) gadu vecumam, kuras
iegūst izglītību klātienē dienas nodaļā kādā no Izglītības
likumā noteiktajām izglītības
pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē;
5.6. izdevumi par dzīvokli – šo
saistošo noteikumu izpratnē
ir izdevumi par dzīvojamās
telpas lietošanu (īres maksa,
nepieciešamie izdevumi par
obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) un izdevumi par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija,
patērētais ūdens, dabasgāze,
kanalizācijas vai asenizācijas
nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana),
ja tie nav ietverti īres maksā
vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām.
II. Ienākumu un materiālo
resursu izvērtēšana
6. Lai izvērtētu ģimenes
(personas) atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai lai saņemtu
kādu no šo saistošo noteikumu
13. punktā minētajiem pabalstiem, klients vēršas Sociālajā
dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:
6.1. iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot,
pilngadīgās personas dod
Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un
valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un
ģimenes locekļiem;
6.2. iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus
dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem.
7. Sociālā dienesta sociālā
darba speciālists pēc klienta iesnieguma, ienākumus un materiālos resursus apliecinošu dokumentu saņemšanas, pamatojoties

uz klienta sniegto informāciju, iesniegtajiem dokumentiem un vienotajā informācijas sistēmā par
klientu pieejamo informāciju no
valsts un pašvaldības datu reģistriem, elektroniski aizpilda iztikas
līdzekļu deklarāciju (turpmāk
– deklarācija), kas noteikta normatīvajā aktā par kārtību, kādā
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par trūcīgu.
8. Sociālais dienests lēmumu
par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam
pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā
no dienas, kad saņemts klienta
iesniegums un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.
9. Izvērtējot klienta materiālo resursu atbilstību trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam un tiesības
saņemt pabalstus, papildus normatīvajā aktā par kārtību, kādā
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par trūcīgu,
noteiktajam par īpašumu netiek
uzskatīts:
9.1. mežs vai zeme līdz 5 ha platībā, ja no minētā īpašuma
netiek gūti papildus ienākumi;
9.2. viens automobilis, motocikls, motorollers vai mopēds ģimenei (personai), kas
nav iegādāts trīs mēnešu laikā pirms pabalstu pieprasīšanas vai sociālās palīdzības
saņemšanas laikā, un viens
velosipēds katram ģimenes
loceklim;
9.3. viena garāža viena transportlīdzekļa
novietošanai,
ja ģimenei (personai) pieder
automobilis, ja garāžā netiek
veikta saimnieciskā darbība,
tā netiek izīrēta vai iznomāta;
9.4. nekustamais īpašums vai
tā daļa, kas pieder klientam
vai kādam no viņa ģimenes
locekļiem, un kur dzīvo un
ir deklarēti ģimenes locekļu
bērni, mazbērni, vecāki vai
vecvecāki, kuriem nepieder
cits nekustamais īpašums.
III. Ģimenes (personas) atzīšana par maznodrošinātu
10. Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi
ģimenes (personas) atzīšanai par
maznodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par
trūcīgu, un saistošo noteikumu
9. punktā noteikto.
11. Ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu, ja ir ievēroti šo
saistošo noteikumu nosacījumi
un ja:

11.1. ģimenē nav darbspējīgas
personas, un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz 240 euro;
11.2. ģimenē, kurā ir darbspējīgas personas, ir vismaz viens
bērns, un vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz 200 euro.
12. Saistošo noteikumu 11.1.
apakšpunktā noteiktai maznodrošinātai ģimenei (personai)
statusu nosaka uz sešiem mēnešiem, bet saistošo noteikumu 11.2. apakšpunktā noteiktai
maznodrošinātai ģimenei (personai) statusu nosaka uz trim
mēnešiem.
IV. Pabalstu veidi
13. Pašvaldībā ir noteikti
šādi pabalstu veidi:
13.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI
pabalsts);
13.2. dzīvokļa pabalsts;
13.3. veselības pabalsti:
13.3.1. pabalsts medikamentu un
medicīnas preču iegādei;
13.3.2. pabalsts ārstniecības izdevumiem;
13.3.3. pabalsts higiēnas precēm;
13.3.4. pabalsts zobu protēzista
pakalpojumiem;
13.4. pabalsti ēdināšanai:
13.4.1. skolās;
13.4.2. pirmsskolas izglītības
iestādēs;
13.5. pabalsts bērnam nometnē;
13.6. pabalsts bērna izglītībai un
audzināšanai;
13.7. pabalsts aprūpei;
13.8. apbedīšanas pabalsts.
V. Pabalstu piešķiršanas
kārtība
14. Pabalstus klientam piešķir pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas.
15. Pieprasot saistošo noteikumu 13.2. apakšpunktā minēto pabalstu, klients papildus
saistošo noteikumu 6.1. un 6.2.
apakšpunktā minētajiem dokumentiem iesniedz ar dzīvokļa
lietošanu saistītus maksājumu
aprēķinus par pēdējiem trim mēnešiem un dokumentu, kas apliecina personas tiesības lietot dzīvokli, ja pabalsts tiek prasīts par
dzīvokli, kurā ģimene (persona)
nav deklarēta, bet faktiski dzīvo.
16. Pieprasot saistošo noteikumu 13.3.1., 13.3.2. un 13.3.4.
apakšpunktā minēto pabalstu,
papildus saistošo noteikumu 6.1.
un 6.2. apakšpunktā minētajiem
dokumentiem klients iesniedz iz-

devumus apliecinošus dokumentus. Ja klients ir iesniedzis izdevumus apliecinošus dokumentus
par saistošo noteikumu 13.3.1.
apakšpunktā minētā pabalsta
bezrecepšu medikamentu iegādi,
Sociālajam dienestam ir tiesības
pieprasīt no personas ārstējošā
ārsta izziņu par minēto medikamentu iegādes pamatotību.
17. Pieprasot saistošo noteikumu 13.3.3. apakšpunktā minēto pabalstu, papildus saistošo
noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem klients iesniedz ārstējošā
ārsta izziņu par veselības stāvokli un nepieciešamību regulāri
lietot higiēnas preces.
18. Pieprasot saistošo noteikumu 13.5. apakšpunktā minēto pabalstu, papildus saistošo
noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem klients iesniedz izdevumus
apliecinošu dokumentu. Pabalsts
var tikt pārskaitīts pakalpojuma
sniedzējam vai bērna likumīgam
apgādniekam.
19. Pieprasot saistošo noteikumu 13.8. apakšpunktā minēto
pabalstu, persona, kura organizē
mirušā apbedīšanu, Sociālajā
dienestā iesniedz:
19.1. iesniegumu;
19.2. personas miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
19.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu
lēmuma kopiju (uzrādot oriģinālu) vai izziņu no citas
institūcijas par to, vai par
mirušo personu ir izmaksāts
apbedīšanas pabalsts, kā arī
par izmaksāto summu.
20. Sociālā dienesta sociālā
darba speciālists pirms lēmuma
pieņemšanas pārbauda klienta
deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamo informāciju vai pieprasot ziņas no valsts
un pašvaldību institūcijām, kā
arī privātpersonām, un, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus.
21. Ja klients Sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi vai nav
vērsies pēdējo divu gadu laikā,
sociālā darba speciālists pirms
lēmuma pieņemšanas novērtē arī
klienta dzīves apstākļus, apsekojot klientu dzīvesvietā, un aizpilda normatīvajos aktos noteikto
veidlapu par apsekošanu dzīvesvietā, ko paraksta abas puses.
22. Atkārtoti klienta dzīves
apstākļus, apsekojot klientu dzīvesvietā, sociālā darba speciālists novērtē gadījumos, ja tas
nepieciešams lēmuma pieņemšanai, bet ne retāk kā reizi divos
turpinājums 11. lpp. u

u turpinājums no 10. lpp.
gados.
23. Pabalstu piešķir ar to
mēnesi, kurā pieņemts Sociālā
dienesta lēmums par pabalsta
piešķiršanu.
24. Klientam par kārtējo mēnesi piešķirto pabalstu, izņemot
saistošo noteikumu 13.2. apakšpunktā noteikto pabalstu, izmaksā vai pārskaita ne vēlāk kā līdz
nākamā mēneša 15. datumam.
25. Ja klientam ir mainījies
ģimenes sastāvs un/vai mainījusies materiālā vai sociālā situācija, Sociālais dienests, pamatojoties uz klienta no jauna iesniegto
deklarāciju, izvērtē ģimenes
(personas) atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un/vai pabalstu
saņemšanas nosacījumiem un, ja
nepieciešams, pieņem lēmumu
par ģimenes (personas) atbilstību/neatbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam un/vai par pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
26. Pabalstus var samazināt
par personai piešķirto daļu, vienlaikus ievērojot katra bērna tiesības un intereses, vai nepiešķir
atsevišķi dzīvojošai personai, ja
tā:
26.1. atteikusies no līdzdarbības
vai noteiktā laikā nav iesaistījusies pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai;
26.2. sniegusi nepatiesas ziņas
vai atteikusies sniegt ziņas par
ienākumiem, īpašumiem un
citiem apstākļiem, kas raksturo personas spēju nodrošināt
pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās
problēmas risināšanai;
26.3. atrodas prombūtnē ilgāk
par kalendāro mēnesi un saņem sociālo vai ārstniecības
pakalpojumu, kura ietvaros
tiek nodrošinātas personas
pamatvajadzības,
atrodas
ieslodzījuma vietā, sociālās
korekcijas izglītības iestādē,
vai citu pamatotu iemeslu
dēļ nav iekļaujama ģimenes
sastāvā;
26.4. neļauj apsekot dzīvesvietu.
27. Ja Sociālais dienests konstatē, ka pabalsts ir nepamatoti
izmaksāts klienta vainas dēļ,
klientam sniedzot nepatiesu vai
nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru, tad Sociālais
dienests pieņem lēmumu par
nepamatoti izmaksāto pabalstu
atgūšanu.
VI. Pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai
28. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Garantētais minimālais ienākumu
līmenis vienai personai ir 60
euro mēnesī.
VII. Dzīvokļa pabalsts
29. Dzīvokļa pabalstu piešķir

izdevumiem par dzīvokli.
30. Dzīvokļa pabalstu ne vairāk kā 215 euro kalendārajā gadā
piešķir:
30.1. trūcīgai ģimenei (personai);
30.2. saistošo noteikumu 11.2.
apakšpunktā noteiktai maznodrošinātai ģimenei;
30.3. atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas
saņēmējam vai arī ģimenei,
kurā nav neviena darbspējīga
persona, un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz 320 euro,
ja:
30.3.1. tiem nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot normatīvajos aktos un saistošo
noteikumu 9. punktā minēto;
30.3.2. tie nav noslēguši uztura
līgumu;
30.3.3. tie nesaņem ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
institūcijas
sniegtos pakalpojumus, vai
tie neatrodas ieslodzījumā.
31. Dzīvokļa pabalstu ne vairāk kā 285 euro kalendārajā gadā
piešķir saistošo noteikumu 11.1.
apakšpunktā noteiktai maznodrošinātai ģimenei.
32. Dzīvoklim ar centralizētu apkuri dzīvokļa pabalsts
tiek piešķirts par pakalpojuma
sniedzēja aprēķinātiem maksājumiem par dzīvokli trīs mēnešu
periodā pirms dzīvokļa pabalsta
pieprasīšanas.
33. Dzīvoklim ar individuālu
apkuri dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts par deklarācijā noteikto
periodu:
33.1. 50% apmērā no apkures
maksas (1,86 euro/1 m2) par
40 kvadrātmetriem pirmajai
personai, un par 18 kvadrātmetriem par katru nākamo
personu saistošo noteikumu
30.1.-30.3. apakšpunktā noteiktām personām;
33.2. 75% apmērā no apkures
maksas (1,86 euro/1 m2) par
40 kvadrātmetriem pirmajai
personai, un par 18 kvadrātmetriem par katru nākamo
personu saistošo noteikumu
11.1. apakšpunktā noteiktai
maznodrošinātai ģimenei.
34. Piešķirtais dzīvokļa pabalsts par dzīvokli:
34.1. ar centralizētu apkuri tiek
pārskaitīts
pakalpojumu
sniedzējam:
34.1.1. trūcīgai un saistošo noteikumu 11.2. apakšpunktā
noteiktai maznodrošinātai
ģimenei maznodrošinātā
vai trūcīgā statusa pēdējā
mēnesī līdz 28. datumam,
ievērojot saistošo noteikumu 26. punktā noteikto;
34.1.2. saistošo noteikumu 11.1.
apakšpunktā
noteiktai
maznodrošinātai ģimenei
un 30.3. apakšpunktā noteiktai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai līdz
mēneša 28. datumam;
34.2. ar individuālu apkuri pēc
vienošanās ar klientu tiek
izmaksāts skaidrā naudā vai
pārskaitīts uz klienta bankas

kontu līdz mēneša pēdējai
darba dienai.
VIII. Veselības pabalsti
35. Pabalstu medikamentu
un medicīnas preču iegādes izdevumiem piešķir:
35.1. līdz 45 euro kalendārajā
gadā trūcīgas ģimenes (personas) katram ģimenes loceklim trūcīgas personas (ģimenes) statusa periodā;
35.2. līdz 45 euro kalendārajā
gadā vecuma pensijas saņēmējam vai pilngadīgai
personai ar invaliditāti, ja
personas vidējie ienākumi
par pēdējiem trim mēnešiem
nepārsniedz 320 euro;
35.3. līdz 60 euro kalendārajā
gadā vecuma pensijas saņēmējam vai pilngadīgai
personai ar invaliditāti, ja
personas vidējie ienākumi
par pēdējiem trim mēnešiem
nepārsniedz 240 euro.
36. Pabalstu ārstniecības un
rehabilitācijas izdevumiem piešķir:
36.1. līdz 60 euro kalendārajā
gadā trūcīgas ģimenes (personas) katram ģimenes loceklim;
36.2. līdz 60 euro kalendārajā
gadā vecuma pensijas saņēmējam vai pilngadīgai
personai ar invaliditāti, ja
personas vidējie ienākumi
par pēdējiem trim mēnešiem
nepārsniedz 320 euro;
36.3. līdz 90 euro kalendārajā
gadā vecuma pensijas saņēmējam vai pilngadīgai
personai ar invaliditāti, ja
personas vidējie ienākumi
par pēdējiem trim mēnešiem
nepārsniedz 240 euro.
37. Pabalstu higiēnas precēm
piešķir:
37.1. līdz 115 euro kalendārajā
gadā ilgstoši nestaigājošam
un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam vai ilgstoši
nestaigājošai un kopjamai
pilngadīgai personai ar invaliditāti, ja personas vidējie
ienākumi par pēdējiem trim
mēnešiem nepārsniedz 320
euro;
37.2. līdz 145 euro kalendārajā
gadā ilgstoši nestaigājošam un
kopjamam vecuma pensijas
saņēmējam vai ilgstoši nestaigājošai un kopjamai pilngadīgai personai ar invaliditāti, ja
personas vidējie ienākumi par
pēdējiem trim mēnešiem nepārsniedz 240 euro.
38. Pabalstu zobu protēzista
pakalpojumiem līdz 80 euro kalendārajā gadā piešķir vecuma
pensijas saņēmējam vai pilngadīgai personai ar invaliditāti, ja
personas vidējie ienākumi par
pēdējiem trim mēnešiem nepārsniedz 320 euro.
IX. Pabalsti ēdināšanai
39. Ēdināšanas pabalsts skolās:
39.1. tiek piešķirts trūcīgas un
saistošo noteikumu 11.2.

apakšpunktā noteiktas maznodrošinātas ģimenes katram
bērnam, ja tas:
39.1.1. nav sasniedzis 18 gadu
vecumu, izņemot Olaines
novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos,
kuri turpina saņemt pabalstu līdz Olaines novada
pašvaldības izglītības iestādes absolvēšanai;
39.1.2. apgūst izglītību Olaines
novada vai ārpus Olaines
novada teritorijas tuvāk
pamata dzīvesvietai esošajā citas pašvaldības izglītības iestādē;
39.2. tiek piešķirts mācību gada
laikā Olaines novada domes
noteiktajā apmērā katru mēnesi par faktiski apmeklēto
dienu skaitu:
39.2.1. 100% apmērā trūcīgai
ģimenei par periodu, kad
ģimenei piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss;
39.2.2. 50% apmērā saistošo noteikumu 11.2. apakšpunktā
noteiktai maznodrošinātai
ģimenei par periodu, kad
ģimenei piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.
40. Ēdināšanas pabalsts
pirmsskolas izglītības iestādēs:
40.1. tiek piešķirts trūcīgas un
saistošo noteikumu 11.2.
punktā noteiktas maznodrošinātas ģimenes katram bērnam, ja tas apmeklē Olaines
novada vai ārpus Olaines novada teritorijas tuvāk pamata
dzīvesvietai esošo pirmsskolas izglītības iestādi;
40.2. tiek piešķirts Olaines novada domes noteiktajā apmērā
katru mēnesi par faktiski apmeklēto dienu skaitu:
40.2.1. 100% apmērā trūcīgai
ģimenei par periodu, kad
ģimenei piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss;
40.2.2. 70% apmērā saistošo
noteikumu 11.2. punktā
noteiktai maznodrošinātai
ģimenei par periodu, kad
ģimenei piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.
41. Ēdināšanas pabalsts tiek
pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar savstarpēji
noslēgtiem sadarbības līgumiem
par bērnu ēdināšanu.
X. Pabalsts bērnam nometnē
42. Pabalsts līdz 45 euro kalendārajā gadā par uzturēšanās
izdevumiem nometnē tiek piešķirts trūcīgas ģimenes katram
bērnam.
XI. Pabalsts bērna izglītībai
un audzināšanai
43. Pabalsts 72 euro bērna
izglītībai un audzināšanai tiek
piešķirts trūcīgas un saistošo noteikumu 11.2. apakšpunktā noteiktas maznodrošinātas ģimenes bērnam, sākot no 1. klases,
ja bērns:
43.1. nav sasniedzis 18 gadu vecumu, izņemot Olaines novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamos, kuri var

saņemt pabalstu līdz Olaines
novada pašvaldības izglītības iestādes absolvēšanai;
43.2. mācās dienas apmācības
izglītības iestādē.
44. Pabalstu izmaksā vienu
reizi kalendārā gada laikā.
XII. Pabalsts aprūpei
45. Pabalstu 45 euro mēnesī
piešķir vecuma pensijas saņēmējam vai personai ar invaliditāti,
ja personas vidējie ienākumi
mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz 320 euro, un ja:
45.1. tas nesaņem valsts kopšanas pabalstu;
45.2. tam nav Sociālā dienesta
organizēta aprūpe mājās;
45.3. tam nav likumīgo apgādnieku;
45.4. tam nepieciešama ilgstoša
kopšana (nepārtraukti vairāk
nekā sešus mēnešus), ko apliecina ārsta izziņa.
46. Pabalsts tiek piešķirts uz
sešiem mēnešiem un izmaksāts
katru mēnesi.
XIII. Apbedīšanas pabalsts
47. Pabalsts tiek piešķirts par
mirušu personu un izmaksāts
personai, kura organizē mirušā
apbedīšanu:
47.1. par mirušu trūcīgu personu
– 145 euro;
47.2. par mirušu vecuma pensijas saņēmēju vai personu ar
invaliditāti, kura pensija nepārsniedz 320 euro mēnesī –
145 euro;
47.3. par mirušu vecuma pensijas saņēmēju vai personu ar
invaliditāti, kura pensija nepārsniedz 240 euro mēnesī –
285 euro.
48. Pabalsts netiek piešķirts,
ja par mirušu vecuma pensijas
saņēmēju vai personu ar invaliditāti ir piešķirts valsts apbedīšanas pabalsts kā strādājošai
personai.
49. Lai saņemtu pabalstu,
personai, kura organizē mirušā
apbedīšanu, jāiesniedz iesniegums un miršanas apliecības kopija ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc
miršanas reģistrācijas.
IX. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
50. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Olaines
novada domē.
51. Olaines novada domes
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
X. Noslēguma jautājumi
52. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanos zaudē spēku Olaines novada domes 2012. gada 25. jūlija
noteikumi Nr. 8 ’’Par sociālās palīdzības piešķiršanas un saņemšanas kārtību Olaines novadā’’ un
2011. gada 27. jūlija noteikumi
Nr. 14 ‘’Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Olaines novadā’’.
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Pasākumi Olaines novadā janvārī un februārī
KAD

KAS
KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
Sandras Stepanovas autorkoncerts
Jauniešu deju kolektīva “Kalējs” diennakts seminārs
Mākslas deju studijas “Mirāža” un eksotisko deju studijas
“Oriental Flowers” koncerts “Skaistākie LEDUS ziedi”
IZSTĀDES
Muzejpedagoģiskā programma “Gaiši dega uguntiņa” par
Sveču dienu (pirmsskolas sagatavošanas grupām, sākumskolai)
Izstāde “Latviešu medicīnas darbinieki 1. pasaules karā”
Sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju.
Olaines Mūzikas un mākslas skolas mākslas klases audzēkņu
kalendāru izstāde
Latvijas Mākslas akadēmijas 2. kursa maģistrantes Jeļenas
Kažokas darbu izstāde
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

31.01. plkst. 16.00
14.02. – 15.02.
20.02. plkst. 18.00
02.02. – 13.02. (iepriekš
jāpiesakās uz konkrēto dienu)
Izstāde apskatāma līdz 07.02.
Izstāde apskatāma līdz 07.02.
10.02. – 14.03.
Spēļu grafiks:
www.olainessports.lv
17.02. plkst. 17.00

KUR
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Vēstures un
mākslas muzejā
Olaines Vēstures un
mākslas muzejā
Olaines Vēstures un
mākslas muzejā
Olaines Vēstures un
mākslas muzejā

Hokeja turnīrs “Olaines Sporta centra kauss 2015”

Olaines slidotavā

IZGLĪTĪBA
Lekcija “Kā lasīt ikonu” – ikonu glezniecības noslēpumi
Lektore – dāmu kluba “Viktorija” dalībniece Alevtina
Mošenkova

Olaines Pieaugušo izglītības
centrā

Olaines novada dome

Sirsnīgi sveic kāzās:
DIMANTA

Vienas dzīvas būtnes
mīlestība pret otru
nozīmē to,
ka divas vientulības
satuvinās, iepazīstas,
aizsargā un mierina
viena otru..
/Hana Sajina/

ZELTA

Imantu un Ilgu
VILAUUS!

Rūdolfu Andri un Baibu
ROGAS!

Laulība noslēgta 1954. gada 18. decembrī
Tukuma rajona Irlavas ciema padomē.

Laulība noslēgta 1964. gada 31. oktobrī
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
JANVĀRĪ

Feodosiju un Valentinu
IVANOVUS!

Laulība noslēgta 1964. gada 2. decembrī
Ebreju autonomā apgabala Birobidžanas
rajona Valdgeimas ciema padomē.

70. gadskārtā
Aizpurieti Ēriku
Branti Lieni
Bričenoku Antonu
Fadejevu Gaļinu
Filipovu Innu
Ignatānu Jāni
Jefimovu Jefrosiņu
Kļimočkinu Jefrosiniju
Liepiņu Ausmu
Mihailovu Janinu
Miltu Māri
Nikolajevu Leonoru
Romuli Broņislavu
Vaičuli Edvardu
Žukovu Larisu
75. gadskārtā
Domarenko Nonnu
Freimani Dagmāru
Griščenko Zoju
Gusevu Viktoru
Kalniņu Elgu
Maļavko Mariju
Poikānu Jāni
Purviņu Annu
Semjonovu Ludmilu
Sterņičuku Vasiliju
80. gadskārtā
Afanasjevu Viktoru
Čekučenko Nadeždu
Drusti Annu
Dubrovsku Janinu
Jermolovu Raisu

Krūmiņu-Kronbergu Zigrīdu

Kupeni Elmāru
Mickeviču Antonu
Miņinu Veru
Moldāni-Greiškāni Anitu
Pisarevu Anastasiju
Reini Imantu
Siļionovu Minaju
Skrobku Reini
Stahoviču Tadeušu
Traistari Aleksandru

Viktoru un Valentinu KARAVAJEVUS!
Laulība noslēgta 1964.gada 12.decembrī Kaļiņingradas pilsētas Ļeņingradas rajona
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas birojā.

85. gadskārtā
Kuzminu Antoņinu
Kuzminu Ņinu
Moskaļenko Jevgeņiju
Muraško Annu
Ozolu Laimoni
Solovjovu Jekaterinu
Vilauu Imantu
91. gadskārtā
Grabovsku Violu
93. gadskārtā
Matieni Onu

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2014. gada 6. decembra līdz 2015. gada 16. janvārim reģistrētie mirušie
Šelkova Lukija, 78 gadus veca, 08.01.2015.
Bogačova Valentīna, 78 gadus veca, 16.01.2015.
Čivkule Dzidra, 72 gadus veca, 12.01.2015.
Daudiša Broņislava, 97 gadus veca, 24.12.2014.
Dubkēviča Vilhelmine, 87 gadus veca, 14.12.2014.
Gozīte Ināra, 74 gadus veca, 20.12.2014.
Ieva Jānis, 58 gadus vecs, 28.12.2014.
Kaļiņins Nikolajs, 85 gadus vecs, 20.12.2014.
Krastiņš Andris, 50 gadus vecs, 01.01.2015.
Kravčenko Valentina, 67 gadus veca, 15.01.2015.
Krence Ingrīda, 67 gadus veca, 09.12.2014.
Kruglovs Nikolajs, 75 gadus vecs, 19.12.2014.
Kulačoks Pavels, 33 gadus vecs, 08.01.2015.
Leontjeva Marija, 82 gadus veca, 25.12.2014.

Marcinovskis Dmitrijs, 66 gadus vecs, 22.12.2014.
Mežale Ludmila, 86 gadus veca, 10.01.2015.
Mūrniece Lilija, 81 gadu veca, 02.01.2015.
Nazarova Ļubova, 78 gadus veca, 11.12.2014.
Omuls Staņislavs, 84 gadus vecs, 28.12.2014.
Pavlovska Jevgenija, 78 gadus veca, 11.01.2015.
Pundure Antoņina, 95 gadus veca, 20.12.2014.
Sīle-Beļuna Akvelīna, 5 gadus veca, 12.01.2015.
Stefanoviča Felicija, 79 gadus veca, 09.12.2014.
Supjevs Jānis, 84 gadus vecs, 17.12.2014.
Šarakova Vera, 86 gadus veca, 22.12.2014.
Toršins Mihails, 84 gadus vecs, 06.12.2014.
Vencevs Andrejs, 48 gadus vecs, 10.12.2014.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

12

94. gadskārtā
Červovu Tatjanu
Kozlovu Olgu
Ziņas par jubilāriem uz 26.01.2015.

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.
Par rakstu saturu atbildīgi
rakstu autori. Rakstos paustais
viedoklis ne vienmēr atspoguļo pašvaldības viedokli.

