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IR ĪSTAIS LAIKS PIEVIENOTIES
OLAINES KULTŪRAS CENTRA
JAUKTAJAM KORIM "DZIESMA"!

OLAINES 1. VIDUSSKOLAS JUBILEJA

1965. gadā Olainē savu darbību
uzsāka Olaines 1. vidusskola,
tieši tāpēc novembris un decembris noritēja skolas jubilejas
gaisotnē. Jubilejas pasākumi tika
plānoti visām mērķauditorijām –
gan tagadējiem skolēniem, gan
absolventiem, gan esošajiem un
bijušajiem darbiniekiem. Ceram,
ka šo piederības sajūtu skolai nepazaudēsim arī pēc svētkiem.
Dažādus interesantus pasākumus un aktivitātes saviem
skolasbiedriem organizēja skolēnu parlaments. Piekto un sesto
klašu skolēni varēja piedalīties
fotoorientēšanās sacensībās pa
skolu, kā arī pārbaudīt savas
zināšanas par skolas vēsturi.
Katrai klasei tika piedāvāta iespēja pafantazēt, kāda mūsu
skola varētu izskatīties vēl pēc
50 gadiem (izveidotie darbiņi bija apskatāmi pie kabinetu
durvīm); tika organizēti svētku
pasākumi visām klašu grupām,
kur katrs skolēns dāvaniņā saņēma atstarotāju ar skolas logo.
Vislaikietilpīgākais darbs, par
kuru pašiem prieks, bija Olaines
1. vidusskolas dzimtas koka
veidošana. Vispirms skolēniem
kopā ar vecākiem bija jāaizpilda
anketa, kurā tika apzināts, kuri
vecvecāki, vecāki, brāļi un māsas ir mūsu skolas absolventi,
tad šī informācija tika mākslinieciski noformēta un pielīmēta
pie varenā koka, kur var izlasīt
visu mūsu skolēnu, skolotāju un
viņu ģimenes locekļu vārdus un
absolvēšanas gadus. Dzimtas
koku joprojām var aplūkot otrā
stāva vestibilā.

26. novembrī notika zibakcija
"Apskauj savu skolu!", kuras
laikā visi ar pašdarinātām sirsniņām gājām laukā, sadevāmies
rokās un sastājāmies ap skolu,
veltījām tai vislabākos novēlējumus un tad izveidotās sirsniņas
atstājām pie skolas eglītes.
Pozitīvas emocijas un atkalsatikšanās prieku izjuta visi, kas
28. novembrī apmeklēja absolventu salidojumu, kurā notika
sirsnīgs absolventu koncerts,
dažādu vēsturisku skolas priekš-

Pozitīvi!

Piemin
barikāžu laiku

Siltumenerģijas tarifs
par 16,6% mazāks
nekā pirms gada

2. lpp.

metu izsole, fotoizstāde, balle
līdz rītam un vēl daudz kas cits.
Savukārt 12. decembrī visi esošie un bijušie darbinieki, kā arī
skolas draugi tika aicināti uz
skolas jubilejas pasākumu
"Gaismu svinēsim mēs!", kas
notika adventa noskaņā. Visi
varējām priecāties par skaisti saposto skolu, baudīt sirsnīgo koncertu, kurā piedalījās arī mūsu
absolvents un bijušais kolēģis
Valdis Indrišonoks, un kavēties
atmiņās.

Olaines 1. vidusskolas direktors J. Volāns pasniedz skolas
50 izlaidumu albumu bijušajam skolas direktoram L. Kanniņam

Jauktajam korim "Dziesma" šis
ir 50. jubilejas gads. Ir gājis dažādi – ir bijuši slavas laiki, klusuma periodi, mainījušies dalībnieki un vadītāji. Jubilejas gads
korim ir iedvesmas laiks jauniem sasniegumiem, ir nepieciešama tikai pašu kora dalībnieku
vēlme pilnveidoties, lai ikviens
klausītājs vēlētos pievienoties un
būt kopā koncertos.
Šogad korim sākas jauns posms
radošajā darbībā, pilnveidojot
sastāvu un nospraužot jaunus
mērķus. Korim ir jauna diriģente, tieši tāpēc, ja nekad neesi
dziedājis korī vai arī ir pagājis
ilgs laiks, tagad būs vieglāk iesaistīties kora darbībā.
Latvieši ir dziedātāju tauta – kāpēc lai Olaines novads nevarētu
kļūt par vienu no dziedošākajiem novadiem visā Latvijā? Kā
to panākt? Nāc dziedāt!

zīties ar kolektīvu, sen nav dziedājuši vai nekad nav dziedājuši,
tādēļ gribu paskaidrot, ka koris
"Dziesma" ir amatierkolektīvs,
kur notis nav jāpazīst. Kora repertuāru mēs mēģinājumos mācāmies ar dažādiem paņēmieniem, lai visi pagūtu iemācīties.
Ja ņemsi uz kori līdzi draugus
un paziņas, protams, būs vieglāk
iejusties kolektīvā, taču tas nav
obligāti, galvenais – atnāc pats!
Runājot par dziedāšanas pieredzi – nav jābūt pieredzei šajā
jomā. Tieši tāpēc ar kori strādā
vokālais pedagogs, un arī es pati
mācīšu jūs dziedāt un pastāstīšu
dažādus knifiņus, kā to darīt vēl
labāk," kora darbību raksturo tā
diriģente Ilze Bērziņa.
Katram koristam ir sava pieredzes un zināšanu krātuvīte,
kurā glabājas atmiņas par spilgtākajiem kora pasākumiem un

Prieku par kopā būšanu nemaz
nav iespējams aprakstīt ar vārdiem, tas ir jāpiedzīvo un jāsajūt,
esot vienam no kora "Dziesma"
dalībniekiem. Ne tikai dziesma,
bet arī cilvēki, kurus tā vieno,
ir tie, kuri katrā mēģinājumā un
koncertā nes milzīgu prieku un
gandarījumu.
"Bieži vien cilvēki baidās nākt
uz kori, kā attaisnojumu minot
to, ka nepazīst notis, baidās iepa-

koncertiem 50 gadu laikā, un ir
sajūta, ka esi bijis klāt it visur.
Jau no pirmās dienas jaunie dalībnieki tiek iepazīstināti ar kora
vēsturi, tradīcijām un dziesmām,
kuras obligāti jāzina katram iesācējam, kurš vēlas kļūt par kora
biedru. Tieši tas veido kopā būšanas maģiskumu. Tajā ir dziesmas un melodijas sajūta, jo katrs

Turpinājums 2. lpp. 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
APMEKLĒJUMS VASARĀ
Sakarā ar remontdarbiem Olaines pirmsskolas
izglītības iestādes vasaras periodā būs slēgtas
bērnu apmeklējumiem šādos datumos:

Olaines 1. vidusskolas dzimtas koks

OSPII "Ābelīte" no 02.06.2016. līdz 08.07.2016.,
OPII "Dzērvenīte" no 06.06.2016. līdz 12.07.2016.,
OPII "Magonīte" no 04.07.2016. līdz 07.08.2016.,
OPII "Zīle" no 13.07.2016. līdz 16.08.2016.

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",
tā ar pašvaldības līdzfinansējumu var uz laiku uzņemt bērnus
sākot no pusotra gada vecuma, paredzot vecāku apmaksātu
bērnu ēdināšanu trīs reizes dienā.

Novadā aizritējuši vairāki
atcerei veltīti pasākumi

2. lpp.

Atver sirdi!
Olaines 1. vidusskola
aicina piedalīties
labdarības nedēļā

3. lpp.

Noderīga
informācija
Nekustamā īpašuma
nodoklis 2016. gadam

6. lpp.

Iedzīvotāju
ievērībai!
Ūdens skaitītāju
rādījumu neiesniegšana
izmaksā dārgi

6. lpp.

Olainē siltumenerģijas tarifs janvārī
par 16,6% mazāks nekā pirms gada

IZSOLE AR LABDARĪBAS MĒRĶI
Nebija tādas vietas Olainē, kur nebūtu reklāmas par to, ka
29. decembra vakarā Olaines Pieaugušo izglītības centra
Gleznošanas studija rīko savu darbu izsoli, lai iegūtos līdzekļus
ziedotu dzīvnieku patversmei. Zvanīja no "Latvijas Televīzijas":
"Kas tur pie jums notiks? Kā tas viss būs?" Atbilde: "Nezinām,
kā tas viss izdosies, kāda būs atsaucība, kaut ko tādu darām
pirmo reizi."
Ir 19.00 vakarā, zālē redzami mūsu draugi, ģimenes locekļi,
pastāvīgie Pieaugušo izglītības centra apmeklētāji un citi
novadnieki. Klāt ir arī televīzijas pārstāvji, un varam sākt.
Izsolei tiek piedāvātas 24 gleznas, pamatā ainavas un klusās
dabas. Ineta – izsoles vadītāja – un Santa – lietvede –
uzvilkušas koķetas kaķu austiņas, tāpat arī pārējās studijas
dalībnieces. Uz ekrāna redzami mūsu "mazie brāļi" no dažādām
dzīvnieku patversmēm. Vakara gaitā ziedojumos un izsolē kopā
saņēmām 360 eiro. Paldies visiem, kas iesaistījās mūsu spēlē
un ziedoja!
Patversme ļāva mums pašiem iepirkt dzīvnieku barību, un
tās sanāca tik daudz, ka 12. janvārī Valdis un Anete (mūsu
pilnvarotie) tik tikko varēja to visu ietilpināt vieglajā mašīnā.
Prieks par izdevušos darbu, un Kultūras centra kalendārā
jau tagad iezīmēts nākamā gada nogales izsoles datums –
19.12.2016.
Gribam aicināt sadarboties ar mums visus Olaines dzīvnieku
draugus, jo kopā mēs varam paveikt labas lietas gan Olainē,
gan citur, kur gaida palīdzīgas rokas!
PIC vadītāja Rudīte Babra

 Turpinājums no 1. lpp.
dalībnieks veido daļu no partitūras, kā notis uz nošu līnijas.
Raugoties nākotnē, mēs redzam
sevi piedalāmies Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, un šoreiz
(2018. gadā) tie būs īpaši, jo tie
būs viens no svarīgākajiem notikumiem Latvijas simtgades jubilejas pasākumu ciklā. Vēl mūs
sagaida kora draudzības vakari
un koncerti kopā ar populāriem
mūziķiem un orķestriem mūsu
novadā, citviet Latvijā un ārpus
tās robežām. Mēs plānojam ierakstīt arī mūsu pašu iedziedātu
disku.
Šis ir īstais laiks, lai tu kļūtu
par vienu no mums. Mēģinājumi notiek Olaines Kultūras

Saņem
Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!
Ja vēlaties saņemt "Olaines Domes
Vēstis" savā pastkastītē, tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai!

2

centrā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 19.00. Gaidīsim
ikvienu mūsu šī gada pirmajā
kora koncertā "Pavasara iezvanīšana", Olaines Kultūras namā
27. februārī plkst. 18.00. Koncertā piedalīsies Olaines Kultūras nama jauktais koris "Dziesma" (diriģente Ilze Bērziņa),
Ventspils jauktais koris "Kaiva"
(diriģentes Ginta Rūse un Lorija
Cinkusa), Vecumnieku jauktais
koris "Maldugunis" (diriģente
Sindija Druva) un Tukuma novada Tumes jauktais koris (diriģenti Rūdolfs Bacāns un Sanita
Apine). Programmā dzirdēsit
latviešu un ārzemju komponistu
skaistākās dziesmas.
Jūs gaidīs koris "Dziesma"
un diriģente Ilze Bērziņa
Pieteikuma forma pieejama
www.olaine.lv un klātienē uz
vietas pašvaldībā (Zemgales
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2,
Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā
(Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma numuri elektroniskā formātā (sākot
no 2006. gada) ir atrodami
www.olaine.lv

"Olaines siltumapgādes uzņēmuma AS "Olaines ūdens un
siltums" siltumenerģijas tarifs
šī gada janvārī Olaines pilsētā
ir 49,40 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības
nodokļa, kas ir par 16,6 % mazāks nekā 2015. gada janvārī",
informē AS "Olaines ūdens un
siltums" valdes priekšsēdētājs
Mārcis Mazurs.
Pērn janvārī siltumenerģijas tarifs bija 59,25 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības
nodokļa. Apkures tarifu samazināšanos var izskaidrot ar

gāzes cenas izmaiņām. Šī gada
janvārī dabasgāzes tirdzniecības cena ir par 26% zemāka
nekā pagājušā gada janvārī,
un tas pozitīvi atsaucas uz apkures maksājumiem, kas nozīmē
arī ievērojamu siltumenerģijas
tarifa samazinājumu.
Mazurs prognozē, ka izmaiņas
siltumenerģijas tarifam februārī
Olainē nav sagaidāmas, un tas
saglabāsies līdzīgs kā janvārī.
Viņš arī atgādina, ka siltumenerģijas ražošana Olainē tiek
nodrošināta, ekspluatējot automatizēto gāzes katlumāju, kā arī

tiek iepirkta un Olaines pilsētas
siltumapgādē izmantota koģenerācijas stacijās saražotā siltumenerģija. AS "Olaines ūdens
un siltums" norēķinās ar visiem
piegādātājiem, tostarp Latvijas
dabasgāzes apgādes uzņēmumu
AS "Latvijas Gāze", siltumenerģijas piegādātājiem AS "Olenergo" un SIA "ETO", kā arī ar Latvijas energoapgādes kompāniju
AS "Latvenergo".
Ineta Valdmane
AS "Olaines ūdens un siltums"
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Siltumenerģijas tarifu salīdzinājums Latvijā
Siltumenerģijas
pakalpojuma sniedzējs,
kam tarifs noteikts atkarībā
no gāzes cenas
AS "Olaines ūdens un siltums"
SIA "Grobiņas siltums"
AS "Rīgas siltums"
SIA "Aizkraukles siltums"
SIA "Ozolnieku KSDU"
SIA "Jūrmalas siltums"
SIA "Ķekavas nami"

Siltumenerģijas
pakalpojuma
sniegšanas
teritorija
Olaine
Grobiņa
Rīga
Aizkraukle
Ozolnieki, Brankas
Jūrmala
Ķekava, Rāmava,
Valdlauči, Katlakalns
SIA "Babītes siltums"
Piņķi
SIA "Baložu komunālā saimniecība" Baloži
SIA "Ikšķiles māja"
Ikšķile
SIA "Lielvārdes Remte"
Lielvārde
SIA "Dobeles Enerģija"
Dobele,
Zebrenes pagasts
SIA "Ādažu namsaimnieks"
Ādaži
AS "Daugavpils siltumtīkli"
Daugavpils
AS "Mārupes komunālie
pakalpojumi"
Mārupe
SIA "Fortum Jelgava"
Jelgava
SIA "Rēzeknes enerģija"
Rēzekne
SIA "Valmieras ūdens"
Valmiera
SIA "Jēkabpils siltums"
Jēkabpils
SIA "Sabiedrība Mārupe"
Jaunmārupe
SIA "Liepājas enerģija"
Liepāja
SIA "Iecavas siltums"
Iecava
SIA "Vangaži namsaimnieks"
Vangaži
SIA "Bauskas siltums"
Bauska
SIA "Cēsu siltumtīkli"
Cēsis
SIA "Saldus siltums"
Saldus
SIA "Salaspils siltums"
Salaspils, Saulkalne
SIA "Preiļu saimnieks"
Preiļi

Tarifs pie
dabasgāzes
cenas 277,46
EUR/tūkst. nm³
2015. gada
janvāris
59,25
71,04
56,47
54,13
59,66
67,03

Tarifs pie
dabasgāzes
cenas 206,32
EUR/tūkst. nm³
2016. gada
janvāris
49,40
59,22
47,18
45,30
50,40
57,13

Izmaiņas
attiecībā pret
2015.
gada
janvāri
-16,6%
-16,6%
-16,5%
-16,3%
-15,5%
-14,8%

65,94
64,90
65,74
68,41
68,94

56,45
55,82
56,54
58,91
59,53

-14,4%
-14,0%
-14,0%
-13,9%
-13,6%

54,57
64,83
59,11

47,21
56,16
51,31

-13,5%
-13,4%
-13,2%

65,58
60,63
60,97
53,56
62,25
52,08
59,95
54,47
56,30
58,91
67,46
57,91
56,42
54,97

57,16
53,73
54,40
48,51
56,53
47,32
54,95
50,01
51,88
54,54
62,93
56,81
55,52
54,40

-12,8%
-11,4%
-10,8%
-9,4%
-9,2%
-9,1%
-8,3%
-8,2%
-7,9%
-7,4%
-6,7%
-1,9%
-1,6%
-1,0%

OLAINES NOVADA IEDZĪVOTĀJI ATCERAS
BARIKĀŽU LAIKU

Šogad aprit 25. gadskārta kopš
Latvijas Tautas frontes organizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji
no visiem novadiem. Tas bija
laiks, kad kopā pulcējās visi,
kuri savā sirdī loloja ideju par
brīvu Latviju. 1991. gada barikādes bija unikāls nevardarbīgas
pretošanās paraugs.
Pieminot barikāžu laika 25. gadskārtu, vairāki atceres pasākumi
tika organizēti arī Olaines novadā. Olaines Kultūras namā
notika Ditas Balčus teātra izrāde
"Re:Atmoda", Olaines Vēstures
un mākslas muzejs piedāvāja
muzejpedagoģiskās nodarbības,
Olaines 2. vidusskolā notika
tikšanās ar barikāžu dalībniekiem, un visās novada izglītības
iestādēs notika vēstures, sociālo
zinību un klases stundas, veltītas
barikāžu atcerei.

20. janvārī Olaines Vēstures
un mākslas muzejs sadarbībā
ar Olaines Pieaugušo izglītības
centru muzeja apmeklētājiem
piedāvāja iespēju noskatīties
dokumentālo filmu "Dūmu deja
debesīm" un aplūkot A. Mezīša
fotogrāfiju izstādi "1991. Rīga.
Barikādes", kā arī turpināt pasākumu laukumā pie muzeja,
kur tika iekurts ugunskurs un

organizēts barikāžu laika atceres
mirklis. Sildoties pie ugunskura,
mūsu novada iedzīvotāji dalījās
atmiņās par trauksmaino laiku
pirms 25 gadiem.
Savukārt Olaines Kultūras namā
tika rādīta dokumentāla filma par
Daini Īvānu – vienu no spēcīgākajiem Latvijas jauno laiku vēstures līderiem un personībām.

P/a "Olaines sociālais dienests"
organizē bezmaksas apmācības kursu
vecākiem bērnu audzināšanā
"BEZ PĒRIENA!"

Olaines 1. vidusskola jau ceturto gadu organizē labdarības nedēļu "Atver sirdi!",
kuras mērķis ir palīdzēt bērniem ar nopietniem veselības traucējumiem. Šī gada labdarības
nedēļā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti mūsu absolventes Martas Zakrževskas (25 gadi) rehabilitācijai.
Pēc Olaines 1. vidusskolas
9. klases absolvēšanas Marta
izvēlējās apgūt flautas specialitāti Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, kuru absolvēja
2010. gadā, un ieguva pirmā
līmeņa profesionālo augstāko
izglītību Latvijas Kultūras koledžā. Martas dzīve strauji mainījās pagājušā gada 19. maijā, kad
meitene cieta ceļu satiksmes negadījumā. Marta smagā stāvoklī
ar galvas smadzeņu kontūziju,
cerebrālo komu un plaušu kontūziju tika ievietota stacionārā
"Gaiļezers". Pirmie mēneši pagāja bez pārmaiņām, arī ārstu
prognozes bija bez lielām cerībām. Tomēr ap 6. jūliju izveidojās neliels kontakts ar Martu,
un tika secināts, ka viņa lēnām
mostas. Martas mamma Sanita
Šeflere, mūsu skolas mūzikas
skolotāja, atceras, ka atmošanās ceļš bija ilgs un grūts. Vēl
septembrī Marta uzdeva jautājumu – kas ir sapnis un kas īstenība, nespējot tos atdalīt. Pēc
10. augusta, kad tika izņemta
traheostoma, ģimene centās ar
Martu arī sarunāties. Ar katru
dienu tas izdevās aizvien labāk,
lai gan iesākumā tie bija tikai

•
•
•
•

Aicināti visi vecāki, kuriem ir bērni vecumā
līdz sešiem gadiem!

daži vārdi. Visu šo laiku Marta
bija ļoti miegaina, ar nenoturīgu uzmanību un paaugstinātu
muskuļu tonusu. Ķermeņa kustības bija stipri ierobežotas. No
21. septembra ar nelieliem pārtraukumiem Marta ārstējas rehabilitācijas centrā "Vaivari".
Šobrīd Marta var pārvietoties ar
staigāšanas rāmja palīdzību, var
pati apģērbties, paēst, nomazgāt
seju, iztīrīt zobus. Visām šīm aktivitātēm ir nepieciešams kāds,
kas ir blakus, jo pastāv kritiena
risks. Martai ir kavēta domāšana
un runāšana, tomēr viņa prot sazināties ar telefona palīdzību un
var uzrakstīt īsziņu, viņa lasa,

var rakstīt, gandrīz visu atceras
un atpazīst apkārtējos cilvēkus.
Lai Marta izveseļotos, nepieciešams nopietns darbs un finansiālie līdzekļi. Pēc NRC "Vaivari"
mediķu ieteikuma vēl ir nepieciešamas intensīvas rehabilitācijas – fizioterapijas un cita veida
nodarbības, lai stāvokli uzturētu un arī uzlabotu, piemēram,
reitterapija un delfīnu terapija.
Šobrīd vēl sarežģīti minēt precīzu naudas summu, kāda nepieciešama Martas rehabilitācijai,
taču tie varētu būt apmēram trīs
tūkstoši eiro gadā. Viena delfīnu
terapijas kursa (10 nodarbības)
izmaksas ir līdz 1750 eiro.

LABDARĪBAS NEDĒĻAS AKTIVITĀTES:
Labdarības tirdziņi: 25.01. – gardumu tirdziņš; 26.01. – dāvanu tirdziņš.
Iespēja ziedot naudas līdzekļus ziedojumu kastītē no 25. līdz 29. janvārim 1. stāva vestibilā!
Vēstuļu rakstīšana un zīmējumu zīmēšana Martai.
30. janvārī plkst. 16.00 aicinām visus olainiešus un viesus apmeklēt labdarības koncertu skolas
aktu zālē, kurā ieeja būs par ziedojumiem. No plkst. 15.00 skolas vestibilā – labdarības tirdziņš.
Pēc koncerta notiks labdarības izsole. Aicinām Olaines iedzīvotājus, kas vēlas savas paštaisītās
dāvaniņas (adītas zeķes, gleznas u.c.) piedāvāt izsolei, atnest tās uz Olaines 1. vidusskolas
101. kabinetu līdz 28. janvārim. Palīdzēsim Martai! Mums kopā izdosies!

Pašvaldības atbalsts Stīpnieku ciemā 2015. gadā
Stīpnieku ciema dārzkopības
kooperatīvo sabiedrību "Celtnieks", "Jaunība", "Ostinieks"
un "Tiltiņi" biedru un zemes
īpašnieku vārdā izsakām pateicību Olaines novada domes deputātiem un darbiniekiem par
pašvaldības lēmumu finansiāli
atbalstīt kooperatīvu iniciatīvas
to teritoriju labiekārtošanā.
2015. gadā tika atklāts bērnu laukums DKS "Tiltiņi" pie ūdenskrātuves, kuru labprāt izmanto
visu minēto kooperatīvu ģimenes. Bērnu laukums ar pašvaldības finansējumu tika izveidots
arī DKS "Ostinieks" teritorijā,
tādējādi papildinot kooperatīva
biedru uzsākto bērnu laukumu.
DKS "Celtnieks", "Tiltiņi" un

"Ostinieks" tika īstenoti apjomīgi projekti, kuri nebūtu iespējami bez pašvaldības palīdzības:
• DKS "Celtnieks" teritorijā no
jauna izveidoja pieaugušo brīvā laika pavadīšanas vietu ar
dārza māju, kurā iespējams
organizēt mācību, informatīvos un citus pasākumus. Šajā
projektā arī uzsākts iekārtot
bērnu laukumu. Kooperatīva
biedri labprāt piedalījās laukuma apzaļumošanas darbos
un iestādīja 155 augus;
• DKS "Tiltiņi" īstenoja projekta "Melioratīvās sistēmas
sakārtošana" pirmo posmu;
• DKS "Ostinieks" izremontēja
iekšējos ceļus.
Izsakām arī pateicību pašval-

dībai un vetārstēm L. Elstei
un B. Endzelei, kuras palīdz
atrisināt
dzīvnieku
aizsardzības jautājumus – pamesto
dzīvnieku sterilizāciju. Īpaši pateicamies brīvprātīgajām
N. Kezikai un A. Fedosejevai,
kuras savā brīvajā laikā palīdz
tos noķert, nogādāt veterinārajā klīnikā un atvest atpakaļ uz
kooperatīviem. Pateicoties viņu
darbam, esam pabeiguši pamesto dzīvnieku (kaķu) sterilizāciju,
līdz ar to atrisinot nopietnu problēmu.
Kooperatīvu priekšsēdētāji
N. Pridačina (DKS "Tiltiņi"),
J. Dronovs (DKS "Ostinieks"),
A. Skalbe (DKS "Jaunība"),
R. Kalniņa (DKS "Celtnieks")

Apmācības kursa ietvaros:
• Runāsim par to, kāpēc "nē pērienam"? Dalībnieki varēs
vairāk pārdomāt iemeslus, kuru dēļ viņi lieto šo audzināšanas
metodi, kā arī paraudzīties uz to no bērna perspektīvas;
• Dalībnieki izzinās jūtas, kuru ietekmē viņi izmanto pērienu
kā audzināšanas metodi, meklēs iespējas atpazīt jūtas sevī
un citos, kā arī meklēs veidus, kā pārvarēt tās sarežģītās
situācijās;
• Meklēsim, mācīsimies un izmēģināsim citus – nevardarbīgus
veidus, kā risināt situāciju ar bērnu, iedrošinot viņu
sadarboties un mācot uzņemties atbildību par savu uzvedību.
Apmācības kursā būs sešas nodarbības –
katru otrdienu no 18.00 līdz 19.30.
Pirmā tikšanās notiks 23. februārī plkst. 18.00,
bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā "OLAKS",
Stacijas ielā 38A, Olainē.
Pieteikties dalībai nodarbībās var līdz 29. janvārim,
zvanot uz tālr. 27819675, grupas vadītāja: Iveta Lejniece,
e-pasts: iveta.lejniece@soc.olaine.lv.

P/a "Olaines sociālais dienests"
aicina pieteikties interesentus
atbalsta grupai "ESAM ĢIMENE"
No šī gada aprīļa Olainē uzsāksim bezmaksas 10 nodarbību
ciklu vecākiem, kuri bērnus audzina vieni vai arī dzīvo šķirti.
Piedalīties aicināti abi vecāki, neatkarīgi no tā, cik bieži viņi
tiekas ar bērnu.
Atbalsta grupas nodarbībās runāsim par tēmām:
• kā saprast un atbalstīt savus bērnus;
• kā parūpēties par sevi;
• kā veidot karjeru un rast finansiālu drošību;
• kā veidot drošas un cieņpilnas attiecības turpmāk u.c.
Pirmā tikšanās plānota šī gada 6. aprīlī plkst. 17.00,
bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā "OLAKS",
Stacijas ielā 38A, Olainē.
10 nodarbību cikls notiks trešdienās no plkst. 17.00 līdz 18.30.
Pieteikties dalībai grupā lūdzam līdz šī gada 24. martam:
• 27074240 – Zane Jokste
(atbalsta grupas "Esam ģimene" vadītāja),
• e-pasts: zane.jokste@soc.olaine.lv.

IEDZĪVOTĀJU PATEICĪBA
Izsaku pateicību Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
un Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem
par laipnu apkalpošanu, sniegto palīdzību un izsmeļošo
informāciju vizītes laikā!
Ar cieņu Olaines novada iedzīvotāja Valentīna
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ATSKAITE PAR OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBU 2015. GADĀ
1. Noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli/pārkāpuma izdarīšanas
vietā izrakstīti administratīvo pārkāpumu protokoli-paziņojumi:
		 1.1. par pārkāpumiem saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu;
		 1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu;
		 1.3. par Saistošo noteikumu neievērošanu.
2. Rakstiski izteiktie brīdinājumi.
3. Kopējā summa, par kādu personas sodītas ar naudas sodu.
4. Sastādītie akti.
5. Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām.
6. Personas, kas aizturētas un nogādātas Olaines policijas iecirknī.
7. Personas, kas nogādātas/nodotas uz Neatliekamo medicīnisko palīdzību
8. Mājās nogādātas personas, kas nevar patstāvīgi pārvietoties.
9. Personas, kas nogādātas uz tiesu.
10. Personas, kas nogādātas uz ANPREN narkoloģiskās ekspertīzes veikšanai.
11. Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem.
12. Reizes, kad nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā.
13. Reizes, kad sniegts atbalsts Valsts policijai.
14. Pieņemtie apmeklētāji.
15. Izskatītie iesniegumi.
16. Reizes, kad veiktas apsekošanas sakarā ar teritorijas nesakopšanu.
17. Mutiski izteiktie brīdinājumi.
18. Pieņemtie rakstiski paskaidrojumi.
19. Reizes, kad sniegts atbalsts pašvaldībai un tās struktūrvienībām,
pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm.
20. Apsekotie dzīvokļi/sociālās istabas.
21. Izbraukumi uz ugunsgrēkiem.
22. Izbraukumi uz ceļu satiksmes negadījumiem.
23. Izķertie un uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi nogādātie
klaiņojošie dzīvnieki.
24. Izķertie un īpašniekiem nodotie klaiņojošie suņi.
25. Veiktās tirdzniecības objektu pārbaudes.
1. Pasākumi sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanai
un noziedzības apkarošanai:
• organizēti 5 preventīvie reidi
Olaines novada teritorijā;
• pašu spēkiem atklāti 26 noziedzīgie nodarījumi;
• pašu spēkiem aizturētas:
- 6 policijas meklēšanā esošas
personas;
- 37 personas par noziedzīgiem
nodarījumiem, no tām:
- 1 persona par smagu miesas bojājumu nodarīšanu;
- 5 personas notikuma vietās par zādzību izdarīšanu
(3 par metāla zādzībām
mazdārziņos, 2 par kanalizācijas lūku vāku zādzību
Olaines pilsētā);
- 1 persona par metāla zādzību (uzreiz pēc zādzības
izdarīšanas);
- 1 persona par velosipēda
zādzību (uzreiz pēc zādzības izdarīšanas);
- 1 persona par zādzības
izdarīšanu, iekļūstot svešā
īpašumā;
- 1 persona par zādzības izdarīšanu veikalā;
- 6 personas par dažādu zādzību izdarīšanu, atrodoties
narkotisko vielu iespaidā
(aizturot 3 no tām, atklāti
5 zādzību gadījumi no dzīvojamo māju pagrabiem);
- 1 persona par īpašuma bojāšanu (dzīvojamās mājas
sienu apzīmēšanu);
- 4 personas par narkotisko
vielu glabāšanu;
- 7 personas (5 gadījumi)
aizdomās par narkotisko
vielu lietošanu;
- 8 personas par atrašanos
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sabiedriskās vietās narkotisko vielu iespaidā;
- 1 persona, kas sabiedriskā
vietā veica netiklas darbības (ekshibicionists);
atrastas nozagtas mantas: viena policijas meklēšanā esoša
automašīna, personas dokumenti;
kopā ar Valsts policijas (turpmāk – VP) Kriminālpolicijas
darbiniekiem aizturētas:
- 1 policijas meklēšanā esoša
persona;
- 1 persona par noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu;
- 6 personas aizdomās par
narkotisko vielu lietošanu;
- 1 persona par nelegālās
munīcijas tirgošanu;
kopā ar VP Rīgas reģiona pārvaldes (turpmāk – RRP) Olaines iecirkņa Kriminālpolicijas
darbiniekiem veikta nelegālo
alkohola tirdzniecības vietu
apkarošana. Pārbaudītas 2 "točkas" Olaines novadā, Jāņupē
un Rājumos. VP uzsāktas procesuālās darbības;
par sīkā huligānisma izdarīšanu pie administratīvās atbildības sauktas 9 personas;
par nepakļaušanos policijas
darbiniekiem pie administratīvās atbildības sauktas 3 personas;
regulāri veiktas patruļas Olaines novada teritorijā. Vakara
un nakts maiņās veiktas patruļas pilsētas teritorijā un pie pilsētas izklaides vietām, lai novērstu iedzīvotāju naktsmiera
traucēšanu pilsētas izklaides
vietu apkārtnē;
veikta apsekošana Rūpnīcu
un Celtnieku ielās vakara un

•
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•

584
254
199
131
675
10301 EUR
792
1739
256
107
64
1
47
5
67
199
376
391
1074
554
56
129
52
28
17
38 suņi
35 kaķi, 1 lapsa
2
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nakts stundās, lai novērstu zādzību gadījumus no rūpniecības objektiem;
veikta regulāra novada mežu
un mazdārziņu teritoriju apsekošana, lai novērstu smilšu
rakšanas un izvešanas, zādzību, nelikumīgu ugunskuru dedzināšanas un dārziņu ugunsgrēku gadījumus;
28 izbraukumi uz ugunsgrēkiem;
veikta patrulēšana pie dzelzceļa stacijas (pēdējo vilcienu
sagaidīšana un pasažieru pavadīšana ar mērķi novērst laupīšanas gadījumus);
par skaņu aparatūras lietošanu
vai cita veida trokšņošanu un
iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu sodītas 7 personas;
par dzīvošanu bez deklarētas
dzīves vietas likuma noteiktajā
kārtībā sodītas 2 personas.

2. Pasākumi, lai veicinātu autovadītāju un gājēju disciplinētību un novērstu automašīnu vadīšanu reibuma stāvoklī:
• patrulēšanas laikā pašu spēkiem aizturētas:
- 5 personas, kas vadīja automašīnas alkohola reibuma
stāvoklī;
- 2 personas, kas vadīja automašīnas narkotisko vielu
iespaidā, no tām viena
persona bez autovadītāja
apliecības, viena persona
bez vadītāja apliecības,
automašīnas tehniskās pases, tehniskās apskates un
OCTA;
- 1 persona, kas vadīja automašīnu bez autovadītāja
apliecības;

•
•
•

•

•

- 1 persona, kas vadīja automašīnu bez autovadītāja
apliecības, automašīnas
tehniskās pases un tehniskās apskates talona;
- 1 persona, kas vadīja auto
mašīnu ar liegumu vadīt
transporta līdzekli;
veikti 17 izbraukumi uz ceļu
satiksmes negadījumiem;
par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu sodītas
173 personas;
veikti regulāri reidi ar mērķi
atklāt pārkāpumus neregulāro
pasažieru pārvadājuma jomā.
Kopā ar VP reida laikā aizturēta 1 persona par pārkāpumiem
neregulāro pasažieru pārvadājumu jomā. Par apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu uzlikti 22 administratīvie
sodi neregulāro pasažieru pārvadājuma pārstāvjiem;
veikti regulāri reidi Olaines
novada teritorijā ar mērķi pārbaudīt atstarojošu elementu
esamību gājējiem diennakts
tumšajā laikā. Reidu laikā izteikti vairāki brīdinājumi, pārkāpējiem izdalīti atstarotāji;
par gājējiem noteikto prasību
neievērošanu noformēti 26 administratīvā pārkāpuma protokoli.

3. Pasākumi, lai aizsargātu
personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvību no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem
apdraudējumiem:
• par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu administratīvi sodīta 1 persona;
• par emocionālu vardarbību
pret bērnu pie administratīvās
atbildības saukta 1 persona.
4. Pasākumi teritoriju un īpašumu sakopšanas un uzturēšanas veicināšanai un uzraudzīšanai:
• veikta regulāra teritoriju un
īpašumu apsekošana sakarā ar
zemes gabalu sakopšanu, zāles
nopļaušanu, sniega tīrīšanu,
atkritumu savākšanu u.tml.;
• par teritoriju nekopšanu rakstiski brīdināts 441 īpašnieks,
izsūtot brīdinājuma vēstules;
• par teritoriju nekopšanu (zāles nenopļaušanu, atkritumu
nenovākšanu no teritorijām)
pie administratīvās atbildības
saukta 131 persona;
• par kūlas dedzināšanu administratīvi sodītas 3 personas;
• par melioratīvās sistēmas un
novadgrāvju nekopšanu pie
administratīvās
atbildības
sauktas 9 personas;
• par vides piesārņošanu pie administratīvās atbildības sauktas 2 personas;
• par būvgružu uzkrāšanu un
teritoriju piesārņošanu ar celtniecības atkritumiem administratīvi sodīta 1 persona;
• par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu

apsaimniekošanā rakstiski brīdināts 171 īpašnieks, izsūtot
brīdinājuma vēstules;
• par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu
apsaimniekošanā pie administratīvās atbildības sauktas 52
personas;
• par atkritumu dedzināšanu administratīvi sodīta 1 persona;
• par Valsts karoga nepacelšanu
pie īpašumiem svētku un atceres dienās administratīvi sodītas 62 personas.
5. Veikti pasākumi pilsētas teritorijas atbrīvošanai no acīmredzami neekspluatējamiem
transportlīdzekļiem:
• rakstiski brīdināti 11 automašīnu īpašnieki, izsūtot brīdinājuma vēstules;
• par automašīnu "vraku" nenovākšanu no pilsētas teritorijas
noformēts 1 administratīvā
pārkāpuma protokols;
• kopā novākti 10 automašīnu
"vraki".
6. Pasākumi dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanas
ierobežošanai:
• par suņu vešanu pastaigā bez
pavadas un suņu klaiņošanas
pieļaušanu pie administratīvās
atbildības saukti 4 suņu īpašnieki;
• par draudu radīšanu cilvēku
drošībai, veselībai un dzīvībai un draudu radīšanai citu
dzīvnieku drošībai, veselībai
un dzīvībai, kā arī traucēšanu
sabiedrībai pie administratīvās
atbildības saukts 1 suņu īpašnieks;
• par apkārtējo iedzīvotāju miera traucēšanu, ko izraisījuši
mājas dzīvnieki, pie administratīvās atbildības saukti
3 suņu īpašnieki;
• par mājdzīvnieku vakcinācijas
neveikšanu Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā
pie administratīvās atbildības
saukts 1 dzīvnieka īpašnieks;
• Olaines novada teritorijā kopā
izķerti 40 klaiņojošie suņi un
35 kaķi.
7. Par atrašanos sabiedriskās
vietās alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu apkaunojošā
izskatā vai alkoholisko dzērienu
lietošanu sabiedriskās vietās sodītas 82 personas.
8. Pasākumi smēķēšanas ierobežošanai un tabakas izstrādājumu tirdzniecības pārkāpumu novēršanai:
• par smēķēšanu neatļautā vietā
administratīvi sodīta 1 persona;
• par nepilngadīgo personu (līdz
18 g. v.) smēķēšanu sabiedriskās un publiskās vietās sodītas
3 nepilngadīgas personas;
• veikta pastāvīga kontrole par
informējošo uzrakstu izvietošanu un esamību saskaņā ar

likumu "Par tabakas izstrādājumu realizāciju, reklāmu un
lietošanas ierobežošanu" novada teritorijā.
9. Pasākumi tirdzniecības noteikumu pārkāpšanas novēršanai:
• veiktas 8 tirdzniecības objektu
pārbaudes;
• par preču derīguma termiņu
neievērošanu pie atbildības
saukts 1 tirdzniecības darbinieks;
• veikta regulāra tirdzniecības
vietu un kafejnīcu apsekošana (t. sk. derīguma termiņu
ievērošanas pārbaude) ar nolūku kontrolēt alkoholisko
dzērienu un tabakas aprites
likuma ievērošanu attiecībā uz
nepilngadīgām personām un
alkohola tirdzniecību veikalos
pēc plkst. 22.00, nepilngadīgo
personu atrašanos novada kafejnīcās pēc plkst. 23.00;
• regulāri sniegtas ziņas VID reģionālajai iestādei un Pārtikas
un veterinārajam dienestam
par dažādiem pārkāpumiem.
10. Regulāri sniegts atbalsts
pašvaldības mācību iestādēm,
nodrošinot sabiedrisko kārtību

skolu diskotēkās un svētku pasākumos un operatīvi reaģējot
uz dažādiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.
Regulāri veiktas patruļas mācību
stundu laikā pie Olaines 1. un 2.
vidusskolas, Olaines sākumskolas (Jaunolainē) un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas
ar nolūku:
• novērst nepilngadīgo personu
masveida smēķēšanas gadījumus u.c. nekārtības;
• nodrošināt sabiedrisko kārtību
minētās teritorijās;
• disciplinēt autovadītājus uz
gājēju pārejām pie skolām.
11. Veikts preventīvais darbs
ar skolēniem un bērniem. Pašu
spēkiem vai kopā ar VP RRP
Olaines iecirkni veiktas pārrunas, organizētas lekcijas un radītas prezentācijas par šādām
tēmām: "Administratīvā atbildība", "Kriminālā atbildība",
"Narkotikas. Atkarības", "Droša
vasara", "Drošība uz ielas", "Sargā sevi pats", "Uzvedība ģimenē
un sabiedrībā", "Iepazīšanās ar
policijas darbu un aprīkojumu",
"Elektrodrošība", "Mobings",
"Bīstami uz ledus". Veikta atstarotāju esamības pārbaude skolē-

niem. Bērniem izdalīti 130 atstarotāji un 30 atstarojošās vestes.
12. Pasākumi pārkāpumu ierobežošanai būvniecības un
ceļu aizsardzības jomā:
• kopā ar būvvaldes darbiniekiem un inženieriem apsekoti
īpašumi un ceļi ar mērķi konstatēt nelikumīgus būvniecības gadījumus un citus likumpārkāpumus;
• par reklāmas plakātu uzstādīšanu autoceļu zemes nodalījuma joslā bez Valsts ceļu
dienesta atļaujas sastādīts 1
administratīvā
pārkāpuma
protokols;
• par ēkas numura vai plāksnītes
ar nosaukumu nepiestiprināšanu pie namīpašumiem rakstiski brīdinātas 17 personas,
pie administratīvās atbildības
sauktas 4 personas;
• veikta regulāra reklāmas izvietošanas atļauju pārbaude visos
Olaines novada komerciālajos
objektos.
13. Veikta regulāra iespējamo
pavasara plūdu vietu apsekošana Olaines novada teritorijā
(Ezītis, Zvejnieki, Rēķi, Pēternieki, Birzuļi, Veismaņi u.c.).

PAR VEĻAS ŽĀVĒŠANU UN CITIEM
IEDZĪVOTĀJU APSPRIESTAJIEM JAUTĀJUMIEM
Olaines novada pašvaldība
2015. gada beigās bija saņēmusi
iedzīvotāja ierosinājumu aizliegt
žāvēt veļu pāri balkona margām,
augstāk par balkona margām vai
uz ēkas fasādes, jo tādējādi tiek
bojāts ne tikai atsevišķā nama,
bet arī visa novada vizuālais tēls.
Pašlaik Olaines novada domes
saistošo noteikumu Nr. 16 "Olaines novada sabiedriskās kārtības
un sanitārās tīrības noteikumi"
16. punktā teikts: "Par veļas žāvēšanu pilsētas vai ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos tam neparedzētās vietās
(piemēram, starp kokiem) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40,00 euro." Tika
ierosināts papildināt šo punktu
ar iepriekš minēto aizliegumu.
Šādi aizliegumi saistošajos noteikumos ir noteikti citās pašvaldībās, piemēram, Tukumā,
Valmierā, Ogrē, Cēsīs u.c.
Saprotot vēlmi dzīvot sakārtotā
vidē un izprotot cilvēku vajadzību žāvēt veļu, pašvaldība vēlējās
noskaidrot pārējo novada iedzīvotāju viedokli par to, vai viņi
atbalsta šo ierosinājumu vai nē.
Līdz ar to iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja izteikt viedokli,
aizpildot aptauju pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Aptaujā piedalījās 245 respondenti.
No tiem 50,6% ir atbalstījuši šo
aizliegumu, bet 49,4% izteikuši
viedokli, ka neatbalsta šāda aizlieguma ieviešanu. Aptaujas ietvaros netika runāts par aizliegumu žāvēt veļu balkonā/lodžijā,
bet tika jautāts par iedzīvotājiem
pieņemamu tās žāvēšanas veidu,
piem., vai žāvēt tikai līdz margu
līmenim vai arī virs margu lī-

meņa, t.i., cilvēkiem redzamajā
daļā. 68,6% respondentu atbalsta
veļas žāvēšanu balkonā/lodžijā,
ja veļas augstums nepārsniedz
margu augstumu.
Aptaujas dalībniekiem tika piedāvāta iespēja brīvi izteikt komentārus. Iedzīvotāji, pamatojot vienu vai otru redzējumu, ir
pieskārušies arī daudziem citiem
jautājumiem, kuri, viņuprāt, negatīvi ietekmē vizuālo novada
tēlu un sakārtotu pilsētvidi:
• patvaļīga lodžiju un balkonu
iestiklošana, kuru katrs veic
pēc sava prāta un finansiālajām iespējām, nevis ievērojot kādu konkrētu stilu; katrs
balkons ir savā krāsā, krasi
atšķiras materiālu izvēle, turklāt tiek radīta papildu slodze
mājas konstrukcijai; izskatītos
labāk, ja balkoni būtu veidoti
pēc vienāda projekta; līdzīgi ir
arī ar logu ielikšanu;
• piegružoti balkoni;
• pašu balkonu tehniskais stāvoklis bieži vien ir ļoti slikts,
pat kritisks;
• nepievilcīgs daudzdzīvokļu
māju ārējais izskats – nodrupušas fasādes, plaisas u.tml.;
• suņu/kaķu saimnieki nesavāc
sava mīluļa ekskrementus;
• diemžēl ir cilvēki, kuri met
zemē atkritumus un izgāž tos
tam neparedzētajās vietās,
piesārņojot vidi; apzīmē māju
sienas un citus publiskus objektus.
Pašvaldība ne vienu reizi vien ir
atgādinājusi dzīvnieku īpašniekiem, ka saskaņā ar 2006. gada
MK noteikumiem Nr. 266 apdzīvotu vietu teritorijā mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam

ir pienākums savākt sava mājas
dzīvnieka ekskrementus. Lai
mudinātu dzīvnieku īpašniekus
rīkoties, pašvaldība 2015. gadā
ir uzstādījusi 20 urnas dzīvnieku
ekskrementiem Olaines pilsētā
un Jaunolainē. Protams, ekskrementus maisiņā var izmest arī
sadzīves atkritumos – gan lielajos, gan mazajos konteineros.
Atgādinām arī to, ka piegružoti
balkoni rada ugunsnedrošību; to
kontrolē VUGD (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests),
un par to ir paredzēts arī sods.
Aptaujā iedzīvotāji ir snieguši
negatīvu vērtējumu arī veļas žāvēšanai pāri balkona margām, t.i.
aiz balkona robežām, apakšveļas
karināšanai redzamā vietā, kā arī
putekļu purināšanai pāri balkona
malām, jo visi netīrumi nonāk uz
citu balkoniem. Neviennozīmīgs
viedoklis ir par veļas žāvēšanas
nojumēm. Atgādinām, ka par to
esamību vai neesamību uz mājai
piederošas zemes lemj konkrētas
mājas iedzīvotāji ar balsu vairākumu.
Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, Olaines novada Attīstības
un komunālo jautājumu komiteja pieņēma lēmumu saistošajos
noteikumos pagaidām šo normu
neiestrādāt, bet aicināt māju iedzīvotājus pašus aktīvi iesaistīties, kā arī runāt ar citiem iedzīvotājiem, lai balkoni un novada
vide kopumā kļūtu pievilcīgāki.
Cienīsim sevi un citus, atcerēsimies, ka mēs visi kopā veidojam
sakārtotu vidi Olaines novadā!
Nataļja Tropkina
Olaines novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

AICINĀM PIEDALĪTIES
LATVIJAS PAŠVALDĪBU VETERĀNU
SPORTA SPĒLĒS
Olaines Sporta centrs aicina piedalīties interesentus, sportistus
un sporta komandas, kas vēlas pārstāvēt Olaines novadu
dažādās veterānu sporta spēlēs un sporta veidos.
Tuvākās sacensības:
• galda teniss – 6.-7. februārī Iecavā;
• distanču slēpošana (dāmas 30+, kungi 35+) –
13. februārī Priekuļos;
• vieglatlētika telpās – 27. februārī Rīgā;
• peldēšana (dāmas 25+, kungi 30+) – 5. martā Jelgavā;
• basketbols (dāmas 50+, kungi 55+) – 19. martā Jelgavā.
Sporta sacensību nolikumi pieejami tīmekļa vietnēs
www.olaine.lv un www.olainessports.lv.
Olaines Sporta centrs nodrošina dalības maksu un
(iespēju robežās) transportu!

PĀRU VAKARI "VIŅŠ & VIŅA"
Pāru vakari "Viņš & Viņa" ir septiņu nodarbību cikls, kas ir
balstīts uz Anglijā izstrādāto "The Marriage Course" kursu. Mēs
ikdienā veicam apkopi savām automašīnām, saimniecības tehnikai, pat putekļu sūcējs nav spējīgs darboties ar neiztīrītu grozu.
Kāpēc gan būtu jāsagaida, ka laulību un savstarpējās attiecības
nevajadzētu kopt?
Nodarbību cikls ir domāts tiem pāriem, kas grib veidot ilglaicīgas attiecības, izprast savu partneri labāk un ir gatavi mainīties paši. Lekcijas "Viņš & Viņa" cenšas palīdzēt saskatīt, kāpēc
partneris dažreiz rīkojas tik nesaprotami. Šis kurss ir laba iespēja
pāriem izkļūt no ikdienas rutīnas, lai pavadītu vakaru patīkamā
atmosfērā un gūtu jaunas atziņas.
Pāru vakaros tiek aplūkotas šādas tēmas: stipra pamata būvēšana, komunikācijas spējas, konfliktu risināšana, piedošanas spēks,
ģimenes ietekme – pagātne un tagadne, mīlestība darbībā u.c.
Vakara gaitā pāri paēd vieglas vakariņas, noklausās lekciju un
pārrunā konkrētas tēmas ar savu partneri. Nodarbībās tiek izdalīts materiāls ar uzdevumiem, kas jāpilda katram individuāli un
pēc tam savstarpēji jāpārrunā, tostarp arī mājas darbi, kas rosina
diskusijas.
Pāru vakarus "Viņš & Viņa" organizē biedrība "Izglītības laboratorija" sadarbībā ar Āgenskalna baptistu draudzi un Jaunolaines
Kultūras namu. Dalība nodarbībās ir par ziedojumiem.
Sīkāka informācija un reģistrēšanās: ej.uz/vinsunvina vai
Elīna (tālr. 29104093).
Nodarbības notiks ceturtdienās plkst. 18.30 – 21.00
Jaunolaines Kultūras namā, Jaunolainē, Meža ielā 2,
Baltajā zālē (2. stāvā), no 25. februāra līdz 14. aprīlim.

Saistošie noteikumi Nr. 16

"Par Olaines novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu"

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2015. gada 22. decembra
sēdes lēmumu (16. prot., 25.2. p.). Spēkā no 08.01.2016.
1. Saistošie noteikumi nosaka Olaines novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu.
2. Olaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vieta ir Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums
"Olaines Domes Vēstis".
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Ūdens skaitītāju rādījumu neiesniegšana
patērētājam izmaksā dārgi

Rokdarbu pulciņš "Piesaulīte" šogad
uzdāvināja savus darbus audžuģimenēm
Katru nedēļu rokdarbnieces pulcējas Olaines Nevalstisko organizāciju apvienības telpās, lai kopīgi darinātu zeķes, cimdus,
šalles un cepures, kā arī kopīgi pie tējas tases dalītos priekos un
bēdās. Pašlaik pulciņu apmeklē astoņas kundzes, un rokdarbu
pulciņam "Piesaulīte" ir jau 19 gadi.
2015. gada 19. novembrī Olaines Vēstures un mākslas muzejā
notika ikgadējā izstāde, kur acis priecēja gan izdoma, 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 tālāk nodod valkātājiem. Šoreiz aptuveni 30 darinājumi gada nogalē audžuģimeņu godināšanas pasākumā atrada savus saimniekus.
Pulciņš darbojas otrdienās un ceturtdienās no plkst. 11.00
Zemgales ielā 31, III st., un labprāt gaida jaunas dalībnieces.
Olaines NVO apvienības koordinatore Santa Biķerniece

Kad mīli, tu atklāj sevī tādu bagātību,
Tik daudz liega maiguma;
Pat šķiet neticami, ka tu tā spēj mīlēt.
/A. Čehovs/

Olaines novada dome

sveic ZELTA kāzās
Staņislavu un Svetlanu Migunovus!
Laulība noslēgta 1965. gada 28. decembrī
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu birojā.

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

Nereti dzīvokļu īpašnieki ir neizpratnē, kad savā ikmēneša rēķinā par AS "Olaines ūdens un
siltums" sniegtajiem pakalpojumiem ierauga nesamērīgi lielu
naudas summu par ūdens patēriņu. Skaidrosim, kāpēc tā notiek!
Maksa par ūdens patēriņu tiek
aprēķināta, ņemot vērā dzīvokļa īpašnieka iesniegtos datus
par konkrētajā mēnesī patērēto
ūdens daudzumu. Dzīvokļa īpašnieks norēķinās par karstā un
aukstā ūdens patēriņu saskaņā
ar 2008. gada 9. decembra MK
noteikumiem Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu" (turpmāk – Noteikumi
Nr. 1013). Šie noteikumi arī paredz (27. punkts), ka dzīvokļa
īpašnieks katru mēnesi ūdens
skaitītāja rādījumu nolasa pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā un nodod to pārvaldniekam
aprēķinu veikšanai. AS "Olaines
ūdens un siltums" klientiem ir
norādīti konkrēti datumi Dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma pielikumā "Dzīvokļa ūdens
skaitītāju reģistrācijas lapa".

Ja rādījumi par patērēto ūdeni nav iesniegti, tad Noteikumi
Nr. 1013 nosaka:
19. Ja veidojas starpība starp
mājas kopējā ūdens skaitītāja
rādījumu un dzīvokļu īpašumos
ar skaitītājiem noteikto ūdens
patēriņu, ieskaitot arī avārijās un
remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens
patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa
īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.
19.1 Šo noteikumu 19. punktā
minēto ūdens patēriņa starpības
sadales kārtību nepiemēro, bet
ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu
skaitam starp šādiem dzīvokļu
īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā
mājā):
19.1 1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc
kārtas;
19.1 2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav
uzstādīti;
19.1 3. kuri atkārtoti nav ļāvuši
pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pār-

valdnieks par šādas pārbaudes
veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu,
kurā plānota skaitītāju pārbaude;
19.1 4. kuru dzīvokļa īpašumā
esošo ūdens patēriņa skaitītāju
pārbaudē konstatēts, ka ūdens
patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie
nav noplombēti, to plombējums
ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.
Ja dzīvokļa īpašnieks patērētā
ūdens rādījumus nav iesniedzis,
tad nākamajā AS "Olaines ūdens
un siltums" rēķinā ir atgādinājums, ka jāiesniedz ūdensskaitītāju rādījumi. Šādi atgādinājumi
un brīdinājumi rēķinā tiek drukāti arī atkārtoti, tāpēc lūgums
rūpīgi izlasīt visu informāciju rēķinos. Savukārt, ja īpašnieks trīs
mēnešus pēc kārtas atgādinājumus ir ignorējis, tad stājas spēkā
iepriekš minētie MK noteikumi.
Sīkāk ar aprēķinu metodiku var
iepazīties AS "Olaines ūdens un
siltums" Iedzīvotāju apkalpošanas daļā (Olainē, Kūdras ielā 27,
3. stāvā) vai arī uzdodot jautājumus, zvanot uz tālr. 67962589
vai 67965693.

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI 2016. GADAM
Pateicamies visiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem,
kuri savlaicīgi samaksājuši nodokli par 2015. gadu!
Līdz 15. februārim tiks aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis 2016. gadam un izsūtīti maksāšanas paziņojumi.
Joprojām ir spēkā Olaines novada pašvaldības 27.11.2013.
saistošie noteikumi Nr. 35 "Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Olaines novadā". Noteikumos
paredzētajām iedzīvotāju kategorijām ir iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus arī 2016. gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem jāpievērš uzmanība diviem
galvenajiem nosacījumiem:
1) līdz 01.01.2016. jābūt
deklarētai dzīvesvietai
Olaines novadā;
2) līdz 01.01.2016. nedrīkst būt
nekustamā īpašuma nodokļa
parāds.

Ar 01.01.2016. stājas spēkā jauni grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli".
Lai nodrošinātu samērīgu nodokļa sloga pieaugumu, zemes
vienībām nekustamā īpašuma
nodokli aprēķinās no speciālās
vērtības.
Speciālā vērtība paredzēta nodokļa pieauguma ierobežošanai
– tās pieaugums ik gadu nepārsniegs 10% no iepriekšējā taksācijas gada speciālās vērtības.
Speciālā vērtība attieksies uz
lauku zemes vienībām, kuras atrodas administratīvajā teritorijā
ārpus pilsētām, ar šādiem nosacījumiem:
– ar platību, kas pārsniedz
3 ha;
– kurām vismaz viens no
lietošanas mērķiem ir no
mērķu grupas:
• "01 – lauksaimniecības
zeme";
• "02 – mežsaimniecības
zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,

kurās saimnieciskā
darbība ir aizliegta
ar normatīvo aktu";
• "03 – ūdens objektu
zeme".
Speciālā vērtība tiks piemērota
10 gadus – no 2016. gada līdz
2026. gadam.
2016. gadā tiks mainīts kases darba laiks Olaines novada domē, Zemgales ielā 33, un
Olaines pagasta pārvaldē, Jaunolainē, Meža ielā 2. Lūdzam sekot līdzi informācijai nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumā.
Papildu informācija:
1) Klientu apkalpošanas centrā,
Olainē, Zemgales ielā 33,
vai 227. un 228. kabinetā,
tālr. 67146051; 67146058;
e-pasts: olainesdome@olaine.lv;
2) Olaines pagasta pārvaldē,
Jaunolainē, Meža ielā 2,
tālr. 67811290; 67962442.
Olaines novada pašvaldības
nodokļu inspektori

"LIEPAS" OLAINĒ ZAĻO UN PLAUKST

Lai veicinātu veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, Olaines
novada senioru biedrība "Liepas" laika periodā no 2015. gada
1. aprīļa līdz 31. decembrim
realizēja projektu "Liepas Olainē zaļo un plaukst" Borisa un
Ināras Teterevu programmas
"Nāc un dari! Tu vari!" ietvaros
(Līguma Nr. 5.2./2015-44 no
01.04.2015.).
Projekta ietvaros tika iegādāts
sporta inventārs – nūjošanas nū-
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jas, galda tenisa, novusa aprīkojums, bumbas, gumijas, līdzsvara dēļi u.c. vingrošanai nepieciešamais aprīkojums, kā arī notika
pieredzes apmaiņa ar Jēkabpils
novada biedrību "Ūdenszīmes"
Kaldabruņas skolā.
Kopējais
projekta
finansējums ir 2250 EUR, no kuriem
90% tika segti no Borisa un Ināras Teterevu fonda – 2025 EUR.
Pateicamies Olaines novada
pašvaldībai par līdzfinansējumu

10% apmērā, t.i., 225 EUR.
Šī projekta realizācija ir radījusi
iespēju palielināt iedzīvotāju aktivitāti, organizēt jaunas, regulāras sporta nodarbības, piesaistīt
jaunus apmeklētājus, kā arī organizēt sporta pasākumus kopā
ar citām biedrībām un sagatavoties citu biedrību organizētajām
sacensībām.
Olaines novada senioru
biedrības "Liepas" valde

• PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (DECEMBRIS) •
• Finansiāli
atbalstīt
Olaines
1. vidusskolas tautas deju kolektīva "Dzērve" dalību kultūras dienu
festivālā Rajecke Teplicē (Slovākijā) 2016. gada 13.–17. martā,
apmaksājot transporta izdevumus
(2600 EUR).
• Finansiāli
atbalstīt
Olaines
2. vidusskolas tautas deju kolektīva "Dzērvene" piedalīšanos konkursā "Peterburgskaja metelica"
no 28.01.2016. līdz 02.02.2016.
Sanktpēterburgā (Krievijā), apmaksājot 50% no transporta izdevumiem
(850 EUR).
• Atbalstīt AS "Olaines ūdens un
siltums" projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā" ieceri,
kas paredz šādu darbību realizāciju:
Olaines pilsētas centralizētās
ūdensapgādes sistēmā:
- maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija Olaines pilsētas rūpniecības
zonā (L=1421 m);
- maģistrālo ūdensvadu paplašināšana Zemgales ielā (L=1367 m);
Olaines pilsētas centralizētās
kanalizācijas sistēmā:
- jaunas pašteces kanalizācijas
izbūve Zemgales ielā un Tīreļu
ielā (L=1683 m);
- jaunu kanalizācijas spiedvadu
izbūve Zemgales ielā (L=772 m);
- pašteces kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija Zemgales ielā
(L=265 m);
- vienas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Zemgales ielā.
Apstiprināt sagaidāmo investīciju projekta finanšu plānu: projekta iesniedzēja AS "Olaines ūdens
un siltums" finansējums, tai skaitā
komercsabiedrības līdzekļi un bankas aizdevums – 545 864,78 EUR,
ES KF finansējums – 158 322,22
EUR; projekta kopējās izmaksas –
704 187 EUR. Uzdot AS "Olaines
ūdens un siltums" organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un
cilvēkresursus atbilstoši prasībām,
kas tiek izvirzītas ES KF finansējuma saņēmējam.
• Izdarīt
šādus
grozījumus
2014. gada 1. marta līgumā "Par
Olaines novada pašvaldības kapu
apsaimniekošanu un uzturēšanu":
- papildināt līgumu ar 1.1.4. punktu šādā redakcijā: "Kapliču, kura
atrodas uz nekustamā īpašuma
Olaines novada kapsētas (kadastra numurs 8080 004 0042), sastāvā atrodošās zemes vienības
"Sila kapi" ar kadastra apzīmējumu 8080 004 0259 apsaimniekošanā un uzturēšanā, Līgumā "Par
Olaines novada pašvaldības kapu
apsaimniekošanu un uzturēšanu"
UZŅĒMUMA noteikto pienākumu un tiesību pildīšanai.";
- papildināt līgumu ar 3.1.17. punk
tu šādā redakcijā: "Uzņēmumam
atļauts slēgt apakšnomas līgumu
ar juridiskām personām par "Sila
kapi" kapličas, Olaines pagastā,
Olaines novadā telpu grupas iznomāšanu mirušo uzglabāšanas telpas (morga) izveidošanai, nosakot
normatīvo aktu prasībām atbilstošu nomas maksu.".
• Iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 10A, Olainē, sastāvošu no zemes gabala 9051 m²
platībā, sabiedriskajām vajadzībām,
ņemot dalību Rīgas apgabaltiesas
iecirkņa Nr. 58 zvērināta tiesu izpil-

dītāja Jāņa Stepanova rīkotajā nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 10A,
Olainē, pirmajā izsolē. Pilnvarot
pašvaldības Īpašuma un juridiskās
nodaļas juristi Aivu Leju piedalīties
iepriekš minētā nekustamā īpašuma
izsolē un izpildīt visas procesuālās
darbības saistībā ar nekustamā īpašuma iegūšanu izsolē, tajā skaitā parakstīt izsoles aktu pašvaldības vārdā, ievērojot šajā lēmumā noteikto.
• Iegūt īpašumā sabiedriskajām
vajadzībām nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 9-37, Olainē, sastāvošu
no 410,30 m² un 41030/203288 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemes gabala.
• Nepiemērot nekustamā īpašuma
papildnodokli 1,5% apmērā nekustamajam īpašumam "Šarlotes",
Grēnēs, Olaines novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 003 0029 (kopējā platība
17,7200 ha). Uzlikt par pienākumu
SIA "Olaines Logistics Parks" līdz
2016. gada 1. jūlijam aktualizēt zemes situācijas plānu atbilstoši lietošanas veidiem saskaņā ar Olaines
pagasta teritorijas plānoto (atļauto)
izmantošanu. Noteikt, ja SIA "Olaines Logistics Parks" neizpilda iepriekš noteikto, pašvaldība piemēro
par 2016. gadu nekustamā īpašuma
papildnodokli zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 003 0029.
• Neiebilst SIA "Varonis" atļaujas
saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai nekustamā īpašumā
"Mehāniskās darbnīcas", Jaunolainē, Olaines novadā (plānotā darbība
– nolietoto transportlīdzekļu izjaukšana).
• Neiebilst SIA "Eco STOCK"
atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai nekustamā
īpašumā "Mehāniskais cehs", Gaismās, Olaines novadā (plānotā darbība – atkritumu (riepu) pārstrāde).
• Iznomāt D. K. zemes gabalu 0,0455 ha platībā uz 10 gadiem no 2016. gada 1. janvāra līdz
2026. gada 31. decembrim. Noteikt
zemes nomas maksu gadā 28 EUR
(ar PVN) par zemes gabala 0,0455 ha
platībā nomu; līdz Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 "Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu"
9. punktā noteiktā izpildei 2.1. punktā noteiktajai zemes nomas maksai
piemērojams koeficients 1,5. Uzlikt
par pienākumu D. K. veikt iznomātā
zemesgabala kopšanu un uzturēšanu atbilstoši Olaines novada domes
saistošajiem noteikumiem, kas nosaka teritorijas kārtības uzturēšanu.

loži" Nr. 467, Medemciemā, Olaines
novadā (0,0552 ha platībā), iznomāšanu, noslēgtu starp pašvaldību
un O. K., sakarā ar personas iesniegumu. Iznomāt S. K. zemes gabalu
dārzkopības sabiedrībā "VEF-Baloži" Nr. 467, 0,0540 ha platībā, noslēdzot Lauku apvidus zemes nomas
līgumu līdz 2017. gada 28. novembrim, nosakot gada nomas maksu
0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemes gabalu dārzkopības sabiedrībā "Bērziņi" Nr. 89, Rājumos, Olaines novadā, 0,0625 ha platībā, zemes nomniekam D. J. Slēgt pirkuma
līgumu ar zemes nomnieku D. J.
• Atsavināt nekustamo īpašumu
– dzīvokli – "Blijas 50"-x, Blijās,
Olaines novadā (41,1 m² platībā)
pirmpirkuma tiesīgajai personai
Ž. M.
• Atsavināt nekustamo īpašumu –
zemesgabalu – "Blijas 50", Blijās,
Olaines novadā (0,0783 ha platībā)
pirmpirkuma tiesīgajai personai
Ž. M.
• Atsavināt pašvaldības dzīvokļa
īpašumu Zemgales ielā 27-x, Olainē, sastāvošu no vienistabas dzīvokļa (30,80 m² platībā). Slēgt pirkuma
līgumu ar dzīvokļa īrnieku K. P. par
pašvaldībai piederošā vienistabas
dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā
27-x atsavināšanu.
• Piešķirt
finanšu
līdzekļus
601,20 EUR apmērā sociālā dzīvokļa Zeiferta ielā 16-x, Olainē, logu
(2 gab.) un balkona durvju nomaiņai.
• Izīrēt J. K. dzīvojamo telpu
"Damradi 5"-x, Damrados, Olaines novadā (divistabu dzīvoklis
(4 dzīvokļu mājā), kopējā platība
42,50 m², dzīvojamā platība
23,90 m²). Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ģ. Batragam: ieplānot
2016. gada budžetā finanšu līdzekļus krāsns apkures sistēmas izveidošanai (sakārtošanai) dzīvojamās
telpās "Damradi 5"-x, Damrados;
organizēt noteikto darbu izpildi.
• Apstiprināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo neapbūvēto
zemju un degradēto teritoriju izmantošanas izvērtējumu.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam
"Pakalni", Pēterniekos, Olaines novadā, atdalot no pirmā zemes gabala
ar kadastra numuru 8080 011 0209
divas zemes vienības.

• Izbeigt 2015. gada 7. maijā noslēgto Rezerves zemes fonda zemes
nomas līgumu RZ-36 par zemes gabala dārzkopības sabiedrībā "Celtnieks" Nr. 30, Jāņupē, Olaines novadā (0,06 ha platībā), iznomāšanu
A. V. sakarā ar personas nāvi.

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam
"Pakalni 2", Pēterniekos, Olaines
novadā, sadalot zemes gabalu ar
kadastra numuru 8080 011 0211 trīs
zemes vienībās – patstāvīgos nekustamajos īpašumos.

• Izbeigt 2011. gada 8. augustā
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 403 par zemes gabala dārzkopības sabiedrībā "Ezītis"
Nr. 357, Ezītī, Olaines novadā
(0,06 ha platībā), iznomāšanu J. S.
sakarā ar personas nāvi.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Stariņi", Pārolainē, Olaines novadā.

• Izbeigt 2007. gada 28. novembra
Lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. 170 par zemes gabala "VEF-Ba-

• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma
"Lazdiņas", Jāņupē, Olaines novadā
(kadastra numurs 8080 022 0233)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 020 0146 un ar kadastra
apzīmējumu 8080 022 0233, izveidojot divus patstāvīgus nekustamos

īpašumus. Piešķirt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8080 020 0146
adresi "Lazdiņas", Jāņupe, Olaines
pagasts, Olaines novads, LV-2113.
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8080 022 0233 adresi "Eži", Jāņupe, Olaines pagasts,
Olaines novads, LV-2113. Noteikt
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 020 0146 NĪLM – zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201) –
2,1 ha platībai. Noteikt zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 022 0233 NĪLM – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201) –
1,53 ha platībai, neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
(kods 0600) – 0,38 ha platībai. At-

ļaut nekustamā īpašuma sadali veikt
ar kamerālo pārzīmēšanu, veicot apgrūtinājumu plānu aktualizāciju.
• Apstiprināt Olaines novada domes saistošos noteikumus Nr. 15
"Par Olaines novada pašvaldības
aģentūras "Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem".
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 16 "Par Olaines novada domes
saistošo noteikumu publicēšanas
vietu".
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 17 "Par grozījumiem Olaines novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2015. gadam".

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties
mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti" –
"Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.

Saistošie noteikumi Nr. 15

"Par Olaines novada pašvaldības aģentūras
"Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2015. gada 22. decembra
sēdes lēmumu (16. prot., 25.2. p.). Spēkā no 22.01.2016.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Saistošie noteikumi nosaka Olaines novada pašvaldības aģentūras
"Olaines sociālais dienests" sniegtos maksas pakalpojumus un to
cenrādi (pielikumā).
Maksas pakalpojumus, izņemot ēdināšanas pakalpojumu darbiniekiem, var saņemt persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Olaines
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Maksas pakalpojumu saņemšanas un atvieglojumu piešķiršanas
kārtība ir noteikta Olaines novada domes saistošajos noteikumos
par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību.
Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Olaines novada
pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" saņem skaidras
naudas norēķinu veidā vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar
kredītiestāžu starpniecību.
Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Olaines
novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests" var
izmantot atbilstoši apstiprinātajām budžeta tāmēm citu ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu samaksai.
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildi.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Olaines novada
domes 2010. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Par p/a
"Olaines sociālais dienests" sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un izcenojumiem".
Pielikums
Olaines novada domes 2015. gada 22. decembra
Saistošajiem noteikumiem Nr. 15
Olaines novada pašvaldības aģentūras
"Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. Pakalpojuma veids
Mērvienība
1. Uzturēšanās maksa vienai personai
1 diennakts
Olaines novada pašvaldības aģentūras
"Olaines sociālais dienests"
Sociālās aprūpes centrā,
1.1. tajā skaitā ēdināšanas maksa.
3 ēdienreizes
2. Aprūpe mājās.
1 stunda
3. Ēdināšanas maksa vienam klientam 1 ēdienreize
Dienas centrā pieaugušām personām
ar garīgās attīstības traucējumiem.
4. Ēdināšanas maksa vienam Olaines
1 ēdienreize
novada pašvaldības aģentūras
"Olaines sociālais dienests" darbiniekam.
5. Transporta maksa personām, kuras
1 km+
veselības stāvokļa dēļ nevar lietot
1 stunda
sabiedrisko transportu, ja brauciena
mērķis ir veselības aprūpes, juridisko
pakalpojumu saņemšana vai darbību
veikšana valsts vai pašvaldības institūcijās.
6. Telpu noma Bērnu un jauniešu
sociālā atbalsta centrā "OLAKS":		
6.1. lielā zāle trūcīgām un maznodrošinātām 1 stunda
ģimenēm ar bērniem;
6.2. lielā zāle pārējām personām;
1 stunda
6.3. nodarbību telpa trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem; 1 stunda
6.4. nodarbību telpa pārējām personām.
1 stunda

Cena euro
18,81

2,35
3,93
1,00
1,00
0,17+		
3,71

7,11
14,23
2,85
5,70

7

Pasākumi Olaines novadā janvārī un februārī
KAD

KAS

30.01. plkst. 14.00
06.02. plkst. 13.00
12.02. plkst. 19.00
18.02. un 19.02. plkst. 19.00
20.02.
25.02. plkst. 18.00
27.02. plkst. 18.00
15.01. – 27.02.
Izstāde apskatāma līdz 02.02.
Izstāde apskatāma līdz 12.02.
04.02. – 05.03.
Atklāšana 04.02. plkst. 16.00
Janvārī un februārī
Katru svētdienu plkst. 17.00
31.01., 7.02., 20.02.,
21.02., 28.02.
30.01. plkst. 10.00
13.02.
02.02. – 29.02.
Ar iepriekšēju pieteikšanos

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
Lietuvas cirka izrāde
Olaines Kultūras namā
Sieviešu vokālā ansambļa "Ivuški" un vokālās studijas
Olaines Kultūras namā
"Bravo" (Rīga) koncerts
Egons Pičners, Valdis Atāls, Arnolds Kārklis
Jaunolaines Kultūras namā
koncertprogrammā "Gaidas, smaidas… manas mājas"
Deju uzvedums "Sūnu ciema zēni"
Olaines Kultūras namā
Pasākumu cikls par godu Olaines pilsētas 49. gadadienai
Aicinām sekot līdzi informācijai!
Cikla "Interesanti cilvēki mūsu pilsētā" ietvaros tikšanās
Olaines Pieaugušo izglītības centrā
ar žurnālistu, publicistu un olainieti Gunti Bojāru
Koru koncerts "Pavasara iezvanīšana"
Olaines Kultūras namā
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv, www.olaineskultura.lv)
Izstāžu cikls, atzīmējot Olaines Bibliotēkas 50. jubilejas gadu.
Olaines Bibliotēkā
Plaša mediju publikāciju un informatīvo materiālu
izstāde "Ar bibliotēku zinošāks"
Jāņa Vējkrīgera un Andra Apšenieka fotogrāfiju izstāde "Akti" Olaines Vēstures un mākslas muzejā
A. Mezīša fotogrāfiju izstāde "1991. Rīga. Barikādes"
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas katedras
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
studentu darbu izstāde
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Hokeja turnīrs "Olaines sporta centra kauss 2016"
Olaines slidotavā
"Olaines novada minifutbola čempionāts telpās 2016"
Olaines Sporta namā
"Zemgales Jaunatnes telpu futbola čempionāts 2015/2016"
Olaines Sporta namā
Olaines novada čempionāts galda tenisā (4. kārta)
Olaines novada ziemas turnīrs zolē (2. kārta)
IZGLĪTĪBA
Muzejpedagoģiskā programma "Degsim gaišu uguntiņu",
veltīta sveču dienai un mēnesim
(pieteikšanās, zvanot uz tālr. 26105156)
Angļu valoda iesācējiem (A līmenis)

Pirmdienās un trešdienās
plkst. 18.00 – 19.30
Piektdienās plkst. 17.00 – 19.00 Gleznošanas studija
Trešdienās plkst. 18.00 – 19.30 Rotu izgatavošanas nodarbības

Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Pieaugušo izglītības centrā
Olaines Pieaugušo izglītības centrā
Olaines Pieaugušo izglītības centrā

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

OLAINES NOVADA ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS
Olaines Sporta centrs aicina savlaicīgi pieteikties visus zemledus makšķerēšanas entuziastus Olaines novada sacensībām,
kas norisināsies 6. februārī Lādes ezerā (Limbažu novadā). Vietu skaits autobusā ierobežots.
Detalizēta informācija un pieteikšanās sacensībām pie galvenā sacensību tiesneša I. Baloža – tālr. 20293058.
Izbraukšana plkst. 5.30 no stāvlaukuma pie Olaines novada pašvaldības. Dalības maksa – 5 EUR.
Sacensību nolikums – www.olainessports.lv.
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V. Egle)

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.
(J. Silazars)

Pēkšņi mūžībā aizgājis Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžas direktors JURIS GERASIMOVS.
Latvijas patriots. Enerģisks, radošs, iniciatīvu bagāts
vadītājs. Cilvēks, kurš mīlēja savu darbu un dzīvi, visu
sabiedrību. Skumjās izsakām visdziļāko līdzjūtību mātei,
brāļiem, radiem, draugiem un koledžas kolektīvam.

Pārtrūcis cilvēka mūžs
Olaines novada politiski represēto
biedrības "Atbalss" vadītājai
SKAIDRĪTEI BENDZULEI.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
vīram, bērniem, mazbērniem,
radiem un draugiem.

Olaines novada pašvaldība

Olaines novada pašvaldība

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2015. gada 12. decembra līdz 2016. gada 15. janvārim reģistrētie mirušie
Abrosina Tatjana, 83 gadus veca, 22.12.2015.
Askerova Ludmila, 81 gadu veca, 05.01.2016.
Bezborodova Praskovja, 85 gadus veca, 03.01.2016.
Dzalbs Jānis, 74 gadus vecs, 08.01.2016.
Gabrāns Leonīds, 67 gadus vecs, 23.12.2015.
Ivanova Nadežda, 90 gadus veca, 12.01.2016.
Kalējs Pēteris, 82 gadus vecs, 14.12.2015.
Kiričenko Jevdokija, 78 gadus veca, 10.01.2016.
Kļaviņš Mārtiņš, 77 gadus vecs, 14.12.2015.
Kovaļevskis Longins, 77 gadus vecs, 14.12.2015.
Kudeļina Marija, 88 gadus veca, 02.01.2016.
Možnova Gaļina, 69 gadus veca, 21.12.2015.

Paegle Marija, 77 gadus veca, 03.01.2016.
Roze Modris, 73 gadus vecs, 05.01.2016.
Siza Jekaterina, 42 gadus veca, 18.12.2015.
Smirnova Larisa, 68 gadus veca, 01.01.2016.
Šļahota Valentīna, 81 gadu veca, 21.12.2015.
Špakova Antoņina, 49 gadus veca, 11.01.2016.
Šteinbergs Egons, 80 gadus vecs, 27.12.2015.
Zaborovska Vera, 71 gadu veca, 30.12.2015.
Grigore Teona, 3 dienas veca, 31.12.2015.
Rebezovs Jānis, 74 gadus vecs, 04.01.2016.
Kučko Gaļina, 82 gadus veca, 05.01.2016.
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70. gadskārtā
Andersoni Ritmu
Baltiņu Valerjanu
Ivanovu Anatoliju
Ivanovu Staņislavu
Jevdokimovu Jadvigu
Krilovu Ņinu
Kuziku Ņinu
Loiku Ņinu
Miloradovu Tatjanu
Naturinu Pēteri
Skripņiku Vasiliju
Smildziņu Vilmu
Suncovu Ritu
Šehtu Fimu
Škutu Juri
Tenisu Viktoriju
Vasiļevski Igoru
75. gadskārtā
Ceicanu Vasiliju
Čižikovu Nikolaju
Girgeļu Pāvelu
Jēkabsoni Valentīnu
Kaķi Juri
Kņaževu Aleksandru
Kucu Kseniju
Lismani Gunti
Meņšikovu Gaļinu
Mirzojanu Rodiku
Petrovu Arsēniju
Plukaiti Jeļenu
Šiņajevu Valentinu
Ūdri Skaidrīti
Zavadsku Irminu
80. gadskārtā
Ančukovu Poliektu
Andžu Sigfrīdu
Emerbergu Astrīdu
Fiļipenko Lidiju
Gustu Annu
Kerasjovu Feofāniju
Matesoviču Nadeždu
Rudzīti Tadeušu
Vodjanaju Pelageju
85. gadskārtā
Grecku Zinaidu
Jevsejevu Aņisju
Karhovu Anastasiju
90. gadskārtā
Emsiņu Mildu
Galuško Nadeždu
Konstantinovu Gaļinu
Pumpuri Veltu
94. gadskārtā
Matieni Onu
95. gadskārtā
Červovu Tatjanu
Ziņas par jubilāriem
18.01.2016.
Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
"Olaines Domes Vēstis".
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e-pastu:
natalja.tropkina@olaine.lv
vai zvaniet uz tālr. 67146026,
67146022.

